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V Československu bez normalizace

Ofenzivnípropaganda

"Naše společnost poskytuje občanům široká práva a svobody . . . Svou všestrannou péčí o duševní a fyzický rozvoj osobnosti buduje předpoklady pro
plné uplatnění práv a svobod občanů, pro něž vytváří ve všech oblastech a na
všech stupních celou soustavu účinných záruk . . . Občané všestranně využívají
také všech politických práv a svobod, jako je volební právo, právo projevu,
svoboda shromažďování a sdružování a další významná osobní, občanská a
politická práva. Svým právním řádem naplňujeme závazky, které vyplývají
z ratifikovaných mezinárodních smluv, a v řadě případů je i překračujeme . . ."

To není citát z referátu zodpovědného orgánu v
západní zemi, která snad
úzkostlivě střeží dodržováni demokratických práv
svých občanů, ale výňatek z usnesení československého
Federálního
shromáždění z 5. dubna
1977! Citované ujištění čs.
parlamentu se' musí zdát
tím opovážlivější nebo spíše drzejší v době, kdy probíhá doma zápas odvážnějších občanů o skutečné
přiznání aspoň těch základních práv a svobod lidí. jaké formálně zaručuje
československá ústava i
mezinárodní dohody, v do-

bě, kdy se vládnoucí režim úzkostlivě snaží zamlčet před veřejností obsah dokumentu, v němž
še podepsaní dovolávají
jen platných zákonů a dohod. "Pevný právní řád opora občanských jistot";

inadepisuje Rudé právo referát o společné schůzi
sněmoven
Federálního
shromáždění, na které se
opět všichni "zástupci lidu" jednohlasně usnesli
hlasovat pro právo a spravedlnost na papíře a pro

bezpráví a zvůli režimu v
praxi.
Každý poukaz z ciziny
na stav zákonnosti označuje komunistický režim
za vměšování-do vnitřních
záležitostí (nebo taky za
"nestydatou pomlouvačnou
kampaň imperialistů, snažících se rozpoutat studenou válku" apod.) a každé
odvolání se na skutečný
stav domácími občany za
práci nebo akci rozvratníků, samozvanců, zbytků
(Pokračování na str. 2)

Připravované zhromaždenie Svetového luteránskeho zvazu v Afrike

Do novej spoločnosti ?
Kulminačným bodom v svetovom ekumenickom hnutí tohoto roku. bude nesporne valné zhromaždenie Světového luteránského zvazu, ktoré je zvolané do
hlavného města africkej Tanzanie, Dar es Salaam. Koná sa v dvoch týždňoch
júna — od 13. do 25. júna. 94 členských církví s úhrnným počtom 53 miliónov
zaregistrovaných cirkevníkov vysiela naň okolo 729 deiegátov. Ale zúčastnia sa
ho aj pozvaní hostia, medzi nimi 6-členná delegácia katolíckej církvi, ďalej
poradcovia, pozorovatelía a predstavitelia iných protestantikých denominácií a
ekumenických organizácií.

V zájmu porozumění
Pokusy o matení jazyků jsou v Československo na
denním pořádku.
Dovídáme se taky z
"úsiřtámho
orgánu", že komunistický režim může být přadadem
všem, kteří touží po skutečné svobodě tisku, zatímco
západní země. Spojené státy jroertovitě, se smaži fa
svobodu doma oklestit a v socialistických zetmdi
zneužít. Důkaz: "Americké buržoazní prostřwfky
nikdy neuveřejníly v plném znění Závěrečný akt
(z Helsink) a američtí čtenáři se nemohou přesvědčit, jak je to vlastně s těmi 'závazky'.. . V jeho tzv.
třetím koši se jasně říká, že zúčastněné státy sl přeji 'přispívat k upevnění míru a vzájemnému porozumění mezi národy', že to má být příspěvek k 'vzájemnému porozumění mezi národy' . . . "
"Jak si máme vysvětlit pomlouvačnou protičeskoslovenskou kampaň, amerických novin", ptá se Rudé
právo (9. 4.) a dodává: "Otevíráme pohostinně dveře každému, kdo k nám přijíždí s čestnými úmysly . . .
Mají však všichni ze zahraničních novinářů, kteří u
nás klepou na dveře, jen čestné úmysly? Máme zůstávat stejně pohostinní i vůči těm, kteří narušují
naše zákony, vměšují se do našich vnitřních záležitostí . . . Signatáři se přece v Helsinkách zavázali,
že zlepší podmínky novinářům, kteří
'zákonně
vykonávají svou profesionální činnost'. Těm, kteří
by chtěli v cizích zemích provádět
nezákonnou
činnost, se přece v Závěrečném aktu žádné záruky
nedávají . . ." Jinými slovy: ponechte našim úřadům,
aby rozhodly, který novinář vykonává svou činnost
"zákonně" a kohp tedy do země pustíme.
I tak jsou však čs. orgány málo bdělé. Z těch zahraničních novinářů, které do země blahosklonně pustily, musely od invaze už 36 vypovědět, a nebylí mezi nimi jen žurnalisté buržoazni, ale i několik komunistů z Jugoslávie a ze soudružského italského tisku —
to vše v zájmu "vzájemného porozumění mezí národy".
Referát o, zpravodaji ČTK v Bonnu Svetozáru Šimkovi, který požádal o azyl ve V. Británií a přiznal,
že ve skutečnosti pracoval po léta pro čs. výzvědnou
službu, se v čs. tisku ovšem nikdy neobjevil — rovněž v rámci většího porozumění.

Toto. v poradí už šieste turně i spoločensky úplné
ralné zhromaždenie světo- odlišných podmienok, osavého luíeramzmu. je v mostatnili len v posled«rotana zmysie historic- ných rokoch. Domáca církým siedzsíkosi. To naj- kev. tanzánska luteránma preto. že boáe sae- ská církev, je sice najmorať ps ¡ m ý raz na vačšía luteránská círafrickej pode. zaišaT 6o kev T Afrike - má 757.000
předešlé iíyri ziirwnaždte- -ůdor a je v tejto africkej
nia sa konali v Etsrópe scxáafisScfcej krajině po
a jedno v Spojených stá- církví katoSckej dmhoo
toch. Význam změny míe- aajsílnejšoa křesťanskou
sta snemovaitía třeba vi- denosninácáoa - ale a j tá
dieť v tom. že zatial" čo je sociálně a materiálne
prvých páť sněmovaní sa tak slabá, že sa bez pomokonalo v prostredí, kde po- ci luteránského světového
sobia tradičné, spoločen^ ústredia neobíde.
sky i materiálne silné
Táto okolnost' bode mať
církvi, tohoročné snemo- vplyv na celkové rokovavamie sa schádza na kon- nie. Už dávnejšie si totiž
tinente, kde existovali až mladé křesťanské církvi v
donedávna len misijně Ázii a v Afrike sťažují
zbory, vydržiavané európ- na to, že štrenie křesťanskymi a severoamerickými stva na týchto kontinencirkvami a kde sa .tieto tech třeba oprostit' od prvzbory, pósobiace za vel'mi kov západnej spoločenskej
ťažkých sociálnych a kul- (Pokračovanie na str. 2)
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DUCHOVNÍ REVOLUCE ?
Dr. Svatopluk Ježek

Ani se nenadejeme a budeme o desátém výročí
vzpomínat příští rok na. zrádnou okupaci naší země
údajnými přáteli.
To, co vedlo k éře uvolnění, předznamenané Dubčekovým jménem, je vše ještě dosti nejasné období,
kterému budou muset věnovat pozornost historikové,
až se otevřou zapečetěné archivy Prahy a Bratislavy.
Upozorňuji v tomto článku na tendenci označit Dubčekovu politicko-administrativní reformu výrazem
"duchovní revoluce", jak se stává.
Podívejme se trochu blíže na tu duchovnost či ducho vnost našich reformních komunistů. Je třeba jít
ke kořenům věcí a informací. K uvolnění došlo po
pádu Novotného s jeho presidentského a tajemnicm
í ého stolce. Předcházejícími etapami byl sjezd rudého svazu spisovatelů v roku 1967, nato "manifest
čs. spisovatelů ke světové veřejnosti" a dokument
2000 slov. Na sjezdu působila jako trhavina řeč tehdy málo známého spisovatele Ludvíka Vaculíka. Byl
to jeden z náznaků chystaných změn. Proslov byl
nicméně stejně poplatný marxismu či jakési odrůdě
sociálního demokratismu s marxistickým nátěrem.
Vaculíkovy kritiky se dovolávají nepřímo racionalistického stanoviska. Vizme na příklad: "Naše oba
národy," řekl Vaculík, "byly připraveny celými svými dějinami pro socialismus." Uvědomujeme si, za
jakou generaci mluví tento autor. Bylo prý mu v
r. 1967 asi jednačtyřicet let — tedy narozen přibližně 1926. Když už to dítě rozum bralo a bylo mu osmnáct, psal se rok 1944. Tato generace nepoznala první
republiku, ne-li jen z doslechu. A novátoři z ústředního výboru kompartaje byli asi z téže generace. Je
jich koryfej Dubček . vyrostl dokonce v sovětovém
Svazu! Kde by se tedy v něm nějaký duch vzal?
(Kdyby se někdo pozastavil nad výrazem "sovětový",
upozorňuji, že je správně tvořen- a že ho kdysi používal a snad dosud používá prof. Dr. Ing. arch.
Jiří Kroha, skalní komunista.) Vaculík se dovolával
ve své řeči nejvyšší logické normy, což zavání osvícenskou filosofií, která vedla pomalu k materialismu.
Také Milan Kundera. autor "Žertu", kritisoval komunistickou éru. Také on však vycházel z ryze materialistických posic, i tam, kde litoval, že "řeckořímská antika a křesťanství, oba tyto základní prameny evropského ducha . . . téměř vypadly z povědomí mladého českého vzdělance." Nato se dovolává Voltaira, který dal, jak známo, podnět k útočné
kritice historických náboženských představ. To je.
další důkaz neduchovnosti tohoto autora. Jiný řečník
na sjezdu, Alexandr Kliment, konstatoval, že jejich
"duchovní život je v krisi". Tím spíš bylo vyloučeno,
aby tam u nás vznikla nějaká duchovní revoluce.
Také své návrhy o svobodě slova, o zárukách spisovatelovy práce a na zrušení censury formuloval
taky jen ryze racionalisticky, empiricky. Byl dalek
toho opírat tyto požadavky o nějakou duchovní normu. Toho je na hony vzdálen. — Jako macarát jeskynní (Próteus anguineus) mi připadal vždy ustrašený
a bezbarvý dr. Goldstuecker. Tento geroj řekl doslova: " . . . navrhuji, aby přečtení dopisu Alexandra
Solženicyna bylo pokládáno za akt vnitrní informace
sjezdu, aby nefungoval ve sjezdových materiálech a
aby se ho další diskuse nedotýkala . . . " Duchovní,
věřící člověk, be nebyl takové zbabělosti schopen.
Goldstuecker se tam choval neeticky: zatajil důležité okolností, např. to, že sovětští spisovatelé požádali pražské kolegy o přečtení zmíněného dopisu,
zatajil telegram PEN-klubu dožadující se zprávy o
uvězněném J. Benešovi a zatajil dopis zaslaný Svazu
exilovým PEN-klubem. — Takové chování komunisty Goldstueckera nemá také s duchovnem nic společného.

Na sjezdu řekl např. M. Kundera: "Došlo-li k rozmachu našeho umění, došlo k němu proto, že se duchovní svoboda rozšířila." Ani tento autor si neuvědomuje význam výrazu "duchovní". Podle Váši — Trávníčka (Slovník jazyka českého, Borový, Praha, 41)
je duchovní, co se vztahuje k duchu, duchovní vědy
v protikladu k přírodním vědám; v dalším významu
je to církevní, náboženský, proti světský: duchovní
píseň, duchovní soud, duchovní správa . . . Duchovní
značí také tolik co kněz.
Duchovní svoboda se nemohla rozšířit v materialisticko-ateistickém systému, takže Kundera nemá pravdu. Je třeba důkazů tohoto prohlášení? Není duchovní svobody, kde je zavedena předběžná censura, autocensura i dodatečná censura, prostě kde je zcensurován celý život a nejen kultura, kde jde tedy o naprosté glajchšaltování mass-medií, — kde je jakákoliv svobodná tvorba předem znemožněna úzkým
vymezením tématiky a dokonce vnucením stylu —
to je jedině státotvorného socialistického realismu, je! hož hrůzy jsme poznali na vlastní oči —, kde široké
(Pokračování na str. 2)
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Ofenzivní propaganda
(Pokračování se str. 1)
reakce atd. Místo nesnadného vysvětlování nebo dokonce omluvy rozhodli se
čs. propagandisté zvýšit
"ofenzivnost",
tj. bez
ohledu na současný stav v
zemi volat hlasitěji "chyťte zloděje", opakovat, že
všechny stížnosti na Československo jsou jen výmyslem mezinárodní reakce, diverzních a špionážních center a nepatrných zbytků reakce doma.
Drzost odpovědných propagandistů má ovšem plně
požehnání režimu, který
si chrání své nekontrolovatelné pozice:

hačů doma", pochvaluje si
Rudé právo v redakčním
úvodníku )5.' 4.).
V rámci této ofenzivy
jsme svědky opětného zdůrazňování třídního boje,
antireligiozity a antisemitismu, předělává se historie, přestal se brát zřetel
i na celkem nedávné rehabilitace, vytahují, upravují a zneužívají se i staré
"dokumenty" a zprávy
o protistátních centrech a
nutnosti jé zneškodnit znovu přestala brát režimní propaganda jakýkoli

"Naše ideologická fronta, jejíž neoddělitelnou
součástí jsou pracovníci
tisku, rozhlasu a televize,
ukázala v minlých týdnech mnoho příkladů účinné, polemické smělosti
a operativností při osvětlování složitých otázek
ideologických i mezinárodně politických, při obhajobě našich socialistických
pozic, při usvědčování a
demaskování reakoních sil
v zahraničí i jejich poma-

(Pokračování se str. 1)
kultury a prisposobiť ho
africkým a ázijským tradíciám. S touto požia dávkou pridu predstavitelía
církví zo spomenutých
kontinentov znova. Delegáti zápádných církví se pnpravujú na to, aby vypočuli skúsenosti a náhl'ady
i myšlienky pracovníkov
luteránských
církví z
afrického prostredia a podťa toho usměrnili prácu
světového
luteránského
hnutia na ďalších sedem
rokov - do budúceho valného shromaždenia.

DOPRAVÍM

přece o velký propagační
úspěch: asi šest se je proti nám, milióny jsou s námi. Po čase se snad do
propagandistického slovníku vrátí i slovo normalizace, které se v těchto týdnech jaksi příliš nehodilo, s nímž jsme se v "ofenzivních" úvahách a výzvách nesetkávali. I vládní propagandisté si snad
však uvědomí, že touha
normálního člověka po
svobodě je a vždycky bude normální, že ji sebeostřejší ofenzíva nezažene.

Do novej spoločnosti ?

Ústredným heslom tohoto snemovania je motto:
S Kristom do novéj spoločnosti. Podl'a tohoto hesla pojde o realistické
ohodnotenie súčasnej světověj situácie v zmysle
Karel NEVEČEŘAL
nádejí
a očakávaní, zaloCharles Express Van.
F. 115, 259 Malvern Rd. žených na prísl'uboch NoSouth Yarra, Vic.
|vého Zákona; v zmysle
Tel. 269-2465
prísl'ubov, vyjádřených v
liste apoštola Pavla ku Galatským týmito slovamí:
MELBOURNE
Lebo vierou ste všetci
i SYDNEY
synovia Boží v Kristu JePROŠÍVANÉ
žíši. Ved' ktorí ste bolí
PŘIKRÝVKY,
pokrstení v Kristu, Krista
POVLAKY
ste si obliekli. Neni ani
ze skladu nebo na míro Žid, ani Grék, není ani
dodá firma
otrok ani slobodný, ani
A. Z. QUILTING
muž ani žena, lebo všetci
Anna Mendanová
jedno ste v Kristu Ježiši.
Melbourne:
Na ňom třeba budovat' tú
17S Brougham St:.
Kew Vic., tel. 86-8427 novů spoločnosť. Vo svete
Sydney:
tak dezintegrovanom na
Telefon: 622-2453
rozne záujmové celky a

' COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
v Melbourne.

zřetel na dospělé občany,
kteří si mohou a chtějí dělat
o
předkládaných
"pravdách" vlastní úsudek. Nabízí jfe jediné ideologické vysvětlení: závazky k proletářskému internacionalismu, který potřebuje strach a servilnost
poddaných.
Současně s ofenzivou
sdělovacích prostředků vyžaduje se dále téměř na
každém čs. občanu, aby
se vyslovil proti "hrstce
samozvanců", aby odsoudil neznámou chartu. Jde

tak dezintegrovanom a j v dojde na zhromáždení v
týchto záujmových cei- Dar es Salaam ku kriticfcocfa.. rozčleneoorn nacio- kému
sebaspytovaniu.
nálie i kulturně, met nija- Okrem duchovných aspekkej naliehavejšej úlohy, tov. ktoré majů pri budoako budovať 1'udskú spo- vaní novej spoločnosti přeločnosť bez hraníc. Len vládat', musíme dbať o to,
v tejto snahe je nádej na aby sme sa posolstvom
prežitie humanity. Budúc- riadili a j v bežnom živonosť světa, v ktorom exi- te. Lebo v prísl'ube, že
stuje hlboká
priepasť Boh nám posiela Krista
medzi bohatou severnou a Ježiša, je obsažený ciel'
chudobnou južnou polovič- •nielen pre obnovu humakou světa a v ktorom exi- nity. Boh nám sťúbil nové
stuje medzi róznymi poli- nebo a novů zem, kde
tickými a ekonomickými spravodlivosť bude přebýblokmi alebo medzi nábo- vat'. Inšpirovaní evangéženskými a ideologickými liom sa musia starat' o
skupinami hlboký rozpor, vytvorenie takého života,
je ohrozená. Prvá časť v ktorom by bolo viac
hesla - slovo S Kristom - spravedlivosti, viac pokoznamená nádej, ktorú Boh ja, viac slobody a viac
dal spoločnosti, aby sa rovnosti medzi 1'ud'mi.
l'udia v tejto nádejí nie- Valné zhromáždenie Svělen snažili politické a ideo- tového luteránského zvázu
logické rozdiely a zeme- bude rokovat' o tom, ako
pisné hranice odstrániť, majů luteránske cirkvi
lež úplné ich překonat', efektívne vykonávat' svoj
zvíťaziť nad nimi vo vě- podiel na budovaní novej
domí spoločných cieťov spoločnosti v Kristu.
humanity. Posolstvo apošOrganizačně je diskusia
tola Pavla musíme chápat' rozpracovaná tak, že sa
nie ako náboženská frázu, bude rokovat' v 25 studijlež ako základnu pre na- ných skupinách a to v
šu křesťanská činnost'. prvom týždni snemovania.
Toto posolstvo nás zava- V druhom týždni bude rozuje, aby sme žili v no- kovat' o výsledkoch štúvom spoločenstve v prvom dijných skupin plenárne
rade jeden s druhým, aby zasadanie valného zhrosa toto posolstvo prejavo- maždenia. Přitom bude
valo v cirkevnom živote hlavným predmetom plea v organizačnej štruktú- nárnych schddzok záváre církvi.
zok, ako realizovat' 1'ud-

Na základe tohoto hesla ské práva a ako sa zaangažovať na překonávaní sociálnej nespravodlivosti a na zlepšení ekonoVeškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
?
mických štruktúr v terajšom svete. Bude to teda
rokovanie,
ktoré bude spaR. C. Kujper & Associates j té so súčasnými
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Duchovní revoluce ?
(Pokračování se str. 1)
lidové masy jsou vystaveny neúprosné metodě zvané
"brain washing", využívající dlouholeté palby státní
propagandy a nahrazením objektivní pravdy stranickou lží, kde. . . Mám ještě pokračovat? Výsledkem
takové "duchovní svobody" je neostalinismus, Biafra
ducha.
Pes, kterému nasadíme náhubek, může sice ještě
štěkat, ale nekouše. Rudý spisovatel, jemuž nasadili
náhubek, si už ani po chuti neštěkl. Proto snad Alexandr Kliměnt řekl mj. na onom sjezdu "Náš duchovní život je v krisi". Ale ani on nepoužívá výrazu
duchovní správně, neboť po puči roku osmačtyřicátého u nás bylo duchovno zahnáno do katakomb. Ani
pan Liehm, kdysi horlivý kulturtráger režimu, se při
vší kritičnosti k totalitě komunismu neobešel bez značné dávky konformismu. Podle něho musí být socialistický stát garantem existence kultury. Ale neříká
jaké kultury, neboť ta komunistická je prostě pakultura. Liěhm akceptuje plně socialismus, jež je v
rozporu s duchovnem. Postuluje prohlášení socialistického státu o naprosté svobodě kultury. Zapomíná ovšem, že v žádném typu socialismu, zejména
toho moskevského, není svoboda čehokoliv myslitelná. Však se takového prohlášení státu nikdy tito reformátoři nedočkali; odpověděly jim s dostatečnou
jasností sovětsko-spojenecké tanky 21. srpna 1968.
Jediný Karel Kosík se dovolal duchovní i lidské autority Jana Husa. Kritisoval přítomnost, jež "zná rozum a svědomí již pouze jako na sobě nezávislé veličiny, které se k sobě chovají s lhostejností nebo nepřátelstvím." Ovšem Kosíkova výjimka potvrzuje pra- .
vidlo ryze socialistického a režimního postoje všech
spisovatelů, kteří mluvili na sjezdu.
Přicházíme k Manifestu čs. spisovatelů ke světové veřejnosti. Žádá sice o pomoc na záchranu "duchovní a myšlenkové svobody", ale používá termínu
"duchovní" zřejmě nedomyšleně, nebo snád aby se
zalíbil adresátům na zapade, kteří jsou přečasto právě duchovně orientováni, jsou antimaterialisté, lidé
věřící. Jedním dechem však manifest vyznává marxismus a komunismus, čte se v něm: "Mezi námi
je velmi vysoká část marxistů a komunistů a zdrcující většina z nás nesouhlasí s kapitalistickým společenským a hospodářským řádem a je rozhodně pro
socialismus." Pak se manifest dovolává Marxe a
Sartra. Kupodivu a nedůsledně však také F. X. Šaldy a Karla Čapka, kteří, jak známo, byli všechno,
jen ne materialisté. Činí tak patrně podle histrionské zásady: "Beru si, co potřebuji, kde to nalézám." (Moliére).
Je vhodné připomenout v této souvislosti stran pseu- í
doduchovní revoluce názor revue Svědectví (R. 8-9;
32-33), že na spisovatelském sjezdu "šlo o solidárn í . . ., politicky jasnou kritiku, vedenou výlučně ze
stranických posic." A ty jsou,
atheistické, tudíž protiduchovní.

jak je notorické, i

Ostatně také studentské kravály, které vypukly
mezi obyvateli kolejí na Strahově těsně před oslavami padesátého výročí rudé říjnové revoluce, patřily
k zárodkům Pražského jara. Patřily k nim také hádky na ústředním výboru kompartaje v říjnu a prosinci 1967 a v lednu nato. Studentům nešlo o žádné
duchovno; nebyly to předehry nějaké duchovní revoluce. Studenti dokonce protestovali z důvodů elementárních fysických potřeb, řekněme z důvodů energetických; neměli ani světlo, ani otop, což nejsou pro socialismus ukázkové poměry pro studium a jiné
studentské zábavy. Přitom policie mnohé z nich surově ztloukla, také hosty z černé Afriky. A pád Novotného — jak by smet. Byla to pouze výměna stráží, vnitřní přestavba struktury moci. Žádné duchovno.
Mám po ruce další důkaz svého tvrzení o neduchovnosti Pražského jara a intencí jeho iniciátorů.
Jde o prohlášení prof. Dra Antonína šnejdárka, uveřejněné ve Večerní Praze 13. V. 1968, tedy pátý
měsíc údobí takzvané "obrody", tři měsíce před jejím uškrcením sovětskými tanky, šlo o odpověď
na útok východoněmeckého listu Neues Deutschland,
který kritisoval Šnejdárkovo vystoupení v západoněmecké televisi. Nevím sice, co Šnejdárek v televisi
říkal, ale on napsal: ". . . prof. dr. Jindřich Filipec
a já jsme zvláště zdůraznili skutečnost, že celý demokratisační. proces v Československu začala Komunistická strana Československa a stále jej vede a že
se jedná o vytvoření demokratického socialismu, v
nějž vyúsťuje celá čs. národní historie a který je
podporován všemi pokrokovými příslušníky našich národů." A tak dále. Další důkaz, že z KSČ nemohla
vzejít žádná duchovní revoluce.
(Pokračování na straně 3)
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Proti hnutí za lidská práva
Náhlé úmrtí filosofa dr. J. Patočky je velkou ztrátou pro hnutí za lidská
práva v Československu, ale další činnost hnutí to neochromilo. Je jen jistě
typické, jak se československý režim bál i mrtvého mluvčího signatářů Charty
77, jaké zákroky a opatření dělal v den Patočkova pohřbu. Mnoha lidem byla
účast na pohřbu policií znemožněna, ze známých osob např. dalšímu mluvčímu
Charty 77 Jířímu Hájkovi, Ludvíku Vaculíkovi, dr. F. Krieglovi, Z. Mlynářovi
aj. Milan Huebl, který byl propuštěn před minulými vánocemi z vězení, byl
zadržen při cestě na hřbitov. Profesor Walter Biemel z university v Cáchách,
která jmenovala dr. Patočku před časem čestným doktorem, byl vypovězen
před pohřbem z československa, při čemž mu bylo zabráněno v tom, aby se
spojil se svým vyslanectvím.

Vzdor policejním překážkám přišlo na Patočkův
pohřeb na 1.000 lidí, což je
další ukázkou, že je stále
dost neohrožených, kteří
se neobávají aspoň podobným způsobem projevit
veřejně svůj nesouhlas s
režimem a jeho opatřeními.
Na Patočkově pohřbu
byla např. zpěvačka Marta Kubišová, filosof dr.
Karel Kosík, byli tam zástupci amerického, západoněmeckého a holandského velvyslanectví, JeanClaude Comonnier položil
k rakvi tři věnce: za francouzskou
socialistickou
stranu,
za
Společnost
francouzských filosofů a
za Mezinárodní komitét
na podporu Charty 77 a
spousta věnců a květin byla od domácích známých
i neznámých lidí. Pozorovatelé- hlásili, že mezi účastníky bylo mnoho mladých lidí.
Dvacet sovětských disidentů předalo západním
novinářům v Moskvě kondolenční list pro Patočkovu rodinu. Byly na něm
také podpisy A. Sacharova a P. Grigorenka. Dopi-

sy nebo telegramy zaslala řada známých osobností na západě včetně spisovatele Heinricha Bolla,
kondolenční telegram poslal i Leszek Kolakowski
(telegram předsedy americké odborové ústředny
AFL-CIO George Meanyho jsme uveřejnili v minulém čísle).
Docházejí současně další zprávy o opatřeních
čec-koslovenských bezpečnostních a vládních orgánů proti těm, kteří sé angažují v hnutí pro lidská
práva. Z těch, které shrnulo dubnové číslo mnichovského českého slova, vybíráme například:
Západní
dopisovatelé
hlásili zatčení literárního
historika prof. Václava
Černého. Již předtím policie zajistila jiné signatáře Charty 77 a to psychologa Jiřího Němce, historičku Věru Jirousovou, socioložku Libuši Šilhanovou
(manželku Věnka Šilhaná,
který zastupoval po invazi
Alexandra Dubčeka, když
byl unesen do Sovětského
svazu), filosofa Ladislava
Hejdánka a bývalého studentského činovníka Petra

Duchovní revoluce ?
(Pokračování se str. 2)
Závěrem bych jako zastánce duchovního směru dodal, že komunisti Pražského jara byli stále jen materialisti, i když někteří pocítili touhu po svobodnějším životě. Proto mělo Jaro dvojí tvář:
Především to byl komunismus na lidštějších základech. Tvrdý komunismus a diktatura proletariátu
ztratily v naší zemi s konečnou platností svou moc;
dále se projevila snaha po větší svobodě náboženství, kterou vyvíjeli utlačení bezpartajníci, věřící lidé. Šlo o obrodné hnutí v lůně komunismu, které začalo palácovou revolucí v nitru partaje. Ostatní občané s duchovními cíli se jen přidali a probudili se
mnozí, kteří nezažili a nepoznali svobodu první republiky. Politické, ryze racionalistické vření mohlo
vyústit v demokracii, .kdyby byly nezasáhly armády
na rozkaz Moskvy.
Ta hrstka občanů, která si zajistila přisluhováním
ruským mocipánům nadvládu pomocí napřažených
samopalů a namířených děl, ví, že se jejich moc
zhroutí. Proto si lokajové a aparátčíci hledají mezi
občany alibi.
Ke zhroucení materialistické doktríny dojde, jakmile se národ osvobodí. Bude to vzdálený reflex obrody z r. 1968, jejíž vznik však do sebe nic duchovního
nebo idealistického neměl. Musíme dávat všem pojmům pravé přívlastky. Jakákoliv jiná interpretace
by byla falešná.

Uhla. Později, po pohřbu
prof Patočky, byli snad tito lidé, stejně jako větší
množství dalších osob,
propuštěni na svobodu.
Rovněž bývalý ředitel Vinohradského divadla František Pavlíček, o jehož
zatčení v lednu tr. jsme
se zmínili v minulých
číslech, byl podle západoněmecké DPA propuštěn
z vazby. Důvodem propuštění je Pavlíčkova vážná
srdeční choroba a tedy nebezpečí, že jeho případné
úmrtí ve vazbě by vyvolalo nežádoucí kritiku v
zahraničí. Ze signatářů
Charty 77 zůstává ve vězení stále ještě pět osob:
dramatik Václav Havel,
novinář Jiří Lederer, bývalý divadelní ředitel Ota
Oriiest, fysik Vladimír
Laštůvka a agronom Aleš
Macháček (který byl zatčen pro rozšiřování Charty).
Deset signatářů Charty
77 ztratilo svá místa a řadě dalších byla vyslovena
důtka s hrozbou, že budou
propuštěni v případě další činnosti v hnutí za lidská práva. Výpověď dostal např. bývalý rozhlasový a televizní komentátor
Karel Kyncl, novinář Michal Lakatoš, psycholožka
Zuzana Dienstbierová, uči-

VELKÝ

-,H— Do českoslovencka při- nistou, ale poslancem tzv.
letěla na, oficiální návště- socialistické strany B. Kuvu sovětská vojenská de- čerou. Čili opět "důkaz",
legace vedená členem po- že v Československu je
litického byra ÚV KSŠS a opravdická svoboda a parministrem obraiiy SSSR lamentní demokracie. Nemaršálem
Listinovém. bo taky důkaz, že ty nekoČTK hlásí, že přijela na munistické strany v ČSSR
pozvání čs. ministra ná- mají přece jen nějaký výrodní
obrany
Dzúra!, znam - pro diktaturu.
— Svaz českých spisovazvláštní důvod neuvádí.
— Zasedání komisí a radý telů hodnotil (chudou) žeň
Meziparlainentární unie v roku 1976 a udělil výročni
Canbeře ve dnech 10: až ceny: J. Rybákovi za sbír16. dubna se zúčastnila ku básní "Chození na čertéž čs. delegace, vedená venou", E. H. Bernardino- světe div še - ne komu- vé za knihu povídek, a novel "Dobré slovo", M. Blahynkovi za soubor literártelé Karel Pechárěk a ních statí "S V. NezvaJan Urban. Technik Jiří lem", E. Horelové za roPallas a úřednice Jitka mán "čas ohně, čas šeříBielosavá byli přeloženi z ků", R. Kalčíkovi za novelu "Bílý list" a A. Pludkanceláří k manuelní prá- kovi za román "Rádce velci.
kých rádžů".
Další zprávy se zmiňu- — V Praze zemřel ve vějí o vlně výslechů, domov- ku 66 let spisovatel O. Syních prohlídek a jiných rovátka a ve věku 62 roků
policejních akcí v různých jeden ze 'zakladatelů čs.
fotografie Vilém
městech republiky. V Bra- módní
Rosegrial.'
tislavě varovala policie
Gustáv Husák jmenoval
po domovní prohlídce filo- —
novým náčelníkem hlavní
sofa Miroslava Kusého, politické správy Čs. lidové
který byl úzkým "spolupra- armády generálporučíka
covníkem Gustáva Husá- Antonína Brabce. Dosaka v době, kdy Husák vedl vadní náčelník generálporučík V. Horáček klesl na
slovenskou komunistickou místo předsedy ÚV Svazstranu.
armu, odkud byl "uvolněn,
zdravotních důvodů"
Po smrti profesora Pa- ze
armádní generál O. Rytočky byly doručeny zá- tíř. :
padním novinářům opět — Více než 110.000 hektadodatky k Chartě 77. Je rů půdy v oblasti Beskyv nich mj. přes 150 jmen dy-Javorníky se stanou novou chráněnou krajinnou
dalších signatářů, jejichž oblasti.
počet dostoupil čísla 618.
— Jan Simota stvořil soJe tam též rozbor sociálJ chu Antonína Zápotockénich podmínek v dnešním ho. ČKD v Blansku nyní
Československu, v němž zhotovila odlitek pro ÚRO
se tvrdí, že v ČSSR vlád- v Praze.
ne skrytá nezaměstnanost — Podle soukromé zprávy
odňaly čs. úřady v posled-'
a že se zvyšuje počet ne- ní době souhlas k výkonu
produktivních pracovních povolání většímu počtu
sil, .které nahražují svou kněží, kteří působili aktivnechopnost příslušností ke něji a "úspěšněji mezi věřícími, především mezi
KSČ.
mládeží.

VÝBER-JAKosTNfHo MASA A UZENIN VŠEHO D R U H U

PRVOTŘÍDNÍ

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ K N E D L Í Č K Y ,
SMETANOVÉ

TEL K DOSTÁNÍ
V

— Sochař B. Benda dostal
k osmdesátce Řád republiky.
— Nejstarší čs. závod na
výrobu porcelánu v Horním Slavkově oslavuje letos 185 let svého trváni.
Z jeho výrobků je v cizině nejžádanější porcelán
barokních tvarů, který se
zde vyrábí od roku 1927.
— V divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislavě se
veřejnost rozloučila 31.
března se zesnulým dramatikem Ivanem Stodolou.
— Jiráskovou Lucernou se
2. dubna rozloučilo s návštěvníky Národní divadlo
v Praze, -které bude pět
let uzavřeno v důsledku
generální rekonstrukce.
— Bavorský zemský soud
v Mnichově odsoudil k 8
letům žaláře Rudolfa Bečváře, který unesl 20. října 1976 čs. letadlo se 106
osobami na palubě. ' Prohlásil před soudem, že se
.rozhodl k tomuto způsobu
útěku z Československa
teprve potom, když jeho
dřívější tři pokusy o útěk
ztroskotaly, a že všechna
jiná obvinění čs. úřadů
.prot němu jsou bezpodstatná.
— Počet členů židovské
obce v Československu se
nyní odhaduje na 6.000, z
čehož žije asi polovina v
Čechách a na Moravě a
druhá polovina na Slovensku. Po skončení války žilo v Československu 25.000
členů židovské obce a ještě v roce 1968 činil počet
15.000. židů čs. původu,
kteří nyní žijí na Západě
a v Izraeli, je asi 70 až
80 tisíc. Před světovou
válkou žilo v československu 360.000 Židů, z toho
asi 100.000 na Podkarpatské Rusi.
— V Brně zemřela ve věku 82 roků bývalá sólistka
brněnského Národního divadla Karla Tichá a ve
Velké nad Veličkou ve věku 70 let čestný kanovník
kroměřížský P. Imrich
Václav Hlavatý.

PRAVÉM

KLOBÁSY

A

VÝBORNĚ

ŠAŠLÍKY

MLADÉ K R M E N É KACHNY, KUŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS
KOPECKÝ SMALLGOODS

326 High Street, Kew, Vic.

Pty.

Pty.

Ltd.

Lid.

Tel. 86 7178

' Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
ěířiio 48 (z Flmdwa 3 t po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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Církev v Československu
1 9 4 8

- 1 9 6 8

ZAUJÍMAVÁ ŠTÚDIA V I T A L Č I N E

Chiesa, societá e stato in Cecoslovachia. To je titul novej publikácie, ktorá Autor štúdie dáva dókaz,
• V roce 1938 vydal spisovatel Jaromír John (vl.
jm. Bohumil Markalous) knihu pro mládež Rajský sa mi predvčerom dostala do rúk. Po slovensky — Cirkev, spoločnosť a štát že má o veciach přesné
ostrov, v níž seznámil mladé čtenáře s historií po- v československu medzi rokmi 1948-1968. Vyšla v Padue ako 17 zvazok Edícíe poznatky. Vie, že sa najstavení ND. Kniha končí požárem ND. Mládeži jsou výskumu východnej Európy, ktorú založil zosnulý odborník dejín strednej Euró- prv napadla cirkev na Slourčeny také jeho knížky Australské dobrodružství py, Artur Cronia.
vensku, a preto mu venuAloise Topiče a Pampovánek. J. John se narodil 16.
Publikáciu som hned' prolistoval a sčasti aj prečital. Zvládnut' na 135 stra- je pozornost' hned' na za4. 1882 v Klatovech a zemřel 24. 4. 1952 v Jaroměři.
• Pendant ke Kvapilově knize O čem vím napsal nách problematiku, naznačenu v titule, je, prirodzene, nemožné. Nie teda obsa- čiatku. Potom vykreslí siherec Rudolf Deyl starší, který prožil 13 let v bez- hová stránka rozhodne o význame tejto knihy, ale sama skutočnosť, že v Ta- tuáciu v Čechách. Praha
prostřední Kvapilově blízkosti. Doplnil tak ony me- liansku, pre ktoré československo je vzdialenou krajinou, vychádza štúdia tohto dostala nového arcibiskuzery, jež se v Kvapilově knize objevily — totiž o zameranie. Teda sám fakt, že vyšla. Tým nechcem tvrdit', že kniha sama o sebe pa v osobě Dr. Jozefa Bevlastní Kvapilově práci scénické, o jeho zásluhách nemá hodnotu, božechráň, ale že Jej hodnotu třeba hl'adat' inde, nie v jej rana.
o nový jevištní styl. Jsou to vzpomínky vydané pod
14. novembra ho přijme
názvem O čem vím já. Rudolf Deyl, který zemřel objeme, ba ani v jej všestrannej kompletnosti.
Autor, Andrej Rebichini, bude pravděpodobně študent na pádovskej univerzi- prezident Beneš a pri tej16. dubna 1972, se rozloučil v listopadu 1905 s divadlem v Plzni, kde řediteloval Vendelín Budil, a od tě a kniha jeho doktorskou prácou — možno pod vedením profesora Duricu. Na to příležitosti mu Václav
té doby je jeho herecká dráha spjata s prkny Ná- túto hypotézu ma privadzajú najma posledně strany. Predovšetkým dokladná Nosek, minister vnútra,
rodního divadla v Praze, kde vytvořil četné množství
komunista, odovzdá medaipostav v hrách Shakespearových (Romeo, Orlando, bibliografía tejto problematiky — plných, husto vysádzaných šest' stráň a tridsať
lu druhej triedy českého
tri
stráň
poznámok,
kde
sa
s
příkladnou
presnosťou
—
dokonca
i
slovenským,
Leartes), Ibsenových (Rosmer, Solness, Osvald) i
Českých dramatiků (Jiráskův Hus, Čapkův Loupežník, resp. českým pravopisom — uvádzajú diela a výroky odborníkov v otázkách odboja. No hned' v Hen
Dykův Posel). Svým vlastním životem prošel v kni- tejto problematiky, ako i zodpovědných politikov analyzovanej epochy.
istý večer noviny publikoze Opona spadla a o herecký román se pokusil přívali zrušenie niektorých
l'udové
alebo
nároďné
suto
právě
Slovensko,
kde
V
prvej
kapitole
sa
Reběhem Kruhy na vodě.
tradičných
katolických
« Bylo to v roce 1820 v podvečer před svatým Ja- bichini zaoberá situáeiou v príde k prvým zásahom dy odsúdili značný počet sviatkov. Beran hned' prokubem. P. Vojtěch Nejedlý byl tehdy farářem v Československu medzi rok- proti katolíckej cirkvi. Pí- kňazov pre ich politické
zameranie. Zavřeli aj testoval. Nadarmo. NadarMirešově a čekal nazítří hosty. Ještě týž večer přijel mi 1945 a februárom 1948. še:
lehkým kočárkem Puchmír — A. J. Puchmajer, fa- V krátkosti vyznačí niekdvoch slovenských bisku- mo bude i neskoršie prote"Hned' po oslobodení
rář z Radnice u Plzně, a jeho následoval Š. Hněvpov: mons. Jána Vojtáš- stovat', keď štát znárodnil
kovský, který tehdy působil v Žebráce, kde se naro- toré momenty, ktoré boli Slovenská národná rada
všetko školstvo a zaviedol
dil 17. dubna 1772 jejich hostitel, který po uvítání rozhodné pre politickú a zakázala spolu s inými ná- šáka, spišského biskupa a "jednotná školu". Potom
mons.
Michala
Buzalku,
začal předčítati svým hostům a.přátelům zlomky ze mocenská orientáciu kraji- boženskými organizáciami
svého Otokara. Druhý den přijel i jeho mladší bratr nf. Překvapujíce je, kol'svátiaceho biskupa trnav- přišlo k zhabaniu cirkevných majetkov, všestranJan, jenž byl profesorem jazyka českého, další pak ko citlivosti má tento Ta- spolky katolíckej mládeže, ského."
ktoré na Slovensku prekvihosté, jimž vévodil profesor Sedláček, člen řádu prenému bojkotovaniu tlače a
monstrátů ze Strahova. Přední vlastenci tehdejší do- lian pre typické aspekty tali, a vydala dekrét, kto"V Čechách a na Mora- náboženských
inštitúcií.
politického a kultúrneho
by byli pohromadě!
rým sa úradne zhabali vě sa postupovalo s omno- Ale to bol iba začiatok
• český malíř Josef Vojtěch Heliích se narodil 17. života vtedajšej doby, kto• 4. 1807. Byl portrétistou B. Němcové, s jeho obrazy ré mnohým zahraničním všetky majetnosti katolic- ho váčšou opatrnost'ou, aj úplného -zničenia spoločenkých škol."
preto, lebo počas nacistic- sko-organizačnej stránky
se setkáváme v mnoha pražských chrámech (kostel historikom ušli,
hned'
sv. Bartoloměje, kostel sv. Jiljí, kostel P. Marie a
kej okupácie bol český klé- církvi a jej úplnej kontro"30. mája sa publikoval
sv. Karla Velikého na Karlově). Roku 1836 dostal napr. napátie medzi komurus príkladom energickej ly - manipulácie - zo strastipendium od české šlechty na cestu do řtíma. Tam nizmom a niektorými de- dekrét, ktorým sa poštát- věrnosti vlasti, podporoval
• ny štátu, ktorý si postavil
se pod vlivem Palackého začal zabývat archeologií mokratickými silami, po- ňovali (katolické) školy . .
a po svém návratu r. 1841 se stal prvním kustodem měr Čechov a Slovákov, Potom sa začalo so zásah- partizánov, a získal si tak za ciel' vykořenit' každý
úctu v širokých vrstvách druh náboženstva.
archeologických sbírek Českého musea.
rafinovaný postup všetko mi proti katolíckej tlači
• Spisovatel František Pravda (vl. jm. Vojtěch
národa.
Zákonné proSpočiatku to vyzeralo
Hlinka) přišel do zámku v Hrádku u Sušice r. 1847 kontrolujúcej komunistic- tým, že sa obmedzilo do- stři dky však, na základe
jako yychovatel šlechtického synka a zůstal zde ce- kej strany proti katolíckej dáváme papieru, zrušili titak
ako v niektorých
ktorých sa postupovalo
lých sedmapadesát let až do své smrti. Ač přežil cirkvi.
tuly a ustanovili štátni poeurópskych
štátoch minuproti katolíckej cirkvi na
svou dobu, nelze mu upřít jadrné vypravěčské umění
zorovatelia v redakciách."
lého
storočia,
kde sa laicÚstředna
kapitola
sa
zaSlovensku
sa
dókladnejšie
a důvěrnou znalost venkovského lidu. A ještě dnes
"Ciel'
všetkých
týchto
ký
štát
zmocnil
cirkevných
oberá
vývinom
situácie
v
se divíme, jak čistou češtinou psal tento starý lidový
preštudujú, a potom poupovídkář, jenž se narodil 17. 4. 1817.
spomenutom časovom vy- opatření bolo obmedzenie žijú aj v ostatných krajoch majetkov a škol, aby zachránil štátne financie. Te• Umělecký historik Karel Chytil se narodil 18. dub- medzení - 1948-1968. Po- vplyvu katolíckej cirkvi na republiky . . . "
na 1857. Byl tvůrcem a prvním ředitelem Umělecko- sledná kapitola rozoberá život slovenského národa
da určitý druh "jozefinizprůmyslového musea v Praze, profesorem dějin události okolo tzv. Praž- tým, že sa bojkotovali norCitoval som niekoFko mu". - "No čoskoro sa
uměni na UK. Napsal řadu článků o malířství a česské j jari. Kapitola má ti- málně prostriedky infor^ faktov, ako ich zazname- ukázala pravá tvář noké gotice.
• Sochař Josef Mařatka zemřel v Praze 20. 4. 1937. tul: Jar cirkvi, jar spo- mácie a výchovy, predsta- nal Rebichini. Neuviedol vých mocipánov na Hradvitelia tlače a školy."
som poznámky a odkazy čanoch", podotýká RebiVěnoval se monumentální plastice a je autorem čet- ločnosti.
ných podobizen — H. Kvapilové, J. Hlávky, A. SlaJ. H.
"Hněď po 'oslobodení' na oficiálně dokumenty. chini.
Po tomto letmom pohťavíčka. V švehlových sadech na Petříně je umístěno
de na knihu, venujme trojeho sousoší Polibek.
• Hudební skladatel, dirigent a pianista Jaroslav cha pozornosti druhému
Kvapil se narodil 21. dubna 1892. Jako sbormistr článku prvej kapitoly
Besedy brněnské-poprvé provedl Janáčkovu Glogol- Autor ho nazval Štát a
skou mši. Měl rozhodující vliv na hudební kulturu katolička cirkev v epocho
celé Moravy, hlavně však Brna, kde byl vedoucím
KAMKOLI NA SVĚTĚ — L E T A D L E M , LODI ?
národnej znovuvýstavby.
katedry skladby a teorie na JAMU.
O
všechny informace obraťte se s důvěrou na nás
Hned'
v
prvom
odstavci
9 Josef Ferdinand Seeger (psán též jako Segert)
zemřel 22. 4. 1782. Od roku 1741 byl varhaníkem v sa hovoří, že "rastúci
CESTU, UBYTOVANÍ ATD. ZAJISTÍME SPOLEHLIVÉ A ZA
Týnském chrámu a byl pokládán za nejlepšího var- vplyv komunistickej straNEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK, KTERÉ BUDOU K DOSAŽENÍ
haníka své doby.
Z. AUSTRÁLIE DO EVROPY A ZPĚT MŮŽETE LETĚT JIŽ ZA $ 850.00,
ny
v
riadéní
společnosti
sa
6 Na nároží Národní třídy a Smetanova nábřeží v
ALE NUTNO REZERVOVAT LETENKU VELMI BRZY
• Praze stojí bývalý palác hrabat Lažanských, jenž kryl s rastúcimi zásahm:
POKUD TO BUDE TŘEBA, OBSTARÁME I DOKUMENTACI A VIZA
byl postaven ve slohu francouzské renesance. Zde štátu- do cirkevných zále
bydlel v létech 1868-69 Bedřich Smetana, což na stra- žitostí".
ORGANIZUJEME TÉŽ OKRUŽNÍ PLAVBY PO PACIFIKU.
ně nábřeží hlásá deska Fr. Kysely. Nedaleko od
Z
Košického
vládnehc
CESTOVNÍ
KANCELÁŘ
tohoto paláce jest budova České spořitelny. A naproti Národní divadlo, jehož zadní část je novorene- programu cituje, ako sa
MILAN H A N Z A L I K
sanční stavba bývalého tzv. Prozatímního divadla. komunisti zaručili, pone
72 ST. KILDA RD., ST KILDA, VIC. 3182
Na malém úseku pražském tři stavby architekta chať cirkvi plnú nábožen
Telefon 94-3129, po hod., 92-6305
Ignáce Vojtěcha Ullmanna, který se narodil 23. 4. skú slobodu. A predsa
1822 v Praze a zemřel 17. 9. 1897 v Příbrami. Jeho
hovoří Rebichini - "budť
(Pokračování na straně 6)
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Jak psát o dětské botičce

Ve Spojených státech nedávno vyšla kniha "Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina". Jejím autorem je ruský spisovatel žijící
v Sovětském svazu — Vladimír Vojnovič.

Ferdinand Peroutka
Pokrok — ani v estetice — není přímá cesta kupředu, debaty o tomtéž se po nějakém čase opakují.
Před třemi čtvrtinami století vyčítali Tolstojovci a socialisté Antonu Pavlovičovi Čechovovi lhostejnost.
A dostal dopis: "Jak můžete psát novely, když učitelské platy nejsou zvýšeny?" Téměř stejný dopis
dostal po několika desítiletích Thomas Mann. Avšak, jak lhostejný vlastně byl Čechov? Seberme, co je
známo. Organisoval pomocné akce proti hladu a choleře, zadarmo léčil chudé, zakládal a financoval
školy ve vesnicích. A je! až na východ Asie, na Sačhalin, aby zjistil, jak tam zacházejí v trestných
táborech s vězni. Z jeho dopisů víme, jak se mu protivila hmotná chudoba Ruska. Psal sestře: "Jak špinavé, líné a analfabetické je to všechno . . . Dětské šatičky smrdí . . . záchody bývají na míli daleko,
za plotem . . . V hotelech nejsou plivátka, v pokojích nejsou nočníky, na záchodech není papír." Avšak
Čechov nepřipojoval ke svým novelám manifest o potřebě plivátek a nočníků a ne vyzýval čtenáře, aby se
zorganisovali a svrhli netečné správce hotelů a měst. Těm, kdo ho za to kritisovali, odpovídal: "Jestliže
píšu povídku o zlodějích koní, jsem povinnen dodat, že krást koně je trestné?" Bylo jeho estetickým
míněním, že spisovatel má vložit do novely jen tolik, kolik si tento literární útvar žádá á že komentovat a Vyzývat k akci je úkol a zvyk novináře. Naopak úkol spisovatelův je dát skutečnost do jasných
tvarů, postavit problém před čtenáře a umlknout. " V Oněginovi a v Anně Karenině nebyl vyřešen žádný problém", připomínal Čechov. A jestliže přeběhne raněná srnka, pak nechť spisovatel zadrží v sobě
laciný nával sentimentálních slov. Bralo by to ději jeho přísnou vážnost. Méně je více. škola byla poslána na výlet k moří, a žáci dostali úkol popsat své dojmy. Jak uměli, popisovali nepokoj a hru vln, míhání světel a barev. Čechov žádal, aby byla udělena první cena žákovi, který napsal jen: "Moře bylo
vtliké."

I když se spisovatel nebije ustavičně do prsou,
aby připomenul svou ušlechtilost, přece je možno
mít za to, že bude poznáno, má-li talent pro lidskost. Aniž by v novelách
pronášel své humanistické
přesvědčení silným hlasem, Čechov vešel do budoucnosti jako neúplatný
srědek proti přetvářce,
krutosti, chtivosti, hlouposti, lenivosti a nedbalosti.
To je odměna tomu, kdo,
byť tiše, vyslovoval pravdu o lidech a věcech.
Také na Karla Čapka
někteří volali: Naprav se,
lhostejný člověče! Napsal
drama "Bílá nemoc" a někteří byli nespokojení. Z
textu prý nevyplývá dost
zřetelně, že ničivá bflá nemoc je trest na státy diktátorské, nikoli státy de-

mokratické. Jako by v té
věci bylo třeba dávat obzvláštní pozor na Karla
Čapka.
Nyní, po letech - jak zacházet s Adolfem Hitlerem? Dejme tomu, že spisovatel napíše román z doby Hitlerovy. Co nevidět
dostane dopis "přibližného
znění:
"Ve Vaší knize je chabá, jestliže vůbec nějaká
idea. Sotva naznačujete,
co se mělo dělat. Z Vaší
knihy o tom nic neprosvítá. Nezdá se mi, že dostatečně připravujete inteligenci po stránce pevnosti
a odhodlání. O co se vlastně staráte?"
Tedy už zase. Pisatel
dopisu nenalezl v knize výslovné poučení a je nevrlý.
Tušíme, čeho se mu chce:
chce se mu rétoriky, kte-

rá by náležitě ocenila odhodlanost a statečnost. Nemáme nic proti těmto
vlastnostem, zajisté jich
bývá třeba v životě národa. Avšak, konec konců,
mluvíme také o literatuře
a její estetice, což snad
někdy musí být také dovoleno.
Na Hitlerovu epochu se
snesla celá jedna spisovatelská generace. Bilionkrát byl odsouzen jako padouch, ničema, supervrah. Byl to spravedlivý
úsudek, ale přece je otázka, co podstatného vykonal spisovatel, jestliže k
tomu připojí svůj hlásek,
biliontý a prvý,
Pisatel dopisu má svůj
vlastní ideál románu. Přeje si. aby určitá povzbuzující slova byla při každé
příležitosti vyslovena, a

slovo " f u j " často vykřiknuto, ne-li jinak, tedy snad
aspoň v poznámce pod čarou. Jinak by, podle jeho
mínění, čtenář sám sobě
ponechaný morálně zabloudil. SS man našel zapomenuté židovské nemluvně a hodil je do řeky. Je vskutku nezbýtno,
aby se spisovatel rozšířil
o tom, že to bylo zločinné, odporné jednání a přerva ve vývoji lidstva? Celý židovský transport byl
zplynován. Jak ohromná
slova a kolik jich je spisovatel povinnen si vymyslit, aby to výslovně odsoudil? Existuje rozumné
přesvědčení, že, jestliže
jsou fakta řádně postavena před čtenáře, čtenář
nezůstane na pochybách o
tom, co je dobro a co zlo.
(Pokračování na str. 6)
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(menší množství v detailní prodejně 106 Millers Rd., Nth. Altona),
S
agbo 5 7,30 s dodávkou kamkoli v Melbourne (od 5 tuctů výíe)

Nový Švejk ?
Jiří Sýkora

-Americká kritika- přijala Knihu Vladimíra Vojnoviče, ruského autora, Který byl ciosua vlastně neznám,
s oorovsKym nadšenim. lVinozi kritici ji srovnavaji
s Dobrým vojákem svejKem Jarosiava iias.K.a. v Kaz.
aém pnpaaě, a na tom se recenze shoduji, jcte o
mistrovsKé ctilo současné ruské literatury.
Voják ivan Conkin, hrdina Vojnovičova románu, je
na rozdíl od Haškova. Švejka prostým venkovanem,
jemuž to nemysli obzvláště ryčme, Kterého však jeho
moudré, bláznovství — či biazmva moudrost — provádí bezpečně všemi nástrahami krutého světa, jenž
jej obKlopuje. Z toho, že Ivan Conkin je srovnáván
s HašKovym ŠvejKem, j a s n ě vyplývá, že jde o ro-

mán humoristicky. Vojnovičův, humor, jak jeden z
americKých kritiku poznamenavá, je mezinárodni, a
lidskost jeho dua je tak hluboká a dojimavá jaKo v
románecn Alexandra Soižemcyna.
Vladimír Vojnovič je v Sovětském svazu znám jen
uzkemu kruhu čtenářů a literátu. Vojnovič je tesař
s poměrné malým vzděláním. Začal psát ve volném
case, yětšinou poezii. Psal dlouhá léta, po práci, ve
vojenské službě, ve večerni šKoie. Pímlásii se ke
studiu v Gorkého literárním ústavu, ale. nebyl přijat. V té době již puoiiKovai několik básní. Odstenoval se do iViosKvy a, pokračoval v literární tvorbě,
jen se přeorientoval z poezie na prózu. Literární
časopis Novyj Miř, jenž se proslavil tím, že jako
prvíii otiskl Solženicynovu povidku Jeden den v životě
ívana Děnisoviče, uveřejnil první Vojnovičovu povídKU "Zde je místo, kde žijeme", která byla zjěvné
autobiografická a zabývala se životem v kolchoze.
Vojnovičova 'povídka způsobila literární senzaci mezi
čtenáři a pobouření úředních míst, jež ji obvinila z
pomlouváni sovětského života. Druha povídka Vladimíra Vojnoviče "Byl bych poctivý, kdybyste mi dali
možnost", vyšla opět v časopise Novyj Miř; reakce
oyly stejné. Po odchodu Nikíty Chruščova se všechny
dveře přeď Vojnovičem zavřely, časopis Novyj Mír
sice ještě oznámil, že uveřejní první část Vojnovičova
románu o vojáku Ivanu čonkinovi, avšak k tomu již
nedošlo. Vojnovič nakonec poslal svůj dokončený román do Paříže, kde vyšel rusky v roce 1975. Ve Spojených státech vyšel před několika týdny.
Román Život a neobyčejná dobrodružství vojáka
Ivana Čonkina začíná na jaře roku 1941, krátce před
německou invazí, v oblasti dvou kolchozů, jež se jmenují Vorošilov a Rudý snop:
"V kolchoze Vorošilov' se za poslední dva roky vystřídali tři předsedové. Prvního zabásli za zlodějnu,
druhého za prznění nezletiletých; třetí, který byl .
vyslán, aby vše napravil, skutečně dal věci na chvíli
do pořádku, ale pak začal pít, až propil vše co měl
a nakonec propil i peníze kolchozu. Vše se pak tak
zvrhlo, že se jednou, když byl plný denaturovaného
líhu, oběsil; nechal po sobě jenom lístek s jediným
slovem; EH, provázeným třemi vykřičníky. Nikdo
neměl nejmenšího ponětí, co by ono slovo EH mohlo
nebo mělo znamenat."
Příběh začíná tím, že na území kolchozu přistane
vojenské letadlo, jež jen o vlas mine chaloupku líury, mladé vedoucí místní pošty. Letadlo se nedá opravit a tak je postavena k letadlu vojenská hlídka,
kterou je Ivan čonkin, malý voják s bočitýma nohama. Má přeď sebou ještě rok služby, košile mu kouká
z kalhot, čapku má nataženou přes červené uši, ovinovačky — spinky zapnuté halabala, čonkin je prostý
venkovánek, který neumí ani pořádně salutovat,
místo toho roztahuje u ucha prsty; nepochoduje, ale
šourá se jako by na procházce. U vojenské jednotky,
kde slouží, dělá poslíčka. To mu dává možnost projet se ňa koni a spát ve stáji a příležitost k dialogům — s koněm, ftekneš-li něco špatného člověku,
/vysvětluje Čonkin, můžeš se dostat do nepříjemností-, ale kůň, ten přijme vše, co mu řekneš.
1 Čonkin je odvelěri, aby hlídal letadlo. Dostane konzervy, "které mohou stačit asi na týden a rozkaz,
. aby. letadlo bránil před zloději a vandaly za každou
cenu. Čonkin sě v zapadákově cítí jako doma. Seznámí se s Ňurou a pomáhá jí v domácnosti. Podělí se
s ní večer o chléb a vodku, v noci o postel. Druhý
den oddělá, plot Ňureččiny zahrady, zatáhne tam
: letadlo, dá plot zase zpět, a v míru se sebou i světem se tak říkajíc usadí; je z něho opět zkušený
(Pokračování na str. 6)
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Kalendář H D
(Pokračování se str- 4)
švagr byl architekt Antonín Barvitius, s nímž Ullmann
projektoval Lannovu vilu v Bubenči a i jeho hrobku
na Olšanech.
0 Slovenský revoluční básník Janko Král se narodil
24. 4. 1822. Žil v těsném styku s horským lidem a s
přírodou, povahy samotářské, psal ohlasy národní
poesie a balady.
• 24. 4. 1877 se narodil herec, národní umělec Jiří
Steimar, od r. 1913 člen ND v Praze, kde hrál hlavně salónní a společenské hrdiny.
0 Václav Trojan, žák Sukův, Novákův a Křičkův,
který se narodil 24. 4. 1907, je autorem řady nejrůznějších děl — od vážných skladeb přes lehkou hudbu taneční až po hudbu scénickou a rozhlasovou.
Složil půvabnou dětskou operu Kolotoč a je autorem
hudby ke kresleným Trnkovým filmům a hlavně k
filmům loutkovým (Špalíček, Císařův slavík, Sen noci svatojánské, Staré pověsti české).
• První slovenská básnířka Ludmila Podjavorinská
(vl. jm. Ríznerová) se narodila 26. 4. 1872. V próse
si všímala stinných stránek slovenské dědiny (např.
opilství v povídce Žena).
• 27. dubna 1452 byl na sněmu Pražském ustanoven
na dvě léta zemským správcem Jiří z Poděbrad.
Stalo se to právě ve chvíli, kdy Oldřich z Rožmberka, jenž ze svého ústranní nepřestával skrytě zasahovat do veřejných záležitostí, měl se svým synem
Jindřichem v úmyslu zkřížit úmysly sněmu spojivše
se s odbojem rakouským, aby vyprostili Ladislava
z poručenství Fridrichova, a sami tak proti Jiříkovi
ovládli v poslední chvíli situaci.
Knižní grafik a tvůrce monumentálních výzdob
Jaroslav Benda se narodil 27. 4. 1882 v Praze. Jeho
hlavní význam spočívá v knižně grafické práci. Spolu s V. H. Brunnerem a F. Kyselou u nás nastolil
pevné základy grafické práce jako poradce nakladatelů J. Laichtra a J. štence. On také vtiskl pečeť
svého podivuhodného dřevoryteckého umění řadě knih
Staroříšských, upravil pro Borového Fischerovy Přemyslovce a pro Aventinum Hérakla téhož autora.
• Dne 28. dubna 1462 zemřel na krumlovském hradu pan Oldřich z Rožmberka, avšak jen u příbuzných nejbližších vyvolala jeho smrt opravdový zármutek. Oldřich byl totiž jediným Rožmberkem, kterého z duše nenáviděla naprostá většina národa, jediným členem nejvznešeějšího českého rodu, který
téměř celý svůj dlouhý život zasvětil boji proti zájmům a snahám všech pokrokových sil Českého království. A kdybychom studovali hlouběji dějiny českého listu, pak bychom shledali, že mezi vzácné výjimky, jež se nám dochovaly, patří soukromě dopisy
Perchty Lichtenštejnské z Rožmberka, dcery Oldřichovy, v nichž se obráží tragédie jejího manželství,
listy zajímavostí přímo románové.
Q Moravský sochař, řezbář a grafik Emil Hlavica
se narodil 28. dubna 1887. Hlavním námětem jeho díla
jsou figurální komposice z Valašska.
• Šéf výpravy Městských divadel pražských Adolf
Wenig, malíř a grafik, se narodil 28. 4. 1912.. Od
něho jsou též nádherné jesličky, jež plně vystihly
náladu českého venkova o vánočních svátcích.
• Slovenský osvícenecký básník a historik Michal
Semian zemřel 29. 4. 1812.
O 30. dubna 1877 se narodil Roman Havelka, malíř
krajinář. Dlouholetý předseda Sdružení výtvarných
umělců v Hodoníně vytvořil stovky obrazů mařákovského stylu z Podyjí a i z jižního přímoří' dalmatského.

DOMOVA

Nový Švejk?
(Pokračování se strany 5)
sedlák v přirozeném prostředí. Autor Vojnovič v jednom okamžiku vystupuje z děje a v krátkém odstavci vysvětluje, proč nepopsal sovětského vojáka tak,
jak je zvykem: jako poloboha:
"Jakýpak příklad to dává mladé generaci? Cožpak nemohl autor popsat hrdinu ze skutečného života — vysokého, svalnatého, disciplinovaného, studujícího vojenskou a politickou teorii? Po pravdě řečeno,
mohl jsem to tak napsat, jenže jsem přišel pozdě:
všichni pilní studenti už byli pobráni, na mne zbyl
pouze Ivan čonkin. A když se to tak vezme, hrdina
knihy je pro autora jako vlastní dítě; co máš to máš,
nevyhodíš je přece z okna . . . "
Jak příběh pokračuje, je jasné, dokonce i Čonkinovi, že na něho jednotka zapomněla. Deset dní uběhlo a nikdo se po něm nesháněl. Voják Ivan Čonkin
se nedá vyvést z klidu. Stáhne se sebe uniformu a
sedlačí s Ňurou. Spřátelí i znepřátelí se s lidmi v
kolchozu. Předsedou kolchozu je Golubov, paranoidní alkoholik. Toho. drží ve smrtelném strachu stranický funkcionář Kilin, který Golubovovi tvrdi, že brzy
přijede kontrola. Dále v románu vystupuje soused
Ňury, místní vědec Gladišev.
"Kuzma Gladišev byl znám jako nejvzdělanějši
člověk v této oblasti. Jedním z důkazů jeho vzdělání
byl dřevěný domeček, který postavil na zahradě a
velkými písmeny na něj anglicky napsal Water Clo:
set. Gladišev sice zastával v kolchoze nedůstojnou
funkci skladníka, která byla navíc mizerně placená,
ale na druhé straně měl dost času na doplňování
vědomostí; nosil v hlavě tak rozdílné informace z
tak rozličných oborů, že lidé, kteří jej znali, jen
vzdychali závistí a úctou. Gladišev byl naprostý samouk, neboť by bylo směšné přiznat mu školní docházku, z níž dokončil pouze dvě třídy. Vědomosti,
které mu plnily hlavu, by neměly jako celek smysl,
kdyby nebylo Říjnové revoluce, která osvobodila lidi od všech forem otroctví a dovolila každému občanu
šplhat na zářivé kameny výšin vědy. Sluší se taky
poznamenat, že mnoho původních myšlenek vyšlo z
Gladiševovy osvobozené mysli ještě předtím, než náš
příběh začal. Mezi Gladiševovými nápady byl jeden,
kterému zasvětil život, aby se tak zapsal nesmrtelným písmem do análů vědy. Inspirován pokrokovým
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učením Mičurina a Lysenka, Gladišev se rozhodl skřížit bramboru s rajským jablíčkem. Tento hybrid by
nesl jak brambory tak rajská jablka."
Postupně je Čonkin přijat jako jeden z nich. Pomýšlí dokonce na svatbu s Ňurou. Začala válka, ale
zprávy o ní zastihnou všechny v dřímotě, protože válce nikdo nevěnuje tu nejmenší pozornost.
"Je ovšem pravda, že asi týden předtím babička
Duňa vypravovala sen, v němž její nejlepší slepice
vyseděla čtyřrohého kozla, jenže odborníci považovali její sen za neškodný; při nejhorším, jak prohlásili, začnou deště . . ."
Voják čonkin zůstane pak ve vesnici sám, protože
všichni ostatní mládenci se pod vlivem vlasteneckých
projevů nechají naverbovat do války. Když se jde
hlásit ke své jednotce, velitel se s ním ani nechce
bavit. Pak však přijde pohroma: Ňurina kráva sežere Gladiševův hybrid. Gladišev, šílený nad obrovskou ztrátou sovětské agrikultury v panenské oblasti
hybridizace, Ivana anonymně udá. Vojenské úřady
pošlou družstvo, aby čonkina zatklo, jenže čonkin
zajme celé družstvo a zavře je do sklepa v Ňurinině
domku. Velitel KGB vyšle celou jednotku, která však
musí bojovat jak s Čonkinem tak s Ňurou. Velitelem
jednotky sovětské tajné policie (jež není v románě
označena přímo, pouze jako "instituce") je kapitán
Miljaga, což se dá přeložit asi jako Dobráček, Prímachlápek, jenž jě pro autora příležitostí k zesměšnění KGB jako celku — tedy něco, co sovětský režim
považuje za největší zločin. Kapitán Miljaga se například sejde s židem, který se jmenuje Stalin. Miljaga še ptá: "Hej, proč se vydáváš za Stalinova
otce,, eh?!" A starý žid odpovídá: "Protože já jsem
otec soudruha Stalina. Můj syn, soudruh Zinověv Staje nejoblíbenějším zubařem v Gomelu . . . "
Jak psát o dětské botičce lin,Podivným
chodem osudu je Ivan Čonkin nakonec
(Pokračování se str. 5) la, co se stalo se statisí- vyznamenán; pak je ale zavřen a dekorování je mu
Avšak pisatel dopisu nedů- ci dětí a co si o tom my- odebráno. Jak je odvážen v nákladním automobilu
do vězení, volá na svou plačící Ňuru: Ňurenko, neslit.
věřuje ani čtenáři.
Vývoj literatury těžko breč, já se vrátím . . .!
Před deseti lety byla v předvídat. Diagnosa souMontrealu světová výsta- časného stavu není neJde o podobnost ryze náhodnou . . .
va, na níž státy vystavo- snadná. Epocha se sklony
valy své hlavní hmotné k nevázanosti plodí litePRAŽSKÉ JARO 77
výkony. Mezi obrovskými rární scénu, v níž střídmé
pavilony byl pavilon men- užívání slov nepatří mezi
Jaroslav Kujeba
ší. Tu stát Israel vystavo- hledané a výnosné ctnosti.
Jaro bylo na postupu. Na Petříně se rozpučely
val své hmotné výrobky, Život je zpolitisovanější keře a stromy, sněženky i bledule vystrčily neohroale vystavil také kus. hi- než býval, politická rétori- ženě své hlavičky. To zpozoroval jeden český intestorie svého kmene. Ve ka prodchnula literaturu, lektuál, pověděl o odvaze kytiček druhému, ten tře-tímu a najednou - - nikdo nevěděl jak — kolovala
středu pavilonu byla osvět- filosofií, snad i biologií.
krajem myšlenka, že když příroda může, proč by
lená skleněná skřínka, v
Víme, že romány naplně- to nezkusili i oni, čs. intelektuálové.
m nic více než jedna roz- né rétorikou. bývaly útulI vydali se jednoho pěkného rána na Hrad. Svatý .
trhaná dětská botička, kem spisovatelů menšího Jiří na nádvoří zabíjel draka a to jim jaksi dodalo
žádný komentář k ni, žád - talentu, ať už to byla ré- sil, když užuž zpomalovali krok. Ale korouhvičky na
né nápisy na zdi. Pisatel torika ve prospěch klidu svatovítské věži se točily po větru a skřípěly tak,
že. některým z poselstva stydla krev. Byly by narudopisu by se mohl zeptat nebo ve prospěch vzpoury. šily jejich odhodlanost, kdyby sem nebyl právě v
israelských pořadatelů:, o Nejvíce ponižující je vliv, tu chvíli vítr zavál z Ledeburské a Vrtbovské zahraco jste se vlastně postara- jakého v podvědomí spiso- dy vůni jara, která jim krevní oběh zase zrychlila.
li? Avšak exposice této vatelů patrně nabyla reJiž u. vchodu do prezidentského traktu je však českříňky byla jeden z nej- klama se svým nesvědomi- kaly obtíže. Zadržela je hlídka a vpustila je dovnitř
větších výkonů stylu této tým užíváním slov. Logic- teprve tehdy, když u nich ani důkladnou prohlídkou
nenašla palnou zbraň a když jim odňala veškeré
doby. Ukázala, jakou pře- ky a dialekticky by byla kapesní nože, perořízky, pilníčky na nehty, jakož i
vahu mívá stručnost nad náprava v tom, kdyby se všechny psací potřeby, a když je jednoho po drupovídavostí, mlčení nad spisovatelé na nějakou do- hém trochu vyslechla, což poselstvo zdrželo pouze
mluvením. Lidé cítili, že bu oddali přísné slovní o týden. Jaro však, jak už řečeno, bylo na postupu,
a nedalo se zadržet.
,
slova by jen oslabovala dietě. Ale - jak bude? Jak
"Co
si
přejete,
soudruzi?"
zeptal
se
jich
úředník
dojem. Mlčenlivá botička budou čtenáři dopisovat
v informacích, když konečně po těchto nutných forsama svým bytím povědě- spisovatelům?
malitách před ním stanuli.
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Karel Friedrich: Malý Evropan (CCC Books, Mnichov, 1976)

Exil očima desetiletého

Byly známky, že exilové nakladatelství CCC Books v Mnichově přešlo do
Haarlemu v Holandsku a že jeho nový majitel bude vydávat knížky odtamtud.
Skutečně tomu tak bylo: Mnichov se odmlčel a v Haarlemu začal publikovat
J. J. Staněk prózu i poezii. Loni se toto nakladatelství spojilo s curyšskou Konfrontací a asi v téže době oživl jeho mnichovský předchůdce. O překvapení tedy
není nouze, jenomže se mi zdá, že podobné metody nejsou zrovna nejlepší vizitkou exilu. Prodám-li jedou firmu jinam, neobnovuji ji za čas na starém místě.
Ale to j« jen na okraj, důležitější je, co se vydává, ne kdo to vydává. První
publikací staronového mnichovského nakladatelství "Petarda z Aurory" jsem
neviděl a nemohu o ní referovat. Druhou jsem přečetl a povím vám o ní, je
vtlmi zajímavá.

Zajisté není objevením
Ameriky, když autor líčí
svět, jako by ho viděl
kluk. I v české literatuře
je to známý autorský fígl,
použil ho Skružný, nejpůvodněji a nejvýrazněji Poláček, po něm i škvorecký. Zdá se mi, že Friedrich je závislý hlavně na
Poláčkovi. Péťa Bajza má
týž svět jako Tomáš Pavlásek, rodinu, kamarády,
i hodně mladší sestra tu
je, nemluvně, které kluka
udivuje, ale také mu překáží. Kulisa je ovšem jiná. U Poláčka klidná republikánská doba, tekoucí
bez politického i hospodářského rozruchu (nepočítáme-li mírnou krizi, kterou
otec Vendelín Bajza v obchodě pociťuje). U Friedricha invaze sovětských
vojsk do Československa
zamíchá pořádně jakýmstakýms klidem, více méné
prekérním, protože neustále ovlivňovaným partají,
která, přísámbůh, neměří

všem stejně a je nevyzpytatelně nespravedlivá.
Invaze, to je začátek úplného zvratu v životě Tomáše Pavláska, desetiletého kluka, mírného, celkem
dobře vychovaného rošťáka. Odchod za kopečky
znamená nejen podiv občana žijícího v socialistickém blahobytu nad "úpadkem" a "nedostatky" kapitalistického města Mnichova, nýbrž i zcela nové
životní prostředí, především nesrozumitelnou školu, nesrozumitelný jazyk,
nesrozumitelné kamarády.
Tomáš si musí zvykat na
dostatek všeho, i na nepochopení, na trochu počátečního pohrdání. To
všechno ozvláštňuje jeho
situaci, v tom se bezpochyby liší od kluka Bajzy.
To je fridrichovské. I třeba to, že si Tomáš nehraje na vojáky, nýbrž získává si úctu svých nových
spoluobčánků
výborným
výkonem v třídním druž-

"Svobodu myšlenek," odpověděl jeden z intelektuálů.
"Myšlenky jsou přece volné," řekl úředník.
"Pravda," dělo poselstvo,- "leč my bychom si chtěli myšlenky vyměňovat."
"Ach, výměny myšlenek se soudruhům zachtělo,"
pravil mile úředník. "To račte, soudruzi, do kanceláře číslo 13 první patro vlevo."
Když předneslo poselstvo své přání soudruhu úředníku č. 13 první patro vlevo, zadumal se tak, že to
vypadalo, jako by vskutku přemýšlel.- Potom děl:
"Vy si tedy chcete vyměňovat myšlenky? Hm,
hm . . . A s kýmpak, smím-li se ptát?"
"Tak různě. S tím, s oním. Tak, obecně."
Soudruh úředník číslo 13 první patro vlevo se opět
, zadumal, ale tentokrát se mu brzo tvář vyjasnila.
"S tím, s oním, hm. To tedy není můj obor. Ty
nebo ony má na starosti soudruh v kanceláři číslo
2789 suterén."
Soudruh úředník číslo 2789 suterén už zřejmě byl
informován a neztrácel čas.
"S tím, s oním," řekl. "To bude jednoduché. Jaké
myšlenky máte vy a jaké byste za ně chtěli?"
Intelektuálové zrozpačitěli: "Vlastně bychom si o
tom chtěli popovídat
se soudruhem prežideňtem,
nejdřív bychom si vlastně chtěli vyměnit myšlenky
s ním."
"To teda není můj obor. Ale ujišťuji vás, že soudruh prezident vaše myšlenky nepotřebuje. Ve své
nekonečné moudrosti zná všechno a všude byl a nic
ho nemůže překvapit."
"To my víme," pravili intelektuálové. "Leč taky
víme, že kdesi na severu domluvil se světem jaksi

stvu košíkové.
Výrazy tohohle současníka invaze jsou novodobé. Tam, kde Bajza používá školského "velice",
volí Tomáš příslovce "příšerně", takže autor dosahuje komického účinku
právě opačně, slovem slangovým. Na desetiletého
chlapce má však Tomáš
neobvykle bohatou zásobu
slov. Lidé se v jeho "zápisníku" "chmuří", "dřepí", jsou "ležérní". Sloh
je vypulérovaný, nejsou v
něm umělé neohrabanosti
jako v "Bylo nás pět".
Když dostala exulantská
rodina Pavlásků konečně
uprchlické pasy, vyjádří
se k nim Tomáš takto:
"To se tedy povedlo. Chachá," řekl jsem našim.
"Jeden z vás je Miroslav
Pa vlásek, druhý • Marie
Pavlásk, takže vlastně nejste manželé. Když někomu ty pasy ukážete, podívá se na vás krhavě a
pomyslí si: Dva parchan-

ty už sice vyrobili, ale takhle se vzít, to ne! . . . Žijí na hromádce." Také
myšlení je na mnoha místech nedětské, uzávěry
jsou skoro filozofické; jindy je zase vzhledem k inteligenci, kterou projevuje, příliš dětinské - zjišťuje třebas, že lidé v Mnichově mluví úplně jinak,
než doma. Tyto nesrovnalosti však neubírají zápiskům Tomáše Pavláska
na humornosti a povrchnější čtenář je pravděpodobně přehlédne.

Historie je prostá: několik záběrů předokupačních,
rychlý přejezd hranic a potom překvapení na překvapení, sžívání s novým prostředím, pomalu se vzmáhající blahobyt v rodině,
úspěch otce v továrně u
Siemense, kde se mu podaří "zlepšovák", dostane
za něj zaplaceno tak, že
si celá rodina může vyjet
do Benátek, setkání s mentalitou italského člověka,
po roce návštěva příbuzných, s nimiž si exulanti
už nerozumějí (Helemese, helemese, navštívili
nás obyvatelé jiné planety . . .), Tomášovy pokroky v bavorské škole, jeho
styky s Erwinem Fellingerem, který se mu stane náhradníkem za někdejšího
kamaráda v Praze. Ten

Krajinská pieseň
Janko Král'
Nad našou krajinou započalo svitať,
bračekovci, poďme slobodu si pýtať.
Poďme pýtať, poďme! sami nám núkajú,
vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú.
Započalo svitať nad našou dolinou,
podliak, kto nepojde i s jeho rodinou.
Bračekovci" moji, dlho nás mořil kat,
či dneska, či zajtra nám je skapat'.
Hor'sa, chlapci, hor'sa, kým neskape rosa,
za rána, za rosy nejlapšie sa kosí.
Doleteli chýry zdola na dolinu,
huncút, kto viac pojde od nás na panštinu!

Krajania, Slováci, dovedne sa berme,
kto nás bude tlačit', dobré ho naperme,
nebojme sa v svete žiadnu dušu živú,
Pán Boh nám pomoc dá za vec spravodlivú.

se mu ozve dopisem z Los
Angeles, dopisem plným
amérikanismů (i tu selhal
autorův smysl pro proporci, nezdá se pravděpodobné, že by kluk po roce
napsal kamarádovi, že
"džetovali přes oušn", ale
to.sé možná mýlím, v exilu je i to možné). Řeč je
vůbec významným komponentem Friedrichova humoru. Jestliže paní Psvlásková za tři čtvrti roku
prohlásí:
"Potřebovala
bych dringent, abys mě v
sobotu zavezl do ajnkaufcenra. Docházejí nám pucmitly", je to rozhodné
směšné, i když je taková
asimilace vlastně k pláči.

Tomáš si do deníku zapisuje také celé příběhy a
tu se ozývá Friedrichovo
první exilové dílko "Cvokárna". Příběhy ruského
hraběte Mečnikova, nebo
pana Valentinka by mohly
klidně figurovat v této
sbírce humorných příběhů,
sem jsou zapojeny jen velmi volně a celkem neústrojně.
"Malý Evropan" je kniha optimistická. Za ten
rok, který časově zabírá,
se exulantům Pavláskům
nepřihodí nic zlého a je
to tedy do značné míry
zidealizovaný osud. Proto
celému příběhu chybí na(Pokračování na str. 8)

širší výměnu idejí. Přesto, že tento záměr slavnost- sič mrtvol může spisovatel napsat budovatelskou poně podepsal, zůstává tak nějak všechno při starém. vídku, a vědec, kterého tvá neskonalá moudrost poO tom bychom si chtěli se soudruhem prezidentem sadila do vrátnice druhořadého hotelu, může i tam
pohovořit."
vypočítat rovnici o dvou, ba třech neznámých. Uzná"Ano," přerušil je soudruh úředník číslo 2789 su- váme, že je také nutno nejdřív zaopatřit věrné souterén, "ale jak jsem už řekl, to nespadá do mé kom- druhy, kteří nic neumějí, že je jim třeba dát odpovědná místa ve státní správě. Chápáme i to, že se
petence. To vyřizuje prezídium. Ohlásím vás."
Na prezídiu uvítali intelektuály šohajové s děvči- musí občas zaokrouhlit ceny nahoru, protože úroveň
cami v hanáckém kroji, nabídli každému chléb a sůl našeho lidu stoupá . . . "
a úředník v bflém plášti, který obřad zpoza stolu
"Stoupá, s t o u p á . . . , " pobrukovala si hlava státu,
pozoroval, ho podmalovával internacionálou. Když do- ale intelektuálové byli v takové ráži, že. si toho nepěl, pravil:
všimli a pokračovali:
"Výměna myšlenek, idejí a tak, že?- Momentík,- "Chceme jediné: svobodu myšlení a volnou výměnu
mějte chvilku strpení."
informací a-idejí. A to jak uvnitř našeho státu, tak
Oknem bylo vidět na prezidentský balkón a na i mimo jeho hranice. Přesně tak, jak to je psáno v
Poslední soud na průčelí katedrály. Malba intelektuá- mezinárodních dokumentech."
lům nahnala husí kůži na zádech á některým se do"A to.je všechno? Proto mě vyrušujete ze státnickonce zazdálo, že Kristus v oválu má tak trochu ké práce?", zahřměl soudruh prezident a zdálo se,
rysy soudruha prezidenta. Vtom však už soudruh že je doopravdy rozezlen. Nejprve zbledl jako sněprezident vstoupil a intelektuálové viděli, že to byl ženky na Pétříně, potom zezelenal jako rašící stromy
sice taky pán, ale nikoli Spasitel, i když jeho slova vé fuerstenberské zahradě. To když se podíval přes
zněla známě:
' '
balkón na fresko Posledního soudu; zazdálo se mu
"Nechte intelektuálů přijíti ke mně," vyzval, šoha- totiž, že se Kristus v oválu podobá na vlas a na
je, děvčice a úředníka v bílé Skytli, "cokoli jim jste Hos jednomu jeho krajanu, který nyní spravuje braučinili, mně jste učinili." Potom se obrátil k posel- tislavské smrčky a jedle. Poděšen tímto ^zjevením
stvu: "Soudruzi, soudruzi milí, povězte mi svá přá- vykřikl:
ní a povězte mi je bez obav. Vaše slova však buď"To je k zbláznění!" Šohajové a děvčice se na ta
tež ano, ano — ne, ne, neboť mého času je namá- slova vrhli na drzé intelektuály .a podle pokynů úředte."
níka v bílém je dopravili do psychiatrické léčebny,
"Tatíčku starý náš, soudruhu prezidente, my zná- kde je brzo přesvědčili, že jen blázen může žádat
me zajisté tvé starosti a jsme s tvou osvícenou vlá- volnou výměnu myšlenek.
A korouhvičky se točily ve větru a doprovázely
dou docela spokojeni," pravilo poselstvo. "Rádi snášíme potíže růstu. Nechceme - hmotné státky, spoko- převoz intelektuálů do bezpečí blázinců souhlasným
jíme se s místy, která jsi nám přikázal. I jako no- skřípotem . . .
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Sokolský den v Sydney
I krásné sluneční počasí přispělo k výborné náladě snad devíti set, snad více než tisíce krajanů,
kteří se sjeli 2. dubna z mnoha koutů Austrálie k
slavnostnímu otevření Sokolského národního domu v
sydneyském předměstí Forestville. Bylo těžké spočítat účastníky, i když byly chvíle, kdy skoro všichni
přítomní v klidu, pozorně naslouchali projevům oficiálních řečníků — zástupcům federální i státní vlády, místní samosprávy, organizací, jednot atd. —,
čtení pozdravných telegramů, zdravicím starosty Čs.
obce legionářské v exilu br. Hřebíka a jednatelky
ČSOL. sestry Uhlířové, přehraným ze zaslaných pásek, atd. atd.
Kolem budovy bylo už od rána plno ruchu. Přijížděli účastníci z Brisbane, Canberry, Adelaide, Melbourne — i Darwin a jiná města byla zastoupena,
a členové místní jednoty dokončovali přípravy k odpolední slavnosti, která se pak plně vydařila.
Po oficiálním otevření budovy přestřižením pásky
stařešinou místního sokolského výboru br. Novákem
a projevech hostů i vedoucích funkcionářů sydneyské
jednoty, zazněly sokolské povely, pak nástupy jednot
— sydneyská a melbournská s vlastními prapory —,
připínání stuh a nakonec vyvrcholení: dobře provedená rušná cvičení a tance místních i hostujících
sokolů a sokolek. To vše vyvolalo řadu vzpomínek,
připomnělo aspoň v malém ruch sokolských sletů
nebo jiných sokolských podniků doma.
Večer se tělocvična proměnila v taneční sál, kde
se konala opravdová sokolská veselice a v týchž
prostorách se konaly druhý den ráno bohoslužby s
dobře nacvičenými zpěvy — bohoslužby pro dosud
největší počet krajanů v Austrálii. Po nich zmizel

KAREL ŠULÁK
zahraniční voják druhé světové války a činovník
čs. spolků v Sydney.
Pohřební obřad vykonal dne 1. dubna Dp. V.
Ondrášek a za hojné účasti jeho přátel rozloučil
se s ním za všechny organizace a jednotlivce
jeho dlouholetý osobní přítel br. pplk. Jan
Novák.
Bratře Karle, odpočívej v pokoji.
L. B.
EXIL OČIMA

(Pokračování se str. 7)
pěti. Osoby, obklopující
hrdinu, jsou typy, s nimiž
jsme se už setkali, uprchZ nástupu sokolských jednot
líci, kterým se všechno podaří, kterým se nestýská
polní oltář i s množstvím květin, jaké patřily ke - aspoň ne bolestně, kteří
Květné neděli, a z parketu adie, které udělaly místo rychle zapomněli na dovolejbalovému hřišti: po dobrém výkonu podlehli mov: přestal - okupován sydneyští sokolové melbournským a ti pak v exhibičním utkáni vybranému australskému týmu. Do
pozdního odpoledne, do odjezdu a odletu hostů, se
konala v nové sokolovně družná beseda účastníků,
Kvalitní
při níž hrálo nemalou roli pohoštění, o něž se stadorty a zákusky
raly členky místní jednoty.
EUROPEAN
YUMMY CAKES
Až večer skončila oslava, která byla pro Čechy a
9 Gray St.,
Slováky v Austrálií událostí mimořádnou.
Přidáme ještě několik dat: majitelka nového Sokolského národního domu, sydneyská sokolská tělocvičná jednota, má nyní 308. řádných členů, vedle
žactva a dorostu. Pozemek, přidělený vládou zatím
na 44 let (s možností dalšího prodloužení na tutéž
dobu), měří 160 x 100, postavená budova má rozměry 109 x 56 x.17 a je první částí celkového projektu.
V pozdější době, podle finančních možností, hodlá
Sokol přistavit k dosavadní tělocvičně a přilehlým
menším pokojům a kuchyni ještě rozsáhlé restaurační a klubovní místnosti.
Společnost pro vědy a uměni v Sydney
a Green Room Society

(studentské divadlo při dramatické fakultě,
University of NSW)
pořádají představení adaptované hry
Josefa Topola v anglické versi

Cvičenci sydneyské tělocvičné jednoty
před novou sokolovnou

Malý oznamovatel

HOUR OF LOVE
(Hodina lásky)

jejíž překlad pořídila Ludmila Knórlesová a dramatickou úpravu provedl Michael Doneman. Ve
hře vystupují studenti dramatické fakulty.

* HODINAŘ *

165 cm vysoká blondýna plnoštíhlé postavy
hledá přátelství upřímného muže od 50 do 60
let.
Značka
"Společné výlety"
do HD.

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 - 818425

Bondi Junction, NSW.

Telefon (Sydney)
389-0248
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

DESETILETÉHO

být jejich domovem. Já
jim závidím tuto schopnost
zapomenout' na to, co bylo, odkud jsem vyšel, kde
jsou mé kořeny. Snad právě proto budu do smrti
chudým cizincem, kdežto
Pavláskovi půjdou od úspěchu k úspěchu a brzo
budou němečtější než
Němci.
J. S.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St,.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohvb. schodům). Telefon: 29-7543

I Česká restaurace

"""l'

'Contin. "GOURMET"
"
* Restaurant "LABUŽNÍK" H ^ L t j E ^ — .
' 129 Bayswater Rd.
P;
Rushcutters Bay
r"
/

„^s
I

1

Sydney, tel. 31-7393

L - * ¿ SBSwl'

lOtevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer J
iv neděli od 12. ' hod. polední do 9 hodin večer,i
.v pondělí zavřeno.
;
I
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
^
I Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. i

Představení se koná v pátek dne 13. květná 1977

* ZLATNÍK *
ATRAKTIVNÍ
49-LETÁ,

V ranních hodinách dne 29. března zemřel "v
nemocnici v Sydney po dlouhé nemoci ve věku
63 let bratr

STEVEN VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579

v 7.30 hod. večer na School of Drama, University
of NSW, Anzac Parade, Kensington (vjezd z Barker Streeet).
Vstupné: dospělí
2.-, studenti $ 1.-.
Po programu občerstvení.
Pozvete své australské přátele.

SYDNEY

Přijďte si prohlédnout náš velký výběr
jugoslávských, československých a jiných
IMPORTOVANÝCH VÍN A LIKÉRŮ
Máte příležitost nakupovat za velmi výhodné ceny

L

Czechoslovakian Country Club Ltd. Sydney

f

československý klub v Sydney

1

fsi vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.i
L
ř

Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
Kamps Creek, NSW.

|

k Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po-,
[lední do 10. hodiny večerní a každou neděli od(
klO hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-,
fborná kuchyně je vám k službám. Každý člen|
kvaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k j
[zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
|
í V dohledné době budeme pořádat pravidelné ta-j
Lneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
řvás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb, |
kkřtin apod.
,
f Informace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večerů
«2-3826.

i

U nás dostanete též slivovici. Istra Prosek,
Karlovarskou becherovku a mnoho jiných druhů
PARIS

&

CO.

PTY. LTD.

17 Charles St. (z Bourke St.), Redfern, NSW.
. Telefon: 69-6329 (Sydney)

POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V SYDNEY

každé pondělí od 1.30 do 2"hodin odpoledne a každé
úterý od 9.30 do 10 hodin dopoledne na vlně 800 KHz.
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Ústavní kontroly a Charta 7 7
Alois Rozehnal

(Pokračování z minulého čísla)
4. čs. lidová demokracie.
(1948 — 1960)

Československé dějiny jsou od svého úsvitu poznamenány bojem za svobodu, který je součástí národní,
tradice staré přes tisíc let. Dvě desetiletí vé vývoji
národa je krátká doba, ale i toto období je součástí
národní tradice zajišťované právním řádem první republiky. Proto musil komunismus rozbít právní řád,
o němž vůdce revoluce Antonín Zápotocký, pozdější
komunistický president republiky (1953 - 1957), prohlásil:
Když jsme chtěli vytvořit předpoklady pro to, abychom budovali nový společenský řád, musili jsme
starou kapitalistickou zákonitost a disciplínu úplně
rozbít. Učit lidi, že starou zákonitost a disciplínu
není možno zachovávat, že ji není možno dbát, ale
naopak, že je nutno ji porušovat. (Práce, Praha, 1.
února 1953).
Znovu si připomínáme: Nebýt Sovětského svazu,
nebylo by dnešní radostné přítomnosti. Pádné svědectví o tom podal Únor 1948. (Mladá fronta, Praha,
9. května 1952).
Revoluce byla zakotvena v nové ústavě z 9. května 1948, č. 150 Sb. Květnová ústava začíná však hned
v úvodu falešným konstatováním: Lid je jediným
zdrojem veškeré moci ve státě. (ČI. I). Lid zřejmě
není zdrojem přírodních sil (tvorba energie: elektřina), ale má být zdrojem politických sil (tvorba vůle:
volby). Zničení vůle lidu bylo dosaženo tím, že byl
adstraněn klasický princip demokracie o dělení státní moci a nahražen totalitním principem diktatury o
jednotě státní moci, jak je uvedeno v důvodové zprávě:
V nové ústavě provádíme zásadu, že moc ve státě
je jedna, totiž moc svrchovaného lidu. Lid je tedy
u nás nositelem suverenity, jediným suverénem. S
tohoto stanoviska odmítáme theorii o dělení státní
moci na tři moci kvalitně od sebe odlišné, na zvláštní moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Považuje-,
me ji za pozůstatek monarchie a starších režimů.
(Ústava 9. května, Praha — Ministerstvo informací, 1948, s. 107).
Novým orgánem diktatury se stalo předsednictvo
Národního shromáždění (par: 66), které se stalo soudcem ve vlastní věci (iudex in re sua), neboť podává
závazný výklad zákonů (par. 65). Důvodová zpráva
o tom praví:
Národní shromáždění se podle nové ústavy stává
opravdu nejvyšším orgánem ve státě. Odstraňujeme
všechny zvláštní orgány, které byly více méně byrokratické povahy a které fakticky stály nad Národním shromážděním. Mám na mysli především ústavní soud. Naše koncepce vychází z představy, že tyto
tři orgány, to je parlament, president a vláda, mají
spolupracovat jako orgány jednotné lidové moci, nikoliv pracovat proti sobě jako představitelé nějakých
zvláštních mocí. Proto zavádíme velmi důležitou novinku: rozšiřujeme totiž velmi značně funkci předsednictva Národního shromáždění. K funkci, kterou
vykonávalo dosud, k řízení schůzí, přidáváme funkci
dřívějšího Stálého výboru a k tomu ještě funkci bývalého ústavního soudu. Účelem této důležité změny
je pružnější a rychlejší legislativa a užší spolupráce
mezi vládou a parlamentem. (Ústava z 9. května,
ibidem, s. 105).
Nová spolupráce vlády s parlamentem přivodila
zadušení parlamentu. Ústavní kontroly byly pohrbeny
zároveň s iniciativou parlamentu. Od té doby nebyl
podán ani jeden inicitivní návrh na vydání zákona,
ani návrh na změnu předloženého vládního návrhu
a interpelace vlády se stala neznámou institucí. Naproti tomu parlament se stal shromážděním vítězných nositelů odměn socialistické soutěže, v níž rozhoduje tělesná zdatnost. Parlament se stal pohřebištěm intelektu a iniciativy lidí, nehodných jména zákonodárce. Teorie o jednotě státní moci změnila parlament v nedůstojnou mašinérii pro razítkování vládních předloh zákonů.
5. Čs. socialistická republika.
(Od r. 1960)

Podle oficiální nauky je socialistický řád nižší fází
komunistické společnosti. Není to ještě společnost bez
tříd, ale společnost s novými třídami, jejichž úkolem
je budovat přechod od socialismo ke komunismu.
Třídní boj však neuhasí, aby nabyl nové formy. Podle
marxismu-leninismu utvrzuje v ústavě nová třída
— v souladu se skutečnými ekonomickými poměry
— základy svého politického a třídního panství, ústa-

vá je tak vyjádřením skutečného vzájemného poměru třídních sil a výsledků třídního boje. (Zdeněk Jičínský — Pavel Levit: Socialistická ústava ČSSR,
Praha — Státní nakladatelství, 1961, s. 6).
Socialistická ustává ČSSR z 11. července 1960, č.
100 Sb., stanoví: "Veškerá moc v československé
socialistické republice patří pracujícímu lidu." Tato
nová formulace skrývá starou lež. Veškerá moc se
zřejmě nevztahuje ha přírodní sílu energie, nýbrž
jen na politickou sílu lidu. Ale zde není tak rozhodné, komu patří, jako spíš kdo je jejím držitelem a
vykonavatelem. Tato základní otázka je zodpovězena v čl. 4: "Vedoucí silou ve společnosti í ve státě
je předvoj dělnické tříďv. Komunistická strana československa, dobrovolný bojový svazek nějaktivnějších a nejuvědomělejšícli občanů t rad dělníků, rolníků a inteligence.*
Vedoucí úloha KSČ je stěžejní zásadou, na níž spočívá diktatura vládnoucí oligarchie. Akční program
KSČ z 5. dubna 1968 přinesl řadu ústupků demokratizaci v Pražském jaru, ale zachoval tuto stěžejní zásadu komunistické diktatury, o níž nemohl smlouvat
ani Alexandr Dubček. (Rudé právo, Praha, 10. dubna 1968).
Ústavní zásada demokratického centralismu (čl.
18, odst.- 1) je dalším nejvýznamnějším ustanovením,
které slouží k zajištění vedoucí úlohy strany. Z těchto zásad vycházejí další ustanovení, zejména: účasti
lidu na správě a volbách (čl. 2-3), vědecké řízení á
plánování rozvoje společnosti (čl. 18), územního členění státu (čl. 107), správy (čl. 86) a soudnictví
(či. 102).
'
•
Tradiční zajištění ústavních svobod se vysvětluje
takto:
Ve srovnání s Květnovou ústavou odpadla svoboda
majetková, která byla formou realizace soukromého
vlastnictví, byla právním výrazem soukromého podnikání. Dosavadní právo petiční se proměnilo a je
nyní formulováno jako právo občanů a organizací
obracet se k zastupitelským sborům a k ostatním státním orgánům s návrhy, podněty a stížnostmi.
Ústava ČSSR zakotvuje rovněž tradiční osobní svobody jako je nedotknutelnost osoby, nedotknutelnost
obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných
zpráv i svoboda pobytu. Tyto svobody jsou spjaty
se zásadou právní rovností lidí; historicky vzato,
jsou produktem buržoazní revoluce a její přirozenoprávní ideologie. Jsou také běžně fixovány v ústavách zejména buržoazně demokratických Států.' I ty :
to svobody mají výslovně třídní ráz. (Z. Jičínský —
P. Levit, ibidem, s. 69).
Mezi ústavně zajištěné svobody patří svoboda vyznání v čl. 32: "Svoboda vyznání je zaručena. Každý
může vyznávat jakoukoliv náboženskou víru, nebo
být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud
to není v rozporu se zákonem."
Svoboda vyznání se však vykládá jen. jako svoboda
přesvědčení. Svoboda náboženství vyžaduje však ke
své existenci nejen vnitřní svobodu přesvědčení, ale
i možnost zevního projevu tohoto vnitřního přesvědčení. člověk je nejen tvorem myslícím, ale i jednajícím, který se chce projevit účastí na náboženských
úkonech.
.
Svoboda vyznání je však dovolena jen potud, pokud není v rozporu se zákonem. Takovým zákonem
je zejména ústavní předpis o státní nauce marxismuleninismu, který je ústavně zajištěn v čl. 16: "Veškerá kulturní politika v československu, rozvoj vzdělání,
výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého
světového názoru, morxismu-leninismu, a v těsném
spojení se životem a prací lidu."
Ve jménu marxismu-leninismu se provádí bezohledná persekuce náboženství v tisku, ve školách a v zaměstnání. Organizace všech církví byly rozrušeny nebo zlikvidovány. Nejvíce byla postižena církev římskokatolická: v zemích českých je uprázdněno všech
sedm biskupských stolců, na Slovensku ze sedmi biskupství jsou obsazena dvě; církevní řády byly nezákonně zlikvidovány v r. 1950. (A. Rozehnal: Cardinal Trochta; Religion in Communist Ďominated Areas
— RODA, New York, 1974, XIII, 10, p. 131).
Ateistická propaganda ovládá veškeré školství. Náboženská výchova je možná jen soukromě v rodině
nebo výjimečně ve škole jako nepovinný předmět jednou za měsíc jednu hodinu. Jen asi 2% žáků mělo
odvahu se přihlásit začátkem školního roku do náboženství, které je pak napadáno .a... zesměšňováno v
následující třídě politické výchovy, žáci jsou předvo-

LA BATAILLE
POUR LA FRANCE?
Edmund Řehák
Byly to prý jen obecní volby ve Francii, a přece
se k nim soustředil zájem celého světa. Zřejmě proto, že to jen obecní volby nebyly, zdaleka nikoli. Byly to volby vysloveně politické, obecní zájem, skutečný obecni zájem zůstal v pozadí. O demonstrační politický ráz těchto "obecních" voleb se hlavně přičinila tzv. "sjednocená levice" to jest strana socialistická, komunistická a levicových radikálů. Tyto strariy do nich šly s návěštím "společného programu",
který v podstatě směřuje k tomu, aby Francii změnil v lidovou demokracii. Při čemž jedním dechem jejich hlavní mluvčí tvrdili, že by to nebyla "lidová
demokracie", jak ji dobře známe my a jak by ji už
přece měl znát i západní svět dosud liberálně demokratický. Francouzské vládní strany se k volební
kampani pozdě probudily. "Sjednocená levice", k níž
se přidaly i skupiny levicových "gaullístů", volby
vyhrála. Získala 53% hlasů, čili nespornou většinu.
Není úmyslem těchto řádků rozbírat příčiny, bylo
jich hodně. Tisk "doma í v cizině" se jimi obšírně
zabýval. Komentáře vyzněly jednoznačně, že je porážkou dosavadního řízení vládních záležitostí. A od
nové, de Gauileovy ústavy 5. republiky rozhoduje o
vládních direktivách president republiky.
Od volby nového presidenta r. 1974 vyznívaly vládní projevy skoro vesměs příznivě. Jakoby vší a trvalé népřízni navzdory měla být veřejnost přesvědčena,
že ve Francii je všechno více-méně v pořádku a
stačí klidně čekat na další vývoj. A to, co v pořádku přece jen nebylo, že vyřídí dobré úmysly vlády
a hlavně — čas! Prostě jako by se "ani nechumelilo".
Jenomže právě výsledek voleb ukázal, že se zatím
ve Francii hodně nachumelílo. Presidentův projev 28.
března už nezakryl nebezpečí z volební lekce. Jeho
projev by se dokonce mohl heslovitě shrnout v tom
smyslu, že nyní nadchází "bitva o Francii". Proto
rychlá změna vlády. Má rok k provedení nutných reforem, k vyřešení celé řady finačních, hospodářských
a sociálních otázek. Má dvanáct měsíců k tomu, aby
se v příštích zákonodárných volbách francouzští voličové nedali lehkomyslně svést ke zmatku, který by
vzešel ze "společného programu sjednocené levice".
Také strany dosavadní vládní většiny mají rok k tomu, aby v zákonodárných volbách neprohrály "bitvu
o Francii".
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láni na podium, kde jsou pranýřováni tak, že jeden
spáchal sebevraždu. (Americké listy, New York, 4.
února 1977).
Ústavní zásada rovnosti občanů se omezuje jen na
národnost a rasu (čl. 20) a nikoliv na náboženství.
Všichni věřící jsou druhořadými občany, kteří žijí
v existenčním teroru, že budou vyhozeni ze zaměstnání nebo vyloučeni ze škol. Duchovní berou na sebe
další riziko, že za vyučování náboženství nebo šíření
náboženské literatury budou žalováni a souzeni pro
trestné činy proti republice nebo státu. (Trestní zákon z 29. listopadu 1961, č. 140 Sb.. ve znění vyhlášky'č. 113/1974 Sb.: par. 98 — podvracení republiky;
par. 101 — zneužití náboženské funkce; par. 178 —
maření dozoru nad církví).
Ústavní kontroly jsou vyloučeny také proto, že neexistuje instituce Nejvyššího správního soudu, který
chránil občany proti nezákonným zásahům státní
'správy do jejich subjektivních a politických práv v
době absolutistického císařství Rakousko-Uherska a
demokratické republiky československé. Přitom se
socialistická ústava československá vydává za moderní. neboť ""marxisté neposuzují ústavu jen podle jejich
slov. ale podle její skutečné třídní podstaty". (Z. Jičínský — P. Levit, ibidem, s. 7).
(Dokončení příště)
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FRAMAR PUBLISHERS

DO AUSTRÁLIE A BLÍZKÉHO OKOLÍ!
'
Všem konšelům, spolkům a lidu obecnému na '
vědomost se dává, že v Richmondu
l
v Central Club Hotelu je podáváno
(
DOMÁCÍ KRMĚ
|
v poledne denně mimo neděle,
po klekám ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu
Večeřadlo až pro 200 duší.
Za vaši spokojenost ručí
Svobodný Pán, pan
ZDENĚK ŽIŽKA Kačický z Kačice
se sídlem v
CENTRAL CLUB HOTELU
Swan Street, Richmond

ZLOBÍ

VÁS

—

Dr. Jiří Veselý

OČI?
OPT A

O P T O
Capitol House, 113 Swanson St.,

I

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

1

Malování bytů, podniků atd.

\

> provádí odborně a levně kdekoli v Melbourne '
>

vyučený malíř a natěrač

\

ROMAN SEMERAD

!

J

Fiat 9, 18 Spray St., Elwood, Vic. 3184

<

I

Telefon 91-5670
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NA UVÍTANOU

(Jiřina Fuchsová: řteka jménem Acheron)

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

DOMOVA

_

Toto není míněno jako oficiální recenze, neboť vím,
že Hlas domova svého stálého recenzenta má. Ale
myslím, že můj informativní článek má jistý význam
a snad může být i zajímavý pro čtenáře i za mořem.
Většina čtenářů ví, že náš exil, ač dosti nejednotný,
se může pochlubit mnoha časopisy, několika většími
a mnoha menšími nakladatelstvími a edicemi, tu a
tam českou knihovnou, kursy české řeči a pod. Obyčejně posuzujeme knížky podle jejich obsahu a úpravy a nenahlížíme do pozadí podniku, který knížku vydal. Recenzent Hlasu domova hájí tento názor jako
správný a já si dovolím s ním nesouhlasit. Myslím,
že moc záleží i na tom, co je to za člověka a za
organizaci, která nějakou knížku vydala. Tak se např.
může stát, že bývalý komunista, který se dnes vychloubá tím, že se vůči své rodné straně občas zachoval prostořece, přijede s podivnou samozřejmostí
do,exilu, dostane universitní profesuru, založí nakladatelství a jeho knihy a knihy autorů jím vydávané
jsou halasně propagovány po celém světě.
Tím raději však uvítám podnik, který byl založen
skupinou československých kulturních obětavců v Kalifornii snad za pomoci několika Američanů (a tím
si ani nejsem jist), prožíval velmi obtížné, doby a
těžké krize, strádal finančně, ale udržel se á po delší době, kdy pořádal aspoň literární večery, se nyní
představuje exilové společnosti. Jde vlastně o dva
podniky, jaksi bratrské nebo nějak spolu související:
Český literární klub v Los Angeles a nyní Framar
Publishers Co. Toto nové nakladatelství s anglickým
názvem začíná vydávat jak české původní knížky,
tak překlady exilových autorů do angličtiny. Již první
publikace byla nejen zajímavá, nýbrž i cenná a vkusná. Byl to jakýsi vtipně a originálně sestavený katalog knížek určitého počtu exilových autorů, někdy
byl autor charakterisován některou recenzí, jindy byla otištěna část jeho knížky, kromě toho byl tento
přehled velmi vkusně graficky vypraven.
Ještě jsme nováčka ani jak se patří nepřivitali a
už tady máme další publikaci, tentokrát jsou to verše
Jiřiny Fuchsové ilustrované Jiřím Kargerem. A opét
velmi originální myšlenka: knížka vychází ve formě
jakýchsi volných listů, spojených podle potřeby jen
tu a tam, a má velmi pěkně graficky provedenou
obálku.

EPIGRAMY
Milan Růžička
VERBÁLNÍ

I venku zůstal Čechem dál
a taky se k tomu hlásí přeci!
Však zkuste mu říct o dolar
— na podporu české TÍCL
OBEZÍTNÍ

Že už nepomáhá vůbec nic ?
Je tu přece ještě jedeo — sic:
Malej dvůr — a veikej bič !

"CHARTA 77"

Sotva jsem ta slova začal číst,
tak hned jsem si postyskl.
Vždyť Češi v Americe nemají ani list,
jež by tuhle výzvu přetiskl.
Daleko od pravdy nebudu:
těm doma jde jen těžce o hubu,
kdežto tamní bojary
— stály by noviny vzácné dolary . . .

LIDI JSOU RŮZNÉ

SVÝM KRITIKŮM

Josef Švejk
Stále mi to klove v hlavě, jak ten datel:
Co je tohle, propánajána, za přání?
Chtěl bych být jednou tak obrovský spisovatel
— že by se mé knihy tiskly i v kolibřím
vydání . . .

Doma bych s tím shořel jak ten vích,
však tady vám na to, s odpuštěním, seru !
Když místo chyb v mých příspěvcích,
hledáte kazy v mém neandělškém charakteru.

KRITICKY

K NEKRITIČNOSTI

S nákladem jde dolů jeho list!
(Nechápe proč, s tím jsem si zcela jist.)
Sobě tam dává převážnou část míst,
takže — kdo to má pak číst ?

18. 4. 1977

t

V hlubokém žalu oznamujeme všem přá, tělům, a známým,,že nás dne 8. dubna
1977 po "krátké zákeřné nemoci opustil na
věčnost ve věku 68 roků náš drahý manžel, otec, tchán a dědeček, pan
ING. ARCH. KAREL MARŠÍČEK

Ostatky zesnulého byly po zádušní mši sv. v
kostele SV. Jana v East Melbourne uloženy dne
i 14. dubna 1977 k poslednímu odpočinku na hřbitově ve Springvale.
Děkujeme všem přátelům, kteří doprovodili
zesnulého na poslední cestě, za květinové dary
a za všechny jiné projevy soustrastí, kterými
se snažili zmírnit naši bolest.
I
Milada Maršíčková, manželka
I Syn Ivan s
dcera Adriana s
I manželkou Jiřinou manželem Helmuthem Kerrem
[Vnuci: Petra Michaela vnuci: Michaela a Justin

I Praha — Dejvice

Melbourne

V Melbourne zemřel náhle na srdeční infarkt
bývalý čs. zahraniční voják, australský státní
úředník
KAREL BERGER,
který byl vždy ochotný pomáhat druhým. Mnozí
krajané budou ns něho proto čssfo vzpomínat i
L. B.

Knížka má velký význam a hodnotu v několikerém
směru: jednak je Jiřina Fuchsová známa již jako
básnířka vysoké úrovně, její verše poněkud připomínají imažinismus, jsou založeny na hře krásných a
překvapivých metafor a přirovnání, přitom jsou proniklé jemně zádumčivou a pozorující filosofií.
Dále grafická úprava této publikace je značně neobvyklá a velmi vkusná, čtenář jen bude musit dát
pozor, aby mu z knížky, která se vlastně podobá malým polotvrdým deskám,, nevypadávaly volně vložené
listy^ Již ta myšlenka mě zaujala: vytvořit knížku
veršů, která se spíše podobá jakémusi volnému svazečku poetických a grafických kouzel.
•
konečně: autorka á její spolupracovníci sí své
úspěchy doslova vydřeli, nepřijeli s lacinou popularitou již z komunistického Československa, nezačali
hned využívat koketerie s americkými liberály. Toto
je podnik opravdu národně smýšlejícího, přitom moderně orientovaného exilu. Ne maličký místní podnik,
ale akce světové úrovně. Ne sebevědomá nabubřelost,
s jakou se setkáváme zejména u autorů, kteří dobývali ostruh napřed doma v komunistickém prostředí,
a když jim pak něco nevonělo, s gestem hrdinství
práskli do bot. Toto je podnik, který si zaslouží naší
větší úcty než kterýkoli jiný. A tak, i když neznám
přesně ediční plán nového podniku, už kvůli tomu
pozadí dřiny a sebeobětování, politiky poctivé a netěžící z trapně bezradných politických poměrů v USA
nebo Kanadě, a už kvůli půvabu poesie Jiřiny Fuchsové — tento podnik si zaslouží, aby jej krajané,
místní i za mořem, uvítali s radostí.

PRODEJ

REALIT

KOUPĚ

Caulfield
St. Kilda — Carnegie
Brighton
a další čtvrtě Melbourne
Prodej a koupě domů, pozemků a bytů

Investice v nejlepších melbournských předměstích

RADEK SVOBODA
HLAVNĚ, ŽE JSME ZDRAVÍ

Nepřelévám vůbec misku,
natož, abych něco pepřil.
(Spíše je mi hodně stydno!)
Však z některého tisku,
jak ve světě nepozrytně vidno
— dělá si už smích celý exil.

zástupce realitní kanceláře

Nicholls Gledhill & Co.,
R.E.S.1.
716 Glenhuntly Rd., Caulfield, Víc. 3162

Telefon 528-3233, po hod. 53-2807
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DOMOVA

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Melbourne Philharmonie Orchestra

uvádí další ze série koncertů
populární klasické hudby

"ETHNIC 77"
v úterý 19. dubna 1977 v 8.15 hodin večer

v Dallas Brooks Hall.
Na programu jsou

Z. H.

ČAJKOVSKÉHO POPULÁRNÍ SKLADBY
Řídí Enzo Marciano,
houslová sóla Ladislav Jásek.

Vstupné $ 7.50, $ 6.- a (Res. C) $ 4.50
Předprodej: Myers — tel. 66-111,
Celebrity Services 63-1101,
nebo před koncertem u pokladny.

ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ V Y S Í L Á N I

konalo řádnou valnou hromadu v Baragově dvořané
V MELBOURNE
v Kew, na které byli zvoleni pro další období tito
ABC — 3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz
funkcionáři: předsedkyně Jiřina Rojerová, místoPravidelně
vysílání
je
každou
neděli
od
10 do 10.30
předseda Karel Gráf, pokladník František Toman,
jednatelka Zdena Haberová, členové výboru: R. Gé- hodin večer. Program se opakuje vždy následující
bertová, A. Gráfová, I. Kašparová, K. Průšová, M. pondělí v 10 hodin dopoledne.
Sadílková, E. Skružná, H. Tomanová, A. Wagnero- 24. a 25. 4. 1977: Slovácko sa súdí
vá, š. Bravenec, R. Christl, V. Novák, Jan Sadílek 1. a 2. 5. 1977: Moje vlast, Československo.
a Jaroslav Sadílek.
ČOD nacvičuje nyní "Vojnarku" Aloise Jiráska.

BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

— Hudební a pěvecké mâtiné, připravované na
května v sále Good Neighbour Council, sé z důvodů
jiného zaneprázdnění účinkujících umělců odkládá na
pozdější dobu.
— BESEDA vysílá na stanici 3 CR 840 KHz:
ve čtvrtek 21. dubna od 8. 30 hod.: Havířské - písně
a zprávy
ve čtvrtek 5. května: Zážitky ze zlatokopeckéhó festivalu.

Veřejný protest

proti porušování helsinské dohody komunistickými
vládami
pořádá Rada porobených národů v Melbourne
v neděli 24. dubna.

Sraz na City Square ve 12.30 odpoledne. Následuje protestní průvod do Treasury Gardens. kde
budou projevy a ekumenická pobožnost pro všechny národní skupiny všech vyznám.
Všichni češi a Slováci se vyzývají k velké účasti.
Přiveďte i své australské přátele.
ZPRÁVY S. K. SLAVIA

MELBOURNE

WESTERN SUBURBS — SLAVIA 3 : 2 (1 : 1)

toSLOVfoy

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

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
V MELBOURNE,

. společně se všemi ostatními čs. organizacemi
v Melbourne, pořádá
NA POČEST PANÍ MILUŠKY ŠIMKOVÉ,
MIMOŘÁDNÝ

SPOLEČENSKÝ VEČER
v neděli 15. května 1977 od 6. hodiny večerní
v restauraci Rheinland,
9-13 Drewery Lane, Melbourne
Vstupné $ 3.-, jídlo a pití dle objednávky
Hraje kapela Edy Zlatého •
Reservování stolů:
Rheinland tel. 663-1266, pí Gebertová tel. 41-4540
Naše operni pěvkyně se těší, že se při této příležitosti seznámí osobně s větším počtem členů
čs. společnosti v Melbourne.

— Redaktor Josef Josten,
který vede od roku 1948
v Londýně tiskovou službu F.C.I., byl vyznamenán polskou vládou v exilu řádem Polonia Restituta (komandor), který mu
předal president Dr. St.
Ostrowski při slavnostním
shromáždění, kterému byli přítomni též přední
polští a českoslovenští
exiloví pracovníci, zástupci britského tisku atd. Ministr zahraničních věcí
polské exilové vlády Dr.
Z. Zawadovski ve svém
projevu i Josef Josten ve
své odpovědi zdůrazňovali dosavadní spolupráci
obou zemí a nutnost spolupráce obou exilů v boji
za nezávislost a svobodu
zemí střední Evropy. (Velká Británie dosud uznává
polskou vládu v exilu.)
— Izraelská vláda udělila
paní Olze Fierzové z Bernu, sestře a spolupracovnici . zesnulého Přemysla
Pittra, "Medaili spravedlivých". Paní Olga Fierzová spolu s Přemyslem
Pittrem zachránili v době
nacistické okupace českých zemí mnoho židovských dětí.
— Australské federální
ministerstvo vyučování v
Canbeře udělilo M. Ciglerovi z Melbourne speciální

ČESKOSLOVENSKÉ DEMOKRATICKÉ ORGANIZACE V MELBOURNE
pořádají

ČESKOSLOVENSKÝ
KONCERT

ZAHRANIČÍ
stipenlium ve výši $ 7.500
k vypracování programu
pro etnická studia na
australských
středních
školách.
—- V Oxfordu ve V. Británii zemřel náhle ve věku 58 let ing. Jaromír Moček, rodák ze Slezské
Ostravy, bývalý kapitán
čs. letectva v Anglii a v
Sao Paulo v Brazílii průmyslník František Schur,
narozený- v Náchodě, který vydal v r. 1974 osobni
vzpomínky na své rodné
město a na svou manželku a dvě děti, které zahynuly v koncentračním táboře.
— V Bernu vystavuje do
konce dubna své koláže
a kreby Růžena Helebrantová.
Malý oznamovatel

Přijmeme
HOSPODYNI

do moderního domu
poblíž Glenferrie & ~Riversdale Rds., Hawthorn. Vhodné uchazečce nabízíme $ 100 čistého platu za 30hod. týden - pondělí až pátek
od 8 do 14.30 hod. Volejte po 7. hod. večer
tel. (Melb.) 81-4286.
PODNIKÁNÍ
V RAKOUSKU ?

Předběžné informace:
Dr. A. Jurka,
Kärtnerstr. 28,
A-1010 Wien,
AUSTRIA

v sobotu 14. května 1977 od 8. hodiny večerní

v divadelním sále Princess Hill High School, Arnold St., North Carlton,
z P ívá

MILUŠKA ŠIMKOVA'

členka Australské opery,
u klavíru LEO FEDOR
Na programu jsou písně a arie československých skladatelů.
Vstupné $ 2.-, studenti a pensisté $ 1.Všichni Češi, Slováci a přátelé zpěvu srdečně vítáni.

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.).

V prvním rozehrávacím kole soutěže o Dockertyho
pohár utrpěla Slavia nečekanou a zbytečnou porážku
od slabšího mužstva z 1. divize a byla tím z dalších
zápasů letošní soutěže vyřazena. Mužstvo Slavie nastoupilo k zápasu příliš sebevědomě, hráči se nesnažili hlídat soupeře a tak se stalo, že už ve 3. minutě
se Western Suburbs ujaly vedení, když slavistická
obrana nechala projít jejich útok až k brance červenobílých. Ani potom nebrali Slavisté soupeře příliš
vážně a tak se podařilo D. Ripleymu až v 30. minutě
vyrovnat. Teprve potom mužstvo trochu zabralo, ale
když D. Kelly dal v 54. minutě druhou branku Slavie a zdálo se, že Slavie lehce vyhraje, upadlo znovu
do nečinnosti a projevovalo navíc špatnou disciplinu.
S nadšením hrajícímu soupeři se pak podařilo nejen
vyrovnat, ale krátce před závěrem umístit v slavistické síti i vítěznou branku. Porážka od mužstva 1.
divize by měla být pro celý tým poučením právě
v této době, kdy se zahajují zápasy státní ligy.
V neděli 24. dubna sehraje Slavia ligový zápas
proti Wilhelmině na hřišti v Reilly St., Jubilee Park,
Ringwood. — V neděli 1. května hraje opět na hřišti
soupeře a to proti Makedonii na Cochrane Reserve,
Collier St., Preston.
V. F.
SOKOL M E L B O U R N E — ODBOR ODBÍJENÉ

sehrál letos tyto zápasy Melboumské ligy: porazil
mužstva Cougars 3 : 0 (15 : 10, 15 : 9, 15 : 6), Melbourne University 2 : 0 (15 : 10, 15 : 6), Frankston
2 : 1 (10 : 15, 15 : 4, 15 : 9) a Povana 3 : 0 (15 : 11,
15 : 6, 15 : 3) a remizoval (časová tíseň) s mužstvy
Essendon (15 : 11, 12 : 15) a Heidelberg (15 : 6,
12 : 15).
Při zájezdu k otevření sokolovny zvítězil nad Sokolem Sydney 2 : 0 (15 : 7, 15 : 11) a prohrál s vybraným mužstvem N.S.W. 0 : 3 (6 : 15, 11 : 15, 13 : 15).
J. K.
r V západoněmeckém Frankfurtu nad Mohanem N
> bylo otevřeno snad prvé knihkupectví svého dru- <
k hu, které se specializovalo zejména na výcho- <J
f doevropský exil. Návštěvníci zde najdou nejen J
ř české knihy (včetně dovozu a antikvariátu), ale \
/ i polské, ruské, maďarské, ukrajinské, Chorvát- <
\ ské, rumunské a bulharské. Prodejna s českým /
í vedením nese název Dialog, Gutleutstr. 15, D-6000 )
( Frankfurt/M. 1., West Germany.
\
/ Vedle prodeje knih zde zahájila i malá obrazová (
\ galerie, připravuje se měsíční digest z vybraného. /
( německy psaného tisku k thematu východní Evro- )
( Py (v prodeji jsou na toto thema i německé, anglic- S
) k é a francouzské fcnihy), se zvláštní pozorností na \
\ Československo. K dostání jsou faksímilie starých /
(zobrazení Čech a Prahy, čs. a polské filmové pla- )
f káty i gramodesky.
S
/ A ještě jednu zvláštnost zde může návštěvník \
\ majít. Prodejna má na skladě nejhledanější sou- /
v časnou českou knihu — Postřižiny Bohumila Hra- )
( bala, na kterou stály v Praze dlouhé fronty a byla )
/vzápětí rozebrána (US 6.- dol., v plátěné vazbě). N
KDO ODESÍLAL Postál Order kupovaný na P. O.
Hartwell, Vic. a odesílaný z Blackbum, Vic.. ať se
lask. přihlásí, komu vystavit stvrzenkxi.
HH

HLAS
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sport

18. 4. 1977
ADRETTI VÍTĚZEM GRAND PRIX USA

Karel

Janovský

WALES — ČESKOSLOVENSKO 3 : 0 (1 : 0)

Debakl ve Wrexhamu
Role favorita čs. sportovcům nikdy "neseděla", přinesla obyčejně jen zklamání, roztrpčení a smutek
z neúspěchu na některém z vrcholných světových podniků. Jen tak a nijak jinak se dá vylíčit atmosféra mezi čs. fotbalovými fanoušky ve chvíli, kdy skončilo ve Wrexhamu důležité kvalifikační utkání o
postup na fotbalové mistrovství světa r. 1978 v Arflentiné mezi Walesem a Československem, které vládnoucí mistři Evropy prohráli naprosto nečekaně vysoko 0 : 3 a dostali se tak v kvalifikační skupině do
situace málo záviděníhodné. Pravda, ještě není nic ztraceno, vše snad bude záležet na tom, jak Čechoslováci obstojí 21. záři v Glasgově v utkání se Skoty.

Ve Wrexhamu čs. národní mužstvo totálně zklamalo. Především velmi slabý výkon předvedli zadáci
v čele s bratislavským gólmanem Veneelem, který je
hlavní příčinou tohoto debaklu čs. kopané. První gól
z kopačky levého křídelního útočníka Jamese ve 27:
minutě prvé půle byl úplně školácký, takové "fouknutí do míče" musela zlikvidovat kdejaká babička. Po
této laciné vedoucí brance hráli waleští fotbalisté
opatrněji, Čechoslováci převzali hru do své moci,
v polí udávali tempo hry, jejich fotbalové umění
končilo však na hranici trestného území soupeře.
Když se už po změně stran zdálo, že vyrovnávací
branka je "ve vzduchu", přišla pohroma: V 63. minutě portugalský sudí Da Silva Garrido se svými
krajany na postranních čarách "přehlédli" šestimetrový ofsajd středního útočníka Walesu Deacyho, který šel pohodlně sám na brankáře Vencla a poslal
podruhé míč za jeho záda. Československé mužstvo
bylo touto druhou, neregulérní brankou úplně šokováno a nezmohlo se už na odpor. Mužstvo Walesu
bylo pak už znovu lepším týmem, který dal (opět
Jamesem) v 77. minutě třetí gól.
. Není nejmenších pochyb o tom, že v týmu mistrů
Evropy chybějí tři opory, jejichž zásluhou československá kopaná triumfovala v závěrečných bojích
evropského šampionátu loni v Jugoslávii. Je to v
prvé řadě brankář Ivo Viktor, kterému se obnovilo
zranění a byl tak vyřazen z reprezentačního týmu.
Někteří znalci poměrů tvrdí, že Viktorova sportovní
kariéra tím skončila. V čs. mužstvu byla ve Wrexhamu znát neúčast středové dvojice Ondruč — Čapkovič, která tak dominovala ve finále mistrovství
Evropy s NSR. Ondrušovi byla za vyloučení v pražském kvalifikačním utkáni se Skoty (spolu se Skotem
Grayem) zastavena FEFOU činnost na zápasy o letenky do Argentiny, čapkovíč nemá stále vyléčené
zranění, škoda, bez tohoto tria neměla Československo ve Walesu naději na úspěch, i když prohra o tři

Fotbalová liga :
V ponuré poraženecké atmosféře (po debaklu čs.
národního mužstva ve Walesu) probíhala 4. dubna
mistrovská utkání 1. čs. ligy, o která nebyl velký
zájem, přestože zápasy mety poměrně dobrou úroveň
a neobešly se bez překvapení. O největS se postaral
nováček Frýdek-Místek, který vyhrál v Žilině 3 : 1
a tak má znovu naději na záchranu. Zatímco pražské Dukle stačila k udržení špice tabulky bezbranková remiza na ostravských Bazaíech, "červenobílí"
prohráli nečekaně v Košicích s VSS. Zůstali sice na
2. místě tabulky, silně jsou však ohrožováni bratislavským Interem.
22. kolo: Bohemians — Jednota Trenčín 0 : 0,
Inter Bratislava Ř Union Teplice 3 : 0, Baník Ostrava — Dukla Praha 0 : 0 , VSS Košice — Slavia Praha 1:0, Spartak Trnava — Zbrojovka Brno 1 : 1,
Sparta Praha — Lokomotiva Košice 4 : 2. Žilina —
Frýdek-Místek 1:3, Škoda Plzeň —- Slovan Bratislava
1:0.

Tabulka po 22. kole: 1. Dukla Praha 32 bodů. 2.
Slavia Praha 30 b., 3. Inter Bratislava 28 b., 4. Zbrojovka Brno 26 b., 5. Jednota Trenčín 24 b.. 6. Slovan Bratislava,- 7. Baník Ostrava (po 23 b.), 8. Teplice, 9. Bohemians, 10. Sparta Praha (po 21 b). 11.
Žilina, 12. Plzeň (po 20 b.), 13. Lokomotiva Košice
19 b., 14. Spartak Trnava 17 b., 15. Frýdek-Místek
16 b„ 16. VSS Košice 11 bodů.

góly neodpovídá průběhu hry. českoslovenští fotbalisté tu však hráli, neproduktivní kopanou, za celých
90 minut hry nedokazali ohrozit orankáře soupeře
Daviese, pokulhávali za domácími fotbalisty v rychlosti, bojovnosti i tvrdosti, a před 30.000 diváky prohráli tu zcela zaslouženě.
Tabulka VII. evropské kvalifikační skupiny.
1. Waies 2 utkání, 2 body, skóre 3 : 1
2. československo 2 utkání, 2 body, skóre 2 : 3
3. Skotsko 2 utkání, 2 body, skóre 1 : 2.
Nyní je v této skupině přestávka až do 21. září,
kdy dojde v Glasgově ke klíčovému střetnutí Skotsko — československo.
Kladno počtvrté mistrem Československa

Hokejová liga
To, co ještě v lednu letošního roku (po vánoční ligové přestávce) kdekdo považoval téměř za nemožné,
se stalo skutečností: kladenští hokejisté, kteří měli
v letošní sezóně velmi špatný start a byli už 7 bodů
za jihlavskou Duklou, strhli přece jen ještě konečné
vítězství na svou stranu a stali se celkově počtvrté
(potřetí za sebou) mistry československa. A i když
jistě všichni jako celek podávali dobrý výkon, přece
jen čtyři reprezentanti Československá: obránci Pospíšil (kapitán) s KaBrlem a útočníci Milan Nový
(střelecký" král čs. ligy) s E. Novákem měli největší
podíl na tomto úspěchu Kladna (které "vyměnilo"
své jméno: místo dosavadního SONP Kladno, se nyní
jmenuje tým Poldi Kladno).
O prvenství Kladna v čs. hokeji se však rozhodlo
až teprve v posledním kole, do kterého šli staronoví
mistři s jectaobodovým náskokem, který si udrželi.
Zatímco Jihlava porazila ve 44., posledním kole Košíce 5 : 2. zvítězilo Kladno doma nad Motorem české
Booějovice § : I.
Z aejvyšs čs. hokejové soutěže sestepuje až téměř
trarifeě nováček —. tedy tentokráte TJ Gottwaldov,
který neměl před rokem v II- iize vážnější konkurenci. jeho výkony však na 1. ligu nestačily.
Úroveň čs. hokejové ligy byla v sezóně 1976-77
dobrá, diváci viděli celou radu zápasů s úrovní předních otkání americko-kanadské profesionální ligy
NHL.
Konečné pořadí 1. čs. hokejové ligy: 1. Poldi Kladno 70 bodů, 2. Dukla Jihlava 69 b.. 3. Sparta Praha
52 b., 4. Tesla Pardubice 50 b., 5. České Budějovice
44 b., 6. Slovan Bratislava 44 b. (ale horší brankový
rozdíl), 7. TJ Vítkovice 41 b., 8. Škoda Plzeň. 9.
Litvínov (po 40 b.), 10. Košice 37 b., 11. Zetor Brno
29 b., 12. TJ Gottwaldov 12 bodů.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — VýrJ leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.
«M

Hlavní sportovní událostí Květné neděle byla automobilová Velká cena Spojených států v Long Beach,
která se v závěru stala úplným dramatem. Jejím nečekaným ale naprosto zasloužilým vítězem se stal
nejmenší muž mezi automobilovými závodníky, 1,67
m vysoký Američan italského původu Mario Andretti
na Lotusu, který byl v cíli o pouhých 773 tisícin vteřiny dříve než jeden z favoritů, exmistr světa Rakušan Niki Lauda na Ferrari. Pro Niky Laudu však
druhé místo znamenalo, že se spolu se třetím v pořadí Jihoafričanem Jody Scheckterem (na Wolfu)
dostal do čela celkové klasifikace světového šampionátu formule I pro rok 1977. Po 4 jízdách mají oba
závodníci po 19 bodech, o 6 bodů více, než Argentinec Carlos Reuteman. Jak "otevřené" bude letošní
mistrovství světa automobilistů, ukazuje i skutečnost, že ani vítěz Grand Prix Ameriky Mario Andretti není s 11 body bez šance zasáhnout do bojů o světové prvenství.

EVROPSKÝ

POHÁR

Ačkoli se hrála 6. dubna teprve prvá semifinálová
utkání všech 3 nejpopulárnějších evropských fotbalových soutěží klubových celků,, a tedy všechna mužstva čekají tuto středu (20. dubna) ještě tvrdé odvety, možno už-nyní říci, že až 26.'května bude na
Olympijském stadiónu v Římě zahájeno finálová
utkání Poháru mistrů evropských zemí, jedním z
finalistů bude tu FC Liverpool. Fotbalisté FC Liverpoolu vyhráli totiž už prvé semifinále na hřišti soupeře FC Curychu 3 : 1 a tak v odvetě si nenechají
ujít jedinečnou příležitost postupu. Kdo však bude jejich finálovým soupeřem? Západoněmecký fotbalový
mistr Borussia Mönchengladbach nebo sovětský přeborník Dynamo Kijev? V Kijevě zvítězili domácí nad
Němci 1 : 0 a tak je tu vše "otevřené".
V druhé evropské soutěži, soutěži "držitelů trofejí", zvítězilo v semifinále Atletico Madrid doma nad
německým Hamburkem 3 : 1 a . obhájce soutěže belgický RSC Anderlecht prohrál v Neapoli pouze 0 : 1.
Kdyby tuto středu proběhly odvety Poháru UEFA
podle očekávání, pak finalisty soutěže budou Juventus
Turin a Atletico Bilbao. Italský Juventus Turin vyhrál doma nad AEK Atény 4 : 1 a Atletico Bilbao
uhrálo na hřišti svého belgického soupeře Molenbeeku remizu 1 : 1.

Závěr lyžařské sezóny
V Solynieve ve španělském pohoří Sierra Nevada
udělali přední světové lyžařky a lyžaři alpských
disciplin definitivní tečku za poolympijskou sezónou,
jejímiž vítězi se stali držitelé Světových trofejí: poprvé Švýcarka Lise-Marie Morerodová a podruhé
Švéd Ingemar Stenmark. Oba dva také vyhráli v
Siere Nevadě závěrečné soutěže sezóny — obří slalomy. Vyvrcholením byly tu pak paralelní speciální
slalomy, které se však • už nezapočítávaly do celkového hodnocení soutěže Světové trofeje. Vyhráli je:
západní Němka Christa Zechmeisterová (ve finále porazila Švýcarku Nadigovou) a naprosto nečekaně Rakušan Manfred Brunner (zdolal v závěrečných dvou
jízdách svého slavnějšího krajana Klause Heideggera). Konečná pořadí sezóny ve Světové trofeji vypadají takto:
Muži

1. Ingemar Stenmark (Švédsko) 3339 bodů, 2. Klaus
Heidegger (Rakousko) 250 b., 3. Franz Klammer (Rakousko) 203 b., 4. Piero Gros (Itálie) 165 b., 5. Bericard Russi (Švýcarsko) 148 b., 6. Gustav Thoni (Itálie) 145 b., 7. Heini Hemmi (Švýcarsko) 133 b., 8..
Josef- Walcher (Rakousko) 115 b., 9. Phil Mahre
(USA) 100 b., 10. Paul Frommelt (Lichtnštejn) 99
bodů.
Ženy
1. Lise Marie Morerodová (švýcarsko) 319 bodů,
2. Annemarie Moser-Prollová (Rakousko) 246 b., 3.
Monika Kasererová (Rakousko) 196 b., 4. B. Habersatterová- (Rakousko) 186 b., 5. Hanni Wenzelová
(Lichtnštejn) 150 b., 6. M. T. Nadigová (Švýcarsko)
133 b., 7. Perrine Pelenová (Francie) 132 b., 8. Claudia Giordaniová (Itálie) 121 b., 9. F. Serratová (Francie) 85 b., 10. B. Zurbriggenová (Švýcarsko 78 bodů.
Pohár národů
1. Rakousko, 2. švýcarsko, 3. Itálie, 4. NSR, 5.
Lichtnštejn, 6. švédsko, 7. Francie, 8. USA, 9. Kanada, 10. Iran, 11. Československo... V jednotlivcích: Čechoslovák M. Sochor 38. a B. Zeman 51.
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