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Projev v čs. parlamentě a diskuse ve Vídni

Hovory bez komplikací

Pri zcela formální zálezitosti, jakým je zasedání cs. parlamentu, který se
4. dubna opět sešel, aby radostně odsouhlasil všechna usneseni učiněná dříve
ústředním výborem KSČ> věnoval ministerský předseda štrougal velkou část
svého, projevu "významné čs. aktivitě v zahraniční politice". Kromě politiky
upevňování a prohlubování svazků se Sovětským svazem á ostatními zeměmi
socialistického společenství, zdůraznil i "uvolňování a rozšiřování spolupráce
států s rozdílným společenským zřízením".
československo a ostatní země socialistického
společenství touží ovšem
dle štrougala pokračovat
v
uvolňování
vztahů,
avšak nedaří se jim vždy
prosazovat je "přímočaře
a bez komplikací". Proti
jejich záměrům stojí totiž
nebezpečné pokusy imperialistic-kých mocností rozšiřovat ohniska krizí a tv-

to pokusy bývají i "nástrojem neomaleného politického nátlaku proti silám demokracie a socialismu".
Štrougal vzpomněl i na
dohodu v Helsinkách, jejíž
Závěrečný akt prý přijalo
Československo "plně za
svůj", ale chápe jej jako
ucelený návod k' jednání:
"Budeme postupovat tak,

stech" a že "návštěva
prezidenta republiky v
Německé spolkové republice" (k níž mezitím došlo)
"nepochybně dá nové impulsy pro rozvoj styků s
naším západním sousedem".
Potíž vznikla, když pracovníci rakouské televize
vzali Štrougalova slova
vážně a v rámci přátelských sousedských styků
pozvali tři čs. novináře k
rozhovoru před vídeňskou
televizní obrazovku. Zastoupeni čs. sdělovacích
prostředků bylo téměř " n a
nejvyšší úrovni", debaty
se zúčastnili soudruzi Faix
z Čs. rozhlasu, Zauberová
z ČTK a Douděra z Rudého práva. Všichni tři přispě 1 : pak k tomu. že se
(Pokračováni na sír. 2)

aby při jeho plnění nedocházelo k
nadřazování
některých částí dokumentu nad druhými", čili aby
dodržování lidských práv
nebylo nadřazeno zásadě
o nevměšování do vnitřních záležitostí suverénních států.
Ministerský
předseda
"suverénního státu" zdůraznil též, že se v minulém období podařilo vyřešit "řadu vážných otázek
s našimi nejbližšími sousedy". že se "spolupráce
HD se před časem zmínil o Barron-ově knize popisující síť KGB rozestřenou téměř po celém světě. s Rakouskou republikou
Barron uvádí také jméno jistého Vladimíra Kuzírta rozvijí ve všech oblajako podezřelého z práce pro KGB během své obchodně-diplomatické mise ve Spojených státech. Tentýž Kuzin je nyní v Austrálii jako údajný vedoucí
skupiny pro zvýšení obchodních styků.
Větší důležitost přikládám ale jiné návštěvě: na
pozvání organizace Amnesty International přijel v
těchto dnech Leonid Pljušč, ukrajinský matematik a
odborník v oboru kybernetiky, který roznítil protesty celého civilizovaného světa, když byl od r. 1968
Dr. Martin Kvetko
pronásledován nejen jako zakladatel Hnutí pro obraHusákov režim sa neustále vystatuie piooa zanu lidských práv v SSSR, ale i jako kritik sovětské
intervence v československu. P)jušč byl potom ho- mestnanosťou, ba hovoří o nedostatku pracovných
spitalizován v neblaze známé dněpropetrovské psy- sil. Podl'a oficiálně] statistiky chýba mu vra] * §
chiatrické "léčebně." s diagnózou schizofrenie s me- tisíc pracovníkov.
siášskými a reformními tendencemi. Pljušč, tak jako
To móže byť pravda, ale len dotial', kým sa nevětšina sovětských disidentů, nevolal po revoluci a podíváme na intenzitu výroby a na produktivitu
násilném svržení sovětského režimu, jenom po respektování osobní svobody v SSSR a v jeho případě také práce. Potom móžeme už hovoriť len o skryfej nepo udržení regíonální kultury na Ukrajině. To ovšem zaměstnanosti.
Československé komuni- javili sa prvé nedostatky
stačilo, aby byl perzekuován, vystaven účinkům "léčeníi" některých sovětských psychiatrů a strá- stické hospodárstvo sa to- pracovných sil pře poferavil léta v izolaci. Byl ovšem zbaven místa v Ukra- tiž vy víjalo prevážne Jen čovanie v tomto estenzívjinské akademii věd, jeho žena Taťána musela opustit
své pracoviště na ministerstvu školství a dětem byia extenzívne, t. j. zapojová- nom vývoji ekonomie. Od
odepřena možnost vyššího vzděláni. Když byl před ne- ním nových pracovných toho času sa sice všeličo
celými 2 roky na nátlak světové veřejnosti propuštěn sil, zvyšováním zaměstna- podařilo režimu zaplátať.
a bylo mu umožněno vystěhovat se do Paříže, nena- nosti. Tak sa dociel'ovali ale krízu sa mu nepodařilo
lezla u něj konzultační skupina západních psychiatrů prírastky na náródnom odstranit', lebo jednodunaprosto žádné příznaky duševního onemocnění.
Účelem Pljuščovy návštěvy v Austrálii je nejen důchodku a len nepatrne cho nemaJ novů technolódiskutovat s Australany a občany ukrajinského půvo- intezifikáciou výroby, t. j. giu. ktorá by to pomohla
du o diskriminačních opatřeních v SSSR, ale zejmé- zdokonolovaním výrobých vyriešiť. Preto a j teraz
na podat svědectví parlamentnímu podvýboru v Can- procesov . a
zavádzaním sme svedkami neustálých
beře, který připravuje zprávu o lidských právech v
novej technologie, čo u- sťažností na Západ, že
SSSR.
možňuje zvyšovat' produk- spolupráca v ekonomickej
Další z mnoha obětí KGB na Ukrajině je Alexandr
Serjenko, který je 5. rok ve vladimírském vězení tivitu práce. Na začiatku oblasti sa nerealizuje tak
pro "protisovětskou propagandu" a onemocněl tu- rokov šesťdesiatych sa v ako by to československé
berkulózou. Právní zástupce, který se ujal jeho pří- československom
hospo- krizové hospodárstvo popadu na žádost Serjenkovy matky, byl soudem od- dárstve objavila prvá krí- třebovalo. Šťažuje si, že
mítnut jako "nekompetentní". Serjenkova sestřenice
paní Mája Hrudková (která žije v Melbourne) na- za v dósledku tohoto ex- nemá přístup k novým
patentom,
jala proto newyorského právníka B. Halla, aby Ser- tenzívneho vývoja. Pro- priemyselným
jenka zastupoval v odvolacím procesu. Americký dukčně plány sa nesplni- ktoré by pomohli odbúrať
advokát do Kyjeva přiletěl, ale tam byl jeho doku- li ani v preferovaných skrytů nezamestnanosf a
mentační materiál zabaven a prohlášen za "protisovětský". Hall sám pak byl z SSSR vypovězen.
IP sektoroch priemyslu. Ob- (Pokračovanie na str. 2)

Dvě návštěvy v Austrálii

Ženy ako zdroj
pracovných sil

PRO SPÁSU DÍTĚTE,
POPŘÍPADĚ POSTAVENÍ
Karel Wendt
Nektere debaty uspavají, jiné pomáhají zabít čas,
ještě jiné povzbuzují nebo dokonce dráždí myšlení.
Vezměte tuto —•
Téma: Charta — anticharta, podepsat —• nepodepsat, správné — nesprávné.
Udivující závěr: hodnocení činu, schválení, omluvení nebo odsouzení je závislé na majetkovém stavu
a postavení jednající osoby, popřípadě n a studijních
potřebách školou povinných potomků. Rozhodující
otázka: m ě l n e b o n e m ě l d o t y č n ý
člov ě k co z t r a t i t ?
Najednou, z čistá jasna, nový koncept morálky:
majetek / postavení omlouvá nízký čin (člověk měl
co ztratit); nemajetnost / nedostatek postavení znehodnocuje čin hodnotný (člověk neměl co ztratit).
Dělník, který odmítl stvrdit zradu hodnot, neprokázal žádnou osobní odvahu. Neměl kam spadnout.
Doktoři a ředitelé znárodněných syráren nijak nezadali svým charakterům tím, že zradu stvrdili. Měli
kam spadnout. Jeden podepsal Chartu, druhý antichartu, ale mezi jejich činy není rozdílu.
Jenom jsme pošimrali logiku věci, ale klubíčko
nové morálky už se rozmotává, jeho nit vede k jedinému možnému závěru: zámožný člověk v postavení nemůže přijít o čest, chudý nemá n a čest nárok.
Znám rčení, které říká, že " n a chudý lid musí být
přísnost". Tak důsledně dovedené do krajnosti jsem
je však ještě neviděl.
Jiná nit, z téhož klubíčka: zázrak života — děti.
Děti přikryjí všechno, hříchy otců a matek, podle
potřeby i vlastní smrt. Nemělo by to překvapovat.
Žijeme v době, která děti zabíjí úředně a dělá to
pro jejich dobro. Vědomé a plánované zabití (zašlé
věky tomu říkaly vražda) odělo se hávem vznešenosti. Nebýt ušlechtilého činu, dítě by se narodilo
nechtěné.
A, aby bylo jasno, dítě je nechtěné
jaksi samo od sebe. Nic tomuto jeho stavu nepředcházelo. Na prvním místě nestála vůle rodičů, která
je chtěným nebo nechtěným udělala. Ďítě ještě ani
nezavmělo. jenom trochu koplo v lůně matky, a odněkud už chytlo bacil nechtěnosti. Pro spásu dítěte
potom, jako pro dobro těžce zraněného psa, kterého
dorazíme, aby se netrápil, zabito je dítě. *
Nezištnost aad sezištnosí: pro dítě zabíjíme dítě,
pro ffiiě lijeme s~ě životy.
R i r f e n t nehromadí majetek s výhradností. která
faiifcé staré cite a TjrlučnJe vyšší věcí, aby si žil, aby
hromada rosila, aby se prodral jednosměrným davem
t uejryšší příčce společenského šplhu. Pro své děti
s e padztL aby jim. až umře, v záhrobní ušlechtilostí- kíerá nebolí, něco zanechal. Exulanti se nevracejí domů. protože nezvyklý svět kolem nesplnil jedním nebo druhým způsobem jejich očekávání, protože
aeinají dost vnitřní síly se s tím zklamáním vypo
řádat a myslí, že se stačí trochu ohnout a život dom a bude přece jenom snazší. Pro spásu dítěte se
vrací, aby vyrostlo jako Čech. A doma? Lidé nepodepisuji. co by neměli a neodmítají podepsat, co by
měli. ze sobectví a strachu. Pro spásu dítěte to dělají. aby mohlo dostudovat a domohlo se postavení
kterému také ono bude jednou moci podřídit nejzásadnější slušnost.
Aby dítě dostudovalo . . . Aby vyrostlo, jako Čech . .
Aby bylo zajištěno pozůstalostí . . . Aby dítě . . .
Dítě vyroste. Položí věnec na hrob. Je majetné.
Ale přišlo o řeč rodičů, jejichž lásku poznalo jen z
chvatné dálky. Vyroste vzdělané s orazítkovaným
papírem na zdi, zná právo nebo medicínu, ale nepoznalo pojem. cti. Vyroste jako Čech (což není víc,
než vyrůst jako člověk), ale neví, že češství není
výslednicí vztahů znásilňovaných a znásilňovatelů, že
být Čechem neznamená kličky mezi svědomím a kompromisem.
Vím, že hřeším. Mnohokrát jsem byl upozorněn
jak turisty, tak ěerstvě příchozími, že je nesprávné
a nepřípustné psát z bezpečí ciziny . o* chování lidí
doma. "Nemám právo mluvit. Nikdy jsem nebyl v
podobných situacích. Nedovedu posoudit. -Moje p o s t a v e n í nikdy nezáviselo na tom, jestli -podepíši
nebo nepodepíši nějakou antichartu."
:
.
( Pokračování na straně. 2)
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Ženy ako zdroj pracovných s i l
(Pokračovanie zo str. 1)
zaistiť dosť pracovných
sil pre ďalší rozvoj národného
hospodárstva.
Ale zdá sa, že Československo v dósledku svojej
nezmyselnej politiky voči
Západu zostane dlho v ter a j š e j hospodárskej a politickej izolácii, že bude
ešte dlho bedákať na nedostatok modernej technologie a . tým a j trpieť
na tzv. nedostatok
pracovných sil.
A tak režim hťadá nové zdroje pracovných sil
v domácom prostredí. Jeho pozbrnosť je upretá na
ženy. Tie sa rozhodol vyrvat' z domácnosti, hoci
zaměstnanost' žien v československu je poměrně
veťmi vysoká. Odborníci
režimu našli ešte určité
zdroje rezervy v ženskej
populácii na Slovensku.
Zistili* však, že tieto rezervy sa móžu začlenit' do
pracovného procesu len v
miestnych pomero.ch a tak
přišli s plánom na racionálně rozděl'ovanie pracovných sil a s plánom
na ďalšiu "odvetovú a
sektorová přestavbu zaměstnanosti". V týchto
olánoch sa teda so slovenskými ženami ráta a
;o prakticky tak, že pri
f a l š e j "séktorovej a od/etovej prestavbe zaměstnanosti" by sa nútene přesunuli tie pracovně sily z
niestnych pracovísk, kto•é možno bez ťažkostí pre;unúť do iných sektorov
¡ýroby vo vzdialenejších
>odnikov a ich miesta za>lniť
n ar egruto vánými
íenskými silami z domáclosti.
Spomenuli sme, že ide
iredovšetkým o rezervy
jracovných sil v slovenkej ženskej populácii.
Uce sú tu možnosti, to sa
lozvieme z pohťadu na

aoterajšiu
zaměstnanost
žien na Slovensku.
Nateraz pracuje na Slovensku v národnom hospodárstve okrem JRD 1,044.
000 žien, čo představuje
46.6% z počtu pracujících.
Pracovná aktivita žien v
produktívnom veku dosiahla 72.6%. V niektorých
miestach je ešte vyššia —
v Bratislavě 97.2 a v Stredoslovenskom kraji 88.9%.
Nuž představte si, že v
hlavnom meste Slovenska
len necelé 3% žien v produktívnom veku nemusia
každé ráno nastůpiť do
práce:
V niektorých odvetviach
zamestnania ženy prevažujů nad mužmi. V odvetviach výroby je zaměstnaných žien len niečo
vyše 38%, ale v službách
až 62%%. V sociálněj starostlivosti pracuje 84.4. vo
spoločnom
stravovaní
80, v cestovnom ruchu a
v. zdravotnictve vyše 75,
vo vnútornom
obchode
71.3, v školstve 71, na ú
středných orgánoch SSR
44 a v aparáte národných
výborov 64.5%. V Slovenskej akadémii vied pracuje 50% žien.

Toto vysoké nasadenie
žien do pracovného procesu režim samozrejme politicky a ideologicky zdórodňuje. Hovoří, že "zrovnoprávněme žien je jednou zo základných zložiek
íivota v socialistickej spoočnosti", že "ide o sociálně zrovnoprávnenie žien,
) zaistenie ich hmotnej
lamostatnosti,
zbavenie
;ociálnej závislosti". Žeía je teda podťa úradné10 vyhlásenia v Českoslo' vensku už dávno zrovnoi )rávnená. To znamená, že
>y mala byť úplné zrovi toprávnená najma pokiať
: ;a týka odměny za prácu,
' ebo režim po tejto strán-

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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Telefon 598-5756
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Australským přátelům
Prodlužující se choroba brání Ferdinandu Peroutkovi, aby odpovídal na korespondenci a aby
v této chvíli pokračoval v psaní článků.

ke organizoval rozsiahlu vzdelanie a kultúrny ži
propagandu. Ale a'já je rot". M i ST to dosiahnut
skutočnosť?
skvalitňovaním
služieb
Režim přiznává, že prie- dětských zariadení, ob
merná mzda žien předsta- chodnej siete a podobné.
vuje len 68.5% z priemerTo všetko preto, lebc
n e j - mzdy mužov. Samo"popři
napatí v zdrojocí
zrejme, že určité rozdiely
pracovných
sil je to na(Pokračování se str. 1)
v odměňovaní sú opodstatMožná. Ale vnucují se otázky. Proč nepodepsat při¿lehavé".
A
tak
sa
režim
něné, lebo žena nevykonáhlášku do strany bylo o tolik lehčí v roce 1948, než
vá (aspoň doteraz u nás přiznal. Hovoří sice c nepodepsat antichartu o třicet let později? Proč je
zlepšení
služieb,
dětských
nie — v Sovietskom zvaze
přijatelnější zradit bratra než zradit sebe"? Jak to,
áno) namáhavú prácu v zariadení, obchodnej sie- že lidé, kteří stáli před otázkou "podepsat či nepopreferovaných
povola- te, aby v r a j žena mala depsat" před léty, nikdy nebyli v postavení lidí,
kteří před tou otázkou stojí dnes? Proč je ztráta maniach, teda prácu. ktorá viac volného času, viac na jetku a postavení závažnější, než ztráta rodiny, dovzdelanie
a
na
kultúrny
má najvyššiu spoločenskú
mova a země?
hodnotu, ako je napr. prá- život, alebo na výchovu
Zajímavé otázky. Nicméně nezbavují prý uprchlíka
ca v baniach. Lenže čes- děti. ale vo skutočnosti povinnosti mlčet. Osud si divně zahrál s exulantem:
odešel, aby nemusil mlčet; musí mlčet, protože odekoslovenské ženy uiesů ide o to, aby ju mohol šel.
vziať
z
rodiny
a
nahnat'
rovnako odměňované za
Ale abychom se vrátili k vodám nezakaleným
prácu ani v tých odvet- do práce. Lebo "takto u- modlami oportunismu. Nejde o to ukazovat ze záviach. ktoré sa nazývajú možníme i nemalému poč- tiší na "viníky". Všichni víme, že si život v totafeminizovanými. teda kde tu žien starajúcich sa o litním státě vynucuje kompromisy. Všichni víme, že
jsou silnější a slabší lidé. Jde o vážnější, protože
je převaha zaměstnaných malé deti, aby sa vrátili základnější věci: o to, aby člověk neztratil předstado
pracovného
procesu".
žien nad mužmi. Ale a j v
vu správného a nesprávného, aby mu čas, přijetí
tých priemerná mzda žien Teda nie výchova malých stavu, vžity alibismus a lacina "velkorysost" nesma
a
sebeje nižšia ako mužov, do- deti — ale návrat do pra- zaly rozdíl mezi s e b e o b ě t o v á n í m
zájmem.
siahla doteraz v maloob- covného procesu! A režim
Vzdělání je důležitá věc, ale ne tak důležitá jako
chodnej sieti len 78.2% z si naozaj pochval'uje, že charakter. Vyrůst jako Čech je pro Čecha důležité,
tento
počet
—
takto
naverpriemernej mzdy mužov,
ale ne tak důležité jako vyrůst rovně. Majetek a požien — "by stavení jsou příjemné, ne důležité věci, v konfronvo verejnej správě len bovaných
taci se zásadou se rozpadají v prach.
78, v zdravotnictve len zrejme nebol malý".
Pro spásu dítěte?
64.6 a v školstve len 69.7%.
Žena v zaměstnaní musí
Cokoliv poctivého, odvážného a zásadního udělal
Nuž tú deklarovaná zrovvykonat' ešte viac hodin člověk před zraky dcer a synů, udělal pro spásu dínosprávnosť žien s mužpráce v domácnosti. Od- těte.
mi dosial' režim nerealiborníci režimu odhadujú,
zoval.
že žena v domácnosti od- ine doporučenie, alebo iné organizovat' spoločné straAle režim
potřebuje pracuje ďalších 40 až 45 záměry. A na tie by si vovanie na dědinách, aby
pracovně sily. preto při- hodin, teda po 42.5 hodi- mali rodiny dať už teraz sa len pracovalo a nestrápravuje ďálší nábor žien. nách v práci. Režim jej pozor. Hovoří, že výcho- cal čas prípravou jedál v
Lenže tak jednoduché to chce pomoct', aby ju mo- disko je v rozšírení doplň- domácnosti a v súkromnie je ako bolo doteraz. hol viac pracovně využí- kových služieb obchodu, nom posedení po jedle.
Lebo teraz už naozaj ide vat', lebo si sťažuje, že vo skvalitňovaní veřejného
Nuž také sú perspektivy
j také ženy, ktoré majů ženy m a j ů poměrně málo stravovania v závodných pre ženy a pre domácnoviac dosť práce v domác- hodin nadčas. Režim má jedálňach a y reštaurá- sti. Vyspělý či reálny sonostiach. No. režimu zrej- aj pre dělbu práce v rodi- ciách, vo výrobě hotových cializmus vyžaduje obete
ne na domácnostiach a le návrh. Zapojit' muža jedál, v rozšírení mraze- od jednotlivcov j od rodin,
la rodinách nezáleží. Po- :lo tejto práce a využit' ných výrobkov.
pretože v tomto vyspelom
třebuje pracovně sily a to. :iež deti. Len aby sa žena
V ušiach sa nám ozývá socializme je právo na
ie rozhodujúce. Predtým jvolnila a mohla viac pra- neslavný Ďuriš, ktorý ako prácu korbáčom režimu.
nusi ustúpiť každý iný :ovať v socialistickom ho- prvý minister pďnohospo(Písané pre Hlas domo>podárstve. Režim má a j dárstva v roku 1945 začal va a Naše Snahy)
:áujem.
Režim chce ženám ten.o. nábor' osladit' a odviesť
wzornosť celej spoločno;ti od krutého zásahu do
iž a j tak značné rozvráte- (Pokračování se str. li Douděra uveřejnil v Ru- val, že "zatímco se partíých rodinných zvázkov. rakouští diváci dobře ba- dém právu delší komen- neři snažili celý rozhovor
zmanipulovat podle přelovorí, že tento nábor bu- vili z docela odlišného po- tář:
jetí
volné
výměny
názorů,
le možný preto, lebo sa
"Zvali nás takříkajíc na dem připravených otázek
jostará o "skvalitnenie a které měly obě diskutující přátelské fotbalové utkání na vnucené téma, my
•ozšírenie Služieb", ktoré strany. Čs. redaktoři pro- a začali proti nám hrát jsme jim odpovídali spát-,
najú ženu od práce v do- testovali proti otázkám ragby.. Bez našeho vědomí ra . . . Na provokativní
nácnosti odbremeniť. V daným kolegy z neutrální- oznámili na obrazovce, že otázky dostali dosti pro ně
odpovědí"
iznesení ÚV KSS sa hovo- ho Rakouska, odmítali od- jde o diskusi na téma De- nepříjemných
•i, že závažnou otázkou je povědi, byli často bezrad- set let po pražském jaru — aniž prozradil, jaké od-"
'zosúladenie dvoch funk- ní.
a z pozic nejzaostalejšího povědí to byly.

Pro spásu dítěte,

popřípadě postavení

Hovory bez komplikací

:ii, ženy — pracovníčky a
íeny — matky", že je "po"innosťou celej spoločno;ti utvárať ženám priazíivé podmienky, aby mali
"iac času pre rodinu, na
-ýchovu, na odpočinok,

Protože vídeňskou televizi mohou většinou zachytit i diváci z jižních pohraničních okresů Československa, rozhodli se čs. účastníci podat i veřejně
jakési vysvětlení. Soudruh

antikomunismu si začali
hrát na jakési prokurátory. Hned na začátku se
nás pokusili kádrovat, co
že jsme dělali v roce
1968 . . . "
Douděra dále vysvětlo-

Vcelku lze konstatovat,
že ve Vídni došlo opět k
pokusům o vměšování do
vnitřních záležitostí, ačkoli novináři sousedního státu by si měli dobře uvědomit, co se smí a co ne.
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Ze zasedání výkonného výboru v New Yorku

Z P R Á V A RSČ
Dne 18. a 19. března se konala v budově sokolovny v New Yorku ustavující
a pracovní schůze výkonného výboru Rady svobodného Československa, které
se zúčastnilo 26 členů výkonného výboru z USA, Kanady a Evropy. Osm dalších
členů výboru bylo reprezentováno pověřenými zástupci. Zasedání zahájil předseda zastupitelstva RSČ Rudolf Fraštacký, který též řídil volbu předsedy výkonného výboru. Byl jím opět zvolen prof. dr. Mojmír Povolný. Za místopředsedy výkonného výboru byli zvoleni dr. Martin Kvetko a prof. dr. Vladimír
Krajina, za generálního tajemníka prof. dr. Jiří Horák a za pokladníka dr.
Bohuš Bunža.
Výkonný výbor rokoval Z rezolucí, které přijal
potom o problémech a ú- výkonný výbor RSČ, přelohách, před kterými sto- tiskujeme podstatnou část
jí Rada v tomto roce vý o čs.-německých vztazích:
znamných výročí pro Čes"Vztahy mezi Českoslokoslovensko. Generální ta- venskem a
Německem
jemník dr. Horák podal jsou jedním z hlavních
zprávu o činnosti výboru problémů čs. politiky. Svěod listopadové schůze za- tový vývoj a síla demokrastupitelstva v Torontu, dr. tického Německa umožnily
Bunža, o . finanční situaci Německé spolkové repubRady a dr. Kvetko o in- lice v prosinci 1973 prohláformační- činnosti RSČ. sit mnichovskou dohodu
Po referátech předsedy za "neplatnou v a 1 zdůraznit
dr. povolného,;, místopřěds. integritu a nezměnitelnost
dr. Kvetka a členů před- čs. - německých hranic.
sednictva prof. dr. Luži Spolupráce mezi politickýa J. Zicha o mezinárodní mi činiteli NSR a předstasituaci a úlohách Rady na viteli čs. demokratického
tomto poli v jednotlivých exilu, která byla navázáspřátelených státech, roz- na už v 50. letech, se provinula se rozsáhlá debata, hlouWa =za . Pražského jakterá
skončila přijetím r a a po sovětské agresi a
různých usnesení a rezolu- invasi armádami Varšavcí.' Ráda považuje za nut- ského paktu včetně ozbroné i po Bělehradské kon- jených sil NDR . . . Po po
ferencí věnovat soustředě- rážce hitlerovské diktatunou pozornost otázce lid- ry nabyl problém čs. státských práv. připravovat ní nezávislosti nového chase na konferenci v roce rakteru. Zachování čs. su1980 v Madridě. Usnesla verenity, evropská bezpečse též poděkovat americ- nost a mír jsou úzce spja.ké, kanadské a některým ty se stabilitou NSR a jeevropským vládám za je- jího demokratického zříjich práci na Bělehradské zení. stejně jako je s ní
konferenci a požádat je. spojeno budoucí uspořádáaby vedly otázku lidských ní vztahů mezi demokrapráv i nadále v popředí :ickým Československem a
své mezinárodní politiky. SSSR. Společné národní
S podobným přípísem se 'á-:ny mezi ČeskoslovenRada obrátila na Vatikán. skem a NSR otevřely bráSvětovou radu církví a nu k vybodování přátelSvětový luteránský svaz. ských vztahů mezi čs. a
K 10. výročí sovětské agre- lěmeckým lidem na záklase a okupace českosloven- dě rovnoprávnosti a k vy
ska připraví Rada zvlášt tvoření široké a pevné
ní apel k západním vel- p1 a* formy pro úzkou polimocem, aby naléhaly na ::c-kou. hospodářskou a
odchod sovětských okupač- íiťturní spolupráci. Ztoních vojsk z Českosloven- :ožňujeme se se slovy něska, jak to vyplývá i z neckého spotk. prezidenta
dohody mezi Moskvou a W.
Scheela. . . (20.
6.
Prahou "o dočasném po- ' -97-3) .
'Nelze změnit
bytu' '. těchto vojsk na ú- lo. co se stalo součástí
zemí republiky..
našich dějin, ale je možné,
? bychom my. kteří jsme
se poučili z minulostí, začali klást základy pro vyVYUČUJI
budování • nových vztahů
češtině,
němčině,
mezi našimi státy a nároangličtině
dy. Tyto vztahy povedou
nejrychlejší a
nejmodernější metodou. k všestranné spolupráci,
jež bude zbavena břemena
Volejte (Melb.)
80-5857
minulosti'..."--

— "Měsíc duben znamená
každoročně nástup do jarních směn Národní fronty", upozorňují sdělovací
prostředky a vybízejí občany .k dalšímu zvýšení
budovatelské aktivity, vyvolané 60. výročím Velkého října a 30. výročím Vítězného února. Letošní výsledky mají proto překoSoučasně se výkonný nat všechna léta předcházející.
výbor v přijatém "Stanovisku" distancoval od Spo- —' V nakladatelství Panolečnosti pro spolupráci s r a m a (které převzalo vydavatelské úkoly bývalénárody
československa, ho Orbisu) vyšlo již třetí
která působí v západním vydání ústavy ČSSR. O
Německu:
dodržování
ústavy
se
ovšem žádné zprávy z
". . N a základě dosavad- Československa nezmiňují.
ních zkušeností není tato — Ve Svatovítské katedráspolečnost vhodnou plat- le v Praze byla vykonáformou pro rozvoj (spolu na na Hod Boží velikopráce). Výbor Rady by ve- noční intronizace kardinála ThDr. Františka Tolice, uvítal, kdyby čs. a máška do funkce pražskéněmecké myšlení a zájmy ho arcibiskupa.
byly zastupovány daleko — Svazy holandských řeréprezentativnějšími sku- holníků a řeholnic vydaly
prohlášení o diskriminaci
pinami."
členů řeholních společnoDistancoval se však rov- stí v československu. Zaněž od činnosti skupiny slaly je řediteli Sekretazvané čs. protikomunistic- riátu pro církevní záležitosti v ČSSR K. Hrůzovi,
ký odboj ve vlasti a exilu: čs. velvyslanectví v Haa". . Vzal na vědomí zjiš- gu a na vědomí arcibiskutění komise, která — aniž povi kardinálu F. Tomáškovi.
by zaujímala stanovisko k
— Jedna z nejpozoruhodmotivům, jež vedly k její nějších
sbírek sečných
činnosti — dospěla k zá- zbraní na světě je na jihověru, že si tato skupina moravském hradě Bítově.
počínala politicky neuvá- K unikátům sbírky patří
katovský
"kalendářní
ženě a nedůstojně co do meč".
způsobu svých akcí . . ."
— Novým vedoucím Kan(Pokračování na str. 4) celáře presidenta republi-

ky byl jmenován
ing.
František Šalda
(místo
dřívějšího Josefa Hamána).
— Nejvyšší soud ČSR potvrdil rozsudek Krajského
soudu v Ústí n. L., kterým
byl odsouzen 351etý Jiří
Uhlíř k trestu smrtí za
zavraždění nožem Vladimíra B., loni v Liberci "pro
malichernou příčinu". V
odůvodnění se praví, že
pachatel již byl v nápravně výchovných ústavech,
které
však — přestože
jde o člověka s nadprůměrnou inteligencí a tedy
chápavého — nemohly na
jeho osobnosti nic změnit
a že proto "uložení trestu smrti si vyžaduje účinná ochrana společnosti".
— V n. p. Tesla v PrazeHolešovicích vznikl z nezjištěných příčin požár ve
skladu obalového papíru,
který způsobil škodu milión korun.
— B. Chňoupek a ministr
zahraničí NDR O. Fischer
podepsali v Karlových Varech, dohodu mezi vládami
ČSSŘ a Východního Německa o vzájemném bezvízovém styku.
— Ve dnech 6. až 8. dubna se konal v Praze sjezd
družstevníků, kterého se
zúčastnilo na 450 delegátů, zastupujících
členy
spotřebních, výrobních a
bytových družstev.
— 691etý spisovatel Dr.
František Kafka rezignoval "z osobních důvodů"
z funkce předsedy Pražské židovské obce a "ze

všech funkcí ve Výboru
židovských náboženských
obcí v českých zemích".
Jeho nástupcem se stal
791etý lékař Dr. Arnošt
Steiner, do funkce místopředsedy byl zvolen F.
Schwarz. Gen. sekretářem
Výboru židovských náboženských
obcí je ing.
Artur Radvanský. židovská náboženská obec v
Praze je nejpočetnější v
republice: koncem minulého roku měla 644 členů.
Na druhém místě je Brno
(237), dále Ostrava (122).
V Bratislavě je 88 členů,
v Galantě 50, v Košicích
44 atd.
(ICJC)
— Až nyní došla zpráva,
že reprezentační tým Aminový Ugandy., připravoval
pro
olympijské hry v
Montrealu, po dva roky
čs. trenér Jan Burga.
— Dlouholetý spolupracovník národního umělce Josefa Skupy, Vít šebesta
zemřel 19. března v Janově u Plzně ve věku 74 let.
— Prezident jmenoval Miroslava žemlu velvyslancem v Thajském království se sídlem v Rangúnu
a odvolal z této funkce
Ladislava Jetmara.
— V letošním roce slaví
nakladatelství ČSAV Academia 25. výročí svého založení, k němuž vydá Slovník spisovné češtiny pro
školu a veřejnost.
— V loňském roce vyvezlo Československo 8.000
tun chmele do 50 zemí
světa, z toho přes 5.000
tun do kapitalistických
států.

Ještě jsou vzdělanci ...
Edmund Řehák
Nadpis článku by mohl pokračovat, — kteri maji do "kolektivní demise". Označují tento "postup kooči, aby viděli a uši, aby slyšeli. Vzdělanci na zá- lektivního opuštění" lidských práv " v každém případě, kteří odmítají zaměňovat a schvalovat mezi- padě za — skandální!".
Iniciativa tohoto prohlášení vyšla z řad členů frannárodní politiku s "taktikou" končící diplomatickou
kapitulaci nebo s komerčními zájmy mnohostátního couzské Akademie, Institutu a nositelů Nobelovy ce("multinacionálního") velkokapitalismu. Ještě jsou ny. Není to petice, není to prosba, je to rozhodný
na západě vzdělanci, kteří myslí na varování, jak o protest a varování. Už se k nim připojil značný ponich psali po 1. světové válce Oswald Spengler (Zá- čet známých osobností ze všech oborů francouzského
nik západu), Julien Benda (Zrada vzdělanců), po 2. veřejného života, které, když se jedná o lidská prásvětové válce Raymond Aron (Opium intelektuálů) va, se nebojí falešné výtky, že "se pletou do polia před čím poslední dobou stále varují Sacharov a tiky'". Další přihlášky stále docházejí. Svým proteSolženicyn. Ještě jsou zde vzdělanci duchovně zralí stem a svojí výzvou chtějí mravně podpořit všechny
a duchovně zdraví, čili jak právo říká příčetní, kte- fy, kterých se týkala bělehradská konference. Přeří se odmítají zařadit do davu, papírových tzv. "kde- devším pak ty, kteří ve státech s komunistickým rekdo intelektuálů". Distancují se od těch "intelektuá- žimem s inteligentní odvahou a s odvážnou intelilů", kterým liberálně-demokratický režim umožnil gencí stále drži ve svých rukách zbraně duchovní.
vysokou životní úroveň, takže se mohou povalovat v Vzpomínají na výbory ustavené v sovětských republuxusních křeslech, podporovat dekadenci a propago- likách ke kontrole praktického provádění obsahu Závat "revoluci" z jakéhosi marxisticko-freudovského věrečného spisu helsinské dohody a jmenovitě rovněž uvádějí Chartu 77. Říkají: "Nemůžeme zůstat
opojení.
bez zájmu o osud statečných žen a mužů, kteří bo"Bělehrad" skončil na úbytě. Neúspěch je zřejmý jují, aby hájili nejzákladnější lidská práva a kteří v
a je provokativní. Nemá smyslu to nějak omlouvat,, důsledku toho jsou vězněni nebo internováni v psyvymlouvat, namlouvat si něco jiného a čekat, až chiatrických klinikách. Je nutné, aby věděli, že jsou
to bude za dva roky znovu potvrzeno v novém "setká- ve svém boji podporováni všemi těmi, kteří ve svění"" v Madridu. Je proto potěšitelné, že se našla sku- tě brání svobodu"! — Už J . W. Goethe krásnými
pina francouzských vzdělanců, jimž bělehradské vý- verši hlásal —• a od té doby je to všem generacím
sledky oči nezamžily a uši nezacpaly. Vydali po- připomínáno zkrácenými slovy —: "Mensch sein,
čátkem dubna výzvu k nutnému pokračování v há- heisst Kaempfer sein!" Být člověkem znamená být
jení lidských práv. Jednoznačně odsuzují abdikaci zá- bojovníkem. A přináleží vzdělancům, aby stáli včele
padních vlád při redakci závěrečného komuniké v fronty těch, kteří opravdu bojují za lidská práva a
"bělehradském setkání". Obviňují západní vlády, že svobodu.
se podrobily nátlaku "jiných států" a zapojily se tak
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Jarka Vlčková
• Československou vzájemnost pěstoval redaktor humoristického a satirického časopisu Paleček svými zájezdy na Slovensko a osobním stykem s Hurbanem.
Roku 1881 založil Knihovnu česko-slovenskou. Propagoval myšlenku jednoty obou národů a společného
jazyka v Literární shodě česko-slovenské. Jeho zájem o Slovensko se projevil i v jeho básních (Z hor,
Mrtvá země) a prose (Z potulek po Slovensku). Redaktor a spisovatel Rudolf Pokorný se narodil 18. 4.
1853 v Heřmanově Městci.
• 19. 4. 1713 přednesl Karel VI. ústně v tajné radě
deklaraci, jejíž obsah je nám znám pod jménem pragmatické sankce, jež byla předložena stavům království Českého .ke schválení 12. 10. 1720 a jimi přijata
16. 10. 1720.
Obava, že evangeličtí stavové, ochráněni majestátem ve svých náboženských svobodách, zničí katoličkou víru a habsburskou vládu v Čechách, vedla ke
sblížení unií protestantských stavů se stavy českými
a rakouskými, mezi nimiž, a i mezi stavy moravskými a uherskými, zprostředkoval schůzky a úmluvy
arcikníže Matyáš. Cílem jejich byla ochrana svobod
náboženských a politických vůči koruně, tedy svépomoc preventivního rázu a vnitropolitického obsahu.
A tak 19. 4. 1608 dochází ke smlouvě ivančické a 29.
6. téhož roku ke smlouvě štěrboholské.
• 22. srpna 1878 se narodil v Domažlicích a 19. dubna 1928 v Praze zemřel český filosof Ladislav Klíma. Sám svoji biografii shrnuje ve Vteřině věčnosti
do slov: dovedl, od svého 17. do 46. roku. i dokud
měl peníze, i když neměl nic, žít bez občanského povolání, svobodný, eremitsky jen sám sobě. Jeho filosofické aforismy jsou obsaženy ve sbírkách Svět
jako vědomí, Traktáty a Diktáty. Arkanum.
• "Kronika o časech krále Jiřího-'" mu vytýká, že
on sám vynledával pomoci u cizích a své dcery za
Němce docela vyvdával. A siovy: "Neb si byl opovrM
prvé zdravu a dobrú radu dobrého a svatébo kněze
Martina Lupáče" se odvolává na husitského dseologa a spolupracovníka J a n a Rokycany, který byl od
roku 1435 biskupem kalisnické církve. Martin Liisáě
zemřel 20. 4. 1468.
• 20. 4. 1953 spáchal sebevraždu syn cbudébo krejčovského mistra Jindřich Hond. který se sial po.
roce 1945 ředitelem činohry XD v Praze- Hcnzl patři
do skupiny české umělecké avantgardy. Za války
vedl malou scénku Divadélko pro 99 u Topičů, kde
sestavil několik pásem (Dvě lásky Mikoláše Alše.
Věčné Čechy. České písně kxamářské).
• 21. 4. 1783 byla zahájena divadelní představení v
Nosticově divadle Lessingovou hrou Emilia Galotti.
Divadlo bylo postaveno v létech 1781-83 na náklad
hraběte Nostice-Rienecka Antonínem Haffeneckerem
podle plánů hr. Kuenigla.
• 21. 4. 1838 se narodil v Praze český herec a dramatik František Ferdinand šamberk. který zažil
vrcholná léta své herecké slávy na prknech Prozatímního divadla.
• 23. 4. 1878 zemřel v Paříži český malíř Jaroslav
Čermák. Vlastenecké uvědomění jej vedlo k historické malbě (Jan Žižka a Prokop Holý na válečném
voze, Husité před Naumhurgem). v níž realistické
cítění ustupovalo idealisujícím představám. Byl předsedou pařížské České besedy a čerpal látky k svým
obrazům i z jihoslovanské historie.
• Spisovatel Egon Hostovský se narodil 23. 4. 1908
v Hronově a zemřel v exilu — v New Yorku 5. 5.
1973. Čtenáři u nás doma znají jeho díla Žhář a
Cizinci hledají byt, zatímco druhý Egon Hostovský.
začínající 1948 v Norsku a brzy pak v Americe, jest
jim již méně či vůbec neznámý — Nezvěstný. Půlnoční pacient, Dobročinný večírek. Všeobecné spiknutí, Tři noci, Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině.
0 V den premiéry opery Psohlavci Karla Kovařovice, dne 24. 4: 1898, se narodil český herec Jaroslav
Průcha, který po knižce pamětí J. Marvana, E. Kohouta a V. Vydry, vydal knihu vzpomínek Má cesta
k divadlu. A o patnáct let později se týž den narodila
herečka Ljuba Hermannová.
(Pokračování na straně 6)

(Pokračování se str. 3) helsinské dohody zlepší amerických odborů AFL- zažila svobodu, jak my ji
známe v Americe . . Jsem
Ke svému zasedání a k dodržování lidských práv CIO.
"Jménem
města New přesvědčen, že čs. lid buvýročí Února dostala Ra- v Československu, zkušenost z bělehradské konfe- Yorku a v uznání boje za de žít opět svobodně a důda řadu zdravic nebo pro- rence neopravňuje tyto lidská práva pozdravuji stojně. Doufám, že inforhlášení od významných naděje. Spojené státy by schůzi výkonného výboru mací a zkušenosti Rady
osob amerického veřejné- měly československé vládě RS*Č. Třicáté výročí uchvá- svobodného Českoslovenho života. Překlad části stále zdůrazňovat náš zá- cení vlády komunisty v ska budu moci využít."
vazek podporovat věc lid- Československu připomíná Poslanec Bruče Caputo
aspoň některých z nich ských práv v Českosloven- všem lidem v New Yorku (N. York)
uveřejňujeme:
sku i jindě ve světě." Se- svízelnou situaci Čechu a
"25. únor nám připomí"Měl jsem vždy na srdci nátor Adlai E. Stevenson Slováků, jejichž demokra- ná třicáté výročí komuni(Illinois)
tická práva byla potlače- stického převratu v Českoutrpení občanů porobených národů. Svobodo"Opětovné výrazy nevo- n a . " Edward Koch, staro- slovensku a konec demokmyslní lidé ve Spojených le se strany dnešních ko- sta města New Yorku.
racie v této zemi . . . . Spostátech a na celém světě, munistických vládců nad
"V kongresu Spojených jené státy nikdy neuznaly
právě tak jako já, nikdy Československem proti Ra- států budu pokračovat v násilnou okupaci . . . a bupráv. dou povzbuzovat ducha a
nezapomenou, že základní dě svobodného Českoslo- podpoře lidských
lidská práva jsou odpírána venska jsou lepším dflka Češi a Slováci zasluhuji odvahu lidi ve Východní
lidem . . . . ve Východní zem užitečnosti Vaší prá- pí nou podporu ve svém zá- Evropě. Tyto dny vzpomíEvropě . . . " Senátor Ja- ce než jakákoliv má stova. pase o svobodu. Přežili ná- náme na minulost a na
cob K. Javits (N. York) v této těžké době, kdy mi- silí komunistického pře- statečný lid, který nyní
" . . . Chtěl bych pozdra- lióny lidí byty povzbuzeny vratu v roce 1948 a sovět připomíná svým vládám
vit Vaše úsilí připomínat v boji za lidská práva, skou invasi v roce 1968, sliby učiněné v Helsinkách
americkému lidu tragedii, avšak dosud čekají Ba ú- a stáli v odporu proti ko- ve věci lidských práv a
která postihla lidi v Čes- činnou politickou akci se munistické diktatuře po svobod/' Poslankyně Millikoslovensku, kde byla svo- s t r a n y vlád svobodného třicet t e t . . . Hledím ke cent Fenwick (N. Jersey),
boda třikrát v jedné ge- světa. Rada svobodného dni, kdy mír a svoboda se členka Komise pro bazpačneraci brutálně potlačena. Československa n i m při- do Československa vrátí." nast • »poiuprécl v Ev raTouha po svobodě je však pomíná, & musíme vy- Poslanec Mario Blaggi (N. p i , v prohlášení uveřejněném v US Cangrasslamri
živá a přijde den, kdy sta- trvat Y I M M morálním Yark)
proti
tyranii."
tečný lid Československa odporu
"Celá generace Čechů a Record.
George Meany, president Slováků vyrostla, aniž by
znovu své svobody získá.
Tisk. zpráva RSČ
Jsem přesvědčen, že Vaše
práce dává sílu čs- lid« :
Jiří Sýkora: Tleskání jednou rukou, vydalo nakl. Archa, Mnichov.
v jeho boji proti tyrani?."
Senátor C. Pel! (Rhode
sfand)
f
. . Věří m, že cřemokra- í
cii i ze v Československu
obnovit, poklad bude exi-1 Jsem čtenář — jak tvrdí Jiří Sýkora — poznamenaný. Ti nepoznamenaní
stovat docli svobody mez! nečtou předmluvy. Já ano. Chci vědět, s kým mám tu čest. Prý je to bída,
Čechy a Slováky J3SS celém chtít záruky. Člověk/ chce být pirátem — a stane se obchodníkem se smíšeným
světě . . . Nikdy se nesmi
irte smířit s trvá tou komu- zbožím, praví mladý muž, jemuž jsme v letech šedesátých (když ho pustili
nisticko*!
nadvládou v od Pétépáků, těch černých vojítiů, kteří místo flinty sloužili vlasti s lopatou
Československu a viude v ruce) chodili tleskat do Semaforu a jehož povídky jsme porůznu nacházeli
jinde ve východní Evropě. roztroušené v Literárkách a v časopisech natolik nebojácných, aby se v nich
Z tohoto důvodu jsem měl mohl uplatnit autor nadaný, leč s kádrovým škraloupem. Jirka Sýkora si zavážné výhrady k helsinské
dohodě a — jak nedávný hrál i ve filmu, ale nakonec se vždy poslušně vrátil k literárním múzám. Nu
průběh konterence v Bě- a v roce 1969, jak ani jinak býť nemůže, odešel do exilu.
lehradě
ukázal — jsem
Sýkora je tedy pozna- ství matky a celé tram- příkras tak, jak je můžepřesvědčen, že Sovětský
svaz nehodlá dodržovat je- menaný autor, stejně jako vaje Poučení? Vychová- me potkávat na ulici, mají ustanovení . . . Můžete čtenář, který z nepocho- vejte děti ať se nevysmí- ličko se jim usmívá, ale
se spolehnout, že budu pitelných důvodů čte i vaií dospělým. Nebo do- nevysmívá, odhaluje jetrvat na principu sebe- předmluvy knížek. Někdy platíte.
jich směšné já a hlavné
určení pro lid v Českoslona ruby obrácenou dobu,
prý
bývá
jádro
—
či
spíPříběh
o
chobota
pana
vensku." Senátor R. S.
Sthweiker (Pennsylvania) še jadérko — díla už v Vavrouška, který se te- v níž jsou nuceni žít. Do" . . . V protikladu k na- předmluvě a potom nemá prve v zoologické zahradě bu přizpůsobených Novádějím, že závěrečný akt s m y i u se už dál namá- dočká klidu. Příběh dvou ků stejných tváří, stejnéhat. V Sýkorově knížce pánů. přátelsky rczprávé ho myšlení, dobu, v níž
DOPRAVÍM
Tleskání jednou rukou v jících na plovárně, zatím jakákoliv osobitost se tre
COKOLI KAMKOLI,'
předmluvě jádro nebylo. co třetí se topí. Příběhy stá a Nenováci jsou poco se vejde do
Vyloupáváme je pozvolna lidské malosti, hlouposti kládáni, za individua nedvoutunového
ze siupky příběhů.
a sobectví, ať visím, jest- bezpečná straně i lidu.
skříňového vozu
Dobu, která lidi "tleská
Třeba hned ten první !t jich každý znás neproSPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
jednou rukou" — fackuje.
— o takovém milém, roz- žije deset za den.
Charles Express Van.
jíveném chlapečkovi, jeJenomže je neumíme za- Sýkora v doslovu své knížKarel NEVEČEŘAL
muž
na
oplátku
za
nevychytit
a domyslet jako ky říká, že nejlepší místo
F. 115, 259 Malvern Rd.
chovanost
vsugerujeme,
Sýkora.
A v tom je asi na psaní jsou Holubinky
South Yarra, Vic.
že je pejsek. Dítě uvěří jádro věci — Sýkora před- nad Jezy, domov. Nemá
Tel. 269-2465
Karel NEVEČEŘAL
a štěká a štěká k zoufal- stavuje své .hrdiny bez pravdu, bohužel. Tahle ře
ka už vyschla a když od
ní zavane vítr, studí to
na levé straně rozedrané
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
košile. Ale stále ještě
srdce
člověka
zahřeje
R. C. KUGLER & ASSOCIATES
útlá knížka. Zatleskejme
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
jí oběma rukama.
Pozn.: . Knihu můžete
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
objednat též v HD — je
na cestě do Austrálie.

Tleskání oběma rukama
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Mihajlo Mihajlov hovori s československým exulantom

Juhoslovanský disident
a sloboda slova

Juhoslovanský spisovatel' Mihajlo Mihajlov, ktorému spisovatelská odvaha a
neoblomný postoj v otázke slobody prejavu získali obdiv a priazeň v mnohých
krajinách světa, poskytol nedávno v Belehrade interview československému
redaktorovi, žijúcimu v exile. Interview bolo v ruštině — Mihajlov, syn ruských
emigrántov, ovládá dokladné tento jazyk. Třeba připomenut', že tohto juhoslovanského autora přepustili koncom minulého roku na základe amnestie z
vazenia, kde si odsedel tentoraz skoro 3 roky zo 7, na ktoré ho odsúdili za rozširovanie propagandy nepnatel'skej Juhoslávii a Sovietskemu zvázu.
Mihajlov sa stal známým predovšetkým svojou knihou Moskovské leto 1964,
ktorá vznikla na základe jeho cesty do Sovietiskeho zvázu. V knihe majstrovských reportáží sa Mihajlov vyznal zo svojho odporu k stalinizmu a útlaku kdekol'vek na svete, kritizoval sovietsky systém a vedenie státu, ktoré podl'a
neho sabotovalo destalinizačnú politiku! a vyjádřil svoju vieru v obnovu slobody
1'udského ducha v Sovietskom zváze. Táto viera vyplynula predovšetkým z jeho
pozorovania kvasenia medzi mladou generácíou v Sovietskom zváze, najma
medzi študentmi. Jednou z najváčších Mihajlovových zásluh bolo to, že začal
poukazovat' na existenciu disidentského hnutia v Sovietskom zva ze a že o tom
informoval Západ. Za Moskovské: leto 1964 stratil miesto na univeržite, zavřeli
ho a časopis, kde vyšla prvá časť-reportáže, zkonfiskovali.
Mihajlov. ktorý bol vo
vážení dohromady 6 rokov a 8 mesiacov odpivedal na otázku redaktora o
příčině uvaznenia. toto:
"PokiaT i de o všetky
moje tresty dohromady,
neodsadili m a iba dva rázy. ale štyri razy. Tíe prvé
tresty holi prámieaečné
a dostal sam šcfa v súvislosti s ""Moskovsšým letom". Prvý trest vazenia
bol za štyri články, které
vyšli v západněj t f e S v
1968-om roku. ale v s&istočnosti som ho dostal za
pokus založit' nezávislý
časopis. Vtedy uvázniii asi
10 intelektuálov z celej
krajiny, súdili však iba
mňa. Posledne ma opat'
súdili za štyri články, ktoré boli takisto uverejnené
v západnej tlači — dva
články v denníku NEW

YORK TIMES, jeden v
americkom .časopise NEW
LEADER a ďalší v anglickom časopise INDEX. To
bola však iba zámienka."
"Skutočnosť je taká, že
sem písal štyri roky, písal
som vel'a a často. Napísal som vyše 40 článkov
a za každý z nich by ma
mohli súdiť. Moje články
bosi vel'mi mierne. Všetci sa domníevajú — ja i
všetci moji priatelia — že
m a posledný raz uvázniii
¡ba přete, aby na mój príD3d použil i rovnaké mera«So. ako na případ úé a s B & w tajného ziazdu
a t e r a » } marasticko-ler-řnske; sírany. — podzemisej pr3s;3«ínetsfeej komunistické] sírany- Týcaio r u dl oasášSí v septembri
1574 na přísné tresty vazenia a světové noviny

" PRVOTRÍDNÍ

P R A Ž S K é

začali písať o tom, že sa
Juhoslávia prikláňa k Západu, pretože vazní prosovietske živly. Aby sa obe
záležitosti dostali do rov
nováhy, bolo najjednoduchšie odsúdiť ma do vazenia. Písal som predsa
po celý čas do NEW
YORK TIMES a do iných
západných novin. A tak
ma odsúdili na 7 rokov,
hoci prakticky i podl'a juhoslovanských meriadel to
bolo nepochopiterné."
Mihajlov potom rozprával o podmienkách vo vážení, ktoré sú v Juhoslávii
neporovnatel'ne lepšie ako
v sovietskych vázniciach.
Hovořil o hladovke, ktorú
on i ďalší politickí vázni
podstúpili, aby přesadili
zvláštny štatút pre politických vázňov. Bolo to v
tíecembri a v januári 1975

v Mitrovici. Štatút sa sice
nepodařilo přesadit', ale
politickí vázni v Mitrovici
už nemuseli pracovat', ak
nechceli, mohli dostávat'
knihy, noviny a vóbec situácia v 1977 roku bola
neporovnatelná s rokorri
1975.
Mihajlov ď a l e j spomenul, že napokon mal v ceie nielen západné noviny
a časopisy, ale i tranzistorový přijímač a písacie
stroje.
V ďalšej časti sa rozhovor sústredil na všeobecnú situáciu Juhoslávie. Vyšla tam nedávno kniha
Eduarda Kardelja, ktorá
má dlhý názov "Cesty vývoja politického systému
socialistickej
samosprávy", v ktorej sa píše o
pluralizme. O tom sa Mi
hajlov tiež zmienil.
"Ano, nejde o ideovo
politický pluralizmus, ale
o pluralizmus tzv. samosprávných záujmov, teda
o pluralizmus róznych samosprávných organizácií
atď. Je to pluralizmus v
ekonomickej
sféře, nie
však v ideovo-politickej."
Mihajlov tvrdil, že táto
kniha má v r a j byť akýmsi
programom budúceho 11.
zjazdu strany, ktorý bude
v júni. Neobsahuje však
nič nového, opakuje Leninove frázy o štáte a hovoří, že na Západe je diktatúra mnohých stráň, kým
(Pokračovanie na str. 6)
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1EW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
126 High Street. Kew, Vic.

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Colíins St. po Yictoria Pde). zastávka č. 38
• číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38

VELKÝ VÝBEiR

JAKOSTNÍHO MASA A U Z E N I N

VŠEHO

DRUHU

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy

v Austrálii

A N T O I N E GALLERIES
MAJITEL J . KOŠŇAR
514 Riversdale Rd., Camberweíl, Víc.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu
Ján Děkan: Veiká Morava. Tatran, Bratislava, 1976, str. 281, 178 barevných příloh,
70 černobílých fotografii, mapy. Kčs 120.

Velkomoravská říše
Bohužel málokdy můžeme na těchto stránkách referovat a slovenských knihách — zřídkakdy je máme
k dispozici. Dnes se zmiňuji o naprosto mimořádné
slovenské publikaci Vei'ká Morava, která byla v Československu ihned po uvolnění do prodejen rozebrána, ne snad jen pro svoji grafickou sličnosťa bohatou ilustrační náplň, s nejvetší pravděpodobností pro
zhodnocení minulosti, která se nutně promítá do přítomnosti. Nepochybně jsme jisté kvality našich předků ztratili. Slovanské kmeny, které se začaly stěhovat na území Velké Moravy někdy na přelomu páté
ho a šestého století (první zprávy o Sámově říši pak
pocházejí z r. 623, Svatopluk panoval do roku 894),
neslynuli holubicí povahou, byli to lidé patřičně odolní a agresivní, museli odolávat tlakům i vpádům ať
již moci a území chtivých ostatních slovanských kmenů nebo Kunů a Avarů.
Kniha, o které se dnes zmiňuji, nepředstavuje historické dílo v běžném slova smyslu. Ján Děkan a
fotografové A. Paulové (otec a syn) stopují spíše
kulturní dějiny Velké Moravy a dokumentují rukodělnou představivost a zručnost našich předků. Toto
se ovšem nedá oddělit v epoše druhé poloviny prvního tisíciletí od mocenské a územní politiky a způsobu života lidí, kteří tehdy na území Moravy a Slovenska žili. Velkoformátové barevné reprodukce
zobrazují archeologické nálezy z velkomoravských
hradisek, uvádím Mikulčice, Staré Město u Uherského Hradiště, Pohansko u Břeclavi, oblast pod Pavlovskými vrchy na soutoku Svratky a Dyje, Staré
Zámky u Brna, Rajhrad, Děvín na soutoku Moravy
a Dunaje, povodí Váhu, Bernolákovo, Holiare a Nitru.
Je to až neuvěřitelné, jak funkčně a výtvarně dokonalé řemeslnické výrobky kovotepecké, stříbrnické,
zbrojířské a hrnčířské vznikaly na těchto místech
již od 7., století.
Nálezy dokazují sociální stabilitu lidí žijících mezi
Vislou, Labem a Dunajem na jihu. Vymezení územního rozsahu Sámovy říše naráží dosud na velké potíže, archeologické nálezy na dříve uvedených místech ale přesvědčivě dokazují, že Morava a slovenské Pomoraví se již v polovině 7. století vymanily
z avarské nadvlády. Slovanské osídlení této oblasti
poukazuje na dávný původ Čechů a Slováků, a nyní
již není pochyb o tom, že tato epocha se stala významnou pro naše národy zejména tím. že Velkomo
ravská říše se od svého zrodu stala hrází proti expanzi Franské říše a proti germanizaci. Pokřesťanštění slovanských kmenů na území Velké Moravy a
nesmírný vliv sv. Cyrila a Metoděje nejen na náboženský, ale i kulturní život Moravanů, znamenaly
trvalé zapuštění kořenů. Při prohlížení knihy jsem se
neubránil dojmu, že nástup "zženštění" velkomoravského řemesla ohlašuje i blížící se zánik celé říše.
Ani přemyslovské Čechy ani rodící se arpádovské
Uhersko neměly samozřejmě zájem o samostatnou
Říši velkomoravskou. Lidé. kteří v této oblasti ale'
žili, nepodlehli změněným podmínkám, projevili značný pud sebezáchovy a nezradili své slovanství. Snad
škoda, že přestali tepat honosné kování mužských
opasků a jílce váleěnických mečů, jak dokazují nálezy v odkrytých hrobech, a věnovali se více ženskému šperku. Toto je více než symbol, bojovníkům
zřejmě vypadla zbraň z ruky a ochráncem rodu se
stala žena.
IP
Pozn.: Ti čtenáři, kteří se chtějí s touto dějinnou
epochou seznámit a nemají přístup k recenzované
publikaci, mohou tak učinit v knize, která je v Austrálii běžně k dostání a přináší řadu zajímavých a velmi
erudovaných informací — Marija Gimbutas: The
Slavs; Thames and Hudson, London, 1971, str. 240,
75 fotografu, 58 kreseb, 15 map.
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(Pokračování se strany 4)
• Radost z kabinetního listu netrvala dlouho, neboť
již dne 25. dubna 1848 byla panovníkem vydána říšská ústava, jež byla v přímém rozporu s tím. co
kabinetním listem slíbeno. Tuto ústavu nazýváme
oktrojovanou, ale i ona musila opět ustoupit pod nátlakem vídeňských bouří.

(Pokračovanie zo str. 5)
v Sovietskom zváze jednej
strany. V Juhoslávii podl'a Kardejla niet takých
diktatur. Zváz komunistov
je v r a j iba vedúcou, nie
však diktátorskou silou.
Mihajlov připomenul v tejto súvislosti Leninove šlová. ktoré povedal na 10.
straníckom zjazde v 1921
počas polemiky s Trockým. keď Trocký vystúpil
s tézou o militarizácii odborov. Lenin sa vtedy postavil proti Trockému a
tvrdil, že v Sovietskom
zváze jestvuje pluralita
záujmov a preto nie je
v r a j dóvod pre militarizáciu odborov. Je však zaujímavé. že na tom istom
zjazde vyhlásili
zákaz
frakcií v straně — to je
podTa Mihajlova to isté
ako v Juhoslávii: neexistuje ideologický plura
iízmus. ale pluralizmus
ekonomický, kultúrny atď.
podFa neho jestvuje.

"Tí, čo k nám prichád
zajú z československa,
vra via: Juhoslávia, to je
jednoducho Amerika. Tu
niet nijakých pochybností
o tom, že Juhoslávia je
najliberálnejšou,
najdemokratickejšou
krajinou
Východnej Európy, ba nielen to — zo všetkých komunistických krajin. Povedal by som, že vývoj
Juhoslávie vlastně předurčuje vývoj všetkých komunistických krajin. Juhoslávia totiž přežila všet
ko to, čo přežívá Sovietsky
z vaz. Náš 1948-my rok —
to je rok 1937 v Sovietskom zváze, ked' staršie
stranické kádre boli uváznené. To isté sa odohralo v Juhoslávii. ale pod
iným menom."
"Pozrite sa."
hovoří
Mihajlov ďalej. "všetko,
čo sa teraz odohráva v
Juhoslávii, odohráva sa a j
v Sovietskom zváze. iba o
20 rokov neskór. Například rok 1956 — kritika
stalinského kultu osobnosti — to bolo u nás o 8
rokov skór a vo všetkých
oblastiach. V Sovietskom
zváze sa iba teraz začínajú trochu objavovať abstraktní umělci. Nie je to

• 26. 4. 1748 se narodil a 7. 5. 1818 zemřel Jan Leopold Koželuh, autor korunovační kantáty složené k
poctě Leopolda II., jež byla provedena 10. září 1791
v Černínském paláci, který v době korunovace nechal
hrabě J a n Rudolf Černín znovu vyzdobit malíři Wink-1 Spisovatel' Mihajlov dolerem a Schmidtem a sochaři Kolerem a Platzerem. stal tiež otázku, čo si my• 25. 4. 1898 se narodil slovenský spisovatel Robert slí a juhoslovanskom syDúbravec, který debutoval roku 1923 útlou knížeč- stéme samosprávy. Je lepkou veršíků V mene Božom napřed!. a jehož nejší než to, čo je v Sovietúspěšnější prací je cestopis člnom po Váhu.
skom zvaze a v iných vý• Třicet let zpíval Karel Strakatý, syn blatenského
krajihrnčíře, a nastudoval celkem 253 úloh. Největšich chodoeurópskych
úspěchů dosáhl v rolích Kašpara v čarostřelci. Sa- nách?
rastra v Kouzelné flétně, Pietra v Němé z Portici,
Zampy ve Faustu. 15. 9. 1827 zpíval poprvé jako člen
souboru Prozatímního divadla v Rossiniho opeře Straka'zlodějka, dne 4. 11. 1858 se rozloučil s divadlem
POŤOUCHLÉ POVÍDKY
v roli komtura v Mozartově Donu Giovannim. Zemřel
J a n Picek
26. 4. 1868.
• Když v roce 1907 stavěl J a n Kotěra prostějovské
divadlo, povolal si ke spolupráci sochaře Kafku, Suchardu a Petra, malíře Kyselu a Preislera. který
vytvořil pro vestibul divadla dvě rozměrné figurální
komposice temperou na plátně. Obě však byly nešetrně sejmuty se stěny v roce 1942 na rozkaz okupantů. Zničeno bylo i. jeho vůbec první murální dílo.
desetimetrový vlys o výšce 90 cm, který Preisler
¡navrhl již v roce 1897, a který byl ve sgrafitu proveden na průčelní fasádě budované prostějovské obchodní školy. Bylo zabíleno při nástavbě školy a
teprve po objevení původního umělcova kartonu obnoveno. Malíř Jan Preisler zemřel 26. 4. 1918.
• Literární historik Ferdinand Strejček se narodil
27. 4. 1878 v Jindřichově Hradci, a zemřel 3. 4. 1963
v Mladé Boleslavi. V létech 1910-1948 řídil Sbírku souvislé četby školní a uspořádal četné antologie z dél
našich básníků a spisovatelů.
• 28. 4. 1973 zemřel v Mnichově Vratislav Blažek,
který odešel po okupaci v roce 1968 z československa. Je autorem mnoha moderních popsongů (Starci na chmelu, Příliš štědrý večer).
• Architekt Ladislav Machoň, který se narodil 28.
4. 1888, je autorem úpravy kaple s hrobem J . A.
Komenského v Naardenu a dokončil podle návrhu J .
Kotěry budovy právnické fakulty v Praze.
• 30. 4. 1893 zahájil Jan Pištěk provoz v nově postaveném divadle na rohu Slezské a Kladenské ulice
na Vinohradech — v Pištěkárně, jak se jí říkalo.
Pištěkova Aréna, která byla v roce 1932 zbourána,
měla velmi dobrou úroveň. Převažoval v ní repertoár činoherní, ač se tu hrály i opery.
• Od Písecké brány postavené r. 1588 za primátora
V. Krocína z Drahobejle jezdila od roku 1828 koňská
dráha do Lán. Roku 1863 ji nahradila parní železnice.

I V SOCIALISMU J E ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Přednáška proslovená na 85. zasedání
vědecko-technické společnosti pro poznávání přírodních zákonů.
Soudružky a soudruzi, jak víte, náš občan stále
něco shání, Dvoucoulové hřebíky, tvaroh, ovoce, cihly. telecí, bezešvé punčochy číslo 37. rakouský kečup, stan Lipno, Grahamův chléb, lihový vařič, černou vlnu. zahrádku na auto, kuřata. J á sám sháním
prkna bez falcu . . .
Nedostatkovost nás, soudružky a soudruzi, sbližuje.
Navazujeme známosti, vyměňujeme zkušenosti. Zjišťujeme. že telecí měli včera 1 v Košířích, punčochy 37
Na můstku, lihový vařič se už dva roky nevyrábí,
cihly jsou v Tuzexu, kečup měli ráno v Ďáblicích,
půl Grahamova chleba přenechala sousedka.
Náš občan, soudružky a soudruzi, si zvykl shánět.
Nedovedu si ani představit život bez fronty. Musí
to být náramná otrava, když si může člověk koupit
co chce. Ztrácí se rozechvělost lovce, pocit pračlo
věka, který se ráno vydal na lov a nevědě! co bude
mít k obědu . . .
V kapitalistické cizině jsou v tomhle směru ochuzeni.
Náš občan, považte soudružky a soudruzi, si neváží pastorální idyly v srdci Evropy, je nespokojený
v bouřlivém dvacátém století, Chtěl by mít hřebíky
i šroubky každé velikosti, narpasan, zelí, boty se surovkou, ovoce celý1 rok, plavky v létě a v horku pivo.
v zimě beranici a lyže.
Náš občan nechce přijmout kompenzaci v jiném
zboží, ani není pyšný, že na hlavu jsme na předním
místě ve výrobě oceli a že budujeme socialismus za
pochodu a že jsou to obtíže růstu.
Kdo měl, soudružky a soudruzi, před válkou televizi
a denně vepřevé? A nemají se v Ruandě Ugundi hůře?

samozřejmé, ale všeobecne povediac povol'ujú im
tvoriť. V Juhoslávii to už
existuje 20 rokov."
Na konci interview sa
Mihajlo Mihajlov rozhovořil o svojich plánoch do
budúcnosti:
"Viete, že som už 4 roky — od 1970 do 1974 —
žil zo svojho písania pre
západnu tlač. J á n e m á m
problém písať pre západnú tlač, rád by som odcestoval na západ a stretol sa s příbuznými,
s
priatel'mi, no nechystám
sa Žiť na západe."
"Nám
juhoslovanským
intelektuálom často vravia: cože chcete? Prečo sa
tak rozčuťujete? V Soviet
skom zváze je oveťa horšie. Možno však s takou
:;stou logikou povedať Sacharovovi: cože chcete, v
čine je ešte horšie. Naopak. skúsenosť dokazuje,
že ak kdesi v nejakej krajině na svete sa situácia
zlepšuje, prejavuje sa to
ako všeobecné zlepšenie.
Domnievam sa, že Juhoslávia je pre svoju históriu. svoju polohu veťmi
důležitou krajinou."
Mihajlov povedal, že v
Juhoslávii vznikla silná in-

teligencia, hoci sa mimoriadne aktivně neprejavuje — študenti atď. Nepodobá sa však ani západnej ani východnej inteligencii. Tito 1'udia sa však
dívajú reálne na syet. Mihajlov vidí v tejto inteligencii záruku budúcnosti
Juhoslávie.
Tol'ko juhoslovanský spisovatel' a disident Mihaj
lo Mihajlov. Jeho tužba
cestovat' na západ, o kter e j sa v interview zmienil, sa iste splní. Nedávno
dostal od juhoslovanských
úradov pas platný dva roky. Zatial' plánuje odísť
v máji do Spojených štátov, kde okrem iného navštíví svou matku, ktorá
žije vo Washingtone. -CMELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Melbcurne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453

Náš občan osočuje vládu a naše národní hospodářství a zapomíná, že žijeme v imperialistickém obklíčení a že se i u nás, rok co rok, střídá čtvero ročních období! A tu jsem, soudružky a soudruzi, u
jádra věci: každý chceme jíst v létě lehkou stravu
a zeleninu, tvaroh a nové brambory. V létě sháníme
plavky, v zimě kožichy a boty do sněhu, na podzim
šusťáky. Zatvrzele přehlížíme, že průmysl nestačí
držet krok se záludnou přírodou, která vrtkavě střídá teplo se zimou a že je pozadu o dvě, tři sezóny."
Náš občan by mohl pomoci našemu obchodu a
průmyslu, ano soudružky a soudruzi, v tom je rozdíl našeho společenského zřízení, my zmůžeme vše!
My víme co je to dialektika, my se přizpůsobíme průmyslu a obchodu, budeme s ním držet krok. Zvykneme si na nošení plavek v zimě a na lehkou zimní
stravu, v létě budeme s chutí žvýkat skopové a jiná
tučná jídla, vánoční dárky budeme shánět na jaře.
Uvidíte, soudružky a soudruzi, vše bude k máni.
(Po dvou letech)
Soudružky a soudruzi, přesvědčili jste se, že jsem
Vám před dvěma roky, z tohoto místa, řekl pravdu:
vyrovnali jsme krok s naším obchodem a průmyslem.
Vše bylo po nějaký čas k dostání. Stala se však chyba, soudružky a soudruzi, všichni naši občané si přehodili cyklus ročních období a náš průmysl nebyl na
takový nápor připraven. Zákon dialektiky i který naše
vědecko-technická společnost tak horlivě propaguje,
začal tvrdě působit: když už jsme si zvykli na plavky v zimě a na lehkou zimní stravu a podzimní
gumáky a jarní vánoční dárky, tuhé skopové v létě,
vše se opět obrátilo a vrátilo do původních kolejí:
plavky do léta, beranice do zimy, gumáky do podzimu. A teď můžeme, soudružky a soudruzi, opět žít
normálně, vyrovnali jsme krok dokonce i s přírodou . .
(Po dalších dvou letech)
Soudružky a soudruzi, před dvěma roky jsem Vám
z tohoto místa řekl, a Vy mi to potvrdíte, že jsme
vyrovnali krok s přírodou a že se vše vrátilo do původních kolejí. Zákon dialektiky a pud sebezáchovy
nás však nutí, abychom se přizpůsobili našemu ob
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Friedrich Duerrenmatt: Pád (Konfrontace, Curych, 1977)
Ludvík Vaculík: Morčata (68 Publishers, Toronto, 1977)

Zvířátka a zvířata
O obou knihách jsem už na této stránce hovořil před dvěma - třemi lety.
O Duerrenmattově " P á d u " v německém originálu, o Vaculíkových "Morčatech"
v překladu do němčiny. Nyní vydali Škvorečtí parabolu o moci a závislosti v
češtině. Konfrontace pak přeložila zprávu jednoho z největších soudobých dramatiků o Stalinově smrti v dobrém českém překladu.

hodnou teorii o tom, že
peníze, zabavené kradoucím zaměstnancům při odchodu z banky, beze stopy
zmizí, čímž vznikne krize.
Je to člověk záhadný a
v osudu referujícího úředníčka sehraje kapitální roli. Ve svém domku na periférii chová kunu. Když
se tam jednou "bankéř"
vypraví, aby odhalil tajemství Chlebečkova sudu,
který až dosud stál v rohu
jeho kanceláře a najednou
zmizel, je svědkem, jak
mu kolega Karásek přinese pro kunu mladá morčata. Potom ho pronásleduje Karáskova věta: "Nedáte jí hned něco? Rád
bych to viděl."

Hned zkraje je třeba opakovat, že převod Vaculíkova románu do němčiny,
který pořídili manželé Baumruckerovi, je výtečný. Jsem rád, že jsem se v
odhadu, neznaje originály nemýlil. Je to třetí kniha tohoto prominentního bojovníka za občanská práva, byla napsána 1970, předtím vydal (1963) "Rušný
důrtV; druhý román, "Sekyra", o vystřízlivění a zklamání idealistického novináře, přesvědčeného komunisty, dostali čtenáři do rukou v šestašedesátém.
Vaculík komponoval vy- mění. Sociální struktura tvora, kterého by mohl
právění o morčatech jako se mu zdánlivě rozšiřuje zcela ovládat, s kterým by
příběh pro děti. Několikrát a její okraj se od něho od- mohl podle libosti experi"milé děti" přímo oslovu- souvá o koňskou délku, o mentovat a podle svého
je a také jinak, jinými výšku krávy, o tloušťku uvážení přivodit i jeho
smrt. Odreagovává si tak
drobnými triky, se snaží psa . . . "
vyvolat a udržet zdání, že
To je jakoby předzna- tíseň, kterou pociťuje z
posluchači, či čtenáři jsou menání, vysvětlení celé nestálého tlaku prostředí.
školní děti. S tímto rádo- historky. Je všední, ale
Zároveň s přerúznými
by-dojmem
kontrastuje absurdní, neuvěřitelná, a zoosociologickými experipolitická nebo, chcete-li, kdyby nebylo Vaculíkova menty se zvířaty probíhá
Podobný sadismus se
sociologická výpověď dí- vysokého
vypravěčského úředníčkův život docela
probouzí
i v "bankéři".
la:
umění, asi by nudila. Ne- všedně, nenapínavě. bez
Ve vědomí absolutní moci
"Postavení
takového boť co je zajímavého na vzruchu. O nic více vzru- nad zvířetem se rnzhodne
chuďasa na spodním kon- tom. že rodina bankovního šující je "bankéřovo" ú- jedno morče utopit. Až doci sociální struktury se vy- úředníčka chová morčata? řadování. Jeho spolupra- sud pořizoval o pokusech
Jenomže autor dovede covníci jsou amorfní m a záznamy v první osobě.
značuje naprostou bezmocí. Ten, kdo je na konci, rozehrát skryté tóniny, do- sou, vynikají z ní pouze Ted' najednou, když má
je smutný, protože je vede vyhmátnout v hrdino- dva jiní "bankéři": Kará- napsat, že když se hlava
všem poddán a nikdo ne vi nejtajnější pudy. Úřed- sek, který hrdinovi na- morčete objevila nad hla
ní poddán jemu. Má-li níček, "bankéř", jak Va- očkuje myšlenku chovu dinou, zatlačil ji znovu
však pod sebou jediného culík vypravěče v "ich- morčat, a inženýr Chlebe- pod vodu. rozhodne se potvora, svět se pro něj formě" nazývá, potřebuje ček, který vymyslí podivu- volit vnitřní zábraně pro-

. chodu a průmyslu. Opět není nic k máni. Před čtyřmi roky jsem řekl, že náš člověk stále něco shání.
Dvoucoulové hřebíky, tvaroh, ovoce, cihly . . . J á sám
sháním kus modré látky na kalhotovou záplata Á
řekněte sami, soudružky a soudruzi, nežije náš občan
bohatým a ne jednotvárným životem?
LÁSKA SE NEKONÁ
Milovaná Marie, soudružko!
Chtěl bych Ti referovat o práci naši brigády —
Prapor růžového října —. Zamákli jsme si do večera,
abychom zpevnili normu. A musím Ti sdělit: ^získali
jsme pryní místo, před brigádou Vádlava Voštiny a
putovní pohár Za mír.
Produktivitu práce jsme měli na 125%, úsppry na
materiálu 5% a zmetkovitost snížili o 30%. Kdyby byl
Tonda Vonásků neukrad mosazné ozubené kolo a celý karburátor Solex, mohli jsme tyto ukazatele ještě
zpevnit
Píšu v naší svobodárně, na převrácené bedně. Byl
bych rád, kdybys seděla vedle mne, tady na palandě. Jsi hrdá, že Tvůj Karlík získal pohár a zpevnil
normu?
Pohár je stříbrný, čtvrt metru vysoký. Jméno naší
brigády je vyryto zlatými písmeny. Vohásek říkal,
že prý pohár neležel ani vedle stříbra. Raději by
byl viděl prachy. Neměl jsem jej pokárat!? Dostal
už dvě důtky za podrývání morálky.
Kdybys tedy seděla tuhle se mnou v naší svobodárně, byla by to odměna za kolektivní úsilí. Návštěvy děvčat jsou od 14 do 20 hod. Voština už měl
— dámskou visitu —. Viděli jsme ji, když jsme prolézali ubikacemi a sepisovali' dobrovolné brigády. Byl
to kus, prima soudružka. Dal jsem padesát hodin na
akci Mladí republice . . .
S tím snížením zmetkovosti to bylo tak: na pět
zmontovaných traktorových chladičů jsme zkazili dva.
Vonásek zmetky podstrčil Voštinově brigádě a přines dva nové chladiče.
Soudruh Palíř, instruktor, to viděl a nepodal hlášení. (Vonásek mu dal nový plynový zapalovač.)

Nemyslíš, že to není soudružské? Neměli bychom pohár za mír vrátit?
Večer se konala schůze mládežnických brigádníků,
nositelů poháru Za mír. Probírali jsme situaci ve
Vietnamu. V myšlenkách jsem byl u Tebe. Když se
hlasovalo proti kolonialistické okupační politice USA,
nezvedl jsem ruku. "Ty jsi. Karle, pro imperialisti?"
divil se Palíř. Nesmíš se zlobit, ale musel jsem jej
informovat, že jsem byl s Tebou, v duchu, v létě u
jezu. Kluci se smáli a soudruh Palíř pravil: "tedy
jednohlasně proti uesá!"
Produktivitu práce nám podepřel Vonáskův brácha. Za tím účelem jsme jej jmenovali čestíným a
mimořádným členem brigády. Početní stav brigády
nám tím pádem nestoupnul. Místo 120 normohodin /
chladič to kleslo na 118 normohodin / chladič. Chápeš? Vonáskův' brácha nám pich v rámci družby školy a dělníků.
Právě přišel soudruh Palíř a chválí: "Jdeš příkladem! I ve volném čase sepisuješ závazky a brigády!" A zhasl světlo. (Kdyby byl viděl, že píšu milostný dopis!) Dopisuji po tmě. Kdybys ležela vedle
mne na palandě . . .
Líbá Tě a zůstává se soudružským pozdravem Tvůj
Karlík.
Karle, soudruhu!
Věděla jsem, že jsi praštěnej, ale ne, že tak vel
kej vůl. Už nepiš! Marie
KOMU PATŘÍ ČESKOSLOVENSKO ?
Kohn, trvalé bydliště Praha, dočasné Haifa, se sešel na Mocrabisquare v Tel Avivu s Roubíčkem,
trvalé bydliště Nathanya, dočasné P r a h a .
"Takhle to dál nejde," pravil rozčileně Kohn.
"Proč by nešlo?" odpověděl otázkou Roubíček.
"Tři měsíce se pokouším prodat švédské nylonové
pnčoškové kalhoty přes Lustiga, Vídeň, ale KOTEX
v Praze neodpovídá."
"Říkal jste Lustig, Vídeň? Ten co utek se svou
sekretářkou a nechal v Čechách ženu a dvě děti?"
"Ten," přikývl Kohn.

SLOVENSKÁ

PÍSEŇ

Adolf Heyduk
Ta slovenská píseň líbezná i hravá,
ona má křidélka pěkná, třepotavá,
od věku se rodí bez času a doby,
v kukli jak motýlka příroda ji robí.
Vzletne, zatřpytí
na pestré šiřici
a kdo čisti umí,
samou líbezností

se, věčněvěkův nová,
zlaté runy chová,
co tu všecko stojí,
srdéčko opojí.

Opojí srdéčko, hlava padá v dlaně,
a podivný buchot tepeří mu v skráně,
rozvlněná ňadra víc se neutiší,
kdo ji jednou slyšel, ten ji věčně slyší !
Ze sbírky: Cymbál a husle
puknuvšího sadismu a zač-.
ne o sobě psát ve třetí
osobě.
Poslední kapitola už je
zcela neosobní. Vystupuje
v ní muž, který se vrací
do inženýrova domku, aby
vypátral konečně tajemství sudu a je přitom zavražděn jakýmsi podivným skřetem, když byl
předtím jeho dvojníku rozpáral břicho.
Nepokusím se o spekula-"
ci, co znamená tento nejasný závěr, zda vítězství
absolutní moci nad lidským zvířetem, které je

jí vydáno na milost a nemilost, zda "bankéř" musí obětovat morče kocouru, aby se uzdravil jeho
syn. Nejistota asi nebude
čtenáři vadit. P r á v ě vyznění románu je nejsugestivnější, tam zbývá už jen
hrůza. Po melancholii do
spělého, který je prost iluzí a snaží se tuto zkušenost sdělit poslouchajícím
chlapcům a děvčatům, už
není ani vidu ani slechu.
Není tu ani to tajené veselí, které koření ňapř.
(Pokračování na str. 8)

"Pak se nedivím, že KOTEX neodpovídá", ujišťoval ho Roubíček.
"Co se vám, vy hochem, na Lustigovi nezdá", zlobí
se Kohn.
"Řekl jsem snad, že se mi Lustig nelíbí?" odsekl
Roubíček, "řekl jsem: nedivím se, že KOTEX neodpovídá."
"Mohl byste vysvětlit co to znamená?" rozčiluje se
Kohn, který má od lékaře rozčilováni zakázáno.
"Než se pustím do kšeftu, ověřil bych si, komu
patří Československo", praví pohrdlivě Roubíček.
"Československo měl odjakživa Lustig, Vídeň!"
"Správně, měl. Ale už nemá'', řekl významně Roubíček.
"Můžete mi snad říct, kdo tedy by měl mít, podle
vás, Československo, když ne Lustig-Vídeň?"
"Proč bych vám to nepověděl"', pravil Roubíček,
ktérý nebyl v nylonových punčoškových kalhotkách.
"Československo má Taussíg."
P a n Kohn se na Mocrabisquare rozřehtal. Lidé,
kteří je chvíli pozorovali a nerozuměli českému dialogu, si oddychli: už to vypadalo na to, že se začnou škrtit.
Kohn si utřel poslední slzu kapesníčkem a pravil:
"Vy jste mne opravdu rozesmál! Taussig! Ten má
přece Rusko!"
"A kdo by, podle vás. rabi, měl mít Československo?" odpověděl klidně Roubíček. "Snad ne Pereles-uesá, Izakovič-Anglíe. Mendelsosn-severské země,
Ben Zwi-Čína. . . . "
"Tak Taussig-Rusko přibral československo?" zeptal se pro jistotu Kohn.
"Chtěl bych mít vaše starosti", odpověděl Roubíček.
"A Lustig? Co zbylo Lustigovi?;" zaúpěl Kohn,
"Nemáte dost vlastních córesů?" podivil se Roubíček, "Lustigovi zbyla západní Evropa, svobodné
evropské země."
"Tak to se nedivím, že KOTEX neodpovídá," po
kývl smutně Kohn.
(Z knihy Poťouchlé povídky, které vydala Konfrontace ve Švýcarsku. 33 povídek, kresby L. Radové.)
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ÚSPĚCHY ČECHOSLOVÁKŮ V CIZINĚ
V Bělehradě skončilo o velikonocích hokejové mistrovství světa B skupiny, jehož suverénními vítězi
se stali r e p r e z e n t a n t i Polska, kteří se tak vracejí
po dvou sezónách znovu do světového Áčka. Velkou
zásluhu na úspěchu Poláků m á i jejich t r e n é r , bývalý čs. reprezentant Sláva Bartoň z b r n ě n s k é Komety. Jeho dva bývalí spoluhráči: J a r o s l a v Jiřík a
František Vaněk vedli v roli t r e n é r ů švýcarský reprezentační tým, který v Bělehradě obsadil za Poláky
a J a p o n c i velmi čestné třetí místo.
Hokejovým m i s t r e m Švýcarska se stalo mužstvo
HC Bielem, k t e r é vede F r a n t i š e k Vaněk. V NSR si
vedl skvěle Jožo Golonka, který splnil "tříletý plán''
garmišského klubu SC Riessersee už ve dvou letech,
když se "jeho mužstvo" stalo po 18 letech přeborník e m NSR. Jožo Golonka — s t e j n ě jako bývalý Sparť a n , exulant Rudla H e j t m á n e k (působící v Duesseidorfu) zůstanou i v příští sezóně u svých dosavadních klubů. Rudla H e j t m á n e k t a m bude mít hned
dva exulanty: VI. Vacátka, který byl i v p r á v ě
uplynulé sezóně riejlepším h r á č e m týmu, a P e t r a Hejm u (bývalého cs. r e p r e z e n t a n t a a h r á č e Sparty),
který se do Duesseldorfu po jednom roce vrací z
Krefeldu.
NEJVĚTŠÍ VÝDĚLEK M. NAVRÁTILOVÉ
Čs. exulantka Martina Navrátilová, k t e r á si v posledních třech týdnech udělala jakousi tenisovou přes t á v k u a na dvou posledních t u r n a j í c h h r á l a j e n tak,
aby čestně obstála, zaskvěla se v p r v n í m dubnovém
víkendu znovu v plném lesku. V kolifornském Oaklandu - v y h r á l a totiž závěrečný t u r n a j amerického
tenisového seriálu žen "Virginia Slims", když ve
finále zdolala bývalou vítězku Wimbledonu Austra
lanku Evonne Goolagongovou ve dvou s a d á c h 7 : 6
a 6 : 4 a inkasovala za to největší částku za jeden
t u r n a j ve své sportovní k a r i é ř e — 50.000 dolarů. Její letošní p ř í j e m na t u r n a j í c h stoupl na $ 214,350.-, s
čímž se nemůže za necelé tři měsíce pochlubit žádn á tenistka historie.
Potěšitelné je i vítězství m l a d é čs. přebornice Reginy Maršíkové n a mezinárodním t u r n a j i v Stuart
n a Floridě, i když pochopitelně zde startovaly tenistky druhé světové výkonnostní kategorie. Soupeřkou R. Maršíkové byla ve finále Američanka Zenia
Liessová, kterou Maršíková porazila 1 : 6, 6 : 3 a 6 : 3,
a dostala za to $ 2.000.-.

Čalounické potahy
přímo od importéra
NA METRY NEBO NA MÍLE . . .
VELKÝ
VÝBĚR
N E J M O D E R N Ě J Š Í C H DRUHŮ
* SAMET * VINYL * PLÁTNO

M. H. FRANKS
INTERNATIONAL)
PTY. LIMITED
187 P a r r a m a t t a Road, Camperdown, NSW.
* MOQUETTE AJ.
( P a r k o v á n í je k dispozici vzadu)

MELIORA KENNELS
O dovoleně nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L

t C. M O J t l i
Lot 2,
^edar Creek Rd..
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

* ZLATNÍK *
* HODINÁŘ *
STEVEN

VARDY

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

DOMOVA

Slavný Čech
v Austrálii
M. Cigler
ťňsiehovaiecivi oeciiu a Siovaku üo Ausirane je
zaiezicusu wnotu stoieu. Ceiy Paty kontinent včetně
Austrage o.yi vsaK uz v mmuiem stoieu navštíven
mnona Krajany a pro mnohé z hicn se paK stai
místem trvaieno pooytu. Byio u> ovsejn přistěhovalectví jecinociiveu, ne větších sKüpm.' z jeanotuvycn
uecnu aooruaružnějši povány, Kteří se vyaavali v
ib. stoieti do neznámých Končin Jizmcrt moři, byi to
především ar. j í u i J_,hotsky, který se zapsal významně clo australské üistone, jak to dosvědčuje množství č i á n K U , napsaných o něm v různých austraissych
mstonckych, vědeckých i populárních časopisech.
v letošním roce vysei pečí meiDournskěho literárního K I U D U Austrana jb'eiix v knižní formě celý sborník příspěvků, které se zaoyvaji osobou a dílem našeho Krajana, vyzdvihuji jeho zásluhy o vývoj koloniální Austrálie.
Aa knize s n á z v e m Dr. J a n Lhotský se podili sedm
autorů, z nichž každý popisuje Lhotského a jeho vliv
n a Austrálii z jmeho hlediska. \! různých statích je
popsán také Lhotského život p ř e d cestou do Austrálie, včetně jeho počátečních studu zoologie, geologie,
botaniky, i jeho činnosti literární, jeho cestovateiských
objevů atd.
J a n Lhotský se narodii ve Lvově v roce 1795, kde
jeho otec, původem ze západních Čech, byl aktuárm m úředníkem ve siužbách c. k. rakouského mocnářství. J a n začal chodit do g y m n a s i a v Krakově,
později studoval na Karlově universitě v P r a z e (18141816), odkud přešel v dalších letech do Vídně, Berlína a Jeny, kde obdržel doktorát přírodních věd.
Byl současníkem a spolupracovníkem J . E . PurEyně,
i \ Haenkeho a bratří Presslových a k r a t š í dobu
byl i ve styku s Goethem. P s a l básně a odborné, aie
i politické články, za něž se dostal do konfliktu s
metternichovským režimem. P r o své pokrokové myšlení, v y j á d ř e n é v různých úvahách, byl zatčen a
strávil několik let v žaláři. V roce 1830i byl propuštěn
a dostal povolení k odjezdu do ciziny. Odejel' do Brazílie a odtud do Austrálie. T a m m u v roce 1836 vypršela platnost rakousko-uherského cestovního pasu
a prodloužení bylo Vídní odmítnuto. Metternichovský
režim byl dobře informován o činnosti Lhotského,
především o jeho stycích s polským a italským exilem, zvláště pak s italským revolucionářem Guisepp e m Mazzinim. Všechny' jeho dopisy příbuzným a
přátelům do Čech byly cenzurovány a na krátkou
návštěvu Čech se dostal až po revolučním roce 1848,
až y době, kdy Meternichova vláda po letech útlaku
poddaných skončila a Metternich s á m musel E e d a t
politiiký asyl v Anglii. Kniha se zmiňuje i o tom,
jak se Lhotský pokusil při své cestě do Evropy "vyřídit si ú č t y " s Metternichem a jak byl pak odsouzen londýnským soudem k n á h r a d ě způsobené škody
— k n á h r a d ě za rozbitá okenní skla v domě, v
němž Metternich v Londýně bydlel. Tyto i mnohé zajímavé a dnešnímu čtenář;, už málo známé události
z doby Metternichova a Bachova režimu v RakouskoUhersku přináší část knihy psaná b r n ě n s k ý m lékař e m dr. V. Krůtou.
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Zvířátka a zvířata
(Pokračování se str. 7)
švejkovský záběr při prohlídce zaměstnanců
při
odchodu z banky.
Hrůza jiného druhu je
náplní
Duerrenmattova
" P á d u " . J e to, tuším, jediná jeho práce, jejímž
n á m ě t e m jsou konkrétní
politické události. Podnětem tu byla z ř e j m ě Stalinova s m r t r. 1953. Ovšemže ono fiktivní zasedání
Politbyra sovětské komunistické strany neodpovídá Stalinovu konci, jak
n á m j e j dosud přístupné
p r a m e n y t r a d u j í . I tu —
podobně jako ve všech
svých d r a m a t e c h — uskutečňuje D u e r r e n m a t t svou
ideu "nejhoršího možného
konce". Není jím pouze
diktátorova násilná smrt
ale, myslím, ještě víc závěrečná scénka novely: ta
hrůzná bezvýslednost. jistota, že se ani uškrcením
diktátora pranic nezměnilo, pouze se promíchá zasedací pořádek Politbyra,
diktatura však bude fungo
vat nerušeně dál.
D u e r r e n m a t t zná dokonale soustavu
sovětské
diktatury, ví o jejích mechanismech. Ví, že p r á v ě
s t r a c h je t m e l e m sovětského impéria, že sovětská
diktatura — jako diktatur a vůbec — je postavena
n a s t r a c h u a s t r a c h e m udržována. V okamžiku,
kdy jeden z členů Politbyr a strach překoná (paradoxně p r á v ě z představy,
že definitivně prohrál a
že ho diktátor likviduje),
v tom okamžiku se diktátor dopustí taktické chyb;.

a celá stavba jeho samoděržaví se hroutí.
Jedním ze způsobů, kter ý m D u e r r e n m a t t "cdcizuj e " povědomou látku do
literárních rozměrů, je, že
si nevymýšlí pro členy Politbyra jména, nýbrž oz n a č u j e je toliko velkými
písmeny, ú m y s l n ě je tak
zbavuje historické jsoucnosti, tak je redukuje v po
stavy
literárního
díla.
P ř e s t o zní jeho vyprávění naprosto v ě r o j a t n ě ; historky, kterými ověsil jednotlivé postavy, jsou absurdní tak. že jsou možné
jen za železnou oponou.
Jeiich "nadsazenost." nepůsobí rušivě jako výkvět
přebujelé fantazie, neboť,
dnes se už obecně ví. že
" t a m " je mcžr.é nejnemožnější: zdánlivá f a n t a st ; čnost vzrušuje, zvyšuje
napětí, dodává loutkám v
rukou diktátora A (Stalina) životnost. A p r á v ě tato schopnost vmyslit se do
prostředí, které je na hony vzdálené konzervativní
atmosféře š v ý c a r s k a , operovat ideologií, která
je
autorovu c h a r a k t e r u zce!a
.cizí, jako by v ni vyrůstal od malička. dokazuje
i v této literární miniatuře
Duerrenmattovo mistrovství.
J . S.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebrier
19 York St..
S Y DNE V
vchod do Wynyard Stn
inaproti pohvb. scho
•Sum!. Tefefon: 29-754'

i

Czechoilovaklan Country Club Ltd. Sydney
Československý klub v Sydney
si v i s dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás
I
Naše ? d r e i a je: 30 DeYonshire Road,
Kemps Creek, NSW.
Máme otrvřeno každou sobotu od 12. hod. polední do IP hodiny večerní a každou neděli od
[10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše výborná kuchyně je vám k službám. Každý člen
vaší rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.

Jiní autoři se zabývali Lhotského cestovatelskými
z á ž u s y a výzkumy v Austrálii, především jeho cestou
ze Sydney do Australských Alp. pří niž sbíral, klasifikoval a ve svých odborných článcích popsal nalezené nerosty, živočichy a rostliny. Objevil přitom
nové. dosud n e z n á m é rostliny, z nichž jedna — m y r t a
sněžná — Je po Lhotském p o j m e n o v á n a . Rovněž existence několika živočichů. k t e r é pcpsaL nebyla předtím známa.
Na hospodářský život Austrálie minulého století
měla značný vliv ložiska ohiL k t e r á Lhotský objevil
V dohledné době budeme pořádat pravidelní La
na Tasmánii, a óo historie hlavního m ě s t a T a s m á n i e .
neční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
Hobartu se zapsal zvláště t í m . že t a m n a v r h l a povki rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,
stavil první vodárnu.
křtin
apod.
Mnohostranný v ý z n a m Lhotského pro Austrálii dokládá i hudební historii W. O r c h a r d . k t e r ý píše. že ,
Informace podá: A. Barák. tel. 724-4927. večer
hudební zápis aboridžinské písně, kterou Lhotský s á m j 72-3826.
přepsal, hudebně upravil a věnoval britské královně
Adelaidě, byl první australskou kompozicí vůbec.
Sborník D r . J a n Lhotský byl vydán na popud hi- éry ve střední Evropě, ale i proto, že popisuje, kolik
storika polského původu Lecha Paszkovského. žijící- dokázal udělat jeden z našich předchůdců v době p ř e d
ho v Melbourne, který t a k é n a p s a l závěrečnou kapi- t é m ě ř půldruhým stoletím.
tolu.
Knihu " D r . J . Lhotský" si můžete objednat u:
Tato anglická kniha by měla z a j í m a t každého z Australia Felix Literary Club,
153 Sydney Rd.,
n á s a to n e j e n pro výstižný výklad metternichovské Brunswick, Vic. 3056. Cena včetně pošt. je $ 6.20.
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zbytky kostry jejího provokativně mladého těla. Symbolický obraz utonulé nelhal: Hela si napěchovala
plátěný pytel dlažebnímí kostkami, utáhla si ho kolem pasu lanem. K němu přivázala občanku, a dopis
v nepropustném obalu. V dopise bylo napsáno: "Neukazujte mě, prosím, Romanovi a mamince. Mám
je ráda a pohled na mrtvoly není hezký. Musím
umřít, protože v téhle zemi se žít nedá."
Romanovi odmítla komerční tiskárna dát na úmrtní oznámení poslední slova Hely. Napsal je teďy
mnohokrát na strojí a poslal přátelům.
A taky s i m k á m Heleníny smrti. Těm nejvyšším.
Byl nekonečně vyslýchán. Pak podepsal Chartu a tak
dal pečěť na svůj í Helen in život.
Toto není příběh a la these Romea a Julie nebo
Hamleta á Ofélie. J e to skutečnost, které říkáme
hoře z rozumu.
— O —
Člověk, který prošel půlka světa, když ještě byl
tím, čím byl — publicistou — prodává v kiosku
nádražní haly limonády. Cestují d m z Klánovic, nejdál z Prešova. Jeho dcera se provdala z lásky za
dobrou partii z těch kruhů, které — krom toho. že
mají v garáži jaguára, v hale krb a v knihovně v
kůži vázané svazky samizdatu — se o veřejné dění
nezajímají.
Pozvali si provdanou dceru k pohovoru. Měla by
prý promluvit s tatínkem. A přesvědčit ho. Je ho
škoda, mohl by zas dělat ve své profesi- Dcera ho
může ovlivnit, aby všelicos odvolal a zkrátka "nezlobil". Dcera řekla, že pochybuje o ovlivnění otce:
ona sama má stejné mínění jako on a proč by mSa
mezi "nimi" a otcem dělat Matu Hari? Ať si s
ním promluví sami. Promluvili. Propustili z místa
prodavače limonády.
— O —
V jedné frekventované ulici v Praze ve Vršovicích
stojí denně fronty v čtyřstupech. Většinou mladí lidé, tak si tam pokecávají nebo čtou knížky. Obchoc
je monopolní prodejna Tuzexu — prodává džmsy. Zboží se zkoušet nesmí. Zákazník prodavačce řekne své
standardní číslo kalhot a zaplatí. Potom vyzkouší —
a většinou zjistí, že tady pod seriózní markou pro
dávají kdejaký šunt a číslování tedy nefunguje. A
tak zákazník vyběhne na ulici a vyvolá míry pasa.
rozkroku a délky kalhot, které právě nakoupil a ne-,
padnou. Ti ve frontě se hlásí. Frontou poletují kal
hoty a krejčovské centimetry. Čtyřstup se pomalu
hýbe. Další zákazník vypadne z krámu, zase vyvolá své míry, aby jinému "šťastlivci" prodal.
Středověk byl lepší. I tato situace se mu podobá,
jenže nejde o směnný obchod, ale o vydírám. Dneska
stojí tuzexové džínsy skoro polovinu měsíčního plata.
To, co je tu napsáno, nepokládejte za nářek a
žalování, abyste honem utíkali a poslali do Československa džínsy, Berte to jen jako malou petokresbičku z Prahy.

"Turistka"
(Dokončení z čísla 6)
Sedm let posílala dcera z exilu tátovi do Česka dožili znovuotevření divadla, měla p. t. veřejnost
medikamenty proti cirhóze jater. Léků je doma ka- památku. Brzy začali mnozí pozvaní chápat, oč jde
tastrofální nedostatek všeobecně. Léky šly vždycky a že vlastně mají v řadě po sobě podpisovat antiv něčí kapse, až teď je poslala regulérně poštou. chartu. Svištěly kamery a aparáty. A p. t. veřejZ celnice dostal pacient oznámení. Dověděl se tam, nost měla zábavu. Máme totiž mnozí doma schovaže k vyzvednutí léků potřebuje potvrzení svého lé- né fotografie z válečných let, kdy stejný slib věrkaře a ředitele Ústavu národního zdraví svého ob- nosti skládali umělci nacistům. Ve stejném Národním
vodu (dále OÚNZ). Obvodní lékař, který pacienta divadle. Srovnáním tehdejších a dnešních snímků
léta zná, se mu v lepším případě omluví, v horším — sedí i ve stejných řadách titíž, jenže jejich řady
ho vyhodí s tím, že se přece nemůže dostat do ma- prořídly: Štěpánek, Smolík, Steimar, P l a c h ý . . . Podléru s ředitelem OÚNZ. (Ředitelé OÚNZu jsou lé- statné rozdíly z těch snímků vyplývají dva: na tom
kaři, co obvykle nebyli schopni dělat ani údržbáře válečném mají umělci v ND zdviženou pravici, na
v závodních ambulatoriích, ale jsou prokádrovaní a dnešním někteří klopí hlavu. Druhý rozdíl: brzy po
mají moc.) Pacient jde tedy k svému internistovi, slibu nacisti divadla zavřeli. Zda to dneska bude jikterý ho léta léčí. Ten udělá pacientovi přednášku né, ukáže budoucnost.
o škodlivosti kapitalismu vůbec a kapitalistických lé— O —
ků zvláště. Na otázku, zda by ty západní léky poMěli jsme za to, že oba zůstali ve Francii. Měli
mohly, pan internista pokrčí rameny. Nakonec si tam svatbu a chtěli tam dostudovat. Pak kdosi telepacient vzpomene na spolužáka ze školy nebo ka- fonoval, že se Roman vrátil. Tak jsme se sešli, pomaráda z vojny, který je lékařem a naštěstí v ně- vídali, dali si přečíst dopisy přátel. Roman napsal
jakém honosném výzkumáku. A ten mu to vysvětlí: Hele: "Má lásko, víš, že tě čekám. Ale kdyby ses
"Podívej se, když ti to podepíšu, musím k objasňo- mělá vrátit jen pro nás dva, protože tě miluju, nevacímu pohovoru k řediteli OÚNZu nebo na mini dělej to. Nepřestal bych si vyčítat, kdybys tady bysterstvo zdravotnictví nebo taky ještě jinam. A i la n e š ť a s t n á . " Napsala mu: "Drahý, m ů j drahý,
když potvrdím tvou diagnózu a prospěšnost léku, přijedu posledním vlakem, minutu před tím, než spadkterý — mezi námi — je vynikající, riskuju, že ne- ne klec. Protože tě miluju a nějak se tam doma už
dostanu výjezdní doložku, když se zas budu chtít prostřílíme." — Jel jí naproti do Chebu a cestou do
podívat do Francie. Pro podezření, že mám kontakty Prahy se nepustili z náručí.
se západními firmami na výrobu léčiv. Tohle poDoma nezavadili o práci. Nesměli ani ukončit své
dezření mi nikdo nedoloží, ale já nedokážu ani opak.
Představ si, že bych napsal asi tak na 100 firem rozepsané doktoráty s odůvodněním, že dva roky
n a medikamenty na západě, aby mi potvrdily, že studovali v zahraničí. Nekonečně, tvrdošíjně a marjsem s nimi nikdy neměl, nemám a nechci mít kon- ně žádali o nový výjezd. Měli jen své přátele, knížtakt. Jenže ty firmy by takovému psaní rozuměly ky, muziku v tom krásném beatnickém undergrounnejspíš tak, že by mi poslaly vagón léků. J á bych du na začátku 70. let. Jenže čas ubíhal a tak se
s tím tady sice pohojil tuny pacientů, ale z průseru protloukali a pili. Hela víc než Roman a začala
bych se nedostal . . . " Pacient navštíví 3 ředitele dělat maléry, které policajti nepromíjejí. Nosil ji opi
OÚNZu, ale když sdělí sekretářkám účel návštěvy, lou domů a smutně ukládal na lůžko. Jednoho dne
není přijat. Co tedy udělá, když se blíží 10. den, nepřišla domů ani v noci ani ráno. Roman nezneklidposlední lhůta, v které si smí léky na celnici vy- něl — bylo to svobodomyslné manželství a nehlídali
zvednout? Jde znovu za svým internistou s lahvi se navzájem. Třetí den mu kdosi řekl, že potkal
whisky. Ta ho přijde n a třetinu důchodu. Interni- opilou Helenu s plátěným pošťáckým pytlem přes
sta povolení pro celnici podepíše a sestřička v běhu rameno. Roman oznámil policii nezvěstnost. Hely. Poza ním do čekárny mu pošeptá: "Ale polovinu té licie odmítla vyhlásit pátrání. Pátrali jsme tedy
dávky léků z celnice přineste zpátky panu doktorovi všichni na vlastní pěst. Kdo znal dobře Helu a její
sem, to víte, m á svý riziko . . ." "A co se stane s naprosto neukrotitelný temperament a vitalitu, neléky nevyzvednutými z celnice?", zeptá se sestřič- připouštěl si žádnou zlou myšlenku. — Někam se zaky pacient, a ona ochotně vysvětlí, že všechny jdou běhla a zas přijde —- říkali jsme si pro útěchu. Ten
poštovní pytel ale nebyl dobré znamení. Ani kondo SANOPSU, sanatoria pro vysoké funkcionáře.
junkce hvězd, jak ji řekli Romanovi astrologové.
Roman chodil po vltavských březích a v jeho byté
Takže, přátelé, léky posílejte po kapsách valuto- se objevil obraz utonulé v Seině . . .
vých turistů. Prozatím pro ně nejsou na hranicích
ambulatoria, která by je přezkoušela, zda opravdu
Nakonec Helu po dvou měsících našli. Ji? Ne,
ty léky vezou pro sebe nebo pro nemocné v Československu.
Čech listuje knihou světových rekordů
Je jí na šedesát let, barchetové šaty, černou tašku
Jiří Sýkora
.na brambory — a v ruce dopis z Duesseldorfu. Pochopila z něho jenom, že tatínek jí tam umírá. Rychle jí pomáháme s doslovným překladem, jinak by s
"Zájem o tuto knihu překonal veškerá naše očeká'ní tady na pasovém oddělení nikdo ani nemluvil.
Chcete vědět co nebo kdo je nejvyšší, nejmenší,
Z dopisu vysvítá, že 831etý otec je raněn mrtvicí, nejnižší, největší, nejrychlejší, nejpomalejší, nejstarší, vání. Vyšla v Americe, byla přeložena do češtiny,
že si velice přeje vidět dceru. Lékař připojuje po- nejnovější, nejhlasitější, nejvýznamnější, nejteplejší, dánštiny, holandštiny . . . "
Poznámka britského vévody Guinnesse. že kniha
t v r z e n í a prognózu, že, by se návštěvou dcery stav nejstudenější či nejsilnější? Lehká pomoc: na jakoupacienta mohl zlepšit. Vyšetřovatel si s pohrdáním koli podobnou otázku vám odpoví Guinnessova kniha byla přeložena také do češtiny, přímo vybízí k toprohlíží stařenku a ptá se, proč otec emigroval. světových rekordů! Toto obdivuhodné dílo zodpoví mu, abychom si ověřili, čím se československo do
Ona to neví přesně, bylo to po únoru 48, ovdověl, všechny vaše otázky, řekne vám vše, co chcete vě- této knihy rekordů zapsalo a zda snad náhodou nebylo
navštívil kamaráda v Německu a už tam zůstal. "Jak dět o vynikajících výkonech člověka čí o ohromují- při překladu něco opomenuto.
Vévoda Guinness v úvodu ke knize též poznamečasto jste se navštěvovali?"', ptá se fízl. "Nikdy. cích divech vesmíru! V této knize najdete argumenOn nebyl tady a já nikdy v cizině." — "No tak co ty, jež vám pomohou k vítězství v debatách! Udivte nává, že kniha je odpovědným zdrojem zaročenýcis
chcete?" — "Poradit, jak to udělat, abych mohla své přátele, dejte se do objevů fascinujících fakt fakt všeho druhu, na nějž se může odvolávat jak
tatínka po třiceti letech vidět, aby mu to pomohlo." o neobyčejných výkonech, jichž člověk dosáhl ve univerzitní profesor tak i vášnivý debatér z nějaké
— "Helejte, když jste se tak dlouho neviděli, tak to sportu, kultuře, vědě a umění! Vše co potřebujefe zapadlé vesnice. To byl ovšem smysl této knihy a
nějak vydržíte, ne? My vám cestu povolíme jen na vědět o člověku, lidstvu a vesmíru najdete v Guin- proto měla a má tak nevídaný úspěch.
Z nepřeberné záplavy informací knihy, jež m á 700
pohřeb. Jinak si zažádejte o devizový příslib." — nessově knize světových rekordů . . . !
stran, jsme vybrali nejen ty. jež se týkají českoslo"To už jsem se ptala, ale já mám důchod 600 korun
Tolik reklama, jež knihu doporučuje. Mezi námi,
měsíčně, to si nemůžu dovolit.'- — "No tak si vy- reklama ani příliš nepřehání, Osud této publikace venska, ale i některých jiných států.
Zde jsou některá fakta, jež si pro svou zajímavost
plňte tady ten formulář, oběhejte si vyřízení všech je sám o sobě světovým rekordem, protože od roku
předepsaných příloh, napište si žádost o výjimeč- 1956 vyšla asi ve stu vydáních, pokaždé v několi- zaslouží naší pozornosti:
Vědeckým výzkumem a statistikou bylo zjištěno,
nou cestu a jestli, tak do tří neděl vám to vyřídí- kamiliónovém nákladu, nemluvě o dalších vydáních,'
že jen nízké procento lidí se dožije jednoho sta let.
me. Ale nespoléhejte se n a to." — "Tři neděle? To jež vyšla téměř ve dvaceti světových jazycích.
a že jen výjimečně člověk žije déle než 110 let. Lidé.
už bude asi tatínek po smrti."
Nápad vydat takovou knihu je britský a ve Velké kteří tvrdí, že jsou starší než 1Í0 fei. se chtěli většiKdyž se konaly sliby věrnosti umělců v Národním Británii také vyšlo první vydání. Není ovšem divu, nou vyhnout vojenské službě a zfalšovali data svého
divadle, mohl z toho Jan Werich dostat infart. Byl, že po knize sáhli později američtí vydavatelé. Otcem narození. Bylo dokázáno, že v Sovětském svazu,
jako i někteří jiní, pozván na slavnost uzavření ND nápadu k vydání této knihy je vévoda Benjamin jenž udává největší počet osob ve stáří kolem 150
let, se tak dělo jen na přání Stalina. Nejextrémnějpřed jeho šestiletou rekonstrukcí, kde, podle zvate- Guinness, britský šlechtic a předseda stejnojmenné- ším případem ie ovšem tvrzení Číny. že občan -Li
ho
nakladatelství,
jenž'v
úvodu
k
vydání
z
roku
1972
lů, měla být jen vzpomínková řeč a pořízeny záběry
(Pokračování na straně 10)
herců, sedících v publiku. Jako aby, kdyby se ne mimo jiné napsal:

Guinnessova kniha
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HLAS DOMOVA VAM MOŽE DODAT
IHNED TYTO KNIHY:
(Ceny jsou včetně poštovného)

iF. Peroutka: Oblak a valčík S 8.lAdina Mandlová: Dneska se tomu už směju (2.
>vyd.) $ 5.80
iV. Čemý: Pláč koruny české S 8.60
,K. Hora: Moje matka cizinecká legie S 6.20
|T. G. Masaryk: Jak pracovat? $ 7.60
'B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti na dob,rou noc) $ 8.20
A. J. Liehm: Příběhy Miloše Formana 5 ..80
N. Terlecký: Pláž u San Medarda S 6.50
F. Duerrenmatt: Pád $; 7.20
'Jaroslav Strnad: Job $ 6.50
,Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
J. Škvorecký: Příběh inž. lidských duší (2 d.) $ 10.V. Havel: Hry $ 6.90
J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.90
J. škvorecký: Lvíče $ 3.80
J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe S 4.J. škvorecký: Smutek por. Borůvky $ 4.J. Škvorecký: Prima sezóna i 4.J Škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
J. Škvorecký: SedmirameD-v svícen S 4.4u
Škvorecký, Salivarová, Uiě: Sainožerbuch $ 4.50
L. Vaculík: Morčata $ 4.50
J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50
J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50
Janků — Sandtnerová: Kniha kuchař, předpisů
— Sešit I. a n . $ 5.J. Shilling: Jednou ti napíši píseň (bibiiof.) $ 4.K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
Čára na zdi (fejetony z československa i S 6.20
V. Šikl: Nebe nad Seinou S 5-90
J. Picek: Poťouchlé povídky $ 6.3«
Jan Procházka: Ucho % 5.70
P. Eisner: Sonety kněžně $ 6-20
1
P. Eisner: Bohyně čeká 5 "7.20
P. Eisner: Čeština poklepem a poslechem § 7.50;
J. Hašek: Dobrý voják Švejk v zajeli i 5.70
;
L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6-5©
<
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
P. Pašek: Odsuďte je k života. (Svědectví gen.,
V. Přikryla) $ 7.O. Ulč: Náš člověk v Indii a na Ceyloaě 5 4.80 j
V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
A. Solženicyn: Souostroví GULAG n . $ 8.60
J. Schneider: Rozepnuté dny (Edice AKT) $ 4-- '
J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.J. Shilling: Jestřáb $ 4.G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4.A. Lidin: Psychogenes $ 4.Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy i 3.80
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Z. Salivarová: Honzlová $ 4.50
Zborník Slovenského nár. porstania $ 10.80
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) $ 2.96
K. Pecka: Pasáž $ 4.20
N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 7.N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
í. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.Podívuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Satira. Sovětský samizdat) $ 5.30
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4,40
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
Kristofori (kresby) $ 6.80
Ivan Diviš: Nóé vypouští krkavce (básně) S 3.60
P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
J. Drábek: A co Václav? $ 4.S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
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(Pokračování se strany 9)
Chung se narodil v roce 1680, čili dres se mu již přehoupla dvěstěpadesátka. Pouze u asi 20 případů "nejstarších lidí" se dá skutečně dokázat pravý věk.
Nejstarším člověkem na světě byl kanadský občan
Pierre Joubert, jenž se dožil 113 let. Mezi nejstarši
občany na světě patří také Marie Bernátková z
Československa, jež se .-dožila 111 let — zemřela v
roce 1968.
Nejvyšší vědecky prokázaná citlivost prstů je 0.02
micronu. V roce 1963 přinesl sovětský list Izvěstija
zprávu, že slepá Rosa Kulgešová rozpozná hmatem
barvy. V roce 1970 po zevrubných zkouškách se ukázalo, že zpráva sovětského listu byla falešná.
Z devíti krevních skupin se nejřídčeji vyskytuje
skupina A-h, jež byla zjištěna pouze u tří osob na
světě. Jednou z nich, jak se zjistilo v roce 1961, je
československá zdravotní sestra.
Největší procento monochromatické barvosleposti
(červená — zelená)
•ř je v československu.
Nejvyšší rychlost v mluveném projevu prokázal dr.
Charles Hunter z Velké Británie, jenž dosáhl v roce
1968 rychlosti přes 400 slov za minutu — aniž by to
bylo na úkor srozumitelnosti. Jen malé procento lidi
dosahuje 300 slov za minutu. Patří mezi ně většinou
sportovní komentátoři.
Nejvyšší telepatické schopnosti byly vědecky dokázány u čs. občana Pavla Štěpánka, jenž byl podroben řadě zkoušek v letech 1967-68.
Nejneobvyklejším zvukem lidské řeči je hláska
" ř " , jež je obsažena jen v několika jazycích na světe,
například v češtině.
Zvláštností arabských jazyků je to, že hlásku "1"
používají pouze v jediném slově — Alláh.
Největší slovní zásobu m á angličtina — téměř jeden milión slov; z toho je 300.000 technických výrazů. Pro zajímavost — čeština má 200.000 slov.
Nejobtížnější jazykolamy existují mimo angličtiny
v africkém jazyce xhosa, s němž se věta "Skunk
se převalil a zlomil si hrtan" řekne takto: "Ikvakva
lazikvi ka kviká kvaze kvakcha vaka ukcho kchokcha". Jako nejobtížnější evropský jazykolam.je uveden příklad z češtiny: "Strč prst skrz krk". Z nějakých důvodů se zapomnělo na Julii: "Nenaolejuje-li
to Julie, naolejuji to j á " . A už úplně se v knize
vévody Guinnesse zapomnělo na "Třistatřiatřicettři
stříbrných křepelek přeletělo přes třistatřiatřicet
tri stříbrných střech". Je ovšem pravděpodobné, že
si jazykovědci nevěděli rady s hláskováním.
Podívejme se raději na záznam o tom, který autor
kdy vydal největší počet výtisků svých knih. Ano,
byi t o ' m a r š á l Josef Stalin, jehož knihy vyšly ve více
něž 100 jazycích v celkovém nákladu 672 milióny
výtisků.
Nejrychlejším hudebním skladatelem byl Wolfgang
Amadeus Mozart, jenž za 35 let svého života nápsal
600 oper. operet, symfonií, sonát, klavírních a jiných
skladeb, kvartet a mší; tak např. předehru k Donu

Ha. ha. ha. ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd?kc) í 4.20
O. Filip: Blázen ve městě $ 6.50
Z. Němeček: Ďábel mluví španělsky $ 6.50
Osa F"i p: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 4.50
E . Pecka: Štěpení $ 4.40
-T. Beneš: Druhý dech S 4.70
££<m Hcstovský: Vzpomínky, st idie a dokumenty
i jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.20
M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 5.50
Tři sbírky básni (J. Lederer. F.
V
Čeperková) S 5.30
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? S 4.50
J. Danícs: Zrod Satanova atomu (-3 díly) S 8.20
K. J . Xraš;na: Pan Dadáček má dovolenou S 5.-.
K. J . Krušina: Matylda a my dva S 4.60
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod S 5.K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.K. J. Krušina: Drahá bouře S 5.Jack London: Bílý tesák S 4.60
L. Mňačko: Sůdruh Muenchhausen S 4.5®
L Grossman: Nevěsta S 3.50

Juanovi napsal v roce 1787 v Praze — těsně před
premiérou — na jedno posezení.
Chtěli byste vědět, kde je největší stadión na světě? V Praze: je to Strahovský stadión, jenž byl postaven v roce 1934 a pojme 240.000 diváků.
Nejpřísněji střeží své hranice Východní Německo,
jež mimo ostnatého drátu a strážných věží položilo
na své hranice se Západním Německem přes dva
milióny min.
Zemí, která přijala v historii nejvíce emigrantů,
jsou Spojené státy, kam se od roku 1820 do roku
1970 přistěhovalo 45 miliónů osob.
Nejjednomyslnější volby v historii proběhly v Albánii a v severní Korei, kde pro komunistickou stranu
volilo 99.9999999% voličů. (Československo není daleko
za nimi.)
Nejvyšší počet vojáků má Sovětský svaz — téměř
4 milióny; Spojené státy m a j í asi 2 milióny. Čína
má necelé 3 milióny vojáků ve zbrani, ale má mimoto
dělnické milice, jejichž počet se odhaduje na 200 miliónů.
Až do roku 1906 se považovala za nejkratší závéť
poslední vůle jistého britského občana, sestávající
ze tří slov: "All for Mother." Avšak v roce 1967
zanechal západoněmecký občan Karel Tausch závěť,
jež obsahovala pouze dvě slova: "Vše ženě".
K nejkrutějším režimům všech dob v historii, lidstva patří komunistický režim v Číně, kde bylo' od
roku 1949 zabito, popraveno nebo umučeno,, jak uvádí Sovětský svaz, nejméně 26, ale pravděpodobně
60 miliónů lidí. Na druhém místě v této pochmurné
bilanci je Sovětský svaz, kde bylo podle Ni.kity Chruščova jen do roku 1956 zabito asi 10 miliónů lidí. Teprve
na třetím místě je hitlerovské Německo.
Největší věznice je v Sovětském svazu v Charkově, v níž jedeni čas bylo přes 40.000 vězňů.
Nejrozsáhlejší finanční a hospodářskou pomoc po,
skytují Spojené státy, jež od roku 1945 do roku 1970
vydaly na zahraniční pomoc přes 125 miliard dolarů.
Nejvíce piva se vypije — bane, nikoli v československu, ale v Západním Německu a v Austrálii. Sovětská statistická ročenka z ledna 1970' uvádí, že pivo
bylo poprvé vyrobeno v Rusku.
Nejrozsáhlejší systém letecké dopravy je ve Spojených státech, kde bylo jen v roce 1970 přepraveno
107 miliónů cestujících. Spojené státy jsou na prvním
místě také v oblasti železniční a automobilové dopravy.
Kontinent s největším počtem analfabetů je Afrika, celkem 81%. Podle sovětských údajů uveřejněných v roce 1968 je v komunistické Číně 300 miliónů
analfabetů.
Nejbohatší univerzitou na světě je Harvardova univerzita ve Spojených státech; jen její knihovna má
cenu 620 miliónů dolarů.
Na světě je asi 14 miliónů židů. z toho 6 miliónů
žije ve Spojených státech. Stát Izrael má 2% miliónu obyvatel. Nejméně židů je v Japonsku, celkem
250.
Nejpočetnější církví je katolická, která má asi 500
miliónů členů.
Pr v nim Američanem, kterého kstolická církev navrhla za svatého, je Jan Nepomuk Neumann, jenž
je českého původu.
Nejv ětší demonstrace v historii světa byla uspořádána v čině. Byla namířena proti Sovětskému
svazu a došlo k ní po ozbrojených pohraničních srážkách v roce 1969. Ovšem slavnosti prvního máje v
Pekingu se v roce 1963 zúčastnilo deset miliónů
Číňanů.
K nejdelšímu pádu bez padáku došlo v lednu 1973
nad Českou Kamenicí, když Vesna Vulovičová, letuška jugoslávského letadla, přežila pád z 10 kilometrů.
Nejvíce milionářů je ve Spojených státech — celkem přes 100.000.
Čína patří k nejchudším zemím na světě. Čínská
vláda v roce 1964 oznámila, že roční příjem na osobu činil 20 dolarů.
Nejúspěšnější gymnastkou světa všech dob je Věra Čáslavská, která získala na olympijských hrách
v roce 1964 a 68 sedm zlatých, a tři stříbrné medaile.
A rekordem Věry čáslavské můžeme putování Guinnessovou knihou světových rekordů uzavřít.
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VÝBOR PRO VÝSTAVBU ČS. SOKOLSKÉHO
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE
oznamuje, ze dalsi dary věnovali:
Josefa; šustra z Kladna, který bydlel před 4 roky
K. & H. Gráfovi 200, L. Šindler $ 50, České ochotve Fairfield Rd„ Cabramatta, NSW. — zpráva od nické divadlo $ 1.500 a Sokolská kapela "Vrabčáci"
matky.
$ 100, ^takže stav fondu je nyní $ 22.156.92.
Peněžité příspěvky
zasílejte laskavě na adresu:
J . Nový, 125 Noga Ave., East Keilor, Vic. 3033. Šeky
Oznámíme-li, že v Melbourne zemřel poúnorový
prosíme vystavit na "Sokol Czechoslovak National
čs. uprchlík ZDENĚK NOVÁK, nebude mnoho
House".
těch, kteří si uvědomí, že ho dobře znali. Napíšeme-li však, že odešel na věčnost BONBÓN,
nebude málo krajanů v Melbourne a v mnoha
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
jiných koutech Austrálie, kteří by nepocítili velkou lítost, jakou máme při odchodu člověka velmi
DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII
blízkého^ při odchodu skutečného přítele. BonNC
TRAVEL
bón fotbalista, funkcionář a vždy velký fanda
melbournské Slavie, Bonbón ochotnický herec.
14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3004
Bonbón závodník, cestovatel, recesista, který
(roh Arthur Street)
dovedl bavit celou kupu lidí — Bonbón skromný,
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
mírný člověk, který dovedl pomoci, když byfo
lodí, autem — včetně ubytování, plného zapomoci třeba. Žil si svůj život — bohatý, rušný
opatření, místních informací — a obstaráme
život člověka, který zůstal chudým a který měl
potřebné doklady (pasy, viza atd.). Při organivždy dobrou náladu — i v dobách, kdy už se
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
hlásila vážná nemoc.
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
Ať je Ti, Bonbóne, australská zem lehká!
Z vyúčtování.
Budeme vzpomínat!
5
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
Kamarádi z Melbourne
•
(česky neb slovensky)
f
NA PANÍ E. WOLKovou
§
Telefon 267-3177,
'
SYDNEY
•
v případě nutnosti po hodinách 509-3535
SOKOL SYDNEY HLÁSÍ:
Na 27. valné hromadě, konané 9. dubna 1978, která
VÁS
OČI?
byla dobře navštívena členstvem, předložil výbor k ' Z L O B Í
posouzení a schválění zprávu o činnosti v uplynulém
Bolí Vás hlava ?
funkčním období. Práce bylo hodně a to práce úspěšNoste brýle od O P T A
né. Tělocvična je plná a i všechna ostatní činnost
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

se dařila často až nad očekávání. Mezr radostnými
zprávami bylo sdělení, že bankovní dluh Sokola se
v minulém období snížil z 30.000 dolarů na 14.000
dolarů.
Valná hromada zvolila tento nový výbor: starosta
br. M. Doležal, místostarosta br. V. Steklý, jednatel
br. R. Hosák, vzdělavatel br. K. Jeníček, pokladník
br. J. G. Jelínek, náčelník br. O. Mařík, náčelnice
s. Iva Mašková. Ostatní členové výboru byli zvoleni
beze změny dle předložené kandidátky, vypracované
odstupujícím výborem. — Valná hromada schválila
návrh, aby nový výbor začal s přípravami k dokončení stavby sokolovny, k stavbě druhé části, co nejdříve, tj. jakmile zajistí financování .
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ
A T. J. SOKOL SYDNEY
srdečně Vás zvou na společnou
TAN EČN I
ZÁBAVU
pořádanou v sále SOKOLOVNY
v sobotu 29. dubna 1978 od 8. hod. več.
Hraje česká muzika br. L. Kašpara.
Vstupné $ 5.-.
Zamluvte si lístky u br. L. Březného — tel. 969-4515
nebo br. J. Jelínka — tel. 529-8457.

ADELAIDE
ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V ADELAIDĚ
Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
n a stanici 5 UV. Příští program:
23. 4.: Farkašovci
30. 4.: Na Vlachovce
7. 5.: Pohlednice Prahy
14. 5.: Pořad k svátku matek
21. 5.: Slovenský pořad
28. 5.: Z přístavu do přístavu
4. 6.: Rusalka
ČS. KLUB V QUEENSLANDU
konal řádnou valnou hromadu dne 13. března v
Brisbane, na které byli zvoleni tito funkcionáři: předseda J. Nedobitý, I. místopř. L. Husák, II. místopř.
K. Martínek', jednatel M. Hájek, pokladník J. Lupínek, členové výboru A. Rada, K. Ulvr, F. Dobiáš,
V. Korejs, N. Korejsová, J. Pospíchal, M. Čmolík a
P. Strych.
V Queenslandu neexistuje žádná jiná čs. organiza- I
ce, která' by měla členy a vykazovala veřejnou čin-1
nost.
M. Hájek, jednatel i

o
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Capitol House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

SVATEK

MATEK

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
ZAHÁJENÍ LIGY: SLAVIA — JUVENTUS 1 : 1 (0 : 1)
V prvním kole státní ligy získala Slavia bod proti
tvrdému soupeři. Nastoupila s dvěma novými hráči,
Yzendoornem a Plommerem,
"importovanými" z
anglického Prestonu a ze Skotska, kteří podali dobrý výkon a zdá se, že budou podstatnou posilou
mužstva. V prvním poločase měl Juventus mírnou
převahu," kterou vyjádřil v 15. minutě problematickou brankou (soudce nepřipustil námitky, že byla dána z ofsajdu) a docílil i zranění dvou slavistických
hráčů, z nichž Williams na křídle musel být vyměněn za Turnéra. Po změně stran se obraz hry změnil, Slavia se ujala iniciativy, hrálo se většinou na
půli Juventusu, ale útočníkům Slavie se nedařilo překonat dobrou a tvrdou obranu soupeře. Teprve 14 minut před koncem zachytil Aldridge podání z trestného
kopu a prudkou ranou do sítě vyrovnal.
V neděli 23. dubna hraje Slavia na vlastním hřišti
(Showgrounds, Ascot Vale) proti loňskému mistru
ligy George Cross-u a další týden, v neděli 30. 4.
proti Makedonii n a jejím novém hřišti v T. B. Connor's Reserve, Radford Rd., Reservoir.
V. F.
VALNÁ HROMADA S. K. SLAVIA
se bude konat ve čtvrtek 11. května 1978 v 7.30 hodin
večer v restauraci Edy Zlatého, Rheinland, Melbour
ne-City. Hosté vítáni.

Z Austrálie
— Mladý divadelní výtvarník J a n Červenka ze Sydney, o jehož počátečních úspěších jsme referovali v
polovině loňského roku (HD 15/77), provedl další výpravy divadelních her a oper, z nichž kritika australských novin i londýnského deníku Times nejvíce
ocenila výpravu opery Michaela Tippeta "Midsummer JVlarriage", kterou byl zahájen letošní hudební
festival v Adelaide. J a n "červenka. připravuje nyní
pro Australskou operu výpravu nově nastudované Verdiho Traviaty.
— V Melbourne zemřel po delší nemoci známý podnikatel Ondřej Meisels, majitel firmy American Taylors a jiných podniků.
— Mezi elitu jachtářského sportu v Austrálii se při
nedávných závodech v Sydney zařadily sestry Buckovy z Geelongu, i když tvořily nejmladší posádku
seniorské kategorie. Budou letos reprezentovat Austrálií ve třídě 420 na mezinárodních regatách v Anglii
i jinde. — Na 171etou Ádu (její mladší sestře Sofii
je 14 roků) si pamatujeme, jak získala se svým
bratrem před 4 léty první cenu v třídě Kadet na
světovém mistrovství v Portugalsku.

oslavíte nejlépe

— Velký rozruch způsobila v Melbourne zpráva o
ubodání 521etých manželů, jejichž těla byla nalezena
v plastických pytlích v jejich domě v předměstí
Box Hill — rozruch tím větší, že byl zatčen a z činu
V RESTAURACI RHEINLAND,
obviněn jediný syn zavražděných, kterému je ,17 let.
9 - 1 3 Drewery Lane, Melbourne
šlo o mechanika Josefa ftídele a jeho manželku Liv nedělí 14. května 1978
buši, kteří se přestěhoSLAVNOSTNÍ OBĚD A ODPOLEDNÍ TANEC
vali. do Melbourne po roMalý oznamovatel
Začátek o 12. hodině polední
ce 1948, ale mezi místníK poslechu i tanci hraje orchestr Edy Zlatého
mi krajany byli málo znáVstupné včetně oběda $ 9.-, děti $• 5.mí, čs. veřejného života
Rezervování stolů: tel. 663-1266
TOUŽÍM
se nezúčastnili.
mít někoho ráda
a mít pro koho žít.
Jsem 55/165, rozloučená, mladšího zjevu.
ČESKOSLOVENSKÉ DEMOKRATICKÉ ORGANIZACE V MELBOURNE
Snad najdu touto nesrdečně Vás zvou na
obvyklou cestou českého upřímného muže.
který také nechce být
sám. Žiji ve Skandinákterý se koná v sobotu 6. května 1978 od 8. hodiny večerní
vii. Zn. "Samota je nepříjemná" do HD
V DIVADELNÍM SÁLE PRINCESS HILL HIGH SCHOOL,
Arnold Street, North Carlton
ZPÍVÁ MILUŠKA ŠIMKOVÁ
INTELIGENTNÍ
HOSPODYŇKU,
S<poluúčinkují další členové Australské opery: Helga Willis Golding,
která mní saiEsastai2a&
soprano, Vincence Nesci, bariton, Alan Higginson, bas, u klavíru profesor
řídit dům a vše s t á s
Barry Golding
spojeaé.
Jlel&osaiaeYe& a a
45 £Ž 33
Vstupné $i 3.00, studenti a pensisté.$ 2.00

Ü EDY ZLATÉHO

VEČER SVĚTOVÝCH PÍSNÍ A ÁRIÍ

Všichni češi a Slováci, přátelé zpěvu, srdečně vítáni

ü S y . 7.7*. ""JĚBsrý

^,, Hums'
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Teprve v předposledním kole rozhodnuto
Kladno znovu mistrem Československa

H o k e j o v á liga
KareI

Janovský

V Soluni: Řecko — Československo 0 : 1 ( 0 : 1 )

Zdařilý start fotbalistů
Čs. fotbalisté, kteří se neprobojovali na mistrovství světa v Argentině, myslí už na podzimní start
v evropském šampionátu, ve kterém je, čeká přetěžký úkol: obhájit prvenství. Už vé skupině to nebude
lehké, neboť jim budou chtít zastavit postup oba účastníci mistrovství světa: švédsko a Francie. Proto už nyní se na premiéru připravují. Prvním jejich soupeřem v r. 1978 byl tým Řecka, který je
doma nebezpečný, vždyť v domácím prostředí dokázal v kvalifikaci mistrovství světa remizovat s
Maďary a porazit mužstvo SSSR. Čechoslováci se zhostili svého úkolu na výbornou, vyhráli nad Řeky
1 : 0 a vstoupili tak úspěšně do nového období.
Více však než výsledek 1 : 0 (autorem gólu byl v
41. minutě prvé půle po ideální přihrávce Panenky nejlepší střelec ligy Kroupa z brněnské Zbrojovky) potěšila dobrá hra mistrů Evropy, kteří svou vtipnou
souhrou a rychlým přenášením míče naznačili, že nemusí hrát ani tentokrát v evropském šampionátu podřadnou roli. Trenér V. Ježek (který letos opustí mužstvo a stane se zřejmě trenérem v Holandsku) měl
v prvé řadě radost z návratu Antona Ondruše do
reprezentačního týmu, ale i z celé řady mladých talentů, kterým pochopitelně chybí ještě zkušenosti z
mezistátních zápasů.
Méně úspěšně už si v zápolení s Řeky vedlo tzv.
československé olympijské mužstvo, které stačilo v
Hradci Králové s řeckým Béčkem jen remizovat
2 : 2.

V Českých Budějovicích zvítězili čs. fotbalisté do
21 let ve čtvrtfinále evropského šampionátu nad mladými nadějemi V. Německa 3 : 1. Zda to bude stačit
k odvetě, těžko říci. — A konečně: čs. fotbaloví do

Evropský pohár
Sportem číslo jedna je v těchto dnech — a bude
i v dnech příštích — bezpochyby kopaná. A prvenství v ní patří nyní všem třem nejpopulárnéjším
evropským fotbalovým soutěžím klubových celků, ve
•kterých se už rozhoduje o finalistech. Už letmý pohled na výsledky prvních semifinálových utkání nám
říká, že, až na jednu výjimku — vítězství holandského Eindhovenu doma 3 : 0 nad CF Barcelonou —
budou odvety ještě hodně dramatické.
Obhájce trofeje "Poháru mistrů evropských zemí"
FC Liverpool prohrál sice v Duesseldorfu v prvém
semifinále s německou Borussií Mönchengladbach
1 : 2, ale Angličané udělají jistě v domácí odvetě
vše, aby strhli celkové vítězství na svou stranu a
postoupili do závěrečného utkání, které se hraje 10.
května na Wembley stadiónu v Londýně. O druhém finalistovi PMEZ se rozhodne mezi italským
přeborníkem Juventusem Turin a belgickými Bru
gami. Juventus Turin měl doma velké štěstí, když
vyhrál 1 : 0, gólem, vstřeleným 4 minuty před koncem utkání. Třeba jen dodat, že "fotbalově" byla
obě tato semifinále jen průměrem, ani jedno z mužstev nechtělo riskovat, hrálo opatrně.
V druhé nejslavnější evropské soutěži klubových
celků — v soutěži "držitelů trofejí" — má velkou šanci na postup belgické mužstvo RSC Anderlecht. a
to proto, že se mu podařilo vyhrát v prvém semifinále na hřišti holandského týmu FC Twente Enschede 1 : 0 , a to už něco znamená. Kdo však by měl
být finálovým soupeřem Anderlechtu? Dynamo MoslTva nebo Austria Vídeň? Fotbalisté vídeňské Austrie.
kteří vyřadili v 2. "kole košickou Lokomotivu, nezůstali ani v Tbilisi v utkání s Dynamem Moskva nic
dlužni své dobré pověsti. Po pěkném výkonu v prvé
půli vedli až do 83. minuty 1 : 0, pak však inkasovali
dosti nešťastně v rychlém' sledu necelých tří minut
dva góly a prohráli 1 :2. Pevně však věří, že si zajistí ve vídeňské odvetě účast v pařížském finále,
ke kterému dojde 3. května.
V Poháru UEFA je na obzoru velké finále. Nynější
vedoucí tým holandské ligy PSV Eindhoven doslova
"rozdrtil" doma v prvém semifinále španělskou CF
Barcelonu 0 : 3, a tak lze těžko věřit, že by si nechal
ujít jedinečnou příležitost postupu. Otázkou však zůstává, kdo by měl být jeho finálovým soupeřem.
"Černý kůň" soutěže mužstvo Bastia z Korsiky prohrálo sice v prvém zápase v Curychu s místním Grasshoppers pouze 2 : 3, a tak má šanci na postup.

rostenci v kvalifikaci o postup do turnaje UEFA zvítězili doma nad Švédy 3 : 2, v Sargotachanu však
prohráli s Maďarskem 0 : 1, takže Maďaři postupují
lepším skórem ze všech zápasů skupiny.

Fotbalová liga :
Po "reprezentační přestávce" (Řecko — česko
slovensko) pokračovala 1. fotbalová liga mistrovský;
mi zápasy 21. kola, které proběhlo podle očekávání
vítězstvími favoritů. Bod na hřišti soupeře získala
pouze Banska Bystrica, která remizovala na ostravských Bazalech 1 : 1, jinak všechna hostující mužstva
neuspěla. Vedoucí tým tabulky Zbrojovka Brno deklasovala doma Teplice 4 : 0 a její největší rival v boji
o prvenství v čs. kopané Dukla P r a h a porazila v
pražském derby skvělé úrovně Slavii 3 : 1. Žilina
sice zvítězila doma nad pražskou Spartou 2 : 0. zůstává však stále ještě aspirantem na sestup číslo
jedna. Plzeň s Trenčínem však se musí zlepšit, aby
se bodově nepřiblížily poslednímu místu. Tentokrát
oba shodně prohrály: Plzeň v Tmavé -0 : 2 a Trenčín v Prešově 0 : 1 . Bratislavské derby Slovan — Inter vyhrál Slovan 1 : 0 a Bohemians porazil Lokomotivu Košice 2 : 0 a udělal tak dobrou službu oběm a kandidátům na mistrovský titul. Zbrojovce Brnc
a pražské Dukle.
Tabulka 1. čs. fotbalové ligy po 21. kole: 1. Zbrojovka Brno 30 bodů, skóre 52 : 19; 2.- Dukla P r a h a
29 b.. skóre 50:22; 3. Lok. Košice 26 b.; 4. Bohemians 24 b.; 5. Tatran Prešov 23 b.; 6. Slavia Praha
2.2 b.; 7. Banska Bystrica, 8. Slovan Bratislava (po
21 b.); 9. Sparta P r a h a 20 b.; 10. Spartak Trnava,
11. Teplice. 12. Inter Bratislava (po 19 b.); 13. Jednota Trenčín 18 b.; 14. Baník Ostrava 1.7 b.; 15.
škoda Plzeň 6 b.; 16. Žilina 11 bodů.
NÁRODNÍ LIGY
V tomto druhém nejvyšším stupňi čs. kopané se
přiostřuje, tvrdě se bojuje o špici tabulky. V "A"
skupině prohrála vedoucí Příbram v Táboře 1 : 2
a byla bodově dostižena Vlašimí (ta vyhrála v Děčíně 1 : 0 ) ; oba týmy mají (po 20. kole) po 30 bodech, pětibodový náskok před Mladou Boleslavi a'Kladnem. — V čele " B " skupiny Národní ligy jsou
fotbalisté Třince, kteří mají stejně jako druhá Olomouc po 26 bodech, ale lepší brankový rozdíl. — V
C. skupině (slovenské) vedou VSS Košice (které loni
sestoupily z 1. ligy) s 29. body, jednobodovým náskokem před Pov. Bystricou. .
BUDOU TO JEN SLABÍ REPREZENTANTI
Ačkoli československý co dělat, aby se udržely v
fotbalový svaz dělá všech- 1. lize.
no pro to. aby se domácí
Baník Ostrava po propohárová soutěž stala po hře 0 : 1 v Mladé Boleslalize druhou nejkvalitnější vi vyhrál doma na Bazásoutěží v republice a její lech odvetu 2 : 0 a stal se
vítěz aby dobře reprezen- vítězem poháru v českých
toval čs. kopanou v mezi- zemích. Jeho finálovým
národní soutěži "držitelů soupeřem v boji o Českotrofejí". v praxi se to ne- slovenský pohár bude 9.
daří. Ani letos, kdy do fi- května v Bratislavě Jednále Československého po- nota Trenčín, která vyháru postoupil vítěz Čes hrála odvetu v Bratislavě
kého poháru Baník Ostrá- nad Slovanem nečekaně
va a vítěz Slovenského po- hladce 3 : 1 . (První zápas
háru Trenčín, tedy dva v Trenčíně vyhrál Trenčín
týmy z dolní poloviny ta- 1 : 0 . )
bulky, které mají samy .
— O —.

xeprve ve 43. kole 1. čs. hokejové ligy (hraném
31. ořezna) padlo rozhodnuti o přeborníku republiky:
staio se jim počtvrté za sebou a popáté ceikem mužstvo Poldi Kladna, které sice ve vánoční přestávce
bylo ještě 7 bodů za Litvínovem, pak však v seriálu vítězných utkáni strhlo ještě prvenství na svou
stranu. Zásluhu na tomto dalším tnumiu kladenského mužstva, trénovaném! bývalým íntemacionálem -B.
ProŠKem m á ceiý tym, ve kterém přece jen jakýsi
p n m h r a n : Kapitan
Pospíšil (obránce), Milan Novy a Eda Novák (útočníci).
Překvapením ie. druhé místo Litvínova, který byl
bezpochyoy "černým koněm" soutěže. Dlouhé týdny
dokonce suverénně vedl tabuiku 1. ligy, v její druhé
poiovmé sice několikrát zbytečně prohrál a kiesl ha
třetí místo, v posledním 44. kole však domácím vítězstvím 4 : 2 nať Spartou obsadii nakonec velmi
čestné druhé místo.
JNiejvětší drama historie čs. hokeje se však odehrálo
v boji o sestup. Do posledního kola nastupoval sice
nováček ligy Dukla Trenčín s dvoubodovým náskokem před poslední Plzní, zatímco však Plzeň vyhrála
v posledním mistrovském utkání v Košicích 4 : 2, prohrál Trenčín na Kladně i : 4, a tak měla obě mužstva Stejný počet bodů. V tom případě pravidla říkají, že rozhodují vzájemná, utkání; ta vyzněla rovněž svorně, proto měly rozhodnout góly. Jak z udělání, i skóre bylo nerozhodné. A tak muselo ve středu 5. dubna dojít na neutrální půdě v Brně k rozhodujícímu střetnutí. A to nemá v historii ligy obdoby. Ne snad úrovní, ale dramatičností, vždyť zá"
pas trval 3 hodiny a 45 minut. JaK. probíhal? Vojáci
z Trenčína se v zahajovací třetině ujali nad Plzní
vedení 1 : 0 a tento stav trval až do třetiny poslední.
V té rozhodčí Okoíičány nařídil proti Trenčínu trestné střílem za to. že brankář Trenčína zabránil'gólu
jen za cenu. že hodil pod nohy útočícího hráče hokejku. Penaltu však přední čs. hokejový reprezentant
Eberman neproměnil. Půi minuty přeď koncem utkání, za stavu 1 : 0 pro Trenčín, odvolal plzeňský trenér z ledu brankáře a Plzeň se pokusila o 6 hráčích
o vyrovnání. A to se jí také 18 vteřin před koncem
zápasu z hole Ebermana podařilo. ; Zápas skončil vedy
po 60 minutách čisté hry nerozhodně 1 : 1. Musel být
3 » 5 minut prodloužen. Ani však v prodloužení ne
padlo rozhodnutí. A v tom případě pravidla říkají,
že mužstva střílejí seriál tří trestných střílení, tak
dlouho, dokud nepadne rozhodnutí. I zde se odehrálo
drama. Hráči obou mužstev byli nervózní a tak teprve
při třetí sérii penalt, konkrétně při provádění 17.
střílení, se Trenčín zachránil penaltami 2 : 1 a udržuje se v 1. lize, zatímco Plzeň sestupuje, šťastnější
mužstvo zvítězilo, obě mužstva zasluhují absolutorium.
Do nejvyšší čs. hokejové soutěže postupuje znovu
mužstvo TJ Gottwaldov, které coby vítěz A skupiny
Národní ligy nastoupil v kvalifikaci proti vítězi slovenské ligy Zvoleni a vyhrál nad ním 4 : 2 ha utkání, ačkoli kvalifikační seriál nezačal nejlépe, když
první zápas doma s hokejisty Zvoleně prohrál.
, Konečné pořadí 1. čs. ligy: 1. Poldi Kladno 63 bodů, 2. Litvínov 59 b., 3. Sparta Přaha 59 b., 4. Vítkovice 54 b., 5. Dukla Jihlava 53 b., 6. Motor Č.
Budějovice 46 b., 7. Tesla Pardubice 39 b., 8. Slovan Bratislava 38 b., 9. Zetor Brno (Kometa) 30 b..
10. Košice 30 b.; Dukla Trenčín a Škoda Plzeň po
29 bodech, rozhodlo utkání na neutrální půdě v Brně.
:Z 1. ligy tedy sestupuje: Škoda Plzeň.

— Vedoucímu týmu 1. čs. fotbalové ligy Zbrojovce
Brno se v kdysi slavné soutěži Středoevropského poháru nedaří. Po prohře 1 : 5 v Bělehradě s Partizánem Bělehrad a remize s italskou Peruggií 0 : 0, prohráli brněnští fotbalisté s Partizánem i domácí od
'vetu 2 : 3.
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