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HLAS DOMOVA

Doba dovolených a žní je v československu obyčejně spojena s nezájmem
o veřejné otázky, útěk od předkládané propagandy je v té době všeobecný. Letos se takový postoj lidí režimu zřejmě hodí, protože větší zájem o debatu o
lidských právech, která se vede v mezinárodním měřítku, není žádoucí. Čs. sdělovací prostředky se také nesnaží zvyšovat zájem o průběh jednáni v Bělehradě,
kde se diskutuje už přes měsíc o pořadu schůzky "na vyšší úrovni", na níž
mají zástupci 35 států víceméně pokračovat v jednání, vedeném před dvěma
léty v Helsinkách.

Zdenko Milevský
Devet let utočili ! Řekové na hradby Tróje, teprve
v desátém se jim podařilo města dobýt, — a to lsti.
Poslali^ Trojanům velikánského dřevěného koně á poťouchlý Sinón prohlašoval mezi lidem, že tímto darem chtějí Řekové usmířit Pallas Athénu za uloupení
Palladionu. Marně varoval Trojany prozíravý věštec
Láokoón. Lid byl utvrzen v pravdě Sinónově, když
věštec byl uštknut a zadušen spolu se svými sýný
hady, jež poslal Poseidon, jenž stranil Řekům. Když
nemohli Řekové zmoci Tróje vojenskou silou, když nebyli schopni zvítězit válečným uměním, uchýlili se ke
lsti, k níž se utíkají vždy slaboši, abý jí dosáhli oklikou svého cíle.
,
Ke lstí se uchýlila nyní i československá komunistická vláda. Když nemohla dosáhnout ani několika
amnestiemi toho, aby se uprchlíci vrátili zpět do
vlasti, vydává najednou směrnice o úpravě právních
vztahů ČSSR k čs. občanům/kteří se zdržují v cizině
bez souhlasu čs. úřadů. Vyzývá nás, kteří jsmé uprchli po roce 1948 a 1968, abychom legalisovali svůj
pobyt v cizině žádostí o vystěhovalecký pas nebo žádali o zproštění čs. státního občanství.
Československá komunistická vláda nám všem umožňuje návrat do vlasti — do Sověty okupované vlasti!
Maně mí tane na mysli podobenství o návratu ztraceného syna, syna marnotratného, jak o něm, vypráví
evangelium sv. Lukáše v kapitole 15. Neboť československá vláda nesporně " p a t ř í " k těm, kteří zabijí
tučné tele, aby vás radostně přijali zpět do zotročené
nesvobodné země.
Palcovými, tučnými titulky hlásá čs. tisk 1. července celému světu na odiv "velkorysý" krok- vlády ČSSR, jenž příspívá k duchu Helsink. A co slovo,
to lež, to ¡podvod, to lest! Jistě se najde v exilu
dosti Sinónů, kteří přivítají rozhodnutí čs. vlády-, s
nadšením,, aniž si vpravdě uvědomí, proč se snaží
čs. vláda nyní velkoryse upravit vzájemný poměr mezi námi a ní.
Právě probíhají v Bělehradě jednání o plnění závazků, k nimž se zavázala v Helsinkách svým podpisem i čs. vláda. Tímto aktem, který nejen není v
"duchu Helsink", jak se vychloubá čs. tisk, ale pravým opakem, chce zalepit oči ostatním vládám, které helsinskou dohodu přijaly. Tento akt je pouze mazaným tahem na roztříštění exilu, který by se měl
podle jejich plánu rozdělit na ty, co "optovali" a na
ty, kteří jím mlčky pohrdají. A konečně čs. vláda
jistě nepohrdne přílivem valut za úřední výkony spojen é se zproštěním čs. státního občanství či s žádostí o
vystěhovalecký pas.

lehký. Průběh dosavadního jednání však ukázal, že
tomu tak není . . . Socialistické země upírají největši pozornost
na otázky
bezpečnosti a míru. K tomu je třeba dále zlepšovat všestrannou spolupráci
mezi státy a národy a k
tomu i naše delegace zaměřuje své ú s i l í . . . "

Není ve všech komentářích, čs. tisku k tomuto rozhodnutí čs. vlády jediného snad'slova, jež by neodporovalo závazkům helsinské dohody, jež by neodporovalo Všeobecné deklaraci lidských práv. Tak si
tedy představují komunisté svůj příspěvek k plnění
závazků Třetího koše.
"Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou
vlastní, a vrátit se do své z e m ě " — jeden z významných článků deklarace nás utvrzuje v přesvědčení,
že jsme se nedopustili žádného trestného činu. Nepotřebujeme tedy, aby náš odchod byl dodatečně
legalisován, aby byl amnestován, nepotřebujeme velkorysosti a milosti čs. vlády.

"Některé
státy
však
kladou důraz na tzv. kontrolu
Závěrečného
aktu
podle principů 'bod za bodem' se zjevnou snahou
vměšovat se do vnitřních
záležitostí druhých zemí,
a projevují menší zájem
o to. co by se mělo dělat
k upevnění míru. bezpečností a spolupráce. To by
ovšem nevedlo ke zlepšení
mezinárodního
ovzduší.
dvou odliščs. delegace v Střet těchto
R . Dvořák vy- ných linií způsobil, že se
7. současné čs. jednání dostává jen velmi
pomalu kupředu . . . "
takto:

A další článek, jenž se nás bezprostředně týká:
"Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změniti."
Jakékoliv výhrůžky čs. vlády, že zbaví čs. státního občanství občany, "kteří se nechali zneužít k nepřátelským projevům", jsou v zásadním rozporu nejen s
deklarací, ale i helsinskou dohodou.
Čs. vláda si neuvědomuje, respektive nechce si uvědomit, že exil musí mluvit jménem umlčeného lidu
doma. je to jeho povinnost! Že je to jeho morální a
nezadatelné právo, aby ve vážných chvílích promluvil.
I zbavení čs. občanství pokládáme za akt právně
neplatný, jenž postrádá ústavního demokratického
základu. Konečně bylo vždy velkou ctí být občanem
ČSR. není jí .však již být občanem ČSSR, která se
zařadila mezi státy, jež zásadně potírají všechna přirozená lidská práva — po vzoru okupanta SSSR.
A zatímco doma hrstka odvážlivců bojuje za uznání
nejzákladnějších práv, my si posypeme hlavu popelem a oblečeme žíněné roucho a budeme stát před
(Pokračování na str. 2)
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Poiltické napatie

v americko-sovietskych vsťahoch
Amerícko-sovietske vsťahy sú nateraz poznamenané niekol'kými pozoruhodnými udalosťami, ktoré poukazujú na rozpory v politike détente a ktoré móžu
ovplyvniť ďalší vývoj vo vzťahoch medzi supervelmocami. V amerických politických kruhoch sa všeobecne hovoří o tom, že styky medzi Washingtonem a
Moskvou prechádzajú vážnou skúškou, že vytvořili značné politické napátie.
Ako k tomu došlo?
Odpověď sa ponuká asi
takto:
Moskva si vel'mi 1'ubovala v politike
détente,
ako ju viedol bývalý mini ster zahraničia Kissinger. V tom čase sa táto
éra détente kritizovala ako
politika jednosmerne zameraná na výhody Moskvy. Moskva chcela obchodné úvěry a dostala ich,
hoci vďaka kongresu nie
také ako očakávala. Moskva chcela americkú pšenicu a nielen že ju v roku
1972 mohla nakúpiť za takých výhodných podmienok, že sa to označovalo
za skandál v medzinárodnom obchode, lež Fordova
vláda ju dokonCa prinútila

TROJSKÝ KŮŇ

zaviazať sa k trvalému
odběru . pšenice. Moskva
chcela zmluvu o kontrole
v nukleárnom
zbrojení,
ale takú, ktorá by poskytla možnosti ustanovenia
zmluvy obchádzať; a takú
zmluvu dostala. Dnes sa

výhodách a bola
by ju
dostala, keby nebol zakročil kongres. A tak by sme
mohli pokračovat' a pýtať
sa, čo za všetky tieto výhody dala Moskva Washingtonu. Niet divu, že
Moskva si na takúto détente zvykla a domnievala
sa, že to tak pojde aj po
prezidentských vol'bách.

všeobecne v
odborných
kruhoch hovoří o tom, že
v čase platnosti
tejto
zmluvy Moskva předstihla
Spojené štáty v kvalitě
Vo volebnej
kampani
nukleáťneho
zbrojenia.
kandidát
Carter prudko
Moskva chcela zmluvu o
maximálnych obchodných (Pokračovanie na str. .2)'

Přípravná konference v Bělehradě

Čs. stanovisko

Výlet do Anglie
Počátkem července vyjel v Doveru v Rumunsku
zhotovený malý Renault s čs. poznávací značkou a
v něm dva turisté: 29letý Jan Manďák, zahraniční
komentátor týdeníku Tvorba a jeho 22letá manželka
Michaela, osobni sekretářka vedoucího oddělení pražského ministerstva kultury — tedy perfektní vzory
mladých čs. kádrů, jejichž nástup do vlivných pozic
ve státě čs. režim často zdůrazňuje. Z přístavu zamířilo auto s čs. posádkou k Londýnu.
Jan Manďák se osvědčil jako zahraniční komentátor Čs. rozhlasu, kde pracoval 6 let a jeho postup počátkem letošního roku do redakce oficiálního týdeníku ÚV KSČ generální tajemník strany a prezident
republiky Husák schválil. Manželům Manďákovým v
Československu jistě mnoho nechybělo, měli přídě-,
len moderní byt, dostávali vysoké platy, získali ve
stranických kruzích dostatek vlivu a na výlety i na
západ mohli jezdit — zahraniční komentátor musí
poznávat bídu západního způsobu života. Jenže před
rokem podnikli soukromý výlet do Anglie a zalíbila
se jim, jak řekli redaktoru londýnského listu Šunday
Times, tamní volnost: nikdo je nesledoval, nikdo jim
zbytečně neříkal, co se musí a co se nesmí. Celý
rok se pak mladí manželé připravovali na další výlet, pracovní horlivost nebo zdánlivá snaha o kariéru
byly prý zapojeny do příprav na opakovanou cestu.
V Londýně teď požádali o azyl a anglické úřady jim
v jednom dnu "upravily vztah": jako obvykle v podobných případech udělily jim právo pobytu zatím
na jeden rok a pracovní povolení, které potřebují
cizinci.
Z vládních míst se čs. veřejnost o útěku nedoví —
jak vysvětlit lidu, že prověřený nadějný kádr opustil
soudružské řady, že zavrhl možnosti 'skvělé kariéry,
která se nabízela při dodržování jediné podmínky:
zůstat částí systému. Jak vysvětlit, že lze tolik lákavého vyměnit za nejasnou budoucnost v kapitalistické cizině?

Podstatnou částí helsinské dohody bylo ustanovení, že se zástupci 35 zemí
po dvou letech přesvědčí
na konferenci v Bělehradě, jak jednotlivé zúčastněné vlády plní převzatá
ujednání.
Západní státy
trvají na tomto ujednání,
zatímco zástupci Sovětského svazu a ovšem i ostatních komunistických zemí
se je snaží zběžně přejít
a věnovat se "budoucnosti", tj. přípravě další dohody, v níž jsou ochotní
opět něco slíbit. Každý zájem o dodržování dohody
o lidských právech v komunistických zemích odbývají reprezentanti režimů těchto zemí odmítnutím "zasahování do vnitřních záležitostí".
Vedoucí
Bělehradě
světlil 15.
stanovisko

" . . .Úkolem jednání je
stanovit pořad a organizační rámec hlavní bělehradské schůzky představitelů 35 států. Zdálo by
se, že je to úkol poměrně

"Vměšování" je odpovědí na každou kritiku dodržování . dohody z Helsinek komunistickými vládami, především dodržování
(Pokračování na str. 2)
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Americko-sovietské vsťahy
(Pokračovanie zo str. 1)
kritizoval takúto détente a
vyslovil sa v tom zmysle,
že sice hodlá v politike
détente pokračovat', ale
že tá musí m a ť iný obsah
a iné zameranie. Potom
prišiel s otázkou 1'udskych
práv, ktorú si Moskva
pripravila v Helsinkách.
Helsinky poskytli vhodnú
příležitost'
prezidentovi
Cartrovi, aby do politiky
détente a do americko-sovietskych vsťahov vniesol
nový prvok: l'udské práva,
ich rešpektovanie v globálnom rozsahu; pretože
sa domnieval, že je to jeden z najlepších pilierov
pre budovanie trvalého a
spravedlivého mieru. Keď
Carter vo volebnej kampani prichádzal s týmito novými prvkami, na ktorých
chcel pokračovat' v politike détente, v Moskvě sa
prekvapene dívali na to,
čo sa to v americkej volebnej kampani deje. Snažili sa prísť s Cartrom do
styku ešte pred vol'bami,
aby ho vraj poznali a
ověřili si úprimnosť jeho
slov. Carter ich pred vol'bami odmietol; ale Moskvu poplietlo aj to, že jeden z Cartrovych poradcov, bývalý veFvyslanec a
uznávaný štátnik Demokratickej strany Harriman
za pobytu v Moskvě pred
vol'bami vysvetl'oval pánom v Kremli, aby volebnú kampaň a vyhlásenia
v nej nebrali tak vážné,
pretože volebná kampaň a
vyslovené zavázky v nej
vraj ešte netvoria program
novej
vlády.
Skrátka,
Moskva očakávala, že po

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A, Z. Q U I L T I N G
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453

vol'bách pojde zase v americko-sovietskych stykoch
tak ako to bolo pred vol'bami a že za falošné priatel'ské úsměvy bude dostávat' z Ameriky to, čo
dostávala pred vol'bami.
Ale víťazný
kandidát
Carter vel'mi rýchlo a
vel'mi dórazne ukázal, že
to, čo hovořil o politike
détente vo volebnej kampani neboli a nie sú len
volebně řeči.
Prezident,
ktorý si například od tlače Husákovho režimu už
vyslúžil nadávku,
že je
"světovým moralistom", k
čomu ho vraj "neoprávňuje ani americká minulost'
ani americká súčasnosť",
od svojho zvolenia niekol'kokrát dal najavo, že otázku
rešpektovania
l'udských práv v globálnom
meradle nepovažuje len za
taktická záležitost', lež že
ju včlenil ako jednu z intergrálnych zásad svojej
zahraničnej politiky. A to
popudzuje Brežneva. Napřed sa v Moskvě tvářili,
akože
Cartrov program
globálně j
ochrany 1'udských práv nemusia brať
vážné a že pre túto záležitost' bude možno hl'ad a ť cesty ku kooperácii
medzi
veťmocami
na
iných úsekoch vzájomnych
vsťahov.
Netrvalo to však dlho.
Akonáhle si v Moskvě zistili, že aj č a s ť americkej
veřejnosti (veťkopodnikatelské kruhy) sa dívajú na
Cartrovu politiku obrany
1'udských práv kriticky, v
Moskvě obrátili. Už tento
úsek
Cartrovej
politiky
ohrožuje celú oblast' americko-sovietskej "'kooperácie.
Už nastali
vážné
komplikácie aj vo vyjadnávaní o ďalšiu kontrolu
či obmedzenie nukleárneho zbrojenia. Na tomto
úseku sa totiž v představách Moskvy dopustil Carter ď a l š e j chyby. Dovolil
si prist' s návrhom na: radikálnejšie zníženie nukleárneho
zbrojenia
ako
mala v návrhu Moskva.
Prišiel teda s iniciativou
a to je hriech, lebo podl'a

propagandy celého socialistického sovietskeho tábora právo na iniciativu v
odzbrojení, na budovaní
světového mieru má predsa len Sovietsky zváz. Ak
niekto, například americký prezident, príde s návrhom radikálnejšieho odzbrojenia, tak to Moskva
nepřipustí. Predsa. americkému prezidentovi nedovolí, aby jej z ruky vyti ahol tromf praporečníka
mieru.
V
tomto
politickom
ovzduší sa šlo 15. júna do
Belehradu. Dlho sa na túto konferenciu komunisti
připravovali. Omietali a.kúkol'vek kritiku, že by oni
neplnili ustanovenia tretieho
koša
Helsinskej
deklarácie. Šli do Belehradu s úmyslom, že nedopustia, aby sa tam kriticky
hodnotilo, čo sa dosial' na
poli rešpektovania
1'udských práv vykonalo či
nevykonalo. Přišli s návrhom, aby sa hovořilo len
o tom, ako ď a l e j . Lenže
Amerika im odpovedá, že
ano, aj o tom ako ďalej,
ale že napřed třeba hovořit' o tom, ako to bolo dosial', lebo len potom možeme odpovedať na otázku
ako ďalej. A tak v Belehrade došlo -k priamej
konfrontácií medzi Amerikou a Sovietskym zvazom.
Belehradská
porada sa
ocitla v slepej uličke. Čo
bude ď a l e j ?
Brežnev sa dlho připravoval na stretnutie s novým americkým prezidentem. Dal sa kvóli tomu
pasovat' aj na prezidenta
Sovietskeho zvázu. Ale teraz odkazuje do Washingtonu, že na také stretnutie je dosť času, že má
k nemu dójsť až vtedy,
keď by sa niečo podpisovalo, ako za Nixona. Aby
sa trebárs podpisovali znova také nezmysly ako bola deklarácia o zásadách,
na ktorých sa má riadíť
chovanie v e ť m o c í . (Bol to
nezmysel
preto,
lebo
Moskva sa na slávnostne
vyhlášené zásady v případe Angoly vykašlala.)

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kogler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

Trojský kůň

Ale íitázk?.: p-ko ďalej,
sa rovnako týka Ameriky.
V Spojených štátoch sa za
tohoto vzrastajúceho politického napátia vytvořila
paradoxná situácia: totiž
zatial' čo prezident vie,
že v otázke obrany 1'udských práv má za sebou
značnú váčšinu národa, v
politických
kruhoch
sa
právě táto č a s ť prezidentovej politiky začína posudzovať kriticky. Politikáři si kladů otázku, či
Carter
nepretiahol?
Či
pre
l'udské práva má
trpieť celá oblast' americko-sovietskych stykov? A
dokonca sa vraj vo Washingtone už hl'adá aj
obetný baránok,' ktorým
má vraj b y ť prezidentov
poradca pre Národnú bezpečnost' Brzerzinsky. Preto sa aj útoky východoeurópskej tlače, najma soví etskej a československej
sústreďujú na
Brzezinskeho.
Brežnev hl'adal oporu
proti Cartrovej politike aj
na
európskom
západe,
najma vo Francúzsku. Za
poslednej návštěvy v Paříži došlo dokonca v tejto
veci k priamej konfrontácií medzi ním a francůzskym prezidentom. Brežnev čakal, že nájde v Paříži takú protiametrickú
psychózu ako to bolo za
De Gaulla. Ale našťastie,
francúzsky , prezident
v
tomto případe nepodl'ahol.
Amerika móže hádám spoliehať v tejto veci aj na
Velkú Britániu.
Pochybnost' sa javí len v postoji

(Pokračováni s,e strany 1)
Dianami Cr iossy a čekat pokorně, až nám budou milostivě otevřeny. Je doma stále ještě dost těch, kteří
neohnuli hřbet před represáliemi režimu, kteří nemají pokřivenou páteř, kteří neposkvrnili svůj štít zradou na demokratických ideálech. Proč bychom to měli dělat my, kteří žijeme ve svobodných zemích, kteří v nich nejsme nijak ohrožováni komunistickou zlovůlí?
Proto, aby nás přijela navštívit sestra či bratr?
Proto, aby k nám na návštěvu milostivě uvolnili starého pensionovaného otce? Vláda zde zahrála na strunu citovou, o níž ví, že je slabou stránkou naší povahy, neboť rodinné svazky a rodinná soudržnost
vždy patřila k ctnostem našeho občana. A právě z
těchto citů se snaží vytěžit co nejvíce, poněvadž je
si vědoma toho, že je dosti těch, kteří by alespoň
ještě jednou v životě slyšeli bory šumět po skalinách.
Je však silná většina těch, kteří touží spatřit svou
vlast svobodnou a demokratickou a ta se netají nijak
tím, že jen za takových podmínek by se domů vrátila tj. do vlasti svobodné a demokratické, do vlasti
zbavené okupantů a jiné havěti a nepohodlného hmyzu. A tak tedy si, musí. být čs. vláda vědoma toho,
že se vrátí jen nepatrné promile těch, kteří již jednou odhodili pouta otroctví.
Všeobecná deklarace lidských práv se zrodila pod
dojmem zbytečných obětí, válečných hrůz, útrap a
nevídaného ponižování člověka. Žádný občan nemůže
být svobodný, jestliže není svobodný jeho národ a
žádný národ nemůže být svobodný, brání-li ve svobodě jiným národům a svým občanům.
A fakt. že ČSSR je státem, jenž nezaručuje svým
občanům osobní svobodu, který popírá svou vlastní
ústavu, který souhlasí s okupací vlasti, mne vede
k tomu, abych tímto danajským darem jedině pohrdal.

Západného Nemecka, ktoré, ako ukazujú posledně
statistiky o zahraničnom
obchode, hospodářsky najviac ťaží z détente.

kých kruhov, našepkávačov tlače, ktoré móžu svoj
vplyv
stupňovat'
právě
preto, že sú formálně ť a ž ko identifikovatelné a preto aj ťažšie paralyzovatelné. Preto nakoniec sa
kladie otázka jednoducho
takto: vydrží Carter tento
tlak? Podaří se mu dať
détente skutočne nový obsah: obsah, ktorý by odpovedal ašpiráciám světověj
veřejnosti po spravodlivom mieri a úprimnej spolupráci medzi národmi?

Ale o tom. čo ďalej. najrozhodujúcejšía bude situácia v Amerike samotné j. Niet sporu o tom. že
v určitých politických kruhoch bude kritika Cartrovej politiky vzrastať. Nie
ani tak v kongrese, ktorý
sa doteraz o Cartrovom
ťažení na obranu 1'udských práv vyjadřoval len
pozitivně, lež ide o vplyv
Prvý príspevok k odpotých anonymných _ politic- vědi čakajme z Belehradu.

Čs. stanovisko
(Pokračování se str. 1)
dohody obsažené v jejím
tzv. Třetím koši Závěrečného aktu. Zahraniční komentátor Rudého práva D.
Rovenský např. píše (14.
července):
"Některé západní státy
jdou cestou, která není v
souladu se Závěrečným
aktem. Vyjadřuje to angloamerický návrh, který je
pokusem využít bělehradských jednání k tomu, aby
si některé země NATO vytvořily platformu pro vměšování do vnitřních záležitostí socialistických zemí. Chtěly by si také vytvořit podmínky, aby se i
na této schůzce mohly samozvaně vydávat za jakési 'obhájce' lidských práv

jako poslední, který v Bělehraarény k pokračovaní po- dě přednesly."
Sovětský návrh je ovšem
mlouvačných kampaní zaměřených proti uvolňová- pro Prahu ideální: co byní mezinárodního napětí." lo bylo, dohodneme se
Vedle návrhů jednání rychle a pokud možno nekonference, předložených jasně co bude, možnosti
jednak Sovětským svazem, jsou veliké. Podepíšeme
jednak Anglií a Ameri- další velkolepé závazky,
kou, vypracovaly návrh i ale ponecháme na každém
neutrální státy. O tom ří- signatáři, aby si rozhodl,
zda a jak si dohodu vyká Rovenský:
"Návrh neutrálních ze- světlovat a jak ji plnit.
a zneužít

s

schúzkv

mí . . se bohužel rovněž
nepřidržuje
Závěrečného
aktu a mohl by, kdyby byl
přijat, posloužit ke splnění
cílů, jež. si klade angloamerický návrh. Lze však
očekávat, že neutrální země budou dále hledat přijatelné řešení a jimi předložený návrh
jistě není

Před zahájením bělehradské konference věnovaly čs. sdělovací prostředky
nadcházejícímu
jednání hodně pozornosti,
dnes jsou předkládané referáty neobvykle stručné.
Lépe se jistě píše o současném politickém intrikaření Pekingu. .

25. 7. 1977

HLAS

Politická akce v Evropě
Ve dnech 8. az 10. cervence se konala ve Wislikofenu ve Švýcarsku pracovní
porada Rady svobodného Československa, která měla na programu mj. pěl
přednášek a to na témata: Dosavadní strategie a taktika naší práce, Podmínky
a perspektivy práce RSá v Evropě, Úkoly a možnosti politického exilu. Východoevropský exil před Bělehradem a po něm a Politická akce v Evropě. Po
každé přednášce še konala debata a přijímala se usnesení k další činnosti RSČ.
Přinášíme úryvek z přednášky na posledně uvedené téma — Politická akce
v Evropě —, které zpracoval Edmund Řehák z Paříže.
" . . . Jak pracovat v exilu na mezinárodním poli?
O tom jsem už měl příležitost několikrát "referovat. Chtěl bych znovu zdůraznit nutnost drobné, ale
systematické práce na mezinárodním foru a k tomu
dávky , zdravého životního
optimismu:
Pokud se týče situace
v našem vlastním prostředí, je třeba odmítnout tzv.
"exilovou
psychózu" —
zklamání z optimistických
představ exilu po únoru
1948 o předpokládané pomoci Západu při našich
osvobozovacích
snahách,
rozdíl mezi 1. a 2. světovou válkou a naší nynější situací, pseudopsychologické pitvání naší národní povahy v
exilovém
tisku a z toho nutně vyplývající defaitismus. Nesmíme se sami strhávat
za šosy. házet si klacky
pod nohy, propadat malověrnosti. Exilová akce nutně potřebuje finanční prostředky — netečnost a nezájem zámožných a nejzámožnějších krajanů je v
tomto směru přímo skandální . . .

může být někdy prospěšnější ujasnit si " c o neděl a t " : tedy nerozdělovat na
mezinárodním fóru otázku
československa na zvlášť
českou a zvlášť
slovenskou. Tzv. slovenští separatisté budí někdy dojem,
že jsou více proti samotné
existenci
československa
než proti komunistickému
režimu. — Memoranda o
etnických problémech na
západě mají svůj význam,
ale jen když jsou věcná
a koncízní. Zejména pak
mají význám, když z obsahu vyplývá, že řešení
problému je i v zájmu
adresátů. — Ve stycích s
cizími činiteli bychom neměli nadsazovat a nic si
vymýšlet, musíme budit
dojem zcela seriózních informátorů. Nemáme také
argumentovat tak. že oni
vlastně našim poměrům
vůbec nerozumějí a že je
tedy musíme jaksepatří
poučit — to nemá nikdo
rád. to odpuzuje. Měli bychom se snažit o navazování stále hojnějších styků s politickými, odborářskými- kulturními a novinářskými kruhy. — Náš
problém je společný s
ostatními
podmaněnými
národy, stal se dokonce
problémem celoevropským
i světovým. Pokud se týká satelitních zemí, nesdílím tedy názor, že každá
z nich má svůj problém
zvláštní a ten že má být
odlišně řešen. V intervencích u západních činitelů
bychom měli zdůrazňovat,
že bez uplatnění všech lidských práv v našich zemích nebude v Evropě
skutečná bezpečnost ani
možnost trvalé spolupráce. Naopak, v celé střední a východní Evropě budou existovat ohniska odporu,
vzpour,
povstání
proti komunistickému režimu . . .

Mezinárodní situace nebyla dlouho pro naše snahy příznivá. To však není
důvod, abychom složili ruce v klín a čekali, jak vše
dopadne. Strategie a taktika Sovětského svazu spočívají především v organizování soustavné subverse
na celém světě, před čímž
Západ nejen zavírá oči a
ucpává si uši, ale dokonce
podvratnou
činnost
usnadňuje svojí hospodářskou, finanční a technologickou pomocí, Kreml počítá i s tím, že rozšířený
duchovní a mravní relativismus na Západě podkopá samy základy západní,
křesťanské kultury a civilizace. Postoj západní konzumní společnosti k tragickému osudu evropských
V poslední době se mezipodmaněných národů je národní
situace
trochu
často veden zásadou, že z změnila v náš prospěch —
cizího krev neteče . . .
také vlivem "jinakmyslíOdpovědi na otázky " c o cích" ze Sovětského Svazu
dělat" nemohou být vy- — což můžeme pozorovat
čerpávající. Pro naši věc v politických, kulturních,

syndikátních a novinářských kruzích. Doufejme,
že to ovlivní i vlivné kruhy vládní. Navíc: Závěrečný akt z helsinské dohody
přinesl "Pandořinu skříňku",
ze které vyskočila
výbojnost lidských práv.
S tím zřejmě nepočítaly
ani komunistické režimy,
ani vládní kruhy na Západě. V Loji o lidská práva
je revoluční síla, s lidskými právy se dala znovu
na pochod idea svobody.
Možná, že se Amalrik nemýlil ve své předpovědi
pro rok 1984. A také možná. že už 60. výročí bolševické revoluce bude mít
jiné dozvuky než se předpokládá.
Obsah helsinské '"Pandořiny skříňky" měl nesporně vliv i na západní komunisty. na vznik tzv.
eurokomunismu.
Ten.
myslím, nutno sledovat
bez předem zásadně odmítavého
postoje.
Odraz
eurokomunismu může zapůsobit i v komunistických
režimech a vše, co tyto
režimy
ohrožuje,
může
prospět
osvobozovacímu
hnutí.
Také
propagace
myšlenky neutrality československa stojí za uvážení — je o ní výslovná
zmínka
v
Závěrečném
aktu a vedení KSČ stále
straší jako přízrak . . .
Co nemáme dělat? Doporučovat západním vládním kruhům, aby si v Bělehradě
"nekladly utopistické cíle". Copak někdo
předpokládá, že si je budou klást? Nebo je to řečeno na adresu prezidenta
Cartera ve věci lidských
práv? Opravdu není věcí
exilu, aby zase, snad pro
změnu, strhával za šosy
západní vládní kruhy. Spojování rodin, sňatky různých státních příslušníků,
rozšíření turistiky, setkávání sportovců atd. jsou
jistě pěkné věci, ale ty samotné nemohou být politickým programem exilu! . . . ;
Na nedávném zasedání
parlamentního Shromáždění západoevropské unie

DOMOVA
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce
— Mezinárodní
rychlík
Praha - Varšava - Moskva se 9. července srazil
na předměstí Vratislavi s
dieselovou
lokomotivou,'
při čemž bylo 11 osob zabito a přes 40 zraněno.
Z čs. občanů je pouze 1
zraněn.
— V Praze zemřel 8. července ve věku 75 let spisovatel a divadelní pracovník J. Tumlíř.
— Apoštolský administrátor pražské ř. k. arcidie^eéze dr. F. Tomášek dostal blahopřání k jmenování kardinálem dokonce
taky od Gustáva Husáka.
— Navrátilec Tomáš Řezáč
napsal knihu o A.
Solženicynovi pod názvem
Odhalení odrodilce.

Brna. ' Transplantaci provedl lékařský tým pod vedením MUDr. V. Kočandrleho. Je to již téměř 300.
transplantace ledviny v
Československu (v celém
světě více než 30.000).
— V jižních Čechách je v
současné době 42 státních
přírodních
rezervací, 8
chráněných přírodních výtvorů a oblast klidu v Píseckých horách. Připravuje se vyhlášení další rezer vace — Třeboňska s výměrou 70.000 hektarů.
— Od června do 12. července byla vytažena z řek,
přehrad a koupališť na
Slovensku těla 18 utonulých osob.
— Pracovníci Vojenských
lesů a statků v Sušici
oznámili, že se osvědčil
— V těchto dnech je tomu
několik let pokusně cho75 let, co byla uvedena do
vaný herfordský skot, jeprovozu první
ozubená hož domovem je Kanada.
dráha v Čechách a to z O stádo s 345 kusy se staTanvaldu přes Kořenov do rají jen pastevci, i většiHarrachova. Stavba toho- na porodů se odbývá v příto objektu stála tehdy 5 rodě bez asistence lidí.
miliónů rakouských korun. Chov v šumavských horDále 9. července tomu by- ských oblastech se bude
lo 620 let, co byl položen dále rozšiřovat.
základní kámen ke Karlo— Jako každoročně, odlevu mostu v Praze. Původ- těl Gustáv Husák " n a poně se tento most, spojují- zvání ÚV KSSS" 15. čercí Staré město a Malou vence na dovolenou do Sostranu, jmenoval Kamen- větského svazu.
ný nebo Pražský, teprve
— Novým čs. velvyslanod r. 1870 má svůj dnešní
cem ve V. Británii a Sev.
název — na paměť Karla
Irsku byl jmenován Z.
IV., který jej dal v roce Černík. M. Jablonský byl
.1357 postavit. . ,
"pověřen jinými úkoly".
— Počátkem července za- — Pracovníci české občaly žně na jižním Slo- chodní inspekce dělali v
vensku, v polovině měsíce 1. pololetí prověrku ve 265
na jižní Moravě a v dal- střediscích restauračního
ších dnech' začínají i v stravování a. zjistili, že z
jiných krajích republiky. 923 případů kontrolovaOčekává se,
že celková ných nápojů jich mělo nesklizeň obilí
bude letos, správnou míru více než
velmi dobrá.
pětina. Dále u 1.319 porcí
— Dne 13. 7. přistálo na jídel bylo 320 pod povoleruzyňském letišti v Praze nou váhovou tolerancí a
letadlo společnosti Malév laboratorní vzorky kávoz N. Yorku, které přivezlo vých odvarů ukázaly, že
ledvinu vzácné krevní sku- téměř polovina podávapiny AB určenoú k trans- ných káv neměla správnou
váhu.
plantaci. Ledvina zemřelého dárce z USA byla týž — 11. července promovalo
den
transplantována v v Praze prvních 72 absolpražském Institutu klinic- ventů "fakulty řízení", tj.
ké a experimentální me- nové fakulty Vysoké školy
dicíny 441eté pacientce z ekonomické.
— Ministr kultury Slovenpoukázal Sir Frederic Ben- ské socialistické republiky
M. Válek byl jmenován k
nett na to, že lidská prá50. narozeninám národním
va neplatí jen pro jednot- umělcem a současně dolivce, nýbrž i pro celé ná- stal Řád práce.
rody. Národy mají mít — 8. července byl otevřen
právo na sebeurčení, na nový 53.5 km dlouhý úsek
čs. dálnice z Mirošovic do
státní nezávislost a na
Hořic na budované dálnispolečenský řád, který si ci Praha - Brno - Bratisvobodně zvolí.
Národy slava.
mají mít také právo zvo- — Velvyslanec N. Zélandu
lit si alianci, ke které v ČSSR (se sídlem ve Vídni) B. F. Bolt navštívil
chtějí náležet nebo i jiný
výzkumný ústav ovčárenstatus — např. i neutrali- ský v Trenčíně a seznámil
tu. To je politický program se podle zprávy ČTK s novinkou : aplikací strojovépro exil.
ho dojení ovcí. Co nových
V dějinách se už z mno- strojů by se mohlo uplathých utopií staly reality nit na 5. kontinentě!
a naopak leckterá "reál- — 6. 7. hlásila ČTK: " V
pražském hotelu Interconpolitika" už často skončila
tinental se včera konala
zcela nerealisticky.
konference právníků ČSSR

. . . Zprávu • o
činnosti
organizace přednesl její
předseda J. Ondřej, předseda
Nejvyššího
soudu
ČSSR. Po bohaté diskusi
čeští i slovenští právníci
vyjádřili svůj vztah k politice KSČ a k jejímu úsilí o naplnění nejhumánnějších leninských zásad v
zabezpečování
lidských
práv a svobod." Posuzoval by nějaký svobódný
soud podobné prohlášení
za legraci nebo za drzost?
— Na Fricově náměstí v
Olomouci ukončili pracovníci Památkové .péče rozsáhlý archeologický výzkum. V areálu předhradí původního přemyslovského hradu a v místech
předpokládaného
dvorce
prvního olomouckého biskupa z 11. století
prozkoumali odborníci až 2%
m mocné sídlištní vrstvy,
které se zde uchovaly v
průběhu tisíciletého osídlení. Nejstarší sídlištní objekty pocházejí z druhé
poloviny 4. tisíciletí před
našim letopočtem.
Jde
zejména o obilní jámy, v
nichž byl nalezen unikátní
soubor tkalcovských pomůcek z této doby, jako např.
tkalcovské závaží, hliněné
cívky, přesleny a kostěné
člunky. Další nálezy dokazují, že tu byly vyráběny provrtané kamenné
sekery a pazourkové nástroje, podle nichž lze usuzovat. že již v druhé polovině 9. a v první polo=vině 10. století sídlily v
těchto místech slovanské
kmeny.
— V rámci mírové propagandy skončilo ve Kdyni
na Domažlicku první národní finále soutěže "O
partyzánský
samopal".
Absolutními vítězi se stali pionýři
Středočeského
kraje.
— Ve Vysokých Tatrách
se zřítil počátkem července 65. turista J. Antoška
ze Žiaru. Od začátku roku je to již 14. oběť Vysokých Tater.
— V Bratislavě zemřel ve
věku 72 roků
vynikající
vědec, profesor lékařské
fakulty University Komenského J. Červeňanský.
— Krajský soud v tJstí
n. L. odsoudil po dvoudenním přelíčení Jaroslava V. z Varnsdorfu k 8
letům
žaláře,
protože
" s v ý m jednáním umožnil
nepřátelské organizaci z
kapitalistického státu získat naše státní tajemství".
— Po 4 měsících se vrátila do Československa II.
čs. speleopotápěčská expedice Sri Lanka 77. 12Qlenná expedice studovala na
asijském kontinentě genetické zvláštnosti různých
typů krasu. Vedoucí výpravy Dr. I. Waltzer prohlásil, že se expedici podařilo splnit dané úkoly a
vzorně reprezentovat socialistickou vlast.
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SRPEN 1977
Jarka Vlčková
• 1. srpna 1712 zemřel v Praze sochař a řezbář
František Preiss. S jeho dílem se setkáváme nejen
v Praze (monumentálně pojaté sochy českých patronů v chrámě sv. Víta), ale i na venkově (kostel sv.
Mikuláše v Lounech, výzdoba hlavního oltáře v Doksanech aj.).
• Na blatenský zámek byli v době Ferdinanda Hildpranta zváni často pražští umělci. Na sklonku devadesátých let pozvali si i Jindřicha Mošnu, aby s místními ochotníky zahrál hlavní úlohu v Stěchově satiře
Ohnivá země. Představení se vydařilo a Mošna byl
zámeckým pánem štědře odměněn a nebylo zapomenuto ani na nepřítorimého autora hry, jemuž měl
Mošna hostitelův dar odevzdat. Ale z příslovečné
své šetrnosti, zdá se, že nikdy neodevzdal. Jeden
z největších českých herců, Jindřich Mošna, se narodil 1. 8. 1837.
• Ředitel pražské universitní knihovny, odborník v
knihovnictví, Jan Emler se narodil před sto léty —
1. 8. 1877. Uvedl české a slovenské universitní knihovnictví na moderní vědeckou základnu.
• 4. 8. 1902 se narodil český operní pěvec Jan Pacl,
který se stal později ředitelem Krajského krušnohor• ského divadla v Teplicích.
• Stříbrný vítr píseckého gymnasia zavál i do kroků
autora Ohlasu písní českých. Na tomto gymnasiu
zvítězil v básnickém klání německou ódou, již složil k jmeninám paní Nannetty, choti guberiálního
rady a Schuldirektora gymnasia Nussbaumera. Je
to první báseň, jež se od Františka Ladislava Čelakovského, který zemřel 5. 8. 1852, dochovala.
• Sto let uplyne 6. srpna od smrti spisovatele Vincence Vávry. Účastnil se revolučního hnutí v roce
1848, o dva roky později byl odsouzen pro účast na
májovém hnutí. Byl odpovědným redaktorem Krásova Času, odkud přešel do nově založeného politického
deníku Hlas.
•
Universitní profesor Josef Charvát, zakladatel
čsl. endokrinologíe, pracoval po zatčení nacisty jako
lékař v Dachau a Buchenwaldu a proslul i tam svou
lidumilností. P o osvobození převzal bývalou I. německou kliniku v Praze. Interista J. Charvát se narodil
6. 8. 1897.
• Věrna rodinné tradici věnovala se Anna Hostomská-Očadlíková, dcera pelhřimovského soudního rady,
zcela hudbě a poslucači rozhlasu si na ni vzpomenou
jako na pořadatelku hudebních pásem a vykladačku
hudebních děl. Anna Hostomská, jež se narodila 6.
8. 1907, je autorkou knih Opera a Kouzelný svět,
jenž je určen mládeži.
• 7. 8. 1867 se narodil ve Vratišově znamenitý folkloristický pracovník Štěpán Dvořák. Vynikal činností
loutkářskou, Jíž provozoval s neobyčejnou vyspělostí.
• 8. 8. 1972 zemřel žák Blažíčkův, Boudův a Pokorného malíř Jaroslav Otčenášek, jehož inspirovalo k
malířské tvorbě okolí řeky Berounky.
• 9. 8. 1847 zasedal na faře v Čachticích výbor slovenského spolku Tatrín a o den později na všeobecném shromáždění spolku bylo schváleno uzákonění
spisovné slovenštiny, čímž potvrzena štúrova odluka.
• 9. 8. 1867 se narodí slovenský lékař a politik
Vávro Šrobár, který zastával ve vládách první republiky funkci ministra unifikací.
• 10. srpna 1822 se narodil významný prosaik štúrovské generace, průkopník slovenské historické novely, Jan Kalínčák. Úsměvným nekrologem nad slávou slovenského zemanstva je jeho Reštaurácia, jež
vyšla v šedesátých létech.
• O dvacet let později se narodila akademická malířka a spisovatelka, dcera Mikoláše Alše, Maryna
Svobodová-Alšová, která celý svůj život s velkou
láskou a plným porozuměním zasvětila spolu se svým
manželem dr. E. Svobodou záchraně a popularisaci
díla a odkazu svého otce.
• 27. dubna 1927 měla premiéru na Národním 'divadle v Praze Weinbergrova opera švanda dudák, jež
byla komponována na libréto Miloše Kareše podle
hry Tylovy a přeložena do sedmnácti jazyků. Weinbeřger komponoval také operety: po Císaři pánu
(Pokračování na straně 6)
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Dva otvorené listy o situácii spisovateťov

V Polsku aj inde
Švajčiarsky denník Neue Zuercher Zeitung uveřejnil počiatkom to|ito mesiaca dva vel'mi zaujimavé
otvorené listy — prvý poťského spisovatďa Wiktora Woroszylského západonemeckému
spisovatelovi
a obráncovi 1'udských práv Heinrichovi Bóllovi a potom jeho odpověď Woroszylskému. Obidva přeložíme aspoň v skrátenom vydaní — týkajú sa situácie v celom komunistickom bloku v strednej a východnej Európe.
Najprv niekoFko slov o Wiktoru Woroszylskom.
Je to spisovatel' strednej poFskej generácie. Bol
presvedčeným komunistom, potom skeptikom a dnes
je .liberálom. V období odmaku, ktoré sa začalo rokom 1956, bol šéfredaktorom týždenníka Nowa Kultura. Ked' sa zostřili podmienky pre liberálnejšiu výměnu myšlienok, Woroszylského z tejto funkcíe odvolali. Napriek róznym zásahom cenzury a kultúrnopolitickým opatreniam sa mu predsa len cosi podařilo uveřejnit' a j e známy niekorkými dielami i na
západe. Jeho najvýznamnejšie diela z posledných
čias, román Literatura, krátké prózy, nazvané Příběhy a kniha reportáží Návrat domov — padli za o b e ť
cenzuře. V roku 1968 ho postihol trest, kedže sa zúčastnil na protestnom hnutí pol'ských spisovateFov
proti zákazu predstavenia Mickiewiczových Dziadov.
vo Varšavskom národnom divadle. Toto prenasledovanie však nebolo dósledné a trvalo krátko. V tom
čase mohol prekladať, uveřejňovat' knihy pre mládež.
Avšak nesmel publikovat' svoju lyriku, nesmeli sa
písať kritiky na jeho diela, nemohol publikovat' v zahraničí a dokonca nesměl vydávat' svoje knihy ani
pod pseudonymom. V roku 1976 podpísal protest intelektuálov, adresovaný poFskému parlamentu, v ktorom sa ohradili proti zavedeniu istého paragrafu do
pol'skej ústavy. Potom ho postihli tvrdšie opatrenia
pol'ských úradov, ako o tom píše vo svojom otvorenomliste Heinrichovi Bóllovi:

a petícií adresovaných úradom, ak obsahujú nezávislé
rnienky a solidarizujú sa s prenasledovanými robotníkmi z Ursusu a Radomu, z -ktorých doteraz nie sú
všetci na slobodě a mnohí sú nezaměstnaní. Represívne opatrenia postihujú často tých, ktorí jednoducho pestujú spoločenské styky s Osobami, patriacimi
k takzvanej opozícii."

" A j u mňa sa to nekončilo zákazom tvorby. Už 20
rokov, áno, presne odkedy som redigoval týždenník
Nowa Kultura, som pod policajním dozorom. Moje telefonáty a nielen tie, odpočúvajú a robia z nich viac
alebo menej tendenčně správy, ktoré končia na písacích stoloch róznych velikášov ústredného výboru.
Moju korešpondenciu kontrolujú a často sa stratí. Mojim známým pri policajnom vypočúvaní hovoria o
mne zlověstné a vymyšlené nezmysly. Teraz sa tieto
nezm5"sly rozširujú aj v róznych brožurkách pre vnútrostranícku potřebu."
<•
"Avšak aj v oblasti policajného šikanovania a prenasledovania v poslednom čase pokročili: V januári
moju rodinu při presťahovávaní demonštratívne sledovali tri vozidlá, ktorých posádka sa neostýchala
prísť na schodiště, až po prah mójho bytu a nažer a ť
doň. V tom istom mesíaci šesť policajtov v civile
vniklo do bytu istej sekretářky, ktorá právě přepisovala na stroji moju knihu. Prehliadli jéj byt a niekoFko hodin ju vyšetřovali, zakial' dokladné študovali
moje rukopisy. Pochopitelné nebudem vyratúvať všet"Nepretržitá přítomnost' cenzora, ktorý mi požerá ky prečiny proti ústavným zárukám, ktoré polícia
ponad plecia, pochopiteFne sťažila moju každodennú porušila."
prácu. Iba ťažko som to překonával, avšak určitým
"Cesty do zahraničia patria do inej oblasti šikanospósobom som pracoval a žil aj ď a l e j . Od váčšej
vzbury, například od možnosti uveřejňovat' svoje die- vania a zotročovania občanov. Keď som si v uplyla v zahraničí, ktoré som nesmel publikovat' doma, nulých dvádsiatich rokoch žiadal o pas, nikdy som
ma odrádzalo povedomenie, že si tým v Pol'sku zne- nevedel, či moju žiadosť schvália aleba zamietnu.
možním akúkol'vek publikačnú činnost'. Platím teda, Nikdy som vopred nemohol plánovat' cestu, lebo to
ako mnohí iní, vysokú daň za zbedačenú, znetvořenu, vždy záviselo od nálady všemocných úradov."
"Takto som žil — bez práva na prácu, bez práva
avšak predsa len akúsi existenciu vo vlastnej krajin
ne, za akúsi koexistenciu s poFskými čitateFmi, kto- na cestovanie, bez práva na verejnú obranu proti
rí mi nedali nijaké právo, aby som ich opustil. Ob- šikanovaniu a ohováraniu vo svojej krajině, ktorá už
medzovaný, avšak, nie úplné eliminovaný na knihku-. roky — a paradoxně nie nepodstatne — platila za
peckých regáloch, bol som tu predsa len přítomný najznesiteFnejšiu zo všetkých socialistických krajin.
a tejto přítomnosti som sa nemohol zriecť. Avšak aj Takto žijem, takto žijeme. Zostanem tu a budem ď a toto sa ukázalo ako přechodné. Náš systém nepozná lej písať a robiť to, čo pokládám za správné a butotiž len postup eliminácie jednotlivých slov, odsekov dem sa priateliť s tými, s ktorými chcem. V týchto
alebo úplných diel prostredníctvom cenzora. Eliminu- dňoch budem m a ť 50 rokov a tak nádej, že ešte zaje aj l'udí, ich diela a mená. V literárnej krajině sa žijem to, čo sa radikálně změnilo, sa stále zmenšuje.
zo dňa na deň vytvárajú medzery, črepinový súd za- Stratil som navždy všetky ilúzie, že v tomto systé-sahuje aj do hlbín literárnych dejín, spatné do blíz- me, nech sa už akokoFvek nazýva a v ktorom boli
kosti a do dial'ok. Jedného dňa nemá nijaký člověk, kedysi tvořivé prvky, že z toho niečo zostalo a znovu
predovšetkým mladí l'udia, vedieť, že určitý spiso- móže rozkvitnut'. Ti; ktorí stelesňujú tento systém,
vatel' žije alebo žil a v literárnom procese svojho sú schopní len tupo nivelizovať, pomstychtivo ničit'
času zohral určitú úlohu. Samotný spisovatel' sa mó- živé kulturně tkanivo, autentické spoločenské zvazky
že p ý t a ť : Existujem naozaj? Ako existujem, ak a všetky jednotlivé 1'udské osudy. S týmto násilím,
mlčím, keď mi dávajú putá a odstraňujú každú stopu nech už by bolo len určitou formou slabosti, s týmto
všetko drviacim valcom, nemožno b y ť v súlade s
z príručiek a knižnic?"
podmienkami koexistencie, nakoFko sa člověk móže
Woroszylski potom upozorňuje na osud svojich mno- iba pokorné zmieriť so svojou neexistenciou alebo
hých kolegov z literatúry, na vynikajúceho rozhlaso- jestvovať proti jej voli. A to všetko podl'a rozsahu
vého a divadelného režiséra Jerzy Markuszewského, svojej vole prežiť alebo neexistovat'."
ktorý už dve sezóny nemóže pracovat' v divadlách
a raz mu polícia brutálně prerušila skúšky. Upozor- , "Ak to však potom tak je, čo ma móže zdržovat'
ňuje aj na případy vedcov, ktorým znemožňujú ich nahlas vyslovit' svoje skúsenosti a najma porozprávať
činnost'. Ďalej v otvorenom liste píše:
to vám, ktorý určité pochopíte, že nežiadam súcit
"Represívne opatrenia postihujú signatárov lišto v alebo intervenciu, ale iba chcem, aby sa to vedelo.
Co ma móže zdržiavať, aby som moje v Pol'sku zakázaně diela odovzdal na vydanie poFským emigrantským vydavateFstvám, v nádeji, že touto obchádzkou
Provádíme veškeré práce ontickř
sa raz dostanú naspáť? Móžem si b y ť istý, že napřesně, rychle a za levp» cení
sfcanú nové represálie a potupovania. Má to však este
význam tu, kde aj tak už prekropili hranice?"
ToFko Wiktor Woroszylski. Západonemecký spisovatel' H. B511 mu odpovedal:
|
Hampton St.,
"Milý Wiktor Woroszylski, to, čo ste na moju adresu mienili oznámit' světověj veřejnosti, celkove zodpovedá správám o situácii, ktoré som dostal z Prahy, Moskvy a Nemeckej demokratickej republiky. Dějinami podmienené, subtilné a podstatné rozdiely med-zi PoFskou 1'udovou republikou, Československou soi
W R P A
Telefon 598-6756
cialistickou republikou, Sovietskym zvázom, Nemeckou demokratickou republikou, Rumunskom, Maďarskom a BBlharskom, rozdiely, ktoré rozvedené der
podrobností by viedli ďaleko, vytvárajú teraz rovnakú situáciu vo všetkých socialistických krajinách. Do
(Pokračovanie na str. 6)
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Skromná Evropa
Ferdinand

Nevhodná slova
Milan Růžička

Peroutka

Že máme žjvot před sebou, nás nejčastěji ujišťují
ti, ktéří nám stojí v cestě.

Se světem někdy nelze učinit mnohem více než jej popsat. Co byla Evropa? Zde poprvé byly promyšleny myšlénky, jimiž svět žije. Bylo to místo, kde byly vynalezeny a odkud se rozšiřovaly nástroje, jichž moderní člověk užívá. Zde sídlila energie, čilost i nepokoj lidské mysli. Nikdo Evropě nic nedaroval, vše si dala sama. Jedna z několika historií Evropy je historie výkonnosti. Evropané daleko
více než jiní. vytvářeli z toho, co bylo na povrchu země nebo v jejím nitru. Kam se vypravili, tam byli
neodolatelní — mimo jiné též díky střelnému prachu, který utvářel dějiny po několik staletí. Vznikl
kolonialismus. Jako pán se pohyboval Evropan po slabším, chudším světě.
Toto postavení "Evropy
bylo za našeho života zasypáno
jako
lavinou.
Proč? Nikdy neexistovala
organisovaná síla jednotné Evropy, vždy jen síla
jednotlivých
evropských
států, kdysi také španělska. potom už jen Francie, Německa. Anglie, které mezi sebou vedly četné
války. Války byly jeden z
trvalých
a
význačných
evropských faktů. Poněvadž vynalézavost Evropanů nepřestávala, byly to
války čím dál tím ničivější.
zbraně
vražednější.
A^álčíce podle svého zvyku
jeden
proti
druhému,
evropské státy podnítily
první a druhou světovou
válku. Po konci druhé světové války patřily Francie
a Anglie formálně k \ ítézům, ale nemohly si zatajovat, i že — pokud jich se
týká — je to vítězství prohrané. Vešly do nového života s pravdivým pocitem
nesmírné
vyčerpanosti.
Anglie po svém dlouhém
osamoceném
boji
proti
Hitlerovi a po pádu svého
impéria, jenž se dostavil
neprodleně po válce. Francie po své ponižující počáteční porážce a následující německé okupaci. To
ovšem bylo i jinými zpozorováno, a bylo třeba dlouho
přemlouvat
Stalina.

aby připustil Francii jako
rovnocenného partnera ke
konferenci vítězů. Třetí
silný evropský stát, Německo. bylo po válce rozhodnutím vítězů rozděleno
na dva ideologicky rozličné kusy. na některých místech dokonce od sebe oddělené vysokou a hlídanou
zdí.
Nebylo ani možno, aby
si nebyly tři hlavní západní evropské státy vědomy
toho. že přestaly být velmocemi. Že pozbyly síly,
která
rozhoduje
poměr
mezi státy a která vždy
aspoň do poloviny je síla
vojenská. Druhá polovina
síly je v počtu obyvatelstva. který nikdy nebyl
ohromný na straně Evropy. Po určitých výpočtech
se stala západní Evropa
skromnou. Jestliže se dnes
odněkud ozývají hlasité a
výbojné požadavky, tedy
nikoli odtud. S nejuv|domělejší skromností se chová Anglie, kdysi nejmocnější. Čelný anglický časopis přináší na své první
stránce programový článek s titulem:
"Evropa
skromného
Evropana".
Anglie st nedopřává onoho
dobrodini. které na chvíli
spočívá v tom. že lidé
nevidí jasně. Oddává se
tiché, vkusné resignaci. v
níž lidé pokud možno se

bouzí skotský a wallšský
nacionalismus a žádá volnost,
a ť cokoliv by to
mohlo znamenat. Ve Francii
jižnější,
osmahlejší
část obyvatelstva by prý
raději žila třeba v menším státě, který by však
ochotněji vyhovoval potřebám jižní povahy. Dejte 1
nám nějaký nový útvar na
březích Středozemního moře. Pak. ovšem, je Severní
Irsko, dnes abnormálně
krutá evropská scéna, kde
je život člověka nebývale
laciný v nenávistném boji
mezi katolíky a protestanty. Intrikám světa sem pašují zbraně, aby občanská
válka byla ještě krvavější. Ve Švédsku oponují
Laponci, a v malém Švýcarsku
se prý obyvatelstvo pohoří Jura oddává
skeptickým myšlénkám o
potřebě společného Švýcarska.
Nejvážnější
je
problém
Kanady.
kde
Francouzi by dali téměř
všechno za to, kdyby "mohli žít úplně odděleně od
svých dosavadních anglicky mluvících spoluobčanů.

ještě slušně chovají jeden
k druhému.
Je-li ztraceno, co nebylo
možno zachránit, tu resignace je nutná i rozumná.
Avšak sotva by to měla
být resignace přílišná. Život národů nekončí po nehodách, jež utrpěly. Je na
nich, aby se zařídily v
okolnostech nových. Ústup
ze slávy může být větší
nebo menší, nezbytný nebo méně nezbytný. Nejškodlivější by byl úpadek
v úsudku, nepozornost k
hlavním problémům doby.
V západním evropském
světě sě vyskytuje jakási
chuť dělit se na menší
celky, rozkládat, co po staletí nebo tisíciletí patřilo
k sobě. Kde jeden stát je.
aby byly dva. Belgie se
skládá z Flámů a Valonů.
Flámové patrně by byli
šťastnější
v
nějakém
vlastním státním útvaru,
mnohem menším než je
Belgie,
sama
neveliká.
Procházejí městy ve svých
starobylých kostýmech a
demonstrují
pro
vznik
Flámska. Ve španělsku
jsou dva miliony Basků, o
nichž se praví, že jsou to
lidé silné vůle. S tou silou, jež v nich je, žádají,
aby nebyli ovládáni Španěly, nýbrž propuštěni z
dosavadního
svazku. V
Anglii,: jak čteme, se, pro-

Nepochybně leckteré z
těchto nápadů nejsou míněny
zcela
vážně. Ty
však, které jsou míněny
vážně, jakoby nevědomě
sledovaly perversní cíl:
aby co nejrozdrobenější,
.(Pokračování .na str. 6)

Takt, zdvořilost, ohleduplnost, to jsou velmi krásné
vlastnosti. Zkuste se však s nimi dostat do .přeplněného autobusu.
'
Kdo si nevěří, ten se alespoň neobelhává.
•
'

Nejvíc nám lichotí upřímná závist..
*

•Teprve když ' zvítězíš, ' poznáš, kolik lidí bojovalo
na- tvé straně.
•
, Nejhůře se překonávají
,
•

obtíže plánované.

Lidi nezajímá, kam . jsi až došel, ale kam jsi to
přivedl. .
|
•
Nejméně se snažíme dělat to, v čem nám nikdo
nebrání.
;
•
Spíše se
něčem.

vždy • domluvíme

na

někoho

než

na

! *

' Není růže bez trní. Opak je ale běžný.
'
•
1 Když každý píská jinak, nemusíš aspoň tancovat.
'
•
• Nejvíce své blížní odsuzujeme za ty. poklesky, které jim závidíme.
•

*

.Vyhrávej v ž d y t a k , abys nemusel klopit před po,

raženým zrak.

,

*
Nic ho nemůže porazit. Leží. •
|
•
Nejvíce horko nám bývá tehdy, když nás odkrývají.
'
*
' Kdo zná dobře cestu, tomu se snadněji i obchází.
>
•
> Chtěl být událostí — a stal se případem.
[
•
Propůjčit se nedal k ničemu. Prodat ke všemu.

•

>

Nějaký blázen! Obejel půl světa a přivezl si je>
nom dojmy.
>

•

> Lidi obvykle víc zajímá, kolik ti to hodí, než co
> ti to dává.
>

•

> Kdo slevuje, chce prodat. I v zásadách.

VELKÝ VYBER JAKOSTNÍHO

MASA A U Z E N I N

VŠEHP

DRUHU

>
>

PRVOTŘÍDNÍ

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

TÉZ K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM

*

Pracoval jako automat. Také do něho museli nejprve hodit prachy.

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

M L A D É K R M E N É KACHNY,

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

KUŘATA
UZENAŘSTVI

O W CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew. Vic

Prach jsi a v prach se obrátíš! Ale kolik to mezitím stojí prachů!

ŠAŠLÍKY

Tel. 86 7178

>

> V
>
>
*
>

Jde o to, aby se ti nezelenalo tak, aby- se z'a to
bylo třeba červenat.

Kdo chodí v kolejích, nemůže zabloudit. Ale může
ho něco přejet.
*
•

Elektrik» t City: číslo 47 (z Collins. ST. po Victoria Vde.). zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 36

•

mládí jsem mnohdy držel' jazyk'za zuby, přotože bych dostal. Dnes ho držívám proto, že bych
ledascos nedostal.
• ::
•

*

Na stojaté vody ted'. nejvíce nadávají ti, kteří pomáhali stavět přehrady.
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Skromná Evropa
(Pokračování

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

kalendář HD
(Pokračování

se strany 4)

na třešních s pražskou premiérou 13. 9. 1936 následovaly Na růžích ustláno a Appropos, co dělá Andula.
Libretisty těchto operet byli brněnští autoři B. Polách a J. žalman, z čehož druhé jméno bylo pseudonymem Fr. Kožíka. Jaromír Weinberger zemřel 10.
srpna 1967 v St. Petersburgu na Floridě.
• Odchovancem Braunovým byl sochař Jiří František Pacák, který zemřel 11. 8. 1742 v Moravské Třebové. Jeho dílo patří však převážně Poličce, pro niž
vytvořil sochu P. Marie, jež patří k nejkrásnějším
barokním sochařským výtvorům.
• 11. 8. 1892 zesnul dramaturg ND v Praze Ladislav
Štroupežnický. Jeho veselohra Naši furiantí se dočkala na ND pouze šesti repris, je však. zajímavé, že si
ji po dvou létech zvolil Jindřich Mošna k oslavě
své pětadvacetileté herecké činnosti. Za nejlepší jeho drama je pokládána hra Na valdštejnské šachtě.
Na tomto díle je patrno, že Štroupežnický měi pochopení pro sociální otázky, v jejichž řešení viděl
cíl i pokrok.
• V Štencově Umění bychom se dočetli v zajímavé
studii J. Neumanna o malíři Antonínovi Hudečkovi,
jenž zemřel 11. 8. 1942, a o jeho díle, jež v w r c h o
lilo na přelomu století a to hlavně tvorbou krajinářskou.
• 13. 8. 1402 byl zabit kutnohorskými horníky Smil
Flaška z Pardubic, jehož Novou radu z konce 14.
století přebásnil latinsky Jan Skála z Doubravky.
• Žák a přítel B. Smetany, hudební skladatel a kritik Jan Ludevít Procházka, se narodil 14. 8. 1837.
Byl spoluzakladatelem Hlaholu, sborovým dirigentem
Umělecké besedy. Velmi cenná je jeho korespondence
s B. Smetanou.
• Lásku k přírodě a myslivosti probudila v Komárkovi šumavská příroda. Univ. profesor, zoolog Julius
Komárek se narodil 15. srpna 1892 v Železné Rudě,
kde byl jeho- otec lesmistrem. Z jeho populárně přírodovědeckých knih si získala největší obliby kniha
Lovy v Karpatech, jež vyšla v krutém okupačním
x
roce 1942.
• Nakladatelství Aventinum zahájilo rok 1931 knihou Adolfa Hoffmeistra Kalendář. Autor se narodil
15. 8. 1902 a je libretistou dětské opery Brundibár,
jež s hudbou H. Krásy byla provedena v roce 1943
v terezínském ghettu.

VŠECHNY D R U H Y
KONTINENTÁLNÍCH

se

str. 5) jí na obrovsky domácí
konsumní trh, na němž se
nejrozdělovanější západní
americká výroba mohutně
Evropa stála proti jednotrozvíjí.
Pravda je,
že
nému sovětskému kolosu.
Evropa by měla aspoň poSovětské Rusko si jednak
dobně velký trh, kdyby se
dává dobrý pozor, aby se
dovedla dohodnout. Před
samo nedrobilo,
jednak
dvaceti
lety
založila
sympatiemi i jinak podpoEvropský společný hosporuje každé drobení na zádářský trh, v němž by se
padě. A dává si i pozor,
hospodářství jednotlivých
aby se ani komunistická
západních evropských zeinternacionála příliš nemí spojilo k společnému
drobila. Zase jednou daly
prospěchu, jaký v Americe
Sověty na
srozumněnou
vyplývá z velkého trhu.
velkým
komunistickým
Jak evropský hospodářský
evropským stranám, frankritik napsal, výsledek je
couzské, italské a španěldosud ponižujícně nicotný.
j ské, že se mýlí, jestliže
Napsal:
"Nejdůležitější
| se domnívají, že mohou
věc, týkající se "SpolečnéI jednat samostatně. Sotva
ho trhu, je to, co se nelze spoléhat, že Sověty by
stalo. Asi jsme na něco tajen pozorovaly, jak se zákového příliš nacionalističpadní Evropa drobí, že by
tí, každý má na mysli
byly bez plánu.
Lenisvůj vlastní užší zájem.
nismus je ustavičné pláKdyž se sejdeme, je to,
nování. Osláblá a ještě
jakoby hluší diskutovali."
rozdělenější
Evropa by
Podobně churaví i jiná
vedle sovětského kolosu
byla příliš odkázána na to, západoevropská instituce,
co je svrchovaně nejisto: také před dvaceti lety zana sovětskou ohleduplnost. ložená, Obranné souručenství, NATO. Tak bezpečZápadní evropské státy nost západní Evropy zůčasto žehrají na převahu stává odkázána hlavně na
velmocí. Neberou na vědo- Ameriku, aniž by Amerimí, č í m k této převaze ka byla proto více milovápřispívají. S pochopitelnou na. V Evropě docházelo, i
závisti se Evropané díva- k výbuchům protiamerika-

Malování bytů, podniků atd.
provádí odborně a levně kdekoli v Melbourne
vyučený malíř a natěrač
ROMAN

SEMERÁĎ

Fiat 9, 18-Spray St., Elwood, Víc. 3184
Telefon 91-5670

nismu — občasná to nervosní reakce slabého proti silnému.
Jestliže západní Evropa
trpí na odstředivé snahy,
Amerika by mohla posloužit jako příklad, jak tomu
předejít nebo to vyhojit.
Odpověď je federalismus.
Přes všechny krise moderní doby severní Amerika
nemá ty, kdo by se z ní
chtěli vyloučit. Federální

zřízení ponechává každému ze států, které se tu
spojily, tu slušnou míru
volnosti, aby mohl cítit,
že více "méně žije podle
svého vkusu a není znásilňován.
Ze
západních
evropských států jedině
poválečné Německo má
federativní zřízení a žádnou chuť ještě jednou se
rozdělovat.,
(Dokončíme)

V Polsku aj inde
(Pokračovanie zo strany 4)
toho třeba zarátať aj Juhosláviu, aj keď sa hlási do
skupiny krajin nezávislých na blokoch, kde tiež premasledujú autorov, ako je Mihajlo Mihajlov a iní,
alebo podrobujú neznesitel'nému provinčně podmienenému nátlaku. V socialistických krajinách by chceli
autoři vedieť — a nielen oni, — či ústavy a medzinárodné zmluvy, sú v skutočnosti iba makulatúrou?"
Heinrich Boll ď a l e j píše, že situáciu neul'ahčuje,
ak v početných nesocialistických krajinách — ako
sú například státy Latinskěj Ameriky — sa deje čosi
podobného. Poukazuje na to, že cirkvi sa vymanili
v priebehu stáročí zo zastaralých zvyklostí, takže
dnes nezastrašuje už nikoho ani hrozba exkomunikácie. Vyslovuje nádej, že socialistické krajiny nebudu
potřebovat' tak isto stáročia, aby sa zbavili mocenského presadzovania dogmy. Navázajúc na to, Heinrich Boll píše:
"Určitou útěchou by mohlo b y ť to, čo sa asi skór
deje v Pol'sku, ako v iných socialistických krajinách:
možno proti vám poštvat' tajnú políciu, stranických
funkcionárov, cenzorov, ale nie l'ud. To nie je hodina bojovníkov studenej vojny, ktorí tak l'ahko vzplanuli a viděli potláčenie 1'udských práv len v socialistických krajinách. To je hodina autorských zvázov,
predovšetkým sovietskeho, ktorý — nie sice so všet•kými členmi — hrá ako zvaz neopísateťne žalostnú úlohu, ktorý vylučuje každého autora, čo spósoboval takzvané ťažkosti, ktorý takéto ťažkosti mieni
robit', alebo do takých upadol. č o znamenajú pojmy
'priatel'ské krajiny', 'priateťské zvázy', ak priatel'ia
mlčiac poslúchajú a sú zastrašenější, ako to od nich
očakávajú mnohí pápeži Je to smutná skutočnosť,
ak 'posvátný úraď má moc nad všetkými socialistickými krajinami. Nakoniec by som chcel zopakovat'
to, čo som nedávno povedal v rozhovore s istým.sovietským autorom: My autoři, nemáme moc, ale nie
sme ani b e z m o c n í . . . "
-š -

VELKÝ VÝBĚR

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

VELKOOBCHODNÍ CENY K A M K O L I V AUSTRÁLII

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.

LAHŮDEK,

importované i australské sýry,
Kopeckého uzeniny, domácí pečivo atd.

407 BLACKSHAWS RD„ NORTH ALTONA, VÍC. 3025
TELEFON 314-6111, 314-6281

DELIKATESNÍ OBCHOD

VYŽÁDEJTE

733 Burke Road,
C A M B E R W E L L J U N C T I O N , VIC.
Telefon 82-3532
Navštivte nás, přesvědčte se !
Eva a Ota Kobylkoví

SI

NÁŠ

CENÍK

ZA M I N I M Á L N Í CENU $ 8.16 za tucet lahví 740 ml.,

PIVO

' S DODÁVKOU DO DOMU (při odběru aspoň 1 tuctu)

25. 7. 1977
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Václav Šikl: Nebe nad Seinou (Konfrontace, Curych, 1977)

Pád Francie

Václav šikl je pro širokou obec čtenářů autorem neznámým. Jeho jméno
zazní ryzím'zvukem jen starším čs. vojákům, nejen posluchačům Vysoké školy
vojenské v údobí 1945-48, kde přednášel, ale i — a řekl bych hlavně — té
hrstce československých letců, kteří tvořili součást britského letectva v poslední válce, bránili Velkou Británii proti nacistickým messerschmidtům a junkersům, bombardovali Německo, když Spojenci přešli do protiútoku, a vrátili
se do obnovené republiky, v níž se tajně, ale nezadržitelně rozlézala infekce
nové diktatury. Než však Šikl na sebe navlékl šedomodrou uniformu RAF, prošel už válečným křtem ve Francii. A o tomhle úseku jeho odvážného života
pojednává právě /'Nebe nad Seinou".
Autor čtenáře
zavádí
okamžitě, od samého začátku, in medias res, nezdržuje se filozofováním,
rekriminacemi, kdo zavinil Mnichov. Utíká prostě
ještě se dvěma jinými letci za zbraněmi, za cizími
letadly, když vlastní padla
nepříteli do klína bez boje. Přechod hranic do Polska se obejde bez vážného konfliktu, takřka vycházkově. A po krátkém
pobytu v Polsku — ještě
sebevědomém a přesvědčeném, že se Hitlerovi ubrání — lodí do Francie,
která trpí stejným sebevědomím: ví, že je válka
nevyhnutelná,
že
jsou
Němči silní, ale přece je
tu maginotka. č s . letci žijí v kasárnách ministerstva letectví. Je o ně
hmotně postaráno, ale oni
chtějí
bojovat.
Jenže

Francii se nechce do boje,
je nepřipravená, ideově
rozvrácená, defaitistická.
Jediným východiskem z
mrtvého léta v Paříži je
podepsat
formálně
přihlášku do cizinecké legie.
Naštěstí jen tři dny, tři
trpké dny stráví Čechoslováci ve sběrném středisku
legie v Paříži, podobně
krátký pobyt mezi legionáři v Sidi-bel-Abbes. Na
cestě z Oránu do Alžíru se
dozvědí, že Francie vstoupila do války s Německem . . .
Ale do jejich účasti na
válce je ještě daleko. Letci neexistující československé armády jsou nedočkaví teď ještě víc, cítí nepřítele na dosah, chtějí zasáhnout do boje, proto
jsem přišli, proto vážili
dlouhou cestu z Wilsonova
nádraží do sladké Fran-

ŠIFRA KUCHYŇSKÁ
Jiřina Zacpalová
Lukáš m ě dostal na recepci vlastně podfukem.
Prohlásil, že mě potřebuje k obracení stránek, ale
hrál samozřejmě všechno zpaměti, takže jsem se
mohla bavit po svém, pozorovat pestrou směsici mužů a žen, kteří se přišli rozloučit s význačným členem konsulárního sboru. Příležitosti využili i kupčíci,
kteří se při jídle a pití snažili odhadnout možnosti
trhu a využít slabin konkurentů. Byli tam hluční
Američané, hromotlučtí Holanďané, uhlazeně se cho-1
vající Němci a Japoněíci, uklánějící se napořád jako
loutky z divadélka. O dekoraci se postaraly podvyživené francouzské modelky, ploužící se sálem jako
smrtky a z filmového festivalu zabloudilé poloobleče•né hvězdy. A samozřejmě nikdy nikde nechybějící
skupina Rusáčků — Kozáčků, kteří vyskakovali, výskali a s kdekým se celovali.
Po programu jsme všichni obkroužili stoly prohýbající se pod směsí jídel tak pestrou jako byli návštěvníci. Stáli jsme s Lukášem vedle sebe a balancovali s přeplněnými talíři. Nikdo si nás nevšímal,
tak jsme se bavili česky a zavzpomínali si na jednu
podobnou recepci v Praze brzy po válce, kdy jídla
bylo ještě poskrovnu. Připomněla jsem Lukášovi vtipnou hostitelku, která si náramně šplhla u hostů, když
servírovala bramborové placky, dodané jedním z předních pražských hotelů.
• Najednou jsem ucítila, jak se na m ě někdo dívá.
Jakýsi starší pán, stojící naproti nám, si mě upřeně
prohlížel. Kradmo jsem si olízla rty, jest-li mi siiad
na nich neuvízla krůpěj majonézy, ( ó , jak bolí, nemůže-li žena už věřit, že je to krása a ne její nedostatek, co přitahuje mužské pohledy!)
Pak jedna z dam požádala Lukáše, aby ji doprovázel, že zazpívá něco k lepšímu. Odešli spolu ke
klavíru a já osaměla. Ale jen na chvíli. Přitočil se
ke mně ten protějšék, naklonil se ke mně, téměř dů-

cie, která před necelým
rokem tak zbaběle svého
spojence zradila. Ale jeátě
pro ně není čas, ještě jsou
dny na letišti v Blidě, 50
km od Alžíru, kde se seznamují s veteránskými letadly francouzské armády,
než se koncem devětatřicátého přesunou zpět do
Francie, do Chártres. Zase se čeká, ale je to čekání jiné, cvičí se boje ve
vzduchu, sice simulované,
ale přece jen už z nich
vane fronta.
Mezitím se situace na
frontě
zhoršila,
Němci
vzali maginotku obchvatem přes Belgii a Lucembursko a francouzské velitelství se zjara 1940 odhodlá nasadit čs. letce na
frontu.
Ani jejich zasáhnutí nezmění
chmurný průběh
války. Francie bojuje sta-

Co doma, Jene ?
rými letadly, která proti
modernějším
německým
mají jen malou
šanci.
Ovšem: rozkaz je rozkaz,
je nutno bojovat s tím, co
je. sikovo líčení vzdušných
bojů je v nejlepší tradici
podobných sujetů. Jen pro
ochutnání:
" A už j e v dohledu vedoucí roj. Nejprve před letounem velitele, ale teď už
je tam i druhý roj a také
před ostatními letouny se
objevují mihotavé čáry a
barevné trasy. Útočí. Právě pálí trojka prvního roje,
dostihneme i my v
zadním roji tu poslední
štuku? Ale byla vůbec poslední? Měl jsem pocit, že
tam někde nahoře zbyly
aspoň tři. Podporučík teď
trochu »aklání letoun na
odvrácenou stranu, před
jeho kulomety se objevují
krátké praporky záblesků,
na co to útočí? Vůbec nic
jsem neviděl. Letoun se
zachvívá v přebytku rychlosti, s obtížemi
otáčím
hlavu na okamžik do vnější strany zatáčky a hle1 dám ostatní, ale nikde nic.
Jen koutkem oka jsem zahlédl kdesi stranou v obloze celé pole černých obláčků, jsou tam i červené,

věrně, a já se musela usmát jeho prosbě. Ale protože dáma zrovna začala zpívat píseň z amerického
muzikálu, která má asi sto slok, odvedla jsem pána
stranou, až do samého koutu haly, a tam za rozsochatou palmou jsem vyhověla jeho přání. A abych
zkrátila dlouhé povídání, načrtla jsem mu několik vět
na kousek papíru. Pak jsme se vrátili mezi hosty.
Když skončila hudební vložka a číšníci začali roznášet nové občerstvení, přišla ke mně mladá žena,
Uhádla jsem, že je novinářkou podle veliké tašky
a kamery.
"Bavíte se d o b ř e ? " , oslovila mě.
" B a v í m , " odpověděla jsem. " Z n á m e s e ? "
"Ne, ale já vás pozoruji už od chvíle, kdy jste
přišla na recepci."
"Zajímavé. A co jste vypozorovala?"
" Ž e sem jaksi nepatříte."
Zostražila jsem. Prokoukla snad ta dívka, že jsem
se sem vloudila, že jsem měla obracet stránky? Ale
hned jsem zaútočila:
"Asi tak jako vy sem nepatříte svým společenským postavením. Byla jsem pozvána — patrně stejně jako v y . " '
"Ano, jenže já byla pozvána, abych referovala o
večírku, kdežto vy — no vy jste patrně také druhem
zpravodaje, jenže v trochu jiném slova s m y s l u ? ! "
"Co tím myslíte?", zeptala jsem se ostře. Rozhovor se začal podobat typicky- ženské potyčce.
"Pozorovala jsem vás a viděla, jak předáváte písemné zprávy člověku, o němž se hodně ví. ale zatím
nedá mnoho dokázat. Co byste tomu říkala, kdyby
se zítra v tisku objevila zpráva, že místní agentka
CIA využila příležitosti recepce a . . ."
Hlučně jsem se rozesmála, abych dívku přerušila.
"Pomalu, děvčátko, pomalu — jen se neblamujte.
Já vám to vidím na očích, že začínáte, že hoříte
touhou udělat' si jméno a taková senzační zpráva
by nebyla k zahození, ale nedělejte to, radím vám
dobře, mohla byste mít po kariéře. Já a agentka
— kam jste dala oči? A co bych prosímvás odtud
hlásila? Kdo se s kým vyspal, že dnes nestartují le-

Josef Hora
"Co doma, Jene? Jenom bída . . . "
se vrací profesorův hlas,
"tu každý druhův úspěch hlídá,
tak mnoho, mnoho je tu nás.
A z orla za chvíli je plaz.
Plaz mistrem zve se. Zvou ho mistrem.
A brzy v mozku jeho bystrem
umění řídne jako vlas."
Jan slyší profesorův hlas
i přízvuk, jenž mu napovídá:
"Odejdi! Doma je jen bída.
Jsem plaz. I z tebe by byl plaz."
Ze sbírky: Jan houslista

kam to střílejí?"
Z tohoto souboje se šikl
zachrání jen padákem. V
jednom z příštích sestřelí
německý eroplán. Nové
úkoly se střídají s nálety
německých letounů na letiště v Chisse. Odpor slábne, je málo letadel, letců,
o to víc bojových úkolů.
Morany, na kterých létá
Šikl, dostanou za úkol napadat obrněné
jednotky
Němců, vzdušnou obranu
přebírají curtissy.
Pád
Francie je nezadržitelný.
Příměří je uzavřeno a Čechoslováci se stahují na
jih. Jen drobným podvůdkem (mezi Poláky) se podaří Sikovi a jeho kama-

rádu dostat se do Oránu.
Měli úkol: dostat z Afriky
všechny čs. letce do Anglie
nebo do britských kolonií.
To není věru lehká práce. Zmocněnci narážejí na
nerozhodnost
francouzských úřadů, na opatrnost
čs. konzulárních úředníků,
c a obecný chaos, ve kterém nikdo neví, co dělat.
Přesto se kolem nich hromadí letci, kteří touží se
dostat tam, "kde by mohli
pokračovat", do Anglie.
Na okamžik se z Šikla
stane ilegální směnárník,
který vyměňuje francouzské franky za libry. S vydatnou pomocí prefekta se
(Pokračování na str. 8)

tadla, včera neúřadovaly pošty a zítra budeme stát
fronty na benzín? Vždyť tohle všechno lidé o nás
vědí, mohou si to všude pečíst — aniž by to bylo předáváno v šifrách."
Dívka chtěla něco namítnout, ale nepustila jsem ji
k slovu.
"Víte, co ten starší pán na mně chtěl? Recept.
Ano, recept. Řeknu vám to veliké tajemství — i
když tomu třeba nebudete věřit a rozumět. Pán chtěi
po mně recept na bramborové placky. Víte — to je
taková česká kulinámí specialita. Hovořili jsme o
ní při jídle s mým přítelem, česky. Pán, jemuž jsem
podle vás předávala zprávy, nás zaslechl. Žije sice
v Americe, ale kdesi daleko, je českého původu a zná
ještě několik slov. Když zaslehl jméno jídla, přišel
si, jako dobrá hospodyňka, pro recept, protože od doby. co zemřela jeho babička, nikdy prý už placky
nejedl. Aby mu to bylo jasnější, napsala jsem mu
předpis na kousek papíru."
Dívka se na mne nedůvěřivě podívala a chtěla něco namítnout. Jenže já ji zase předběhla.
"Chápu, že byste si ráda udělala jméno. Ale nezdá se vám to být příliš lehké — dnes, kdy se to tu
jen hemží agenty CIA? Cožpak tak něco originálnějšího? Pomohu vám. Rozhlédněte se dobře kolem. Třeba tam ta skupina tanečníků. Jeden z nich ani netančí ani nevýská — jen stojí a pozoruje. A ty pocely — ty mohou být rozpoznávacím znamením. Musíte se ještě hodně učit, holčičko, ale máte hlavu na
správném místě — myslím, že to jednou dotáhnete
daleko."
Lukáš se přišel podívat, jak se bavím.
" P o j ď m e domů", řekla jsem a táhla ho k východu.
"Co tak najednou? Je ti n ě c o ? "
"Ne, nudím se, už m ě tu nic nebaví."
Sotva jsem přišla domů, ještě ve večerních šatech,
jsem sestavila šifrovanou zprávu ústředí "Zprava
predana-stop-Kod bramborová placka prohlednut-stopNavic, opakuji navic nepouzivatelny. stop.
Pak jsem si vytáhla kuchařskou knihu a začala hledat recept na nové heslo.
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Páter Ondrášek
Dne 16. července zemřel náhle v sydneyské nemocnici páter Vladimír Ondrášek, mimořádně činný a
všemi velmi oblíbený katolický kněz v Sydney. Zpráva
o jeho odchodu vyvolala hluboký smutek u všech,
kteří se s ním seznámili a kteří poznali jeho neúnavnou práci jako kněze a obětavého národního pracovníka, jako člověka, v době jeho pětiletého působení
v Sydney nebo při jeho dosti častých zájezdech do
ostatních měst a států Austrálie. Páter Ondrášek
měl vzácný dar: dovedl chápat druhé lidi, byl ke
každému shovívavý a vždy ochotný mu pomoci, jeho životní optimismus pomáhal překonávat mnohé
vlastní těžkosti i potíže jiných, byl druhem lidí, s
nimiž se každý rád rozdělí o své nesnáze.
V. Ondrášek se narodil 30. prosince 1918 v Újezdci
u Přerova, studoval v semináři řádu salesiánů ve
Fryštátu, kde byl v r. 1946 vysvěcen na kněze. V
Československu vykonával své kněžské povolání dva
roky, z toho větší část pracoval jako sekretář biskupa a pozdějšího kardinála Trochty. V roce 1948 odešel do; ciziny a působil 24 let jako učitel, později jako
ředitel střední katolické školy v.Indii. V roce 1972,
po úmrtí pátera S. Miky v Sydney, se přestěhoval do
Austrálie a převzal jeho úkoly.
Po svém příjezdu na 5. kontinent začal P. Ondrášek
ihned blahodárně zasahovat téměř do každé naší
veřejné činnosti v Austrálii — spolupracoval se všemi ^místními čs. demokratickými organizacemi, zúčastnil se každé naší veřejné činnosti — v Sokole, ve
Spolku sv. Václava, v Čs. klubu, v Koordinačním
výboru atd. Jednatel sydneyské skupiny Společnosti
pro vědy a umění dr. J. Jirásek např. píše: "Byl to
vzácný člověk, na jakého se nezapomíná. Má také
velkou zásluhu o lepší porozumění mezi všemi krajanskými organizacemi."
Oblibu pátera Ondráška dokazovala i velká účast
při loučení se zesnulým: naplněný kostel P. Marie
při zádušní mši v Sydney, kterou sloužil místní slovenský duchovní správce páter E. Černej v neděli
17. 7., přeplněný kostel 19. 7. při zvláštním rekviem,
které celebroval kardinál Freeman a kterého se
zúčastnilo mnoho australských církevních hodnostářů,
čeští a slovenští kněží z Austrálie a na 400 krajanů.
Rakev se zesnulým byla pak převezena do klášterního
chrámu australských salesiánů v Sunbury u Melbourne. Zádušní obřady celebroval tam provinciál salesiánů P. W. Cornell, kterému asistoval místní člen řádu, slovenský duchovní správce v Melbourne páter
T. Strnisko (který se poznal a spřátelil s V. Ondráškem ještě za studií ve Fyštátu). Rozsáhlý kostel byl
přeplněn především členy řádu, semináře a školy,
ale bylo s podivem, jak velké množství melbournských
krajanů (a znovu několik ze Sydney) přijelo tu středu odpoledne rozloučit se naposled s oblíbeným knězem. Pobožnosti a projevy v kostele se konaly anglicky, rozloučení u hrobu slovensky a česky: delší projev na rozloučenou a část obřadu měl P. Strnisko,
další obřady P. Peksa z Melbourne a P. Eliáš zí Adelaide. Chorál Svatý V á c l a v e . . . a československá
státní hymna zněly v salesiánském středisku v Austrálii mohutně a nad rakví pátera Ondráška zvlášť dojemně.
SOKOL S Y D N E Y

KLUB V ADELAIDE

JIŽNÍ AUSTRÁLIE,
koná 'Výroční valnou hronr";lu v reděli 7. srpna 1977
v 7 hodin večer v Národním domě, 5i Coglm St.,
Brompton. Na pořadu jsou zprávy jednotlivých referentů z odstupujícího výboru za uplynulé období,
návrh ňa udělení absolutoria, volby předsedy a členů
výboru na další rak a volné návrhy.

zve členy a přátele na veřejnou rozpravu
o budoucím směru a činnosti SVU v Sydney
" K D E JSME A KAM CHCEME J Í T ? "
Schůze, na které se ustanoví výbor pro 1978,
se koná v pátek 2. září, 1977
feá SCHOOL OF DRAMA,
University of New South Wales, Anzac Parade,
KENSINGTON (vjezd z Barker Street)
Pozvete své známé
Těšíme se na Vaši účast

PAUL G A U G U I N

V RÁJI

PRIMITIVŮ

byl název přednášky Pavla E. de Detricha, kterou
uspořádala v červenci místní skupina Společnosti pro
vědy a umíní v Sydney. Zvolený námět potvrzuje
mnohostranné zájmy tohoto mladého vědeckého pracovníka, jehož hlavním oborem jsou historické vědy,
přednesené pojednání o Gauguinovi však prokázalo
také jeho důkladnou znalost a zasvěcený pohled na
život a dílo tohoto velkého umělce.

Nesejae-li se ve stanovenou dobu dostatečný počet
členp, koná se valná hromada o hodinu později za
Gauguin prošel v dětských letech výchovou ve Frankaždého počtu přítomných členů.
cii a v Peru, odkud pocházela jeho matka, a mnoZa odstupující výbor •
hými zvraty mezi chudobou a bohatstvím, několik let
J. Švehlák, jednatel
A. Trávníček, předseda
křižoval oceány jako námořník, aby se nakonec usadil v Paříži a vedl zde zprvu klidný rodinný život.
Z' úspěšného bursovního zprostředkovatele, bankovního agenta a otce rodiny se čtyřmi dětmi se složitými
cestami osudu postupně stává absolutním umělcem
(Pokračování se str. 7) ky, zoufalství nad nejvyš- bez emocionálních a morálních závazků žijícím na
čs. letci dostanou na loď, ším francouzským vele- osamělém tichomořském ostrově mezi domorodci, v
která je zaveze do neutrál- ním, to vše se střídá s rebelii proti společnosti, která jej zraňuje, proti je
ního Portugalska. Neutra- napínavou mozaikou. My- jím institucím a autoritám.

Pád Francie

lita, to tehdy znamenalo,
že na lisabonském letišti
stály vedle sebe pokojně
letouny anglické, italské i
německé, že v letištní kavárně seděli
vedle sebe
letci tří na život a na
smrt válčících států, i bývalí českoslovenští letci,
bývalí příslušníci
francouzského letectva a budoucí členové slavné RAF.
o jejíž slávu se také hodně zasloužili. Ale to by bylo jiné vyprávění, říká v
Slovu na závěr autor. -Jeho kniha jsou zážitky přímého účastníka první, nepříliš šťastné fáze druhé
světové války. Nic nepřikrašluje, zklamání i naděje, radost z úspěchu i smutek z nezadržitelné poráž-

slím, že takové hrdinství,
jaké prokázali čs. letci v
zahraniční armádě (a tedy i Václav Šikl) se dnes
už ani nenosí. Poslání,
idea, za kterou je třeba
bojovat a třeba i umřít,
"se scvrkla v pár politických hesel, jejichž náplň
a skutečné naplnění jsou
víc než pochybné. "Nebe
nad Seinou" je tedy závan
starých zašlých dob, kdy
S' uprchlíci nejen kupovali
auta a jezdili na dovolenou. ale i něco dělali proto, aby se mohli vrátit domů.
J. S.

Malý oznamovatel
* HODINAŘ *
* ZLATNÍK *
STEVEN

_

VARDY

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

Umělecky začal jako impresionista avšak jeho vidění přírody přesahovalo rámec této školy, o které
říká: Hledají očima po okolí a nikoliv v tajuplné
hloubce lidské duše. Je možno jej označit za zakladatele moderního malířství, který zavrhl objektivnost
a hlásal právo naprosté subjektivity se zachováním
přírody jako nutného prostředku, který mu umožňuje
vyjádřit štětcem myšlenku a cit.
Mezi důležité faktory jeho života patří touha po
exotice jak v životě tak i v umění. Utíkal od civilizace a hledal svůj vysněný ostrov a pozemský ráj.
Na domácí půdě je mu nejbližší Bretaň/ drsný a primitivní kraj s lidmi podobného charakteru, který měl
závažný význam pro jeho tvorbu, s Van Goghem
pobyl společně v Arles až do- tragické roztržky mezi
oběma umělci. Svůj ráj hledal po světě již jako mladý
námořník, později se jako umělec vypravil do Panamy, na ostrov Martinik a posléze na Tahiti.

Gauguin byl prvním z velkých malířů, který se
odvážil zavrhnout zjevnou realitu a racionalismus a
také prvním, který čerpal inspiraci mezi primitivy,
Pozs.: Knihu můžete ob- mocné to síle. v umění 20. století. Na Tahiti se vypravil celkem dvakrát, druhý jeho odjezd z Evropy
jednat též v Hlasu domoje pak odjezdem bez návratu. Když na poslední chvíva.
ii uvažuje ve své samotě s podlomeným zdravím o
cestě do Francie, přichází mu odtud zpráva:

HOSPODYNI —
SPOLEČNICI
hledá česky hovořící,
starší, málo pohyblivá
vdova v Sydney (Lindfield). Vlastní pokoj,
plné zaopatření, plat
dle dohody. Od 1. srpna. Volejte dceru (Sydney) 439-3564 nebo pište
na: Advertiser, P. O.
Box 256 Milsons Point.
NSW. 2061.

Po uveřejnění zprávy o otevření sokolovny v Sydney se dotazovalo v HD několik čtenářů ze zámoří i
DVA HLASY Z ČESKOSLOVENSKA
z Austrálie na její přesnou adresu. Otiskujeme ji proto:
Czechoslovak Sokol Gymnastic Association Ltd..
Úřední hlas komunistického režimu:
Czechoslovak Sokol National House.
16 Grattan Crescent,
"Lidé si uvědomují naši vysokou životní úroveň i
Forestville, NSW. 2087.
její přednosti a výhody v mezinárodním srovnání."
Adresa jednatele T. J. Sokol Sydney je: V. Steklý.
(Práce, Praha, 18. června 1977)
33 Hamilton St., Lane Cove, NSW. 2066.
Soukromý hlas českého dělníka:
SPOLEČNOST PRO V Ě D Y A U M Ě N Í
V SYDNEY

25. 7. 1977

" I my u nás prožíváme těžkou krizi i když se ji
snažíme všemožně zatajit. Při všech úspěších, kterými se oficielně před celým světem tak chlubíme,
máme u nás fronty již i na základní potraviny, jakc
brambory, maso, zeleninu, a o nedostatku, různého
průmyslového spotřebního zboží ani nemluvím. Korupce. úplatkářství a protekce ve všech oborech dostupují vrcholu. Dnes se u nás již nenajde člověk,
který by byl osobně za něco zodpovědný. Výrobní
plány se neplní a zmatek následuje zmatek, situace
se stává naprosto nepřehlednou a jeden obviňuje
druhého."
(Dopis z československa, červen 1977)
Exulant může snadno posoudit, kde je lež á kde je
pravda. Občané ve vlasti znají již velmi dobře hlasy svých komunistických Švejků.
-K -

"Jste legendární malíř, který v dalekém Tichomoří
vytváří úchvatné a nenapodobitelné dílo, trvale, platné dílo velkého člověka, který tak řečeno zmizel ze
světa . . . Jste tak daleko, nesmíte se vrátit. Máte
plnou imunitu jako velký mrtvý, patříte již nyní do
dějin umění."
Gauguin umírá v chudobě roku 1903 ve věku 55 let
v osadě Atuona na Markýzských ostrovech. Jeho
obrazy v pozůstalosti byly prodány na Tahiti v dražbě za babku, -zatímco se po celém světě ve stejné
době galerie a musea předháněla získat jeho díla do
svých sbírek. Dějiny malířského umění se - začaly
dělit na období před Gauguinem a po Gauguinovi,
umělec sám se však valného uznání nedočkal.
Toto vše nám přiblížil Pavel E. de Detrich, který
prokázal ve slovním výkladu dokonalou znalost námětu a doložil jej vlastními vynikajícími diapositivy
hlavních umělcových děl. Účastníci večera ocenili
pečlivou přípravu a bohatý obsah této podnětné a
poučné přednášky.
J. Jirásek

,

Czechoslovaktan Country Club Ltd. Sydney
Československý

klub v

Sydney

]
1

Isi vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.I
,
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
J
1
Kemps Creek, NSW.
(
i Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po-J
lední do 10. hodiny večerní a každou neděli o d i
|10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-i
borná kuchyně je vám k službám'.
Každý členi
ivaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k J
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
\
' V dohledné době budeme pořádat pravideini
kneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro,
rvás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb, \
kkřtin apod.
,
' Informace podá:
^72-382?.

A. Barák, tel. 724-4927, večer'
/
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' Bolí Vás hlava ?
1

ASIÍ s pilulkami a coca-colou

o
DR. C. R. SUDEK, SYDNEY
zaplatíte 70 - 150 dolarů za pokoj denně. A to ještě
není žádná luxusní suita, jak si jedna Američanka
v autobuse stěžovala. Teherán je postaven v poušti
a v jeho pozadí jsou hory, nejvyšší Mt. Demavand
19.000 stop. Byl jsem překvapen (ale neměl jsem
být), že několik set metrů na jedné straně té široké
avenue není nic než poušť. Nevidíte ji pro mrakodrapy a strompřadí. Náš hotel, ačkoliv byl uveden
v seznamu jako-"hotel s mezinárodním standartem",
byl špinavý a zanedbaný. Obsluha prakticky neexistovala. Dopadlo to tak, že jsme ráno vtrhli do kuchyně, kde jeden číšník, kuchař a poskok v jedné
osobě vařil vajíčka na tvrdo a my mu je rvali přímo z hrnce. Jídelna byla neuklizená a tak špinavá,
že jsme snídali na dvorku, kam jsme si vynesli několik stoliček a jeden stolek. Cukřenky a solničky
nám ale číšník-kuchař-poskok nedovolil vzít z kuchyně, protože se zřejmě bál, abychom mu ty prachobyčejné krapotinky neukradli (iránský zvyk?). Večer jsem v zoufalství zašel š Val na večeři do Seramis hotelu, kde jsme si dali na střeše, myslím v
desátém patře, nejluxusnější večeři celé cesty. Měli
jsrtie výhled na celé město a pochutnávali jsme si
na čtyřech chodech a dvou lahvích vína. I s bakšišem to všechno přišlo na 25 US dolarů, ale byla to
pohádka, i když následky byly katastrofální. Chudák
47. Íránci samozřejmě neradi vidí, jak se tu ci- žaludek zaplakal nad tou dobrotou. — Výstavba města
zinci (hlavně ti, které Irán potřebuje) chovají. A rapidně pokračuje — všude vidíte mrakodrapy, pradají to najevo. Pro potěšení našich amerických spo cuje se na některých i v noci při umělém osvětlení.
lucestujících náš průvodce (vzdělaný a bohatý Írá- Inu petrodolary. Moderní Iránky nosí moderní suknec, asi třicetiletý) nám pověděl následující: Na torr ně po lýtka, přiléhavé blůzky, nebo džínsv, vysoké
největším náměstí Maidan-e Naqsh-e Jahan je ne podpatky, vyniká rtěnka a nabarvené nehty. Všechzápadní straně královský palác a na jižní straně ta ny přitloustlé, s obličeji evropsko-exotickými.
pověstná mešita. Americký turista se prý nahlas po
51. Pýchou Teheránu je palác Golestan, kde byl
divil, že její postavení trvalo Íráncům přes dvacel korunován dnešní šach. Je tam vestibul a schodiště
let. Povídá své manželce: Honey, u nás doma by tc ozdobené tisíci zrcátky, takže se vidíte jako v katak trvalo dva měsíce. Když vyšli z mešity ven ne leidoskopu nebo v mosaice ve, všech směrech i na
náměstí, tentýž Američan se zeptal průvodce " A ter stropě. Připomínalo mi to cirkusové bludiště, převelký palác tady nalevo, co to j e ? " Průvodce na tc cpané a nevkusné. Příliš všeho škodí, nepřidá to na
"Sir, to nevím, musím se zeptat. Když jsem tu bý kráse. Ale orient: všechno se musí překonat, musí
včera, tak tu ten polác ještě nestál!"
tam toho být více než kdekoliv jinde, musí to být
vidět, musí to oslnit, obloudit. Možná však. že se
48. A druhý den šest hodin autobusem na jih d(
to někomu líbí, že můj úsudek je ovlivněn mou cyPersepolis. Typická krajina: poušť, zeleň jenom ko
nickou náturou. — Jsou tu dary různých mocnářů
lem vesniček obehnaných vysokou zdí. Persepolis j<
perskému šachoví, na nichž je vidět, jak se cizinci
ovšem rájěm pro milovníky historie, ale tím nejsem
snažili si ho získat, naklonit a ovlivnit. Je tu český
Ta velikost, ta mohutnost Dariova veledíla upoutali
křišťál od rakouského mocnáře, a od královny Vikzrovna tak, jako hroby Xerxa a jiných potentáti
torie hodiny, které ještě jdou. Na to poukázal jeden
vytesaných vysoko v prudké stráni. A všude poušt
typický Angličan z naší skupiny: "Čemu se divíte.
— jen velká oasa u zřícenin, kde šah oslavoval 2.500
Samozřejmě, že hodiny ještě jdou, jsou přece made
sté výročí perské dynastie tím, že uspořádal velko
in England." To oslepující bohatství, ta nádhera, ty
lepé a velmi nákladné spektakulum "son et lumiere'
umělecké výtvory. Proto nebylo divu, že venku stáli
pro korunované hlavy z celého světa. A hosté byl
policisté s puškami a podezřívavě se dívali na prosté
ubytováni ve velkém stanovém městě, které dodne
turisty. Je tam trůn, zhotovený ze zlata a posetý
stojí. My, prachobyčejní turisté jsme se museli spo
diamanty, rubíny a emeraldy; prostě nádhera, nad
kojit s jednou studánkou vody nebo Coca Colou, o
kterou se vám hlava točí. Ovšem, je to orient: chudý
prodávali kluci z ledem naplněných džberů.
lid žije v boudách z hlíny, zatímco se jeho panovníci
49. A poslední návštěva bazaru; Val s úspěchen doslova topí v penězích a drahokamech.
vyměnila australské opály za místní kameny. Koupil
52. A to jsem nebyl připraven na státní klenoty v
jsme 12 měděných krásně tepaných koflíků na kávu podzemí Central ; Melli Bank na Ferdowsi Avenue,
' Napřed jsem usmlouval cenu za jeden, potom za šes nejznámější ulici města. Než vás pustí do podzemí
a nakonec za tucet. Ale prodávající pak chtěl bak ' po nádherně osvětleném schodišti pokrytém cenným
šil pro kluky, kteří ty koflíky vycídili, potom bakši 1 kobercem, musíte se dát prohledat. Zbraně a kamepro kluka, co to zabalil, bakšiš pro kluka, co obstara ry jdou do úschovy. A potom vejdete těžkými ocelopapír a provazy na zabalení, a pak se s úsměvem vými dveřmi do podzemního bankovního tresoru. Tam
zeptal, zda nemáme nějaký bakšiš pro dva kluky je ticho a přítmí. Jenom vitríny jsou osvětleny. A
co mu pomáhají. Poslední vykoupání v bazénu, pc tam přijdete o zrak, když si nedáte pozor. Je tu naslední párty mladých děvčat z naší skupiny s Amc příklad zeměkoule sestavená z více než 50.000 drahoričany a Angličany, s kterými (podobně jako v přec kamů. Jako umělecký předmět se rp.i to zdálo vulchozích městech, kdykoliv se naskytla příležitost 1 gární, ale ta cena! Jsou tu pověstné meče, tiary.
navázaly více než přátelský poměr na solidní obchoc
prsteny, brože, přívěsky, nač si vzpomenete, pav:
ní základně: Miluji tě, ale chci užít tohle město n 1 trůn a největší diamant na světě. Ale to ještě nic
tvé útraty. A on: Miluji tě, a užijeme, všechno VÍ
není. Zapomeňte na šperky a umělecké předměty
spolek na mé útraty. — 19. září zase na sever Zastavte, se u vitríny, kde jsou diamanty různých
poušť,' skály, hrubý písek, kamení, prach, teplý víti ' velikostí nasypány v miskách, jako růže, zrnka ku
písek v očích a v nose, vedro a žízeň. Jedna radost • kuřice nebo oříšky. A tam jsem ustrnul: na miskácl
50. Teherán je podivná směs starých bazarů, m< - leží stovky diamantů. Kymácel jsem se se strany nó
šit a paláců a moderních hotelů, mrakodrapů a šir< - stranu, a ten lesk a ohnivá zare těch kamenů mní
kých tříd. Nejnovější a nejmodernější (aspoň v se - přivedla přímo do transu. Nikdy jsem nebyl tai
věrní části) je samozřejmě nazvána Pahlavi Avenu Í oslněn, tak přenesen do sedmeho Allahova nebe, ja
(po vládnoucí dynastii dnešního šacha) a přived i ko tehdy. A tak jsem se kolébal jako opilý námoř
vás k Tehran Hilton hotelu, kde v klidu a pohod i nik a hlava mi šla kolem. Světlo ve vitrine se ne
(Pokračování z minulého

čísla)

46. V naší skupině bylí Australané, Američané, Kanaďané, Angličané, Němci, americké. Číňanky a Japonci. Američané velmi hluční, na všechno si stěžují, pořád mluví nahlas a bez přestání jedí cukroví a biskyty. Nikdo nechtěl dodržovat zasedací pořádek — sedadla se měla střídat podle vypracovaného
plánu. Američané se zpravidla hádali, Angličané všemu nejlépe rozuměli a pro Japonce kupodivu čas nic
neznamenal. Dá-li Aliah,věřili jsme, že ve smíru dokončíme' cestu, ačkoliv nám spousta spolucestujících
šla na nervy ( a my zase jim). Starý Isfahan: most s
33 oblouky;> moderní Isfahan: policisté v bílých rukavičkách, helmách, vyleštěných, že se blýskaly i
ve tmě, s pendreky a revolvery se promenují ve dvojicích podél hlavní třídy Chahar Bagh-e Abbasi Avenue. Ty uniformy mi připomínaly americké MPíky.
Starý Isfahan: Páteční mešita, kam chodili skutečné
věřící. Ramadan byl stále ještě s námi, tak jsme se
na ty věřící mohli jenom dívat dírami ve zdi. Nový
Isfahan: Italové restaurují tuto starou mešitu. Dá-li
Alláh, jak nám bylo řečeno, jednoho dne budou Íránci schopni a dostatečně vyškoleni zrestaurovat staré
budovy sami. Vždyť je uměli před stoletími postavit,
proč by je tedy neuměli ani opravit —- jednou?
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Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
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příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek j e otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

hýbe; diamanty rovněž ne. Jenom vy, jak se pohybujete, vidíte ten čarovný záblesk kamenů, tak citlivý, tak barevný, tak různorodý, že jako fascinován
nemůžete z nich odtrhnout oči. Jaká slast mít láhev
na zavařování ovoce (jaké jsme mívali doma) plnou
diamantů; jaká slast hrabat se v nich, cítit, jak
šimrají prsty a přetékají z dlaně na dlaň. Upustíte
jeden na zem, ani se neshýbnete jej zvednout, vždyť
jich máte tady tolik!' Proto byla komnata ve tmě,
viděli jste jenom odlesk světel ve vitrínách; každý
jednotlivý diamant účinkoval jako zrcátko — a jaké
zrcátko! — a výsledek: oslepující záře v očích, kterou mozek nemohl zkontrolovat či pochopit. A. po
té vitríně s diamanty jsem se oddal takovému snění
před vitrínou s rubíny, potom před vitrínou plnou
emeraldů a jiných kamenů. A všechny byly nasypané
na miskách, jako cukrátka u hokynáře na pultě. Zapomněl jsem na tiary, prsteny a brože; jen mi dejte
takovou jednu misku diamantů a já už se pobavím!
Aby návštěvníci nedostali nějaké nectné nápady, o to
se tu strají stráže, které stojí bez pohnutí u stěn, jen
pozorují. Předmětem jejich zájmu nejsou šperky, ale
turisté. K r o m ě toho se procházejí mezi vitrínami
zřízenci. Nesmíte se dotknout ani skla, nesmíte se
opřít o ocelové zábradlí kolem vitrín, mohli byste
totiž spustit poplachové zařízení a to. mimo jiné,
zavře ty ocelové dveře do tresoru a vypustí (prý)
omamný plyn do místnosti. A tak se jen můžete kochat pohledem na tu neocenitelnou krásu a nevýslovné bohatství. Po skončení prohlídky jsem se vytratil z té klenotnice, do níž jsem vstoupil coby zcela
dospělý muž, jako hošík v Jiříkově vidění, jako Vašek, co přišel z pohádkového zámku, jako člověk,
který právě prožil takovou zkušenost, že mu bude
chvíli trvat, než se mu vrátí racionální síly a než,
jak se lidově říká, přijde zase k rozumu.
Ovšem
biznys je biznys, jak jsem se všude na svých cestách
přesvědčil: než smíte do té svatyně omamujícího
bohatství vstoupit, musíte si koupit vstupenku — pouhých 100 řialů.
53. A v úterý 21. září nasedáme zase do autobusu
a jedeme pouští na východ a potom na sever do
lyžařského střediska Ab-e-Ali. Je těžké si představit,
že ráno jste v poušti a v poledne 7.000 stop nad mořem a jedete tunely, kterými je silnice chráněna
proti sněhovým závalům a díváte se na vyhaslou
sopku Demavand, vysokou pres 18.000 stop, která je
celý rok pod sněhem. Iránští řidiči nákladních aut
tu závodí, kdo rychleji sjede dolů (po silnici i mimo
ni). Vidíte tu spoustu rozbitých vozidel. Policejní stanice mašjí na betonovém podstavci, jako nějaký pomník, umístěn rozbitý automobil — výstrahu řidičům.
A hned zase dolů příkrou silnicí, která jde napřed
divokými roklemi, pustými horami, potom se objeví
první mech,, stromeček a nakonec tráva — a už
jsme mezi dobře zavodněnými políčky. Podél pobřeží
Kaspického moře se objevují stovky a stovky nových
vil. Tady vidíte skutečný vzrůst této země: jedna vilová vesnice za druhou na zdejší rivieře — kterou
jsem však byl zklamán. Zastavili jsme se v Babolsaru, kde jsme si v poledne zaplavali v moři. špinavá pláž, všude odpadky, voda velmi teplá, žádný
příboj, mohli jsme jít sto metrů od břehu a voda
byla po kolena. — A zase oběd: sýr, suchar, okurka
a Coca. A hodně " y a e h " — ledu, slovo, kterému jsme
sé brzy naučili. Pak dále. na východ do,Gorganu.
Výborná večeře, zoufalá obsluha, číšníci v noblesním
hotelu zřejmě nebyli zvyklí na příchod 46 hladových
cestujících. A tak někdo dostal dvě polévky, někdo
jenom rýži a někdo taky nic, i když se jídla vícekrát dožadoval. Ale každý z nás dostal účet. To prý
nic není. jen počkejte na Afganistan!
(Pokračování příště)
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MATKY

Ako sme sa už zmienili, v minulých mesiacoch
robila československá propaganda hodné hluku s pripadom matky dvoch detí, ktoré sú v USA. Prvý
manžel paní Vlasty Gabrielovej-Žlytkynovej, s ktorým
sa rozišla, odišiel s deťmi po roku 1968 do USA,
kde neskór zomrel a deti ostali u ich babičky, resp.
u americkej rodiny. Znovu vydatá pani Žlutkynová
žiadala vrátenie detí do Československa, americký
súd však rozhodol, v súhlase s prianím detí, že majů
ostať v Amerike. č s . masové prostriedky věnovali
případu vela pozornosti, uveřejňovali rezolúcie zamestnancov podnikov a organizácií na podporu požiadavku pani žlutkynovej, tvrdili, že sa jedná o porušenie dohody v Helsinkách, atď. ž e je vela detí
v Československu, ktoré by chceli — na rozdiel od
súrodencov Gabrielových — odísť za svojimi rodičmi do cudziny, sa ovšem žiadne čs. sdielovací prostriedky nezmienili. Všadé uveřejnili list pani Žlutkynovej prezidentu Carterovi, avšak nikto neuverejnil
list slovenskej matky z Kanady prezidentovi Husákovi. Jej list pretláčame.
Vel'a vážený pán
Dr. Gustav Husák,
Prezident Československej
socialistickej republiky,
PRAHA — HRADČANY
Vážený pán prezident,
obraciam sa na Vás s týmto otvoreným listom, ako
žena — matka. Podnět k jeho napísaniu mi dala tlačová kampaň, ktorú československé úřady rozvinuli
v oznamovacích prostriedkoch v súvislosti s listom
pani Vlasty Gabrielovej-žlutkynovej. prezidentovi USA
pánu Carterovi.
Československa tlač, rozhlas a televízia sa široko
zaoberali žiadosťou spominanej matky, aby dostala
spät' svoje deti z USA. Případ sa stavia na základe
humánnosti, požaduje se dodržiavanie l'udských princípov, práva na spojenie rodin a dodržiavanie medzinárodných dohöd. V tejto súvislosti čsl. tlač ako ajpredmetný list hovoří, že v USA "vysoká morálnosť
a občianské práva áú . . . skutočne porušované". Tvrdí,
že v případě detí matky Gabrielovej ide o porušenie
až desiatich článkov Deklarácie základných práv detí, ktorú přijala OSN a tvrdí, že táto záležitost' nie
je len súkromou vecou, ale vecou světověj veřejnosti.
Vaša tlač sa dožaduje, aby sa celý svet dozvěděl
pravdu.
Chcem povedať,. vážený pán prezident, že verím, že
by bolo správné a len v prospěch porozumeniu 1'udí
na celom svete a v záujme upevaenia tých najušťachtilejších l'udských vzťahov
ktoré májá m a ť základ
v dobrej, zjednotenej rodině — keby každý štái čestne dqdržiaval principy humánnosti. Bolo by potěšením, keby nikto nebránil d e ť o m žiť s viastnými rodičmi, keby nikto násilu nepretrhávai ide najprirodzenejšie vsťahy lásky medzi rodičmi a deťmi. daně od
príródy tvorstvu na tejto planéte. Bolo by to vlák
možné len vtedy, keby sa tieto ušTachtilé cieíe nestávali predmetom politických súbojov a íefa zoeužívania v prospěch politických a ideologických zámeror
jednotlivcov a skupin.
Píšuc tieto riadky, mám na mysli právě to. že je
mi ťažko u srdca ako matke, ked' vidím, že cieTom
čsl. kampaně okolo listu matky Gabrielovej je predovšetkým zneužíváme hlboko humánnej myšliertky a
rodičovskej lásky na politický súboj.
Ako inak, vážený pán prezident, móžem si vysvětlit' to, že čsl. oznamovacie prostriedky píšu len polovicu pravdy, vytvárajúc dojem ako keby niekto iný
a nie ČSSR porušoval práva rodin žiť pospolu? Veď
ani raz sa neobjavilo priznanie, že v Československu sú stovky detí násilné zadržiavané Vašimi úradmi proti voli detí, ich rodičov a proti tej istej Deklarácii o právach detí, ktorú podpísálo OSN a ktorej
sa napr. Rudé právo dožaduje v článku z 30. apríla
1977. Ak nejde len o propagandistický záměr v súvislosti s týmto prípadom, prečo potom československé
úřady konajú v rozpore s tým, čo oficiálně tvrdia a
čo sa píše v domácích oznamovacích prostriedkoch?
Ak majů čsl. úřady ten najčestnejší záujem na spojení rodin, na podpore dodržiavania l'udských prin-

Návrhy interiérů, truhlářské práce
dle objednávky — provádí odborně firma
G. & G. I N T E R I O R DESIGNERS
majitel Jiří Pospíšil
10 Sims Rd., Greensborough, Víc. 3088
telefon 435-5485, pó hod. 842-1725

DOMOVA

cípov a nie len na propagandě, prečo čsl. tlač, rozhlas a televízia rovnako otvorene nepíšu a nedajú
na vedomie aspoň domácej, keď už nie "světověj verejnej mienke", ako sa to dožadujú v případe matky
Gabrielovej, že doma v Československu sú stovky takých prípadov, za ktoré plná ťarcha zodpovědnosti
padá na československé úřady? Prečo cenzúra nedovolí čs. oznamovacím prostriedkom písať aj o týchto
prípadoch?
Dávám si tieto otázky, vážený pán prezident, ako
žena a matka, ktorá je priamo. postihnutá nehumán•nym pqstojom československých úradov a násilně bráněná aby mala pri sebe svoju dcéru Katarínu. Matka
Gabrielová nevidela svoje deti 5 rokov, moja dcéra
nevidela oboch svojich rodičov a dvoch súrodencov
už skoro 9 rokov. Matka Gabrielová sa musí uciť
anglicky, aby si mohla písať s d e ť m i . Naša násilné
zadržiavaná dcéra Katarína sa tiež musí učiť anglicky, aby si mohla dopisovat' s vlaštnou sestrou. Pýtám sa na to všetko v mene svojom ako rodič, ktorému čsl. úřady násilné odnímajú dieťa, v mene celej
nasej rodiny, ktorej sa čsl. úřady snažia násilné
pretrhnúť vnútorné zvázky s jedným z j e j členov.
Pýtám sa to i v mene našej dcéry Kataríny, ktorú
už po deváť rokov, proti jej váli, žiadostiam, sťažnostiam, slzám i nárekom, Vaše úřady držia v krajině, ktorú sa rozhodla opustit' dobrovoťne, aby využila svoje 1'udské právo žiť s viastnými rodičmi a
súrodencami.
Je až nepochopiteťné, ako sa na takýto humánny
případ používajú v Českoslovénsku dva metre. Jeden
pre případ matky Gabrielovej a iný pre náš případ
a ďalšie stovky podobných, ktoré sú v Československu.
Použijúc toho istého práva, ako matka Gabrielová,
a použijúc také isté dóvody a aj jej šlová z listu
prezidentovi USA, naše skúsenosti so zadržiavaním
našej dcéry Kataríny tiež ukazujú, že v československu " . . . vysoká morálnosť a občianské práva sú
. . . skutočne porušované".
'
Ako si inák vysvětlit' to, že všetky naše snahy a
snahy našej dcéry o vysťahovanie sú flagrantne zamietané orgánmi čsl. ministerstva vnútra? Všetky
listy, žiadosti i sťažnosti našej dcéry, nech sú adresované aj najvyššími inštitúciam ČSSR, vždy sa končia len na spomínanom ministerstve, akoby to bol
jediný a hlavný orgán správy a rozhodovania v Československu. Vel'mi neúprimne na mňa. pósobí, ked'
na jednej straně-sa čsl. oznamovacie prostriedky dožadujú riešenia případu matky Gabrielovej na prezidentovi USA a na druhej straně mój případ sa umlčuj e a žiadosti našej dcéry adresované Vám, pán prezident. sú ignorované, prisudzovaním menšieho práva,
v tomto pípade Vášmu úřadu, ako úradníkom ministerstva vnútra. Naša dcéra Katarína, na list adresovaný Vám. dostala odpověď, že táto záležitost'
psislúcha ministerstvu vnútra a nie Vášmu úřadu.
Sťaiovala si na mmisterstve spravodlivosti. pisala
predsedom vlád. iným inštitúciam. my sme sa obrátili na č e r v e n ý křiž. Ale. n a vel'ký údiv. všetky tieto
'ústy kosočOI Tžáy tam. proti komu išla sťažnosť —
s a mínĚSerstre vnůíra. Verte mi. pán prezident, takýto postt$> vyvolává viac ako áettv nad nedemokratickým postupem a zaobcbádzaaim so žiadosťou občana <3 ríešeaie jeho najfenraámejšiefao prošlému —
SOOJ^IUS S VÍ35ÍIMKI nrťV^tC'':
Tiež cboeni upozornit"- vážený pán prezident, že Vaše úřady htboko porašajá vlastaé čsl. zákony a Ústava nieíen ná.sžlným zadsiiavarÍBí našej dcéry. ale a j
dlstaiminácioa. která vůči nej npiatĎovaii. čo je v
ímibom rozpore s Ústavou ČSSR a s medzmárodnýml
dohodami. Nedovolili jej pokračovat"
na 12ročnej
strednej škole. Sústavne j e j zamieiali žiadosti o povolenie cestovat' do PoFska a Maďarska na rekreačně účely. Odpovedali jej. že vraj j e j cesta by nebola
v záajme čsl. štátu.
Až po mnohých rokoch. tohto letá. dostala povolenie na cestu do NDR a nebyť nadchádzajúcej belehradskej konferencie. iste by sa toho nebola dočkala.
Vážený pán prezident, neočakávam. že sa mój list
plne objaví v čsl. tlači a dostane takú podporu ako
list matky Gabrielovej. Skór očakávam, že bude snaha opať zamlčať náš případ, čo sa už robí po deváť
rokov. alebo celú vec ospravedlnit' róznymi politickými zdóvodneniami a nie princípmi humánnosti; ako
v případe matky Gabrielovej. a j cez to všetko, predsa
len verím vo víťazstvo l'udskosti. citu a rozumu nad
mocenskými súbojmi. V e ď hlboko v srdci cítim, že
je Urážkou materinských citov každej matky, keď
sa rodičovská láska pošliapáva a zneužívá na mocenské ciele.
Súčasne Vás chcem požiadať, vážený pán prezident o to, aby naša dcéra bola ochráněná pred mož?-.
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Pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Voda * plyn * okapy * W. C. * předělávky i
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,

i Můžete volat český nebo slovensky č. 873-2067, l
I
v případě nepřítomnosti tel. 848-7657
i

ným nátlakom a persekvovaním, ktoré — oprávněně
sa obávám — móže nasledovať voči nej zo strany
róznych úradov ako následok tohto mójho listu Vám.
Chceme tiež zdórazniť, že všetky tvrdenia o postupe Vašich úradov voči našej dcére sú podložené
lištami týchto úradov a móžme ich předložit' kedykoťvek, ak by to bolo potřebné.
Tiež prehlasujem, že ani jeden z nás rodičov sa
nikdy, ani- len dočasné nevzdal žiadnych zo svojich
detí a teda ani dcéry Kataríny. V našej rodině, za
23 rokov manželstva nedošlo k rozlúčeniu, alebo k
rozvodu v rodině. Vždy sme sa svědomitě starali o
naše deti, o ich výchovu a zabezpečenie do budúcnosti.
Ani naša dcéra Katarína sa nikdy nevzdala svojich
rodičov a súrodencov. K rozdeleniu, ktoré sme všetci
pokladali za dočasné, bolí sme prinútení známými
okolnosťami roku 1968, ktoré nemienim rozoberať.
A j keď na tieto okolnosti máte iný názor ako my,
som hlboko presvedčená, že rozdielnosť názorov nemá b y ť příčinou aby sa pošliapávali l'udské práva,
aby sa pošliapávali naše rodičovské práva a aj práva
našej dcéry. Nežiadam na Vás, vážený pán prezident,
nič viac, len tol'ko, kol'ko matka Gabrielová žiadala
na prezidentovi USA a čo dostalo všeobecná podporu
aj československých úradov. Žiadam len, aby ste aj
Vy, z Vašej prezidentskej právomoci pomohli napravit' křivdu, ktorá sa páchá-na nás a na našej dcére
nespravodlivým postupom československých úradov.
Nežiadam nič proti Ústave ČSSR. Naopak, žiadam
len o jej dodržianie Vašimi úradmi. žiadam len o
dodržanie tých všetkých dohod, ktoré ČSSR podpísa-.
la. dodržiavanie všetkých tých princípov, na ktoré
sa Vaše úřady a oznamovacie prostriedky dovolávaj í v případe matky Gabrielovej.
Nemám záujem. aby sa mój list stal predmetom
špektilácií a ďaiších politických súbojov. Mám len
záujem. aby sa už konečne přelomili umělé, násilné
bariéry, ktoré Vaše úřady vtláčajú medzi nás a našu
dcéru Katarínu. Ako matka, požadujem o vydanie
mójho dieťaía a moja dcéra požaduje o právo žiť
s vlastnou matkou, otcom. sestrou a bratom. Všetci
žiadame. aby Vaše úřady nedržali našu dcéru Katarínu ako nevinného rukojemníka, chceme, aby konečne aj ona mohla žiť ako šťastný člověk bez zúfalstva. ktoré ju sprevádza od dětských rokov pre
neťudský postoj Vašich úradov.
To, že dávám tento list aj veřejnosti, rovnako ako
matka Gabrielová aj ja vidím v tom záruku, že
sa naše šlová konečne dostanú k Vám a že nebudú
naďalej vedome zamlčované pred verejnosťou. A ja
som presvedčená. a v tom súhlasím s Vašimi' novinami, že případy násilné rozdelených" rodin nie sú
len súkromnou vecou postihnutých rodin, ale že to
je aj vecou světověj veřejnosti. V e ď ide o porušovanie tých najzákladnejších l'udských práv, čo je škvrnou pre dnešnú civilizovánu spoločnosť.
S úctou
Štefánia Kučeráková,
1563 Albion Road
Rexdale, Ontario
Canada

25. 7. 1977
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ÚSPĚCHY

PŘEDSTAV

Fred několika lety se mi dostala do rukou publikace kreseb doprovázených anglickým textem — tyráž v češtině oznamovala, že autorem kreseb je pražský rodák Jiří Tibor Novák a text napsal Denis Do,uglas. Na bílé obálce nebylo nic více než pět písmem
— ANTON. Právě tak prostý byl i' obsah — prostý,
ale promyšlený výtvarně i literárně, jinak řečeno:
poezie sama. Kresby a text tvořily celek jaký může
vzniknout jen ze spolupráce obou autorů, spolupráce, při níž jeden ovlivňuje, druhého, kdy je mnohdy
těžko říci kdo je vlastně autorem čeho. Přítel, který
mi publikaci věnoval, připojil jen jeden komentář:
"Spolupráce mezi lidmi různých životních zážitků je
přece jen m o ž n á ! "
Když jsem se dozvěděl, že autor kreseb vystavuje
v melbournské La Trobeově universitě, byl jsem pochopitelně zvědav nejen na malby a grafické listy
autora poetických kreseb, ale více na vyznění celého
souboru vystavených prací. Třeba říci. že jde o české umění — nemohl jsem si pomoci při prohlídce
prací nemyslet na Zrzavého a Tichého. Tím nechci
říci, že vystavené práce jim jsou poplatné — jen to.
že Jiří Tibor Novák žije ve světě představ a nazírání, které neidealizují život, ale vidí jej očima poetického zkrášlení. A to i jeho méně pěkné stránky. V
tomto smyslu tvoří výstava skutečně jednolitý celek
bez ohledá na technickou různorodost výtvarných
prosředků. Osobně m ě nejvíce zaujaly drobné oleje —
téměř miniatury — které zjednodušenými formami
vyjadřují více než mnohdy předetailovaná. T SOU. časné době "moderní" malba. Jsem ale přesvědčen.
že každý návštěvník nalezne na výstavě to. česna og
sám dává přednost.
Aleš Nebeský
Pozn.: Výstava potrvá do 31. 7. — La Trobe University, Staff Club. otevřeno pondělí až pátek 12, — IS
hodin.
I N T E R N A T I O N A L ASSOCIATION
OF CANCER V I C T I M S & F R I E N D S ( I A C V F - MELB.)

SPOLEČENSTVÍ NOVÉHO ŘÁDU V M E L B O U R N E

DVOU M L A D Ý C H V Ý T V A R N Ý C H

UMĚLCŮ

Přednáška Pavla E. de Detricha o Gauguinově
životě a uměleckém vývoji, kterou pořádala SVU v
Sydney (s. 8, p. r.) připomněla, že dva čs. umělci
vzbuzují pozornost australské veřejnosti.
Jedním je Pavel BUČEK, jehož výstava 25 velkých
olejových pláten byla otevřena starostou Sydney
Leo Porterem 13. července v Seymour Centre na
Sydneyské universitě. Tato výstava potrvá až do 14
srpna a zaslouží si návštěvy čs. veřejnosti.
Pavel Buček je nadaný akademický malíř, který
studoval v Praze mezi 1956-61. Jeho obrazy symbolicky zachycují jeho poměr k přírodě a člověku, jeho
nekompromisní pohled na současný svět a hledání
spojení mezi včerejškem, dneškem a zítřkem. Je
umělcem, který se dívá na svět vážně a který má
všechny předpoklady k tomu, aby ho australská veřejnost považovala v blízké budoucnosti za význačného současného malíře. Jako.. divadelní výtvarník
spolupracoval Buček v šedesátých letech v Národním
divadle v Praze se světoznámým čs. výtvarníkem
Josefem Svobodou. Sydneyská veřejnost viděla jeho
působivou výpravu k Čapkově hře ZE ŽIVOTA HMY
ZU. v adaptací a režii O. Fialy v Independent Theatre.
Drahým divadelním výtvarníkem, který se začíná
prosazovat v australském divadle, je Jenda ČERVENKA. kterv začal svou profesionální činnost výpravou
pro Brechtovu hru PAN PUNTILA A JEHO SLUHA
MATT i. v režii O. Fialy v New Theatre v Sydney
před sedmi lety. Pak následovala velmi úspěšná činnost ve státním souboru NSW Old Tote Theatre a
poslední rok zaznamenal další úspěchy v Adelaidě.
Zde v květnu tr. připravil výpravu k A. Millerové
hře VŠICHNI MOJI SYNOVÉ (All My Sons), o které
kritik K. Atkinson napsal: "David Williamson's production of 'All My Sons' lives up to the superb setting
designed for it by John Červenka." Největší jeho radostí a úspěchem je, že mu byla svěřena výprava
pro Monteverdiho klasickou římskou operu KORUNOvace POPPEJE k otevření operní sezóny v Adelaide
od 18. července 1977. Je to poprvé, co výprava pro
operu byla svěřena " d o m á c í m u " umělci, až doposud
se importovali výtvarníci ze zámoří.

pořádá v úterý 26. července 1977 v 8 hodin večer
veřejnou schůzi v sále YWCA. 488 Elizabeth. St_ Meíbourne (mezi Franklin St. & Therry Si.», na které
představí F. Quill z melbournskébo listu Trnití tří
pacienty Dr. V. Brycha, kteří se právě vrátili z astroOba umělci spolupracovali v minulosti s čs. SVU
vá Raratonga a kteří budou mluvit o svých zkušev Sydney a členové a přátelé jim přejí mnoho úspěnostech a léčení. Bude také promítnul krátký film
chů v budoucnosti.
O. F.
o klinice v Raratonga a zodpovídáni dotazů. Ysospné
60c, pro členy (kteří platí roční čleosfcý příspěvek
$ 5.-) je vstup volný. Informace u sekretářky: Mrs
D. James, 156 Were St., Brighton. Vic. 3136. tel
SETKÁNÍ
92-3009.
S M I N I S T R E M PRO PŘISTĚHOVALECTVÍ

ČESKOSLOVENSKÉ

LVÍČKY

v předválečném uměleckém provedeni,
používané jako náhrdelníky, přívěsky, jehlice
apod. dodává poštou
V. B A Y E R ,
1/9 Southey St., Elwood, Víc. 3184
Velikost 10 mm
Stříbrné — (Antigue)
— pozlacené
Zlaté — 9.karátové
— 18karátové
Vzor můžete vidět též v

lamin

$ 10.00
S 11.00
$ 12.00
S 13.00
$ 15.00
S 35.00
$ 20.00
S 48.00
Hlasu domova

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V M E L B O U R N E
srdečně zve na

TANEČNf ZÁBAVU,
kterou pořádá v neděli
7. srpna 1977 od 6. hod. večerní

U EDY ZLATÉHO
V RESTAURACI R H E I N L A N D
9-13 Drewery Lane, Melbourne
Vstupné $ 3.-, mládež $ 2.Večeře a nápoje dle objednávky
Bohatá tombola
Výnos

zábavy ve prospěch dětského letního
tábora v lednu 1978.
Prosíme, rezervujte včas.
tel. 232-7929 (Kučerová), 467-4864 (Ambrož),
663-1266 (Rheinland)

vydalo v červenci 10. číslo Rozprav a to pod názvem
Slávy dcera. Autor vhodně rozdělené a dobře doložené úvahy se zabývá významem literatury pro život
národa od počátku jejího vývoje až po dnešní dobu.
Pamatuje v ní na světlé stránky naší literatury, nepomlčuje však ani o jejích stránkách stinných, jež
se týkají hlavně současné doby. Rozpravy mají 6
stran kancel. formátu a možno je objednat na adrese:
Společenství nového řádu (taj. J. A. Forester), P. O.
Box 255, East Caulfield, Víc. 3145.

SOKOL

MELBOURNE

Sokol Melbourne pořádá cvičení pravidelně, každé
pondělí (mimo svátky a školní prázdniny) od 7.45
do 9.15 hodin večer v tělocvičně Princes Hill High
School, Arnold St., North Carlton. Rádi uvítáme na
cvičení další bratry a sestry. Také našim žákům a
žákyním se cvičení velmi líbí a apelujeme tímto na
rodiče dětí, které ještě cvičit nechodí, aby je dopravili mezi nás. Nejenže jim cvičení pomůže zdravotně, ale naváží současně přátelství s dalšími dětmi českých a slovenských rodičů, což pro ně může
mít v budoucnu velký význam.
R. K.

Z P R Á V Y S. K. SLAVIA M E L B O U R N E
SLAVIA — W I L H E L M I N A

0:1

(0:0)

Slavia utrpěla druhou porážku v letošní ligové sezóně á tu si nezasloužila. Od počátku zápasu měla
jasnou převahu v poli, ale střélecké štěstí se jí nedrželo: v prvním poločase nastřelil Bennie třikrát
tyč a J. Williams břevno. I po změně stran a proti
silnému větru si udržela Slavia převahu, ale žádnou
z gólových šancí nedokázala využít. Wilhelmina pak
2 minuty před koncem utkání vstřelila z trestného kopu jedinou branku zápasu.
Druhé mužstvo vyhrálo v předzápase 4 : 2.
SLAVIA — MACEDONIA 3 : 2

(1:2)

Po rušném zápase, v němž se vedení třikrát měnilo, získala Slavia opět oba body. V 10. minutě skóroval Bennie, 14 minut poté Macedonia vyrovnala,
nasadila tempo a minutu před poločasem vstřelila
další branku. Po změně stran slavističtí hráči přidali,
ale až v 74. minutě se podařilo J. Trainovi umístit
míč hlavou z 15 metrů v síti soupeře. Obě mužstva
hrála pak "naplno". 7 minut před koncem zápasu
dal hový útočník Slavie Brian Monaghan (z Eevertonu) do levého rohu pod břevno vítěznou branku,
1-3. července se na melbournském úřadě pro přistě- které nemohl brankář Macedonie zabránit.
hovalectví sešel federální ministr pro přistěhovalectví
a etnické záležitosti M. J. R. Mackellar se zástupci
Druhá mužstva hrála nerozhodně 1 : 1 .
místních národnostních skupin. Schůzi navštívili předV sobotu .30. 7. hraje Slavia na domácím hřišti
stavitelé řady evropských a asijských skupin. Čecho- (Showgrounds, Ascot Vale) proti Hakoah a v sobotu
slováci byli zastoupeni pí Rojerovou, p. Violou a prof. 6. srpna proti mužstvu Juventus na stadiónu v OlymMarvanem.
pic Parku.
Hlavním účelem setkání bylo vysvětlit situaci, která
vznikla uzavřením rozhlasové stanice 3ZZ. Z ministrova prohlášení vyplývá, že úkol této stanice
plně převezme stanice 3EA, při čemž se dosavadní
programy podstatně zlepší jak po stránce kvalitativní tak i kvantitativní. Máme tedy příslib od federální
vlády, že problémy, které byly spojeny s 3ZZ, budou nyní řešeny jak ku prospěchu rozhlasových pracovníků, tak i našich posluchačů. České a slovenské
vysílání opouští tím svou amatérsky začátečnickou
fázi a vstupuje do nové etapy svého rozvoje.
S obzvláštním povděkem ministr kvitoval komentář
pí. Rojerové, podle něhož etnické vysílání má za úkol
nikoliv udržovat a posilovat národnostní bariéry, ale
naopak napomáhat k pozitivnímu a tvůrčímu procesu
integrace. Tato integrace, dodal k příspěvku prof.
Marvana, má být obapolná: očekává se, že v budoucnu každý Australan bez rozdílu původu a vzdělání
bude ovládat přinejmenším dva jazyky.
. Diskuse se též dotkla otázek etnického vzdělání,
zejména na vysokoškolské úrovni. V této souvislosti
ministr představil svého zástupce, sekčního šéfa pro
etnické záležitosti p. B. D. Murrayho. Po schůzce
jsme měli příležitost ke krátké besedě o jeho plá:
nech. Jeho sekce (Ethnic Affairs Branch) je ve stavu zrodu a vítá návrhy, týkající se etnických záležitostí. Právě proto, že se jeho sekce teprve formuje,
máme příležitost přispět k jejímu konečnému profilu a ke stanovení okruhu problémů, kterými se bude zabývat.
J. M.
Pozn.: V témže týdnu měl ministr Mackellar schůzku s redaktory etnických novin v místní kanceláři
ministerstva. HD byl také zastoupen.
i

Slavia je stále na druhém místě ligového žebříčku.
Chtěla by vyhrát ligu, ale potřebuje také Vaši podporu — přijďte na zápasy, povzbuďte mužstvo.
V pátek 22. 7. pořádala Slavia večírek v restauraci Edy Zlatého na počest J. Traina, který sehrál
v barvách klubu již 200 zápasů. Předseda Slavie
ocenil Trainovu věrnost klubu a předal mu jménem
Slavie pohár a zvláštní odměnu.
V. Frencl

Krajanská odborná firma

J.G. NOVIS-LITHO
litografické tiskařské desky
&
"Instant printing"
267 Barkly St., St. Kilda, Vic.
Telefon 94-1545, po hod. 527-6541

Malý oznamovatel
POZOR!
HOSPODYNI —
SPOLEČNICI,
která chce mít druhý,
příjemný domov, hledá
krajanka. V pěkném
moderním domě. Dobré
podmínky (dle dohody).
Telefon (Melb.) 269-2544

Vaše městská správa
může VAŠEHO psa chytit a poslat na kruté
pokusnictví.
Prosíme,
nenechávejte ho na ulici. (Inzeruje Anti-Viviseceion Union, 63-2359.)
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Čtyři skvělé světové

rekordy

Královna sportu neodpočívá
Bývaly časy, že poolympijskí období lehkých atletů nepřinesla mnoho výkonů světové extratřidy, pro
tože staří matadoři se po olympiádě pomalu loučili se svou kariérou a pro mnohé mladé talenty to byla
jen sezóna nástupu k příštím olympijským hrám. V moderní "atomové" době ani to neplatí: lehcí atleti se předhánějí v každé době ve skvělých výkonech, které v některých případech znamenají i překonáni
světových rekordů. Po olympijském přeborníku na 400 m překážek Američanu Edwinu Mosesovi, který
posunul hranici světového rekordu na fantastických 47,45 vt., přihlásili se 30. června v Helsinkách a
pak počátkem července ve Stockholmu, Richmondu a v Drážďanech o slovo další borci, kteří změnili
čtyři světové rekordy.
Na olympijském stadiónu v Helsinkách došlo k senzaci, když cílovou pásku v běhu na 10.000 m protrhl
až dosud úplně neznámý Samdon Kimombwa (v Keni
byl loni ještě v pořadí výkonů na tuto trať osmý),
kterému naměřili nový světový rekord 27:30,5 min.,
čímž zlepšil o 0,3 vt. dosavadní světový rekord brit
ského vytrvalce Dave Badforda z 13. července 1973
v Londýně. "Jak se ten Afričan jmenuje, kdo to vlastně j e " , ozývalo se v Helsinkách v řadách sportovních novinářů, kteří o něm nevěděli vůbec nic. Znalci prohlašují, že i jemu dopomohlo k světovému rekordu skandinávské klíma, které prý je pro vytrvalce
jak ušité, což dokazují i tím, že 11 z 24 světových rekordů historie běhu na 10.000 m bylo vytvořeno ve
Skandinávii, v Helsinkách samotných byl čtyřikrát
překonán světový rekord na tuto trať.

na světě, jež zaběhne stovku pod 11 vteřin- A podařilo se to Oelsnerové, která si je však vědoma toho,
že všechny sprintérky světa budou ještě letos usilovat o to, aby její čas překonaly.
Na stejných přeborech V. Německa v Drážďanech
skočila pak olympijská přebornice ve skoku vysokém
východní Němka Rosemarie Ackermannová 1.96 m.
čímž vyrovnala svůj vlastní světový rekord.

Na Velké ceně Francie
T Ř ETÍ

V Í T Ě Z S T V Í A N D R E T T I HO

Ani tropické vedro, ktere v prve polovici eervence
zachvátilo téměř celou Evropu, nemohlo v Dijonu
odradit přes líXJ.OOG zájemců o atdamobďový sport,
aby nepřišli na Velkou cena Francie, která byla. devátou jízdou mistrovství světa formule I pro rok 1977.
Byli odměněni skvělými závody a dramatičnosti. jaká nemá hned tak obdoby. Téměř do cíle byl v čele
soutěže britský jezdec John Walsem, na voze Brabham, 2 km před závěrem však se po taktické jízdě
dostal do čela 371etý Američan Mario Andretti na
Lotusu a jako první také projel cílem. Američan
Andretti, který měl na poslední Grand Prix švédska
velkou smůlu, vyhrál v Dijonu v letošním roce už
třetí Velkou cenu a udržel si krok se světovou
elitou. Další pořadí: 2. John Watson (V. Británie —
Brabham), 3. James Hunt (V. Británie — Mc Larenj,
4. Gunnar Nilsson (švédsko — Lotus). 5. Niki Lauda (Rakousko — Ferrari). 6. Carlos Reutemann
(Argentina — Ferrari).

Pětdnů nato padl ve Skandinávii i světový rekord
na 5.000 m. Zaběhl ho výborným časem 13:12,84 min.
ve Stockholmu Novozélanďan Dick Quax, který tak
zlepšil světový primát Belgičana Emila Puttemanse
13:13,0 min. z 20. 9. 1972.
V technických disciplinách se o velké překvapení
postaral sovětský výškař Vladimír Jaščenko, který v
rámci mezistátního střetnutí juniorů USA — SSSR
skočil v Richmondu v americkém státě Virginia 2.33
m a zlepšil tak o 1 c m loni v srpnu Američanem
Dwightem Stonesem vytvořený světový rekord. Jaščenko nebyl sice ve světě neznámým výškařem, vždyť
už zdolal laťku na 2,26 m, ale nikdo nevěřil, že by
byl už nyní se svým uměním tak daleko, aby překonal
Stonesův světový rekord.
Nejlepší lehkou atletkou měsíce července je bezCelková klasifikace mistrovství světa po 9 ze 17
pochyby 191etá východoněmecká sprintérka Marliess
Oelsnerová, která na přeborech Východního Německa jízd: 1. Niki Lauda 33 bodů. 2. - 3. Jody Scheckter
v Drážďanech zaběhla jako první žena na světě (J. Afrika — Wolf) a Mario Andretti po 32 bodech,
100 m pod 11 vteřin, za 10.88 m vt. Od 1. ledna platí 4. Carlos Reutemann 28 bodů. 5. Gunnar Nilsson
totiž na krátkých tratích za světové rekordy pouze 16 bodů, 6. Jochen Mas 14 bodů. 7. James Hunt 13
časy dosažené elektronickým měřením, výkony stop- bodů.
nuté ručními stopkami se ruší. A tak už od počátku
sezóny bylo jasné, že sprintérky Evropy se snaží ze
všech sil o to, aby jedna z nich byla první ženou
V MILÁNĚ DOMINOVALI SPRINTÉŘI

Skvělý úspěch československých plošinářů
DVA V E F I N Á L E MISTROVSTVÍ

SVĚTA

Snem každého motocyklisty plošináře je. aby se
alespoň jednou za své sportovní kariéry probojoval
do finále světového šampionátu. Až dosud se to v
jedném ročníku podařilo vždy pouze jednomu z čs.
jezdců, letos poprvé postupují do finále hned dva.
což je největší úspěch čs. plochodrážního sportu vůbec. Jan Verner vyhrál v sovětském Togliatti kontinentální finále mistrovství světa se 13 body před
Egonem Muellerem (NSR), druhým čs. závodníkem
Jiřím Štanclem a polskými plochodrážníkv Jancarsem a Muchou.

T Ř Í T I T U L Y DO ČESKOSLOVÉNSKA
V rakouském Neumarktu (štýrsko) se jely poslední
závody letošního mistrovství Eyropy v terénních jízdách motocyklistů, na kterých čs. reprezentant Otokar Toman vyhrál závod kategorie strojů nad 500
ccm před svým přítelem Petrem Kuchařem a Němc e m Haasem a získal i on titul mistra Evropy. Už
předtím na závodech v polských Kielcích se stal Květoslav Mašita podesáté
(v kategorii strojů do 350
ccm) mistrem Evropy a přebornický titul zde získal
i Stanislav Zloch. Všichni Čechoslováci startovali
letos na Jawách.

Olympijský přeborník v
cyklistickém sprintu Čechoslovák Anton Tkáč se
znovu v těchto dnech dostal do velké formy. Po
triumfu na Velké ceně
Dánska v Kodani vyhrál i
Grand Prix sprintérů Itálie v Miláně, kde jako jediný z 33 závodníků neprohrál, a jasně porazil druhého nejlepšího jezdce dne
Itala Turriniho. Pozoruhodné je i třetí místo Čechoslováka Miroslava Vy-

mazala, který nechal za
sebou celou řadu profesionálů v čele s jejich mistrem světa
Australanem
Nicholsem. O 24 hodin později sice Nicholson v Como na dosti špatné dráze
porazil i Antona Tkáče a
ten se musel spokojit jen
s druhým místem, ale i
tak možno mluvit o velkém úspěchu čs. cyklistických sprintérů, kteří bezpochyby patří k světové
extratřídě.

HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně,
řlídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
DO ZAMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, R a n d . l l . - , nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výřj leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

Přestože funkcionáři jednotlivých národních olympijských výborů všude prohlašovali, že olympijský
program musí být napříště zkrácen, rozhodlo se na
79. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v
Práze o tom, že na olympiádě r. 1980 bude sportovcům rozdáno o 4 zlaté medaile více než tomu bylo
Montrealu. Tak v judo budou olympionici v Moskvě bojovat v 7 namísto dosavadních 5 třídách, .y vzpírání byla vytvořena nová váhová kategorie do 100
kg, a do lehkoatletického programu olympijských her
byla znovu zařazena po čtyřleté přestávce chůze na
50 km. Zlatou medaili navíc dostanou i sportovci
zimních odvětví na OH r. 1980 v Lake Placid (USA)
a v biathlonu (jízda na lyžích se střelbou), kde budou nyní účastníci bojovat nejen na 20 km jednotlivců, ale i na 10 km. Je zajímavé, že běh na 3.000 m
žen nebyl vzat do olympijského pořadu.
Olympijské letní hry mohou napříště trvat nejdéle
16 dnů, zimní olympiáda nejvýše 12 dnů. Mezinárodní
olympijský výbor může napříště pověřit uspořádáním
olympiád nejen města, ale i jednotlivé státy, jejíchž
zástupci sé pak sami dohodnou, kde olympijské hry
budou probíhat.
Je třeba se zmínit o tom, že projev předsedy Mezinárodního olympijského výboru lorda Killanina při
slavnostním zahajovacím ceremoniálu 79. zasedání
byl "zcenzurován" a v tisku z něho vypuštěna tato
část: "Jsou v současné době vlády, a ť už jsou to
vlády levicové, pravicové či středu, které v poslední
době usilují o to, aby dostaly sportovce zcela do svých
rukou a tím je vlastně připravují o svobodu a zabraňují i leberalizaci v mezinárodních sportovních
organizacích." Předseda MOV lord Killanin byl na
to někým upozorněn, protestoval, a tak čs tisk musel
přinést omluvu.

Ve zkratce
— V Sofii došlo k mezistátnímu plaveckému střetnutí
Bulharsko — ČSR, které vyhráli Čechoslováci (muži
i ženy) vysoko, rozdílem více než třídy 208 : 135 bodům, když vytvořili 7 nových národních rekordů.
Nejhodnotnější je čas 2:24,08 min. Marečkové na 200
m motýlka a 2:41,41 min. Fleisnerové na 200 m prsa,
které jsou dobré evropské úrovně.
— Z podnětu amerických běžeckých vytrvalkyň poslal
olympijský výbor USA Mezinárodnímu olympijskému
výboru připiš, vekterém žádá, aby do olympijského
programu byl včleněn i klasický maratón. Zdá se
však, že ani pro OH r. 1984 nemá tento návrh naději na schválení, n e b o ť na nedávném zasedání MOV
v Praze funkcionáři této vrcholné světové organizace
sportovců zamítli i žádost, aby se olympijskou disciplinou stal závod žen na 3.000 m. A co je tato trasa
v porovnání s klasickým maratónem?
— Mladé fotbalové naděje brněnské Zbrojovky se
staly po třinácti letech znovu přeborníkem Českoslo^
venska, když po prohře 0 : 1 v prvém finálovém
utkání v T m a v ě , vyhráli doma jasně odvetu 3 : 0 . '

ČTYŘI VÍTĚZSTVÍ V

INTERPOHÁRU

Už tradičně v mezinárodní letni fotbalové soutěži
Interpoháru, ve které tentokrát vítězové jednotlivých
skupin dostanou prémie 15.000 švýcarských franků, si
čs. mužstva vedou skvěle. Ve 2. kole prohrála pouze
Jednota Trenčín (na hřišti polského klubu Zaglebie
Sosnoviec 0 : 2 ) , jinak čs. týmy zaznamenaly samá
vítězství: Slovan Bratislava vyhrál ve Vídni nad Admirou/Wacker Vídeň 5 : 1 , Zbrojovka Brno doma nad
Aalborg BK 2 : 1, Inter Bratislava deklasoval doma
FC Curych 5 : 0 a Slavia Praha švýcarský Young
Boys Bern 5 : 0 . Jejich postavení po 2. kole:
III. skupina: 1. Inter Bratislava 3 body, skóre 6 : 1 ;
2. Eintracht Frankfurt 2 b „ skóre 2 : 2 ; 3. Wacker
Innsbruck 1 b.; 4. FC Curych bez bodu.
V. skupina: 1: Slavia Praha 4 body, skóre 1 0 : 3 ;
2. Legia Varšava 2 b., 3. Landskrona (Švédsko), 4.
Young Boys Bern (oba bez bodu).
VII. skupina: 1. Zaglebie Sosnoviec 4 body, skóre
4 : 0 ; 2. Jednota Trenčín 2 b., skóre 4 : 2 ; 3. Linzer
ASK (Rakousko) 2 b.; 4. Lillestrom bez bodu.
VIII. skupina 1. slovan Bratislava 4 b., skóre 8 : 2;
2. Hertha BSC Berlín 4 b., skóre 2 : 0; 3. 1903 Kodaň; 4. Admira/Wacker (oba bez bodu).
IX. skupina: 1. Oesters Váexjoe (Švédsko) 3 body, skóre 5 : 3; 2. Austria Salzburk 2 b.. skóre 2 : 2;
3. Zbrojovka Brno 2 b „ skóre 4 : 5 ; 4. Aalborg BK
1 bod.

