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Rudé právo útočí na Chartu 77

CHARTA 77

Přinášíme text významného
dokumentu
"Charty 77" — který podepsalo 248 československých intelektuálů na protest proti Husákovu
režimu a jako obvinění, že tento režim nehodlá
dodržovat helsinskou dohodu.
Dne 13. října 1976 byl ve Sbírce zákonů ČSSR (číslo
120; otištěn "Mezinárodní pakt o občanských á politických právech" a "Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech". Oba byly
ve jménu naší republiky podepsané v roce 1968, v roce 1975 potvrzené v Helsinkách a vešly u nás v platnost 23. března 1976. Tak mají i naši občané právo
a náš stát povinnost se jimi řídit. Svobody á práva
člověka, jež jsou těmito pakty zaručeny, jsou důležité civilizační hodnoty, k jejíchž uskutečnění v historii směřovaly snahy mnoha pokrokových sil a jejichž kodifikace může význačně přispět k humánnímu
yývoji naší společnosti. Proto vítáme, že Československá socialistická republika na tyto pakty přistoupila.

Pravda-pevný bod "ztroskotanců"
Československo se dostalo v minulých dnech opět na přední straný západoevropských i zámořských novin díky memorandu 248 československých intelektuálů, kteří se v něm domáhají přiznání lidských práv všem čs. občanům a
kteří nesouhlasí s tvrzením čs. v|ády, že plní helsinskou dohodu z roku 1975.
Memorandum, nazvané Charta 77, odeslali čs. parlamentu, vládě a Národní
frontě, ale i korespondentům zahraničních listů v Praze a jeho obsah, i když
nebyl čs. sdělovacími prostředky pochopitelně zveřejněn, způsobil doma v informovaných kruzích rozruch. Režim byl nakonec donucen k obraně, kterou zahájilo Rudé právo 12. ledna "zásadním" článkem nazvaným Ztroskotanci a samozvanci.

Chartu 77 (jejíž text
uveřejňujeme ve vedlejším sloupku) připisuje Rudé právo ovšem buržoazní
propagandě a dodává, že
"mezinárodní
reakci
jsou dobré jakékoli prostředky a jacíkoli spojenci. Korumpuje, podplácí,
skupuje, počítá i odpadlíky a dezertéry z tábora
protivníka. Verbuje emigranty, ale i různé ztroskotance žijící v socialistických zemích, kteří jsou
z jakýchkoli důvodů svých
třídních, reakčních zájmů,
z důvodů ješitnosti či slavomamství, renegátství a
notorické bezcharakternosti svolní propůjčit svá
jména třeba č e r t u . . . Do
antikomunistické fronty se
snaží zavléci vedle otevřených zrádců i kolísající
a dezorientované jednotlivce či skupiny', leckdy
se halící do masky 'levice' či 'komunistů'. Snaží
se oživit i politické mrtvoly, a to jak v řadách
emigrantů ze socialistických zemí, tak i v řadách
zbytků třídních nepřátel v
;ěchtó zemích, odrodilců,
až po různé kriminální a
asociální živly. Jednou z
:orem této 'dojemné' spoupráce je fábrikování všenožných pamfletů, dopisů,
protestů a jiných tuctových pomluv . . . Sem patří

i nejnovější pamflet, tzv.
charta 77, který skupinka
lidí z řad zkrachovale čs.
reakční buržoazie a také
z řad zkrachovalých organizátorů
kontrarevoluce
1968 na objednávku antikomunistických a sionistickych centrál předala jistým západním agenturám. Jde o protistátní,
protisocialistický, protílidový a demagogický hanopis . .

Po dalších nadávkách
"zbytkům poražené buržoazie, odpadlíkům, amorálním a deklasovaným živlům" píše RP, že se buržoazní agentury dovolávají
různých jmen - "'pestré
směsice lidských a politických ztroskotanců". Patří
k nim "V. Havel z bbBonářské rodiny. P. Kohout,
věrný sisha ínipesialisnaH
a Jefao osvědčený agent,
I . Hájek, ikxaxáMnmsý po-

litik . . . L. Vaculík . . . V.
Šilhán . . . J. Patočka . . .
P. Drtina . . . V. černý . . .
F. Kriegel. . . pár uražených ješitných ztroskotanců á samozvanců, ve skutečnosti agentů imperialismů . . . bez špetky cti a
svědomí..."

V příštích dnech začaly
uveřejňovat čs.
noviny
protestní telegramy závodů, podniků a organizací
proti Chartě 77 a jejím
autorům. Docházely zprávy o výsleších a zatýkání
některých
podezřelých
osob. Případ není skončen
a přerůstá už hranice Československa.
Poslední
zpráva říká, že 27 intelektuálů z Maďarska ohlásilo
veřejně svůj souhlas s
Chartou 77 . . .

O pomeroch v Evanješickej luteránskej církvi vo Východnom Nemecku
Dr. Martin Kvetko
New York

Církev v socializme

Evanjeiicfcá Maráauica tírfcva «o Východnom Nemecku prechádza obdobím
vážnej duchova«] kríry a «ebakritiiky. ZamýiTajú sa nad svojím postavením v
prostredí "socialislfckej" a nálwíemsf*H neprajnej spoločnosti. Kladů si otázky, ako by mali piniť svoj« í M i * m f c h podm tenká ch a kriticky zhodnocujú
doterajší postup.
Toto kritické sebaspyto- že vychovává mtáifrž k vyjasnenie vzťahov medzi
vanie přišlo po tragické] nenávisti a tak rmtiadá cirkvou a štátom, najma
smrti fařára Oskara Brue- celá aáiwfaá sjtóočassť. v oblasti výchovy. Vo
séwitza, ktorý sa na pro- Toto sehafcritícké sfjytffva- svojom vyhlášení z nedotest proti existujúcim ná- p.ie prehieha na všetkýdi končeného synod álneho roboženským pomerom vo stupňoch cirkevaej orga- kovama Federácia poukaVychodnom Nemecku v nizácie: v miesirsych zho- zaje na sapatie. ktoré exiauguste minulého roku roch, na synodách jeefaot- stuje ftj výcbodonemeckej
upálil. Upozornil takto ce- livých cirkví i vo Fedeaá- spo£očaasti najma preto.
ů evanjelickú veřejnost' cii evanjelických cirkví že napeiei: zaračeniu r.áboro Východnom Nemecku Východného Nemecka Ako žeoskej slobody sa režim
krutým, spósobom
na to, že veci nie su v o vážnom duchovnem a
aoriadku, že nábožensky cirkevnom probléme na vytásovať takzvaná komuživot sa dostává do krízy synode saskej Evanjelickej nistická osožmosť a za tým
a že sekulárna "sociali- luteránskej církvi v Dráž- deTem Tedfe be®áii"adise
stická" spoločnosť, ktorá danoch hovořil o tom celú vjcltum s a školách
saručila náboženská slobo- biskup Johannes Hempel, všelkých stupóov.
iu, svoj sl'ub nedodržuje, a na synodálnom zasedaní
V informačním baietiite
v Halle biskup Krusche. Svetovebo
lateránského
Synodálně zasadánie Fede- zvázu popísal sáčasmi sirácie, ktoré sa zišlo na kon tuáciu vo Výchocbom Neci septembra minulého ro- mecku farář Gerhard ThoVedle vážných zásahů čs. úřadů proti "disidentům",
dochází i k případům, které se zdají mnohým lidem ku, prerušilo svoje roko- mas, ktorý nateraz pracuve svobodném světě groteskní. Tak před několika dny vanie, aby pred dokonče- je v generálnom sekretaproběhla západním tiskem zpráva o tom, jak spisova- ním svojho- rokovania zí- riáte luteránského zvázu v
tel Pavel Kohout popisoval do Londýna telefonicky skalo od vládnych kruhov
(Pokračovanie na str. 2)
zatýkání m a n ž e l k y , k němuž právě docházelo na ulici před jeho domem, a jak mohl ještě hlásit o bouchání na dveře příslušníky Státní bezpečnosti, kteří
přišli pro něho. Pavel Kohout, kterého před čs: úřady
PUBLISHED by F. Vifia, 8 Moorhouse St.,
poněkud chrání okolnost, že Se jeho divadelní hry

Groteskní msta

hrají na Západě a že je tam tedy známý, I jeho žena
byli po opakovaných výsleších propuštěni (P. K. byl
později zatčen znovu), ale Praha oznámila úředně,
že Pavlu Kohoutovi byl "ve veřejném zájmu" odpojen telefon . . .

Richmond,. Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
Pty. Ltd;, 497 Collina St., Melbourne Vic. SOOO.

Zveřejnění obou paktů nám však zároveň znova naléhavě připomíná, kolik základních lidských práv v
naší zemi platí zatím — bohužel jen na papířé. Zcela iluzorní je kupříkladu právo na to, "zastávat svůj
názor bez překážky", jež je zaručeno 19. článkem
prvního zmíněného paktu.
Desetitisícům občanů je znemožněno pracovat ve
svém oboru jen proto, že zastávají názory, které se
liší od názorů, oficiálních. Navíc se stávají často objektem mnohonásobné diskriminace a šikan se strany úřadů a společenských organisací: zbaveni každé
možnosti obrany, stávají se prakticky obětmi apartheidu. Statisícům jiných občanů je upřeno "osvobození od strachu" (jak je to vyjádřeno v preambulí
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech), poněvadž jsou nuceni žít ve stálém nebezpečí
ze ztráty pracovních a jiných možností, jestliže vyjádří svůj názor.
V rozporu s článkem 13... druhého paktu (o hospodářských, sociálních a kulturních právech), který
zajišťuje všem právo na vzdělání, nesčetní mladí lidé nejsou jen pro své názory anebo dokonce pro názory svých rodičů připouštěni ke studiu. Nesčetní občané musí žít ve strachu, že budou-li zastávat přiměřeným způsobem své přesvědčení, budou moci být
oni nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání. Uplatnění práva prvního paktu,-zahrnujícího "svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice ať ústně, p t
semně, nebo tiskem, nebo prostřednictvím umění"
(19. článek — bod 2, prvního paktu), je stíháno nejen mimosoudně, ale i soudně, často pod pláštíkem
trestního obvinění (o čemž mezi jiným svědčí proce^
sy proti mladým hudebníkům).
Svoboda zastávat veřejně své názory je potlačována ústřední správou všech komunikačních prostředků
právě tak, jako publicistickými a kulturními zařízeními. Nemůže být zveřejněn1 žádný politický, filosofický nebo vědecký názor, také žádný umělecký pro:
jev, který se odchyluje od úzkého rámce oficiální ideologie nebo estetiky; veřejná kritika společenských
krizových jevů je znemožněna; možnost veřejné obra :
ny proti nepravdivým a urážlivým tvrzením se stra :
ny oficiální propagandy je vyloučena
(zákonná
ochrana před "útoky na čest a pověst", jak je jedno1
-značně zaručena v 17. článku prvního paktů, v praxi neexistuje); lživá obvinění se nedají vyvrátit, á
marný je každý pokus vymáhat soudní cestou pomoc
nebo opravu; v oblasti duchovní a kulturní tvorby
je otevřená diskuse v y l o u č e n á . Mnozí vědecký a kůk
turné činní a jiní občané jsou diskriminováni jen proto, poněvadž před lety zveřejnili nebo otevřeně vyslovili názory, které současná politická -moc odsuzuje.
Svoboda myšlení, svědomí a náboženství důrazně
zajištěná v 18. články Mezinárodního paktu, o občanských a politických právech, je mocenskou zvůlí
systematicky omezována: okleštěním činnosti kněží;
nad nimiž se neustále vznáší hrozba odnětí nebo ztráty státního souhlasu pro výkon jejich povolání. —
Existenčními či jinými represáliemi proti osobám,
které slovem či skutkem projevují své náboženské
vyznání; potlačením výuky náboženství a podobně.
"instrumentem omezení a často naprostého potlačení
řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě aparátu
vládnoucí strany a usnesením mocensky vlivných
jednotlivců, československá ústava, jiné zákony a
právní normy, neregulují ani obsah a formu ani podobu a uplatnění takových usnesení* k těm dochází
převážně za kulisami, často jen ústně, občanům jsou
vcelku neznámá a jimi nekontrolovatelná; jejich původci nejsou zodpovědní nikomu leč sobě a své hierarchii, přitom však vykonávají rozhodujícím způsobem
vliv na činnost zákonodárných a výkonných orgánů
státní správy, justice, odborových, zájmových a všech
(Pokračování na str. 2)
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Církev v socializme
(Pokračovanie zo str. 1) vyhlásili heslo: musíme
Žene ve. Farář Thomas sa nájsť svoje miesto v nozmieňuje o tom, ako k tej- vej spoločnosti. V roku
to duchovnej krize došlo, 1971 na synodě Federácia
čo cirkev do nej priviedlo. vyhlásila, že chce byť
V eirkvi sa l'ahko vžijú cirkvou v socializme ako
různé formulky, ktoré ma- cirkev tých druhých, tejů odóvodniť změněný po- da tých, čo nie sú sociali. stoj cirkvi k novým seku- stami. A cirkev nielen že
koexistenciu
lárnym poměr om. Tieto obhajovala
kresťanov
s
maixistami,
formulky sa potom pri
ale
vyhlásila
túto koexikaždej příležitosti odriestenciu
za
podmienku
svokajú, ako sa mechanicky
odriekaju verše z klasické- je j existencie. Tieto forho vierovyznania, bez to- mulky o cirkvi v sociaho ,že by sa myslelo na lizme sa stali jednoducho
ich obsah. To sa přihodilo akousi zástěrou nad tým,
cirkvam v Nemeckej De- čo cirkev konala a čo mumokratické j
republike. sela znášať, k čomu sa
Tieto cirkve totiž od čias, musela prisposobiť. Ne-čo sa museli administra- skoršie sa ukázalo, že to
tivně odpojit' od Evanje- boli len prázdné šlová, lelickej cirkve v západnom bo nič nepomáhalo pri přeNemecku a založili Fede- konávaní napatia a konfráciu Evanjelickych cirkví, liktov, s ktorými sa veriaci museli denne v praktickom živote střetávat'.
Malý oznamovatel

PODNIKATEL
středních let, bez závazků, vyšší eleg. postavy, dobře situovaný,
hledá příjemnou životní partnerku. Značka:
"Spokojenost dvou lidí"
do HD.

, MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na mhu
dodá firma
A. Z. QUILTING
Anna Mendanová
Melbourne:
176 Brougham St.,
Kew Vic., tel. 86-3427
Sydney: _
Telefon: 622-2453

g

Tieto heslá mali však
ešte další, hlbši dósledok
na činnosť cirkví. Vytvořili y nej mechanizmus,
ktorý fungoval asi takto:
politika cirkvi vo vzťahu
k sekulárnemu světu boia
určená vo vrcholných orgánoch cirkvi bez ohťadu
na to, ako to slúži záujmom a potřebám cirkevníkov v zboroch. V cirkvi
sa vyskytli rózne názory o
tom, čo znamena heslo:
cirkev v socializme. Cela
škála takýchto názorov sa
vyskytla a na jej okrajových póloch boli tí z cirkevníkov, čo sa zapojili
do výstavby socializmu a
pre tých poměr medzí
cirkvou a štátom sa stal
takto harmcnicky-ideálny:
na druhom póle tejto názorovej škály boli tí. čo
odmietli prijať podiel na
budovaní socializmu, zredukovali svoju víera do
súkrorar.ej sféry a pcíitic-
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ky úplné zatrpkli. Všetko
sa' potom bralo pragmaticky bez teologického zdévodnania a v cirkvi sa o
týchto rozporoch a problémech nikdy nediskutovalo.
Farár GerharcT Thomas
zdórazňuje, že takto sa to
v cirkvi vyvíjalo až do
tragédie farára Bruesewitza. Jeho trigédia prebudila celú cirkev. Církevníci
si zrazu začali uvědomovat', že veci nie sú v poriadku a že napátie v cirkevnom a spoločenskom živote nemožno naďalej zakrývat' nič neznamenajúcimi heslami o úlohe cirkvi v socialistickej spoločnosti. Pred občanov vo
Východnom Nemecku tragédía postavila otázku:
ako táto situácia mohla
vóbec vzniknut'?
Uprostřed nekontrolovaného vzrušenia si cirkev
začala uvědomovat', že
tragédia farára Bruesewitza je výstrahou i vyzvou
k pokániu. Vo všetkych
svojích vyhláseniach to
cirkev dala hajavo . Pri
tom neobviňovala ani štát
ani spoločnosť.
Přijala
zodpovědnost' na seba a
pochopila, že tragédia je
vlastně trojnásobnou obžalobou cirkvi.
V prvom rade v tejto
sebakritike si kládla otázku: aké je vlastně tó naše křesťanské spoločenstvo silné? A začala si
uvědomovat', že už po roky návštěva v cirkevných
zboroch upadá. Cirkev sa
uspokojila s tým, že teda
bude cirkvou občianskej
menšiny, ale pri tom mala
byt" takou cirkvou, v ktorej by táto menšina našia
vnůtorny pokoj a duchovný domov. Při ďalšom
spytovaní svedomia však
přišla na to, že ani to sa
jej nepodařilo. Vo Východnom Nemecku sa v posledcých rokoch začali vytvárať evanjelické krúžky.
do ktorych sa hlásila hlavně mládež. Prečo sa tieto
evanjelizačné krúžky zakladali?
Predstavitelia

CHARTA 77
církvi odpovedali, že pravděpodobně preto, že v církevnom a společeňskom židi 1'udia nenachádzali to,
čo hťadali; nenašli to l'udské prístrešie, po ktorom
tak tužili. Ukázalo sa, že
v cirkvi sa rozrásta cudzota á samota, odlúčenie
duchovných od veriacich,
a cpačne. To, čo sa snažila ateistická propaganda
docieliť, odcudziť cirkevnikov od duchovného vodcu. A cirkev sa nestarala
o to, aby to zamedzila.
Táto opustenosť, odlúčenosť, bola vlastně jednou
z přičiň- tragédie farára
Bruesewitza. Preto na synod álnom zhromáždení v
Halle
biskup
Werner
Krusche kladie otázku cirkevníkom: prečo vlastně
opúšťajú svojho farára?
Ďruhá obžaloba sa podává asi takto: cirkev vo
svojom vedení stratila spojenié so Širokými masami veriacich. Biskup Hempel to vyjádřil takto: cirkevníci obviňujú vedenie
cirkví, že je příliš diplomatická vo svojich stykoch s vládnymi úradmi
a že vlastně nezastupuje
veriaci l'ud, neprednáša
jeho sťažnosti.
Biskup
Krusche na magro tohto
odcudzénia cirkevného vedenia od cirkevníkov poznamenal, že farár Bruesewitz na adresu vedenia
chcel povedať: Je vo Východnom Nemecku ešte
stále aktivna cirkev toho
Pána, ktorý povedal: prišiel som zažať oheň na
zemi?: alebo je to už len
cirkev, ktorá sa o nič iné
nesnaží len o smierenie so
svetom?
Církevníci, čo
každodenne prechádzajú z
konfliktu do konfliktu so
sekulárnym svetom a čo
sú znepokojeni ateistickou
výchovou, nanútenou ich
deťom, žiadajú odpověď,
lebo cítia, ako by ich ve :
denie cirkvi bolo opustilo.

Konečne tretia obžaloba
vyplývá z uvedomenia si,
že s doterajšími heslami
o cirkvi v socializme, sa
nevystačí a že třeba nájsť
dókladnejšie biblické zdóvodnenie
pre chovanie sa
wv w» »» w» w» v v w w
v w w ww v v ww w «r w w w
qp w^ W Ir v 1r w w w ^ V ^r w v
W w^ y
^
a
postup
cirkvi.
Konkrétné
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
i
to znamená: je cirkev v.
stave prijať bez zatrpklosti a bez pokusov získat'
znovu svoje privilegované
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 < postavenie, nové poměry a
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 j stať sa cirkvou ustrkovanej menšiny v spoločnosti,

5KAPELA SOKOLSKÉ JEDNOTY V MELBOURNEH
hhledá další hudebníky: saxofonístu. klarinetistu,&
ětrumpetistu a další, kteří ovládají jiné dechové^
g nástroje. Hledá také zpěvačku. Vážní zájemci5
«volejte po 6. hod. več. tel. 429-2992.
f?

R. C. Kugler & Associates i
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(Pokračování ze strany 1)
jiných společenských organisací, jiných politických
stran, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž jejich příkazy mají přednost dokonce
i před zákonem. Dostanou-li se organisace nebo občané při výkladu svých práv a povinností do rozporu s direktivami, nemohou se obrátit na žádnou nestrannou instanci, poněvadž žádná neexistuje. Vším
tím jsou vážně omezena ona práva, která vyplývají
z 21. a 22. článku prvního paktu (Svoboda sdružovací
a. zákaz každého omezení jejich výkonu) stejně jako
práva vyplývající z článku 25. (stejné právo všech
občanů podílet se na vedení veřejných záležitostí) a
z článku 26. (rovnost všech občanů před zákonem).
Tento stav brání také dělníkům a jiným pracujícím,
aby k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů zakládali bez každého omezení odborové a jiné
organisace a svobodně uplatňovali právo na stávku.
(První bod 8. odstavce 2. paktu.)
Další občanská práva, včetně výslovného zákazu
"svévolného a protiprávního zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence" (čl. 17. prvního paktu) jsou povážlivě porušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějším
způsobem kontroluje život občanů, například odposloucháváním telefonů a bytů, kontFolou pošty, osobním dozorem, domovními prohlídkami, organisací sítě informantů z řad občanů (kteří jsou často získáváni nepřípustnými pohrůžkami nebo opačně — sliby) — a tak dále.
Ministerstvo vnitra přitom často zasahuje do rozhodnutí zaměstnavatelů, podněcuje diskriminační akce
úřadů a organisací, vyvíjí vliv na justiční orgány a
usměrňuje také propagandistické kampaně a komunikační prostředky. Tato činnost není upravena zákony,
je tajná a občan se jí nemůže žádným způsobem
bránit.
(Pokračování na str. 10)
ovládanej
marxistickou takýto postup stačit'? Veď
ideológiou? Je ochotná při- . zatlačenie cirkví do. bezjat' na seba kříž a utrpe- brannosti a chudoby musí
nie, kíorým prechádzal jej viesť k pomalému odumieZakladatel'? Stať sa cirk- raniu, alebo musí raz prísť
vou bezbrannou a chudob- k otvorenému konfliktu, ak
nou, ale cirkvou s nepo- sa cirkvi majů zachranit
stihnutelným vplyvom?
,v hociakejkoť.vek formě.
V tejto ideologickej ro- Alebo, že by predstavitelia
vině prebieha sebakritika východonemeckej evanjev evanjelickej cirkvi vo lickej cirkvi čakali na záVýchodnom Nemecku. Cír- zrak, ktorý by ich vyvíekev nehodlá zmeniť svoj dol zo slepej uličky bezdoterajší smer činnosti, mocnosti a odstrkovania
ale chce s novým duchov- v spoločnosti, ktorá sa
ným zanietím ďalej hl'a- predsa nechce s křesťandať svoje miesto v spo- skou vierou zmierniť? Myločnosti, v ktorej musí pra- slíme aj na to, že podobcovat'. Je to aj pokus zno- né poměry sú aj u nás,
va nadobudnúť sebadóve- kde umrtvenie protestanru a pokus vynútiť si. od skej cirkevnej činnosti už
sekulárneho partnera u- dospělo tak ďaleko, že na
znanie pri kooperácii vo' nejakú sebakritiku a na
obranu sa už ani nezmóslužbách člověka.
Ale podaří sa to? Bude žu.
Zprávy

osobní

{ Dne 29. ledna 1977
• oslaví. pětašédesátku
i
pan
! FRANTIŠEK STONE
|
z Rosanny, Vic_
'
Není tajemstvím, že
| odpočinek v-zaměstnání
" má pak jen poskytnout
! yíce času, v němž se
> bude věnovat svému
í ohlíbenému malířství:
1
Hodně zdraví v dalí ších letech a hodně
J uměleckých
úspěchů
• přejí
* přátelé z Melbourne

> Dne 27. ledna 1977 se j
, dožívá osmdesátky v S
plné svěžesti duševní i
'
"
tělesné
>
> br. pplk. JAN NOVÁK,
k čestný předseda Zem- \
ského výk. výboru čs. i
' obce legionářské pro y
> oblast. Jižního Pacifiku. ,
> jednatel jednoty ČsOL >
.v NSW, náš všestranný {
' a významný veřejný >
> pracovník. Dosud kaž- ,
> dým rokem při vojen-'
. ských
oslavách
(na \
> ANZAC DAY) pochodo- 4
> val v čele. skupiny ,
) ČsOL a těšíme se, že '
. tomu tak bude i po i
' mnoho dalších, let.
^
>
ČsOL, Sydney ,
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Jak se píše pro krajany

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Marcela Čechová
Přátelé, nabízím vám český kalendář na rok 1977. Vydaný v exilu, s českým
textem, zdobený obrázky jednoho z největších českých malířů. Já vím, je to
troufalost a hloupost dohromady. Polovina ledna je už za námi a — jak mi
mnozí krajané dávají nepokrytě najevo — oni už dávno kalendář mají, mnohem
krásnější, než jim mohu nabídnout. Dostali ho z československa od svých příbuzných nebo od československého zahraničního ústavu (který také vydává
časopis Československý svět) či z jiného režimního propagandistického pramene.
Kalendáře jsou vyvedeny na křídovém papíře, ilustrovány velikými barevnými
fotografiemi českých a slovenských hradů a zámků, které dnes — jak se dočteme v připojených textech — slouží pracujícímu lidu. Neni divu, že si leckterý
krajan raději ozdobi kuchyňskou stěnu barevnou nádherou než skromným exilovým kalendářem. A navíc komunistický kalendář je zdarma, kdežto za exilový
by museli platit. Dolar, libra, marka či frank je tvrdá měna — proč ho vydávat
za něco, co mohu dostat gratis?, říká si náš krajan. A komunistické režimy si
mnou ruce — právě s tím počítají. Každý totalitní systém má snahu předvádět
se v hezkém světle a takovjých pár barevných fotografií dovede udeřit v srdce
krajanovo. Jde o to, aby pro krajany zůstalo československo místem plným
poesie, kam by rádi přiváželi své dolary.
Dostal se mi do ruky
opět po čase oficiální časopis, vydávaný režimem
pro krajany - Československý svět. Mimochodem:
je zajímavé, že je posílán
na přesné adresy i těm
krajanům, kteří si jej nikdy neobjednali. Čtrnáctideník, barevný, tištěný na
kvalitním papíře. Cena?
Směšná - úředně US $, 4.ročně. O předplatné vás
nebude nikdo upomínat,
můžete ho klidně dostávat
celá léta, však to nejde z
kapsy jednotlivce jako v
exilu a komunistická strana je bohatá, československý svět věnuje strana
krajanstvu jako malou pozornost - 24 stran čtení o
krásách vlasti. Ber, krajane a pouč se, jak socialistický domov vzkétá a bují. Poučení ti dají všichni
nejvyšší soudruzi. Tak třeba Michal štancel, ministr
práce a sociálních věcí se
krajanům svěřuje, že důchodci v ČSSR dostávají
ročně 3 miliardy korun.
Celkové náklady na důchody jsou dnes 8,4 x větší než v roce 1948. Krajanu, který v československu nebyl už půl století
a teď se těší, že tam přijde zemřít, se tato částka
zdá závratná. Bohužel, ne-

může si ji promítnout do
tvrdé reality každodenního rozpočtu českého nebo
slovenského důchodce.
Co si ještě přečte náš
milý krajan? Dozví se, že
představitelé strany a vlády opět uctili památku
soudruha Gottwalda, našeho prvního dělnického presidenta. O spartakiádním
cvičení. O přátelství československého lidu k sovětským osvoboditelům. V
tomto bodě časopis připomíná pouze osvobození z
roku 1945 a cudně mlčí o
"přátelské pomoci" z rofca
1968, kterou všichni Češí
a Slováci dodnes nazývají
okupací. Z pera Věry Rudolfové. redaktorky Rudého práva, se krajan dovídá, že nejenom na Slovensku, ale i v Brně se stavějí nové byty a školy.
Div se světe. Z Jáchymova pro krajanky speciální
reportáž. O komunistických koncentrácích?
ó,
nikoli. O léčebném radiologickém sanatoriu. A tak
dále. Režim ví, že se mu
tato investice tisíckrát vrátí. Mnoho krajanů odešlo
z Československa dávno,
před desítkami lét. Usadili se ve světě a nostalgicky vzpomínají na starou vlast. Nevzrušuje je,
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Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny
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— Dodatkem ke zprávě v
minulém čisíe o důlním
neštěstí v ostravsko-karvínském revíru sdělujeme,
že zahynulo 45 horníků po
výbuchu v dole Stařic dne
30. prosince 1976.
— Vedoucí pracovník Státního nakladatelství technické literatury ing. Josef Grohman byl po svém
návratu z Paříže zatčen
pro podezření z trestné
činnosti vyzvědáčství ve
prospěch západních špionážních služeb.
— Před sto léty vzniklo
základní dílo české komorní hudby - Smetanův kvartet " Z mého života" K tomuto výročí
uspořádaly
Universita Karlova a Česže mají byty s koupelnami ká filharmonie ve velké
a vozí se v cadillacích. To
je pro ně běžné; Zpráva
1972 a jsem v přátelském
o vybetovaném chodníku a
styku s paní Hanou Vondnávsi rodné obce je však ruškovou."
přivede do extase. Hle,
Neví, chudák, že soujak socialismus pečuje o družka Vondráčková měla
lid!
po roce 1968 pořádně poNáš krajan prostě pokládá každý nově vybudovaný veřejný záchodek nikoliv za civilizační nutnost,
ale za výdobytek socialismu. Odmítá rozumět a
nerozumí zprávám o věznění a šikanováni lidí. Jeho víc těší. že v rodných
Ketéhůikácfe postavili kultorni dum . - .

"Pred fromi rokmi navštívil SQIJJ rodný kraj
Slovensko po 45 rokoch.
Videi som a skůsil, aký
razáiel je tam dnes po JO
rokoch. Lepšie žřřie ako za
bývalých režimov.
S krajanským pozdravem krajan EMIL PRESPEŘIN, USA."
A tak dochází k situacím. kdy například krajan
Karel štětina z USA (bližší adresu Československý
svět neposkytne) píše redakci dojatě:
"Byl jsem ve Vaší redakci naposledy v roce

lepený kádrový posudek a
jen pomocí vlivných známostí a ponižující sebekritiky se jí podařilo udržet
se na místě redaktorky a
dočkat se návštěvy milého krajana, s nímž ovšem
o téhle věcech nemluvila.
(Stejně mám ale podezřen i že ji z redakce nakonec vyhodili, byla to docela slušná holka.) To
ovšem by nebylo překvapující ani tolik, jako naivita některých krajanů,
kteří jsou ochotni nalétnout na hezká slova, lichotky a vidět jen to, co
se jím k vidění předkládá.
Přiznávám, že proti tomuto druhu krajanské naivity
je obyčejný exulant bezmocný. Zvlášť, když nemůže nabídnout náležitě
atraktivní protihodnotu třebas barevný kalendář s
hrady a z á m k y . . .

aule Karolina v Praze
vzpomínkový
večer, na
kterém přednesl J. Adamíra Sovovu báseň "Smetanův kvartet Z mého života", promluvil ředitel Musea české hudby dr. M.
Malý a pak bylo toto nesmrtelné dílo provedeno
Smetanovým kvartetem.
— Plán na rok 1976 určil
dokončit v Praze 9.2Š3 bytý, ale stavbaři jich odevzdali pouze 8.854.
— V nakladatelství Mladé fronty vychází výbor
z australské lidové poesie
pod názvem Oheň z dříví
eukalyptu.
— Na sto uzavřených
sňatků se rozvádí v celostátním průměru 27 manželství. Za posledních , 50
let stoupla rozvodovost více než šestkrát. U hlavních příčin rozvodu existuje téměř vyrovnanost na
straně mužů a žen. (Výjimku tvoří alkoholismus
a zlé nakládání, kde vedou muži.) Z manželství
do tří let se rozvádí 19%.
Z celkového počtu rozvodů připadá na manželství
v období prvních 5 let více než 43%. Asi třetina
dvojic vstupuje do manželství pod tlakem nechtěného těhotenství. Průměrný
věk ženichů se snížil z 25
let v roce 1937 na 22 let
v r. 1970, věk nevěst z 23
na 19 let. Téměř v 70%
rozvádějících se manželství jsou děti.
— Od 1. ledna 1977 byla
upravena vládním nařízením náhrada invalidním
důchodcům, která se nyní
vyplácí z prostředků organizace zodpovědné za poškození zdraví pracovníka.
— Ke konci roku byl uveden do provozu nový televizní vysílač Košice-Dubník.
— V starobylém románském kostelíčku ve vesničce Kozohledy u Kutné Hory se odloupl při zavádění elektřiny kus omítky,
pod níž byly objeveny gotické fresky z ďoby kolem
r. 1340, tedy starší než v

kutnohorské Svaté Barboře.
— V Sedlci u Mostu byl
dán do provozu nový pivovar, vybudovaný ža starý závod, který musel ustoupit těžbě uhlí. Roční
výstav má být 600.000 hl
piva a 200.000 hl nealkoholických nápojů.
— 5. ledna se potopila v
přístavišti Rabyně na Slapské zdrži osobní loď Otava. Po pachateli se pátrá.
— V Brně zemřel ye věku
70 let herec a dramaturg
Rudolf Hoger.
— Čs. podniky v čele s
plzeňskou Škodovkou vybudují v Iránu jeden z
největších cukrovarů na
světě. Bude se jmenovat
Karun a má zpracovávat
cukrovou třtinu.
— V Praze zemřela ve věku 91 let Vida Talíchová,
roz. Pulesníková, vdova
po dirigentovi Václavu Talie ho vi.
— Gustáv Husák jmenoval Vladimíra Žáka novým
čs. velvyslancem v Libanonské republice, kde byl
dosud velvyslancem Karel
Blažek.
— Na Zelené hoře u Chebu byl dán do provozu televizní vysílač, který má
celkový vyzářený výkon
100 kilowattů.
— Rudé právo vzpomíná
11. 1., že byla v r. 1952
nalezena , v lese u Staůkovic na kutnohorsku zastřelená soudružka Anna Kvášová, předsedkyně stranické organizace v Chrástné, členka MNV a rady
žen, která důsledně prosazovala' do života politiku
strany. Dále píše: "Vrahové Anny Kvášové byli
po čase vypátráni a spravedlivě tvrdě potrestáni..
Jejich duchovní vůdcové v'
zahraničí
trestu uniklí.
Štvát proti nám však nepřestali, přizpůsobili se novým podmínkám. Stáli v
pozadí kontrarevoluce v
roce 1968, nyní - trvale v
žoldu světové reakce a v
jejím zájmu - dále dávají
rady, jak socialismus 'vylepšovat'."

EPIGRAMY
Milan Růžička
ZESTÁTNĚNÍ UMĚLCI

APOLITICKÝ

(Z tisku: "Svou znepokojenost se současným
stavem čs. kultury začínají projevovat i její
tzv. oficiální představitelé. V Čechách napr.
básník Vilém Závada, na Slovensku jeho kolega
Miroslav Válek . . .)

V tom mu vždycky svědčit budu:
•Nikdy nebyl rudý !
(Vždyť nemá ani kouska studu.)

A mohlo by se zdát,
že snadno se jim žije:
Honoráře dává stát,
inspiraci — policie.
EXILOVÝM NAKLADATELSTVÍM
(Od starokrajanek)
Vydejte něco pro ženy !
(Třebas o tom Bělidle,
od Němcové Boženy.)

POUČENÍ Z BIBLE
že prý musí chodit bos,
nářků míval, no celé stohy.
Až mu jednou kdesi kdos,
ukázal toho, . co neměl nohy.
ASIMILÁTOR
Že byl někdy Čechem,
už nikdo nemá tucha ani.
(Tajně si teď s echem
zkouší i jódlování.)
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Ilja Zemcov: Korupcia v Sovietskom zvaze. Hachette, Paríž, 1976

Kto nekrade, okráda...
Výroky "Z jediného platu sa žit" nedá", "Kto nekrade, okrádá rodinu" a
podobné výtvory 1'udovej múdrosti platia za socializmu nielen o Československu.
V novinách "vlasti socializmu" sa občas ebjavia správy o podplácaní, o korupcii a podobných úkazoch sovietskej spoločnosti, pričom odsúdeni a postihnutí
často pracovali na najvyšších miestach. V zákaukazských republikách musia
v pravidelných intervaloch vymieňať prakticky celé vedenie strany. O určitý
čas je však skorumpované aj ďalšie, pretože z jedného platu — i keď by to
bol plat funkcionára — sa dobré žiť nedá, a dochádza k ďalšiemu procesu, v
novinách sa objavuje ďalšia.správa a tak dokola.

• Svetozár Hurban Vajanský se národa 16. 1. 1847.
Jeho sbírka Tatry a more vyšla r. 1880 a vznikla z
dojmů, jež básník zažil jako voják za okupace Bosny
a Hercegoviny v roce 1878, a ze slovenské přítomnosti. Knihu věnoval Adolfu Heydukovi. Další jeho
sbírku Zpod jařma vydal Jan Neruda v Poetických
besedách r. 1884.
• Málokdo si uvědomuje, že Strakonice jsou rodištěm
národního umělce Josefa Skupy, který se zde narodil
Francúzske vydavateT- bráni jednat' sa s vlast- kladu tých osob zo svojho
16. 1. 1892. Se svým Spejblem a Hurvínkem obveseloval děcké diváctvo po celém světě. A ještě mé- stvo Hochette ohlásilo te- ným svědomím. Ideály sú okoliá, ktoré si zvolili neně je známe, že tvůrcem půvabné postavičky Hur- raz vy danie knihy na túto terčom posměchu, šlová zákonnost'. Zakaždým třevínka a celé řady dalších je Gustav Nosek z Chebu
tému s názvom Korupcia ztrácajú význam, sú zba- ba zvíťaziť nad rozvahou,
(kromě figurky Spejbla, již pro Skupu vytvořil již
v Sovietskom zváze. Auto- vené obsahu. Jedinou reál- ktorá v priestupkoch bráv roce 1920 Noskův strýc Karel).
• Dne 17. ledna. 1787 byla provedena v Nosticově rom je Il'ja Zemcov, bý- nou hodnotou sú peniazě; ni."
divadle v Praze Mozartova opera Figarova svatba, valý profesor politickej so- uahradzujú hrdost', cha"Vždy, keď porovnáme
již dirigoval sám W. A. Mozart, který dlel v Praze ciologie ha Leninovom in- rakter, o ktoré individuum teóriu a prax, vidíme, že
na návštěvě se svou manželkou Konstancí.
štitúte v Baku, z povere- násilím obrali."
vinný nie člověk; na příči• Pražský hudební kritik a spisovatel dr. Josef Bar"Sovietska
spoločnosť, ně priestupku nie je ani
toš napsal o prázdninové pohodě ve Kdyni knihu o nia Ústredného výboru KoJosefu Wenzigovi jako libretistovi některých Smeta- munistickej strany Azer- roztrieštená na 250 milió- pokušenie, ani prirodzený
nových oper. Josef Wenzig, který se narodil 18. led- bejdžanu zodpovědný za DOV osamělých jednotliv- sklon k zlému, ani slana 1807, věnoval své literární dílo obraně české ná- výchovu kádrov až do ra- cov, je připravená prekro- bost', ale sovietska skutočrodnosti a jazyka a českým dějinám.
ku 1973, kedy odišiel do č i r hranicu, která oddeFu- nosť. Jednou z příčin tohSlavný český houslový virtuos Ferdinand Laub
studoval na konservatoři v Praze a působil ve Vý- Izraela. Vo svojej funkcii j e zákonné od nezákonné- to úkazu, ktorý dosiahol
maru a Berlíně. Od roku 1866 byl profesorem kon- mnoho videi, mnohé si-po- ho. Jednotlivec stojí zo- priam strašidelné rozměservatoře v Moskvě. Sám napsal několik houslových značil, z čoho vznikla te- či-voči naozajstnej dileme: ry, je tendencia posudzoskladeb a lyrických písní. Narodil se 18. 1. 1832.
raz kniha o málo známrnn Ba jednej straně nedosta- vať všetku 1'udskú čin• Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, vysoký aspekte sovietskej společtek - je úplné nemožné vy- nost' výlučné z hl'adiska
zemský úředník ve službách habsburských králů,
zemřel ve Vídni 19., ledna 1652. Je autorem Paměti nosti. Uvedieme ďalej dve žit" z jedného platu; podl'a štátnej a - byrckratickej
z let 1608 až 1619, cenného svědectví přímého účast- ukázky:
výpočtov sovietskyeh eko- mašinérie, Standardizovat'
níka zaznamenaných událostí.
"Sovietska
skutočaosť nómov, přednesených pro- ideologické hodnoty a re• Písecké gymnasium osláví příští rok dvě stě let
nie
je
kujná,
ale
strnulá, fesorom Galkinom na za- lativizovat' hodnoty morálsvého trvání. Studovalo na něm dosti těch, kteří
se později zapsali do veřejného českého života (M. sklerotická. Nie je viac sadaní sovietského socio- ně. Potrdanie zákonmi je
Aleš, L. Čelakovský, J. Mukařovský, J. čárek, R. možné tvárnit' ju a vytvá- logického združenia, bol v v súčasnom Rusku pravidWeiner, F. Herites, K. Klostermann aj.). Mezi stu- rať morálně normy. Po- r. 1971 priemerný příjem lom. Hlavné je, nedat' sa
denty tohoto klasického gymnasia patřil také spisostupné sa toho jednotlivci v Sovietskom zváze 53 přichytit'.",
vatel Fráňa šrámek, který se narodil 19. ledna 1877
rubl'ov. Na druhej straně
Táto charakteristika sov Sobotce a zemřel 1. 7., 1952 v Praze. Ze vzpomínek zriekli, pretože stratili pona písecké gymnasium vznikl jeho román Stříbrný cit účasti na spoločnona pohodlný život, ale za ce- vietskej spoločnosti - a nezákonov, platí to iba o nej - však
vítr á divadelní hra Měsíc nad řekou. V. Krška zdra- diele a zistili, že dosiahnu- nu porušenia
matisoval Stříbrný vítr a zfilmoval jej a i Měsíc nad té výsledky vedú k odcud Mnohí sa rozhodujú pre •neprináša iba všeobecné
řekou s podmanivou hudbou Jiřího Srnky. V Měsíci
druhé riešenie, p.odl'a pří- uzávěry, ale - a to je na
nad řekou hrál hlavní roli nezapomenutelný herec, zeniu. L'udom už nič ne:
knihe mimoriadne, zaují; člen ND v Praze, František Smolík, jehož pátého výmavé - mnoho konkrétročí úmrtí vzpomeneme 26. ledna.
• Na faře v Jistebnici objevil r. 1872 pozdější praž- Klokoty. Červené báně tohoto kostela mi připomněly ných faktorov za dlhé roský advokát dr. Leopold Katz husitský kancionál z Příběnice, říká se totiž, že zázračný obraz klokotské ky odpozorovaných z reaprvní poloviny 15. století, v němž nalezl originál Madony odtud pochází. Na klokotském hřbitově jsem
písně Kdož jste boží bojovníci. Kancionál pod jmé- však marně hledala hrob českého básníka P. Josefa lity, označujúcej sa za soem Jistebnický je uložen v Národním museu v Pra- Vlastimila Kamarýta. který se narodil 21. 1. 1797 ve cialistická. Z katalogu koze. Dr. Leopold Katz, který zemřel 19. ledna 1927, Velešíně u Č. Budějovic a zde byl od roku 1825 kap- rupcie aspoň pár ukázok'
odkázal Moderní galerii mnoho obrazů Hynaisových, lanem. Byl pochován na hřbitově táborském spolu
"Textilný kombinát v
Bukovancových, Pirnerových, Knuepferových, Marol- s přítelem. J. E. Hanikýřem, zakladatelem Dědictví
svatojanského. A zde je i hrob Josefa Němce, man- Jvanoze vyrábal šatky, o
dových, Mařákových aj.
• Pamětní deska zasazená do zdi hradu Hasištejna žela B. Němcové, který v Táboře zemřel při návšté ktoré bol na trhu poměrhlásá, že se zde narodil a žil v létech 1460-1510 před; vě syna Karla.
ně vel'ký záujem. V ro-ku
ní český humanista, učenec a básník Bohuslav Ha- • Božena Němcová jako první uvedla Chodsko do 1971 vyšlo najava, že šatsištejnský z Lobkovic. Byl vášnivým sběratelem knih, české literatury povídkou Karla, ale teprve Alois Ji- ky nezodpovedajú predpíjichž po sobě zanechal nesmírné množství. Když 21. rásek svými Psohlavci je už provždy zasadil do
ledna 1517 zemřel, zanechal poslední vůli, podle níž podvědomí celého národa. Na Chodsku nazývali B. sauým normám: boli o 18
přejímal obsáhlou knihovnu vždy nejučenější člen Němcovou "paní komisařkou" a ona často zavítala cm kratšie a o 31 g l'anjeho rodu. Kromě sbírky knih vlastnil také mnoho s dětmi do kanické myslivny k panu lesnímu Bendo- šie. Sami si móžete vypomap, hvězdářské přístroje a jiné cennosti.
vi, který po létech hostil churavou její dceru Doru. čítat' množstvo vyrobe• 20. 9. 1575 předstoupili čeští stavové před Rudol- A tento lesní je i vzorem pro postavu rýzmburskéných, ale nikde nezarefa, syna Maxmiliána II. a Marie Habsburské, a ho pana myslivce z Babičky. Převážná část jejích
oznámili mu, že byl přijat za českého krále a sou- "Obrazů z okolí domažlického" byla napsána ve dvo- gistrovaných šatiek."
časně mu blahopřáli. Jejich mluvčím byl Vilém z ře u Borů, jenž stojí na chrastavické návsi, a v Mi"V roku 1970, v Rige,
Rožmberka a svou řeč pronesl česky. Nazítří byly lavči vznikla povůdka Obrázek vesnický, jež byla v najvýznamnejšej sovietz hradu Karlštejna převezeny české královské insig- otištěna v české včele r. 1847, a k níž daly podnět
nie a 22. 9. se v chrámu sv. Víta konala koruno- návštěvy Němcové ve statku u Ševčíků, když sem skej tovární na rozhlasové
vace. Maxmilián II. zemřel 12. 10. 1576 a Rudolf byl chodívala na hvjtu. Božena Němcová zemřela 21. přijímače, vyšlo najavo,
jeho nástupcem na českém trůně až do 23. května ledna 1862.
žé v každom tranzistore
1611, kdy se konala v chrámě sv. Víta korunovace • Mistr dějepisné vědy a slovesného umění, univer- chýbala jedna dióda. Myjeho bratra Matyáše, jemuž byl nucén trůn odstou- sitní profesor Josef Pekař zemřel 23. ledna 1937. slíte ši, že je to maličpit. Rudolf II. zemřel 20. 1. 1612.
V universitní aule ve. shromáždění celé akademické
• Autor oltářních obrazů, rozsáhlých cyklů ze živo- obce pražské měl 7. 3. 1935 projev k 85. narozeninám kost'? Dióda stojí 82 kota světců a freskař Ignác Raab zemřel 21. 1. 178"? Masarykovým, což presidenta republiky velmi potě- pe jok; továren vyrába 18/
na Velehradě. Raab je představitelem rokokové mal šilo, neboť Pekar byl jeho odpůrcem v nazírání na tisíc trazistorových rozby a jeho obrazy jsou umístěny v četných našich české dějiny a jejich smysl. Žižka a jeho doba, Bí- hlasových prijímačov roč
chrámech, např. v chrámu sv. Mikuláše na Malí lá Hora, české katastry, Die Wenzels — und Ludrriilne."
Straně v Praze, v . kostele P. Marie v Hradci Krá- la — Legenden und die Echtheit Christians — namát"Roboníci prvej moskov
lové; v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
kou uvádím jen některé z jeho pozoruhodných histoskej. továrně na hodinkj
• Těsně před odjezdem z domova jsem navštívila rických prací.

(

sa uspokojili s tým, že do
dámských
náramkových
hodiniek Čajka a do mužských náramkových hodiniek Polit vložili o jeden
kameň menej. Maličkost',,
ale pri 750 tisícoch hodiniek ročně . . . Podvod odhalili v r. 1970, ale aféru
'ututlali', lebo ved' sovietske hodinky sú najlepšie
na svete a súdruh Brežnev vyhlásil, že sa blíži
chvíťa, keď bude celý
svet merať čas sovietskymi hodinkami."
"Kto v Sovietskom zváze nepozná dobrú čokoládu
z Babajevovho závodu v
Moskvě? Je výživná, zabalená vo vkusnom papieri, na ktorom stojí: 100
gramov. V r. 1971 ju vážili, mala iba 93 g. Podrobili ju analýze: namiesto
cukru sacharín, namiesto
kakaa sója. Verte potom
v Sovietskom zváze tomu,
čo sa píše."
Atď, atď. . . Kniha Korupcia v Sovietskom zváze
podobnými
príkladmi
priam překypuje. Už z
tých spomínaných vidno,
že nejde o nějaké maličké
podvody, ale o dobré zorganizované akcie. Majů
však jeden háčik, . ktorý ,
vystihuje II'ja Zemcov takto:
"Ako sa vyhnúť odhaleniu, alebo aspoň redukovat' riziko na minimum."
Na tomto mieste sa dostáváme k sylogizmu, ktorý vlastně třeba vysvětlovat' iba tomu, kto socialistickú realitu nezažil.
"1. V Sovietskom zváze
sa z jedného platu žiť nedá. 2. Funkcionáři však žijú dobré. 3. Teda funkcionáři nežijú len zo svojho
platu.
Dotýkáme sa tu základného problému:
Kol'ko
dať? Komu dať? a Ako
dať?"
Na tomto mieste knihu
bývalého profesora sociologie v Sovietskom zváze
o korupcii zatvoríme. Odpověď . totiž nie je jednoznačná a okrem toho by
sme možno opakovali známe. Sovietsky zváz asi nebol v korupcii vzorem pre
vynaliezavých
československých občanov. Skór
tomu bude tak, že podobná
situácia - nedostatok a
faktická nerovnost' - rodí
aj podobíé nešvary.
M/i.

24. 1. 1977
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Panorama

Opět King Kong

Ferdinand Peroutka
Před 140 lety podal Charles Dickens, nejznamenitéjší tehdy anglický autor, tento obraz volební kampaně: na náměstí lidé stojí namačkáni, kandidát je obklopen davem a ztrácí se z dohledu, ti, co stoji
vzadu, ptají se jeden druhého: "Už políbil dítě?" — "Kdy políbí dítě?" Pak se rozlehlo: "Už políbil dítě." Jak pokročila politika od těch časů?
Vstoupili jsme do nového roku, a jestliže se dobře díváme, v novém roce a v dalších bude existovat problém, jenž existoval už v desítiletích minulých: jaký je — jestliže je jaký — rozdíl mezi demokracií a davovou společností? Odpověď není snadná. Základní úvahy o tomto thematu byly dávno napsány, Bonnova "Psychologie davu" a Bendova "Zrada vzdělanců". Ačkoliv v nich byl problém jasně stanoven, řešení dosud uniká. Zdá se, že je to tak obtiž no řešit jako některé přírodní problémy. A — nenamlouváme si jen, že mezi nimi existuje, má existovat, rozdíl? Povinná i přirozená tendence demokracie je nastolit a udržet vládu většiny. Demokracie, která by většiny nedbala, není demokracie. Avšak
jaká je nebo jaká bude většina? Jak snad ani nemohlo přijít jinak, panorama této doby je do značné
míry panoramatem davové společnosti. Co kdyby, dav sé svou zvláštní psychologií nabyl nejen značné
posice, nýbrž rozhodující převahu? S»krývá-li se v tom krise demokracie, není to krise jen v jedné,
nýbrž ve všech demokratických zemích. Jsou, kdo o tom mluví vtipně, a jiní, kteří starostlivě.
Vedle tohoto panoramatu je panorama jiné. Kdosi s napětím čeká na výsledek. Sovětští komunisté
netrpí tímto problémem a
jsou připraveni shrábnout
všechny výhody, které by
vyplývaly z toho, že jím
trpí někdo jiný. Lenin rozpoutal davy, ale téměř
ihned je zase zkrotil. Nikdo tak často jako on neargumentoval, že dav, ani
jeho milovaný dav proletářský nemůže vládnout.
A celá jeho strategie byla
založena na tom předpokladu, že demokraté, kteří připouštějí tolik různých
vlivů na vládu a jsou na
tolik stran zdvořilí, připravují si tisíc obtíží, když
mají jednat. Jestliže dnešní sovětští komunisté jsou
leninisté (stále říkají, že
jsou), třeba mít za~to, že
s jakousi jistotou očekávají, že davová společnost
na západě nebude si umět
vládnout. Pak, jak Lenin
pravil, "v naší ulici bude
svátek".
Jestliže dovedeme, podejme obraz dozrálé, vítězné davové společnosti,
to jest takové společnosti,
jejímž pánem by byla psychologie
davu. Všichni
bedlivější myslitelé se shodují, že charakteristickou
vlastností davu je žádat
okamžité ukojení bez jakéhokoli pomyšlení na plány
na další dobu, bez toho,
co
filosofové
nazývají
"dlouhou vůlí". V takové
společnosti by lidé žili s
potěšením, někdy s mlaklavým potěšením, v přítomné, od minulosti i budoucnosti oddělené chvíli.
Zítra nějak bude. Občanská práva by byla každému dokonale jasna, občanské
povinnosti - komu?
Vládla by touha po pohodlí
tělesném i duševním. Lidé

by si odpočívali od úsilí,
jež minulé doby ukládaly.
Studenti by nelibě snášeli,
že bývají podrobeni zkoužkám, více méně by to pokládali za málo oprávněné obtěžování. Jestliže by
se stalo a oni by podváděli při zkoužkách, ryzí davová společnost by se na
to dívala shovívavě a hledala by kompromis mezi
podváděním a nepodváděním. Přísnost zákona by
přišla do špatné pověsti,
všechny druhy závazků by
byly oslabeny v mysli lidí. Co by dozrálá davová
společnost udělala s universitami a co s justicí?
Netrpěla
by
přílišnou
úctou k soudcům, neboť
sama je volí a má za to,
že jsou jí zavázáni. Nikdo
by nebyl utlačován, ani
přívrženci krajní pornografie, a ť už jsou jimi ze
záliby nebo z obchodu. Stačilo by, že taková j e jejich libost. I nuda by si
žádala svého práva. " J á
jsem se nudil." vysvětloval by mladistvý zločinec
svůj čin. Ačkoli by to
ovšem nebylo vyhlášeno,
cena lidského života by
fakticky poklesla, neboť "nás ranogo". Vynálezy by
pokračovaly, ale kvalita
práce by byla zařazena
mezi požadavky, jež odporují pohodlí. Organisační
a l a by zablikala. Požadavky morální. . .
Avšak přerušme tuto Jeremiádu, zaplašme tuto doufejme - pohou obavu.
Přestaňme na tom. že takový směr existuje a uchází se o schválení. Pod
nárazem nesmírných změn
ve všech ohledech je svět
jako vážky, které se teprve ustalují, jednou ta,
podruhé ona miska je navrchu. Do obou misek je
ze všech možných stran

přikládáno, nová rovnováha se teprve hledá. V celkové změně světa se změnila také posice vzdělanců, je jich daleko více a
mají nesmírně více moci
než mívali. V některých
oborech je to moc téměř
monopolní. Ti z nich, kteří pracují v novinách, v
rozhlase, v televisi, vytvářejí skutečnost pro mysl
lidí. Jen od nich se na
příklad člověk v New Yorku dozví, co se děje na
příklad v Chicagu a naopak. Mohou skvžečnost
podat tak jak je, ale mohou ji také zdefraadovat.
člověk nemůže sjezdit celou zemi nebo i celý svět.
aby se sám na viastra oči
přesvědSL Tak j e vydán
profesisEáliiím zpravodajům. Oni." cbtějf-iLmolKHj
říkat i ty pravdy, které
jsou lež. Mobou po pravdě
fiká: v téío zemi je diktatura.. fuj. Ale mohou zamlčet že v druhé zemi,
která s touto první zápasí,
je také diktatura, snad

ještě drsnější. V čase přeplněném událostmi si lidé
nepochybně přejí být informováni. Ale podle některých úkazů vzniká tendence,
aby
informace,
zpravodajství byly pomalu
zařazeny mezi panem et
circenses. Velká televisní
stanice se nejen přiznává,
nýbrž slibuje, že svůj zpravodajský program zreformuje tak, aby se pokud
možno přiblížil zábavě. K
tomu cíli najímá schopnou
dámu, jíž bude platit milion ročně. V nakladatelstvích sedí vzdělaní lidé a
HÖH ve vězení individua
tak nízkého, tak krutého,
aby se některé nakladatelství neucházelo s nepříjemnou ponížeností o jeho
pamětí. Nakladatelství je
jaksi jisto, že existující
společnost si toho přeje.
Je velká otázka:
zda
určitá vrstva vzdělaných a
píšících lidí nebude hledat
a nenalezne v klíčící davové společnosti štědrého
(Pokračování na str, 6)

Jiří Sýkora
Ve Spojených státech vznikla nová filmová verze
příběhu o gigantické gorile King Kongovi, která je
vítána všemi milovníky filmu, vyznavači strašidelných příběhů a~ těmi, kdo si cení více fantazie než
reality. Film o této strašidelné obludě byl poprvé
natočen v roce 1933, tedy v době, kdy se na druhé
straně oceánu, v Evropě, dostalo k moci jiné monstrum — skutečné a ' daleko nebezpečnější.
Novou verzi se rozhodl natočit italský režisér Dino
de Laurentis, jenž patří k nejplodnějším filmařům
současné doby. K natočení filmu King Kong ho přivedlo to, že si jeho malá dcerka pověsila nad postýlku vedle jiných miláčků také fotografii tohoto hrůzostrašného goriláka. Když mu jednoho dne nabídla
filmová společnost Paramount Pictures, aby natočil
film o nějaké obludě, nemusel dlouho uvažovat, koho
si vybrat. K radosti své dcerky zvolil Kiňg Konga.
Pro Ameriku sedmdesátých let se zdálo nejvhodnější, aby místem nejvzrušivějších scén byly dva nejnovější newyorské mrakodrapy na ostrově Manhattanu. Jsou to nejvyšší stavby ve Spojených státech a
zdálo se jaksi samozřejmé, že slavný King Kong
bude šplhat, skákat a provádět záchranné akce na
těchto budovách.
V původní verzi se této cti dostalo tehdy nejvyšší
stavbě, Empire State Building-u. Změna se nelíbila
jejím majitelům, podle jejichž názoru k sobě Empire
State Building a King Kong patří tak nerozlučně jako Mařenka a Jeníček. Zašli tedy za režisérem Laurentisem a snažili se jej přesvědčit, že se King Kongovi bude daleko lépe hopsat po jejich budově, než
po nějaké budově, která je sice vyšší, ale zato naprosto postrádá historickou důstojnost a tradici.
Jejich námitky mají přesvědčivý základ. Původní
verze filmu King Kong byla z velké části založena
na tom, aby seznámila diváky na celém světě s nejvyšší budovou té doby, jíž se Amerika právem pyšnila. Tak jako Carl Denham ve starém filmu přivedl
k životu nejvétší obludu, aby jí konfrontoval s civilizaci, tak i stavitel Richmond Shreye dal civilizaci
nejvétší architektonické dílo té doby.
Dnes ovšem Empire State Building není zdaleka
nejvyšší budovou ani na světě, ani v Americe, ba
dokonce ani v New Yorku. Své prvenství ztratila a
tím také ztratila -právo na to, aby nejvétší příšera
světa, King Kong, prováděl svoje kousky na jejích
římsách.
Natáčení Laurentisova filmu provázely ještě další
problémy a starosti. Stejný příběh se totiž rozhodlo
natočit hned několik dalších filmových společností a
došlo k soudním přím. Pamětníci jsou navíc rozčarováni, že hrdinku nehraje jejich herečka, Fay Wrayová, jež se mimo jiné proslavila tím, že ve filmu
King Kong křičela hrůzou tak krásně, že si filmaři
přetáčeli její výkřiky do mnoha jiných filmů až do
roku 1945. Pozorní diváci také tvrdí, že když se King
Kong při prvním promítání v tak sentimentální době
jako jsou vánoce podíval ze střechy Světového obchodního střediska čirou náhodou směrem k Empire State
Building-u, že spatřili, jak mu skanula teskná slzička...
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(Pokračováni se

*tr. 5;

ANTOINE GALLBRKES

mecenáše. Zda za to ne
svolí obstarávat její záli
MAJITEL J. KOiŇAR
by a nezřekne se i posled
514 Riversdale Rd., Camberwell, VI«.
ní povinnosti spisovatelo
(proti tržnici) — Telefon «2-873«
vy, být aspoň strážcem
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výboru
vkusu. Radikální mysle
Krajanům poskytneme 15% slevil
stále hledají establishment, aby jej osočily. Nechtějí vidět, že davová
společnost
je už také
establishment, aspoň v
tom smyslu, že má tolik
(Pokračování ze str. 4)
peněz, jako establishmen# . Na sklonku svenu KiatovsKěho profesorského po- ty mívají.

Kalendář H D

i/ytu roKu iůio zacai Aiuis Vujtecu amuovsK.y paat
— 00 —
svůj sumavsKy roman mtiamane lasny, jejZ xuutvéu
ťamasie pumě c.vpicKe une Kveuiiy zuejsicU IUK. jeuMluvili jsme o tom, zda
nuu 2 íuavmcn postav' svenu uaisino romanu sca.ronorSKy iiiosoi uemu spisovatel omunena ťuuanua, s existuje rozdíl mezi de• luinz se styiíai v xuatuvecn, eeskeno ví as tence, iv té- mokracií a davovou spory za ve SLaii na KuuK.oviCK.em statečku a i IU puu- lečností. Princip většiny
purovai viastenecKe snany. A konecne snaa stoji
nelze odloučit od demokrajesie za zrmiiK.u, ze siessejui postavou romanu biarj
iviecnura je puzapviíiwiuia postava nuueomno smaua- cie. Zdá se nám, že můteie i^eopoiud. iviecnury, Který na tex amuovskenu žeme říci, že davová spoZKomponovtu skiauuu ťonreu na nanku. A. V. SNU- lečnost by byla vláda vět-

lovsKy se naroem

íeana itia/ v Miaae

tfoiesiavi.

<0 ¿a. íeuna iBoii zemrei ve Viani Jan Koiiar. V roce
io24 vyšia v tíuaine jeho Siavy acera á zde také
vyšiy v roce itwu jenu reozpravy o jmenacii, pocatkacn i starozitnosiecn naroau slovanského a jeno
Kmenů, jan iionar je aruny biovak, Kiery se v i»,
stoieti trvale zapsal no česke literatury, ac žil vlastně po ceiy svůj život mimo slovanské ethnické území. Jeho oásmeke a především vědecké ano ve mnohem zastaralo, aie ten, kdo chce pochopit naše národní oorozem a česke myšleni ly. stoietí, se pude
k němu vždy znovu vracet.

# Grafik a maiiř UJmu Holárek se narodil 26. 1.
Ia67. Pirnerův žák vyjadřuje symDolickými a realistickými figurálními komposicemi v. tematických
grafických cyklech (Reflex z katechismu, Noc, Sen)
svůj pesimistický, ale zároveň i sociálně kritický postoj k současné společnosti.
# Kruh českých spisovatelů ustavila valná hromada
dně 26. ledna 1902 a od počátku k němu patřili mj.
H. Malířová, J. Híibert, O. Theer, V. Dyk, K. Sezimá, A. Novák, Emanuel z Lešehradu, F. V. Krejčí,
J. Vodák.
# Vpravdě lidovým spisovatelem českým byl německobrodský rodák Josef Jahoda. Narodil se 27. 1.
1872 a náměty k svým románům a povídkám si vybíral ze života drobných lidí, ať jsou to již tuláci,
pyděděnci či formani nebo měšťanostové, Z jeho
tvorby jsou nejznámější Německobrodské motivy, Za
štěstím. Páter Kvirin, Vagabundi.
# Umělecký historik František Xaver Jiřík věnoval
svůj hlavní badatelský zájem historii skla, jehož výsledkem je Kniha o skle a české sklo. Napsal monografie o M. Alšovi, K. Purkyňovi a S. Pinkasovi.
Narodil se 5. 11: 1867 a zemřel 27. ledna 1947.
% 28. ledna 1967 zemřel český filmový režisér Vác ;
lav Wasserman, který natočil nepřehlednou řadu filmů. Z těch starých jmenuji Boží mlýny a z oněch
z doby poslední Plavecký mariáš.
# 30. ledna uplyne pět let od smrti vynikajícího
dirigenta Karla Boleslava Jiráka. Vzpomínám na
tradiční velikonoční provádění Dvořákova Štabat mater za jeho řízení, pokud byl ve vlasti. Po převratu
vedl brněnskou filharmonii, byl sbormistrem pražského Hlaholu a konečně profesorem konservatoře.
Od roku 1930 se stal šéfem hudebního oddělení čs.
rozhlasu. Jeho 1. kvartet provedlo České kvarteto,
hapsal operu Žena a Bůh a celou řadu orchestrálních
;skladeb. V exilu: složil písňové cykly Léto v Čechách,
Studně z domova a hlavně 5. symfonii, jíž pronikl
do celého světa.
% Národní umělec Jaroslav Marvan vzpomíná ve své
knize na Vlastu Buriana, jehož divadla byl členem
dlouhou řadu let. Vlasta Burian zemřel 31. ledna
1962. Dovedl svými extempore při inscenaci divadelních her bayit diváky tak, že vyvolával bouře smíchu, takže i ostatní herci, strženi jeho humorem, přeptali hrát. Ale správný tex hry nikdy ještě ani při
Dremiéře neznal.

šiny, která je nakloněna
vládnout nedbale a neprozřetelně. A odvážili jsme
se úsudku, že někteří
vzdělanci pro svůj hmotný
prospěch plují v davové
společnosti čile jako ryba
ve vodě.
Je to davová společnost,
která však zároveň nechce
být společností anonymní;
Touha po slávě je tak živá jako za starých řeckých a římských dob. Neproslaví-li se člověk výkony, chce uchvátit kus maličké slávy aspoň tím, že
se s někým zná. Je o tom
přímo rozkošná episodka.
Revoluční organisací byla
anesena dcera novinářského magnáta, a na jejího
snoubence,
začínajícího
profesora na nějaké koleji nebo universitě, padlo
;ó štěstí, že byl při tom,
iokonce dostal pěstí do
ilavy. Vymyslil si zajímanou strategii, jak nesníst
íoláč á přece ho sníst.;No,'iny přinesly jeho fotografii s tímto textem: "Snoubenec v bytě svého přítee, kde se ukrývá před novináři." To by bylo schop10 nás přivést k pochvale,
ieho zdrženlivosti. Avšak
:>rzy pochopíme, že umné
spojil, dvě věci: skrývat se
před novináři á zároveň
i nim dopravit fotografii,
iak se před nimi skrývá.
k ačkoli se před novináři
skrýval, nějakým způsojem si zjednal výši hono•eře za své vystoupení na
;elevisi a, stále ještě se
jřed novináři skrývaje,

Panorama

uspořádal tiskovou konferenci s nimi. A ovšem o
oněch třéch nebo pěti minutách, v nichž se unos
odehrál, píše celou knihu.
Obhájci unesené dívky se
nějak nelíbil a proto ho
nezavolal před porotu jako
svědka. Ze svého skrytu
snoubenec ihned vzkázal
novinám a veřejnosti, že
se tím cítí ponížen.
Známý americký politik
Humphrey řekl nedávno:
"Největší korupce v politice nemá původ v touze
po penězích nýbrž v touze
po publicitě." Je-li tomu
tak, jak je to nové? Před
padesáti lety líčil vídeňský satirik Karl Kraus se
sžíravou oblibou rozčilenou
tlačenici mužů á žen a
manželských dvojic, kteří
chtěli být jmenováni v novinách a upozorňovali na
sebé novináře vším způsobem. Jako dnes, i tenkrát
to dávalo novináři tyranskou móc nad některými
lidmi. Opět a opět se Karl
Kraus vracel k postavě
šéfredaktora
vídeňské
Neue Freie Presse, který
si vymyslil nejtěždí ortel
nad člověkem: "'Nebudeme ho jmenovat." Z jeho
pracovny se ozýval pokřik: "Tohle jméno nepřijde do našich novin."
Lidé se před tím třásli,
ale nemohli proti tomu nic
dělat. A zase: jak nové to
bylo tenkrát? V 17. století
napsal francouzský filosof
Blaise Pascal: "Rádi obětujeme i život, jestliže se
o tom bude mluvit."
Žijeme tedy v nové době, která však vždy byla.
Žijeme v ní s tím rozdílem,
že ctižádost být jmenován
se rozšířila do lidových
vrstev a kdekdo chce na
sebe upozornit. Jsou, kteří nemají čím jiným se vyznamenat a vyznamenávají se tím, že při každé
příležitosti
se
ozvou:
"Jsem proti." Cítí,, že se
tím povznášejí a nebudou
zapomenuti. V Čechovově povídce mladý muž o
půlnoci budil své přátele,
aby jim oznámil, že v novinách stojí, že ho přejely
saně. Bývají toho ovšem i
jiné příčiny, ale někdy jen
sžíravá touha po publicitě dožéne určitého jedince,
aby se postavil na římsu
ve dvacátém poschodí a

nechal se prosit, aby vle: ¿dějích ve světě, aby lidé
zpátky. Norman Mailer, věděli na čem jsou. Proti
beze vší pochyby vynikají- této potřebě se nám zdály
cí 'americký spišóvátěl, še mnohem méně důležité inrozhlédl po svých známých formace o žurnalistově
a vydal posudek: "My " osobnosti a sebevyjádření
všichni jsme . banda ego- jež nabízel.
maniáku." Poněvadž, vedJsou i jiné tendence,
le jiného, má i sympatic- jimž se píšící vzdělanci
kou vlastnost pravdomluv- staví v čelo nikoliv k pronosti, Mailer to připouští spěchu společnosti.
Leci o sobě. Ovšem, kdyby kteří pomlouvají rozum o
nepřipustil, snadno by- nic méně než činili nejstarchom to poznali. Označme ší a nejzarytější němečtí
tedy dnešní davovou spo- romantikové. Proti rozulečnost za kolektivisticko- mu protěžují podvědomí a
indívídualí seickou.
Ne- oslavují tu stránku v člosmírný počet lidí si počíná věku, jíž Zikmund Freud
jako by s vřelým souhla- dal krátké jméno " T o " .
sem si byli přečetli starý Aby to mohli přednést jako
spis Max Stirnera "Je- výdobytek
nové
doby,
dinec a jeho majetek". V předstírají, že podvědomí
něm Stirner psal roku bylo objeveno teprve ne1845: "Jediná skutečnost dávno (Freudem> nebo doje jedinec, je Já. Všechno konce teprve ted' jimi. To
má jen potud cenu, pokud je možno jen v době, která
to slouží tomuto Já."
má nechuť k historii, ta-

Jestliže vůdce toho nebo
onoho národa je egomaniak, tu nastává nebezpečí "velkých mužů". O Hitlerovi nemluvme, ten je
nezapomenutelný. Nyní se
velcí muži snadno rodí v
nových afrických a asijských státech, Už jejich
šaty bývají egomaniacké,
ovšem také řády na jejich
prsou. Americký president a anglický ministerský předseda
vypadají proto nim zcela bezbarvě. Před dvěma desítiletími indonéský vůdce Sukarno se vtlačil do popředí světové pozornosti svou
na odiv stavěnou ochotou
stát se komunistou a diktátorsky vést svou zemi
tímto směrem. Když tomu
země velmi aktivně odporovala a Sukarno se ocitl
v nebezpečí života, omluvil se tímto způsobem:
"Neznal jsem žádnou jinou
cestu, po níž bych dostal
své jméno do historie."
Jiní se snaží mírněji
vpravit své jméno do historie. Ti, kdo píší, žurnalisté a spisovatelé, mají
k tomu ovšem největší příležitost. Mezinárodně známý žurnalista na otázku,
co je hlavním smyslem jeho činnosti,
odpověděl:
"Vyjádřit sebe." Už jednou jsme se o tom zmínili s nesouhlasem. Zdálo se
nám, že doba je vážná a
že hlavním smyslem novinářovy činnosti bý měla
být přesná informace o

ké k historii filosofie. Iracionální podvědomí bylo už
Voltairovi velmi známo,
popisoval surovosti a tragedie, jež působí. Celá
Schópenhauserova filosofie
byla v podstatě filosofií
podvědomí, jemuž dával
jméno "Vůle". Německý
filosof Hartmann napsal
základní knihu "Filosofie'
podvědomí" už roku 1869,
dosti dávno před Freudem.
A jestliže čteme "Nietzscheho, musí se nám zdát, že
Freud už neměl o podvědomí vůbec co objevovat.
S jakýmsi
potěšením
mnozí, také ti nejmladší
vzdělanci této doby nám
praví: "Podvědomí není
gentleman." často se podle toho zařizují ve svém
soukromém životě. Pro toho, kdo se od - historie
zcela neodřízl, pravda je
tato: podvědomí bylo pod
různými jmény vždy známo, po staletí se lidé učili s ním žít. Podrobovali
je pořádajícímu rozumu.
Podvědomí asi vskutku není gentleman. Novinka je
jen ta, že někteří nás nyní
přemlouvají, abychom žili vedle podvědomí ne už
ostražitě, nýbrž abychom
se mu vzdali a podrobili.
Jestliže se o tom v myslích lidí neudělá pořádek,
ukáže se, jaká to byla zlá
služba lidem hodit do společnosti, která má sklon k
davovosti, heslo, že pořádající rozum za nic nestojí. •
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Ferdinand Peroutka: Oblak a valčík (68 Publishers, Toronto, 1976)

Mozaika války
Zdálo by se, že dobrých třicet let poté, co zmizely se zemského povrchu nacistické koncentrační tábory, jsou jejich hrůzy neaktuální, zapomenuté. Anebo
překryté děsem komunistických pracáků. Ale pro člověka, který měl z nevyzpytatelných důvodů štěstí, že z Buchenwaldu, z Treblinky, z Mathausenu, z Bergen-Belsenu (a jak se všechny ty_německé ozdravovny pro protivníky i "protivníky" Třetí řiše jmenovaly), vyšel více méně se zdravou kůží, bude, myslím,
román z koncentráku vždycky obrazem kusu života. Ne zrovna nejpříjemnější
periodou. Vrátí se mu bezpochyby scény, v nichž strach tiskl hrdlo, představí
si kamarády, kteří za dráty zůstali na věky, pocítí znovu mráz nekonečných apelů a prázdnotu žaludku. Protože i když není profesionálním osvobozeným politickým vězněm, který své věznění považuje za vyvrcholení své kariéry, jehož
je nutno jaksepatří využít, dobu modrobíle pruhované uniformy ze sebe nevytrhnt. A od vzpomínek je už krůček ke srovnávání, k prověřování autorovy výpovědi vlastními zážitky.
Peroutkuv román, který
pod stejným titulem rozpracovává jeho divadelní
hru z roku 1947, v této
prověrce obstojí. Nikde nezazní falešný tón. Nejen
proto, že nejbujnější fantazie nepřestřelí nad skutečnost, ale hlavně proto,
že Peroutka si svých šest
let jako čestné rukojmí za
dráty Dachau a Buchenwaldu sáto protrpěl. Záběry z transportu, ze selekce, z táborového života, z
baráků, diskuse vězňů, neustálá přítomnost smrti,

hlad, osvobození, jsou nejsilnějšími místy jeho románu. Jsou také nejširší,
zabírají velkou většinu
knihy. Předehra, začínající večerem 14. března 1939
a končící zatčením osob,
které tehdy hrály v kavárně Baroque bridge, a jejich odvozem do koncentráků, navozují sice velmi
působivě atmosféru těch
let, ale myslím,.že ji autor
myslil pouze jako expozici k dramatu politických
yězňů, ať už byli v koncentráku nebo v cele smr-

ti. Naproti tomu scény z
Hitlerova života, které v
původní verzi nebyly, se
mi zdají samoúčelné, mají
jen vzdálený, řekl bych
ideologický vztah k vlastním událostem. A ještě nesourodější, vzdálenější je
epizoda ze Stalingradu.
Ne, nejsou špatně napsané, naopak; ale jsou jaksi
přívažkem, historicky, jak
slyším, ne docela správným, nebo závislým na
pracích na slovo vzatých
dějepisců.
Romanopisec
má ovšem právo uchýlit

Úsměv Kleopatřin
se od historické pravdy,
pokud nezkreslí skutečnost
prostředí, nálady, o niž
mu především jde. A smí
se rovněž dotázat pramenů a zpracovat je podle
své potřeby, aby zachytil
podstatné znaky doby. Je
však pochopitelně nejúčinnější tam, kde se opře o
to, co sám viděl, slyšel,
prožil.
trčel těchto "vložek" je
ovšem zřejmý. Peroutka
chtěl zachytit druhou světovou válku v celé její šíři, chtěl aspoň náznakem
vyjádřit podhoubí, z něhož
vyrůstal nejen šílený diktátor, ale i jeho oběti. Jiným jeho záměrem bylo
vykontrapunktovat strádání vězňů bonhomním životem v Hitlerově sídle v
Berchtesgadenu, umíráním
na východní frontě, osvobozením
Buchenwaldu,
chaosem a rezignací ve
vůdcově berlínském bunkru v dubnu 1945.
(Pokračování na str. 8)

Junius
Řekne-li voják touha, je to žena.
V těch čtyřech hláskách je už-obsažena
láska I smrt, dva nerozluční bratři.
(Dvě říše padly v plen pro úsměv
Kleopatřín,
i Caesar poznal, že jen hvězdný itít
a ústa žen si nelze podmanit,
že hebká třáseň blýskavé ženské trety,
že to je víc, než zlaté epolety . . . )
Řekne-li voják žena, je to smích,
tak divný smích, jako vzdych,
a nepřizná se: já k ní patřím.
(Dvě říše padly v plen pro úsměv
Kleopatřín.)
Dnes, ženy, struny nalaďte, ať zítra
přijde zkáza,
mé srdce je jak puklá stará váza,
krásné a prázdné. Carpe dlem,
ať tény polnic ladí do rekviem,
nalaďte struny představení .míru,
křehkými jako báseň na papyru
s refrénem věčným: Carpe diem.
Ať vaše písně ladí preludiem,
ať vše se promění ve vzdušné páry,
ať mi lásku dáváte jak milodary.
Řekne-li voják touha, je to žena.
Tvá ňadra v spánku tisíckrát a stokrát
políbená
tápavě hledám tam, kde úzkost našel bych.
Řekne-li básník slza, je to hřích.
Ze sbírky Úzkosti a refrény

ještě nebyla."
že mu to nevadí. Jenom se přestal dívat do výloh.
"Přiznáváte se tedy, že to není vaše peněženka?" Když jsem ho oslovil, proběhlo jím chvění, potom
" J e s t l i si přejdu, pane vachmajstr, abych se však zůstal stejně apatický jako předtím. Německy
přiznal, tak se přiznám, mně to nemůěe škodit. Jest- nerozuměl. Hovořil velmi primitivní angličtinou a poli ale řeknou: 'Nepřiznávejte se k ničemu/ budu se užíval podivných výrazů,, které nenajdete v žádném
Krátce před vánocemi vyšla v Rowohltově navykrucovat do roztrháni t ě l a . "
slovníku. Podle výslovnosti však to byl beze vší pokladatelství v Hamburku nová německá knížka
"Proč jste nález neodevzdal na policii?"
chyby Angličan. Když jsem ho pozval na šálek kávy,
Gabriela Lauba. nazvaná "Zahrajte si na detekti"Když
jde o peníze, tak by se snad nenašel přijal, aniž viditelné zaváhal, šel ale bez chuti —
va". Jsou to vtipné povídky, v nichž má čtenář
žádnej poctívej nálezce, ačkoliv jsou ještě takoví li- jako dopadený uprchlík z vězení.
odhalit postavu ze světové literatury. Aby rozředi . . . Jednou u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý
V mém bytě se neklidně rozhlížel, jako by hledal
šení ulehčil, zasadil Laub do děje autentické citáprsten. Lidi ho varovali, -aby ho nevracel na policii, něco určitého. Pak se mě zeptal: "To je váš televity z příslušného díla a dal je vytisknout kurzívou.
ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že zor? Tak malý? Proč není puštěný — j e vypnutý
Vybrali jsme pro vás jeden příklad z české a jiný
prý už je tam hlášena ztráta zlatého prstenu s bri- elektrický p r o u ti ? " Můj aparát není nikterak maze světové literatury. Ten český kviz jistě uhodneliantem, potom ale se podívají na kámen a říkají lý. Vysvětlil jsem mu, že.prostě nemám chuť dívat
te. Povídka se jmenuje:
mu: 'člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik- se teď na televizi a že vůbec nevím, zda se tak
pak vám za ten briliant dali? Takový poctivý nález časně zrána už vysílá. "A proud se u nás ještě neMUŽ S NEVINNÝM OBLIČEJEM
ce my známe.' Nakonec se to vysvětlilo, že ještí vypíná. Celá 'olejová krize', to jsou jen výhrůžky."
Hlídkující policisty Navolal starší pán, poštovní jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným brilian
"Olejová krize? Promiňte, který rok to máme?"
úředník v důchodu. Ztratil peněženku, pravděpodob- tem, nějakou rodinnou památku, ale krejčí seděl pře
"čtyřiasedmdesátý, už celých osm hodin." •
ně na nádražním záchodku. A teď ji spatřil na stole ce jen tři dny, poněvadž se z rozčileni dopustil uráž
"Osmnáct set čtyřiasedmdesát? "
nádražní restaurace vedle chlápka — je to tady ten, ky stráže. Dostal zákonitou odměnu deset procent
"Devatenáct set čtyřiasedmdesát, přirozeně. Tady
s kulaťoučkým obličejem a modrýma očima. "Vidíte, 1 korunu 20 halířů, poněvadž ten šmejd měl cení ostatně leží tři dny staré Times. Můžete se sám přeplatí klidně z mé peněženky. Hned jsem ji poznal, dvanáct korun, a on tu zákonitou odměnu hodil tomi svědčit."
vždyť ji mám už šestadvacet let. Původně v ní bylo pánovi do obličeje a ten ho žaloval pro urážku na ct
Zahloubal se do novin a četl nesmírně soustředeně.
dvanáct marek osmdesát a proštípnutá jízdenka." a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Potom všud< "Jak to, že dostáváte neopravené vydání? Patřilo k
Muž u stolu na policisty klidně hleděl a usmíval říkal, že každej poctívej nálezce zaslouží pětadvacet mé práci, u v á d ě t
Times na správnou
míru.
zřezat ho, až bude modrej, vysekat mu veřejně, ab} Bylo by nemožné, abychom v novinách nechali tolik
se na ně.
si to lidi pamatovali a řídili se podle t o h o . "
starého j a z y k a ."
"Můžeme vidět vaše papíry?"
Policisté si setřéli pot s čela. Nezbylo jim nic ji
"Nejsem odborník; ale myslím, že je to velmi mo"Nemám žádné. Zůstaly v mém kufru, ve vlaku
derní angličtina."
do Pašova. Přijel jsem ranním vlakem, chtěl jsem, ného, než si dát taky pivo.
Druhá, podstatně těžší, ale pro čtenáře HD jistě n<
Unaveně se usmál. "My jsme jazyk zmodernizopěkně prosím, vypít pivo a vlak mi ujel!"
vali a zjednodušili. Příteli, jeden jazykovědec mi ty
Muž mluvil se zřetelně
slovanským přízvukem. nerozluštitelná má název
zásady vysvětlil:
Je
to nádherná věc, tohle vyK d o ho v tom okamžiku pozoroval musel nabýt
HOST 1 BUDOUCNOSTI
dojmu, že vůbec nění možné, aby člověk s takovým
Cizinec bloudil bez cíle ulicemi vnitrního města mycování slov. Nejde tu jen o slova, příbuzná smyslem., ale i slova, která označují protikladný pojem . . .
obličejem a s takovou postavou měl u sebe nějaká C h o d i l velmi pomalu a cestou několikrát o d p o
dokumenty.
č í v a I. Teprve později, v mém bytě, jsem si všiml Každé slovo v sobě zahrnuje protiklad. Například
"Mezitím odjely dva další vlaky do Pašova. Proč že má n a d pravým kotníkem tlusté a křečoví 'dobrý': řekneš-li slovo jako 'dobrý', nač potřebuješ
jste nejel s těmi?"
ž í l y . Toho novoročního jitra nebyla jeho pomalí ještě slovo jako 'špatný'? 'Nedobrý' splňuje účel
"Pěkně prosím, pane vachmajstr, že mně
m e z i - chůze nápadná, ani výraz absolutního nezájmu v je právě tak dobře, ba dokonce lip, protože to je nat í m , co jsem čekal na ten nejbližši vlak, stihla ta ho tváři. Já sám jsem se chtěl jen trochu po ve prosto přesný protiklad toho druhého, což se při
nehoda, že jsem pil za stolem jedno pivo za d r u sele namáhavé silvestrovské noci nalapat čerstvéh 'špatný' nedá v ě d ě t . "
"A jste s takovým jazykem spokojen?"
hým."
vzduchu. Neměl jsem pevný cíl a za tím mužem jsen
"Byly doby . .'." Zmlkl a neklidně se rozhlédl. "Při" č í m jste?"
prostě šel. Jeho oblek byl šedivý, pomačkaný a z
"Prodávám psy. To jsem dělal už před první svě špatné látky, která vypadala jako válečná. Zvláštr rozeně že jsem spokojen," řekl zbožným hlasem. "Už
Jovou válkou. Chtěl jsem odvést od jedné dámy pud • byly pohledy, které vrhal do výloh: krátké a krac to nebude dlouho trvat a dožijete se roku, z kterého
la, kterého chtěla darovat; ale ona si to rozmyslela.' ' mé, a po každém potřásl hlavou, jako by chtěl ZÍ . pocházím já. Pak porozumíte, jak moudře byla tato
hnat zlou myšlenku. Bojoval s myšlenkou vyloup : řeč vymyšlená."
"Je to vaše peněženka?"
Šel jsem uvařit kávu. Když jsem se vrátil, byl můj
"Tu jsem našel na záchodě, když jsem po pátén i obchod?
(J. S.)
Už dávno zpozoroval, že ho sleduji, ale zdálo sť host pryč.
p i v u . . . ne, to bylo po sedmém. Po pátém tan i
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Mozaika války

Malováni bytů, podniků atd.

L provádí odborně a levně kdekoli v Melbourne
[
vyučený malíř a natěrač
E
ROMAN SEMERAD
[
Fiat 9, 18 Spray St., Elwood, Vlc. 3184
[
Telefon 91-5670

M^^-,

goáemíte
MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte ná oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Víc., tel. 728-1298

-
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L & G. Pergl
odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Telephone: 347 5242
l

j
TRIUMF

MARTINY
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NAVRATILOVÉ

„Dvacetiletá bývalá čs. tenisová reprezentantka Martina Navrátilová, která žije od září 1975 v USA, byla
v minulém roce pro četná zranění celkově na několik
měsíců vyřazena z účasti na turnajích. Přesto však
dosáhla několika pozoruhodných úspěchů, při kterých
si i finančně přišla na své a po sportovní stránce jí
odborníci klasifikovali mezi pět nejlepších tenistek
na světě. Už však v záyěru minulého roku bylo jasné,
že Martinina zranění jsou zahojena a tudíž že v brzké
době bude moci sportovnímu světu dokázat, že je
schopná soutěžit i s nejlepšími ve světovém žebříčku.
První příležitost k tomu se jí naskytla v uplynulém
víkendu na turnaji v Landover v americkém státě
Maryland a Martina této příležitosti také náležité
využila, když vyhrála, dámskou dvouhru a inkasovala
za to 20.000 dolarů.'Už v semifinále vyřadila třeti
hráčku světového žebříčku Virginii Wadeovou z V.
Británie 7 : 6 a 6 : 0 a v závěrečném utkání zvítězila
i nad "světovou jedničkou", Američankou Chris Evertovou za pouhých 57 minut hladce 6 : 2 a 6 : 3. Martina Navrátilová měla vynikající podání, skvělé voleje a na kurtě se pohybovala jako snad nikdy předtím (shodila od Wimbledonu více, než 10. kg ze své
váhy a to jí udělalo zase pohyblivější, schopnější
odvracet míčky svých soupeřek a vedlo k obhájeni
prvenství na tomto turnaji).
Spolu s Holanďankou Betty Stoveovou vyhrála Navrátiloyá i čtyřhru, když ve finále porazily americkou
dvojici Shaw — Ziegenfussová 7 : 5 a 6 ; 2.

SYDNEY
The NSW. Amateur Swimming Assotiation
uspořádá pro dospělé akci "Učte se plavat" v koupališti ve Victoria Park, Broadway a to ve dnech
1. až 4. a 7. až 11. února 1977, vždy od 6 do 7 hod.
večer a od 7 do 8 hodin večer.
Odborné vyučování je zcela zdarma, vstupné na
koupaliště je jediný náklad, který zájemce o učeni
vynaloží.

(Pokračování se str. 7)
Této kontrastní metody
používá i v hlavní, části
románu. Proplétá do sebe
několik dějů, osudy jednotlivých hráčů bridge z
restaurace Baroque nevypráví v celku, zasouvá je
do sebe, rozstříhává je na
kratší či delší záběry, řadí jednotlivé úseky chronologicky védle sebe. čtenář tak může pořád sledovat téměř všechny hrdiny:
bankovního úředníka Novotného, který se do koncentráku dostane nešťastnou záměnou; jeho židovské kolegy Krause a Kohna, kteří transportem z
Veletržního paláce skončí
za stejnými dráty a oba
tam zahynou: dr. Pokorného, který se stane členem
odbojové skupiny, je s ní
za groteskních okolností
zatčen a odsouzen k smrti, jeho ženy, která ve snaze zachránit svého muže,
se stane milenkou gestapáka. To jsou hlavní dramatis personae, ale nikoli
jediné. Vedle nich, s nimi,
žijí desítky jiných lidí, na
té i oné straně válečné barikády a je zásluhou Peroutkova
vypravěčského
umění, že i tyto postranní postavy žijí plným životem, že nejsou jenom stafáží; několika slovy se, mu
téměř vždycky podaří vykreslit, jejich povahu, krátký dialog stačí, abychom
si udělali představu o charakteru hrdiny té nebo oné

epizody. Snad to je důvod,
proč je čtenář přímo vtažen do děje, proč pro něj
žádná, ani ta nejpostrannější scéna nevyznívá naprázdno, proč je napětí
přítomno od první do poslední stránky. Nutným
přídavkem je i odstínění
osob: Němci v koncentráku nejsou jenom špatní a
vězni pouze dobří a silní.
Všichni mají dobré i zlé
vlastnosti. Ironik Peroutka
odhaluje bez rozpaků frázovité hrdinství:

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům a
známým, že dne 8. ledna 1977 odešel na věčnost
pox delší nemoci náš drahý manžel a otéc, pan
ANTONÍN MEDAL
ve věku 66 let.
Ostatky zesnulého byly dne 10. ledna 1977 po
církevních obřadech zpopelněny.
Albury, NSW.
Augustina Medalová
s dětmi
Novotný začal být zdrženlivý v úsudcích, aby se
Němcům nedoneslo nějaké
jeho prudké slovo . .-."
Několikr át názorně a naprosto přesvědčivě předvádí, jak se i hrdinně míněné hrdinství láme tváří v
tvář bezohledné hrozbě,
tváří v tvář smrti. Také
věrnost, láská a všechny
ty vznešené city umlkají,
když jde o krk. Paradox
na paradox, ať skutečný
(dva bratři, jeden, esesák,
hlídá v koncentráku vězně, mezi nimiž je i jeho
bratr, komunista; nakonec, po osvobození, odjíždějí spolu do rodného města), nebo myšlenkový.
Zvláště v těch si Peroutka
libuje, jsou, myslím, typické pro jeho tvorbu novinářskou, a jak se ukazuje,
i literární.

"Nedlouho
potom, co
Němci přišli do Prahy,
kmitla se jakási myšlenka,
která nebyla v knihách.
Myšlenka byla tato: ať cokoli se bude dít, ať jakákoli vřava bude kolem,
jen a ť se nestane nic Karlu Novotnému. Myšlenka
svou nezvyklostí ohromila
Novotného. Byl večer, nablízku hrála hudba, myšlenka byla zřejmě nesprávná. Ale kdesi přenocovala a ráno se vrátila.
Během doby některé důvody proti této myšlence se
ukázaly slabými. MyšlenA je tu i sloh, typický
ka naopak se zdála dobře
pro Peroutkovy politické
zakořeněna v přirozenosti.
úvahy. Pozná se na tisíc
honů: třeba absolutní nerespekt před mluvnickým
SWISS TRAINED
faktem, že " s e " je příWATCHMAKERS
klonka a že má v češtině
K. Ebner
docela přesně vymezené
19 York St.,
místo; nebo časté užívání
SYDNEY
slovesa býti, kde by jiný
vchod do Wynyard Stn.
autor pátral po přiléhavěj(naproti pohyb, schoším verbu ("Byly zvuky
dům). Telefon: 29-7543
jakoby železné vosy letě-

i
I
I

DOBRA ČESKA RESTAURACE
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům'

'
I

>

LIDO RESTAURANT

;

I
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 358-4844 <
, Večeře se podávají od 5. hod. odp. do půlnoci,.'
v neděli obědy a večeře od 12. hod. polední |
I
do půlnoci.
|
I Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou
I noc (do 6. hod. ranní). — Plná likérová licence. '
I Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti. I
Srdečně zve Jarda Vondrášek |

Přijmeme
I
HOSPODYNI
1
dobrou kuchařku, pro 3 dospělé osoby,
v moderně zařízeném domě v Sydney.
í
Výtečný plat, k dispozici klimatizovaný byt
pod vlastním uzávěrem, s TV atd.
'
V úvahu přicházejí i manželé — manžel by ;
mohl být v domě též zaměstnán nebo by mohl
mít vlastní zaměstnám.
|
Tel. (Sydney): 29-8771 (11 - 17 hod.),
;
498-1430 (po hod. — možno volat Reverse charges).

ly."); někdy je patrný vliv
ruské literatury, jejíž je
Peroutka vynikající zna1
lec ("Našli Arkadije mezi
rourami v kanalisaci. Byl
při tom velitel tábora na
koni. Vedli Arkadije k bráně, velitel ho měl přivázaného k sedlu . . . " ) ; vůbec stručnost (ale nikoli
chudost),
nepřítomnost
vztažných vět, které by retardovaly děj, na nějž je
všechno zaměřeno, a který se řítí kupředu i ve
vnitřních monolozích.
Oblak a valčík bude
patřit k nejlepším knihám,
které byly kdy o válce, a
koncentrácích zvláště, napsány.J. S.

* HODINAŘ *
* ZLATNÍK 1
STEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

Kvalitní
dorty a zákusky
EUROPEAN
Y U M M Y CAKES
9 Gray St.,
Bondi Junction, NSW.
Telefon (Sydney)
389-0248 .
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

S dn

t 1 31 ^7393 ~

.

*^

*< ^

Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, I
v neděli qú 12. hod. polední do 9 hodin večer.i
v pondělí zavřeno.
i
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
4
Na vaši návštěvu se těží rodina Novotných- i

1
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Římská sfinx
Dr. Svatopluk Ježek
Pohled zpět na uplynulý rok v líáiil není veselý a pohled vpřed je plný otazníků. Situace se dá zjednodušeně vyjádřit konstatováním, že italská krise nebyla nikdy tak vážná, ježto hospodářství státu je
před zhroucením a komunisti přede dveřmi — Berlinguer ante portáši Florentský list La Nazione
shrnul soud takto: "Jsme na lodi, řízené kapitánem, který bezmála zaměňuje blesky na zachmuřeném
•bzoru za ohňostroj a tak se domnívá, že musi dávat ostentativně najevo klid a bezpečnost, zatímco
jeho hlavní štáb není naprosto jednotný stran směru plavby."
Klíčem, který předznamenal loňskou kakofonickou
melodii národní politiky, byly červnové volby. V
nich dosáhla — díky strachu rozumného obyvatelstva z komunismu — křesťanská demokracie necelých 39 procent v obou komorách a komunisti zhruba
34 procent. Uboze dopadli socialisti — necelých 10
procent a ještě hůře pravice — asi 6 procent. Přitom
pvšem komunisti byli relativně u srovnání s předešlými výsledky posíleni, takže vláda byla slepena za
jejich blahovolné ne-nedůvěry (na mou duši: říkají
tomu nonsfiducia!). Itálie je prolezlá levicí a levičáčtvím. Bohužel. Vinu na tom mají zlořády předešlých vlád a hegemonie "křesťanské demokracie" za
posledních' třicet let. Naše stanovisko je jistě jak
demokratické, tak křesťanské, ale s takovou stranou, jakou je italská DC, nemůže žádný slušný člověk souhlasit.
Hlavním argumentem komunistů v předvolebním
boji bylo "zasednout ke společnému stolu" a poradit
se' o kritické situaci. Vedoucí strana to odmítla. Jen
jednou svolila ke společné schůzi s většinou stran
— s vyloučením pravicové MSI. Bylo to po atentátu
ria funkcionáře antiteroristického úřadu v Římě. šlo
o mimoparlamentní schůzi. Toto zasedání učarovalo
starému politikovi republikánské strany, který důsledně doporučuje takzvaný "historický kompromis".
Je to La Malfa. Pomáhají mu v tom ve volbách poražení socialisté, kteří vystupují na špičky, aby na
svou nepatrnost upozornili. .
Zrůdným zjevem italského politického života je názor, že komunistická strana j e
demokratick á ! Ještě jsem nečetl nikde v italském tisku ani
neslyšel v rozhlase, že by někdo jasně definoval
komunismus jako hnutí ryze antidemokratické, oligarchické, totalitní a teroristické. Zde se vlk oděl
do beránčího roucha a většina nezkušeného nebo za-

vedeného lidu akceptuje komunistickou pluralistickou
písničku. Italské demokratické listy, rozhlas a televize (až na nepatrné výjimky) odmítají spolupráci
zahraničních novinářů, kteří mají nejlepší vůli osvítit italské veřejné mínění. Souvisí to zajisté také s
chorobnou italskou xenofobií, která je všeobecnou
chorobou italské kultury a veřejného života. Italové
přijímají zahraniční odborníky jen tehdy, když jim
doslova teče do bot, jak tomu bylo v případě zamoření města Seveso jedovatými plyny a jindy. Nestačí
jim povšechné referování o zvěrstvech v komunistickém bloku. Rádi by to asi vyzkoušeli na vlastní kůěi. Jenže pak by bylo pozdě.
Je-li "politika" podle původního svého řeckého významu "umění dobře spravovat město nebo stát",
pak to, co se y Itálii nazývá politikou, je všecko, jen
ne politika.
Světovým vývojem se stalo, že vnitřní a mezinárodní politika států i jejich diplomacie se zvrhla
pouze v h o s p o d á ř s k o u řidící činnost. Takový ministerský předseda je vlastně obchodní cestující
jako řada jeho ministrů. Stát*zde platí za staré chyby podporováním podniků, jež nejsou schopny samostatné existence. Všechny ty miliardy a biliony lir
jdoucí do sklerotických žil průmyslu, procházejí ještě
podle staré kamoristické a mafijní logiky rukama
mnohých žraloků, kteří z nich tyjí. To je ono famosní "sottógoverno" — podvláda, to je ta opovržená, ale prosperující "razza padrona", vládnoucí kasta. Průmysl se zde dělí na státní nebo veřejný, poloveřejný a ryze soukromý. Všechen průmysl pohlcuje zmíněné sumy v subvencích a daňových úlevách,
čili žije na dluh a z inflace. Všichni občané inkasují
víc než vyrábějí.
Další dilema: kdyby nebylo podpor, vzrostla by
nezaměstnanost. Někteří sýčkové tvrdí, že v tomto
roce vzroste na 600.000 osob. Také je těžko přinutit
soukromého podnikatele, aby platil dělníky a úředníky za pouhou přítomnost v továrně, která mele naI ZLOBÍ
VÁS
Oči?
\
' prázdno. Vláda má pochopitelně Strach z lidových
mas a z "lumpenproletariátu", manévrovaného leviI Bolí Vás hlava ?
/
|
cí v městské guerille. Z toho plyne, že sociální služi Noste brýle od
OP TA
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by např. městských dopravních prostředků jsou u
srovnání s jinými cenami skoro zadarmo. Například:
cesta parníkem z benátského nádraží celým Canal
Grande přes lagunu na ostrov Lido stojí asi 8 centů
amer. dolaru. Stát zde podléhá groteskní středověké
mentalitě. Pošty riebo sběrny daní se dávají do pachCapltol House, 118 Swanson St.,
J'
Melbourne (vedle kina . Capitol) — 8. poschodí 1 tu soukromníkům. To vede ke korupci, resp. ke "concussio". Vláda zavedla přísnější daňový systém a
' Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky 1
chystá boj proti těm, kdo daně neplatí. Výsledký
1
'
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
nejsou zatím známy. Nemá taky ani špetky cti v
! Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1 těle: Plukovník Katháfí (nesprávná transkripce je
I
v nutných případech i telegraficky.
i Ghedaffi), kterého prohlásil egyptský president Sa|
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i dat za blázna, uzavřel s Fiatkou pana Agnelliho obchod, na oko výhodný pro tuto firmu. Stát zapomněl,
|
ale v řobotu je lavřeno.
(
že Katháfí vyhodil z Lybie' tisíce italských kolonu,
jejichž jmění prostě zabavil. Ale pan Andreotti, jako
by o tom nevěděl, se chystá tuto vynikající osobnost
navštívit v Tripoli.
Ještě si můžete objednat:
j
V zemědělství jě situace stejně komatósní. ProspeMÁNESŮV ČESKÝ KALENDAŘ
j rita padesátých let vylákala davy zemědělců do vels verši Pavla Javora.
< koměst a na venkově zůstaly obrovské plochy neKalendář vydalo nakladatelství
; obdělány. Přitom průměrný Ital musí mít na talíři
CCC Books v Holandsku.
\ svůj biftek. Země spotřebuje více masa, než dovede
Okamžitě dodá za $ 3.50 (pokud zásoba stačí) j vypěstovat. Ke zhoršení situace přispěly přírodní kaM. Čechová, Lot 8, Stumpy Gully Rd.,
í tastrofy. Zemětřesení ve Friuli ještě stále nedoznělo
Moorooduc, Vic. 3933
< a tisíce osob tam mrzne v rulotkách, jichž majitelé
proti jejich konfiskaci dokonce halasně protestovali.
To je dnešní humanismus tohoto lidu! Nedostatek
energie, odbornosti a poctivosti brzdí každou iniciativu. V Bélice na Sicílii živoří obyvatelé řadu let po
Placené ohlášení:
zemětřesení v provisorních barácích a nemohou se
Pozor ! Naše hlasy, Toronto, Kanada, Vám nadočkat výstavby bytů, na které stát věnoval už velbízejí knihu "Clay-Eva volá Londýn". Prosím,
ké částky. Kde skončily? Ví to někdo v Římě?
abyste ani knihu neobjednávali, ani neposílali záPřičteme-li k tomu katastrofální stav v soudnictví
lohu, jelikož byste knihu nikdy nedostali a zálohu
a vé věznicích, z nichž utíkají političtí teroristé
ztratili. P. Komínek ode mne -přijal na kontrakt
podle plánu spolu se prostými zločinci, máme obraz
$ 1.000.- jako zálohu na "Clay-Eva volá Londýn" téměř úplný.
a knihu za 1% roku ne vytiskl a nevy tiskne!
Národ musí usilovat o překlenutí období nesouSrdečně Váš
hlasu a prokletí. Návrat k víře v dobro po překonáni
Tonek Bartoš. New York, N. Y„ USA
materialismu je jedinou podmínkou evolučního vzestupu.
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SOVĚTY U AUSTRALSKÝCH BŘEHŮ
Děkuji za otištění mé úvahy MIG 25 (HD č. 21.
1976, p. r.). Nevím, jak dalece můj článek přispěl
k potírání pacifismu v našich řadách, ale jsem přesvědčen, že je toho třeba, protože mnoho krajanů,
kteří odešli z vlasti před 8 nebo 28 lety, nebezpečí
komunistické agrese v této části světa soustavně podceňuje. O neinformovanosti rodilých Australanů není ani třeba mluvit. To nejlépe dokazují případy
další, složené z několika fragmentů, které se pokusím sestavit do řady:
Asi před čtvrt rokem přineslo pár sydneyských novin zastrčenou zprávičku, že jeden ze sovětských
osobních parníků (CTC), které provádějí výletní plavby mezi Austrálii, Novým Zélandem . a pacifickými
ostrovy, na jedné ze svých nočních plaveb zastavil,
zhasl světla, spustil čluny, naložené lidmi a bednami
a tyto odpluly neobyčejně tiše k nedaleko zakotvené,
také neosvětlené ponorce, čluny se vrátily prázdné!
Sověti měli tu smůlu, že mezi cestujícími na palubě,
kteří nespali, byl člen australského parlamentu, který noční příhodu ohlásil tisku. Domníval jsem se, že
vláda zahájí vyšetřování, případně odejme CTC licenci, potřebnou k civilní dopravě v Austrálii, avšak
jediné, co se stalo, bylo to, že se asi za týden případ opakoval!
Fragment druhý: Jak jistě všichni místní čtenáři vědí, australské protiponorkové letectvo bylo před
vánocemi z polovičky paralysováno požárem založeným na základně HMS Albatros v Nowra. Shořelo tam
mj. 12 letounů Grumman Tracker v několikamiliónové hodnotě.
Je třeba ještě dodat, že v minulých dnech jsme byli
svědky typické sovětské drzosti, kdy do australských
výsostných vod připlula sovětská špionážní loď Va
lerian Uryvajev a přes námitky australské vlády
kotvila poblíž západoaustralského pobřeží. Oficiálně
je to hydrografická loď, ve skutečnosti je však napěchována elektronikou k navádění dálkozvědných sovětských letadel a ponorek, prostě obdoba USS Pueblo, která byla zajata Severokorejci před několika lety. Rozdíl je jen v, tom, že USS Pueblo byla přepadena v mezinárodních vodách, kdežto Comrade Uryvajev div že nenarazil na australský břeh.
Je snad též každému jasné, že Aeroflot se neuchází
o dovolení letů do Austrálie jen proto, aby mohl dopravovat turisty, ale aby mohl relativně nízko přelétávat území, kde jsou zkoušena australská, obranná
zařízení. Je též zřejmé, že parníky CTC (Fedor Shalyapin, Shota Rustavelli, Leonid Sobinov, Felix Dzerdzinskij a jiné, dále Novorossijsky, Novoaltajsky a
Novosimbirsky), připlouvající a odplouvající do zdejších přístavů většinou poloprázdné a nemající žádné
problémy s místními levicovými odborovými organizacemi přístavních dělníků, nejsou než prostředky
špionáže a diverse řízené KGB. Stejně jako Hitler
používal německých civilních lodí k výcviku důstojníků válečné Mariny, k dopravě svých agentů do svobodných zemí a k odvážení quislingů na výcvik do
nacistického Německa, používají sověty stejných metod.
Nechápu jen, jak mohou lidé, kteří přišli ze střední či východní, nyní komunistické Evropy, používat
s čistým svědomím sovětských parníků CTC k cestám
na dovolenou a event. omlouvat své jednání nižší
cenou plavebního lístku!
S. řtehulka, NSW.
SPOLEČNOSTI PŘÁTELSTVÍ (Pokrač.)
Part -ka- pospíchá s útokem na nově založenou Společnost australsko-československého přátelství ještě
dříve než má jediný důkaz o její činnosti. Ve své
zaujatosti asi nepřipustí, že spolek je dobrovolný,
založený přáteli československa, se svobodným výběrem programů. Kdyby byl dobrým Čechem, vítal by
zájem Australanů o zemi svého původu. Je smutné,
že dává přednost nenávisti a štvaní, to bude také
pravým důvodem jeho anonymity.
Alena Leissová, Bentleigh
Dopis o Společnosti čs. australského přátelství v
minulém čísle mi připomněl zkušenosti rodičů mé
ženy, kteří žili před válkou v USA. V New Yorku
byla založena v 30. letech podobná organizace přátelství americko-německého, která měla na programu seznamovat Američany s německou kulturou..
Jedním z prvních programů byl "Večer J. W. Goethea", kterého se můj tchán, velký ctitel Goethea,
zúčastnil. V Německu už vládl. Fuehrer, aíe v N.
Yorku dále tvrdili, že vůbec nevadí, když rodokmen
(Pokračování na str l i )
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FRIBURK

CHARTA 77
(Pokračování se str. 2)
V prípadoch politicky motiyovaného trestného pokračovania vyšetrovacie a justičně1 orgány porušujú práva obviněných a ich o obhajoby, ktoré zaručuje 14.
článok 1. paktu, a československé zákony. S takto odsúdenými 1'udmi zaobchádzajú vo vázniciach sposobom, ktorý uráža důstojnost' vážněných, ohrožuje ich
zdravie a smeruje k tomu, aby ich morálně zlomil.

Gertruda Geepfertová

Město Friburk na mně leží jako spánek, v němž
Ve vile mají zlého psa a porůstá ji psí víno. Vcháse nemohu zdvihnout, ani promluvit o tom, co se zím horem do kostelíka, podobá se kamenné poustevmi zdá. Probouzím se ted'?
ně (kameny na odříkávání a očisťování) s jedinou
Na nádraží jsem potkala jeptišky, které měly zá- románskou ozdůbkou (děti v něm slabikují jméno povoje jako naši pasáčci z prostřiženého pytle, jenže dobné názvu mé vesnice a ohlížejí se). Kreslím stročerného. Jsou to snad zbožné pastevkyně, které si my nad městem, domky jim sedí na větvích, prší mi
na podzim pečou brambory? Nesuďme podle obalu na výkres a na ranec požaté trávy, deštěm se hnědě
Všeobecne sa porušuje aj bod druhý, 12. článku
(na lusku je příslušný, ale padnou vždycky kroje a potácí muž. Prý tu bydlí františkánky, ale kde? Berprvého paktu, ktorý zaručuje občanom právo vol'ne
nardýn za vraty se rozštěkal, okřikla ho jeptiška,
budovy?).
opustit' vlastnú krajinu. Pod zámienkou "ochrany
Zapamatovala jsem si jméno bytných, ale zapom- která si v chůzi slabikuje z cyklostilovaných papírů,
národněj bezpečnosti" (bod 3.) sa toto právo spája
něla jj.am číslo aomu, v němž bydlí Věra Eleonora. nad vršky a hradbami a vypadá přihlouple.
s rozličnými nemiestnyiru podmienkami. S^ojvoPne
Ulici jsem našla za nádražím neosvětlenou: v tmě
Saláty zrají, voda stéká do koryta, jedle stíní obsa postupuje áj pri udeťovaní vstupných víz pre príjako v ranci nemohu hledat dům od domu, natož chůdek z vysoké zeravy Pannu Márii. Prochází tudy
slušníkov cudzích štátov, z ktorých například nemůžu
když domy nestojí v řadě. Některé jsou vzadu v za- štrůdl'chovanek se sametovými radiovkami. V krámnavštívit' československo mnohí len preto, lebo mali
hradě, nedohlídutelné, na plotě číslo bež jména ma- ku s pouťovým šmejdem, pejsky a muchomůrkami
pracovně alebo priateFské styky s osobami, ktoré
jitele. Tady se na chodník otvírá garáž a chrlí' světlo. je napsáno pod Pietou MOJE BOLEST JE VELIKÁ
sa u nás diskriminujú.
Komu patří? Tu pučí vysoký dům, zamčený jak to- JAK MOŘE. Do tmavězelených děr liliputánského
Niektorí občania poukazujú — nech už to robia várna po práci, bez jmen, bez čísla. Tady jsou vra- domku jde návštěva, tatínek zvoní nahoře na schosúkromne, na pracovisku alebo verejne, čo je prak- ta, kde je k nim dům? Teď dům s číslem, ale bez dech, dítě vchází první, tatínek zdraví a ptá se
ticky možné len v zahraničných oznamovacích pro- vypsaných obyvatel. Tu schody za mříží, dům ve skautky.
striedkoch — na systematické porušovanie 1'udských výšce, visitky v dálce. Telefonní budka celá ze skla
U hladké věže s hradním oknem mě předhonili jezdpráv a demokratických slobod a dožadujú sa v konk- hoří světlem, vstupuji, hledám jméno bytných, není
rétných prípadoch nápravy. Ich hlas sa však zvačša v telefonním seznamu. Jdu zpátky, nikoho nepotká- ci na koních. Most má nízké zábradlí a je přivázán
nestretáva s ohlasom, alebo sami sa stávajú pred- vám, ztracena v neznámém Friburku. Čísel a jmen na skálu, auto jím zalomcovalo, před četnickým dommetom vyšetrovania.
nepřibylo, tma zhoustla. V , tmě ani nevidím, jak kem, na /konci stojí strážník a stará paní nad kočárkem a kiosk pod kaštany, víc kiosků, tmí se, světla,
Zodpovědnost' za dodržovanie občianskych práv pri- dlouhá je tato ulice, kam vede. Znovu jdu až k svě- prodejna nábytku, loteriový krám, bankovky na lytýlku
jako
Jeníček
s
Mařenkou.
Ač
je
čas
večeře,
slúcha pochopiteťne predovšetkým politickej a štátžích, kartáče a knihkupectví s dřevorytovými světicenej moci. Ale ňielen jej. Za všeobecné poměry nesie v obchodě se ještě svítí a zevnitř drží zákaznice za mi, hračkářství, koženářství, jablka a zubní reklama,
každý občan svoj diel zodpovědnosti a tým ju ne- kliku dveří. Kdo se chodí ptát do řeznictví, kde byd- plynové nádobí, pes žere od paní z talíře a opilému
sie aj za dodržovanie kodifikovaných paktov, ktoré lí jeho přítelkyně? Já se odvažuji, co mi v tmě zbý- patří Voříšek, páv ma rezatý ocas a ošetřovatelka
predsa zavázujú nielen vlády, ale aj všetkých obča- vá? Ale před kupující jsem se styděla, vklouzla jsem roznáší podnosem z útulku sv. Vincence, z Pauly, od
nov. Pocit téjto spoluzodpovědnosti, viera, že občian- dovnitř teprve když odcházela. Řeznice paní bytnou psí boudy visí prázdný řetěz, páv má rezatý ocas,
ska angažovanost' má zmysel a vola angažovat' sa, zná. Ukázala mi na dům, podobný zavřené továrně, nakonec jsem zahlédla lanovku, chtěla bych tudy jít
ako aj spoločná potřeba nájsť pre to nový a účinný do něhož se jde kolem prkenného plotu polepeného ještě jednou. To si "zopakujeme, říkali nám, ale ve
prostriedok priviedol nás na myšlienku vytvořit' Char- plakáty za roh chodníčkem v zahradě. Vpravo u do- snu býváme přikováni, nehnu se svobodně. Nadšeně
movních dveří je visitek sloupec, ale jméno bytných jsem se hnala Friburkém, zopakuji si jej v očistci?
tu 77, ktorej vznik týmto verejne ohlašujeme.
ne. Schlípla jsem, sklesla mi ruka, nachystaná zvo- Toužím po nesmrtelnosti, protože jsem viděla kvést
Charta 77 je vol'ným, neformálnym a otvoreným
združením • 1'udí najrozličnejšieho presvedčenia, roz- nit. Po chvíli jsem se vzchopila k odchodu, k obratu. astry.- Zahynu s nimi? Zbyde z vůně růží očištěné
slovo nebo zahynou a zmizí? Nebo se promění a poličných náboženstiev a rozličných povolaní, ktorých A tu jsem spatřila nalevo druhý sloupek visitek.
Věra měla hnědý pokoj a byla na adoraci. Ráno stoupí? Bude zavržena paní, která myslí na své záspája vól'a sa jednotlivo a spoločne zasadzovať za
rešpektovanie občianskych a l'udských práv v nasej zmizela časně na mši, šla jsem sama do černé ka- soby, shnije a rozpadne se s nimi do nicoty?
krajině. Práv, ktoré 1'udom priznávajú obidva kodifi- tedrály. Kostelník vypadal jako, pan Franc z poOkouzlení mě neslo Friburkém jako vánek nese
kované medzinárodné pakty, záverečný akt z Helsínk hádek v světlemodré livreji,' tloukl holí a vybíral
semínko
pampelišky. Ani semínko pampelišky nechápeníze.
Věřící
komolili
francouzsky
latinu.
a vel'ké množstvo iných medzinárodných dokumenPřítelkyni najdu až v poledne (-k obědu bude fe- pe souvislost mezi bernardýnem, kaktusy, zubní patov proti vojně a proti póužívaniu násilia, ako aj sociálneho a duchovného útlaku a ktoré v zhrnutej nykl, jíš to?), dopoledne mohu hledat v městě zají- stou a cimbuřím. Věra Eleonora je lastura na dně
formě "Všeobecnej deklarácie l'udských práv" zfor- mavosti. Chvátám po krytých dřevěných schodech. U moře, potopena, rozumí všemu. Nezkoumá Friburk
dráhy se dívá paní z mokré okenice na králíkárny, a nedoprovodila mě na nádraží, ač mě má ráda (dala
mulovala Organizácia Spojených národov.
včelín, modrý štít do nebe trčící. Děti se trousí a mi svačinu v ubrousku s sebou; paní bytná je hodCharta 77 stojí na pode solidarity a priatel'stva 1'u- prohlížejí si mne, jak si prohlížím porost domů, hou- ná. má sedm dětí a bolavou nohu, pracuje bez ustádí, ktorých vedú spoločné obavy o osud ideálov, s bu šedého města s tupou gotickou věží na vrcholu, ní, vidíš; mne studí ruce, zapomněla jsem i rukaviktorými spojili a spájajú svoj život a svoju prácu.
obitou lešením. Paní se mě ptá. není-li mi zima. ce. nejen číslo Věřina domu). Věra Eleonora neslaví
Charta 77 nie je nijakou organizáciou, nemá stanovy Před kasárna vychází voják a do stromořadíčka se svátky chutí na vánočku a necitliví balícím papírem,
ani stále orgány a organizačně podchytené členstvo. sbíhají kluci. Nad růžovými domky je studna a pa- Věra Eleonora je ponořena do slov. A ť te levavi
Patří k nej každý, kto súhlasí s jej ideami, zúčastní sou se tam černé a hnědé ovce. Pod vymletou pískov- animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescarn, neque irrideant inimici mei: étenim universi,
sa na jej práci a podporuje túto prácu.
covou stěnou sedí spokojený domek. Ústav slepců je qui te expectant, non confuridentur. Cesty své mi ukaž,
Charta 77 nie je nijakou základnou pře opozičoú vysoký a ovce zvoní.
Hospodine, a po stezkách svých nauč mne choditi.
politickú činnost'. Chce slúžiť veřejným záujmom
Kamenitá cesta vede větvemi dolů před průčelí s Se slovy Věra Eleonora přetrvá; je i na dně kaktusu
ako im slúži mnoho podobných občianskych inicia- březovým zábradiíčkem na okně. pod ním jsou pe- a pampeliškového semínka, nejhlouběji v bernardýtiv v rozličných krajinách západu i východu. Nechce largonie a dřez na mytí, na pískovém prostranství novi slovo?
teda zostavovať vlastné programy politických čí spo- kaktůsky.
ločenských reforiem, alebo zmien, ale chce v oblasti
svojej posobnosti viesť konstruktivný dialog s politickou a štátnou mocou, najma poukazováním na
rozličné konkrétné případy porušovanía Fodských a
JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
občianskych práv, přípravou dokramentácíe o íýchto
prípadoch, navrhovaním ich riešenia a předkládáním
rozličných celkových návrhov na prehlTjeeie íýchto
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLFČKY,
práv a ich záruk ako prostředník pri tých kooíliktných
situáciách, ktoré vyvolává porušovanie práva.
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY
Charta 77 svojim sybolickým menom zdůrazňuje,
že vznikla na prahu roka, ktorý sa vyhlásil za rok
MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
ochrany práv politických vazňov a v priebehu ktorého bude belehradská konferencia skůmať plnenie
V
FRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENÁŘSTVI
závázkov přijatých v Helsinkách.
Ako podpisovatelia tohoto manifestu zmocňujeme
profesora doktora Jiřího Hájka, Václava Havla a profesora doktora Jána Patočku funkciou tlmoční-kov
Charty 77. Tito tlmočníci sa zmocňujú zastupovat'
Chartu 77 pred štátnymi a inými organizáciami a
pred světovou veřejnost'ou a svojimi podpismi budú
zaručovat' povodnosť dokumentov Charty 77. Nájdu
v nás a v ďalších občanoch, ktoré sa k nám pripoja,
spolupracovníkův, ktorí vedno s nimi budú podporovat' potřebné »akcie, budú preberať jednotlivé úlohy
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Víctoria Pdfi.), zastávka č. 38
a deliť sa s nimi ó celú zodpovědnost'.
Veríme, že Charta 77 prispeje k tomu, aby v česčíslo 48 (z Flinder» SL po Bridže Rd.) zastávka č. 3«
koslovensku mohli všetci občania pracovat' a žiť ako
slobodní 1'udia.
Praha 1. januára 1977

VELKÝ VYBER

PRVOTŘÍDNÍ

TÉZ K DOSTÁNÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

326 High Street, Kew, Víc

Tel. 86 7178

HLAS

24. 1. 1977

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
— Letošní letní tábor na Šumavě se opět po všech
stránkách vydařil. Zúčastnilo se 59'dětí.
— Blahopřejeme-studentům sobotní školy českého jazyka, jejichž úspěšné složení maturitní zkoušky z
češtiny bylo ohlášeno v tomto měsíci. Je to druhý
školní rok, v němž je čeština uznána za maturitní
předmět v Austrálii. Zájemce o kurzy češtiny upozorňujeme na oznámení v tomto čísle HD — na zápis
5. 2. 1977. Rádi sdělíme bližší informace.
SPORTOVNÍ KLUB SLÁVIA MELBOURNE

ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNI
V MELBOURNE ,
ABC — SZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz
Pravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.30
kodxu večer. -Program se opakuje vždy následující
ponaéií v i.0 iiodiu dopoledne.
30. a 31: 1.: Pořádali jsme výlet do severovýchodní
Viktorie
6. a 7. 2.: Dojmy z Evropy

"ŠUMAVA"

Locke's Way, poblíž Belgrave South

<
1

srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU ;
která se koná v nedělí 30. ledna 1977

i

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

j

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem

^

J ídIo

—

pití

I

(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)

(

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.

|

Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenisi

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Františka Vychodila, který odešel - po r. 1948 do
Austrálie, poslední známá adr. 6/90 Dighť St., Coliingwood, Vic. — zpráva od otce, — Petr Polívka
ze Zahradního Města v Praze, který odejel po r. 1948
ůo Austrálie, odkud se ozval (Peter Peterson) má
v red. dopis z Jižní Afriky a ing. Josef Eliáš, drive
433 Liverpool St., Sydney, má v red. dopis, který
nemohl být doručen.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kda
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledanéht
HD
pořádá v pondělí 31: ledna 1977 autobusový výlet do nesdělíme jeho adresu tazateli.
Korumbury, spojený s návštěvou hornického musea
a rodea a se shlédnutím pochodu tučňáků na ostrově
Philips. Odjezd v 9 hod. dop. z Prestonu, návrat v
10 hod. večer. Jízdné $ 6.-, děti polovic.
(Pokračování se str. 9)

pořádá výroční valnou hromadu ve čtvrtek 10. února
1977 v 7.30 hod. večer v restauraci Rheinland, Drewery Lane, Melbourne-City. Návrhy pro volbu členů
výboru mají být zaslány sekretáři (V. Frencl, 36
Wilfred Rd., E. Ivanhoe, Vic. 3079) nejpozději 24 hoPŘÍŠTÍ VYSÍLÁNÍ BESEDY
din před valnou hromadou. Vzhledem k důležitosti
NA STANICI 3 CR-840 KHz
pořadu vyzýváme všechny členy a přátele klubu, aby
se valné hromady zúčastnili.
S. K. S. se bude konat v pondělí 7, února od 7.30 do 8 hodin
večer. Program: "Moravěnko milá".
DOVOLTE, ABYCH SE PŘEDSTAVIL
GOOD NEIGHBOUR COUNCIL OF VICTORIA
těm z melbournských čtenářů, kteří mne neznají:
pořádá od 27. února do 5. března 1977 "Festival
Jmenuji se Peter Collins a loni jsem byl zvolen
etnické kultury a umění". Bude zahájen v neděli 27.
presidentem Vašeho sportovního klubu Slavia. Doúnora ve 2.30 hod. odp. koncertem lidových souborů
stal jsem už vícekrát otázku, proč jsem tuto funkv "Mayerově mušli" v Alexandra Gardens. — Výstaci tak rád přijal. Odpovídám tedy i dnes, že se
va umění a ručních prací přistěhovalců bude v místzajímám o kopanou a je jistě ctí být v čele výnostech YWCA v Elizabeth St., City. V pondělí 28.
znamného sportovního klubu, jakým je Slavia. Vel2. a ve středu 2. března se konají představení filmů
kou pobídkou pro mne ovšem bylo, že jsem řadu
zhotovených přistěhovalci a to v kině Státního fillet měl a dosud mám mezi zdejšími Čechy a Slomového střediska (McArthur Pláce, City). Festival
váky několik osobních výborných přátel a v době
bude zakončen-v sobotu 5. března Masopustní tanečmé kandidatury do viktoriánského parlamentu jsem
ní zábavou (od 7.30 do 12.00 hod. v sále Debney Park
poznal mnoho dalších, s nimiž jsem se spřátelil.
Centre, Flemington). K poslechu i tanci hraje oblíPokud se týče mé funkce, musím napsat, že
bená sokolská kapela The Czechs. Bufet. Likérová
po větší část loňského roku jsem byl spíše jen
licence (B. Y. O). Předprodej vstupenek: J. Kafka,
"spícím presidentem". Až ke konci sezóny jsem si
2 Junction St., Prestón, 3072, tel. 480-2737.
plně uvědomil, co Slavia potřebuje, aby mohla mít
úspěchy v budoucnosti a rozhodl jsem se, že se
pokusím o to, aby úspěchy dosáhla. Je mnoho
VEL'KÝ VÝLET
výtečných idejí, o nichž bych rád osobně mluvil
budú "mať SLOVÁCI V MELBOURNE, či sú od TAs každým z Vás, kdo máte zájem o Slavii — včetně
TIER a či z DOLNEJ ZEMI, dňa 31. januára 1977. Tak
skutečnosti, že Slavia potřebuje větší všeobecnou
na AUSTRALIA DAY budú m a ť SLOVENSKÝ DEřJ.
podporu, že potřebuje i Vaši radu, Vaše osobní
MIESTO VÝLETU bude na pozemkoch ST. JOzapojení.
SEPH'S COLLEGE — Lysterfield Rd. vo Ferntree
Nedávno pořádala Slavia přátelský zápas proti,
Gully, 20 míl z Melbournú. Vid' Melway Street Diklubu Hertha 03 Berlin na stadiónu melbournského
rectory MAP 74 C 5.
výstaviště. Přišlo přes 3000 diváků, TV a rozhlaProgramy rečnícke, športové, zábavné s tombosové stanice daly nám dobrou publicitu, všechen
lou cez celý deň budú dobré vyplněné. Každý rodák
tisk zaznamenal náš úspěch a hlavně vedoucí The
aj priatel' dobrého charakteru je vítaný. V páde potřeRoyal Agricultural Society (která je majitelem výby informácié poskytnú: štef. Boudiš (tel. 311-9170),
staviště) byli tak spokojeni s našim výkonem, že
štef. Kašarik (tel. 89-6407) a Fr. Tibor (tel. 36-4811).
jsme pro letošní rok získali výhodný pronájem tohoto stadiónu včetně klubových místností. To je
DO AUSTRÁLIE A BLÍZKÉHO OKOLÍ 1
pro Slavii velký kus vpřed, připravujeme však
Všem konšelům, spolkům a lidu obecnému na 1
daleko víc. Nepromeškejte výroční valnou hrovědomost se dává, že v Richmondu
'i
madu dne 10. února večer v restauraci Rheinland.
v Central Club Hotelu je podáváno
,
Slavia si zaslouží Vaší podpory. I osobně tedy proDOMÁCÍ KRMÉ
sím, abyste se dostavili na valnou hromadu a
v poledne denně mimo neděle,
přivedli na ni i své přátele. Ujišťuji Vás, že bupo klekání ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu
dete nadšeni novinkami o Slavii, které Vám tam
sdělíme. Tedy na shledanou v Rheinlandu!
i
Večeřadlo až pro 200 duší.
Peter Collins MLA
,
Za vaši spokojenost ručí
P. S.: Po valné hromadě se bude podávat veSvobodný Pán, pan
čeře. Bude nás těšit, že při ní budete našim hoZDENĚK ŽIŽKA Kačický z Kačice
stem. Volejte prosím sekretáře klubu p. V. Frencla
1
se sídlem v
na č. 49-3294 nebo během dne 63-0391, ext. 4124,
(
CENTRAL
CLUB HOTELU
který sdělí podrobné zprávy, včetně informace o
Swan~ Street, Richmond
nominaci do výboru klubu atd.
P. C.

LETOVISKO
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Malý oznamovatel
Prodám
Vybrané spisy
Josefa JUNGMANNA,
brož. vyd. str. 325,
nakl. J. Otto, Praha
1918, za $ 35. Adresa
v Hlasu domova.
PRODÁM PĚKNÝ
ZDĚNÝ DŮM
4 ložnice a přísl., mnoho extra, hezká zahrada. $ 51.000 nebo nejbližší nabídka. Pouze
privátní prodej. Volejte
majiteli (po 6. h. pm.
nebo dle ujedn.) Melb.:
. 396-3371.

PRONAJMEME
v tiché ulici samost.
dámě nebo manželům
byt:
21ůžk.
ložnice,
obýv. pokoj, kuchyně a
přísl. 391 St. Georges
Rd., Nth. Fitzroy, Vic.
Telefon: 489-2885.

POZOR I
Vaše městská správa
může VAŠEHO psa chytit a poslat na kruté
pokusnictví.
Prosíme,
nenechávejte ho "na ulici. (Inzeruje Anti-Vivisection Union, 63-2359.)

Dopisy redakci:

mého tchána není rasově tak čistý, jak se začíná
žádat v ftíši, jde přece jen o- starou německou kulturu atd. Jenže už brzy potom bylo docela zřejmé,
jak se. propagace německého umění rychle mění v
doporučování členství v podobě podařené společnosti. Když pak šlo - o povolení cesty z Německa, o
obchodní jednání atd., začal německý konsul doporučovat žadatelům, aby. se stali členy té společnosti,
čímž si "usnadní jednání v Berlíně" atd. . . . Můžeme
se dočkat toho, že čs. konsulát v Austrálii bude také
doporučovat. členství -v podobné podařené společnosti
nebo že i úředně "poučení" příbuzní v československu budou psát, abychom se stali členy. . . Snad
byste mohli vyzvat čtenáře, aby včas upozornili na
podobné j e d n á n í . . .
G. P., Caulfield

SOBOTNÍ ŠKOLA MODERNÍCH JAZYKŮ
V MELBOURNE
(SATURDAY SCHOOL OF MODERN LANGUAGES)
nabízí v roce 1977 tyto kurzy češtiny
1) Maturitní čeština (Czech H. S. C.), kterou je
možno studovat jako jeden z rovnocenných maturitních předmětů. Do kurzu se mohou zapsat studenti
posledního (Year 12) a předposledního (Year 11)
ročníku střední školy a ostatní zájemci, kteří zamýšlejí podstoupit v r. 1977 maturitní zkoušky a mají dostatečnou znalost češtiny a považují ji za vhodný maturitní předmět. Tento kurz je také otevřen
pro zájemce, kteří si chtějí z vlastního zájmu obnovit znalost češtiny.
2) Čeština pro pokročilé (Advanced Czech classes)
je vhodná pro studenty střední školy, počínaje prvním
ročníkem (Year 7) a pro ostatní zájemce, kteří mají
základní znalost češtiny (tj. jsou schopni číst, psát
a dorozumět se), a hodlají si upřesnit gramatická
pravidla a zlepšit svou schopnost správného vyjadřování. Kurz bude zahájen za předpokladu. dostatečného počtu zájemců (20 studentů je minimum).
3) čeština pro začátečníky (Czech classes for beginners) je pořádána pro středoškolské studenty od
12 let (Year 7) a ostatní zájemce bez znalosti češtiny. Cíleni tohoto kurzu je seznámit studenty se základní mluvnicí a slovní zásobou a připravit. je pro
případné pokračování ve studiu v kurzu pro pokročilé. Podmínkou zahájení kurzu je dostatečný počet
zájemců (20 studentů je minimum).
Zápis se koná dne 5. února 1977 od 9.15 do 11.15
dopoledne na University High School, Story St.,
Parkville 3051.
Výuka jazyků je zdarma.
>
EDUCATION DEPARTMENT, VICTORIA
<
>SATURDAY SCHOOL OF MODERN LANGUAGES<

KURZY ČEŠTINY
pro studenty od 7. vyuč. roku (od začátku střední,
1 školy)
až po maturitu se b'udou konat vždy v
, SOBOTU DOPOLEDNE v University High School,
( Story Street, Parkville.
Zápis studentů se koná na University High <
School v sobotu 5. února 1977 od 9.15 do 11.15,
'hod. dopoledne.
Informační oběžník a formuláře přihlášek můr žete si vyžádat telefonicky na č. 380-5857 nebo pí- *
.semně na adrese:
^
The Headmaster, S. S. M. L.,
Princes Hill High School,
Arnold St., North Carlton, 3054.
Při dostatečném-počtu zájemců bude též zřízen,
'kurz češtiny pro dospělé začátečníky.
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Dominoval Jochen Danneberg, Čechoslovák Tánczos 15.

Jubilejní Intersportturné
Dne 6. ledna vyvrcholil v rakouském Bischofshofenu junilejní X X V l ročník německo-rakouského turné
čtyř můstků (nazývaný v ČSR "Intersportturné"), který je v letech, kdy se nekonají olympijské zimní hry
(a to tedy piati o roku 1S77), hlavním podnikem lyžařských skokanů. Vyhrál ho 24letý východoněmecký reprezentant Jochen Danneberg, který se představil jako nejvyrovnanější skokan: v západoněmeckém Oberstdorfu obsadil druhé místo (za Rakušanem Toním Innauerem), v Garmisch-Partenkirchenu
byl první (skočil 93,5 ,m a 94 m), v Innsbrucku šestý (soutěž vyhrál východní Němec Henry Glas) a
v závěrečném závodě v rakouském Bischofshofenu i přes pád třetí (zvítězil skoky dlouhými 96 m a 98
m Švýcar Walter Steiner před Rakušanem Karlem Schnablem).
Vysoce favorizovaní Rakušané, kteří v olympijském
roce 1976 "šli" od vítězství k vítězství, tentokrát
neoslnili, i když si udrželi krok se světovou špičkou.
— Silně omlazený čs. tým lyžařských skokanů se neprosadil, i když některým jeho členům nelze upřít
talent. Platí to především o nejúspěšnějším Čechoslováku Janu Tánczosovi, který v celkové klasifikaci
celého turné obsadil 15. místo. Ovšem, kde jsou ty
časy, kdy čs. skokani patřili i v této soutěži k předním borcům.

SVĚTOVÝ POHÁR LYŽAŘŮ " A L P I N I K Ů "
Boje o Světovou trofej lyžařů alpských disciplin pokračovaly dalšími závody, ve kterých byl nejúspěšnějším borcem nový objev rakouského lyžařského
sportu Klaus Heidegger. Vyhrál senzačně obří slalom v Garmisch-Pártenkirchenu, ve speciálním slalomu v německém Berchtesgadenu byl druhý (za
Švédem Ingemarem Stenmarkem) a dobrých výkonů
dosahuje i ve sjezdu, a tak se dostal naprosto nečekaně do. čela celkové klasifikace této celosezónní
soutěže.
Ve sjezdu však nemá stále olympijský přeborník
Rakušan Franz Klammer vážnější konkurenci a k
svým dvěma, vítězstvím na sklonku minulého roku,
přidal v druhý lednový víkend r. 1977 i prvenství v
Garmisch-Partenkirchenu.
Mezi světovou elitou se i letos udržuje Čechoslovák
Miroslav Sochor, který byl v obřím slalomu v Ga-Pa
sedmý a ve speciálním slalomu v Berchtesgadenu 15.
Stav Světové trofeje: 1t Klaus Heidegger (Rakousk o ) 90. bodů 2. Ingemar Stenmark (Švédsko) 79 b.;
3. Franz Klammer (Rakousko) 75 b.; 4. Heiní Hemmi (Švýcarsko) 73 b.; 5. Piero Gros (Itálie) 70 bodú.
V čele Světové trofeje žen je pětinásobná vítězka
Rakušanka Annemarie Moserová-Prdilová, která se
v poolympijské sezóně po půldruhém roce vrátila na
mezinárodní scénu. Dne 11. ledna vyhrála v Garmisch-Partenkirchenu už třetí sjezd sezóny a tak
může mluvit o zdařilém comebacku.
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ EVROPY: VIKTOR
Francouzský časopis "France-Football" uspořádal i
na sklonku r. 1976 anketu nejlepších. fotbalistů Evropy, ze které vyšel vítězně (stejně jako v r. 1972) kapitán západoněmeckého reprezentačního týmu a mužstva FC Bayern Muenchen, "libero" Franz Beckenbauer, před Holanďanem R. Resenbrinkem (hrajícím
' za belgický SC Anderlecht) a Čechoslovákem Ivo
Viktorem, který je tak nejlepším gólmanem ankety.
Další pořadí: 4. Kevin Keegan (FC Liverpool), 5.
Michel Platini (FC Nancy), 6. Anton Ondruš (Slovan
Bratislava), 7. - 8. Johan Cruyff (FC Barcelona) a
Ivan Curkovič (AS St. Etienne), 9. - 11. Marian Masný
(Slovan Bratislava),
Gérd Mueller
(FC Bayern
Muenchen) a Rainer Bonhof (Borussia Mönchengladbach) .
Pokud se týče ankety nejúspěšnějších reprezentačních týmů r. 1976, jäali dotazovaní (v malé menšině)
na 1. místo NSR a na druhé Československo. V anketě jugoslávského sportovního deníku "Sport" (zúčastnilo se jí 54 domácích a 25 zahraničních novinářů) figuruje však ČSR na prvním místě. Pořadí je
toto: 1. ČSR, 2. NSR, 3. Holandsko, 4. Itálie, 5. Jugoslávie, 6. V- Německo, 7. Maďarsko, 8. Belgie, 9.
Francie, 10. Polsko, lil S k o t s k o . . .

Konečné pořadí "Intersportturné": 1. Jochen Danneberg (V. Německo) 918,5 b.; 2. Walter Steiner
(Švýcarsko) 911,7 b.; 3. Henry Glas (V. Německo),
4. Tonni Innauer (Rakousko), 5. Harald Duschek, 6.
Thomas Meisinger (oba V. Německo), 7. Karl Schnabl,
8. Reinhold Bachler, 9. Alfred Pungg (všichni Rakousko), 10. Martin Weber (V. Německo).. *

Senzace v Dolomitech

24. 1. 1377
SSSR MISTREM SVĚTA —
ČS. HOKEJOVÍ JUNIOŘI AŽ TŘETÍ
V Banské Bystrici a několika dalších slovenských
městech probíhalo na rozhraní roků 1976 a 1977 I.
mistrovství světa hokejových juniorů, jehož suverénními vítězi se stali reprezentanti SSSR, kteří nenašli
v soutěži vážnější konkurenci a získali plný počet
14 možných bodů.
Mladé naděje čs. hokeje (mistrovství světa se mohli zúčastnit hráči do dvaceti let) zklamaly: hned v
úvodu světového šampionátu čs. hokejisté prohráli
s týmem SSSR vysoko 0 : 4, s Kanadou remizovali
4 : 4 a podlehli dokonce i mužstvu Finska 2 : 3. Porazili juniory NSR 8 : 2 , Poláky 9 : 0 , Američany
5 : 2, aby ještě v posledním zápase se Švédy rozhodli vítězstvím 4 : 2 o bronzové medaili a třetím
místu, které vzhledem k domácímu prostředí není
žádným zázrakem.
Mile své příznivce překvapili Kanaďané, kteří prohráli až své poslední utkání mistrovství světa se
SSSR 4 : 6 a obsadili velmi čestné druhé místo.
Konečné pořadí: 1. SSSR 14 bodů, skóre 51 : 19;
2. Kanada 11 b., skóre 50 : 20; 3. ČSR 9 b., skóre
32 :17; 4. Finsko 8 b.; 5. Švédsko 6 b.; 6. NSR 4 b.;
7. USA 3 b.; 8. Polsko 1 bod, skóre 12 : 58.
NEČEKANÁ PREMIÉRA AUTOMOBILISTŮ
V málokterém závodě 271eté historie automobilového mistrovství světa formule I utrpěla světová elita
tak velký debakl jako při letošní premiéře na Velké
ceně Argentiny v Buenos Aires. Ať už to byl obhájce titulu mistra, světa Jameš Hunt z V. Británie na
McLarenu nebo exmistr světa Rakušan Niki Lauda
na Ferrari či další hvězdy světového automobilového
sportu, téměř všichni závod za tropického vedra vzdali; podle expertů byly rozhodujícím činitelem pneumatiky, ktéré prý i nečekanému, ale naprosto zaslouženému- vítězi, 261etému Jihoafričanu Jody Scheckterovi dopomohly k triumfu. Dlouho se zdálo, že ,na
Grand Prix Argentiny zvítězí James Hunt, ten však
předčasně vyjel ze závodní dráhy: pak se ve vedení
střídalo několik jezdců, aby y závěrečné fázi Jody
Scheckter rozhodl o svém prvenství. Závod vyhrál na
konstrukci vozu "Wolf-Ford", který se tu poprvé
vůbec objevil na scéně.
Po technické7 stránce jsou největšími novinkami letošního mistrovství světa šestikolový March se čtyřmi
poháněnými koly vzadu, a pak Renault 1.500 ccm s
turbokompresorem, který však má mít svou premiéru až na Velké ceně Francie.

Tradiční
"Severoitalský týden lyžařů klasickýclr
disciplin" v Dolomitech měl senzační premiéru. Běh
na lyžích na 30 km nevyhrál tu nikdo z favoritů,
ale naprosto nečekaně Čechoslovák František Šimon,
který zdolal dosti náročnou trasu za 1:29:52,9 hod.,
když za sebou v poli poražených nechal celou řadu
běžců zvučných jmén. "Moc jsem netrénoval a snad
právě proto jsem měl dnes dostatek sil", řekl v cíli
František Šimon, který porazil o více, než 16 vteřin
druhého nejlepšího borce dne Francouze Jeana-Paula Pierrata. Aby triumf čs. běžců v Castelruthu v
Jižním Tyrolsku byl úplný, obsadil Jiří Beran velmi
čestné třetí místo, před Švédem Thomasem Wassbergem, kterému však čtvrtý nejryčhlejší čas stačil k
tomu, aby se dostal do čela celkové klasifikace Svatové trofeje lyžařů klasických disciplin. Má nyní 45
bodů, 7bodový náskok před Františkem Šimonem. Čs.
běžci tedy jen potvrdili, že jejich předvánoční úspěchy na mezinárodních závodech ve Švýcarsku ne- — Trojnásobný vítěz "Poháru mistrů evropských zebyly náhodné.
m í " FC Bayern Muenchen se stal poprvé i vítězem
neoficiálního "Světového poháru v kopané" když po
vítězství 2 : 0 v bavorské metropoli uhrál na hřišti
SPENGLERÚV POHÁR SOVĚTSKÉMU BÉČKU
svého soupeře (před více než 100.000 diváky) braNejstarší evropská hoke- brala v Davosu nečekane zilského týmu Cruzeiro Belo Horizonte bezbrankoyou
jová soutěž klubových cel- i s finským Béčkem 1 : 4, remizu.
a vítězstvími nad Švýcary — Vítězem tradičního "Silvestrovského běhu" v braků - Spenglerův pohár
která se v poslelních dvou 4 : 2 a Japonci 9 : 2 přece zilském Sao Paolo se stal nečekaně Chilan německého
letech změnila v soutěž jen nakonec obsadila dru- původu Edmundo Warnke, který trasu dlouhou 8,3
"reprezentačních
týmů" hé místo, ale i tak zůstala km, vedoucí ulicemi města, zaběhl za 23:50,8 min.
(alespoň na plakátech vy- tu hodně dlužna své dobré Druhý v cíli byl Ital Franco Favá, třetí Mexičan Hernandez.
daných pořadateli), měla pověsti..
— čs. basketbalisté obhájili v Praze prvenství na
v období mezi vánočními
Konečné pořadí 50.. roč- Memoriálu J. Doskočila, když pp vítězství nad NSR
svátky a Silvestrem ve níku Spenglerova. poháru:
a Finskem zdolali v .rozhodujícím utkání i košíkáře
švýcarském Davosu svůj
1. SSSR B 8 b., 2. ČSR B Polska 107 : 97 b.
jubilejní, padesátý turnaj.
Vyhrálo ho B mužstvo (Tesla Pardubice) 4 body, — I mistrovství světa fotbalových juniorů (od 27.
SSSR, které ve finále po- skóre 15 : 12, 3. Švýcarsko června do 10. července t. r.) v Tunisu, bude probíhat
razilo
Teslu Pardubice 4 body, skóre 11 : 14, 4. bez mladých nadějí čs. kopané. Omezený počet účast(hrající ve švýcarsku pod Finsko B 2 body, skóre níků byl totiž v Paříži vylosován a ČSR nemělo při
10 : 13, 5. Japonsko 2 bo- losování štěstí, nedostalo se k těm šťastným, kteří
"firmou" ČSR B) 4 : 1.
mohou v Tunisu startovat.
Pardubická Tesla pro- dy, skóre 12 : 27.
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DVĚ VÍTĚZSTVÍ NAD NSR
V přípravě na dubnové mistrovství světa ve Vídni
sehráli obhájci světového prvenství v ledním hokeji
Čechoslováci v Teplicích a v Ústí nad Labem dvě
mezistátní přátelská utkání s mužstvem NSR, ve kterých dali trenéři příležitost několika mladým talentům jako brankáři Krásovi, obráncům Neliboví a
Šandrikovi, útočníku Tarantovi, kteří spolu s ostřílenými borci vyhráli oba zápasy.
První střetnutí NSR — ČSR v Teplicích bylo hrou
na jednu branku — německou, a skončilo vysokým
vítězstvím mistrů světa 11 : 2. O 24 hodiny později v
Ú stí' čs. národní mužstvo svého soupeře podceňovalo, mělo na dvacet gólových příležitostí, z drtivé
převahy však dosáhlo pouze hubeného vítězství 3 : 1.

