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Pokusy o likvidaci odporu

Ještě jaksi v rámci májových oslav
odbor pasů a víz v Praze vydal Zdeňku
ské vystěhovalecké pasy, opravňující k
kladě Mlynářovy žádosti". Další zpráva
věci obviněných Otto Ornesta, Jiřího
Pavlíčka a věc byla předána příslušné
ČTK hlásila dále, že pominuly důvody vazby u F.
Pavlíčka a proto jej prokurátor z vazby propustil.
Posluchači se ovšem nedozvěděli, že byl propuštěn
z vazby už před delší dobou, když se zdál jeho
zdravotní stav kritický a
režim se obával, že by mělo jeho případné úmrtí ve
vazbě nežádoucí ohlas v
zahraničí.

— 20. 5. — hlásila ČTK, že Krajský
Mlynářovi a jeho manželce Ireně Dubvystěhování do Rakouska a to "na záPiká, žě "skončilo vyšetřování v trestní
Lederera, Václava Havla a Františka
prokuratuře k dalšímu opatření".

stavení ve společnosti jako občana a spisovatele,
po zvážení činnosti, na níž
měl zejména koncem r.
1976 a začátkem r. 1977 v
souvislosti s chartou 77
účast, dospěl k jednoznačnému závěru, že jeho jednání nebylo v i d y správné a že některé jeho činy
byly tendenční interpreta-

jiné souvislosti obviněný
V. Havel prohlásil, že
nadále nechce svými činy
umožáovat, případně podněcovat protičeskosiovenské
a proňsocí aJi s tí cké
politické akce doma i v
zahraničí a proto se vzdal
úlohy mluvčího charty 77
a nezúčastní se akcí, které
by mohly být zneužity ke
kampani proti ČSSR."

cí zahraničního tisku zneužily vůči ČSSR. Prohlásil dále. že se vyvaruje
veškeré činnosti, která by
mohla být
kvalifikována
jako trestná. Uvědomil si,
že čs. zákony mu dávají
ČTK a pak i všechny
dostatek možností k vy- noviny neuveřejnily plné
jádření názorů a že exi- znění vynuceného Havlova
stují konstruktivnější způ- dopisu,
ale i ten citát
soby, jak je uplatnit. V (Pokračování na stř. 2)

Prípravy na konferenciu
v Belehrade

Hlášení ČTK pokračovalo: " V současně době
Dr. Martin Kvetko
pominuly důvody vazby í
New York
u
obviněného
Václava
Havla a byl rovněž proS bližiacou sa konferenciou v Belehrade — ktorá začne 15. júna a má posúdiť,
puštěn na svobodu. Trestní ako sa ptnili za uplynule 2 roky jednotlivé uznesenia záverečného " k o š í k u " z
stíhání obou jmenovaných Helsiniek — rastie záujem o lálo schódzku zástupcov európskych a severoameje nadále vedeno na svo- rických štátov, o j e j priebeh a perspektivy. V minulom čísle sme uveřejnili kobodě."
mentár na túto tému (Čo bude v Belehrade?, str. 4). Dnes si hlavně všim"Obviněný Václav Ha- neme, ako dokladné sa na Bělehrad prípravujú východoeurópske komunistické
vel", říká ČTK, " v e svém státy.
vlastnoručním dopise generální prokuratuře ČSSR
mimo - jiné oznámil, že z
principiálních důvodů vyplývajících ze základních
úvah o jeho osobním po-

Predovšetkým: Očakáva
sa, že Bele hradská kanferencia bude t r v a ť dlho. že
to bude zase dlhý diplomatický zápas medzi Západom a Výehodom. neko-

Varování
Rada svobodného Československa v e Washingtonu
vydala 17. 5. tiskovou zprávu, v níž se zmiňuje, ž e
dostala z domova varování, aby byla exilová veřejnost připravena na zvýšenou činnost agentů Husákova režimu na Západě. Podle této zprávy připravuje
pražský režim různé akce, kterými chce v exilově
i světové veřejnosti čelit ohlasu boje za lidská práva
v Československu. Lze očekávat akce, směřující Jc
vyvolávání rozporů a vzájemné nedůvěry mezi různými exilovými skupinami — mezi "nesocialisty" a
"socialisty" emigrace poúnorové, mezi "nekormmis t y " a "komunisty" emigroce posrpnové, mezi Čechy a Slováky, uvnitř slovenské emigrace mezi " Č e choslováky" a " S l o v á k y " a hlavně mezi všemi odstíny emigrace poúnorové a emigrace posrpnové.
Protože ministerstvo vnitra a jeho " p o r a d c i " nemohou použít ve svobodném světě celého svého arsenálu zastrašování, pronásledování, pomluv, hrozeb
a fysického násilí jako doma — sděluje zpráva —
dostali agenti instrukce, aby pomocí šeptandy, podvržených dopisů a falešných tiskovin očerňovali vybrané osoby, činné v exilu, obviňovali je v temných,
neprokazatelných narážkách, že jsou agenty pražské
komunistické vlády, či dokonce agenty sovětskými
apod. Účel je dvojí: zdiskreditovat exilové pracovníky a odvádět pozornost od agentů skutečných, kteří
obyčejně vystupují jako osoby velmi nenápadné a
nepolitické, kteří "nechtějí mít nic s politikou", jejichž zdánlivě jediným přáním je integrovat se do
života země, kam byli posláni.
RSČ

nečné a iksanme rukovanie
c ocázxy. na které sa celk o n edtišse dřvajá obe časti n á S w
rosávojeněho
světa.
Yftšmů sa .sa ísto rsfaívaníe dofeladae pripraroJe. Rneásíasritefia b a H B t sfickéš® IřjpchoáH
o
taní už d ř e pua.Atžj. t i S a f iKxn meste Bsfearafca. v
SOFIL a JETJÉEM TO Yaršare.
p a prwej poradě v SéĚn s a
dohodil zžntenzxvniť svoja
kaTBfiFHt pryei Západu a
oteinšC ho, -že aeplsí uzraesenía ireíše&o koša Helslnskej deklarácie v sociáln e j oblasti, ž e s a nestazá
o takzvané sociafae ístoty
praeujúeích- Západ mai
len jednu jradobnú poradu
v Západnom Berlíne.

siahla medzinárodná diskusia o 1'udských právach. vyvolaná okrem iného najma Chartou 77. Túto
stratégiu Východu možno
stručné
charakterizoval"
asi takto:

1. Helsinská deklaráciu
iretoa b c a ť ako oeiofe a nesóstzediť sa text o a trefí'
koš. Tiko 2ákíadn.H premisa s v o j e j strategie opaku
Je komunistická (najma
československá) propagand a neustále a j bez ohl'adu
s a to. či možno odvodit'
zo súčasoého medzínárodného výrroja, že by sa
a ) neplnil prvý koš Heísinskej deklarácie, teda aj
vtedy, ked' je zřejmé, že
níkto neohrožuje suverenitu á celistvost' európskych
Stratégiu příprav Výcho- štátov, nikto nenamieta
du n a IJeiehradskú konfe- proti súčasnému státu quo
renční určila vlastně roz- (Pokračovanie na str. 2)
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SVOBODA ŽVANIT

Karel Wendt
Jeste pred Carterovou reci, kterou prý bylo odtroubeno americkému zápasu s komunismem, poděkoval
profesor Sacharov prezidentu Spojených států za pomoc v prosazování základních lidských práv • uvnife,
Sovětského svazu. Značná část západního tisku naproti tomu usoudila, že Carter sovětským disidentům
nepomohl, ale uškodil.
Není to ani poprvé, ani naposledy, co se západní
novinář chová, jako by mu psací stroj a přístup k
nepotištěným stránkám, které hodlá zaplnit, dávaly
zázračnou moc znát potřeby obyvatel druhého konce
světa lépe než lidé, kteří tam žijí.
Tato skutečnost vedla sovětského disidenta Fainberga, jednoho z té hrstky lidí, která kdysi protestovala na Rudém náměstí proti invazi Československa,
k následující úvaze o západních žurnalistech: "Není
možné, aby byli všichni idioti. Spíše je pravděpodobné, že část j e poplatná obchodním zájmům kapitalismu, zatímco druhá část je ovlivněna odborovým
hnutím a spřízněna se sovětským blokem ideologicky." :
Je ovšem ještě další možnost, totiž*ta, že mezi
západními novináři existují skupiny tři: skupina poplatná zájmům obchodním, skupina poplatná zájmům
ideologickým a skupina daleko nejpočetnější, která,
neschopná vlastního pozorování, tím méně vlastní
myšlenky, jednou stranou přijímá a druhou vyzařuje
sebestupidnější trendy. Jakmile vsákne, že Stalin je
dobrosrdečný demokrat, který se bojí obklíčení, Mao
agrární reformátor, Hočimin sociální vizionář a komunismus slučitelný s pluralitním vládním systémem,
nic nezmění její názor, nejméně ze všeho fakta, která
jsou pro svou očividnost jen pro prostoduché.
Idioti? Uvidíme.
Melbourne se oddává jednou do roka lidovým radovánkám — festivalu, který se honosí domorodým
jménem Moomba. Volba krále, případně královny,
je nezbytnou součástí úspěchu této všeobecné veselice. Pořadatelé plánovaného povyražení prosluli široko daleko svou originalitou nejen ve výběru lampiónů, ale také králů festivalu. Jejich poslední volba —
Mickey Mouse.
Prostá, revolučními trendy nedotčená duše, odbyla
by věci prozaicky starým, výstižným a krásně znějícím slovem — " v o l o v é " . Ne tak lid pokrokový, ne
tak novinář dne.
Myšák Mickey, bylo řečeno na stránkách tisku, jest
symbolem amerického imperialismu a skutečnost, že
právě tento podvratný agent byl zvolen králem festivalu, je pouze nejnovějším důkazem nekalých rejdů
C. I. A. v Austrálii.
Jeden z nejuctívanějších australských časopisů The
Age potom ještě více zahustil šířící se chmury v pojednání o knize "Jak čisti kačera Ďonálda — Imperialistická ideologie v Dysneyových groteskách" od
autorů Dorfmana a Mattelarfa. Kniha, pravila australská žurnalistka, vznikla ze zápasu chilského lidu zá
svobodu a odhalila, že prožluklý Dysney byl nejen
imperialista, jak dokazuje článek "Mickeyho globální poslání", ale navíc i zpustlý nepřítel žen, domorod-;
ců a zvířat. "'Vytvořil bezpohlavní svět, ve kterém
jsou ženy zlehčovány a utlačeny . . . Ve stáří otevřeně
doznal — dívky m ě nudily."
A nejen dívky. Domorodci jsou v jeho groteskách
"pitomí, oškliví, méněcenní a zločinní," zatímco zvířatům " b v l upřen jejich specificky nelidský charakter".
'
Zásluhou chilské revoluce stojí před námi Dysney
obnažen, pohlaví, které zapíral, nevyjímaje. Hlavou
se honí závažné myšlenky. Proč to Šmudla nezaválel
na Sněhurku v šuplíku; od prádelníku, kde přespával?
Proč, jestli snad jedné Sněhurky bylo sedmi trpaslíkům málo, neoddávali se alternativnímu pohlavnímu
životu, který je rovnocenný heterosexuálnímu? Proč,
voláme zhnuseně, chodil Pluto po čtyřech a Goofy po
dvou? Proč nakonec přivedl, Sněhurku k životu bezpohlavním polibkem princ, příslušník reakcně dekadentní šlechty? Proč ne úderník? Pionýr, malovaný
hoch? Člen svazu chilské mládeže? Proč ne synek
poctivé dělnické třídy?
Marně se snaží úkladník Dysney zastříti svou odpornou bezpohlavnost krávou Clarabellou, která dělala nosní dírky na okolní býky. Jak by řekl pan Načeradec: "Známe vás, pane Dysney." Známe vás
jako bezpohlavní stvůru imperialismu, nepřítele feminismu, domorodců a laskavé zvířecí podstaty. Poznali
jsme vás zásluhou chilské revoluce a bdělých západních žurnalistů, kteří dovedou neomylně a jaksi
neodvratně vyhmátnout a rozmáznout, co je v okolním světě nejpitomějšího.
Politika ovšem není ani zdaleka jedinou zájmovou
sférou novinářovou. Téměř stejné popularitě se těší
reportáže sociologické, které obyčejně dokazují 5
(Pokračování na str. 2)
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Pokusy o likvidaci odporu
nich dohod. Takovou porážku dosavadní komunistické propagandy — největší od doby srpnové
bratrské pomoci — neodčiní žádné vynucené prohlášení, odvolání či exil.
To vše jen znovu připomene teror, tlak na jednotlivce, kteří se odvážili
Nikdo neměl a nemá po- vykročit z řady, svobodně
chyby d tom. že iniciativa myslet a jednat.
hrstky," snad jednoho tisíce, odvážných, kteří podepsali Chartu 77, nezpůsobí revoluci, žé sama ne- (Pokračovanie za str. 1}
docílí porážku režimu, který má v rukou všechnu v Európe. b) alebo aj bez
moc. Této malé skupině ohl*adu na to, že Husálidí se však podařilo po- kov režim sám přiznává,
stavit' před očí
světové že sa rozšiřovala hospodářveřejnosti skutečný právní ská. kultúma. technologicstav
v
komunistickém ká a obchodná spolupráca,
Československu, jeho jas- ako žiadal koš druhý, česrežim
sa
né a zásadní porušování koslovenský
vlastní ústavy a zákonů chváli, aký priaznivý roza nedodržování mezinárod- voj na všetkých úsekoch
medzinárodných vzťahov
nastal po konferencii v
Malý oznamovatel
Helsinkách.
(Pokračování se str. 1)
stačí k zjištění, že po
úmrtí profesora Patočky
se režimu podařilo během
čtyřměsíční Havlovy vazby odstranit z veřejného
života dalšího představitele signatářů Charty 77,
tedy utrpět další vítězství.
Vítězství?

Vé všech oficiálních projevech
během letošních
májových oslav vyniklo více než kdy jindy ujišťování, že Československo je
a navždy zůstane pevnou
a neoddělitelnou části společenství
socíalistíckýcb
zemí, že zůstane navždy
věrno bratrskému spojenectví se Sovětským svazem. Taková chlácholeni

-Moskvy a varování, určená pro domácí potřebu,
jsou také odrazem situace. Obavy diktatury, že
Charta 77 vynesla na světlo pečlivě kamuflovanou
otázku lidských práv y
československu, jsou. oprávněné — z mezinárodního hlediska tím spíše,
že se tak stalo před bělehradskou konferencí.

Prípravy na Belehrad
a zabezpečujú s%rojim ob- dosiahlo ďalšieho zlepšeTeda
Belehradská
čanom takzvané sociálně nia.
práva, sociálně istoty, kto- konferencia sa nesmie súré sú podl'a propagandy strediť na problematiku
Východu jedinou zárukou zo zásadného stanoviska,
skutočnej 1'udskej slobody ale len posúdiť doterajšiu
a občianskych práv. Zá- taktiku a metodiku jednotpad sa však vraj stará livých štátov pri plnění ulen o pomyselné slobody a stanovení tretieho koša.
vynucuje plneníe ustano- Nerokovať teda o tom, čo
vení tretieho koša len z má b y ť obsahom l'udpozície buržoáznej triedy, ských slobod a občianteda len pomyselné slobo- skych práv, ale spokojit'
dy, zatial' čo sa vraj o sa. s určitým apelom, aby
"Východ v rámci represívsociálně práva nestará.
Z obavy, že by Západ iiych zákonov v niečom,
napriek obranným argu- čo je z hl'adiska humanimentem Východu mohol ty priamo neúnosné, popredsa len prísť na konfe- volil.

2. Socialistické krajiny
plnia
aj ustanovenia • treČTYŘICÁTNICE
tieho koša, ba vlastně len
vyšší štíhlé postavy,
ony plnia toto ustanovenie
výborná kuchařka a
a to tvm, že sa starajú rencii v Belehrade s kritihospodyně,
pracovitá,
šetrná, se smyslem pro
kou komunistických štáhumor, která má ráda
tov, doplnila komunistická
cestování, hudbu a kulPOZOR !
propaganda v pósledných
turu všeho druhu, ráda
Vaše městská správa
týždňoch svoju stratégiu o
by se seznámila s mumůže VAŠEHO psa chyžem přiměřeného věkn.
formálně stanovisko k Betit a poslat na kruté
Děti nejsou překážkou^
lehradskej
konferencii.
pokusmetví.
Prosíme,
Prosím o foto. čestně
Snaží sa konferenciu polinenechávejte
ho
na
tolivrátím. Zn. "Vzájemně
ticky predom deklasovat'.
cí- (Inzeruje Anti-Viviporozumění" do HD
seceion Union, 63-2359.)
Hovoří, že to nebude konferencia, ale len schódzka, že tam nemóže ísť o
B B B E 9 B B B * B B B B B B a
hiečo také ako v Helsin'
Prvotřídní kontinentální
kách. Očakáva v Belehra1
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
de len "konštruktívnu konzultáciu", pri ktorej by sa
nepoukazovalo na to, čo
|
227 A Barkly St-, St. Kílda, Vic.
je vadné a čo sa neplní,
lež len na to, čo sa vraj
I
Telefon 94-2715. po beč. 94-5631
už zlepšilo a ako by sa
I
Mluvíme česky — Žádejte Františka
nalo pokračovat', aby sa

!

PLAZA BUTCHERY

H O D L Á T E CESTOVAT
KAMKOLI HA SVĚTĚ — LETADLEM, LODÍ ?
O všechny informace obraťte se s důvěrou na nás
CESTU, UBYTOVÁNÍ ATD. ZAJISTÍME SPOLEHLIVÉ A ZA
NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK, KTERÉ BUDOU K DOSAŽENÍ
Z AUSTRÁLIE DO EVROPY A ZPĚT MŮŽETE LETĚT JIŽ ZA $ 850.00,
ALE NUTNO REZERVOVAT LETENKU VELMI BRZY
POKUD TO BUDE TŘEBA, OBSTARÁME I DOKUMENTACI A VIZA
ORGANIZUJEME TÉŽ OKRUŽNÍ PLAVBY PO PACIFIKU.
CESTOVNÍ

KANCELÁŘ

MILAN HANZALIK
72 ST. KILDA RD., ST KILDA, Vic. 3182
Telefon 94-3129, po hod. 92-6305

Československá
propaganda priamo varuje pred
tým, aby sa Západ nepokúšal o dramatičku konfrontáciu so socialistickými štátmi. Doporučuje,
aby sa uspokojil s tzv.
"konštruktívnou konzultáciou". Najma varuje, aby
v Belehrade nedošlo k
účtovaniu činnosti za posledně dva roky podťa
hťadiska "kto s koho".
Nesmie to b y ť vraj tribunál nad socialistickými
krajinami. Skrátka, Husá
kov režim sa snaží predom
odvrátit' každú kritiku Západu a vynútiť si uznanie
stanoviska, že každé poukazovanie na závazky,
zamerané na povinnost'
zachovávat' a rešpektovať
l'udské práva podl'a obecných civilizovaných predstáv, je miešajiím sa do
suverénnych práv a do
vnútorných záležitostí Východu. Tým chce Východ
umrtvit' súčasné medzinárodné hnutie za rešpektovanie 1'udských práv všade na svete.
Osobitnú pozornost' ve-nuje československá propaganda Amerike a jej
prezidentu
Carterovi.
Na adresu americkej vlády připomíná, že keď sa
už chce tak starat' o za-

30. 5. 19.7?

Svoboda ž v a n i t
• .
(Pokračování se str. 1)
přísným-přihlédnutím k stávajícím, trendům, že. hašiš; '
je prima, člověk oběť systému a věci nejsou, có se
zdají být. V této oblasti spolupracuje novinář úzce s
pokrokovým akademikem, který se vyznačuje pěstěn ě nedbalým zevnějškem, kníry a kotletami, které
možno zavázat na motýlka někde pod bradou.
-Výsledkem' takové plodné spolupráce byla stať v
zmíněném již časopise, která dokazovala, že si policajti vymýšlejí zločinnost mládeže, aby jich bylo víc.
Je sice pravda, že v samotném Mélboúrne tento rok
skoro, každý den někdo vykradl banku s pistolí v ruce a punčocháči přes obličej, zanechávaje za sebou
někdy nějakou tu mrtvolu, že dědečkové dostávají v
parcích po hubě na běžícím pásu, tvrdé drogy že
jsou na denním pořádku a sexuální přečiny se množí,
jde však o to, co je přijímáno za běžné.
"Náš průzkum dokazuje", sdělil světu profesor kriminologie z queenslandské univerzity pomocí novinářů v Melboume, "že 95 procent dětí pod 17 let dopustí se nějakého zločinu mladistvých, jako krádeže
peněz, vandalismu, rvaček ve smečkách nebo sexuálních přečinů." Jenomže ale, co má být? "Je to velmi
normální způsob vyrůstání."
Nejen normální,— v e l m i normální.
Prima. Jaképak starosti. Za rohem normální budoucnost . . .
"Přihodila se mi normální věc", usoudí suše dívka,
na níž se proti její vůli a v příkrém rozporu s Dysneyovou perverzitou pohlavně vydováděl tucet zdravých, normálních jinochů. "Ti kluci jsou za všechny
prachy," broukati si bude spokojeně stařík se zakrvácenou hlavou, u vědomí, že dostat bezdůvodně
přes držku a přijít při tom o tobolku je pouhým výsledkem normálního dospívání. "Normálka, já jenom
zdravě dorůstám," řváti bude v křečích oběť heroinu, - které se toho' dne nepodařilo normálně vyloupit
místního apatykáře.
Správné je, co je přijatelné. Přijatelné je normální, vzduch řídký, myšlení rozbředlé, věci relativní —
r e l a t i v n í . ..
Zpět k západnímu, novináři.
Obvykle spolehlivé prameny oznamují, že svět je
ohrožen činností americké tajné služby C. I. A. Taktéž i- Austrálie, kdež agenti amerického imperialismu
(v prvních řadách nejspíše smeček Bambi) způsobili
pád labouristické vlády.
Obvykle spolehlivé prameny . . . ?
Spolehlivých pramenů se obyčejně nedopátráš. V
případě zmíněného nájezdn C. I. A. výjimečně vypátrány byly. Australský komunistický novinář to
napsal do francouzského časopisu Monde Diplomatique. Jeden z mnoha jeho ideologických kolegů v
Australské rozhlasové společnosti (ABC) to hbitě a
téměř plánovaně vypustil do světa pro tuzemskou potřebu; Ostatní žurnalističtí ohaři pocítili, že prostě nemohou zůstat pozadu. Záměr, trend, stupidnost —
obvykle spolehlivý pramen.
Zpět k disidentu Fainbergovi. Má pravdu, že všichni západní novináři nemohou být idioti. Všichni ne.
Ale procento bude značné, daleko převyšující procenta ideologických bojůvkářů, kteří skrmí prostoduchým
kolegům, co se jim zachce.
New York Times . . . Le Monde . . . The Age v Melboume . . , stejný stupeň zasvěcenosti . . . stejný stupeň drzé ignorace . . . "
Dostáváme se ke svobodě tisku, která je pilířem
všech občanských svobod, k novinářské poctivosti a
novinářské zodpovědnosti/Dostáváme se k životní důležitosti mezí.
Hodnota, která překročí své meze, zničí sama sebe, řekl francouzský myslitel. Až na věky věků,
amen! A nikde to není patrnější než u svobody tisku,
která páchá sebevraždu před našima očima. Má k
tomu mnoho zbraní. Nejstrašnější z nich, strašnější
než záměr, je blbost, i ona bez mezí.
bezpečenie 1'udských práv,
tak aby tak urobila predovšetkým doma. A prezidentovi Carterovi vytýká,
že sa postavil do úlohy
"světového moralistu", k
čomu ho vraj neopravňuje
ani americká minulost' ani
americká súčasnosť.

režim zrejme na konferenciu v Belehrade, na jej
výsledok, aby sa podl'a
toho rozhodol, ako definitivně zakročit' proti osnovateťom a podpisovatel'om Charty 77. A na tuto okolnost' by nemali ani
západně vlády zabúdať a
Z hradiska vnútropoli- podl'a toho v Belehrade
tického vyčkává Husákov aj' postupovat'.
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Na mezinárodně-parlamentnim foru ve Štrasburku

Deset referátů k "Helsinkám"
Edmund Řehák
Letošní první část XXIX. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy,
které se konalo ve dnech 25. - 29. dubna, stálo plně ve znamení posuzování
praktického plnění Závěrečného aktu z Helsink. Vedle parlamentních zástupců
z 18 členských států (19. člen, Kypr, svoje delegáty z důvodů vnitropolitických
nevysílá), účastnily se zasedání také parlamentní delegace z USA, Kanady a
Finska. Bylo to dosud nejširší mezinárodně-parlamentní fórum, které projednávalo výsledky dohody o evropské bezpečnosti a spolupráci, zúčastnily se skoro
všechny skutečně demokratické státy, které dohodu podepsaly.
Jak velikou důležitost
připisovalo
Parlamentní
shromáždění dosavadním
výsledkům, vysvítá nejlépe z toho, že tam bylo
předneseno deset referátů: vedle tří jménem komise politické, podalo svoje vyjádření k "Helsinkám" dalších sedm komisí. Některé z nich jsou obsáhlými studiemi. Je pochopitelné, že je nelze probrat ani povšechně v novinářském článku. Buďtež
alespoň
vyjmenovány.
Hlavní referát "Politická
důležitost
Závěrečného
aktu Evropské konference
pro bezpečnost a spolupráci" obsahuje 27 tištěných stran a přednesl jej
švýcarský soc. dem. Pierre Aubert. Druhý referát
z politické komise přednesl
holandský
liberál
Hans de Koster, týká se
zvlášť některých aspektů
evropské bezpečnosti. O
mezinárodně-právním dosahu dohody
referoval
jménem právní komise
italský kř. dem. Guido Gonella. Další referáty přednesli, za hospodářskou komisi švýcarský kř. dem.
Raymond Borger, za kulturní komisi rakouský kř.
dem. Franz Karasek, za
komisi pro vědu a technologii francouzský komunista Sérge Boucheny (který pochopitelně vychválil veliké možnosti, jaké
se v těchto oborech naskytují přo Západ), za komisi
pro populaci a uprchlíky
švédská soc. dem. pí. Anita Gradin, za komisi pro
styk s národními parlamenty (Rady Evropy) německá soc. dem. pí Lenelotee von Bothemer a referát zdůvodňující doporučení Výboru ministrů a
zvi. resoluci, rovněž hlavní referent politické komise.
Nejhorší Situace je v
československu
Referát jménem Komise
pro evropské nečlenské země přednesl německý kř.
dem., býv. vicekancléř
Erich Mende pod názvem:

"Spolupráce v oblasti lidských vztahů a svobodnějšího šíření informací". (V
příloze referátu je uveden
v překladu
plný test
Charty 77.) Zpráva obsahuje dva díly. vcelku 34
stran. V prvním líčí situaci v Československu, NDR.
Maďarsku, Polsku. Rumunsku a SSSR. V druhém, méně obsažnějším,
jsou uvedeny údaje týkajicí se Finska, šparaělska a
Jugoslávie. Zvláštní odstavec je v nim také věnován stanoviska Y a S á n a .
Jeho "Ostpoíaik"" ckscBOa
zmenšení pronásledováni
církví v Maďarsku a v
Německé demokratické republice.

ním. jemuž jsou vystaveni
podpisovatelé Charty 77.
Zpráva o situaci v ČSSR
konči: "Je čas, aby Shromáždění pozvedlo znovu
svůj hlas. Je nutné, aby
režimu v ČSSR bylo dáno
na srozuměnou, co už londýnské Times napsaly ve
svém úvodníku 10. 2. tr.,
totiž: Chce-li (režim), aby
jefoo země Byla považována za část Evropy 1977 a
a&nii za zastaralý stalinský přízrak, to nejmenší,
c o může udělat, je, aby
skoočS s groteskní honbou
čarodějnic.
respektoval
sroje irlasíní zákony a dal
sséiBa lida takové prostředky. které by mu ulawjaSy žit normálním, ciTŠ^msmfm znásobeni.

— Dne 4.' května zemřel
člen činohry Národního divadla v Praze Karel Hóger. Bylo mu 68 let. Se
zesnulým se rozloučili ob-,
čané 13. května v Tylově
divadle, odkud byla rakev
převezena do strašnického
krematoria.
— K 32. výročí osvobození
československa bylo jme- :
nováno 9 nových generálů:
Čs. lidové armády a 8 velitelům a politickým pra-,
covníkům ČSLA byly udě-:
leny Řády Rudé hvězdy.
— Na náměstí před budovou ÚRO v Praze na Žižkově byl odhalen pomník
A. Zápotockého a náměstí
dostalo Zápotockého jméno. Pomník je vysoký 325
cm na podstavci 140 centimetrovém a je dílem sochaře J. Simoty a arch.
J. Navrátila.
— V československu je v
provozu celkem 2,750.000
telefonních stanic.
— Česká národní rada udělila 9 národních cen jednotlivcům i kolektivům za'
díla vědecká, technická
nebo z oboru písemnictví,
hudby a dramatického uměoí.
Mezi poctěnými
Jsou dramaturg Karel Woj-

nar, režisér Alois Mueller,
architekt Petr Gleich, kameraman Jaromír Zaoraí
aj.
— Na pěti hraničních přechodech z Bavorska do
Československa vrátili čs.
pohraničníci za minulý
měsíc 264 cestujících pro
chybné doklady, např. poškozené pasy, plně neodpovídající fotografie na
pasech apod.
— Anglický West Norfolk
Silver Jubilee Fund oznámil, že škodovka věnovala
do fondu velkorysý dar:
postříbřené auto, které bude hlavní cenou v loterii,
jejíž výnos bude dán do
ffindu, založeného princem
z Walesu.
— Po šestiměsíční práci
skončila čtyřčlenná skupina čs. geodetů-astronomů
z pražského Geodetického
ústavu měření v Nepálu,
které má vytvořit předpoklady pro rozvinutí přesné
trigometrické sítě opěrných bodů pro katastrální
a topografické mapování
Nepálu. ČTK hlásí, že po
zpracování složitých výpočtů, které zabere dalších
6 měsíců, budou podklady
předány nepálským úřa-

dům. Nezmiňuje se ovšem
o tom, že o zjištěné údaje ze strategicky důležité
země bude mít mimořádný zájem i SSSR.
— V Praze zemřel 16.
května akad. malíř a grafik Karel Mueller ve věku 77 let. Nejznámější
jsou jeho obrázky ze staré
Prahy.
— J. Hušera natočil film
Rudý primátor k 100. výročí
narození
prvního
pražského komunistického
primátora V. Vacka.
— V Dašicích u Pardubic
byla otevřena jedna z největších mrazíren ve střední Evropě. Má skladovací
kapacitu 45.000 m3. V místech bývalo dragounské
učiliště.
^ Český ministr zdravotnictví předal prof. i\írv;:Dr.
R. Pavlanskému nejvyšší
zdravotnické vyznamenání
— Medaili J. E. Purkyně.
— Jistě zajímavou přednášku měl na Karlově universitě v Praze prof. dr.
Češka: "O svobodě osobnosti a lidských právech
v socialistické společnosti".
— Přestřižením pásky na
zdymadle v Týnci n. L.
byla otevřena labská plavební cesta pro dopravu
uhlí ze severních Čech do
velké chvaletické elektrárny, tj. po 150 km dlouhé
cestě.

ho o bezpečnosti a spolu- čiíelné se stálým zvyšovápráci hospodářské. Jiní ním zbrojení Kremlu. Porooéí
projeviii obavy, aby tugalský socialista Jaime
T e d e leffesenl» a dtetesĚnf tiak na bornimistické Gama např. prohlásil za
ic&Bgr jas ještě laeztaršíl veíkěfco potlesku shromšžtaké IĚTX tossésIŽE
tfeái
— Vedoucí čs. delegace na
čL
irský ve
fss^es * "M& f&FLRŘ - -ft JMMIMI«» oíjyvalei"Kaše veřejnost a disí- zasedání Meziparlamentní
stra.
ztiššsf
pak
tor.
stisipřeífeedy Tybora WÍBRIIÍ
áenEo. .' {JaÉiÉQr" aeamaB denti z východu by nepo unie v Canbeře B. Kučera
Rady Evropy.
SB3BSl3^tSE5
© SBSffálíSI CÍSOIKIÍ. že ve jménu ab- podával referát v zahraSSOSTSfey a tuamfeiicb
izv.
"raisons ničním výboru Sněmovny
recky. a také pcrtagal^ý prffiooc f i í ^ i ť od íěcfar kteďEtal;" dekadentní optika lidu a "Sněmovny národů
ří
jsc®
lani:
:«sejvice
asgaprvní mimsfx Mario Soa
msí k tiHuio, aby nebyla ! v Praze. Řekl. že v Canres. Jak shrnout, třeba j e s žovási at aaeíjfřp se osobní-prc.iečeaa do všech dá- beře "byly
projednány
ho
išsfta!}
^
.2»
"děSaSe
*
stručně, 55 projevů, které
ŠEs&a analysa problému především informace o poprý
mem.
ajfaruMfe*
{lajsme tam slyšeli? Někteří
svobady a lidských nrá' rušování lidských práv v
levicově orientovaní Iflbe- kové j e praMďm í s t a w t tětíto »»mňrfa Mlčet o Chile a v Jižní Africe" rálové a socialisté pouka- visko záparioš* -rlič). o tSktatxiře |e WIMIÍOU per- ani slovem se nezmínU o
zovali na to, že i na zápa- 1L v "éšíKste" j e wsta®
speiiivou možného vývo- tem. že se v Canbeře hopokraěfwaí
a
do
B
S
e
f
e
a
dě není všechno v pořádje Hada Evropy zvýií svo- vořilo v této souvislosti taku a sáhli pro důkazy až dii se iMaoá jpt j a t o k s ě p israviá hodnotu háje- ké o československu.
do Jižní Ameriky. Fran- jakému. tritaBáSH. před
ním lidských práv a sty- — Východoněmečtí a čs.
couzský komunista Paul kterým fas' HSĚŽT Ijýt scezeny
kemasmsxké
režimy- kem s disidenty. Bezpeč- stavbaři budují
v PoleCermolace zase zaútočil
nost a spolupráce nesmějí pech u Litoměřic silo, ktepoukazem na situaci v rt tat' to by ješíě před za
být ve službách totalitního ré pojme po dokončení
Severním Irsku, Turecka. čátkem zzsamesalo konsc
režimu. Evropa nesmí ka- 38.000 tun obilí a bude nej"
"Běieliracfa™Kypru a v NSR, kde přípitulovat."
větším v Československu.
Tdto stanoiiiislaj bylo všeslušníci extrémních směru
Britský
konservativec. — Na sedmém zasedání
nejsou přijímání do veřej- obecně přijalo. Za zmínshromáždění, "CrV KSČ, které se konalo
ka Tiak stoji, že velká vět- rozesmál
né správy.
U komunistických mluv- šina evropských delegátu když prohlásil, že Sověti 19. 5., měl hlavní projev
čích nepřekvapuje, že hájí zastává značně skeptická nemají jiný překlad pro L. štrougal na téma"Vše
stanovisko Sovětů a jejich pofeaá se týká dalších "détente" než — status pro blaho a spokojenost
satelitů o "nevměšování se kladných výsledků. Mnozí quo. Předseda lucembur- člověka". Oficiálně se na
delegace
Georges zasedání jednalo o plnění
do vnitřních poměrů" (ro- upozorňovali na to, že "dé- ské
zuměj tím mravní podpo- teme" nesmí být jako do- Margue poukázal na to, že závěrů V. sjezdu KSČ v
ru těm, kteří se taní do- sud jen jednosměrná. Pro- není třeba mluvit o žalob- oblasti uspokojování hmotvolávají lidských práv), zatím z ní těžily jen ko;- cích a obžalovaných, ale ných potřeb obyvatelstva.
dále vytýkají Západu, že munistické režimy a té je nutné trvat na tom, aby
se tendenčně zabývá jen hospodářsky, finančně a bylo plněno, co bylo slíDOPRAVÍM
"třetím košíkem" a zá- technologicky. Mírumilov:- beno. Z kanadské strany
měrně opomíjí "kladné vý- né these SSSR jsou neslu- bylo poukázáno na velké
COKOLI KAMKOLI,
zklamání ve veřejnosti z
sledky" prvního a druhéco se vejde do
dosavadních výsledků. Zádvoutunového
roveň bylo zdůrazněno, že
skříňového v o r :
Kanada
je
si
vědoma,
do
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
SPOLEHLIVĚ
jaké míry je její osud spoA NEJLEVNĚJI
jen s evropským kontinenv Melbourne.
tem. Z delegace USA bvJo
Karel NEVEČEŘAL
zdůrazněno, že Spojené
Charles Express Van.
státy budou i nadále maniF. 115, 259 Malvern Rd.
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
festovat svoje sympatie a
South Yarra, Vic.
poskytovat podporu všem,
958 Nepean Highway, MOORABBIŇ, Víc., 3189
Tel. 269-2465
(Pokračování na str. 11)

V prsním (Ele je daleko
nejvíc místa věnováno situaci v česfcosforpeasfa.
Hned úvodem j e uvedeno,
že Komise už na své schůzi v srpnu m. r., tedy
dávno před zveřejněním
Charty 77, dospěla k názoru, že situace v československu je kritičtější než
ve všech ostatních východních zemích. Potom
je uvedena celá řada různých případů, jako odmítání povolení k návštěvám
v cizině, pronásledování z
důvodů politických, zbavování zaměstnání, zatýkání
a věznění. Už při lednovém zasedání (třetí část
XXVII. zasedání) podepsalo 36 delegátů všéch
demokratických
směrů
zvláštní vyhlášení proti
pronásledování osob, které se ve svých zemích domáhají
lidských práv,
respektování vlastní ústavy a ustanovení vyplývajících ze Závěrečného aktu
z Helsink. Zvláště pak bylo vysloveno veliké znepokojení nad pronásledová-

Pětipadcsáí prsjera

R. C. Kogler & Associates
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Přátelům, známým a všem krajanům,
iásefi mají zájem o lyžování a dovolenou v
bufách, oznamujeme, že konečně otevíráme

SILVER—SKI LODGE
A

RESTAU

RANT

Přijímáme objednávky na zimní sezónu
a nabízíme krajanům slevu.
O podrobné informace volejte laskavě
(057) - 583375
nebo pište na adresu:
SILVER—SKI LODGE,
P. O. Box 240, Falls Creek, Víc. 3699
Srdečně Vás zvou
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Jedenásty Kontinent
txilove ruské vydanie líterárneho, spoiočensKo-polítického a náboženského časopisu KONTINENT, vychadzajuce každé tri mesiace, začíná druhů desíatku. Udržuje si stále vysokú úroveň a stojí za to povšimnut' si ho bíižšie.
Jedenáste číslo obsahuje převahu neruských mate ríá lov — medzi inými aj tri poviedky slovenského
autora Dušana Simku, žijúceho od roku 1968 vo Švajčiarsku. To však trochu predbíeham, preto po poradí.
Po uvodných basniach moskovského básníka Bachita Kenežejeva následuje obsiahla prozaická práca Mama moja, mama . . . od ukrajinského spisovatefa Gelíja Snegireva — narodeného v roku 1927, v roku
1974 vyl učeného zo Zvázu ukrajinských spísovateÍ'ov z politických dóvodov.
Kukopis knihy Mama moja, mama . . . , z ktorej ziomok zámýšraného a neuskutočneného prebásnenia
uveřejňuje Kontinent prvú časť, je pohťadom na ro- ceiého Rilkeho do ruštiny.
ny sovietskej moci na Ukrajině prostredníctvom akejĎalší príspevok je od poi'ského autora Kazimíra
si iiterárnej koláže. Autor strieda úryvky básní, ci- Orlosa. Ide o prvú časť románu Divá malina — vytáty z novin a dobových aokumentov s popisom f ak- daného pařížskou Kultúrou — za ktorý autor stratil
tov, ako ich zažil a miestami sa s dověrným Ty obra- miesto v literárnej redakcii Varšavského rozhlasu.
čia priamo na čitatei'a — v prvom rade na ukrajinČasť, věnovaná umeleckej próze a poézii je mimoského, ale aj na cudzieho.
riadne bohatá. Redakcia Kontinentu je priam zaplaGelij Snegrrev poslal rukopis na Západ vedome a
vená materiálom — od autorov žijúcich vo východto s nasleaujúcim predsiovom:
nej Európe, aj v exile. V 11. čísle představuje troch
"Poslat' rukopis tejto knihy na vydanie do cudziny prozaikov-poviedkárov; medzi iným aj slovenského
som sa nerozhodol hned'. Jestvovali dve možnosti. autora Dušana Šimku. Biografická poznámka KontiPrvá, že vycestujem ja — taká možnost' je — a nentu :
že knihu vydám sám. Druhá možnost' — zostať a
"Simko Dušan, sa narodil v aprílí 1945 v Košiknihu poslat' na vydanie. Chápal som, že keď zostánem, tak sa skoro určíte vystavím represřám — šep- ciach. V Bratislavě študoval geológiu a mineralókala mí to skúsenosť postupu mocenských orgánov giu. V 1968 emigroval do Švajčiarska a v 1972 skonmojej vlasti. A predsa sí volím druhů variantu: zo- čil štúdium v Bazileji. Pracuje v Bazileji ako učitel'."
Šimkové poviedky přeložila zo slovenčiny do ruštistávam. čaká na mna, podl'a všetkého, zatknutie. A
súd. Na súde povíem následujúce. Prosím t a , či- ny Natália Gorbanevská; dVe z nich sa odohrávajú
tatel', ak začuješ, že rria súdia, tak neprikladaj vel'- na Slovensku; tretia je zo švajčiarskeho prostredia.
Z ruskej poézie, uverejnenej v 11. Čísle Kontinentu,
kú váhu doplňujúcim informácíám na základe chýrov, ktoré sa móžu dostat' k západným korešponden- ťažko spomenúť všetko — bol by to dlhý zoznam
tom napriek zavretým dverám súdnej siene, ale naj- mien a titulov. Aspoň jedného z nich: Josipa Brodprv vedz, že na súde som povedai to, čo si teraz ského. Vyviezlí ho ako prvého násilím zo Sovietskeprečítaš. Povedai som — poviem — následujúce . . . " ho zvázu — ako prvého z kritickej generácie, ktorá
Reč na súde je natlačená takto skór, ako předne- začala nahlas hovořit' v 60. rokoch. V americkom
sená. Je to odraz reality, kde za literárne dielo na- exile však Brodský nič nestratil. Rodí sa tam poépísané slobodne třeba rátať so súdom. Snegirerovo zia nezvyčajnej hutnosti, prostoty, bez zbytočného
nterárne dielo patří k tým, ktoré autor musel napí- slovka.
Litovský divertisment je názov cyklu z roku 1971,
sať. Z vnútorného popudu. Záverečná šlová z úvodu
věnovaného litovskému básníkovi Tomášovi Venclourčeného zahraničnému čitatel'ovi:
"Žijeme v klamstve, nás oklamali a my klameme vovi; ktorý préd dvoma mesiacanai tak isto prišiel
seba, a pravdy o nás sa nedozvieš. Náš národ je do Spojených štátov. Siedma záverečná časť sa volá: Nedeťná. V doslovnom překlade znie:
morálně dokaličný."
"Odboč z vychodenej cesty do pochmurného podTo stačí na vysvetlenie, prečo ukrajinský spisová-'
tel' Gelij Snegirov prácu napísal; prečo ju poslal na chodu, a vojdúc do kostola, pustého v túto dobu, saduverejnenie do cudziny: aby sa pravda q nich — o ní si na lavičku, a vyčkajúc, do ucha Boha, zavréUkrajincoch — vedela; aby sa odhalilo a skončilo fého pred denným šumom, šepni iba dve šlová: odklamstvo. Prečo sa rozhodol zostať na Ukrajině na- pusť mi."
. •(Pokračovanie na str. 11)
priek možnosti odísť, vysvétl'uje autor tak isto v
tej imaginárněj reci pred súdom, z ktorej jeden citát:
"Dozríeva vo mne pocit, rodí sa nádej, že je mí
RÁMUJTE
súdené byť prvou laštovičkou. Tou, ktorá zvestuje
jar slobody mojej vlastí . . . Objavíla sa vo mne viéu první pozlačovačské firmy v Austrálii
ra, že v mojom rodnom Charkove, v sále opery, bude čoskoro možné usporiadať naozajstný súdný proANTOINE GALLERIES
ces, o ktorom píšem v kníhe . . . "
MAJITEL J. KOŠŇAR
Tento súdny proces Gelija Snegireva —' to je súd
nad dějinami, nad vlastnou minuiosťou . . . nad ději514 Riversdale Rd., Camberwell, Ví».
nami svojho národa, nad tými, ktorí slovom alebo
činom spósobil utrpenie miliónov. Utrpenie, ktoré sa
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
zdálo byť nielen bez zmyslu, ale aj stratené, zabudUmělecké reprodukce na skladě ve velkém výběr«
nuté. Ale prišiel Solženicyn, přišli iní — šovietske
Krajanům poskytneme 15% slevu
tábory zrodili veťkú literaturu a súčasne sa objavili
aj noví l'udia — odmietajúci klamstvo, hťadajúci
pravdu
. . . .
Tol'ko už aj na okraj ďaíšíeho příspěvku jedenásteho čísla Kontinentu. Názov: Památník obetiam stalinizmu. Ernst Neizvestnij připomíná póvodný úmysel
PRODEJ
KOUPĚ
Chruščova postavit' takýto památník V Sovietskom
zváze. Umelec dokonca už aj vypracoval návrh, ale
Caulfield
přišli nové doby, návrh mu zhabali, keď mu zobrali
St. Kilda — Carnegie
ataliér. Prácu na památníku na čas prerušil, ale po
Brighton
odchode do cudziny navrhuje Ernst Neizvestnij pokusit' sa myšlienku uskutočriiť mimo Sovietskeho
a další čtvrtě Melbourne
zvázu. V newyorskom ataliéri už rekonštruktoval svoj
Prodej a koupě domů, pozemků a bytů
pOvodný návrh. Teraz navrhuje založit' medzinárodný
Investice v nejlepších melbournských předměstích
výbor:
"Tento výbor by sa zaoberal možnosťou postavit'
RADEK SVOBODA
pamatnik na západe. Iba vtedy, keď sa zabúda na
zločiny minulosti, móže dochádzať k zločinom v súzástupce realitní kanceláře
časnosti. Právě preto Stalinovi následovnici zabudli
na svoj sl'ub, ale my naň nesmieme zabudnúť."
Nicholls Gledhill & Co.,
Ďalšie stránky Kontinentu patria pamiatke Konstantina Bogatyrjova. Tento vynikajúci překladatel'
R.E.S.1.
nemeckej poézie do ruštiny, člověk pozinajúci svetovú kulturu bez toho, že by bol- kedy uviděl miesta jej
716 Glenhuntly Rd.ř Caulfield, Vic. 3162
vzniku a svojej túžby; tento priatel' Heindricha BolTelefon 528-3233, po hod. 53-2807
la a mnohých iných, zomrel vláni v í-Moskvé na následky přepadu vraj chuligánmi. . . Kontinent uveřejňuje vyber z Bogatyrjovho překladu Rilkeho —

kalendář HD

Miloš a Jana Potůčkovi

ČERVEN 1977
Jarka Vlčkova
• Vančura jako lidumilný lékař-spisovatei poskyti
pomoc a útulek pronásledovanému kamarádovi. Je
totiž pamětihodnou chloubou dvojdomého Jeho stavu,
že takovými obětavci bývali a dosud Jsou všichni naši lěkaři-literáti: Skácelík. Klička, Aul. ze starší generace Thomayer, Chodounský. Albert. Vladislav Vančura byl vš^k za tento čin 1. června 1942. v době
nacistického itanného práva, zastřelen. A tak zůstaly
nedokončeny Obrazy z dějin národa českého, jež na
prahu nacistické okupace a války vyjádřily přesvědčení o nezlomnosti českého nánxia. o vnitřní síle
jeho vzdělanosti, humanistických tradic a jazyka.
• 1. 6. 1947 zemřel veterinář, zoolog a embryolog
Emil Bayer.
• Vitáskův žák a původně choralísta. regenschori
v dómě sv. Víta na Hradčanech Robert Jan Fuehrer.
autor čtyř set duchovních skladeb, se narodil 2. 6
1807.
• .2. 6. 1902 se narodil malíř a jevištní výtvarník Josef Gabriel.
• Těžko si dnes představit české sochařství bez Josefa Václava Myslbeka, který zemřel 2. června 1922.
Byl profesorem na Uměleckoprůmyslové škole a na
Akademii výtvarných umění v Praze. Mezi jeho první práce, jimiž na sebe upozornil, patří plastiky Umírající Šárka. Libuše a Přemysl. Záboj a Slavoj, Lumír a píseň. V osmdesátých létech, kdy se oprostil
ideového vlivu Josefa Mánesa a RKZ. už tvoří velká díla: Oddanost, pomník kardinála Schwarzenberga, jenž je umístěn ve svatovítské katedrále. Humanita. Švabinský už od studentských let viděl v něm
jednoho z největších mistrů našeho výtvarného umění a proto připojil ve své obrazové komposici české
jaro (jež vytvořil pro Obecní dům v Praze) Myslbeka k Mánesovi a Alšovi.
• Týž den, o pět let později, zemře! sochař, účastník čs. odboje za první světové války. Otto Gutfreund, profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze.
Je jedním ze sochařů, kteří otevírali českému sochařství nové cesty (Návrat z legii. Milenci). Je
autorem pomníku Babičky v raíiborickěm údolí a
sousoší Rodina.
, • Šrámkův Splav, Křičkův šípkový keř a Verše o
mamince od Bohumila Mathesia — to byly verše
, generace, jež naši předcházela. A tu nelze nevzpomenout na první moderní výbor ze staré čínské poesie, který v překladu téhož autora vyšel u nás pod
názvem Černá věž a zelený džbán. B. Mathesiu:
zemřel 2. 6. 1952 v Praze.
• Výtvarný estetik dr. Václav Nebeský vydal r
jaře třiadvacátého roku knihu Umění po impresi
nismu. Kniha měla velmi zajímavou obálku s bare
; nou litografií Rudolfa Kremličky. Nikdo, kdo byl zvy
lý vídat jeho staromilsky malované obrazy reprodi
kované ve Zlaté Praze, by nebyl uhádl jejího autoi
na první pohled. Bylo to víceméně kubisticky p<
(Pokračování na straně 5)
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Proč nebýt komunistou II
Ferdinand Peroutka
Vzpomenuli jsme posledně, že před padesáti lety uspořádali čeští spisovatelé anketu na thema: "Proč
nejsem komunistou". Ptali jsme se, zda se v té věci něco změnilo, zda se nyní člověk snad už má stydět
za to, že není komunista.
Všude tam, kde se komunismus ujal vlády, ihned se zmocnil všech tiskáren a všeho papíru a od prvního okamžiku ukládal povinnost psát, mluvit a snášet nepravdu. Tím ovšem byli postiženi zejména spisovatelé a novináři. Mnoho jich odešlo do exilu, zůstat doma by bylo podrobit se intelektuální nepočestnosti. Avšak proč vlastně komunismus zabloudil do této zátoky? Nebyl kdysi libovolně vyrozumován několika jedinci, jak se chtělo věřit zarytým konserva tivcům. Měl silný přirozený podklad v palčivých
otázkách lidské existence, v bídě dělnictva, v dravosti nebo lhostejnosti zaměstnavatelů.
Říkal o tom
pravdu. Mohlo se očekávat, že snad bude říkat pravdu o všem ostatním. Jak se stalo, že nyní potřebuje
tak často lhát?
Odpověď je tato: když přestal být pouhou theorií, komunismus, jak byl uskutečněn, se zakládal na několika velkých nepravdách. Obhajuje tyto nepravdy vším způsobem, a odtud se nepravda rozšiřuje do
světa, stává se zvykem.
Komunismus se prohlašuje za diktaturu proletariátu, ačkoli jí není. O
tom nemůže být na pochybách, kdo četl Lenina.
Z jeho spisů se ustavičně
ozývá these, že praletariát
je neschopen vládnout sobě i jiným. To je neodstranitelná část leninismu.
Nikdo nezkritisoval
tolikrát jako Lenin politickou neschopnost proletariátu. Marx věřil, že se
vyspělé německé dělnictvo
samo povznese a osvobodí. Lenin naopak byl přesvědčen, že toto musí být
vykonáno někým jiným a
s jakési výše dělnictvu darováno. Jeho názor na politické schopnosti dělnictva byl neskrývavě opovržlivý.
Revoluce
byla
jeho hlavní a téměř jediné thema. Byl přesvědčen,
že dělníci, ponecháni sami
sobě, nejsou revoluční činitel, nýbrž zajímají se jen
o vyšší mzdy a kratší pracovní dobu, potom složí ruce do klína. Dovolával se

instinktu dělnictva-, ale byl
hněvivý, když je lépe poznal. Ozřejmilo se mu, že
dělníky hýbe hlavně touha
patřit k střední třídě společnosti. "Jsou nevyhnutelně buržoasní", vyslovil se
Lenin.
Oba velmistři komunismu, Marx a Lenin, předem stanovili, že komunistické zřízení bude diktaturou proletariátu, a jejich epigoni při tom nehybně setrvávají. Následkem toho to, co není, je
namačkáno na to, co je.
Mezera mezi pravdou a
nepravdou o
diktatuře
proletariátu
musí
být
ustavičně zasypávána slovy.
Někteří historikové komunismu theoretisují, že
komunisté a sociální demokraté by se byli sloučili, kdyby nebylo Lenina.
On úplně ignoroval ten
fakt, že sociální demokracie je také dělnická strana ,snad o to dělničtější,
že v ní bývalo méně básní-

ků. Vedle dělníka, jaký
skutečně byl, Lenin vymyslil dělníka abstraktního, dělníka
politického.
Jak on to viděl, existovali
dělníci praví' a nepraví.
Pro něho spočíval rozdíl
mezi dělníkem a nedělníkem v politickém postoji.
Tak se stalo, že sociálně
demokratický dělník, ačkoli jeho dělnický stav byl
nepopiratelný, nebyl pro
Lenina pravý dělník, neboť nebyl přívržencem revoluce.
Komunističtí theoretiko-,
vé mají dost důvodu, aby
se tímto neobírali podrobněji. Neboť jestliže nevládne v diktatuře proletariátu proletariát a v dělnickém státě nevládnou
dělníci, kdo vládne? Neodvratně vychází najevo,
že vládne někdo jiný. Který jiný? Vládne elita svého druhu, skupina profesionálních revolucionářů,
elita to elitnější než jakou
kdy měla demokracie, poněvadž. není odpovědna ni-

komu jinému než sama sobě. Vyšla z boje o moc,
zvykla mu, den bez boje
byl pro ni den ztracený.
Od samého začátku byla
nebezpečna sousedům sovětského státu. Nepodlehne jednou pokušení zkusit
i boj o světovou moc? Padesátileté zkušenosti sotva
ukázaly, že nedůvěra k nikým nekontrolované profesionální revoluční skupině je povinna být menší
než byla.
Marx prorokoval, že komunismus bude mít za sebou "nesmírnou většinu"
a z toho důvodu se bude
cítit zcela bezpečen. Avšak
pocit bezpečnosti necharakterisuje existující komunistické režimy. Jím
je známo, že se nejen neopírají o většinu nesmírnou, ale ani o většinu přibližnou. Kdyby jim to nebylo známo, nechtěly by
se to dozvědět. S primitivní rozhodností
aranžují
volby tak, aby dostaly 98
(Pokračování na str. 6)

VELKÝ VÝBĚR

V Í N , LIKÉRŮ A PIVA
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

]. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD„ NORTH ALTONA, VIC. 3025
TELEFON 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE

PIVO

NÁŠ

CENÍK

$ 6-95 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum $ 30.00
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dodávkou kamkoli v Melbourne (od i tuctů výše)

-VŠECHNY DRUHY
KONTINENTÁLNÍCH LAHŮDEK,
importované i australské sýry,
Kopeckého uzeniny, domácí pečivo atd.

DELIKATESNI OBCHOD
733 Burke Road,
CAMBERWELL JUNCTION, VIC.
Telefon 82-3532
Navštivte nás, přesvědčte se !
Eva a Ota Kobylkovi

Íjaftn/dřjjj^
(Pokračování se st"-. 4)
jaté zátiší, jaké Rudolf Kremlička, který zemřel 3.
června 1932, nikdy předtím nemaloval.
• 5. 6. 1882 se narodil malíř a ilustrátor Antonín Procházka, jehož monumentální dílo Prometheus bývalo
umístěno v aule brněnské právnické fakulty. Procházka byl prvním malířem, jenž s Kubištou a Fillou
reagoval na kubismus.
• Sochařská výzdoba v klášterním premonstrátském
kostele v Teplé je dílém Ignáce Františka Platzera,.
jenž se narodil 6. 6. 1717 v Plzni. Rovněž premonstrátský Strahov v Praze je vyzdoben jeho díly. Hlavně však se s jeho tvorbou setkáváme v chrámu sv.
Mikuláše na Malé Straně, kde jsou umístěny pod
kopulí čtyři obrovské sochy církevních učitelů — jeho stěžejní dílo.
• Slovenský malíř a etnograf Pavel Sochán se narodil 6. 6. 1862.
• V. Michalské ulici v Praze se shromáždili zástupové lidu před pěkným domem, u jehož vrat stál
pohřební vůz. V něm odvezli na svaté pole Šebestiána Hněvkovského, bývalého purkmistra královského
věnného města Poličky, který zemřel 7. června 1847.
Odešel s radostným vědomím, že nepracoval nadarmo na zpustlé vinici mateřského jazyka, že bylo
proroctví Dobrovského pára a dým. Josef Kajetán Tyl
věnoval Hněvkovskému své Pomněnky z hrobu nejstaršího Čecha.
• Autor Lišky Bystroušky Rudolf Těsnohlídek, jenž
se narodil 7. června 1882 v Čáslavi, psal také pro
děti (Zlaté dni, Cvrček na cestách, Nové království) a
z jeho divadelních ber byly provedeny ještě za jeho
života Panenky a Příval, posmrtně pak Rozbitý stůl
a O zakleté Lúčance.
• Jan Kollár věnoval Františku Cyrilovi Kampelíkovi 73. znělku své básně Slávy dcera. Tento český
lékař, národní buditel, se stal průkopníkem sociálně
reformních snah mezi drobným rolnictvem a dělníky, byl iniciátorem prvních českých vesnických spořitelen, později po něm zvaných "kampeličky". Podněty k jejich vybudování uložil do spisu "Spořitelny
po farských kolaturách". Uplatnění svých myšlenek
se však nedožil, zemřel 8. 6. 1872.
• Při jméně malíře Viktora Barvitia, jenž zemřel
9. června 1902, se mi vybaví v mysli jeho obraz
z r. 1861 Národní slavnost v Hvězdě. Jím znázornil
malířsky svatomarkétskóu pouť, jež ho upoutala svými atrakcemi. Podobným žánrem je Čtvrtek ve Stro- .
movce z r. 1864, jenž byl tak příkře odsouzen jeho
přítelem Karlem Purkyněm, že .se V, Barvitius rozhodl odjeti na studium malířství do Paříže.
• 9. 6. 1907 se narodil v Kroměříži literární historik Oldřich Králík, který po habilitaci na brněnské
universitě přednášel na Palackého universitě v Olomouci. Králík vydal četné studie o našich básnících
(Mácha, Bezruč, Březina) i spisovatelích (Olbracht, :
Vánčura, Čapek) a nelze opominout dvě jeho vědecké práce: K počátkům literatury v přemyslovských
Čechách a Sázavské písemnictví v XI. století.
Hudbu k České besedě složil z lidových motivů
spoluzakladatel a později sbormistr Hlaholu Ferdiňad Heller, který zemřel 9. 6. 1912. Do tanečních
obrazců ji upravil zemský taneční mistr Karel Link
a ; byla poprvé provozována v listopadu 1862 v Prazě na plese v Konviktě. Klavírní úprava Besedy
byla vydána brzy tiskem a je věnována spanilomyslné slečně Růženě Kučerové.
• 9. června 1872 zemřel poslední českobudějovický
biskup Otec Josef Hlouch. .
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Proč nebýt komunistou
(Pokračování se str. 5)
nebo 99% hlasů, čehož docilují tím prostým způsobem, že nikomu jinému
nedovolují kandidovat. To
je druhá nepravda v základech. Otázka většiny
byla hlavní důvcd, proč
nestačil marxismus a. proto bylo nutno vytvořit
marx-leninismus,
jenž
otázku většiny vyhodil do
povětří.
Třetí nepravda v základech je nárok Sovětů, že
žádný jiný socialismus než
jejich existovat nemůže.
Nebo, spíše, nesmí. Nedovolují zkoumat tuto svou
thesi nikomu, kdo je pod
jejich vládou a spáchaly
kvůli tomu už dvě invase.
Byla a jsou různá pojetí
socialismu. Sovětské pojetí bylo uzpůsobeno zvláštními příčinami. Už před
50 lety, kdy byla uspořádána anketa "Proč nejsem komunistou", příčiny
byly nebo mohly být známy. Komunistický socialismus byl by vzal na sebe jiné formy, kdyby nebyl poprvé uskutečněn v
Rusku.
Svět nyní čelí
pozdním následkům jedné
situace v jedné zemi a v
jednom čase. Komunistický socialismus byl by se
vyvinul nepochybně jinak,
kdyby,
1) nebyl vznikl v zemi
průmyslově zaostalé. Tento původ mu vtiskl nemilosrdné rysy rychlé, překotné výstavby.
Sedlák
musil být násilím předěláván na průmyslového
dělníka, z toho se násilí
rozšiřovalo na
všechny
strany.
2) Kdyby nebyl vznikl v
zemi, kde kulturní a civilisační úroveň obyvatelstva byla nízká ve srovnání' se západní Evropou.

ZLOBÍ

VÁS

3) Kdyby nebyl vznikl |záliby k prolévání krve,
z války a za války, v níž ^nýbrž z jakéhosi abstraktse lidé naučili krutosti.
ního nadání, které vnímá
4) Kdyby nebyl vznikl v pohyby dění, ale ne jedzemi bez demokratických notlivého člověka.
tradic.
A sluší se dodat, že Le5) Kdyby byl vznikl ja- nin nezůstal trvale okouzko vláda většiny.
len svým vlastním původ6) Kdyby byl vznikl v ním komunismem. Vešel
zemi, ve které byly již do dějin jako nejméně
uskutečněny významné re- rozpačitý hlásatel násilí,
formy politické a sociál- zdá se však, že zemřel v
ní.
pochybách. Jeden z po7) Kdyby nebyl vznikl sledních nebo snad posledv zemi lidnaté, kde se ní článek, který napsal,
snadněji plýtvá lidskými končil: " T e ď čekejme, co
životy a lidským štěstím. nám na jaře poví vesni8) Kdyby nebyl vznikl c e . " Nepřehlednutelný rozjako dílo profesionálních díl od toho, jak do té dorevolucionářů.
by s vesnicí zacházel. Ne— O —
Hodnostáři sovětů se nazývají leninisty, musíme
tedy pohledět na to, co
Lenin zanechal za sebou,
když zemřel na začátku
roku 1923. Býval tak zaujat bojem o moc, že se
málo staral co s mocí, až
bude v jeho rukou.
Mimo
primitivistickou
naději, že k řízení komunistického státu postačí
znalost násobilky a abecedy, nezanechal o tom nic
určitého. Odkázal dvě these: za prvé, morální je to,
co prospívá komunistické
straně, za druhé, komunisté ať nezabíjejí jeden
druhého. Z těchto dvou
thesí si Stalin osvojil tu
první a všechnu nemilosrdnost v ní obsaženou.
Mohl hojně citovat Lenina, dovolávat se toho, jak
leninismus byl znám. V
Leninově tradici byly i
masakry, Mohlo překvapit, když Lenin ve své
závěti varoval před zhrubnutím sovětské společnosti. Byl za to sám patrně
nejvíce odpověden. Jeho
krutost byla nepochybná,
ale nevycházela z osobní

OČI?

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

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

milosrdně jí poroučel, do
vesnic posílal teroristické
bandy. Nyní však. patrně
poprvé. Lenin řekl: čekejme, co nám jiní povědí.

zbytku znát. Ne on jednal,
historie jednala. Ne on
byl krutý,
historie byla
krutá. Leninovi epigoni
jsou bez jeho výjimečných
vlastností, avšak přece do
sebe vpravili nepříjemně
domýšlivé přesvědčení o
své dokonalosti, před níž,
jak se jim zdá, jiným přísluší ustupovat. Tak mnohé si dovolují. Zrušili stará lidská občanská práva,
ale inscenují úžasné divadlo. Ačkoli známé okolnosti svobody odstranily,
Sověty žádají, aby ostatní — zejména diplomati
ostatních států — věřili,
že Sověty vlastně ve skutečnosti dávají občanům
pravou svobodu, lepší než
je tam, kde lidská občanská práva jsou uznávána.
Sověty jscu přesvědčeny,
že mají armádu dost silnou, aby mohly vznést tento nárok. Pokud k tomu
musejí přece něco říci,
chrlí ze sebe hlavolamy
a paradoxy a
protivné
slovní triky. Tu stará slova a přirozená řeč ztrácejí všechnu cenu. Zde nárok na právo nepravdomluvnosti je nejočividnější.

Formu a zásady komunismu Lenin vymyslil v
exilu, ve čtyřech stěnách
jednoho pokoje, pak to
předkládal k debatě v
úzkém kroužku exulantů.
Zde získal všechna svá
velká theoretická vítězství,
ale počítá se, že to byla
vítězství mezi třiceti lidmi, kde se mohl radikalismus vyvíjet bez překáLenin řekl: "Dejte mi
žek, brát se rovnou kupředu, jako přímka se bere. organisaci, a obrátím Rusko vzhůru nohama." NeVládnoucí sovětská revopřeháněl, obrátil. Pod jeluční skupina do dneška
ho vlivem převládl princip
podržela intensivní leninstranické discipliny nad
skou vůli k moci, a lidi
mnohými,
důstojnějšími
neopouští nejistota, jaké
principy jinými. Ani myšudálosti, kdy a kde jim
lenkám, ani slovům, ani
tato
okolnost
připraví,
ovšem činům člověka není
snad už zítra. Svět ovšem
dovoleno přečnívat potřevždy byl pln zápasu, ale
by organisace. Narodil se
— s výjimkou Adolfa Hittyp dosti strašlivý, člověk
lera — princip' zápasu' ješorganisační.
Pomalé,
tě nikdy nebyl do té míry
všech okolností dbalé depostaven na první místo.
mokratické
rozhodování
Jestliže kdo považuje za
často může vypadat jako
své právo osnovat neutuinferiorní proti hladké,
chající zápas, pak, nemáhbité práci organisační
li to původ v pouhé směmašiny. Tu demokracie
losti, podle nějakých psybere na sebe určité risichologických zákonů je neko, aby zachovala širší,
zbytno, aby měl šám o sobohatší podobu lidské exibě vysoké mínění.
Nejstence. Lenin byl. geniální
častěji sám sebe prohlásí
jednostraným způsobem a
za prostředníka, přes něvedl do budoucnosti úzkou
hož cosi vyššího intervebranou. V ní se přemnozí
nuje v lidských záležitodokrvava
odřeli.
Jako
stech. Lenin řekl, že pojedna postava z Dostojevstaví ke zdi ty, kdo s ním
ského románu Lenin cítil:
nesouhlasí. Můžeme vě"Člověk je příliš široký,
řit, že ho nepoháněla jejá bycfi ho zúžil." Byl by
šitnost. Je zjistitelno, že
ho zúžil ňa člověka orgase pokládal za vykonavanisačního.
tele. často i za popravčího historie, jejíž vůli se
Lenin položil základy sodomníval dokonale, beze větského komunismu, Sta-

, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL, MELBOURNE
pořádá

VELKOU
TANEČNÍ ZÁBAVU
v sobotu dne 4. června 1977
od 7.30 večer do 12 hod.
v prostorném a moderním sále
LI T E V S K É H O
DOMU
(velký taneční parket)
3 Díckens Street, ELWOOD
K tanci hraje
5členná SOKOLSKÁ KAPELA
BOHATÁ TOMBOLA — LIKÉROVÁ LICENCE
PŘINESTE SI VLASTNÍ NÁPOJE
VSTUPNÉ
$ 5.00
Studenti a pensisté $ 3.00
STUDENÁ MÍSA A PÁREK $ 2.50
RESERVOVANÍ MÍST;
Br. F. Vozábal, tel. 26-5613
Br. K. Graf, tel. 842-2230
Br. J. Petráň, tel. 848-5729
POZVETE SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ

lin přidal své hrubé založení, Chruščov zkritisoval
Stalina, ale sám dvakrát
vyvolal přízrak nové světové války, tentokráte atomické. Nyní vládne v Sovětech kolektivní vedení.
Ale a ť v Kremlu sídlil ten
nebo onen, už dvě generace žily ve světě nebezr
pečném. Lidé mají jen jeden život, a Sověty s tím
spekulují s chladnou vypočítavostí. Aby prosadily
svou vůli, opětovaně stavěly lidi světa na okraj
propasti,, h"u"DŠí řež kdy
byla! Marx rozlišoval mezi zeměmi, které jsou a
které nejsou zralé pro revoluci. Pod
Leninovým
vlivem otázka, zralosti byla odsunuta do pozadí, a
komunisté bývají ochotni
spokojit se tím, co fašistický theoretik
nazval
"technickým vítězstvím".
To je takové vítězství, v
němž bez ohledu na celkové poměry země,, odhodlaná revoluční skupina získá
převahu na jednom rozhodujícím
místě v jedné
chvíli. Někdy jsou Sověty
nablízku, tu pak je ještě
větší příležitost. Roku 1968

potlačily Sověty svou- pozemní i vzdušnou armádou
Pražské jaro. Bylo to vyhlášeno — za co? Za vítězství ideologické, ačkoliv
v tom nebylo nic více než
příležitost silného proti
slabému. Jestliže se taková příležitost naskytuje, tu
pomíjí bývalé přemítání
komunistických theoretiků,
je-li či není-li v určité zemi revoluční situace. '..'A
jestliže v zemi není vyspělý proletariát, jehož se zdá
být pro diktaturu proletariátu velká potřeba, nebo
je-li tam takový proletariát, ale není ochoten k revolučnímu pokusu, pak jiné elementy jsou. Roku
1918 zvolala komunistka
Klára Zetkinová na Lenina: "Soudruhu, nestěžujte
si tolik na analfabetství.
Do jisté míry vám to usnadnilo dělat revoluci."
A Gorkému se Lenin přiznal, že sestavoval a bude
sestavovat revoluční čety
z nejposlednějších vrstev
společnosti, hluboko pod
vyspělým proletariátem.
Sluší se vskutku pokládat za hanbu, jestliže člověk není komunistou?
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Edith Biewendová: Anděl za Čechy nebojoval (Salzer-Verlag, Heilbronn, 1977)

Paralely

V poslední době se častěji setkávám s knihami německy píšících autorů —
a ť už Němců " z Říše" nebo tzv. sudetských Němců —, kteří si vybírají k svým
pracím česká témata. (Poslední z nich je Reíner Kunze, kterému se podařilo
před nedávnem vyváznout z NDR a který v knize "Báječná léta", vydané v
NSR ještě za jeho pobytu pod vládou Pankowa, zpracovává zážitky z Československa 1968 — povím vám o ní někdy příště.) Edíth Biewendová působila
jako učitelka v Brně a v Uherském Hradišti. Román, o němž vám chci dnes
referovat, není její první s českou tématikou. "Noc na Navojně" má s románem "Anděl za Čechy nebojoval" společný í užší motiv, náboženské zanícení
českých bratří krátce oo třicetileté válce.
Hrdinou je tentokrát ratolest českého šlechtického
rodu Budovců, Jan Vincenc, jehož dědeček Václav byl jako druhý mezi
sedmdvaceti českými pány
popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí. Jan
Vincenc je vychován mezi
stejnověrci na dvoře evangelického sedmihradského
knížete Rákócziho v šaryšském Potoku a když se
dozví, že žoldnéři císařského
generála
Kajetána
Eggenberga vypálili jeho
rodný hrad Bilinu u Vlárského průsmyku a celou
rodinu povraždili, rozhodne se, že Eggenberga na
českokrumlovském hradě
vyhledá a zabije ho. Jan
Vincenc neztratil dosud víru ve vítězství evangelic-|j
ké věci a po smrti švéd-l

ského krále Gustava Adolfa skládá naději v hraběte Kónigsmarcka, generála ve švédských službách.
On bude tím "obrněným
andělem ze severu, obhájcem čistého učení, který
bude bojovat za Čechy",
jak
Budovci
prorokuje
zpustlý bratrský kněz Drabík.
Jako panoše si vybere
Vlastu Zítka, jediného ze
dvou obyvatel Biliny, kteří vraždění císařských přežili. Cestují podle Komenského mapy Moravy přes
Uherský Brod, Strážnici,
Hustopeče, Kounice, Ivančice, Kralice do Telče, kde
se zastaví u Budovcova
strýce Viléma
Slavaty,
jednoho ze tří mužů, jejichž
defenestrace byla
rozbuškou třicetileté vál-

Jde o podobnost ryze náhodnou...

U NÁS NA STŘEDISKU
Jaroslav Kujeba
Tuhle jsme vám měli ve fabrice takovej fofr, až
jiskry lítaly. V sázce byly prémie podnikovýho a v
tak kritickým vokamžiku musí máknout i ten, kdo
práci nevynalez. Běhám vostošest do kantýny, nosím
dvanáctky, aby se pracující posílili v tý rozhodný
bitvě, aby vydrželi, než bude tenhle měsíc ve fabrice
vybudovanéj socialismus. Už jsem uťapanej jako želva po maratónu a řikám si: vemeš tentokrát celou
básu, ba dvě najednou, mezi ně vhodíš pár láhvinek
gruziňáčku, von už je někdo v tom pracovním elánu
zlikviduje. Utíkám s tím ekonomizujícím zlepšovákem
do schodů, maluju si v duchu to tempo, podnícený
.mou iniciativou, když vtom lup!, prasklo mi v kříži
a já sé nemůžu narovnat. Ďovlekl jsem se do provozu, tam už byla panika, tři soudruzi lekají, z posledních sil volají po plzni, ale kdepak, já jsem
úplná rujína. Sběhli se soudruzi, vystrašení celí, celé odpůldne k sobě mě přiváděli. Neboť spíše se
kovář obejde bez kladiva, než socialistickej dělňas
bez svýho piva.
Ale jejich snaha byla marná. Zůstával jsem zkřiveiiej jako chudá dělnice za první kapitalistický republiky, a a ť soudruzi dělali, co chtěli, nemohli mě
napřímit. Jistě, jedinec nehraje roli, a ť prožije zbytek života v předklonu, aspoň uvidí, jak se žilo dřív,
když se chuďas musel klanět před pánem. Ale tu
šlo vo kolektiv. A vo prémie podnikovýho. Zavolali
závodního lékaře. Nemoh nic dělat, měl překročenou
nemocnost na ten měsíc a řikal, že neriskne uznání
ještě jednoho nemocnýho, že by z toho měl potahovačky, že má tři děti a svou práci rád. Radil křenovou placku, dobrák, ale prosím vás, kdepak seženeš v Čechách v tuhle dobu křen? Jó, kdyby působily proti hexnšůsu banány, ty máme ze spřátelenejch zemí, ale křen se pěstuje u nás, u nás, soudruhu doktore!
Co vám mám vyprávět, ten měsíc podnikovej prémie nedostal a vyslovil podezření, že jsem si ustřel

ky. Na cestě Budovec zjistí, že Vlasta není jinoch,
nýbrž dospívající dívka.
Muži přísných mravů, Slavatovi, to nevadí, přijme
oba velmi přátelsky, ačkoliv ví, že se nezřekli své
víry. Když však Jan Vincenc v hádce vyzradí, že
chce pomstít své příbuzné zavražděním Eggenberga, uvězní ho a pošle Vlastu v doprovodu na Krumlov samu. Propustí Budovce až když bezpečně ví,
že Eggenberg odcestoval
do Prahy. Na Českém
Krumlově zastihuje Jan
Vincenc
sestru
Adletu,
kterou si Eggenberg vzal
na vychování. Adleta už
ve víře kolísá, zúčastní se
katolických mší, ale přesto doprovází bratra i Vlastu na cestě za Eggen-

Klidný večer
Kamil Bednář
bergem. Prozradí bratrovi,
že se Vlasta na Bílině
Za šera — když krajina zmlkne
vlastně pro ni obětovala
a ticho soumraku splývá bez hnutí,
(upozornila na sebe vojákdy ptáci šli spát,
ky, aby Adleta mohla zmizačnou pěnice svou píseň mnoha slok
zet v lese, a stala se víOpodál, v opuštěném háji za zdí,
tanou kořistí soldatesky),
ujme se vzdálené písně
zříká se otcovské víry a
sám slavík,
je ochotna přestoupit z
osamělý a s pronikavým tlukotem
přesvědčení ke katolictví.
do temného ticha
V Praze se ubytují u
V tu chvíli je člověk v pradávnu
jedné Budovcovy příbuzuprostřed přirozené hudby
né, která utekla před vála šťavami nalitého života
kou do Perná a stařena,
Stojí a nepospíchá,
kterou v domě zanechala,
ani se nevrací,
začne nahlodávat Budovnehledá smysl, neboť je v něm
covu víru v "anděla" Kti
A snad je marné
nigsmarcka vyprávěním o
chytat tu chvíli na papír
zvěrstvech, kterých se na
Co zbude ze slov,
obyvatelích Prahy dopouškterá si omočila prsty
tějí jeho žoldnéři. Jan
v studánce živé vody, zvané mír . . . ?
Vincenc pošle Adletu zpět
(Ze sbírky Andělům a růžím)
na Český Krumlov a sám
se zúčastní bitvy o Prahu,
kterou
svádějí
Kónigsmarckovi vojáci s kato- jednotkám na Smíchově, Vincenc vytvořil kolem
lickými obhájci. Po třech které mají několik desítek Kónigsmarcka,
zasadí
dnech je zajat, uvězněn, civilních rukojmí a hodlají bratranec, když nad mrtale když se válečné štěstí jich použít jako prostřed- volami lidí, kteří odmítli
přikloní na chvíli na švéd- ku k vyjednávání, kdyby poskytnout
své
zásoby
skou stranu, osvobodí ho se švédové na Malé Stra- Švédům,
zapěje
starou
bratranec, kterému na ce- ně nemohli udržet. Taková bratrskou píseň. Jan Vinstě do Krumlova pomohl podlost je Budovci
proti cenc ho v náhlém hnutím
ze Špilberku. Doprovází ho srsti. Poslední ranou do mysli probodne.
při jízdě ke švédským legendy, kterou si Jan (Pokračování na str. 8)

uhnal naschvál, že jsem beztak zakuklená reakce, kdoví prý, jestli nejsem jeden z těch ztroskotanců' a samozvanců. Jen nekřesťanská bolest v kříži mi zabránila, abych svou čest nehájii po soudružsku a nedal mu jednu po hubě.
Druhéj den jsem se shrbenej belhal na středisko,
kde prej měli ještě několik nemocnejch na ten měsíc volnejch. Na ulici jsem bdělejm orgánům musel
vysvětlovat, že nejsem přestrojenej špión, ale jen
svačinář, stí žene j houserem. Jeden ieninec ze Svazu
socialistickej mládeže mě upozornil, že naše zítřky
jsou světlý a prej se nevyplatí hledat včerejší den.
Uznal jsem, že je nutný koukat kupředu, a než jsem
došel do střediska, měl jsem k houseru ještě strnutí
šíje. Used jsem příjemně chlazenej rosou potu a
poslouchal, co si vyprávějí jiný pacouši. Dost mě
vyděsila historka jedný paní, která si před tejdnem
zlámala nohu kdesi na vandru Slovenskem. Na tamním středisku jí napsali doporučení do okresní nemocnice na vyšetření. Tam jí kdosi poskyt první pomoc tím, že poznal, že je to zlomenina, která asi
dost bolí a poslal ji k jejímu obvodnímu lékaři v
místě bydliště. Ten ji doporúčil na chirurgii v tom
samým obvodě. Chirurg zjistil, že je to-skutečně zlomenina, ale že zraněná má závodního doktora a expedoval ji obratem k němu. A ten ji — podle předpisu — hnal na chirurgii v místě pracoviště. Noha stálou chůzí zesílela a už asi srostla sama, neboť žena
jen lehce pokulhávala. Byla vyvolána přede mnou
a než bys řek švec, byla z ordinace venku a plakala,
že se musí vrátit na Slovensko, protože pro její úraz
je příslušná tamní baba kóřenářka. Jak to s ní dopadlo, nevím. Možná, že dodnes bloudí po ČSSR a
hledá lékaře kompetentního pro' její nohu. Zaujal
mě také příběh pána, kterýmu spad do voka kus
cihly. Navštívil s takto zazděným vokem asi pět středisek a pomalu si na ten. kousek bytelný práce pilnejch českejch rukou ve voku začal zvykat, když mu
ho vyndala jedna známá, která měla kurs první pomoci. Seděl tu s rukou, kterou mu ta dobrodinka
při záchranný akci vymkla, a čekal, že mu ji doktor
zasadí správně do kloubu. Nabídla se jedna paní,
která vyprávěla, že než se dopracovala k rentgenu
ledvin, zhubla tak, že byla průhledná i bez rentgenu,

takže jí tam vynadali, že je zbytečně otravuje. Ta
paní přistoupila k pánovi s vymknutou rukou a spravila mu ji tak, že narazil hlavou na skříň.
Když jsem přišel na řadu já, krvácel tak pěkně,
jako by se byl vrátil právě z bitvy o mír. Nestaral
jsem se něj, vstaupil jsem a bodře zahlaholil: " 'ci
čest!" Nic. Sestra se hrabala v kartotéce, soudruh
doktor hleděl z vokna a. kousal do žemle. 'Aha,' myším si, "ještě nejsou ve straně. Dobrá, i se zapojenejma nestraníkama je třeba jednat slušně'. "Dobrej
den," povídám tedy, a to tak mile, že by se na
mne usmála i prodavačka v Pramenu.
"No tak," děla po chvíli mlčení zádumčivě sestra.
Nechápal jsem. "Datum narození kristapána," rozlítila se a já jsem se podivil, že to neví, dyť je to
přece na ježíška. Ale vzápětí mi napadlo, že chce
znát narození mý a že toho Kristapána použila v rozhořčení nad mou zabedněností. Řekl jsem jí tedy,
kdy jsem spatřil světlo světa, i ostatní vakolostojíč
nosti. Nastalo ticho, dlouhý a těhotný událostma.
Zazvonil telefon, sestra zvedla sluchátko, zachmuřila se a cosi zabrumlala. Doktor u vokna dožvejkal
a zeptal se: "Tak co j e ? " "Vod včerejška se nemůžu hejbat. Asi jsem se strh." "Tak co j e ? " , zeptal
se znovu lékař nedočkavě, "špagety s rajskou nebo
rejžovej nákyp," oznámila sestra. "Krucifix!" votočil se lékař a doklátil se ke stolu. "Tady máte lístek."
řekl a vodešel znovu pozorovat jarní přírodu. Vzal jsem rozpačitě lístek a chtěl jsem se zeptat, co jako
mám dělat, soudruh doktor se~však dal opět slyšet:
"Ty špagety mi už lezou krkem." — "Jděte s tím
na rentgen," vybídla ho sestra, ale doktor její radou opovrhl, vyndal z aktovky balíček a zahryz se
do zlatově vopečenýho kuřecího stehýnka. Sestra vyvolala dalšího pacienta. "Na ten rentgen mám jít
j á , " došlo mi a belhal jsem se v předklonu vod těch
milých lidí. Zapomněl jsem se však dívat kupředu a
brk jsem vo lyže pana doktora, který stály v rohu.
Jak jsem se snažE zachytit rovnováhu, zase mi luplo
v kříži a houser odletěl.
" A pak že socialistické metody léčby jsou zastaralé," poznamenal lékař, probuzenej hlukem pádu lyží a mě. Zaradoval jsem se. Přece jsem do střediska
nešel nadarmo!
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HLAS
AUSTRALSKÁ PREMIÉRA TOPOLOVY HRY
NA NSW UNIVERSITĚ

Hodina lásky

DOMOVA

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
Paralely

— V St. Gallen ve švýcar- volutionary War for Indesku se ustavila skupina pendence and the Russian
~ Czechoslovak
Společnost pro vědy a umění v Sydney měla na českých křesťanských de- Question:
pod
jménem Army in Russia 1914-1918.
svém květnovém pořadu představení moderní české mokratů
hry provedené anglicky NSW Green Room Society. Communio Nova Bohémi- (Balli Books, P. 0 . 730,
Green Room Society na dramatické fakultě NSW ca. Předsedou je prof. dr. Station F., Toronto, Ont.
university je jedním ze sydneyských divadel malých Mikuláš Lobkowicz z mni- Canada.)
— Jiří Tancibudek, do roforem. Toto divadlo, vedené mladými posluchači dra- chovské university.
matického oddělení, inscenovalo v posledních pěti le- — Slovenská taneční sku- ku 1948 první hobojista
tech mnoho experimentálních programů, některé z pina Zemplin v Torontě České filharmonie, pozděnich i pro širší divadelní veřejnost v Sydney. Premié- oslavila 15. výročí svého ji první hobojista Melra Topolovy HODINY LÁSKY, v překladu Ludmily založení pestrým národo- bournského symfonického
Knorlesové, je jistě významným dramaturgickým pří- pisným pásmem, v němž orchestru, který nyní vyvystoupily též skupina li- učuje na konservatoři při
spěvkem sydneyskému divadelnictví.
Josef Topol, který je v Austrálii neznámý, byl pů- dových tanečníků "Limbo- universitě v Adelaide, je
vodně "objeven" E. F. Burianem, v době, kdy tento r a " z New Yorku a smíše- znám po celé Austrálii i v
avantgárdista českého divadla procházel dobou roz- ný-pěvecký sbor sv. Cyri- zámoří jako význačný sólista
i
člen
nejlepšího
čarování se stalinismem a jejím uměleckým zamě- la a Metoděje.
australského
dechového
—
Dr.
V.
M.
Fic,
profesor
řením. Burian režíroval prvotinu sotva, dvacetiletého
kvinteta.
V
minulých
Topola, nazvanou PŮLNOČNÍ VÍTR (LUCKÁ VÁLKA) •na Brockově universitě v
dnech se představil melv roce 1956. V této veršované hře, inspirované sta- St. Catherines, Ontario,
bournské veřejnosti v norou českou pověstí, Topol napadl romantické "zkreslo- Kanada, vydal svou další vé roli: jako dirigent koknihu,
která
pojednává
o
vání dějin" tak blízké celé stalinské éře a použil
morního orchestru ASTRA,
základně expresionistické formy, která byla protikla-; vzniku čs. legií v Rusku, který měl koncert ve veldem oficiálně propagovaného socialistického rea- o carské diplomacii, o kém sále Národní galerie.
lismu. Jenom velký politický vliv E. F. Buriana za- vzniku čs. komunistické Jak obecenstvo, tak huchránil Topola před policejním vyšetřováním z "proti- strany v Rusku a o plá- dební kritici přijali výkon
nech bolševiků i "bílých"
stalinského" postoje.
dirigenta Tancibudka s
Druhá Topolova hra JEJICH DEN, napsaná v roce zavléci čs. legie do vnitř- nadšením.
ních
ruských
sporů.
Vyšla
1959 a režírovaná po Burianově smrti Otomarem
Zprav./ČS/HD
Krejčou v Burianově studiu (jež bylo tehdy součástí anglicky pod názvem ReNárodního divadla) opět vyvolala senzaci. Topol si
SYDNEY
vzal na mušku poměr mladé generace k problémům
Výbor Československého národního sdružení v Sydtehdejší doby a napadl zejména hypokritickou, politic- ney upozorňuje krajanskou veřejnost na celoaustralkou hantýrku používanou starší generací. Pohoršeni skou konferenci, která se koná v sobotu 4. června
znovu způsobila také forma hry (podobná Ionescovu a ve 2 hod. odpoledne v přízemní hale sydneyské radBeckettovu absurdnímu divadlu, které začínalo mít nice (Lower Town Hall, Druítt Street — cff George
umělecký vliv v západních zemích), zejména pro Street — City). Účastní se jí australské organizace
mikroskopické rozbírání jazyčnosti, používání anti- a etnické skupiny. Na konferenci budou veřejně obrealistické nelogičnosti děje a "přehnané" emocionál- viněny státy, které ignorují plnění Charty společnosti
nosti v lidských poměrech. Aristotelská jednota děje, národů a pošlapávají základní lidská práva přijatá
času a místa zmizela a místo ní přišla episodická Helsinskou konferencí.
roztříštěnost, která se podobá nejistým snům a děČeskoslovenská Charta 77 bude na této konferenci
sům F. Kafky.
patřičně připomenuta !
Třetí Topolova hra, KONEC MASOPUSTU (1964) se . Krajané, dokažte svou účastí na, této konferenci
zabývá životem mladší generace na venkově, žijící solidaritu s těmi, kteří v nesvobodné vlasti jsou ochotv nových podmínkách zkolektivizovaného zemědělství. ni obětovat nejen zaměstnání, ale i ' ztrátu osobní
Hra opět vyvolala svým obsahem i formou rozhořče- svobody. Dostavte se v hojném počtu a obsaďte míní oficiálních kruhů a znamenala konec Krejčovy sta před druhou hodinou.
a Topolovy činnosti v Národním divadle.
Otomar Krejča založil v roce 1966 Divadlo za bra- Člověk tu není, aby pracoval a žil, člověk tu žije a
nou, kam s ním přešli mnozí přední herci, kterým pracuje, aby tu taky opravdu b y l ! " Jde tedy o plnost
byla zakázána činnost y Národním divadle po roce a integritu života, "Člověk- se musí chovat tak, jako
1957. Josef Topol se stal dramaturgem a v tomto di- že byl skutečně na světě".
vadle viděl premiéry svých dalších her KOČKA NA'
HODINA LÁSKY je jakoby zdramatisovaný sen.
KOLEJÍCH (hraná v roce 1969 také v Londýně), SLA- Režije M. Donemana a výprava J. Malletové tuto kvaVÍK a HODINA LÁSKY v r. 1968.
litu zdůraznily nerealistickým
prostředím
(snově
Tato hra nese typickou Topolovskou pečeť. Již od jednobarevnými stěnami splývajícími v podlahu a násvé prvotiny soustřeďuje Topol svou víru v bohatý, bytek), stylizací gesta a mluvy, pohybující se mezi
cituplný život.
realismem a surrealismem, na kruhovém jevišti, s
"Život je moře sil, leč vévodí mu láska . . .", to herci hrajícími v bezprostřední blízkosti diváků. Hra
je krédo Topolových postav, které zápasí o svou lid- je složena z mnoha malých, dějově nespojených osobskou důstojnost - uprostřed rychle se měnícího světa. ních vzpomínek, plánů, her, žertů, hádek, milostných
V poznámkách, kterými Topol komentoval hlavní té- okamžiků, zklamáni, nejistoty, pochybování, které si
ma JEJICH DNE, vyslovil přesvědčení, že šťastný divák může vysvětlit několika způsoby.
je ten člověk, který žije v souladu se sebou samým,
Musí-li kdo mít "logické" vysvětleni. je možná romaximálně uskutečňuje éám sebe. opravdu JE. A zumět hře jako hodině příprav na trvalé rozloučení
zároveň formuloval svou představu negativné: proti se dvou mladých lidí. T malém bytě, za přítomnosti
těm, "kteří si v našem světě prosté jen zvykli, kteří staré podivínské tetv ve vedlejším pokojí- V tomto
se tu po svém zabydlili, a nejenže nevědí, ale ani případě byl náš divák asi svědkem nerealistické insi nekladou otázku 'proč a k čemu to všechno j e ' ! . . . scenace absurdní veselohry, absurdního pohledu do
poměru muže a ženy. končícího po hodině docela absurdně (totiž všechno to loučení bylo nadarmo) —
a náš divák došel k názoru, že "tomu jsem tedy moc
nerozuměl"".
Česká restaurace
Vysvětlil-li si kdo hru jako pokus o dramatisaci snu
— se snovou úsečností, nelogičností a citovou vyContin. "GOURMET"
hraněností — třeba snu mladé ženy Elišky, ve kterém
Restaurant "LABUŽNÍK"
se objeví El a teta, či jako montáž pocitů a poměrů
129 Bayswater Rd.
tří lidí v kleci jednoho prostředí, teleskopovanou
do bezčasovosti jedné hodiny — pak asi tento divák
Rushcutlers Bay
uviděl intelektuálně složitý, ale dramaticky velmi účinSydney, tel. 31-7393
ně napsaný a provedený divadelní experiment.
Mark Thomas jako El, Ludmila Knorlesová jako
i Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
Elsa a Sylvia Martinova jako teta vytvořili postavy
' v neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer
s velkým porozuměním formy a obsahu Topolovy hry.
v pondělí zavřeno.
Dlouhá diskuze po ukončení představení mezi režisérem, herci a návštěvníky ukázala mnohostranné
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
možnosti interpretace a různost individuálního zapůNa vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
sobení tohoto druhu moderního divadla.
O. Fiala

(Pokračování se str. 7)'
Přes zničené iluze bojuje Budovec v Kônigsmarckově vojsku dál a
když jsou Švédové défini-'
tivně poraženi, je svědkem., jak generál odváží
královně Kristině poklady,
nakradené v Praze. Zraněn, je ošetřován řádem
Milosrdných bratří, jejichž
představený, páter Vojtěch, dopomůže jemu i
Vlastě do Perná, kde se
shromažďují exulanti. Ale
Budovci a jeho dívčímu
pážeti se život mezi svými nelíbí, zdá se jim, že
život ve vzpomínkách a
neskutečných snech o budoucnosti není životem.
Časy se však po westfálském míru přece jen změnily a Biewendová zachycuje tuto změnu v odstavci, který je jakoby obrazem dneška:
"Nikdo vrchnosti nebránil zjednat pořádek podle
svého vkusu.posílala dráby do nejzastrčenějších
koutů, aby bděli nad náboženskými úkony podezřelých. Šla přitom ještě dál.
I ten, kdo věděl o kacířích a neohlásil je, byl
potrestán. Udavačství bujelo. Buď jak buď, humanita nepřipouštěla vázat
síť tak hustě jako v husitské době; bylo. dovoleno' jít do exilu. Člověk Už
přece nežil ve středověku,
četl svého Erasma Rotterdamského, nechtěl zotročovat svědomí. Humánní,
snad. nebo přece hanebné? Neboť pří bližším
c hledáni to přece také
znamenalo: ty. kacíři, budeš tedy muset přiznat
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barvu a ukázat, jak si ceníš svého svědomí. Už nemučíme,
neupalujeme,
přenecháme ti volbu mezi láskou k vlasti a poctivostí víry." '
Jan Vincenc z Budova
se vrací s Vlastou do Prahy, oba přestoupí ke katolictví, ne z přesvědčení,
na to je v nich bratrská
víra příliš
zakořeněná.
Jsou však ochotni plnit
příkazy církve, protože nevidí jiné východisko. Vezmou se, odcházejí budovat
pobořený bilinský hrad a
přijmou i dohled svého sy
na nad tím, zda se ani
tajně neuchylují — Pavlík Morozov 17. století.
Biewendová se svou objektivností, se kterou líčí
obě strany, podobá spíše
Peckovi ve Štěpení než
idealizujícímu
Jiráskor.
Toho připomíná rozložitým slohem, důkladnou
znalostí reálií, barvitým
líčením bojů a prostředí.
Aktualizace dosahuje nikoli dvěma souběžnými ději
(jako Pecka), nýbrž, jak
jsem ukázal, nepřímo, a
působivě asi jen v mysii
dnešního exulanta.
J. S.

* HODINÁŘ

1

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

SYDNEY

|
.

Czechoslovaklan

Country Club Ltd. Sydney

Československý

klub v

Sydney

'si vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.j
|
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
'
Kemps Creek, NSW.
I
| Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. polední do 10. , hodiny večerní a každou neděli od'
|l0 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý.borná kuchyně je vám k službám. Každý člen'
fvaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
.zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
'
V dohledné době budeme pořádat pravidelné ta-l
jneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,!
kkřtin apod.
L Informace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer1
I72-3826.
(
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PO V E L K É M Z Á J M U ČTENÁŘŮ O REPORTÁŽE DR. C. R. SUDKA Z DŘÍVĚJŠÍCH CEST — "ÑAMASTE", O V Ý S T U P U NA KALA PATTAR V H I M A L A J Í C H (OTIŠTĚNO 1975) A " P Ř E S ANQY A
P A M P Y " , O CESTÁCH V J I Ž N Í A M E R I C E (1976) —, U V E Ř E J Ň U J E M E DNES P R V N Í ČÁST POPISU
Z Á Ž I T K Ů A POZOROVÁNÍ AUTORA Z CESTY, K T E R Á ZAČALA V EVROPSKÉ
ČÁSTI
TURECKA.
JSME P Ř E S V Ě D Č E N I , Ž E REPORTÁŽ BUDE SLEDOVÁNA S'E S T E J N Ý M Z Á J M E M JAKO OBĚ MINULÉ.
, ..
.
hd

ASIÍ s pilulkami a coca-colou
L. & a

Pergl

odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Telephone: 347 5242

D R . C. R. S U D E K , S Y D N E Y
1. Přiletěli jsme do Istanbulu ve středu 1. září
1976 po třítýdenní autobusové cestě z Londýna do
Atén. A hned jsme poznali, že jsme v Asii — ačkoliv velká část Istanbulu je na evropské pevnině.
Málo měst mne tak překvapilo a zaujalo; snad proto, že jsem nevěděl, c o očekávat. A najednou jste v
jiném, exotickém světě; sbohem Evropo, vítej Oriente! Civilizace, jak my Evropané jí rozumíme — autobusy, mezinárodní letiště; telefon — se mísí s bazary, oslíky s těžkými náklady na hlavních ulicích, s
nosiči shrbenými pod dřevěnými nosítky, na kterých
jsou navršeny knihy, odnášené z tiskárny do obchodu, věřící, kteří si umývají nohy na špinavé dlažbě u zdi kolem mešity (jinak nesmějí dovnitř) — kaleidoskop zážitků, směs staré a moderní architektury á především těch lidí. Každý, kdo letí do Evroov,
by se zde měl zastavit. Nebude litovat.
2. Na mezinárodním letišti j s e m vyhledal informační kancelář. Ano, můžete se dostat do Sirkeci (vnitřní část starého Istanbulu) autobusem za 30 lir a
potom taxíkem ještě asi 40 lir, anebo taxíkem přímo
z letiště za 90 lir (16 lir je jeden americký dolar).
Letmý pohled na místní autobus úplně stačil; rozhodl jsem se pro taxíka. Zdvbřilý pán mi pomohl a
já hned uhodil na taxikáře; " K o l i k ? " Sto lir. Dobře. Taxík byl starý Chevrolet, Val do něj musela
z jedné strany (dveře na druhé straně se nedaly
otevřít), a já si sedl k řidiči. Než j s m e se rozjeli,
zdvořilý pán chtěl bakšiš. Za co? No našel taxíka.
Vždyť jich tady jsou tucty. No dobře, ale on vybral ten dobrý, spolehlivý taxík. Konečně jsme se rozjeli; zdvořilý pán ode mne nedostal nic a začal
tedy hledat další volavku. Chvíli trvalo, než se motor probudil k životu, ale po delším škytání bylo
auto v pohybu. Podél letiště, které je obehnáno vysokým drátěným plotem a každých 200 - 300 metrů
je tam strážní budka s vojákem, který má pušku na
rameni. Jsme v polích. Řidič na mne neustále mluví turecky, vytáhne z kapsy dvě bankovky: 100 a
50 lir. Já myslel, že je chce proměnit za dolary,
ale kdepak. Ukazoval mi, že jízdné bude stát 150
lir, ne 100. A já zase, že jen 100. Prošel jsem už
školou mexických a argentinských taxikářů. Tak
klidně povídám, 100 lir, anebo j e ď nazpět na letiště.
A on pořád mele svou turecky a já anglicky a s
pomocí prstů ukazuji 100 lir. Najednou se objeví
strážník na křižovatce.
Povídám: policie, zastav.
Strážník v poli (revolver, píšťala, pendrek) mi jaksi
dodal důvěry; ale řidič to uháněl dál jako Horymír
k Neumětelům. Val se obávala, že to může špatně dopadnout, už litovala, že se dala přemluvit
této
cestě. Řidič pokračoval a najednou se ke mně naklonil a já očekával to nejhorší. Ale c-n jenom chytil
za kliku dveří na m é straně; dvéře se totiž nedovíraly a on se obával, abych někde na zatáčce nevypadl. Upozornil mne, abych si dal pozor a hned
zase pokračoval o 150 lirách.
3. Jízda po istanbulských ulicích je jako ruleta;
buďto vaše číslo vyjde a dojedete k cíli anebo ne.
Viděl jsem nákladní auto na nesprávné straně ulice
proti nám, jiná vozidla nás předjížděla vlevo i vpravo a když taxík zastavil u benzinové pumpy, musel
se doslova protlačit auty zaparkovanými všemi směry a úhly.
Po deseti dnech pobytu v Turecku jsem zjistil; že
je jedno hlavní pravidlo jízdy: větší vozidlo jede
jak chce a menší musí uhnout.
4. Taxikář nakonec našel Sirkeci obvod, ale ne
náš hotel. Snažil se nás vyklopit u hotelu podobného
jména (nevím, zda uměl číst), ale nakonec jsme se
doplížili těsnou uličkou k Otel Hayyam. Tohle je
střed starého města, uličky jsou velmi úzké, křivolaté, přeplněné nákladními auty, vozy taženými. koňmi, vozíky, co tlačí nádeníci, prodavači ovoce, hodi-

nek, nádobí, řemenů, zákusků, žiletek a hudebních
kaset, a tak autobus naší výpravy byl zaparkován
na chodníku a i tak zabral ještě polovinu ulice. Taxikář dostal 110 lir a byl velmi šťastný. Potřásl
DESET REFERÁTŮ K "HELSINKÁM"
mi rukou (Val také) s dvěma anglickými slovy "Thank (Pokračovaní se str. 3) účastnili na oficielní poyou, b y e " a odjel.
kteří se ve světě dožadují vát na věci, které jsou v
5. Bylí jsme varováni před zloději. Všichni Turci lidských práv. Lidská prá- jak velký mravní a politicvypadají tak loupežnicky, tak sveřepě, proto jsme va nejsou výlučnou vnitro- ký mezinárodní dopad má
za tmy chodili jenom po hlavních ulicích. Anně, státní záležitostí, nýbrž Charta 77 a její, ostatně
jedné člence naší skupiny, byla ukradena taška s jsou záležitostí mezinárod- celosvětová nosnost. Snad
penězi, doklady a cestovními šeky typickým způso- ní a zaslouží si tudíž mezi- lze tyto řádky ukončit zkubem. Chlapík jede na motorce, pomalu a opatrně; národní podporu. To není šenostmi z historie: když
tandemista vyhlíží o b ě ť . Anna šla po okraji chodní- vměšování se do vnitřních zváni jako pozorovatelé,
ku, tandemista ji chytil pásek tašky, řidič přidal záležitostí.
měli možnost se přesvědplyn a tašku jí prostě hrubou silou urvali. Já viděl,
Předseda Komise pro. čit nejenom z velké genekdyž jsem šel za Val, jak klukova ruka jde po její evropské nečlenské země, rální debaty, nýbrž i v
brašně jako pavouk. Jemně (Val o ničem nevěděla) Švýcar Walther Hofer, porozhovorech s novináři a
jeden prst za druhým se plížil k otevřené kapse braš- ukázal na úzké spojení
parlamentními
delegáty,
ny. Praštil jsem ho po ruce a an zmizel dříve, než mezi mírem a svobodou
chod,
nikdo
ji
nezastaví
..
si Val uvědomila, co se vlastně stalo.
národů. V západní Evropě
6. Náš hotel, ačkoliv zaměstnanci vypadali jako byly diktatury už odstrabanda loupežníků, byl čistý a záchod a koupelna fun- něny, tento zápas má poMELBOURNE
govaly. Rušila nás hudba z ulice. Před námi byl ně- kračovat. V lidských prái SYDNEY
jaký pajzl a několik prodavačů kaset mělo stánky vech je revoluční síla. Mír
PROŠÍVANÉ
podél ulice. To byla naše hlavní stížnost. Jak jsem j e stále ohrožován omezoPŘIKRÝVKY,
později s vděčností vzpomínal na ten hotel! Byli jsme váním lidských práv a záPOVLAKY
potom ve městech, kde v hotelu jeden kohoutek měl kladních svobod. Západní
ze skladu nebo na míru
stačit na umytí, vyprání a vysprchování 10 - 12 tu- vlády nemohou nepoukazododá firma
ristů obojího pohlaví a pouze jeden záchod na poscho- se idea svobody dá na podí fungoval (s námahou). To se nikdo neptal, jestli rozporu s obranou
A. Z. QU'LT!N©
lidtuvalet je jen pro kadinhar (dámy) či pro ekler ských práv. Doporučuje
Anna Mendanova
(pány). Večer procházka hlavní ulicí Ankara Cad, uzákonění mravního práMelbourne:
majitel restaurace nás chytil na chodníku, zavedl va, které by bylo univer175 Brougham St.,
do kuchyně, ukázal, co se vaří a už jsme měli první sálně uplatňováno.
Kew, Vic., tel. 86-8427
tureckou večeři. Siskebab s tureckým chlebem pro
Zástupci
Shromáždění
Sydney:
mne, Val půl kuřete Se zeleninou. Stolý špinavé, číš- evropských podmaněných
Telefon: 622-245S
ník bral všechno do ruky, chleba ohmatán druhými národů, kteří se zasedání
návštěvníky, tak jsem si dal jedno bira (pivo) a Val
tureckou kávu. Tu přinášel asi devítiletý hošík v malých šálcích na podnosů, který visel na třech šňůr- ší? Ta Modrá kryje plochu 64 na 72 čtverečních
kách s jeho prstu, ze sousední kavárničky.
metrů, má 260 oken s barevným sklem, zdi jsou
7. Istanbul je ovšem rájem pro milovníky archi- obloženy modrými kachlemi a průměr kopule je 33
tektury, náboženských památek a historie. Mne vždyc- metrů. Té dávám přednost: možná proto, že miluji
ky zajímají víc ti lidé,každodenní život, moderní tvar modrou barvu. Aya Sofia byl 921 let křesťanským
země, kterou navštěvuji. Ale přesto jsem musel ob- kostelem (byzantské architektury), 481 let musulmandivovat mohutnost Modré mešity (jediné se sešti mi- skou mešitou a teď je to museum.
narety) a Aya Sofia. Která je větší, která je krásněj(Pokračování příště)
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30. 5. 1977

Ještě hokejové mistrovství
V minulém čísie HD jsme oznámili ,že stávKa části zaměstnanců na australských letištích způsobila
zdrženi letecké pošty ze zámoří o týden — nemohli jsme proto dostat do uzávěrky 10. čísla zprávy sportovního redaktora o závěrečných zápasech hokejového mistrovství světa ve Vídni. Množství pozdějších
písemným i telefonických dotazů však svědčilo o z á j m u velké části čtenářů dozvědět se více o zápasech,
které předcházely československému vítězství. Uveřejňujeme proto referáty o posledních utkáních až
dnes. Začneme komentářem, který zaslal redaktor Janovský nakonec:
Pohled do análů světových šampionátů v ledním hokeji nám jasně říká, že nejméně třikrát připravili
švédští hokejisté Čechoslováky o titul mistra světa a svými triumfy nad čs. národním mužstvem dopomohli Sovětskému svazu k světovému prvenství. Tentokrát však jakoby chtěli švédové čs. hokejistům
splatit vše i s úroky. Už týden před skončením mistrovství světa deklasovali mužstvo SSSR a čs. týmu
znovu otevřeli cestu k obhájení světového prvenství, a v neděli 8. května — v závěrečný den — kdy
čs. mužstvo prohrálo vysoko s Kanadou a nepočítalo už se zlatou medailí, Švédové Sověty znovu v dramatickém utkání porazili a čs. hokejisté se jejich přičiněním stali přece jen mistry světa. Prožil jsem
18 světových šampionátů, ale tak dramatický, tak napínavý až do poslední vteřiny jsem nezažil. To
nervové napětí stálo však nakonec za to, dobrý konec všechno spravil: Československo je mistrem světa (popáté v 69leté historii), švédové "stříbrní" a SSSR (poprvé od roku 1961 v Ženevě) až třetí.
(V minulém čísle jsme uveřejnili referáty o zápasech v prvních 12 dnech světového šampionátu.)
3. května 1977, XII. den MS: Začala utkání " P l a y o f f "
Zatím jen dvěma zápasy dolní, slabší poloviny tabulky. Finsko rozdrtilo tým Rumunska druhým největším
skórem světového
šampionátu 14 : 1, takže
jsme se museli divit, jak je možné, že tabulka je
rozdělena na dvě výkonnostní kategorie a přesto
dochází k takovým rozdílům. Kuriozitou zápasu byla
10. minuta zahajovací třetiny, kdy Finové byli oslabeni o jednoho hráče, Rumuni však měli ve hře krom ě brankáře ještě 6 hráčů v poli, než si toho teprve
po dobré půl minutě sovětský rozhodčí povšiml.
V druhém utkání dne porazilo mužstvo USA tým
NSR 4 : 1, když o svém vítězství rozhodlo ve druhé
třetině, kterou také vyhrálo 3 : 0.
4. 5. 1977, XIV. den MS: Vídeň jásá
Československo poráží SSSR
Těžko lze popsat atmosféru ve vídeňské Městské
hale ve chvíli, kdy siréna končí dramatické zápolení
mistrů světa Čechoslováků se SSSR. Všichni čs. hokejisté se sjíždějí k brankáři Vládo Dzurillovi, mohou ho radostí umačkat, stadión provolává slávu vítězům, všichni ti, kteří sympatisovali s čs. mužstvem
— i když se třeba předtím neznali — se objímají,
celé hlediště se mění ve vřící kotel. A to vše umlká,
když na stožár vítězů stoupá čs. vlajka a všichni
zde přítomní čeští a slovenští diváci zpívají spolu
hymnu. Jak dojemné, v očích hráčů vítězného celku
vidíš slzy, projev radosti z vítězství 4 : 3, z vítězství naprosto zaslouženého. Vždyť až do okamžiku,
kdy v 5.. minutě druhé třetiny Charlamov snížil náskok ČSR z 0 : 4 na 1 : 4 , bylo čs. národní mužstvo
pánem kluziště, při trochu větším štěstí mohlo vést
už více než 4 : 0. Pravda, čs. mužstvo nedovedlo v
následující fázi hry rozdrobit rychlé akce soupeře,
Sovětský svaz snížil na 3 : 4, ale pak Čechoslováci
hru v poli znovu vyrovnali a jejich nadšení a bojovnost vedly k vítězství. A i když při takovém triumfu
se nehodí chválit jedince, musím chtě nechtě udělat
výjimku: na vítězství m á největší zásluhu brankář
Dzurilla, který zlikvidoval dokonce i sóla sovětských
reprezentantů a o dvě stě procent vynahradil to, na
čem měl předtím vinu: na třetím gólu, který dostal
skrz nohy. Moudré od trenérského tandemu ČSR Gut
— Starší bylo, že — pokud to bylo možné — posílal
na led proti nejlepší sovětské formaci vedené Petrovem první útok s Milanem Novým, který skvěle paralisoval hru protivníků. Stará chyba čs. týmu — přesilovky —• mluví tentokrát ve prospěch Čechoslováků,
kteří dvě branky vstřelili v přesilovce, na rozdíl od
Sovětů, kteří ze 4 přesilovek nevytěžili tentokrát nic.
Československo získalo zase šanci na titul mistra
světa. "Kluci, zopakujte Katovice — nemá na nás
nikdo v í c e " , zněly standarty v hledišti, které celé
fandilo Československu. Zápas se hrál už v 17 hodin, ve chvílích, kdy ještě venku teploměr ukazoval
kolem 30 stupňů Celsia, přesto n a stadión přišlo přes.
7:000 diváků.
Sled branek: 1 : 0 (Martinec — už 41 vteřin po zahájení hry), 2 : 0 (Jiří Novák — 10. minuta), 3 : 0
(Holík — 13. minuta), 4 : 0 (Nový — 21 vteřin po
znovuzahájení hry v druhé třetině), 4 : 1 (Charlamov — 25. minuta), 4 : 2 (Michajlov — 27. minuta)
a 4 : 3 (Balderis — 30. minuta).
Ve večerním utkání došlo k velkému překvapení,
když mužstvo Kanady deklasovalo přemožitele Sově. tů — tým švédska 7 : 0 , po třetinách 3 : 0, 3 : 0 a
1 :. 0. Reprezentanti javorového listu hráli najednou
skvělý hokej, který se musel i tomu největšímu hokejovému labužníkovi líbit.
XV. den MS': Senzace: Rumunsko vítězí nad USA
— I dolní polovina tabulky má svou senzaci. Postaralo
se o ní mužstvo Rumunska, které porazilo hokejisty
USA 5 : 4 a získalo tak prvé 2 body mistrovství.

V odpoledním utkání vyhráli Finové nad mužstvem
NSR vysoko 7 : 2 a s definitivní platností obsazují
na turnaji světového šampionátu 5. místo.
6. 5. 1977, XVI. den MS: Bitva na Vídeňském polí
"Všichni máme pevnou míru, že vezmeme švédům míru". Tento nápis na jedné z mnoha standart
slovenských a českých diváků v hledišti vídeňské
Městské haly snad nejvýstižněji
charakterisoval
atmosféru v táboře Čechoslováků ve chvíli, když v
17 hodin začalo zápolení odvěkých rivalů, č s . hokejisté už od prvního hvizdu západoněmeckého rozhodčího Juppa Kompally se s vervou pustili do soupeře,
vidina titulu mistra Evropy však jim po většinu utkání svazovala ruce, hráli až příliš nervózně, vypracovali si sice několik vyložených šancí, ale nedokázali
je proměnit v branky. Utkání se nakonec stalo úplným
dramatem, pro československo však se šťastným koncem. Obhájci titulu mistra světa vyhráli nad švédy
2 : 1 a to zaslouženě. Byla to však bitva, jaká nemá
hned tak obdoby.
č s . mužstvo celkově nehrálo tak, jak jsme očekávali, mělo však určitě více ze hry než Skandinávci.
Neklapala souhra formací, obrana byla velmi často
nejistá, a tak lze mluvit pouze o jednotlivcích. Nejlepším mužem střetnutí byl i tentokrát Vládo Dzurilla, který v kritických chvílích prostřední třetiny i v
závěrečné fázi hry zlikvidoval celý seriál střel soupeře.
č s . hokejisté byli lepší a přece nemuseli odjíždět
z kluziště coby vítězové. Když totiž na stadiónu běžela 52. minuta a 55. vteřina utkání, vyloučil západoněmecký rozhodčí Kompalla pro nic za nic Milana
Nového a švédům se podařilo v přesilovce vyrovnat
na 1 : 1. To však nebylo jediné nespravedlivé rozhodnutí sudích. V závěrečné třetině se stalo, že rakouský pomocník pana Kompally Westreicher ukazoval,
že bude Švédům pískat zakázané uvolňování, čs. hráči tudíž za kotoučem nešli, Westreicher si to však
rozmyslel, ofsajd nepískal, a málem to dopadlo pro
čs. tým špatně. Trenér Karel Gut na tiskové konferenci mimo jiné řekl: "Utkání bylo dramatické; několik minut před koncem ho ovlivnil rozhodčí. Když
to řeknu slušně, neměl cit pro hru. Protože však máme s panem Kompallou velmi špatné zkušenosti, musím říci, že Nového vyloučil neoprávněně á úmyslně.

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

když si reprezentanti javorového listu prohráli utkání
sami seriálem faulů, někdy hrubých, někdy úplné
zbytečných.
7. 5. 1977, XVII. den MS: Hokejisté NSR zachráněni
V "existenčním" ukání porazili hokejisté NSR Rumuny šťastně 3 : 2 (Rumuni v druhé třetině vedli
2 : 1) a zachránili se v " A " skupině světového šampionátu. Oba týmy však hrály pod úroveň a ani jeden z nich vlastně na mistrovství světa nepatřil. Rumuni se vracejí do B skupiny, Němci budou hrát
příští rok na mistrovství světa A skupiny v Praze.
V druhém utkání večera zvítězili reprezentanti USA
nad Finskem 3 : 2, což je překvapení.
8. května 1977, XVIII. den Ms:
Debakl s Kanadou, ale přece jen prvenství
Závěrečný den světového šampionátu nezačal příjemně: Československo v roli favorita prohrálo s Kanadou 2 : 8 a tak jsme zde byli smutní, vždyť stačilo vyhrát a čs. hokejisté by bylí bez cizí pomocí
mistrem světa. O debaklu čs. národního mužstva bylo rozhodnuto už_.v zahajovací třetině. Reprezentanti
javorového listu si už v nástupu svou hrubou, nevybíravou hrou, pícháním hůlí, tlučením, zjednali respekt u čs. hokejistů, po dvou hrubých chybách čs.
obrany v rozpětí od 7. do 10. minuty si góly Mericka
a Esposita zajistili vedení 2 : 0 , a pak se už celý
zápas vyvíjel podle jejich přání. č s . hokejisté hráli
nervózně, nebyli schopni pořádného odporu, dopouštěli se chyby za chybou, a to jak v obraně, ze které
vyjížděli zpomaleným tempem, tak i v útoku, který
se nedokázal proti robustnímu, mimořádně tvrdému
soupeři prosadit. Navíc znervózněl i' v předešlých zápasech tak výborný brankář Vládo Dzurilla, ztratil
přehled a není bez viny' na gólech. Je třeba však
říci, že na čtvrté, dosti důležité brance podíl nemá.
Tento gól se podobal jako vejce vejci brance, kterou
Dzurilla dostal v r. 1969 od Kanaďanů ve Stockholmu, kdy rovněž neviděl, kde je kotouč a jeden z
hráčů Kanady ho klidně dopravil za jeho záda. Tehdy však to nemělo vliv na výsledek, vyhráli jsme
přesto nad Kanadou 3 : 2, tentokrát ve Vídni však
byla tato branka dalším šokem pro čs. hráče, kteří
se ze strachu nepouštěli do bojů s Kanaďany a to vše
vedlo k debaklu. Kanaďané ovládli hru a do konce
střetnutí byli pány kluziště. Vyhráli zaslouženě, hlav-'
n ě proto, že čs. tým nebyl jednolitým celkem, ale
jen torzem jedinců. Absolutorium bych snad dal pouze velkému dříči Jiřímu Holíkovi a pokud by mohla
být řeč o nějaké formaci vůbec, pak dvojici Holíka
s Ivanem Hlinkou.

Branky: 1 : 0 (Martinec z přihrávky Milana Nového — 46. minuta utkání), 1 : 1 (Braasar — 55. miKanaďané už po zápase byli přesvědčeni o tom,
nuta), 2 : 1 (Ebermann z přihrávky Martince — 56.
minuta),- 9.000 diváků, švédský brankář zasahoval že si z Vídně odvezou bronzové medaile, ale došlo
k překvapení:
28krát, Dzurilla 22krát.
V druhém utkání dne zvítězilo mužstvo SSSR nad
Švédové po skvělé moderní hře porazili v posledKanaďany 8 : 1 (po třetinách 1 : 1 , 4 : 0 a 3 : 0 ) , ním utkání šampionátu (znovu) mužstvo SSSR 3 : 1 a
dostali se ještě na 2. místo celkového pořadí, získali
stříbrné medaile a dopomohli československu k titulu mistra světa. Skandinávci i při rychlém tempu byli
Provádíme veškeré práce octické
: už v úvodu utkání Sovětům rovnocenným soupeřem,
přesně, rychle a za levrw ceny
\ a nevyvedla je z míry ani Šadrinova branka necelých
8 minut po zahájení hry. Naopak snad je vybičovala
k velkému výkonu, který vedl k úplné suverenitě na
ledě. Velkým šokem pro sovětské mužstvo byla třetí
573
i
/
'
Hampton St., : branka, kterou švédové vstřelili při oslabeni. Od té
chvíle byli hokejisté SSSR nervózní a tohoto stavu
se do konce zápasu nezbavili. Měli sice celou řadu
brankových šancí, ale Góran Hegosta zlikvidoval
všechny jejich akce a přivedl j e k úplnému zoufalství. Byl bezpochyby nejlepširn mužem na ledě a má
Telefon 598-5756 j spolu s autorem všech tří branek Rolandem Eriksonem (z Minnesota Ncríh Síars) největší zásluhu, na
vítězství švédů nad SSSR.
Atmosféra při utkání
švédsko — SSSR byla i v novinářské loží tak napjatá. že jsme v záběru počítali minuty a pak i vteřiny,
kdy siréna ukončí toto drama.

: ^j^fTlC H R PA
j Optical Service

30. 5. 1977

HLAS

DOMOVA

-11-

STŘÍBRNÁ VOJNARKA

ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ
V MELBOURNE
Víme,
že
na
-jevišti
není
malých
úloh,
že
význam
jsou zváni na bohoslužby k uctění památky národních I
patronů sv. Cyrila a Metoděje v neděli 10. července , roii se nenui poetem ounKanycii siov., A toto mericABC — 3ZZ ACCESS RADIO_
1220 KHz
1977 ve 3 hod. odpoledne v kapli sv. Cyrila a Metoděje, | KG nepiau TUN PRO AXVČIAIO JCU-LU taKove; neuen se
Pravidelné
vysílání
je
každou
neděli
od
10 do 10.30
21 Darlington R d „ Darlington, WA.
I totiž Uivaaio na veiKe a maie, nyorz na uivautu uuore a. ueaooití. iviciuuuruaiid suiuma scéna patři ne- i hodin večer. Program se opakuje vždy:, následující ponděií v 10 hodin dopoledne.
sporné ao první kategorie, ne však proto, že je pro5. a 6. 6.: Josef Lada a jeho umění
fesionální a profesionálně dokonalá, aie naopak pro12. a 13. 6.: Boží Tělo v Klenci
to, že jako ochotnická skupina ví, co je v jejích si^
lách a co její obecenstvo potřebuje^ Je prostě dobrá
AUSTRALSKÉ
STÁTNÍ TELEVIZNÍ STANICE
proto, že se ctí plní posláni, ktere od ní českosloven- (ABC 2) vysílají Janáčkovu operu JEJÍ PASTORKY(Pokračovanie zo str. 4)
ská veřejnost očekává.
s
NĚ. V Meilbourne je to ve středu 2. 6. o Jž8. hod.
Pravidelná rubrika Rusko a súčasňosť je věnova:
Jiráskova Vojnarka z r. 1890 — ve srovnání třeba večer.
•ná nacionálnemu problému. Štúdia Sergeja Rafalskés
lyričtější,
pohádkovější
a
o
15
let
mladšL
Lucernou
ho má názov Bolest' storočia. Podobná je aj téma
ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE
5 «
ďálšej rubriky — východoeurópskeho dialogu. Jednou —• není věc* která dává předeni záruku rozzářeného
publika. Na jeho spokojenosti měli tedy hlavni záHAKOA — SLAVIA 1 : 0 (t : 0)
. ,
témou je Lotyšsko, druhou Ukrajina:
Bývalý slavistický brankář O'Hara porazil Slavii.
" V období takzvaného kultu osobnosti bolo zastře- sluhy herci a ti ostatní, kteří k úspěchu přispěli: relených alebo zahynulo v tábore 89 ukrajinských spi- žisérka G. Gebertová, maskérka H. Masianiková, když chytil desítku a postaral se o vyloučení' slavisovatelův; 22 vyšlo z vázenía živých, a okolo 30 osvětlovač J. Skružný a další členové divadla. A. stického hráče. Jedinou branku vyrovnaného - zápasu • •
Wagnerová v roli Vojnarky se už v prvním dějství .vstřelili domácí z trestného kopu, zatímco trestný
emigrovalo."
rozehrála v stmelující postavu celé hry. Zvlášť za- kop proti Hakoah brankář O'Hara chytil.
:
Takto bilancuje ukrajinský exilový básnik Igor Ka- jímavé bylo podání nemluvené části úlohy. Podobnou
Reserva Slavie whrála 2 : 1,
čurovský.
gradaci zaznamenaly í role jejích mužskýcn protějšků,
SLAVIA — JUVENTUS 3 : 2 ( 3 : 1 )
Rubrika Západ-Východ prináša štúdiu anglického švagra Vojnara (K. Gráf) a milence (J. sadíiek).
Stavřa dostala branku v 15. minutě, která však po-" •
historika Nicolasa Bethella Katynský les 1940 — o
Mimo tuto ústřední trojici vymkla postava samo- vzbudila mužstvo k většímu výkonu. Nově "importo-^'
vyvraždění pol'ských dóstojníkov na území Sovietskezvaného dohazovače Hrušky, plasticky vystižená S. vaný" útočník S. Bennie ve 29. minutě vyrovnal a
ho zvázu:
Bravencem a dámská dvojice: Bětka s nefalšovaným Train a Gilder dali před poločasem další branky. Po.,
"Stalin musel pol'ský dóstojnícky zbor považovat'
dívčím půvabem H. Tomanové a matka Antonína, změně stran hrála Slavia proti silnému větru, zpo-..
za jednu z hlavných sil predvojnového Pol'ska . . .
s velkou chutí a talentem zobrazená J. Rojerovou.
malila tempo, čehož hosté využili a snížili skóre v '
Tento krvavý masaker nebol omyíom, ale Stalinom
Na statku jsme ještě viděli pohůnka Martina, je- 70. minutě na 3 : 2.
přemyšlenou akciou, ktorej ciel'om bolo zbavit' náhož zájmy o tancovačky a proviant úspěšně reprezenDruhá mužstva hrála bez branek.
rod hlavy a nachytat' hó na tú novů úlohu, pre ktotoval R. Christl, zatímco hospoda Dyia zalidněna
V ne děli 5. června hraje Slavia s Frar.kstoneni ca
rú ho určil."
hospodskou (Zd. Haberová) a dvěma profesionálními
:
V časti nazvanej Fakty a svedectvá si možno v mazavky: prvním karbaníkem a obecním klevetníkem výstavišti v Ascot Vale a v sobotu 11. června típět
doma
proti
Green
Gully
Ajax.
11. čísle prečítať rozprávanie Guezel Amalrikovej o Drtinou v tradičně rozšafném podání V. Nováka, a
návštěvě u manžela — politického vyhnanca na Si- druhým karbaníkem Brožkem. Tato krátká role v
biři pred piatimi rokmi. Mimoriadne prosté a poso- provedení O. Staňka svou typizací a přesvědčivou BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne
bivé rozprávanie o neveFmi známom aspekte života drobnokresbou potvrzuje naše úvodní tvrzení,, že malé spolu s mezinárodní skupinou umělců LYRIC pořádají
politických vazňov v Sovietskom zváze — o osude role neexistují. Na jevišti se ještě několikrát objevil v sobotu 4. června 1977 od 8. hoď. věc. v "sále Kew
High School, roh Burke Rd. & High St., Kew, operu
ich žien.
Ríša Toman v roli Honzíčka- a K. Maslaniková v
Vladimír Bukovský uveřejňuje v tomto čísle Konti- úloze Marjánky; tyto dětské role přijalo obecenstvo CAVALERIA RUSTICANA s úplným orchestrem,
který řídí W. Kyne, 20členným smíšeným pěveckým
nentu otvorený list riaditeťovi rozhlasovéj stanice již tradičné vřele.
sborem a baletní vložkou. Vstupné $ 3.50, studenti
Sloboda — medzi ruskou emigráciou, v tlači, preVojnarka po svém zrodu patřila k oporám Národ- a pensisté $ 2.-.
:
bieha v súčasnosti diskusia o náplni a povahe vyního divadla, přispěla v letech devadesátých k ná- — Připravujeme DĚTSKOU BESÍDKU na neděli 20.
sielania západných rozhlasových stanic. Bukovský,
stupu soudobé tématiky na první českou scénu. Po 6. v sále Good Neighbour Council.
pri každej příležitosti pripomínajúci význam zahra87 letech plní zcela jinou funkci, neméně závažnou: — Beseda vysílá na stanici 3ZZ ve čtvrtek 9. 6. od
ničných rozhlasov pre tvorbu nezávislej verejnej
připomíná nám kulturní dědictví a přispívá k udržo- 8.30 do 9 hodin večer mimořádný pořad o životě a
mienky v Sovietskom zváze a vo východnej Európe,
vání českého jazyka ve vzdálené zemi. Není patrné díle F. Kmocha pod názvem "To byl český muzivaruje pred přílišnou opatrnosťou.
nadsázkou tvrzení, že divadlo v Melbourne je nejzazši kant".
" P o skončeni rušenia, dosiahnutého za takúto cevýspou českého ochotnictví v celosvětovém měřítku. — Posluchače našich programů na stanici 3 CR 840
nu, by sa mohlo stať, že l'udia,ktorí teraz počúvajú
Mluvíme-li o velkém umění, mluvíme i o melbourn- KHz upozorňujeme na změnu doby vysílání: nyní odzahraničný rozhlas napriek rušaniu — jazze KGB,
ských ochotnících, kteří prokázali umění největší, u- 7.- do 7.30 hod. večer:
ako sa mu hovoří — budú přijímače vypínat' a po
mění čtvrtstoletého přežití na této nejzazší výspě. Čtvrtek 2. 6.: Hudební biografie Oskara Nedbala
starom sa pokúšať nájsť informácie medzi riadkami
Co jim říci více než díky, co jim přát více než další Čtvrtek 16. 6.: Taneční hudba z let třicátých.
sovietskej tlače."
pětadvacetiletí tohoto velkého umění.
J. M.
Informace a přihlášky: Beseda, 2 Junction St.,
Po tomto následuje štúdia o ruskom maliarovi šePreston 3072, tel. 480-2737.
miakovi, ktorý si získal na západe vel'mi dobré měTRAMP SONGS
no; a Peter Semerdžijev — bývalý pracovník Ústredného výboru Komunistickej strany Bulharska, odsúTrampové to nikdy neměli lehké. Ve svých počátdený v procese s Kostovom — uveřejňuje časti svo- cích se museli potýkat s nechutí "maloměšťáckých
Malování bytů, podniků atd.
jej knihy o Dimitrovovi. Názov: Póvod mýtu.
paďourů". O čtvrtstoletí později nové• generace tramprovádí odborně a levně kdekoli v Melbourne
O knihách sú aj ď a l š i e stránky 11. čísla Kontinen- pů vak vyvolávaly (a stále vyvolávají) stejnou nevyučený malíř a natěrač
tu. Recenzia najma ruských knih vydaných na zá- chuť u "nových" maloměšťáků, z nichž mnozí vepade. Súčasná ruská literatúra sa rodí tu. Tu sú aj lice rychle zapomněli na své trampské mládí. Ironie
ROMAN SEMERÁD
kritici, aj čitatelia.
osudu ale nezměnila nic na podstatě trampinku —•
Fiat
9,
18
Spray St., Elwood, Víc. 3184
Hosťom redakcie — v rámci pravidelného interview sentimentálním úniku od skutečností moderního ži— je speváčka Galina Višnevská — manželka Msti- vota okořeněnému zidealizovanými představami DiTelefon 91-5670
slava Rostropoviča:
vokého západu. Tím je poznamenána celá "trampská
"Nás přinutili odísť, neodišli sme dobrovol'ne. Odi- subkultura", která ale přesto tvoří celek přitažlivý
šli sme s tým, a b y s m e -sa jedného dňa vrátili . . . "
pro ty, kdo jej "tvoří" a nezapomenutelný pro "paTakto hovoří speváčka světového mena; ďalej ho- mětníky".
voří o potrebe světa pre umelca, • o očarení svetom,
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
'
Zdá sě mi tedy nepochybné, že gramofonová deska
o možnostiach, ktoré svet naozajstnému umělcovi potrampských písniček vydaná před několika týdny
núka; o univerzalitě kultúry, á o univerzalitě ako o
Locke's Way, poblíž Belgrave South
v melbournském nahrávacím studiu SATURN, se stapodmienke naozajstnej kultúry; o potrebe. rozšíriť
ne vítaným doplňkem diskotéky. Deska uvádí 4 mésrdečně zve všechny krajany na
x
rámec a priestor. O toto sa snaží aj Kohtinent.
ně známé písničky (za to je třeba uspořadatele poM. P.
A
N
T
O
N
f
N
S
K
O
U
(
chválit a i za to, že zvláště ve dvou případech texty
"nepřetékají" Západy slunce, Vysokými sosnami a
podobnými triviálními klišé zejména komerčních
SATURN RECORDING COMPANY
trampských písní) v provedení dvou skupin, jejichž
1
v Melbourne
která se koná v neděli 12. června 1977
sestavení je zřejmě dílem náhody, která jejich členy
"zavála"
na
pátý
kontinent.
Výsledek
je
onou
vydala českou E. P. desku s
l
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
náhodou poznamenán —- se všemi klady i zápory. PůTRAMPSKÝMI PÍSNIČKAMI
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
vab trampinku a jeho hudebního projevu je ale pře- I
Uslyšíte na ni pražské "The Blue Creek Tramps"
devším v jeho nic nepředstírající spontánnosti — a I
Jídlo
—
pití
v tomto ohledu se oběma skupinám podařilo zůstat
a brněnské "The Rovers".
f
(K
dispozici
jsou
pouze
nealkoholické
nápoje)
své "trampské lásce" věrnými.
Cena desky je $ 2.50 a poštovné.
Technická kvalita E. P. (Extended Play) desek ne- '
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
(
Volejte česky, slovensky nebo anglicky na
bývá zpravidla nejlepší — výlisek, který vlastním;
'Hrají
se
tam
tež
kuželky,
odbíjená
a
stolní
tenis.
č. 20-2327, jen anglicky na č. 550-3216
je ale překvapivě dobrý. Také zvukově se nahrávce
nedá nic vytknout, i když osobně dávám přednost
Písemné objednávky na:
záznamu, kde zvuk doprovodné kytary je výraznější.
Saturn Recording Co.,
Jsou-li mé informace správné, deska
"TRAMP má australská veřejnost možnost seznámit se s tou19 Churchill Ave., Cheltenham, Vic, 3192
SONGS" je "první vlaštovkou", která snad bude ná- to neoficiální "odnoží" české hudby, nehledě na posledována další. Je jistě záslužné, že tímto způsobem těšení trampů bývalých a nynějších mezi námi. -nebKRAJANÉ V PERTHU V ZÁP. AUSTRÁLII

Jedenásty Kontinent

;

TANEČNÍ ZÁBAVU

!
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SEDMDESÁTKA TONDY PUČE

Karel

Janovský

Skandál na pražském šampionátu
Hlavní sportovní události M r i f e » k m w r t l i a víkendu bylo XI. mistrovství Evropy v gymnastice žen
v Praze, které s k o n a l e veflkýnR sSasedakm. Už v první disciplině soutěží na jednotlivých nářadích —
v přeskoku — byla ofiodaoceoa ja&» caepeps trojnásobná olympijská přebornice Rumunka Nadía Comaneciová, po zákrok« s m t a k ý c h fwmkamáfi,
zdůrazňujících výkony sovětské reprezentantky Kimové, bylo hodnocení změoémo, takže «bě zárrottraice doslaly stejný počet bodů, čili měly se dělit o zlatou medaili.
K. překvapení r s m H k ý d i M ň a i r i byla však při vyhlašování cen udělena zlatá medaile sovětské gymnastce a Comanedevá dosíaia j c a sfribraca, čili hodnocení bylo znovu změněno. Vedení rumunské delegace podalo protest, ve kterém a M i g jasně o " m a n i p u l a c i " . Ve chvílích, kdy se protest projednával
(a byt nakonec a a i M ) , i t i r t n i l « Caotaseciová i ostatní rumunské gymnastky ještě ve cvičení na
bradlech a na kiaémé, ma které fabb Comaaeciová ideální "desítku". Pak však rumunská delegace
odvolala všechny svč a y — j s l t y ze seofžže. Rumunky se tedy už nezúčastnily prostných a byly všechny
diskvalifikovány, O K C M H H K S V Í ztraSa všechny tři na šampionátu dosud získané tituly mistryně
Evropy.
Evropsky šampEacá: w 'Pwxae,. který fcgS a o r á á ř í
nazýván "fesîÏYataa paézie pjfetfea."". ákaeral za. této
situace doaaéaoM sovétit&dk
Muchinové, Kinjové a FSaBgrčv Ssiesé m i i f i r t ï ï j zlaté medaile.

Fotbalová liga :
T ř i kola přeá á r á e a JL čs. f é t t n k n é ligy m a j i
pražští, vojáci ^ajtllnwlwtý nanfedt před pražskou Slavii (kteroH pecaa® T 2ř. šaae 1 ; f ) a ta n i zřejmě
znamená. že kraci p o ieteci! z a a s * za fidem mistra
republiky. P r a i s x á ItefcSa. &sa|e * sBBÉasaě době moderní kopance, s kíeras se m i á e presasfi: od podzim u í v Pohára HEESTO esspprifcýcirzeBBPokud j d e o s e s t * . JBTSS* jistým, sestupujícím
j e mužstvo VSS Košice. .tafc j e
doprovodí do
H. ligy j e ješMé Eéžjfa- 3 f e j b l i e Je « a tam nováček
F r ý d e k / M & e k s I n a m mem I n i.íwí zřejmě padne roz&txfaaML
23. k d o : Sfaraa Bnalisfara — T a m 9 : 2 - Zbrojovka Btao — l á t e ř Xtesfeštan 3 : 2. P t a a — Sparta
Praha 2 : t . S n š F £ É B — Tmeoaa 4 : i - 7Mim —
Boheniians 1 : X, Q A : ' B r a t e — Tepiice 2 : ©. Frýdek/Místek — ¥SS Sasice l : t a Lafcamofera. Košice
— Ostrava I ;
26. kolo: TepBce — S&SŠB. 2 : I . fater — Lok. Košice 4 :2- Stenem — B S M t : S- T r n a v a — Plzeň
1 : 1. VSS KuSce — SS®S»E. 2 : 2 . Soarta —• Žilina
1 : 1. Ostrava — F r ý d e k - 3 6 $ ! * 1 : 9 a Bobemians
— Dukla Praha 1 : I .
27. kolo: BESO — Tepfioe 3 : 1. S o c a n — Ostrava
3 : 0. Žilina — T r s a r a 1 : 1 Sparta — Bobemians
0 : 0, Slavia — D t í d a Ffrafea • : i . FSzsě — VSS Košice 3 : 0. Frýdek-SEsíek — fafcer ® ; § a Lok. Košíct— Trenčín 5 : 3.
Tabulka po 27. kole: 1. .UaSáa Pfcafea 3S bodá: 2.
Slavia Praha, 3. Inter BraSstara.. C Ztesjswita. Brao
(po 34 b . ) ; 5. Slovan Braižsiasai 3
Lokomotiva Košice. 8. T r e n S a (;po 27 ¡63; §_ Osfcnnrx.
10. Bohemians, 11. Žilina <PO 2S !*.>:: BL- TEPSKE.
13. Sparta Praha )po 25 b.>: 14. T a s « « 22 i u ; 15.
Frýdek/Místek 21 b . : 16. VSS K o š k e 12

ČS. FOTBALISTÉ PROHRÁLI V BUDAPEŠTI
Trenér mistrů Evropy
Václav Ježek hledá stále
ještě vhodnou sestavu pro
záříjovou odvetu kvalifikace mistrovství světa v
Glasgově se Skotskem, ve
které půjde o to, zda bude čs. kopaná zastoupena
na mistrovství světa r.
1978 v Argentině či nikoli,
A zdá se, že k ideální
jedenáctce, která by se
Skoty Uhrála tak žádanou
remizu, má ještě hodně
daleko. V přípravných zápasech mu v tom kříží plá-

ny í marodka o d ě i a á y
aspirantů n a n o r a s a c L a
tak tomu bylo í v pčáíeiském
(35.) mezisiátrám
utkání československo —
Maďarsko v Budapeští,
kde Čechoslováci prohráli
0 :2, když především záloha a útok nesplnily očefcávání. Chyběl vtip, koncepce a především chladnokrevnost při zakončování
akcí. Maďaři působili sehranějším dojmem a zvítěžili zcela zaslouženě,
— 0 —-

Machinace v Praze měly však i politický ohlas:
rumunský tisk ostře kritizoval pražský skandál a
psal přímo, že sovětské gymnastky ukradly Rumunce
Comaneciově zlaté medaile. Odvolané rumunské družstvo žen vítaly na bukureštském letišti desetitisíce
lidí, mezi nimiž celé skupiny provolávaly protisovětská hesla.
Jinak toto neslavné pražské mistrovství Evropy znovu potvrdilo, že čs. dámská sportovní gymnastika prodělává v současné době krisi, že ani nejlepší čs.
reprezentantka Ingrid Holkovičová z Bratislavy (ve
čtyřboji, ve kterem startovaxy ješté Rumunky, byla
osmá, po jejich diskvalifikaci postoupila) na světovou elitu nestačí. A tak kdo z nás by při pohledu na
výkony čs. reprezentantek (viděl jsem průběh na televizi) nezaléti myslí zpět na evropské šampionáty
r. 1965 v Sofii a 1967 v Amsterodamu, kde Věra Čáslavská získala všech 10 zlatých medailí.
ČSR VYŘAZENO Z DAVISOVA POHÁRU
č s . tenisté zasáhli letos do bojů evropského pásma
Davisova poháru v Praze na Štvanici, kde porazili
podle očekávání mužstvo Irska 5 : 0 , o dva týdny
později však se už proti Rumunům neprosadili, prohráli 1 : 3 a v letošním roce mají už "daviscupovou
přestávku". Ústřední postavou celého dění byl přední hráč světového žebříčku Rumun lilie Nastase. který porazil podle očekávání nejen Jiřího Hřebce, ale
deklasoval 6 : 2 , 6 : 2 a 6 : 4 i Jana Kodeše," a spolu se svým partnerem Tiriakem zdolal v doublu čs.
pár Kodeš — Hřebec suverénně 6 : 1. 6 : 3 a 6 : 2 .
f o t o bukureštské střetnutí znovu potvrdilo, že konec
tenisové kariéry wimbledonského přeborníka Jana
Kodeše se blíží, že už necí schopen zdařilého návratu
na mezinárodní scénu. Drahému hráči čs. pořadí Jiřímu Hřebcovi to letos nejde. V pátém utkáni v Bukurešti s TiáhTarfmfc-em runiíciskéiío družstva B a r a áaaem vyhrál sice první .sada jasně § : 1. drdbou však
prohrál 3 : 6 . otfcání s e však pro. t m a aexfefeálo, což o a
Iaoslyps S2z xaesQolsilc! n^c znsÉsitPĚKNÉ FíMÁLE SOUTĚŽE "DRŽITELŮ TROFEJÍ
A M A i U n a Qif^jiJáfcém staiEóni: v AmstemtassK a aašSSs^r príznfvců kopané n a ' televizních
ebeaamiácÉt * '¡cešě Erropě íjvfe 11. května svědky
«ttJhť d M s é uejpopulámějši
evropské
MSMtaEé a — t ž i e khdwvých celků —.soutěže "držitelů
feafep— n i ta»mipsk>ui obhájcem prvenství RSC
V i f c i f c ú t a > z Belgie a příslušníkem německé Bund e s S e r Banatam-ger SV. Toto už 17. finále mělo velmi d e t e s » á n n v ň a skončilo nečekaným, ale naprosto nzstasžesrínra vítězstvím Hamburku 2 : 0 . Belgirarné sice méii v druhé půli několik vyložených šancí- ale mymměnfli j e . Naopak čím blíže bylo k závěru. jKdbncaii Xěmci hru do své moci a měli stále
ještě dosti sál vydržet vysoké tempo hry. Obranné řady Anderiechta byly tak přetížené, že jeden ze zadáku zabránil v 80. minutě brance pouze za cenu
faulu a levý křídelní útočník Hamburku proměnil pokutový kop snadno ve vedoucí branku. RSC Anderlecht vsadil pak vše na útok, po rychlém "hokejovém
brejku" však Magath prošel celým hřištěm a necelou minutu před koncem utkání upravil stav na 2 : 0 .

16. května se v Praze v dobrém zdraví dožil sedmdesáti let jeden z nejslavnějších našich fotbalistů
Antonín Puč, který plných 13 let oblékal dres pražské Slavie, které zůstal jako pracovník a fanda věrný až do dnešních dnů. "Sešívaným" záviděla tohoto
levého křídelního útočníka celá Evropa. Ve slavném
finále mistrovství světa 10, června 1934 v Římě s Itálií
patřil Puč k nejlepším hráčům čs. národního mužstva
a jeho gólem jsme se nad Italy ujali vedení 1 : 0. Bohužel, švédský rozhodčí Ekl tehdy zkřížil plány Čechoslováků, pískal jasně pro squadru azzrurru, která se
nakonec po prodloužení stala (2 : 1) mistrem světa.

VELKÁ S'LÀVA V PREŠOVĚ
Ačkoli do zakončení II. čs. celostátní fotbalové ligy zbývá mužstvům sehrát ještě po 5 mistrovských
utkáních, fotbalisté Tatranu Prešov si už znovu vybojovali návrat do nejvyšší čs. fotbalové soutěže.
Ve 25. kole vyhráli v Pov. Bystrici 1 : 0 a mohou
Už být bodově předstiženi pouze mužstvem B. By-'
strice, což by k postupu nevadilo, neboť postupují
dvě mužstva. Tím druhým bude zřejmě B. Bystrica
(teoreticky sice mají Jablonec a Bohumín šanci, ale
těžko lze věřit, že by stal tento "malý zázrak").
Tabulka II. ligy po 25. kole: 1. Tatran Prešov
42 bodů, 2. B. Bystrica 39 b., 3. Bohumín 31 b., 4.
Jablonec 30 b „ 5. Třinec 29 b., 6. Příbram 28 bodů . . .

ČS. POHÁR DO KOŠIC
V minulých dnech, kdy se už rozhodlo o tom, že
mužstvo VSS Košice sestoupí do II. ligy, vládla v
Košicích mezi většinou fotbalových fanoušků smutná nálada. O změnu atmosféry se však postaral druhý tým Košic, Lokomotiva Košice, který se stal poprvé ve svých dějinách vítězem československého
poháru, když ve finále na neutrální půdě (na hřišti
pražské Sparty na Letné) zvítězil nad fotbalisty Teplic 2 : 1 a bude tak od podzimu zástupcem čs. kopané v mezinárodní soutěži "držitelů trofejí". Vítězství
košických fotbalistů nad Teplicemi bylo těsné, ale
zcela zasloužené, neboť bylí rychlejší, kombinačně
lepší a i střelecky pohotovější.

Ve zkratce
— Západoněmecká koulařka Eva Wilmsová z Fuerthu
vytvořila v Gottingenu nový světový rekord v pětiboji, když její výkony byly ohodnoceny 4.765 body.
Stovku zaběhla za 13.70 vt.. koulí vrhla 20,62 m, do
výšky skočila 1,74 m. do dálky 6,03 m a 800 m zaběhla za 2:19.90 min. Novinkou je, že poslední disciplinou pětiboje j e běh na 800 m, místo dosavadního
závodu na 290 m.
— Xejslavnější světovou hokejovou soutěž americkokanadskýcta profesionálů — Stanleyův pohár — vyhrálo ve třetím májovém víkendu už podvacáté v
historii mužstvo Montreal Canadiens. Montrealští hokejisté vyhráli nad svým finálovým soupeřem, mužstvem Boston Bruins, seriál 4 : 0 na utkání. Jednotlivě zápasy vyhrálo mužstvo Montreal. Canadiens:
n a vlastním kluzišti 7 : 3 a 4 : 0 , odvety v Bostonu
4 :2 a 2 : 1.
— V premiéře letošního mistrovství světa plochodrážních závodníků v Mariánských Lázních zvítězil Novozélanďan I. Maguer před Čechoslovákem Jiřím Štanclem. štancl — stejně jako dva další čs. jezdci — postoupili do semifinále.
—Čechoslovák J. Brabec vyhrál na mezinárodních
lehkoatletických závodech ve Vídni výkonem 19,15 m
soutěž koulařů, diskař šilhavý byl za průměrný výkon 55,56 m druhý za M a ď a r e m Ferejem.
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