Registered for posting as a Category B publication.

Price 50c

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XXVIII.

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

Melbourne 15. května 1978
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Májové opojení

Československý máj, lásky čas, měsíc radosti a dobré pohody, doba květů
a úsměvů. Čtenář však ukazuje dopis z domova, psaný koncem dubna: "Snad
se nám podaří ujet ven a vyhnout se povinným maškarádám. Babičce neni
opravdu moc dobře, takže důvod máme . . ." Ukázka názoru lidí na "velkolepé
a radostné přehlídky budovatelských sil naší země".
Referáty
o
oslavách
prvního máje, které se konaly ve více než 900 městech , republiky,
hýří
ovšem
oficiálním nadšením, jemuž pomáhá větší
než obvyklá dávka úředního blábolu. Ústřední orgán strany jde příkladem
(RP. 3. 5.):
"Radost a hrdost nad
úspěchy, které jsou výsledkem třicetileté vítězné
cesty, sebedůvěra a optimismus tvůrců socialistických přeměn a trvalých
hodnot vyznačovaly charakteristickou
atmosféru
našich letošních prvomájových průvodů, zosobňující
radostný horizont našeho
dneška a otvírající další
perspektivu
šťastných
zítřků celé naší socialistické vlasti. Projevila se v
ní věrnost a oddanost revolučnímu odkazu Vítěz-

ného
února,
odhodlání
všestranně prosazovat do
života program XV. sjezdu KSČ, dále rozvíjet pevné, neotřesitelné spojenectví se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického
společenství . . . "
I májové oslavy v dalších dnech byly "velkolep é " a jejich
účastníci
"nadšeni", i když snad
mělo ty nejvěrnější zarazit, že Sovětský svaz po-

slal tentokrát k přehlídkám nadšení jen třetiřadou delegaci v čele s nevýznamným členem ÚV
KSS Michailem Ponomarjovem.
Na řečnická pódia se
dostali už v prvních deseti
dnech měsíce snad všichni straničtí a vládní funkcionáři, vydávala se provolání, rozkazy presidenta
a ministra národní obrany,
odhlasovávala se usnesení a lid hrdě hlásil

splnění pracovních závazků a přebíral další.
Na celostátní oslavě 33.
výročí Pražského povstání, která se konala 5. května ve Smetanově divadle
v Praze, mluvil Miloš Jakeš. V
plamenné řeči
oslavil
nejen
sovětskou
armádu, sovětské přátelství a vítězství lidu, vedeného KSČ, v květnu 1945,
ale i pamětihodné vítězství v roce 1968:
"Síla a spojenectví se
SSSR pomohly překonat
našemu
lidu
nejednu
zkoušku, jíž byl vystaven.
Projevila se v bratrské
(Pokračování na str. 2)

Husák v Bonne

V Z P O M Í N K A NA D N E Š E K
Aleš Nebeský
Vděčím za to vlastně otci. Někdy na počátku padesátých let mi přikázal, abych převázal všechny ty
staré noviny a časopisy nakupené ve skříni v, předsíni našeho bytu a abych některé odnesl do sběru.
Díky otcově dlouholeté "sběratelské" vášni, musela
se tato skříň otevírat vždy velice opatrně, jinak se
vyhrnula záplava někdy i stářím zažloutlého papíru.
Přeháněl bych, kdybych napsal, že jsem se pustil do
likvidování otcova pokladu s nadšením. Čím hlouběji
jsem se však do skříně ponořoval, tím více zájmu
budil její obsah — a tak se nakonec stalo, že k likvidaci větší části nikdy nedošlo, že jsem poklad podědil.
Zhruba v polovině skříně jsem tehdy začal objevovat časopisy v nažloutlé obálce s titulem Dnešek.
Jméno šéfredaktora a autora mnoha článků jsem
ovšem znal: Ferdinand Peroutka byl vyhlášený zrádce a fašista spřažený s americkými imperialisty a
západoněmeckými revanšisty a jejich hlásnou troubou Svobodnou Evropou. Čím více starých čísel Dneška jsem přečetl, tím lépe jsem chápal nelibost a nenávist stranických propagandistů.
Četl jsem úvahy člověka, který strávil válečná
léta v koncentračním táboře a přece po propuštění
kritizoval ty, kteří zaměňovali spravedlivý trest za
válečné zločiny s bezohlednou á nelidskou pomstou.
Četl jsem úvahy o nutnosti zachovávání a ochraňování lidské důstojnosti a práva každého občana.
Četl jsem slova varující před hazardováním s tím,
co stálo tolik lidských životů — se svobodou a demokracií.
Četl jsem to tehdy vše a připadalo mi, jakoby to
byl hodně vzdálený hlas minulosti, něco, co očividné
kdysi bylo, ale co zmizelo v nenávratnu času. A přece, říkal jsem si, tento novinář opakuje stejná slova
a stejné myšlenky v zahraničí, na vlnách rozhlasu,
jakoby věřil, že ta slova a myšlenky jsou nezničitelné.

Dr. M. Kvetko
Dnes nepochybuji, že věřil správně, i když to příKonečne sa uskutočnila YO dňoch 10. až 14. apríla Husákova návštěvě v Bonne. Táto oficiálna návštěva hlavy československého státu však nepriniesla nič tomnost nedokládá. Lidská slušnost nakonec musí
nové, nič pozoruhodné do československo-nemeckých vzťahov, poznamenaných zvítězit.
Po více než desetiletí od mého převzetí otcova zatrpkými skúsenosťami a tragickým! udáiosťami. Preto by sme vlastně mohli
byť s našimi poznámkami k Husákovej ceste hotoví, ale Nemecko je a zostane žloutlého "pokladů" naplnila se jiná slova Ferdinašim najbližšim a najsilnejším západním súsedom a z toho dóvodu je třeba sa nanda Peroutky, která psal dříve, ale která jsem si
mohl přečíst až zde v exilu, v jeho Demokratickém
nad Husákovou návštěvou zamyslieť.
manifestu:
V prvom rade třeba dočasného sídla demokra"Nejvíce se komunismus schýlil nad mládeží a byl
spomenúť, že tó bola prvá tickej vlády nemeckého
si
jist, že tak zacpal její uši, že ona nemůže zaslechnávštěva československé- národa, do Bonnu. A j v
nout
žádný hlas z minulosti. Když takto opatrované
Hlas domova nejednou upozornil na to, že komu- ho prezidenta v Nemecku tom je třeba vidieť kus
nismus s lidskou tváří. Pražské jaro, eurokomunismus od vzniku československé- na prvý pohl'ad nepocho- děti dorostly v mladé lidi, tu se komunismus potkal
či jakkoliv jsou nazvány tyto tendence pokoušející ho štátu, teda od roku pitelnej tragiky v českoslo- se svým největším zklamáním . . . Boj s minulostí
se liberalizovat kasárenský socialismus, nemohou vyv z ť a - se ukázal marným, neboť přítomné toužení mládeže
1918. Je to takmer neuve- vensko-nemeckých
řešit problémy existující v totalitních státech východpo svobodě vyšlo z přítomného těžkého a nepříjemní Evropy. Mohou sice uvolnit některé páky marx- ritelné, ale je to tak. Mož- hoch.
ného života . . . Mládež, která nyní v komunistických
no
nájsť
mnoho
vysvětlelaninské mašinérie, což ovšem k nastolení demokra. Ale je tu ešte jeden hicie nestačí. Toto zjištění nám znovu vyplývá ze ní, prečo sa stalo, že naj- storický moment, na ktorý zemích žádá svobodu, je pionýr, ne dědic, ne čtenář starých knih. Její směr svobody nemá otce ani
zpráv, že italská komunistická strana, i když v roz vyšší představitel
česko- třeba tiež poukázat': Huporu s kremelským samoděržavím, souhlasí s poslámatku. Jakoby z prachu se zrodila její netradiční,
slovenského štátu prišiel sák totiž prichádza k nením Rudé brigády, jen sem tam odsoudí alespoň
nikoho nenapodobující potřeba svobody. Tento prach
na
oficiálnu
návštěvu
do
meckému
súsedovi
na
naoko některé z jejích teroristických akcí. Jeden z
jsou vlastní zkušenosti a d o j m y . "
příslušníků Rudé brigády, který byl zraněn při ja- Nemecka až v roku 1978, návštěvu ako posledný z
Žijeme v době inflace slov, zejména velkých slov.
kési akci a je nyní souzen, přiznal, že kolem 1.500 ale všetky vysvetlenia a představitelův
východočlenů prodělává výcvik mimo území Itálie a že bri- dóvody m<6žu ťažEo uspoNavzdory
tomu, zeptá-li se mě někdo, kdo byl vlasteurópskych
komunisticgáda je podporována finančně, zbraněmi a jin.ým
ně
Ferdinand
Peroutka, řeknu: novinář a demokrat.
kojivo
zodpovedať
otázku,
kých
režimov — všetci
vybavením státy východoevropského bloku. Měsíční
Velký
novinář
a velký demokrat, jakých jsme měli
prečo
k
takejto
návštěvě
ostatní tam už boli, Hužold řadového brigádníka obnáší v přepočtu 270
australských dolarů.
nedošlo skór. Hádám, že sák posledný.
To třeba •a máme v tomto století bohužel velmi málo. A přeÚnos bývalého italského ministerského předsedy najzávažnejší dóvod, kto- spomenúť preto, že skúse- devším: byl to velký člověk!
Aido Moro,
který byl 9. května únosci zavraž— O O —
rý třeba m a ť na mysli aj nosti a j iných východoděn, je podle zjištění US informační služby spoRozloučení
s
Ferdinandem
Peroutkou, které napsal
teraz,
je
ten,
že
hlava
česeurópskych
národov
s
jován s Československem.
Plán únosu a strate.gie utajení byly prý vypracovány v Praze. Teroristé, koslovenského štátu nepri- Nemcami sú tiež poznače- pro RSE Karel Jezdinský, uveřejňujeme (zkrácené)
kteří při přepadu zavraždili pět osob, byli vyškoleni, chádza ani po 60 rokoch né tragickými okoťnosťa- na str. 5.
vyzbrojeni a vybaveni v ČSSR. Jedno tzv. "léčebné od vzniku československé- mi
(Pol'sko), ale všetstředisko" v Karlových Varech je dokonale a všeho štátu na návštěvu k ci ostatní sa už dávstranně zařízeno pro výcvik teroristů — laboratoří
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
snažili
napriek
pro falšování dokladů počínaje a střelnicí konče. Po nemeckému súsedovi do nejšie
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polyprint
mimořádném rozruchu v celém světě, který způso- prirodzeného střediska ne- tragickým
skúsenostiam
bilo zavraždění Aido Mora, připojil se ovšem i čs. meckého národneho živo- nadviazať
Pty. Ltd., 7 a Railway Place, Richmond, 3121
novů éru v
tisk k příkrému odsouzení tohoto zločinu a znovu ta, do Berlína, lež len do
(Pokračovanie
na
str.
2)
popřel čs. "zásluhy" o školení teroristů.
fP

Rudá brigáda a ČSSR
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Májové opojení
(Pokračování se str. 1)
internacionální pomoci při
překonání krize v letech
1968 až 1969, kdy socialismus v naší zemi byl
ohrožen. V r. 1968 šlo o
dlouho připravovaný návrat před únor 1948, obnovu kapitalismu u nás.
Díky internacionální pomoci, aktivizaci zdravých
sil ve straně a společnosti, byly záměry kontrarevoluce zmařeny . . . "
Kontrarevoluce v Československu však asi ani
ines nespí. Aspoň to naznačuje "malé zamyšlení" na kulturní stránce
Rudého práva (5. 5.), které si postesklo, že velké
nadšení lidu se neprojevuje přece jen tak výrazně
jako před léty. Zemí prý
;e nesou tóny písní, které
,'znikly před 30 lety, meodie Dobiášovy, Seidlovy,
Drejslovy, Podéšťovy a
lalších skladatelů, které
zlidověly, staly se součástí kulturního bohatství
země, ale žádné z dnešcích dnů — "všechna mají data narození v rozmezí
et 1945 až 1960, maxinálně 1965". R P se ptá:
'Cožpak v posledních T5
etech nevznikla žádná píseň, která by se v návazíosti na dělnickou revoluč-

Malý oznamovatel

ní, proletářskou, protifašistickou tvorbu a masovou píseň mohla v posloupnosti zařadit k dnes jiz
pomalu klasickému odkazu písní dvouletky a prvních pětiletek?"
Zatím
nedošla zpráva, zda se po
této výtce objevili skladatelé a textaři, kteří přijali závazek, že vyrobí populární
písničku . "pro
šťastné zítřky", která by
měla naději na zlidověni.

opojení a víry ve šťastné
zítřky je i zpráva, že se
11- 5. odvážili další lidé
riskantního útěku ze socialistické vlasti. 271etý taxikář Josef Katriňák a jeho přítel 261etý Radomír
šebesta donutili pilota letadla Čs. aerolinií, které
bylo na cestě z Prahy do
Brna. ke změně kurzu a
odletu na západ. Letadlo
Iljušin IL-18 přistálo bez
nehody ve Frankfurtu n.
Jinou ukázkou májového M.. kde požádali oba mu-

Husák v Bonne
(Pokračovanie zo sir. 1)
spolupráci s rsecaeckým
národem. Všetcí ostatní
pochopili skór ako Hasák a jeho drabovia. že
minulost" j e minotost" a
že — ako to pověda! západonemecký
prezident
Scheel — nenwžz» sice odčinit' už to. čo sa stalo
históriou. ale je možné,
aby tí. čo sa poučili z íxagickej minulosti. hTadali
nové cesty priaterstva a
spolupráce.
Husák sa nepoočíL nechcel
poučit"..
nechce!
vziať na vedomie. že Xemecká spolková repofolíka
so svojim pevným demokratickým zriadením a so
svojim dynamickým hospodářstvími je jedným z
vedúcich pilierov zápádného světa a zárukou světového mieru a mierovej
spolupráce medzi národmi. Pre Husáka a jeho
kamarilu zostalo Západně
Nemecko stále len hniezdom revanšizmu, nacizmu
a totalitárnych tendenci!.

s patřičnými poctami. To
je samozřejmé, dalo sa to
očakávať. Len novináři,
ako už to na Západe bývá — ho trochu popichovali otázkami, prečo on —
vázeň fašizmu i stalinizmu. trpí zaznávanie Pudských píáv a prečo vázni
Pudí pre politické názory.
Husák sa chcel z nepríjemnej situácie vymotat'
a tak povedal, že on vie,
čo je vázenie a že on vázenie nemá rad, ale že tí
takzvaní
politickí vázni
vraj tam sedia z úplné
běžných kriminálnych dóvodov.
Nuž to, že túto časť jeho tlačovej konferencie
pražský rozhlas nevysielal. stačí k tomu, aká je
vierohodnosť
Husákovej
cdpovede.

Výsledok
návštěvy je
chudobný. Podpísala sa
akásí kultúrna dohoda, vec
podl'a nášho názoru celkom zbytočná. lebo v Západnom Nemecku si vyberu z hodnot českej a sloV Bonne přijali Husáka venskej kultury to, čo sa
im páči. takže je celkom
zbytečné upravovat' kulChcete-li ozdobit svůj byt nebo pracovnu
túrna spoluprácu medzi
původní uměleckou prací, tepanou v solidní mědi,
týmito dvoma súsedmi něvyžádejte si podrobnosti na tel. (Melb.) 80-5857,
jakou
medzinárodnou donebo studio 438-2887.
hodou. Husák však chcel
viac. chcel najma rozšířit' obchod a hospodársku
Provádíme veškeré práce optické
spoluprácu. a to nedosiapřesně, rychle a za levné ceny
hol. Západné Nemecko má
rozvinutu rozsiahlu spoluprácu so Sovietskym zvá573 H a m P t 0 n St '
y / ^ f
zom a nečiti, že by mohla
spolupráce s českoslovenHampton, Vic.
skom priniesť niečo pozitivně pokial' československo je naprosto nesaTelefon 598-5756
mostatné najma aj v oblasti ekonomickej. V Západnom Nemecku nezabudli,
že to bola Moskva, ktorá

50-LETÁ ČEŠKA
v Melbourne, samost.,
střední
postavy,
zaměstnaná, maj. domu,
hledá
seznámení
se
slušným pánem. Zn.
"Hledám
společnost"
do HD.

ži a Katriňákova manželka Anna s dvěma dětmi
(7 a 4 roky) o azyl. Katriňák předal ve Frankfurtu
2 kg výbušnin,
kterými
hrozil v letadle.
Policie
však zjistila, že s sebou
nevezl
žádný
zápalník.
Všechny tři dospělé osoby
vzala německá policie zatím do vazby. Budou souzeny pro letecké piráctví,
ale Československu,
jak
lze předpokládat, vydáni
nebudou.

CHRPA

Optical Service

v roku 1968, keď sa Dubčekov režim obrátil na
Bonn o hospodársku pomoc, tento krok Dubčekovho režimu vetovala. Konečne v Nemecku hádám
viac ako inde památujú
na vystatovanie sa československých
komunistov,
ktorí tvrdili, že nič od Západu nepotrebujú a že takzvaná světová socialistická hospodářská sústava je
sebastačná.
Ale ešte na jeden moment by sme chceli v súvislosti s touto bonnskou
návštěvou poukázat': na
to, že návštěva nepriniesla zvýšenie medzinárodnej prestiže Husákovho režimu, tej prestiže, o ktorej získanie sa tak snaží
a urputné bojuje.
Preto
například americká tlač
okrem dvoch malých poznámok v časopise Christian Science Monitor nenapísala o návštěvě ani
riadok. Je příznačné, keď
taký časopis ako je New
York Times, ktorý venuje
mnoho miesta každej udalosti, ktorá ma pre medzinárodny vývoj akú-takú
hodnotu, nepovažovala v
danom případe za vhodné
zmieniť sa, že představitel' okupačného režimu v
Československu bol na oficiálně j návštěvě v Bonne.
Tak poklesla prestiž toho
Československa, ktoré za
Husákovej éry sklzlo na
najpodradnejšie
miesto
medzi satelitmi sovietskeho imperializmu. Tak možno dodať, že Husákov režim nie je schopný pěstovat' a rozvíjať priatelské
styky a spoluprácu s naším nejváčším súsedom.
(Písané pre Hlas domova a Naše Snnahy)

15. 5. 1978
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HLAS

DOMOVA V A M M Ů Ž E DODAT
IHNED TYTO KNIHY:
(Ceny jsou včetně poštovného)

s j . Hochman: český happening $ 5.60
>0. Rambousek: Krochnu s sebou $ 4.80
\z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
^E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
\Pavel Javor: Nápěvy (básně) $ 4.k Jan Skácel: Chyba broskví (básně) $ 4.20
• J. Škvorecký: Mirákl $ 10.k F. Moravec: špión, jemuž nevěřili $ 6.30
^A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
^Jára Kohout: Hop sem hop tam $ 8.*F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.k V.

Černý': Piáč koruny české $ 8.60
lK. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
JT. 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 $ 4.80
JN. Terlecký: Pláž u San Medarda $ 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.ÍV. Havel: Hry $ 6.90
;J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.90
¡J. Škvorecký: Lvíče $ 3.80
'J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.>J. Škvorecký: Smutek por. Borůvky $ 4.¡J. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.>J-. Škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4
'J. Škvorecký: Tankový prapor $4.60
>J. Škvorecký: Sedmirameryý svícen $ 4.49
iškvorecký, Salivarová, Ulč: Samožerbuch $ 4.50
X Vaculík: Morčata $ 4.50
' J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.5(
\ J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.5Í
'Čára na zdi (fejetony z Československa) $ 6.20
I V. Šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
!K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
1J. Picek: Poťouchlé povídky $ 6.30
[Jan Procházka: Ucho $ 5.70
•P. Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
jP. Eisner: Čeština poklepem a poslechem $ 7.5(
|J. Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí $ 5.70
'L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
•Hlasy z domova (index) $ 5.60
¡P. Pasek: Odsuďte je k životu. (Svědectví gen
IV. Přikryla) $, 7.;0. Ulč: Náš člověk v Indii a na Ceyloně $ 4.80
;V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.; Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
iM. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
',A. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
J. Schneider: Rozepnuté dny (Edice AKT) $ 4.' J. Shilling: Jednou ti napíši píseň (bibliof.) $)4.Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.80
Janků —• Sandtnerová: Kniha kuchař, předpisů
— Sešit I. a II. $ 5.A. Lidin: Psychogenes $ 4.J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.J. Shilling: Jestřáb $ 4.G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4.Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Z. Salivarová: Honzlová $ 4.60
Zborník Slovenského nár. porstanía $ 10.80
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
3 zpěvníky (Lit. Klub ve švédsku) $ 2.9«
K. Pecka: Pasáž $ 4.20
N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 7.N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
I. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.a
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce

Americké stanovisko
K BĚLEHRADSKÉ K O N F E R E N C I

— Koncem dubna se konalo na Pražském hradě
slavnostní
shromážděni,
při němž byly předány nové tituly Hrdina socialimi zeměmi ohledně plnění stické práce. Řády Kle.Sády
všech ustanovení Závěreč- menta GotrsraMa.
ného aktu a budeme kon- republiky, ftáoy Xíiézaého
února, š á á y práce, diplozultovat své spojence i neutrály,
abychom
mohli ním uměiesni nesa latrreadocílit splnění společných tem siámí c e r y Slemecta
Gotriralda 2.1c.. N e j r y s s t
cílů.
tituly předali osestaě G.
Stejně důležité bude za- Hasák a L. Šcrgpgs*. Kajistit, aby Spojené státy vými nároci":1;1.; ~rr:f£e:
zkoumaly všechny možnosti
dané
Závěrečným Státního -diraála T BcaĚ
spsspraael % aktem, které usnadní vy- F. -lijnA
Sapfický. íiésslfc Ye-Jreefe
víjení vzájemně prospěš- lEfeáSfc.
- NI3 v
ných styků s východoevropskými zeměmi . .
- ••
"iT1 —
—"—*-K tomuto dopisu ans=- Jcarf Kréser. s a c i s f Jsseí
3CgjejD«s^f. isersc i L Eúrického
státního cfe^aríŤp^y
t
Xjčv
-V
mentu dodává R a i a r . v šnaeŽKa »Sr*j»ťwrj»" i Cčebodného Češi asi r r e c s i a áerec V_ K e á i . rzzže bude v txra^ěci strfei

Rada svobodného Československa obdržela od amerického ministerstva zahraničí (státního departmentu) ve Washingtone komentář k ukončení bělehradské konference, z něhož vyjímáme:
"Skutečnost, že o Závěrečném
aktu
helsinské
konference a zejména o
jeho ustanoveních, týkajících se lidských práv a
kontaktů, bylo jednáno v
Bělehradě tak ' podrobně,
je historická událost zásadního významu . . .
Jednání konference o
bezpečnosti a spolupráci v
Evropě nebude lehké a výsledek rychlý..Není realistické očekávat, že systém
kontrol, vyvinutý za desetiletí, založený na komunistických teoriích o úloze
strany, státu a průmyslu,
bude zmírněn během několika let. Závěrečný akt a
bělehradská
konference
však ukázaly, že je třeba
jednat o lidských právech,
že je to požadavek legitimní. Sovětskému svazu
a ostatním východoevropským státům bylo dáno
najevo, že se nebudeme
vyhýbat otevřené výměně
názorů, že ji naopak pokládáme za svou povinnost
právě s ohledem na ustanovení Závěrečného aktu
první konference.

ní ideální dokument. Nešli jsme však do Bělehradu uzavřít
mezinárodní
smlouvu či vyhlásit formální
deklaraci...
Se
souhlasem zástupců všech
zúčastněných států prohlásila bělehradská konference, že proces bude pokračovat. Skutečnost, že se
bude konat další schůze
roku 1980 v Madridě, staví
nás všechny před úkol
zdvojnásobit v příštích letech naše úsilí, aby bylo
v Madridu zajištěno positivnější zhodnocení o dodržování
Závěrečného
aktu.
Sověty a někteří jejich
spojenci dali jasně najevo,
že nepřijmou žádný dokument, který by se zmiňoval o neúspěchu v dodržování lidských práv - -

Příbrami.
Plameny
vyšlehly v bývalém klášteře
a zachvátily ambity, basiliku. věže, střechu děkanství a internátu mládeže.
K hašení se sjelo 28 požárních jednotek. Věcná
škoda činí podle předběžného odhadu 5 miliónů kor^n. Příčina požáru-není
znszns.
— V Praze se konaly kondu&na áalií rozhovory
~ e z i zástupci čs. vlády a
% atEfcácn. Y čele čs. deleg a c e isyi ved-oucí sekretariárs pro věcí círke^Tii
ú ř a d a předsednictva vlády ČSSR K. Hrůza, delegaci Vatikánu vedl apošta-ský nuncius arcibiskup
Msgre. Luigi Poggi.
— V příštím roce má být
zahájena v Sokolově výstavba nového komplexu
výroby kyseliny akrylové
a jejích estérů. Celkový
náklad na celý komplex
se odhaduje na 1*2 mi-

nich vagonů. Vyšetřováním bylo zjištěno, že požár úmyslně založil 311etý
železniční
zaměstnanec.
Jako důvod udal, že se
chtěl pomstít svému nadřízenému, který mu vytýkal
absence v práci.
— Trestní senát Krajského soudu v Ostravě odsoudil pracovníky prodejny
nábytku LSD Jednota ve
Vítkově na Opavsku, zástupce vedoucího Eugena
Z. na 7 let žaláře a jeho
manželku Marii na 15 měsíců. Eugen "zkrátil tržby
podniku" o 77.000 Kčs a
jeho manželka
"neplnila
své povinnosti hmotně odpovědné vedoucí prodejny, všechny účetní a kontrolní práce svěřila svému
manželovi a tak způsobila
v prodejně (za 1 rok) manko 112.000 K č s " .
— Domovem slovenských
skladatelů se stal renovovaný zámek v Dolní Krupé, jenž je úzce spjat s
jménem L. van Beethovena.
— V areálu
"Bitvy tří
císařů" u Slavkova vyorají zemědělci každoročně
několik desítek dělových
koulí a střel z pušek a
bambitek. Všechny tyto
nálezy jdou do depositáře
Historického
musea ve
Slavkově.
— Velkou cenu Palackého
university na celostátní
přehlídce populárně
vědeckých a didaktických
filmů v Olomouci získal
film Lux arte farta režiséra V. Hapla.
— ČTK hlásila, že na hokejové mistrovství světa v
Praze přijelo mnoho zahraničních novinářů, kterým
se československo
snažilo vytvořit ty nejpříznivější pracovní podmínky. což většina vysoko
oceňuje. "Jen někteří jednotlivci se pod rouškou
sportovního novináře věnují zcela jiným záležitostem", hlásí ČTK a dodává. že např.
dopisovatel
tiskové agentury AP Robert Reid chtěl svého pobytu v Praze využívat k
vlastnímu obohacování a
že jej proto příslušné orgány z Československa vyhostily.
"Nepřipustíme,"
říká ČTK, "aby byly kýmkoli porušovány
zákony
našeho socialistického státu."

— Před zahájením květnových oslav přiletěl do
Prahy kosmonaut Vladimír Remek v doprovodu
několika sovětských kosmonautů. Vítání na ru(Znění konečného prozyňském letišti se zúčastnil Husák i další straničtí
pcršcsizi
hlášeni konference v Bě- či
a státní potentáti. Ministr
lehradě
bylo
savržesM daČDQr T čsEatítaseiiaaB.
národní obrany vydal při
'
—
HT-aďkjbbeícvsÍ
novým
Dánskem a dopfaěa© záJiž ¿buss g a f t
te příležitostí armádní rozstupci jiných stáoL) V i t o 5s£ - " """5 ~
-^—
f
~^
N^d1 saz. kterým byl Remek
jeho nedostatkům j e šale; b j t e saesai astsáraenc. j a - povýšen do hodnosti majožité. že roso konečné pro- r_ U8C", 9BE TK s s ý c k ' fasa; f i r t f c r f i j s t a z s e z M s - ra "za prokázané vysoké
zy .J.
^ rsorálné politické a odborhlášeni
znovu porvrrliio -7
2SCL. ^
né kvality a hrdinský čin
základní staEovžsfcs iaešl
.
52F3SS ř^ffikflTSiri.
| agnrc -jTŠ. — uskutečnění kosmickésinského
Závére&iébú
ho letu". Současně byl mi. 'i j r i J g STéČC1 Ttttifci výKonečné prohlášení běmořádně povýšen major
a k r u . . . a ŽE oosaitije T e ^ j m K L sísy 3sás šnfoFlehradské konference neO. Peičák do hodností poazávazek všecb
sysár. aaoirži ® jsč^BiáscSt JKOÍ- .i:
-. -f».1!..-..' •
J^i
piukovníka "za prokázaná
pinii všecfa3a i s a a i T e : Icvizi. seíšzsásě- _
— S apcSáĚEČs i š l a zprámorální, politické a odborI
áe
i ř e s t a tr. by.
Závěrečné!» AFCTT: . . J-STTJT z££x —
DOPRAVÍM
sa> sa » pocŽSSvi^. rrrá-r-.ý —cCSCyk- né svalitý v přípravě k
toho názorti. že aeássa.
vysonání kosmického léCOKOLI KAMKOLI.
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vzbudila
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WSĚSCr
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jiršra pro Prahu 10 až nyn
F. 115, 259 Mahrem Rd.
| r á i za
Ctiíur.
Budeme samozřejmé vs tí ¿xpertavasé
ixalšé.~ 1 — Veitý požár vypásl 27. oznamiía. že vyšetřován
South Yarra. Vic.
Tel. 269-2465
strku s výeaodcevrafsský
KSČ • dubna na Svaté Hoře u případu bylo už před ča
sem uzavřeno. Jako pacha
telé byli prý zjštěni tř
malí chlapci, kteří nemo
MELBOURNE
hou být vzhledem k své
I SYDNEY
mu věku trestně stíháni.
— Na nádraží v Praze
PROŠÍVANÉ
OSLAVÍ 3 . VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU
Smíchově
vznikl
požá;
PŘIKRÝVKY,
dvou osobních železnic
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
která se koná v neděli 28. května 1978
Realita socialistického života si žádá též rozší-J
A. Z. Q U I L T I N G
ření gramatiky. Dosavadních 7 pádů bylo protoj
V RESTAURACI EDY ZLATÉHO "RHEINLAND",
doplněno o dalších sedm:
j
Melbourne:
9 -1,3 Drewerv Lane, Melbourne
8. pád — kdo s koho neboli korytativ
i
175 Brougham St., Kew,
1
Začátek ve 3 hod. odpoledne
9. pád — jak na koho neboli intrikativ
i
Vic. 3101, tel. 861-8427
10. pád — kde kam neboli deliminativ
í
1
K poslechu i tanci hraje profesionální kapela Edy Zlatého
Sydney:
11. pád — koho jak neboli buzerativ
1
Telefon 622-2453
1
V přestávce vystoupí členové Čs. taneční skupiny v Melbourne
12. pád — kdo koho neboli likvidativ
i
1
Vstupné včetně výborné večeře S 10.00, pensisté a studenti
5.00
13. pád — komu kolik neboli podmazativ, čiiij
1
Přijďte na naši oslavu, kde bude naše zábava, naše jídlo a kde si
korupcionál
!
M Ů Ž E T E NAM POMOCÍ
14. pád — koho s kým neboli konkubinativ, čili'
1
poslechnete naši hudbu.
zvýšit počet odběratelů
sexuál
]
! Rezervování stolů: tel. 306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa), 663-1266 (Zlatý)
Hlasu domova ?
(Bulletin, Basilej) I
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Vlčková

• Před 50 léty — 21. května 1528 — zemřel slovenský spisovatel Martin Kukučin (vl. jm. Matěj Bencúr). Jeho dva romány Lukáš Blahosej Krasoň a
Bohumil Valizlosť Zábor sledují odrazy štúrova separatismu, první z nich v Čechách, druhý n a Slovensku v době odluky. Pod jménem Lukáše B. Krasoné
se skrývá Samo Bohdan Hroboň, bývalý snoubenec
B. Rajské, který byl přívržencem Štúrova separatismu.
• 21. 5. 1938 provedlo Československo na rozkaz
vrchního velitele branné moci presidenta republiky
částečnou mobolisaei.
• Dne 21. a 22. května 1618 sešel se v Praze v starodávné koleji Karlově sjezd evangelických, start
českých, jenž byl zemskou ústavou sice povolen, ale
králem zakázán. Ve středu 23. 5. vydali se účastníci
sjezdu na Hrad, kde improvísovali náhlé soudní líčení proti Vilému Slavatoví z CMínmi a Košumberka
a Jaroslavu Boritovi z Maitínie. Oba byli prohlášeni
rušiteli Majestátu a vyhozeni z oken kanceláře a s
nimi vládní sekretář český Filip Fabrícios. Stavové
ihned prohlásili., že skolek nemíří proti osobě králově a 26. května poslali zprávu o lom, co podnikli,
králi do Vídně. V čele akce tayi vedle Linharta Kolony z Feisu a Viléma z Lobkovic hrabě Jindřich Matyáš z Thuxnu. přední úředník královský a zemský.
0 6. září 1890 se konala romantická svatba v karmelitském kostele Panny Marie Vítězné, kdy snoubence F. X . Svobodu a Růžena čápovou oddával strahovský řeholník. P o svatbě se manželé usídlili v paláci Thunovském a v jejich příbytku se setkávali
mnozí mladí pražští literáti — Sova, Klášterský,
Mrštík, F. V. Krejčí. František Xaver Svoboda, který zemřel 2-5. 5. 1343, se dotkl ve svém románě
Rozkvět, v němž zobrazil tři generace selského rodu, i svého vlastního duševního vývoje a z několika
náznaků v něm si lze domyslit i jeho důvody k
sňatku s Růženou. j e ž ho okouzlila svou snivou romantičností a opravdovostí svého mravního cítění.
• Jedno z prvních zpracování porěsti o Kozmovi
je v dílku klenečského rodáka Petra Jakuba Fišera, korektora Národních listů, v knížce Povídky a
pověsti ze Šumavy, jež vyšla r. 18SS. P . J. Fišer
zemřel tragickou smrtí 26. 5. 18SS.
• 26. 5. 1973 zemřel v Praze architekt Ladislav Žák.
autor krajinářských projektů v okolí obce Ležáky a
Trenčanských Teplic. Spolu s architektem Janem
Zázvorkou navrhl v létech 1953-1956 postaveno« novou budovu nádraží na Smíchově. Jan Zázvorka
zemřel 27. 5. 1963 a podle jeho návrhu byl postaven
Národní památník na vrchu Vítkově a budova Musea československé armády.
• Roku 1868 debutovala knížkou Pohádky z Moravy
spisovatelka Františka Stránecká (vl. jm. Kerschnerová). Po příchodu do Brna se stala horlivou pracovnicí Vesny a přispívala do časopisů Komenský.
Koleda, Časopisu vlasteneckého spolku musejmhQ v
Olomouci a do Moravského národního kalendáře. Na
spisovtelku Fr. Stránečkou, jež zemřela v Brně 27.
5. 1888, vzpomíná Arne Novák v Podobiznách žen.
• Český klavírista a skladatel Josef Dessauer. jenž
se narodil 28. 5. 1798 v Praze, byl žákem J. V. Tomáška a přítelem Chopina (jemuž hrával Dona Juana a Mozartovo Rekviem), Berlioze. Liszta a Šandové. Palacký si od něho nechával přehrávat Beethovenovy sonáty a Schubertovy písně.
• Po smrti Ostrčilově nastal boj o místo šéfa opery
Národního divadla. Stal se jím Václav Talich a všechna představení jím dirigovaná byla pro divadlo svátkem. Byl to příchod velké umělecké osobnosti. Znal
operu, již dirigoval, do poslední noty, do posledního
znamínka, do posledního detailu. První jeho slavná
premiéra byla v roce 1936 — Dvořákova Rusalka.
Dominovala v ní zvuková, barevná krása Dvořákových melodií, sugestivně a vřele Talichem interpretovaná. Rusalku zpívala Žofie Napravilová, prince
Jindřich Blažíček (narozen 24. 5. 1903) a trio lesních
žínek Míla Kočová, Ota Horáková a Štěpánka Štěpánová. V roce 1937 připomněl 150. výročí premiéry
(Pokračování na straně 6)
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Dr. Jozef M. Rydlo: Slováci v európskom zahraničí včera a dnes

Emigrácia Slovákov

Autor knihy "Slováci v európskom zahranič! včera a dnes", ktorá vyšla tento rok v nakladatel'stve
Liber vo Švajčiarsku zdorazňuje, že dějiny slovenskej emigrácie sú nedelitel'nou súčasťou dějin slovenského národa, pretože zahraničná činnost' Slovákov zohrala v minulosti dóležitú a často rozhodujúcu
úlohu pre ď a l í i e osudy národa. Táto štúdia vyšla povodně v zborníku "Slovensko v retrospektive děj i n " , ktorý obsahuje přednášky z I. vedeckonaučného seminára o Slovensku, ktorý usporiadali v Zuerichu 2. novembra 1975. Autor ju však rozšíril, doplnil o nové poznatky a informácie, ktoré 'získal od početných vedeckých a kultúrnych pracovníkov v zahraničí, a vydal knižné. Hovoří, ž*e je to "profil na
skúšku", čo naznačuje, že je to zrejme iba východisková štúdia pre jeho obsiahlejšiu knihu o Slovákoch v zahraničí.
Třeba povedať, že autor pri spracovaní tejto obsiahlej problematiky postupoval vecne, snažil sa o
objektívne zobrazenie jednotlivých období slovenského vysťahovalectva a svoje uzávěry podkládá spol'ahlivou dokumentáciou. Prirodzene, že na rozsahu 110 stráň normálneho formátu nemohol zhrnúť a vyčerpat' všetky aspekty tejto zložitej otázky. Sústre díl sa však na tie najdóležitejšie a tie podal prehl'adne a spol'ahlivo.
j Dr. Rydlo rozdel'uje dějiny slovenského vysťaho| valectva do štyroch kvalitatívnych skupin.
Najprv hovoří o vnútornej migrácii v rámci uhorskéfao štátu, pričom podává jej obraz od konca
druhej polovice 17. storočia až po rok 1867. Potom
si všímá masového vysťahovalectva od roku 1867
až po roky 1921 - 1924. Do tretej skupiny zahrnuje
sezónne, zvlášť sociálně vysťahovalectvo v 20. až
40. rokoch tohto storočia a napokon si všímá politíckú emigráciu v jej troch vel'kých vlnách, a to v
rokoch 1938-39, 1945-48 a 1968-69.
Přitom hovoří, že každá z týchto štyroch etáp slovenského vysťahovalectva má iný súhrn příčin. Sťahovanie na Dolnú zem podnietil náboženský a sociálny útlak. Potom náboženský činitel' ustupuje a prichádza faktor sociálny, ktorý zapříčiňuje masovú
vlnu slovenského sťahovania za hranice. Sem autor
zahrnuje nielen hospodářsky,
ale aj národnostný
útlak. Sezónne vysťahovalectvo je podl'a autora výsledkom nezodpovednej "hospodárskej politiky kapitalizmu" a politická emigrácia zasa "plodom nedemokratických totalitárnych režimov"'.
Počet Slovákov, ktorí žijú za hranicami svojej vlasti, odhaduje Rydlo na 2 milióny.
Autor si pozorné všímá aj starú slovensku emigráciu na Dolnú zem, čiže do Maďarska, Rumunska a
Juhoslávie, ktoré považuje za krajiny "klasickej slovenskej emigrácie". K nim čiastočne priraďuje aj
Bulharsko a Rakúsko. Zato Pol'sko, české krajiny
a Sovietsky zvaz klasifikuje ako krajiny, ktoré majů
v dějinách slovenskej emigrácie osobitné miesto. Nemecko už od počiatku tohto storočia, a Francúzsko
a Belgicko najma od 1. světověj vojny boli ciel'om
slovenských sezónnych robotníkov.
Emigračné vlny, ktoré nasledovali po druhej světověj vojně, najprv v rokoch 1945 až 1948 a potom
po sovietskej okupácii, v rokoch 1968-69 zostali v
Európe len čiastočne.
Najma emigranti z rokov
1945-1948 odišli vačšinou do zámoria a "vliali sa do
radov starších slovenských vysťahovalcov'". Hranice
leh pobytu vedú od Ohňovej zeme v Čile, cez Argentinu. BrazOiu, Venezuelu až Spojené státy a 'Kanadu. Vlna z. rokov 1968-69 "pohlitila najma Severná
Amerika. Ausírália a Juhoafrická
republika"; V
Barépe sa tito emigranti usadil vačšinou vo Švajcarskn_ v Západnom Nemecku a vo Švédsku.
Na závěr autor podává nielen obraz života slovenských. vysťahovalcov v jednotlivých európskych štátocfa- ale na statistických tabulkách ukazuje aj přehrad vysťahovalectra zo Slovenska od roku 1961;
najprv do roku 1918 z územia starého Uhorska a potom z územia ČSR od rokov 1920 do 1937. Pre spestrenie obrazn podává a j obraz slovenského vysťaZLOBÍ
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Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek j e otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

hovalectva zo slovenských žup, ako aj prehTad uhorských škol podTa vyučovacieho jazyka, prehl'ad počtu
osdb, ktoré sa od r. 1925 do 1937 vysťahovali do
európskych alebo zámořských krajin na vysťahovalecky pas, Statistiku vysťahovalcov zo Slovenska podTa národnosti a nakoniec pohTad na pohyb obyvatelstva Slovenska podl'a sčítania l'udu od roku
1850 až do roku 1961.
Kniha prináša aj zoznam najdoležitejšej bibliografie, prameůov a literatůry.
Dr. Jozef Rydlo vychádza vo svojej štúdii zo správného úsudku, že "dějiny slovenskej emigrácie sú integrálnou súčasťou dejín slovenského národa".
"Naše národně dějiny", píše ďalej, " b y boli neúplné, ba zmrzačené, ak bý sa v nich neodzrkadTovala minulost' tých Slovákov a ich potomkov, ktorí
pre hospodářské, sociálně, politické, náboženské a
kultúrne poměry museli Slovensko opustit' a zváčša
sa natrvalo usadit' v cudzine. Zahraničná činnost'
Slovákov a slovenských emigrantov, či už jednotlívcov alebo spolkov, často zohrala v slovenských dějinách dóležitú, ak nie rozhodujúcu úlohu."
Toto konštatovanie podopiera autor celým radom
konkrétných príkladov od Jána Kollára cez Ludovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika až po činnost' súčasných slovenských emigrantov.
O slovenskom vysťahovalectve je poměrně dosť
bohatá literatúra, ale platí to, čo ešte roku 1944 povedal prof. dr. Anton Štefánek, že "dějiny slovenského vysťahovalectva čakajú na svojho historika".
Všetko čo doteraz bolo popísané o slovenskom vysťahovalectve je len úlomkovité, viažúce sa buď na
jednotlivé obdobia, na jednotlivé krajiny alebo kon-.
tinenty, ale nevyčerpáva túto problematiku v jej
celosti.
Za příčinu vnútornej migrácie v rámci uhorského
štátu od konca druhej polovice 17. storočia označuje
dr. Rydlo vyprázdněné plochy úrodnej zeme po odchode Turkov z Dolného Uhorska. Počet týchto utečencov odhaduje na 18 až 20 tisíc rodin, čo na tie
poměry bolo neobyčajne vysoké číslo a znamenalo
vážný úbytok nielen pracovných sil, ale aj obyvatel'stva v jednotlivých slovenských krajoch. Týkalo sa
to menovite Liptova a Oravy. Vtedy vznikli vel'ké
slovenské usadlosti v Békešskej stolici v Maďarsku
a na juhoslovanskom území v Báčke, Banáte a Srieme.
Ciel'om masového vysťahovalectva Slovákov od
druhej polovice 19. storočia boli Spojené štáty. Roku 1910 ich už bolo v Amerike tol'ko, že sa Slovenskej lige podařilo přesadit', aby pri sčítaní l'udu
boli vedení ako samostatná etnická jednotka. PodTa
jestvujúcich Statistik představovali Slováci roku 1910
vyše 40% všetkých vysťahovalcov z Uhorska. M a ď a rov tu bolo iba 28,3%. V neskorších rokoch počet
Slovákov poklesol a vzrástol zasa počet inonárodných
vysťahovalcov z Uhorska. Ale, ako hovoří autor, keď
porovnáme absolútne čísla s počtom obyvatel'ov, dostaneme pre nás veTmi nepriaznivý údaj — zhruba
odišlo tri razy viac Slovákov z Uhorska ako M a ď a rov. Na každých 10.000 Slovákov odišlo za hranice
1.497 osób, kým z 10.000 Maďarov iba 438,2. Pred
prvou světovou vojnou sa teda vysťahovala takmer
osmina slovenského národa. Len v rokoch 1905 až
1907 sa vysťahovalo 103.696 Slovákov. Tento vysťahovalecký trend p r e r u S a iba prvá světová vojna.
Ale po nej sa situácia změnila iba málo, i keď po
obmedzení prisťahovalectva do USA roku 1921 a 1924,
Slováci odchádzali už nielen na severoamerický kontinent, ale až do Jožnej Ameriky a do Austrálie. A
hoci sa československá vláda snažila zamedzať vysťahovalectvu. v rokocfa 1518 až 1538 sa zo Slovenska vysťahovalo za tasnice viac csob ako za celé
predvojnové obdoíaeCPskrače-rairie ca str. 6)
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Jsme rytířský národ ?

Karel Jezdínský

Zdeněk Slavík

Šedesát let v historii národů není dlouhá doba. ale
příliš krátká pro mladý
stát. který v ní třikrát
zakusil horkost poroby.
Osmatřicátý rok nemohu nikdy zapomenout. Vidím dosud živě ono nadšení. s kterým se chtěl národ bránit před nacistickou expansí. Znovu prožívám tu psychosu sily národa. jeho jednotu, odhodlané. rovné páteře mužů.
národní mobiiisaci rukou,
mozků a hlavně srdcí. Lid
volal do prázdna: "Dejte
nám z b r a n ě ! " Zbyly jen
zaťaté pěstě chlapů, kde
bělobou prosvítaly nemohoucí klouby. A moje klukovská
otázka:
"'Táto,
proč jsme se nebránili?"
— Noviny a vládni tlampače hovořily o beznaději,
o zodpovědnosti k národu,
o jeho lepším zítřku.
Můj táta na tu klukovskou otázku
jen sklonil
hlavu a jeho páteř se jaksi ohnula. Jako ostatním
chlapům. Aspoň se mí to
tenkrát jako klukovi zdálo. O rok později mi tolik imponoval nerovný zápas bratří Poláku. Říkal
jsem s ostatními: " J e to

kariéry. Dral jsem se ke
slunci jako ostatní mládež,
které dala doba mimořádnou příležitost. S upřímnou vůlí vyvarovat se nedávných chyb svých otců.
Za tri roky po válce se
národ stačil rozdělit na
dva tábory. Demokratický
a komunistický. Z tribun
svých četných veřejných
projevů
snažil, jsem se
burcovat národ, varovat
před nebezpečím, které sahalo na podstatu našeho
národa.
A pak stačil jeden sychravý den měsíce února,
aby
se
opét zhroutily
všechny naděje na ten stále slibovaný lepší zítřek
národa.
Předcházelo mu podobné nadšení národa jako
před deseti lety — jen s
tím rozdílem, že teď už
národ nebyl jednotný. Ta
menší část národa se zaprodala cizácké ideologii
násilí a třídní nenávisti,
ta druhá vyznávala demokracii a slušnost. To v
rozhodující chvíli nestačilo. Vyhrála to bezohlednost a vyhrůžky. Noviny a
vládní tlampače zase hovořily o zodpovědnosti k
národu, varovaly před občanskou válkou.

-

Skláníme se...

Povídání o knížeti Václavovi v hodinách školního dějepisu vyvolávalo v mé klukovské duši divn£ pocit. Nikdy jsem nepatřil k těm, kteří se rádi perou, byl jsem vychováván v křesťanské morálce a hlava
se mi vždy zdála silnější než paže. Přesto jsem vždy cítil, že ten náš český kníže Václav tomu saskému
bratru neměl dávat těch 300 zlatých a tolik volů.
jj^jjj^lrgř^¿ggg,
__ r
"
j
V těchto dnech-oslavuje
komunistický režim v naší vlasti vítězství. Tenkrát
v květnu, na pražských
barikádách
roku
1945.
český národ věřil, že j e
to vítězství nad fašismem,
nad diktaturou. Ti naši
stateční, kteří tehdy položili své životy, netušili, že
za několik hodin přivezou
sovětské tanky do naší země místo toužené svobody
opět násilí a nesvobodu,
že několik měsíců předtím
Jaltská konference spojenců otevřela dveře naši
vlasti ideologické diversí
světového komunismu. Necelé dva roky potom demokratická část národa s
nerovnými možnostmi svá :
děla boj o demokracii ve
státě. Únorový puč v roce 1948 ukončil všechny
májové naděje z roku
1945, aby zase více než
třicetileté temno ovládlo
naši zem.
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ty zaťaté pěstě mužů.
Nový pán v zemi odpověděl terorem. Plnily se
zase věznice lidmi, kteří
se nesmířili s osudem své
země a šli do aktivního
odporu. Dostal jsem se
tam mezi prvými. To snad
pomohlo, že po deseti letech, když jsem byl s
ostatními "propuštěn
na
amnestii, vydržel jsem pohled a otázku své jedenáctileté dcery: "Táto, proč
jste se v tom únoru nebránili?" Ten pohled jsem
sice vydržel,
ale otázku
zodpovědět neuměl, tak jako před dvaceti lety můj
otec. A pak mi dcera vyprávěla o " m a ď a r s k ý c h
událostech" v roce 1956.
Tolik jí imponoval nerovný zápas sousedních Maďarů. Říkala s ostatními:
" J e to rytířský národ!"

"Jsou novináři Havlíčkové a jsou noyináři gramof o n i " . Před téměř šedesáti lety napsal tuto vétu
Ferdinand Peroutka, tehdy mladý objev demokratické žurnalistiky mladého, nezávislého československého státu. Postavil tak v našich poměrech a s odvoláním na naše viastní dějiny měřítko mezi žurnalistikou jalco kritickou, nepohodlnou a riskantní službou veřejnosti a mezi šmoky, úředními písaři a poplatnými úředníky. Zjištění mladého Ferdinanda Peroutky by mohlo znít lacině, kdyby právě on sám
mu nebyl celým svým životem a dílem dal i mravní a praktický obsah a smysl. Sám, přes nesnáze
a nepohodlí, které z toho plynuly, se jednoznačně
zařadil do kategorie první. Když se Gottwald zmocnil vlády nad Československem, prohlásil, že Peroutka skončí na smetišti dějin. Nebyl to jeho jediný
omyl.
Zajisté — Ferdinand Perouta zemřel 20. dubna 1978
uprostřed newyorského kamení, k němuž nikdy nemohl mít vztah, jaký měl ke své rodné Praze, k
jejímu okolí, k té někdy drobné, ale vždy- znovu
jímavé české realitě. Nikdy vlastně nebyl exulantem a Československo nikdy neopustil. Dokazuje to
i skutečnost, že jeho jméno i v tento den říká v
jeho vlasti tak mnohé mnohým. Zbytkům pamětníků,
kteří si vzpomenou na jeho žurnalistické dílo v první
republice, těm, kteří z první poválečné generace
pamatují jeho boj o udržení tak těžce znovu nabytých a oklesťovaných svobod, ale i těm mnohem
a mnohem mladším, pro něž se jeho jméno stalo
pojmem díky naivním a bezmocným útokům mravně i společensky nekvalifikované totalitní moci.
Peroutkúv život je úzce spojen s historií československa, s jeho triumfy i porážkami. Ferdinand
Peroutka upozornil na svůj talent už jako student
vinohradského gymnázia mnoha příspěvky, tehdy
zejména do Herbenova Času. Po první světové válce byl redaktorem časopisu Tribuna a jeho čestná
kariéra měla tehdy svůj přímo symbolický začátek.
Mladý novinář v něm podrobil kritice některé historicko-politické koncepce T. G. Masaryka, respektovaného prezidenta, s nímž neměl nikdo odvahu příliš polemizovat. Masaryk byl však právě na takového opovážlivce zvědav a tak se i k jeho překvapení
před ním objevil urostlý mladý muž s nebojácnými
a promyšlenými názory. U prvního prezidenta to
mohlo vzbudit jen sympatii a tak vlastně z jeho popudu založil pak Peroutka vlastní týdeník Přítomnost,
která patří dodnes k vrcholným dílům české periodické publicistiky. Peroutka býval pak často označován za hlavního žurnalistu takzvaného Hradu, ale
právě Přítomnost, jakož i mnohé jiné Peroutkovy
články, například úvodníky Lidových novin, dodnes
dokazují, že nikoli zcela právem. Peroutka nesporně
podporoval hlavní Masarykovy politické a mravní
zásady, dokázal přitom však vždy uplatnit svérázný
individualismus, kritickou objektivnost.

O dalších dvacet let později nazývali lidé. noviny
a rozhlasové stanice kulturního světa prvých šest
měsíců roku 1968 "československým j a r e m " . Protože národ už byl více než
syt komunistické ideologie
a komunistického hospodaření. Komunistu Novotnérytířský n á r o d ! "
ho vystřídal ideologicky
stejné dobrý komunista
•
Ta menší část národa
Dubčefc. Usmíval se a sliDeset let později, v tom zbraně měla. Ta větší po
Psal pak knihu, vlastně rozsáhlé dílo. které bylo
boval — jako všichni před
osmačtyřicátém, byl jsem nich zase do prázdna, tak
v československu od roku 1933 vydáváno pod názvem
ním — uvolněni a také ten "Budování státu". I to je dosud nepřekonaná, objiž v letech mužné síly a jako před deseti lety. marna rozletu své politické ně volala. Zbyly zase jen (Pokračování na str. 6) jektivní. někdy i ironií a humorem nešetřící analýza vzniku a prvních iet naší republiky. Od Havlíčka se Peroutka naučil nesmlouvané břitkosti. odporu
k legendám a frázím. Velký znalec a milovník literatury tu byl zas spíše anglofilem. který miloval
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ K N E D L Í Č K Y ,
lapidární, ale výmluvnou zkratku, subtilní humor,
SMETANOVÉ KLOBÁSY A V Ý B O R N É ŠAŠLÍKY
kterému jeho často tak zkompiexovaní odpůrci sotva
mohli čelit. V české publicistice tak vytvořil i styl,
který byl a zůstal nenapodobitelný, v němž hluboké
emoce skrývala prostá, suchá vlastní city nepřiznáM L A D É K R M E N É KACHNY, KUŘATA
vající věta. Politicky byl a zůstal Peroutka kriticPRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENÁŘSTVÍ
kým realistou právě v Havlíčkově a Masarykově
duchu. Bylo mu směšné laciné vlastenčení, které nebralo v úvahu skutečný stav věcí a které nejvíc pěstovali ti, kteří je pak při prvním malém závanu
věteru rychle zapřeli. A miloval dobře promyšlenou
detektivku lépe, než pusté, někdy jen rádoby intelektuální žvanění. Právě u Peroutky měl však smysl
pro realitu své mravně přesně určené meze.

Na pražské letenské pláni, duněly v minulých
dnech těžké kroky slavnostní přehlídky ozbrojených sil armády a Sboru
ministerstva vnitra. Slova
bojových písní jsou však
dnes spíše oslavou vítězství násilí nad demokraciíí, než oslavou konce války. Na krvavě rudých tribunách sedí také akreditovaní diplomatičtí zástupci
západních zemí — a přihlížejí.
— • —
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V € L K Y VYBER

JAKOSTNÍHO MASA A U Z E N I N VŠEHO

DRUHU

Když Prahu okupovali nacisté, dobře si vědomi
významu jeho jména, nemohli ho ničím koupit. Druhou světovou válku přežil Peroutka jako vězeň koncentračních táborů v Dachau a v Buchenwaldu. Odtud se vracel s neobyčejně čistým štítem do osvobozeného československa, kde působil jako šéfredaktor
Svobodných novin a týdeníku Dnešek, který přímo
navazoval na tradici Přítomnosti. Vedl poctivý žurnalistický boj proti perfidnosti jedněch i naivnosti
(Pokračování na str. 6)
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VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZÁMOŘÍ I V AUSTRÁLII
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TRAVEL

14 QUEENS ROAD, M E L B O U R N E , 3004
(roh Arthur Street)
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli —- letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, viza atd.). Při organizování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování.
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
(česky neb slovensky)
NA PANÍ E. WOLKovou
Telefon 267-3177.
v případě nutnosti po hodinách -509-33-35

kalendář HD

(Pokračování se strany 4)
Dona Giovanniho ve Stavovském divadle n o v ý m jeho
nastudováním. Národní umělec Václav Tajích se narodil 28. května 1883.
• 28. 5. 1898 se narodil v idylickém prostředí rozovské myslivny nedaleko Týna nad Vltavou básník jižních Čech Josef- Bartuška. Jeho prvotina Velikonoce
vyšla v roce 1927. Křehkou milostnou lyriku představuje soukromý tisk Tři písně. Básník zemřel roku 1963.
• 28. 5. 1958 zemřel slovenský hudební skladatel,
národní umělec Mikuláš Schneider-Trnavský, jehož
život a tvorba je spjata. s prostředím jeho rodného
města Trnavy, v němž zemřel. Připomeňme jeho
Sbírku slovenských národních písní, je však autorem
i 11 mší a 4 rekviem a symfonické básně Pribinuv
slib. Schneider byl nazýván "slovenským Schubertem".
• 30. května 1693 byl v Praze pohřben vlašský stavitel Lurago Francesco Anselmo. Zúčastnil se stavby Klementina, kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí a arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí.
• Na vyšehradském hřbitově je pohřbena dvojice
velkých mistrů houslí: Ferdinand Laub a František
Ondříček, s bustami španielovými, k nimž převezeny
z Budapešti v květnu 1933 i pozůstatky velké naděje
české romantické virtuosní houslové hry Josefa Slavíka, velkého soupeře Paganiniho, jenž zemřel 30.
5. 1833.
• František Žákavec v knize "Josef Šejnost, výběr
medailí a plaket", vzpomíná tohoto našeho známého
sochaře a hlavně medailéra. Z celé dlouhé řady jeho
plaket (Pekař, Masaryk, Jirásek, Kramář, švehla,
Hodža) si připomeňme portrét Antonína Sovy, na jehož rubu vymodeloval dívku nabírající vodu z pramenů Naděje v Údolí nového, království. Svůj těšenovský domov oslavil lyrickou plaketou U rodného
krbu. J Šejnost se narodil před sto, léty — 30. 5. 1878.
• česko-Slovenská Dohoda, uzavřená v Pittsburghu,
Pa. důa 30. mája, 1918. "Predstavitelia slovenských
a českých organisácií vo Spoj. štátoch. Slovenskej
Ligy, českého Národného Sdruženia a Svazu českých
Katolíkov porokovali za přítomnosti předsedu českoSlovenskej Nár. Rady prof. Masaryka, o česko —
slovenskej otázke a o našich posvádnych programových prejavoch a usniesli sa nasledovne . . T a k zní
začátek pittsburghské dohody, již za Slováky podepsal na prvním místě Albert Mamatey a za Čechy
T. G. Masaryk.
• Listem ze dne 31. května 993 vzal papež Jan XV.
pod ochranu břevnovský klášter (jehož dnešní opat
A. Opasek žije nyní v exilu) a udělil opatům jeho výsadu užívat mitry,
liturgických rukavic,
sandálů,
pláště a pásu. Tato výsada je nejstarší svého druhu,
udělená papežem opatovi českého kláštera.
• V Malonickém zámečku se narodil 31. 5. 1663"
páter František Boryně ze Lhoty, který jako sedmnáctiletý vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Byl
vyslán jako misionář do Jižní Ameriky, kde působil
až do své smrti mezi Indiány kmene Mexos v Peru.
O Václav Vladivoj Tomek, první rektor obnovené
české university, český historik a profesor rakouských dějin na pražské universitě, se narodil 31. 5.

DOMOVA

15. 5. 1973

Jsme rytířský národ?
(Pokračování se str. 5)
lepší zítřek národa. Politické a hospodářské neúspěchy obratně svedl na
předcházejícího kolegu z
partaje. Hodně se psalo a
hovořilo o "komunismu s
lidskou tváří", když předtím měl komunismus tolik
tváří zločinnosti, které se
přizpůsobovaly podle stupňů intelektu a schopností
samovládců.
Dvacet let násilím umlčovaná opozice národa
zvedla hlavu a hlas. Probudilo se opět po tolika
letech
nadšení
národa,
kterýj ač tolikrát zklamán,
chtěl zase věřit. Naděje
trvala pouze do polovice
měsíce srpna, nenáviděný
bratr a spojenec z východu zase k nám přijel s
tanky a napřaženými děly
a samopaly, aby znovu upevníl svoji nadvládu.

čeka milovala a slibovala
věrnost.
Armáda
měla
zbraně. Dostatek.
Tu atmosféru srpnového
zklamání roku 1968 jsem
již prožíval mnoho mil od
domova, protože rok předtím se mi konečně podařilo dosáhnout svobody.
Má dcera využila několika
týdnů dezorganisace státního aparátu a dorazila za
mnou do exilu. Přivítal
jsem ji otázkou: "Holka,
proč jste to tam v tom
srpnu nebránili?" Divně
se na m ě podívala. Možná, že se mi jen zdálo,
že se jaksi schoulila do
sebe.

Ted' můj národ zase vychutnává do dna porobu a
okupaci své země. Páteře
se zase ohýbají, plní se
věznice lidmi, kteří se nesmířili, kteří si zachovali
skutečně lidskou tvář a
Nadšení a jednota náro- páteř.
da? Ty zůstaly zase tam
Formy boje za svobodu
někde na dlažbě pražského národa jsou různé. Polináměstí při několika vý- tičtí vězni v minulosti i (
křicích. Armáda prý Dub- dnes rozhodně by raději

Skláníme se...
(Pokračování se str. 5)
druhých. Byí to nadlidský boj- Přišel únor 1948 a
noví šéfové marně hledali Peroutkovo auto a jiné
nemovitostí, které nevlastnil. Současně mu nabízeli,
s Gottwaldem v čele- sinefcara, pohodlné ústraní,
jestliže se už proti nim aeíwde angažovat. Velký nepřítel emigrací Ferdinand Peroutka s nebezpečným
zpožděním odešel poprvé v žřrcsě do exilu pod dobrým, rozumným tlakem svých Qejhíižších a přátel.
V diktatuře pro něho nikdy nemohlo být místo. Odešel nemajetný a bez prostředků, když mu bylo už
přes padesát let a jako jediné plas si nesl své jméno do světa, který k Československa nebyl vždy shovívavý. Ale ani tu ho neopustil reálný optimismus,
vědomí toho, co lze v exilu reálně dělat. Stal se prvním ředitelem československého oddělení rozhlasové
stanice Svobodná Svropa.
Jeho hlas, jeho úvahy,
jeho historický optimismus zněly znovu, tentokrát na
vlnách éteru, napříč jeho domovem.
Dožil se roku 1968 jako skromný služebník svého
národa a lidu, kterému do bytu v New Yorku přicházeli vyjádřit svůj respekt i jeho bývalí odpůrci. Právě
doba, právě historie dala Peroutkovi za pravdu. To
věděli a vědí i ti, kteří se kdysi angažovali na opačné straně. Pro Ferdinanda Peroutku mohl tak nakonec jeho dlouhý a bohatý život — i přes novou
nepřízeň» osudu jeho národa — být do velké míry
zadostiučiněním právu a pravdě, kterým věřil.
Zemřel velký Čech a československý vlastenec, poslední "pátečník", žurnalista a literát, džentlmen v
nejvlastnějším smyslu slova, milenec českého života
a české přírody, kamarád Karla čapka, u jehož
úmrtního lože kdysi stál, vlastně všech těch, kdo v
naší literatuře a umění něco znamenali. Patřil k
nim a bude k nim navždy patřit.
Skláníme se před památou Ferdinanda Peroutky.
RSE
1818. V létech 1855 - 1901 vydal dvanáctisvazkový
Dějepis města Prahy, k němuž připojil Popis úředníků a důstojníků světských i duchovních a Rejstřík.
Tomek se rozchází s názorem Palackého, z něhož
vyšel i Masaryk, v tom, že reformační období nebylo vrcholem českých dějin, poněvadž brzdilo kulturní vývoj národa.

třímali v rukách pořádný třicet let neubralo na sírytířský meč.
le vzpomínek. Stále vidím
—
•
—
jasně před sebou toho mlaPíši tyto řádky ve svo- dého chlapce vedle mne
bodné zemi. A kolem mé na pražských barikádách
jsou hrdí lidé s rovnými v květnu 1945. Měl tolik
páteřemi, snad proto, že modré oči. A v ruce zbraň.
— zatím ještě — neprožili Chtěl život lepší.
Když
žádnou okupaci.
umíral, vůbec jsem neviVzpomínám,
více než děl v jeho očích strach.

Emigrácia Slovákov
(Pokračovame zo strany 4)
Politickú emigráciu Slovákov sleduje dr. Rydlo už
od čias kniežaťa Pribinu. Ale skutočná politická
emigrácia Slovákov sa datuje až od 19. storočia. Na
istý čas boli politickými emigrantmi aj Ludovit Štúr
a Jozef Miloslav Hurban, potom Milan Rastislav štefánik, neskoršie zas Vladimír Clementis, Milan Hoaža, Štefan Osuský, Ján Paulíny Tóth a iní. Po vojně,
v rokoch 1944-45 odišli zo Slovenska politickí predstavitelia Slovenského štátu na čele s Tisom. Ale už
o nie celé tri roky neskoršie utékali zo Slovenska
aj tí, ktorí spoločne s komunistami organizovali za
yojny domáci politický odboj. Boli to menovite predstavitelia Demokratickej strany na čele s Jozefom
Lettrichom. Dr. Rydlo o tom hovoří: " V roku 1948
slovenský politický exodus vyvrcholil odchodem nekomunistických představitel'o v povojnového Slovenska a početných príslušníkov katolického kléru a
řeholných spoločností, ktorí — ako mnohi iní —
museli zutekať pred komunistickým prenasledovaním." A o poslední vysťahovaleckej vine z roku 196869 hovoří, že "stála Slovensko 28.200 duší". A j keď tu
nejde o emigráciu vyslovene politickú, možno však
všeobecne hovoriť, že tito Slováci opúšťali vlast' ""z
politického protestu".
Pokial' ide o příčiny, ktoré vyvolávali slovenské
vysťahovalectvo, tu dr. Rydlo hovoří, že ide " o
róznorodý komplex otázok". Uvádza tu medzi iným
výrok najvýznamnejšej osobnosti starého Uhorska,
slovenského učenca Mateja Bélu, ktorý hovořil '"o
šialenej túžbe po sťahovaní". Podl'a neho sa Slováci nerodili, ale "rástli ako obilie" a vypúšťali
emigrantov "ako včely r o j e " .
Za najzaujímavejšiu zmienku o sťahovaní Slovákov považuje dr. Rydlo šlová Jána čaploviča, ktorý
vo svojom nemeckom spise "Slováci v Uhorsku''
nadpísal celú 5. kapitolu dlhým názvom takéhoto znenia: "Slováci, tak ako aj Angličania, putujú často
vo v e ť k ý c h alebo malých húfoch a osídTujú sa v
lepších krajoch."
čaplovič vy světlu je sťahovanie
Slovákov "vel'kou rozmnožovacou schopnost'ou Slovák o v " a "rýchlym narastaním počtu obyvatelstva".
Kritické hlasy o situácii vysťahovalcov bolo možno počuť už v prvej polovici 19. storočia. Ján Kutlík napísal v Slovenských národných novinách roku
1847 o situácii Slovákov na Dolnej zemi, že "pre úbohých nikde střechy nebolo. Plačúc žobrajú, ruky,
nohy pomrznuté a poziabnuté majúc vracajú sa nas p a ť " , dosť ích na ceste ostalo zamrznutých, dosť
ich vyhynulo, ani sa nevie kde, dosť ich potrhalo
a potratilo deti od rodičov, žena s deťmi od muža a
hádám v tom zúfalstve sami sa ponechávali, že keby som chcel. alebo mohol túto biedu živšími farbami malovat', strpalí by ste dobrosrdeční krajania
a rodáci". A kritických hlasov o slovenských v y s ť a hovalcoch nebolo málo.
Na druhej straně sa slovenské vysťahovalci dopracovali vel'kých úspechov ak v Európe tak aj za morom.
Ddkazom ich životaschopnosti sú celé slovenské oblasti na Dolnej zemi, ale aj v Maďarsku, hoci tu museli žiť od druhej polovice 19. storočia za málo žičlivých kultúrnych podmienok. A Slováci v Amerike,
kde mohli užívat' plnú slobodu, sa dopracovali k
mohutnému rozvojů ich národného a kultúrneho života. A čo viac, odtialto mohli organizovat' aj politické akcie za oslobodenie ich zotročenej vlasti. V fejto
úlohe pokračujú aj dnes.
Autor knihy "Slováci v európskom zahraničí včera a dnes" hovoří na závěr, že politická emigrácia
je najpalčivejšou skutočnosťou súčasných slovenských
dejín a že ich příčiny vázia v diskontinuitě osudov
nášho jestvovania. Súradnice týchto příčin sú dané
neharmonickým vývojom politických režimov, ktoré
na Slovensku vládli.
A. P.
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VIZUM NA DVACET DNÍ
Nedávno zavolal redakci Hlasu domova melbournský čtenář a sdělil, že den předtím přiletěl z Vídně
kamarád, který by s námi chtěl mluvit. Asi za hodinu se nově přišlý krajan představil osobně: Jan
Janeska, narozený 7. 5. 1938 v osadě Vápenky, obec Nová Lhota v okresu Hodonín. Pan Janeska sdělil,
že si prožil v minulých skoro třech letech své a že považuje za svou povinnost varovat ostatní krajany
před důvěřivostí v solidní jednání československých zastupitelských úřadů. Zasedl a zatím co pomalu
vyndaval hromadu různých dokumentů, ptáme se, zda mu nebude vadit, když si aspoň část rozhovoru
natočíme na pásku. Neměl žádné námitky proti natočení celého rozhovoru, ujišťoval, že ručí za vše, co
řekne, nechce zveličovat a o mnohých svých údajích může přesvědčit písemnými doklady.
Potom
jsme už jen poslouchali historii těch jeho právě uplynulých let a se zájmem prohlíželi různé jeho úřední
i neúřední písemnosti.
Z Československa jsem
odešel po sovětské okupaci, přesněji 28. října 1968.
Přejít hranice bez pasu
poblíž Mikulova
nebylo
tehdy tak těžké. V Rakousku jsem se hlásil jako
politický uprchlík a byl mi
vydán prozatímní rakouský dokument,
který částečně nahrazoval cestovní
pas. V táboře v Traiskirchenu jsem se hlásil k
emigraci do Austrálie a
po vyřízení formalit jsem
tam počátkem prosince odletěl. Myslím, že to bylo
10. prosince, kdy jsme přistáli v Sydney a kdy jsem
byl ubytován ve Villawoodu. Krátce nato jsem odejel do Melbourne, kde
jsem si našel práci. Tam
jsem se zakrátko dozvěděl,
že důlní
společnost Hamersley hledá zaměstnance a že se u ní dají vydělat pěkné peníze. Přihlásil jsem se a byl jsem
přijat.
Pracoval
jsem
kratší čas na Nové Guineji a potom v Tom Price
v Západní Austrálii a to
jako údržbář strojů.
V roce 1973 mi bylo uděleno australské občanství. Dva roky nato, když
už jsem měl našetřeno trochu peněz, zatoužil jsem
po větším výletu z důlního

městečka. V té době jsem
se spřátelil s jiným zaměstnancem dolů, Australanem jménem Les Robert
Perman a rozhodli jsme
se, že budeme trávit dovolenou společně a to v
Evropě. Požádali jsme cestovní
oddělení
místní
banky (Bank of NSW) o
zakoupení letenek a obstarání viz, pokud budou třeba. Řekl jsem v té kanceláři,
že bych ge rád
setkal s rodiči, aby se pokusili dostat také viza do
československa.
Slyšel
jsem mnohokrát předtím,
že když kterýkoliv stát
udělí vizum, je majitel viza bezpečný před nepříjemnostmi se strany orgánů navštěvovaného státu,
pokud se v té zemi za svého pobytu nedopustí žádného trestného činu.
Vizum do svého australského pasu jsem obdržel
od Československého generálního konsulátu v Sydney dokonce dvakrát. V
prvním pasu, který mi vystavilo australské ministerstvo přistěhovalectví v
Perthu, bylo totiž chybně
uvedeno místo mého narození (bylo opsáno i s chybou z prozatímního dokumentu, který mi vystavily
rakouské úřady po mém

přechodu čs. hranic v r.
1968)
a když na chybu
australské
úřady přišly,
vystavily mi pas jiný. Mezitím však zaslalo cestovní
oddělení banky můj první
pas (číslo H 153862)
do
Sydney a ten přišel zpět
s razítkem a podpisy o
udělení viza k návštěvě
Československa na dobu
20 dnů. Když pak zaslalo
cestovní oddělení banky
čs. konzulátu s vysvětlením pas nový (číslo H
857523), vrátil se zpět opět
s uděleným yizem na tutéž dobu. Dvakrát se tedy
na sydneyském konzuláte
rozhodovali a udělení viza a vždy kladně.
Dne 26. června 1975
jsme odletěli s kamarádem z Perthu do Frankfurtu n. M., odkud jsme
jeli vlakem do Mnichova,
kde jsme si koupili zSnovní auto, s nímž jsme se
podívali trochu po Bavorsku a potom po Rakousku. Ve Vídni jsme se ubytovali na pár dnů v hotelu a jezdili po okolí, než
jsme se vydali k československým hranicím. Bylo 6. července, pro mne
významný den, kdy jsem
uviděl skoro po osmi letech opět rodiče a kdy
jsem měl s nimi začít trá-

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V M E L B O U R N E
Vás srdečně zve na

D I V A D E L N Í PŘEDSTAVENÍ
které se koná v pátek 19. a v sobotu 20. května 1978

/

v divadelním sále 19 a'Beckett St., Kew
Začátek v 8 hodin večer
Vstupné $, 4.s studenti a pensisté $ 2.I. část programu:
MORAVSKÉ SLOVÁCKO
Ve vzpomínce na ŠTĚPÁNA BRAVENCE
uslyšíte těž několik slováckých písní,
které Štěpán nazpíval.
Po přestávce bude
II. část programu v níž členové ČOD sehrají
frašku
E. A. L o n g e n a
M I N I S T R A JEHO D Í T Ě
Vstupenky zakoupíte u pokladny od 7. hod. večerní

#
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Dvě knihy z NSR
V Nemecké spolkové republice vychází nyní dvě
knihy, které si zaslouží naší pozornosti. Je to jednak
rozsáhlá historická práce, která byla před několika
léty vydána v USA a nyní přichází na trh v německém překladu — Viktor S. Mamatey, Radomír Luža: Geschichte der Tschechoslowakischen Republik
1918 — 1948; Bohlau, Wien-Koln, str. 535, 7 příloh,
cena DM 94.
Nakladatelství Bohlau vydává edici věnovanou soudobé historii podunajských států a po zásluze do ní
zařadilo Mamatey-Lužovu práci. Ta je rozdělena do
17 kapitol, které shrnují všechny aspekty čs. demokratického systému od vzniku republiky v roce 1918
po jeho znásilnění v roce 1948. Zejména v Německu
budou statě o menšinové politice a pak o odsunu
přijaty s kritickým zájmem, tak stejně jako pojednání o mnichovském diktátu a Protektorátu. Autoři
se také zabývají slovenskou otázkou v předválečném,
okupačním a poválečném období. Zajímavá je rovněž kapitola o londýnské exilové vládě. Publikace je
uzavřena rozborem politické a hospodářské situace
od května 1945 do února 1948. Knihy by se mělo
ujmout také některé čs. exilové nakladatelství a připravit její českou verzi, protože v češtině a slovenšíině máme k dispozici jen ty zdeformované historické
studie, které vycházejí v československu.

Druhá v NSR nedávno vydaná kniha je tématicky
zaměřena na vývoj Československa v posledním deJAN JANESKA
sítiletí — Adolf Mueller: - Die Tschekoslowakei auf
der Suché nach Sicherheit; Berlin Verlag, str. 407,
vit ve známém prostředí cena, DM 40. Autor této knihy působil do roku 1968
hezké dny. Mojí mamince v pražském Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii a jako jeden z mužů Dubčekovy éry po sobylo tehdy 77 let a otec větské intervenci republiku opustil a nyní působí na
byl jen o něco mladší.
Vysoké škole pro sociální vědy v Muensteru. PubliProhlídka na hranicích kace je zaměřena na příčiny a následky začleněni
v Mikulově
byla
dost Československa do sovětského bloku, Pražské jaro,
Husákovu "konsolidační" politiku reality, evropskou
zběžná. Celní úředník při bezpečnost a ostatní aktuální otázky soudobého poliní prohodil něco jako, že tického vývoje střední Evropy.
IP
Obě knihy je možno objednat na adrese: Kubon
nás v Mikulově nečekali,
že jsme snad měli přile- und Sagner, Postfach 68, D 8000. Muenchen 34.
tět do Prahy, ale to řekl
stejně jen tak mimochodem. Vyměnili jsme si 300
dolarů za asi 2.800 Kčs,
pohraničník se podíval letmo do našich kufrů a
oknem do auta, popřál
Návštěvníci aucklandského muzea na Novém Zénám šťastnou cestu a už landě si většinou pozorně prohlížejí portréty maorjsme ujížděli po českoslo- ských náčelníků, ale jen několik z nich si povšimne,
venském území, které dob- že je namaloval Bohumír Lindauer. Ten patří mezi
nejvýznamnější novozélandské malíře z konce miře znám. StaviK jsme se
nulého a začátku tohoto století. Plzeňský rodák Linna chvíli u mých přátel dauer (narodil se v roce 1839) vystudoval na Uměv Mikulově a pak v Břec- lecké akademii ve Vídni v letech 1855-61 u profesorů
lavi a do Vápenek jsme Fuehricha a Kupelweisera obor portrétní malby. Ještě jako student se spojil s vídeňským malířem obradojeli až asi kolem 7. hozů s náboženskými náměty J. Hemerleinem a jeho
diny večerní, když už moji prostřednictvím získal zakázku k malířské výzdobě
rodiče spali. Nepsal jsem právě dokončeného kostela sv. Cyrila a Metoděje ve
Po absolvováni Akademie
jim o svém příjezdu — Valašských Kloboukách.
jednak jsem si nebyl jistý pracoval podobně i ve Vizovicích. Brzy poté byl povolán k vojenské službě, ale i tady se prosadil jako
a pak jsem je chtěl pře- malíř — na objednávky maloval podobizny důstojníkvapit. A překvapení to ků a jejich manželek. Po ukončení vojenské služby
pro n ě opravdu bylo! Ma- žil Lindauer nějaký čas v Polsku a v Rusku, kde vyminka vyskočila s poste- zdobil svými obrazy řadu kostelů (bohužel za Stalina zničených) a stal se učitelem kreslení v polských
le, plakala radostí a hned šlechtických rodinách. Počátkem 70. let se vrátil do
začala shánět vše nejlep- Plzně a zařídil si vlastní ateliér. Dostával však velmi málo zakázek, neboť v té době začala konkurovat
ší, čím by nás pohostila.
portrétnímu umění lacinější fotografie. Roku 1873
Radost však netrvala byl znovu povolán k vojenské službě, podařilo se mu
příliš dlouho. Kolem 9. ho- však získat roční odklad a se svým mladším bratrem
Hynkem, který se po bratrově vzoru také pokoušel
diny, tedy asi dvě hodiny
malovat, odjel do Německa. Hynek se pak vrátil
po nás, přijeli dva v ci- zpět do vlasti, zatímco Bohumír zamířil na palubě
vilu-oblečení členové Ve- lodi Reichstag na Nový Zéland. Nevíme, proč tak
<
učinil, snad se nepohodl s bratrem anebo, což porejné bezpečnosti a ozná- j kládám za přirozenější, se chtěl vyhnout další služmili, že mne i mého pří- 1 bě v c. k. vojsku. Neznáme ani důvod, proč si vytele potřebují "na pět mi- bral za budoucí působiště Nový Zéland.
nut" v Hodoníně. Při cestě autem s žertem nazna- ! Na Severním ostrově působil nejprve jako fotograf,
protože ani zde neměli zájem o drahé portréty. Po
čovali, že jde jen o něja- roce se setkal v Aucklandu s mladým anglickým
ké formality. Když jsme obchodníkem H. E. Partridgem, který se zajímal o
(Pokračování na str. 8) .
(Pokračování na str. 11)

Z Plzně
do Aucklandu
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Vízum na dvacet dní
(Pokračování se str. 7)
však přijeli na místo, odvedli mne samotného do
kanceláře v prvním poschodí, zabouchli železné
dveře a začali mi dávat
otázky. Výslech pak trval
pět hodin, protáhl se do
svítání. Ptali se stále v
různých obměnách, kde
jsem prodělával špionážní
školení, zda jsem si přivezl zbraň apod. Odpovídal jsem nejprve s úsměvem, ale ten mne brzy
přešel. Zdálo se mi, že si
oba příslušníci Veřejné
bezpečnosti chtějí vyrobit
za každou'cenu "případ",
ukázat nadřízeným svou
důležitost. Skutečný důvod, proč si mne k tomu
vybrali, ani dnes nevím,
snad bylo někomu na hranicích podezřelé, že jedu
s Australanem nebo že
mám s sebou víc peněz,
než bych podle nich měl
mít (odejel jsem z Austrálie s asi 5.000 dolary, z
nichž část jsem si vyměnil
za
západoněmecké
marky a část za cestovní
šeky, maličkost jsem měl
í v rakouských šilinkách).
Co se dělo v Hodoníně
s Australanem Les Permanem dosud přesně nevím — ještě jsem se s
ním po návratu nesetkal,
protože žije, pokud vím, v
Adelaide. Pamatuji si jen,
že když mne vyváděli po
výslechu z kanceláře, stál
na chodbě a volal na mne

anglicky, co se se mnou
děje. Stačil jsem mu říct,
že mne vezou do Brna,
kde mne chtějí zavřít, aby
to ohlásil. Moji průvodcové mne zarazili a ptali se,
co jsem s Australanem
mluvil. Když jsem jim
přeložil,
co jsem řekl
anglicky, tvrdili, že není
pravda, že mne chtějí
zavřít, odvezou mne jen
do Brna, kde se vše vysvětlí.
Jenomže v Brně, v Bohunicích, mne předali, dostal jsem přiděleny jakési
tepláky a byla na mne
uvalena vyšetřovací vazba, která trvala čtyři a
půl měsíce. Australan Les
však byl volný, nečekal a
z Hodonína jel rovnou do
Prahy na britské velvyslanectví, kde celý případ
hlásil. Později jsem se dozvěděl, že se vrátil z Prahy k mým rodičům, kam
se však krátce potom dostavili opět příslušníci Veřejné bezpečnosti a oznámili mu, že musí okamžitě opustit Československo.
Vyšetřovací
vazba v
Brně byla dost nepříjemná. Téměř denně jsem byl
předvoláván k dlouhým
výslechům, někdy i dvakrát za den, při nichž přidělený vyšetřovatel i jeho
pozdější nástupce opakovali skoro stále tytéž otázky, kterými chtěli vyrobit
nějakou souvislost mezi
mnou a špionáží. Až asi
po dvou měsících se můj

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 L Y G O N S T R E E T , C A R L T O N , 3053
Telephone: 347 5242

»
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vyšetřovatel přestal pídit
po mé špionážní činnosti
a dával mi otázky jen o
tom, kdy a jak jsem přešel hranice v roce 1968.
kde
jsem pracoval ' v
Austrálii, koho jsem tam
poznal, chtěl na mně jména, přesná data. Občas na
mne křičel, když jsem mu
vysvětloval, že jsem se o
lidi tolik nezajímal a že
jsem mnoho Čechů a Slováků ani nemohl poznal,
když jsem pracoval pře•vážně v odlehlých dolech.
Někdy byl naproti tomu.
docela slušný, i cigareta
nebo kávu nabídl a změnil
hlas na skoro bratrský:
""Podívejte, pane Jar,esko.
to máte lepší říct všechno na rovinu . . . stejné
máme záznamy, fotografie . . .". jindy zase " . . .
jsou tu svědci . .
Nikdy
ty své bratrské výzvy nedořekl, jen naznačil, že ví
o něčem zásadním, důležitém. Zvykl jsem si na
to, jsou to asi běžné triky
všech vyšetřovatelů.
V Brně jsem se nestýkal s žádnými vyšetřovanými Čechy nebo Slováky,
od těch jsem byl záměrně
izolován, poznal jsem však
řadu cizinců, hlavně východních Němců, kteří byli přistiženi při pokusu o
útěk přes československo
do západního Německa,
nebo osob, které se pokoušely odvézt vzácné starožitnosti nebo které se
jinak provinily. Podrobnosti o jejich případech jsem
se stejně nedozvěděl, setkal jsem se s nimi většinou jen zběžně, při procházkách apod.
Tři měsíce po zatčení
jsem konečně předstoupil
před okresní soud v Břeclavě, v jehož obvodu působnosti jsem nelegálně
přešel v roce 1968 státní
hranice, a pak jsem se
zdržoval bez povolení v
cizině^ Při přelíčení mne
zastupoval advokát, který
mi byl úředně přidělen
(ale
kterého jsem si
ovšem musel
zaplatit).

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES

í

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

?

958 Nepean Highwav, MOORABBIN, Víc., 3189

Nemohu si na jeho zastupování stěžovat, řekl při
líčení vše, o co jsem ho
žádal a dodal i vlastní
argumenty. Že mám australské občanství, že mi
československý zastupitelský úřad dal řádné vizum
k návštěvě československa. že by moje odsouzení
mohlo
mít
nepříznivý
ohlas v cizině, kde máni
snoubenku a přátele, to
vše nehrálo žádnou roli.
soud na to nebral zřetel
a odsoudil tane do žaláře
na Vk. roku (se započítáním vyšetřovací vazby).
Na návrh advokáta jsem
se odvolal ke krajskému
sondu v Brně. Přelíčeni
se tam konalo asi za měsíc a probíhalo naprosto
stejně jako v Břeclavi, i
na rozsudku nebylo nic
změněno. Pak mi advokát
ještě napsal žádost o milost prezidentu republiky,
ale ani to nepomohlo —
z prezidentské kanceláře
došel dopis, že paragraf
108 trestního řádu říká
atd. . . . Tím byly vyčerpány všechny
možnosti
mého osvobození, dostal
jsem ujištění, že dodržování jinde obvyklých pravidel, kdy udělení víza jedním státním úřadem je
závazné i pro jiný státní
úřad, v československu
neplatí. Stal jsem se politickým trestancem, což
znamenalo mnohdy trestancem horším, pro něhož jsou přichystány těžší
podmínky než mají trestanci "obyčejní" — zloději, podvodníci apod.
Věděl jsem, že budu
převezen k výkonu trestu
do některé věznice (jméno mi však nebylo předem
sděleno), a dokud jsem
byl v Brně, požádal jsem
o povolení návštěvy rodičů — o prvé setkání od
dobv mého nříjezdu. od
chvíle, kdy jsem byl v
moci bezpečnostních orgánů. Půlhodinová návštěva
mi byla povolena. Přišel
pak táta a usoužená maminka s balíčkem, v němž
bylo ve sklenici naložené
uzené maso a dále cigarety a H litru slivovice.
Dohlížející dozorce však
zakročil,- balíček mi nesměla předat, je to proti
předpisům.

15. 5. 1973

Než opustíte
Austrálii
. . . zajistěte si
bezstarostný
návrat
Jestliže pomýšlíte na,cestu do zámoří ,
přečtěte pozorně následující pokyny. Týkají
se všech osob, které žiji v Austrálii,na
trvalo ale nejsou australskými státními
občan}*.
, Ušetříte si čas a nesnáze, budete-li se
chtít vrátit, a již před svým odjezdem
si opatříte zápis do svého cestovního pasu
POVOLENÍ NÁVRATU do Austrálie.
O tento zapiš si můžete zažádat na
kterémkoli úřadě Ministerstva
Přistěhovalectví a Etnických Záležitosti.
Zápis je zdarma.
Neomezuje Vás jen na jednu návštěvu
do zámoři, ovšem 's předpokladem, že se
vrátíte z každé cesty do třech roků po
odjezdu.
Po splněi, výše uvedené podmínky,
zápis je třeba obnovit, jen když dostanete
nový, cestovní pas. Jestliže se však zdržíte^
déle než tři roky na cestách, bude zapotřebí,
si znova zažádat of vstupní visa, tak, jako
kdybyste přicházeli do Austrálie po prve'.
Upozornění: Australští státní občané,
kteří na cestě do zámoři, použijí jiný než
australský cestovní pas, musí si zápis k
navratu obstarati.

Department of Immigration
and Ethnic Affairs.

JÍikk

^ m m
^pfíWí||p

EAV41 . 202 . 33
(Inzerát byl dodán k tisku přeložený,
ve formě štočku.)

zvláštním autobusem za- neckého oddělení a tam
plněným vězni a dozorci. jsem se prvně dozvěděl, že
Byla to cesta hodně nepří- se australské úřady zajíjemná. Těžcí zločinci, tj. mají o můj osud. Pankrácvrahové a podobní a poli- ké poměry byly lepší než
tičtí vězňové měli při jíz- ve vyšetřovací vazbě v
dě na rukách klepeta a Brně i než v mém pozdějkolem krku medvěda (to ším vězení. Dozorci býlí
je řemen spojený zadem slušnější a pak tam mohl
s klepety, takže vězeň ne- každý, kdo splnil předemohl hýbat rukama ku- psanou pracovní normu
předu). zatímco ostatní (lepil jsem tu pohádkové
trestanci, kteří snad jen knihy pro děti) aspoň na
něco ukradli nebo někoho 130%. dostávat každý mězabili neopatrnou jízdou síc jeden balík ve váze
apod.. seděli volně mezi 8 kg. Na světnici nás bylo
dozorci. Velmi jsem si od- 12 — španělé, Francouz,
dychl, když jsme zastavili Němci, -kteří se dopustili
na okraji Pardubic a když měnových trestných činů.
nám řemeny postupně u- kteří se pokoušeli někoho
za
hranice
volnili —• jenže to bylo jen propašovat
apod., a zahraniční Čena chvíli.
V Praze na Pankráci choslováci.
Krátce nato jsem byl
. Pokračování příště
transportován do Prahy jsem byl předán do cizi-
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Jára Kohout do Austrálie
Dne 1. června přiletí z USA do Sydney komik
Jára Kohout, který "stál padesát let na jevišti a
před filmovou kamerou", jak říká záložka k jeho
nedávno ve švýcarské Konfrontaci vydané knize pamětí "Hop sem hop tam" a který " c h c e rozveselit
tváře našich lidí v několika australských městech",
jak píše v dopise HD. Dodává ještě, že po mnoha
vystoupeních v USA a Kanadě a po velmi úspěšném
turné po západní Evropě chtěl by "poznat co nejvíc
krajanů v zemi protinožců, o které vím, že v ní
mám mnoho přátél". První veřejné vystoupení bude
mít 3. června v sydneyské sokolovně, další v Canbeře, Melbourne, Adelaide, Brisbane a snad i jinde.
Program celého turné, které potrvá do 28. června,
má být vypracován před jeho příletem.
HD uveřejnil v minulosti již několikrát zábavné
příspěvky tohoto, kdysi pražského a nyní newyorského komika. Tentokrát přiložil k dopisu
NĚKOLIK DOTAZŮ
Járy Kohouta
•
•
•
•

•
•

Slyšeli jste o tom, že Moskva chce všechny černochy v Africe nahradit Kubánci?
Slyšeli jste o hodinkách, které nemají čísla na
ciferníku? Jsou vyrobené pro lidi, kterým na čase nezáleží/
Slyšeli jste o kropicí konvi, která neteče, protože
má zaletované všechny dirky na kropence? Patrně
také zmetek.
Slyšeli jste o tom, že na československé prodejně
vyssavačů byla cedule: "Jestliže budete mít potíže s naším vyssavačem, přijďte a řekněte nám
o nich. Když ne, ták n á m přijďte povědět, jak to
děláte."
Slyšeli jste o tom, že žaludeční vředy nedostanete
z toho, co jíte, ale z toho, co vás žere?
Slyšeli jste o tom, že Grobiko z Kremlu gratuloval
italské Rudé brigádě k tomu, že průmyslník Santusi zahynul při automobilovém neštěstí u Florencie? Soudruzi z Rudé brigády mu odpověděli:
"Děkujeme ti, soudruhu Grobiko, za tvoji účast,
ale musíme říci malý dodatek k té zprávě: To
automobilové neštěstí se stane teprve zítra."
T. J. SOKOL SYDNEY"
srdečně Vás zve na
— DEBUTANTSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 27. května v sokolovně —
čs. národním domě. Hraje Česká muzika, zpívá
L. Kašpar. Vstupné $ 6.00. Zamluvení míst týden
předem: tel. 99-2260 nebo 529-8457.
— VESELÝ VEČER S JÁROU KOHOUTEM,
který se koná rovněž v sokolovně v sobotu 3.
června 1978 od 7.30 hodin večer. Hudba. Stolové
zařízení. Vstupné $ 5.00. Rezervování míst týden
předem: tel. 99-2260 nebo 529-8457.

pásmo Německa, hranice, která existuje od 31. prosince 1937. To jest: Od Československa do Bavorska-Německo; že mi to nedošlo, předvolám k tomuto bláznivému roku definovalo můj přestupek, motiv
mohl být jediný, začal s ním asi v únoru osmačtyřicátého nějaký patetik, politický nedomrlec, a teď
je to už tradice, žvavá, pitomá, téměř svatováclavská; avšak obžalovaný trvá na svém, uhlídáme, co
to udělá . . . .
"Přešel jsem hranice, protože jsem chtěl být odsouzen americkým soudem."
Ještě dřív, než mohl hubeňour ve funkci tlumočníka Vojtěchovu odpověď přeložit, kývl soudce blahosklonně hlavou a vyvolal další jméno.
"Americkej -mlejn mele ale rychle, c o ? "
Šepot jednoho z uprchlíků, který měl platit jen jeho sousedu v řadě, Vojtěchovi, narušil důstojnost
soudního jednání tak, že Sidney L. Baron zaklepal
kladívkem a řekl:
"Silence!"
Vojtěch, trochu polekán výbuchem soudcovské
přísnosti, jen přikývl.
Tady obhajovat, to by byly úplné prázdniny; neměl bych provokovat, už to tak jednou je, ani doktor Vojtěch Hanykýř to nezmění; melou nás jiní, doufám, že to nebude tak bolet. . .
I Olga šla za svobodou a všichni ostatní. Když to
za každého exofák potvrdil, zvedla se napravo od
soudce žena, která se dosud chovala klidně a nená-

Slyšeli jste o tom, že čínský vědec Džunka Tunga
vypočetl, že před pokusnými čínskými výbuchy
obnášela cena lidského těla jako zdroje chemikálií čtyři yeny. Nyní, díky atomovým výbuchům
a zvýšené radioaktivitě, stoupla cena lidského těla na 8 yenů?
Slyšeli jste o tom, že poslanci
a senátoři mají
strach, že nebudou zvoleni, když budou vyžadovat
pořádek a disciplínu?
Slyšeli jste o tom, že na světě je víc Rock and
Roli zpěváků než posluchačů?
Slyšeli jste o tom, že z československa se má stát
sovětský federativní stát, který obdrží jméno Krachistan a místo korun budou platit RUPLE?
Slyšeli jste o tom, že silikon je ohromná věc, když
někdo má něco s prsama, ale nedá se napumpovat do mozku?
Slyšeli jste o tom, že v Austrálii paničky, aby
ušetřily sáčky, chodí nakupovat s klokanem?

j

Czechoslovaklan

Country Club Ltd. Sydnay

časkoslovanský

klub v

| Máme otevřeno kaidou sobotu ód 12. hod. polední do 10. 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.
' V dohledné době budeme pořádat pravidelní taneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
vás rodinné oslavy — naroienin, xásnub, svateb,
|křtin apod.
Informace podá:
|72-M2i.

A. Barák. tel. 724-4927, večer

* ZLATNÍK *

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

* HODINAŘ *
VARDY

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

V z p o mí n k a
D i e 18. května uplyne smutný rok od úmrtí
našeho drahého a starostlivého manžela, dědečka a pradědečka pana
VLASTIMILA NOVOTNÉHO
ze Sydney
Odešel z kruhu svých drahých uprostřed pilné
práce a nedokončených plánů.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, vnoučata a pravnoučata
"ČESKOSLOVENSKÝ
(Pokračování

se str. 9)

aby omluvila své zpoždění. Když Jaromil vidí, že
váhá, udá ho sám a cítí,
že vykonáním této občanské
povinnosti se stal
opravdu mužem. Také dívka je zatčena. Ale Jaromi-

Sydnay

'si vás dovoluje porvat, vážení krajané, mexi nás.
I
Naše adresa J«: 10 Dsvonshlra Road,
1
Kemp* Craek, NSW.

STEVEN
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L

« C. M O J Í I I
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

padně. a rychle cosi zadrmolila. Byla, jak si Vojtěch
domyslel, státní návladní. Hned potom si soudce Sidney L. Baron nasadil birýtek a jal se vynášet rozsudek.
A kde je plaidoyer obhájce, kde dostali poslední
slovo obžalovaní, tady by se lidoví soudci mohli
ještě mnohému naučit, cikán Rigo ze soudcovské
rychlonaiejvámy. byl donedávna tkalcem, ale kádr.
ten by to vylepšil tak. že by třebas k soudu ani nedošlo a jediným pomocníkem jeho by byl kat anebo
— v lepším případě — Albrecht, to"prase dozorecký,
ten sviňák komunistickv. ten kádr všech kádrů futrál . . .
Baronovi s čepičkou, ve které vypadal jako zlosyn z kíntopu. nikdo nerozuměl a teprve od obhájce
se obžalovaní dozvěděli, že je americký soud shledal všechny vinnými nezákonným přechodem hranic
'od československa do Bavorska-Německo' a odsoudil je na čtrnáct dní do vězení. Vojtěch chtěl promluvit s Olgou, ale německý archanděl zvedl varovně
obušek a Vojtěch pokusů hned zanechal a zařadil
se mezi odcházející muže. Při ohlédnutí zachytil jen
polibek, který mu Olga fouknutím s dlaně přes dozorcovu hlavu poslala.
" A ž tohle povím d o m a , " vyprávěl ze široka baculatý inženýr, který šel vedle Vojtěcha po schodech
do věznice, "tak mi nikdo neuvěří. Jdeme za svobodou rovnou za katr:"
"Kdopak do nás v i d i ? " řekl Vojtěch. "Jsme pre-

Malý oznamovatel

RIMBAUD"

la se to nedotkne, hledá zatím potvrzení sama sebe
v milostné přízni mladé
filmařky. Jeho pokus im
ponovat jí skončí rvačkou,
Jaromil je vyhozen na
mráz, nastydne a zemře.
U jeho lože setrvává matka a vymání na umírajícím slabochovi poslední
lež: "Ano, maminko, tebe
jsem měl nejraději."
J. S.

VDOVEC, 53,
bezdětný, střední postavy, zdravý, neodvislý,
hledá bezdětnou
vzdělanou dámu, bez
závazku, do 50 let, žijící v Sydney neb okolí,
za účelem přátelství.
Zn.: "Sňatek možný"
do HD.

SWISS T R A I N E D
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům). Telefon: M-7543

Společnost pro vědy a umění v Sydney
srdečně zve krajanskou veřejnost na
CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKU
"Z

DR. C. R. SUDKA
ISTANBULU DO D E L I "

spojenou s filmovými záběry
(viz reportáž v HD č. 11 až 22/1977 —
"Asií s pilulkami a coca-colou")
která se koná v pátek 26. května 1978
v 7.30 hodin na School of Drama,
University of NSW, Kensington
(vjezd z Barker Street)
Po programu občerstvení.

sumptivní zločinci. Ostatně je to jen čtrnáct dní a
není to Jáchymov. To se odsedí na jedné půlce. Doma bys dostal pět let, nejmíň."
Jít za svobodou je náramně podezřelé; co kdyby
ji někdo doopravdy hledal? Mohla by z téhle zatvrzelé paličatosti vzniknout zapeklitá meždunaródnaja zápletka; a dost, cynismus je poslední štace;
čtrnáct dní, co to je. ranní ropucha, nic víc . . .
"Zákon je zákon. Právní řád . . . "
"Nekecej, doktore!"
Vojtěch se zarděl.
Nemohu si, ksakru, odvyknout právnickou hantýrku, ty plytkosti, kterými se zakrývá nedostatek důkazů, které zaretušují marné pátrání po motivech
nebo motivy samy, nehodí-li se; ani tady to není
pro smích, 'šel jsem za svobodou'; ale co já s těmihle moudrými a kyjovými pravdami, polopravdami, lžemi? Tady je už nadosmrti neupotřebím; to
až zase doma, v taláru . . .
"Čtrnáct dní,"' řekl, "to je ranní ropucha, nic
víc než ranní ropucha." Neuvědomil si, že inženýrská kulička Dykovu Revoluční trilogii vůbec nezná.
Ranní ropucha, nic víc; ale fakt: svoboda může
občas nabýt neobvyklých forem, prapodivných podob . . .
Dozorce za nimi přibouchl rázně dveře a pečlivě
je zamkl.
Z románu "Job", který vydala Konfrontace v Curychu. Cena š. Fr. 17.- a pošt. (nebo v HD A $ 6.50).
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Americké črty

RÁMUJTE
u první

pozlačovačské

firmy

v Austrálii

A N T O I N E GALLERIES
M A J I T E L J. KOŠŇAR
514 Riversdale Rd., CamberweM, Vic.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběr
Pokračování
U pohraničního města Yumy představuje Arizonu
hlavně písek, kamení, přischlě křoví a ojedinělé kaktusy. Při pohledu na tamní krajinu napadnou turistu
nesčetné filmové příhody z Divokého západu, krvavé bitvy a pochody pustinou, ale moje vzpomínky
šly dále, až do roku 1945. Tehdy, začátkem května,
byla Plzeň osvobozena americkou armádou a hlavní
zásluhu o to měla 11. pěší divize, v níž byli převážně Texíasané. A Texas a Arizona při pohledu
ze z Plzně přece skoro jedno jsou . . . A tak tehdy,
po velmi krátkém čase, byla přízeň plzeňských a
okolních pannen více na straně Američanů než lokálních bojarů, což vyvolávalo v místě hodně hořkosti. Ta se projevila jednoho červnového dne tím.
že mnoho ohrad a zdí plzeňských domů bylo polepeno
plakáty s lyrickým výlevem:
On a ona,
Škyrňany a Arizona,
Citovat do konce by mi redakce asi nedovolila. Však
už ^tehdy plzeňské noviny plakát ostře odsoudily,
aniž si dovolily celý obsah citovat nebo vysvětlovat
spojitost mezi plzeňskou čtvrtí a koutem Ameriky.
Arizonské město Mesa je proslulé pomeranči, mandarinkami a citróny. Už silnice z Phoenixu je lemována oranžovníky. Zelené stromy obsypané plody a
krásně modrá obloha — to byl požitek pro milovníky
barev. Když jsem se pak procházel ulicemi a parky
města, mohl jsem volně ochutnávat různé druhy
těch plodů. Ptal jsem se místního policisty, co se
dělá s takovou spoustou pomerančů? Řekl, že obyčejně opadají a shnijí, není o ně zájem, jsou příliš
laciné. Hlídal právě dva chlapíky, kteří očesávali
dva. stromy — byli to vězňové z místního, kriminálu,
kteří naplnili několik bedýnek pro své druhy ve věznici. Tři dny nato jsem se dozvěděl, že na Floridě
uhodil poprvé po 40 letech mráz, který zničil tamní
úrodu pomerančů a že se proto během jednoho týdne
cena pomerančů skoro ztrojnásobila. Poprvé v historii arizonské Mesy proto lidé začali sbírat už
spadané plody a trhat ty, které ještě zbyly na stromech.
Při odchodu ze "Supertrhu" Safeway v městě Mesa jsem se zeptal staršího pána, jak se dostat nejrychleji do vzdálenější čtvrtě, kam jsem se měl dostavit. "Skočte do auta, jeďte . . ." Když jsem mu
řekl, že tady auto nemám, podíval se na mne nechápavě a pak řekl: "Počkejte malou chvilku, zavezu vás t a m . " Když mne dovezl na místo, chtěl dokonce čekat, že mne zaveze zpět do středu města.
Nakonec jsme se domluvili, že přijdu ve 3 hodiny
odpoledne k němu na návštěvu. Při kávě pak sdělil, že jede za dvě hodiny na svou farmu a vyzval
mne, abych jel s ním. Během jízdy jsem se dozvěděl, že byl dříve dobytkářským farmářem v Severní Dakotě, ale pekelná zima v posledních letech se
mu nelíbila, tak tamní farmu prodal a koupil si
400 akrů oranžovníků v klimaticky příjemné Arizoně.
Farma byla zajímavá, tak velký oranžovníkový sad
jsem předtím nikdy neviděl, a okolí farmy s řekou
Salt a Pověrčivým pohořím — Superstition Mountains — bylo velmi malebné. Musel jsem zůstat i
na večeři, abych poznal celou rodinu. Při loučení
mne zvali velmi srdečně, abych se u nich stavil,
kdykoli přijedu do Arizony a za půl roku potom mi
došel do Austrálie dopis, v němž se arizonský far-

S T A V E B N Í PRÁCE
všeho druhu provádí odborně
reg. stavitel s 251etou praxí

J. K Ů T K A
18 Gilmore Rd.,
Telefon 848-1496

Doncaster, Vic. 3108

mář dotazuje, přijedu-li v lednu opět do USA a neKrajanům poskytneme 15% slevu
chci-li strávit třebas celý měsíc na jeho farmě, kde
by bylo pro mou rodinu vše k dispozici, jen mu dát
vědět včas. Odjíždí totiž se svou rodinou v té době
na výlet mimo USA. Nebyl to ani zdaleka jedíný
případ velmi přátelského chování Američanů z Již(Pokračování se str. 7)
ních států k turistům.
způsob života novozéiandských Maorů, a když uviděl
Lindauerovy kresby domorodců, objednal si portrét
Američtí Mexičané, tj. Američané mexického pů- náčelníka Hori Ngapaka. Po jeho dokončení dostal
vodu mluvicí španělsko-mexickým dialektem Chiea- Lindauer radu objednávek na další obrazy a v roce
no, žijí hlavně v jihozápadních státech — v Kalifor- 1877 namaloval své nejslavnéjší plátno, portrét Maornii, Arizoně. Novém Mexiku. Texasu a Coloradu. ky s dítětem na zádech (Ana Rupene and Chila), za
Dříve to byli vesměs obyvatelé venkova, máli far- který dostal na světové výstavě v St. Luis v USA
máři a hlavně zemědělští dělníci, dnes však žijí i roku 1904 zlatou medaili. V pozdějších letech vznikve velkých městech (v Los Angeles více než 1 mi- lo ještě několik replik tohoto obrazu, líšících se od
lión) a dále nejen v San Antoniu. Phoenixu. Tucsc- původní verze v podružných detailech. Repliku z
roku 1902 pak Lindauer věnoval svému příteli V.
nu aj., ale ve větším počtu např. i v Chicagu.
Fricovi.

Z Plzně do Aucklandu

-

•

—

Roku 1885 vystavoval v Londýně řadu LindaueroDnešní americký jihozápad býval částí španělského
vých obrazů anglický ornitolog John Buller. I zde
impéria až do roku 1821, kdy Mexiko získalo nezá- měly Lindauerovy práce nečekaný úspěch a jeden
vislost. Hospodaření v tehdejším severním Mexiku, obraz, portrét Poi Girl, daroval Buller princi z Waldnešním americkém jihozápadu, bylo zaváděno Me- lesu, pozdějšímu králi Edwardovi VII. Výstavy se
xičany v 17. a 18. století a převzato — většinou vy- osobně zúčastnil i Lindauer. Byla to jeho první cesta
vlastněním pozemků — v 19. století Anglo-Ameri- do Evropy po dvanácti letech pobytu na Novém Zéčany, kterým se říká na jihozápadě dodnes "Anglos". landu.
Převládal chov dobytka a z toho se vyvinula angloV roce 1892 získal Vojta Náprstek malou sbírku
saská mythologie o kovbojském divokém západu. Zříd- fotografií, kreseb a Maory zhotovených předmětů.
ka se přiznává, že " A n g l o s " se naučili od Mexičanů, Z dopisu, který byl ke sbírce přiložen a je dodnes
jak chovat dobytek a ovce. Samotné slovo " c o w b o y " uchován v Náprstkově muzeu v Praze, vyplývá, že
je doslovný překlad španělského " v a q u e r o " ,
tedy všechny věci poslal Lindauer svému bratru Hynkovi.
"kravský hoch" nebo " k r a v á k " , pasák stáda. Také Sbírka fotografii je velmi zajímavá nejen tím, že
všechny části kovbojské výzbroje jsou odvozeny ze zachycuje věrně podoby, obličejovou výzdobu a ošašpanělských termínů a i do češtiny se dostala slova cení původních obyvatel Nového Zélandu ještě před
jako laso, rodeo, kaňon aj.
jejich poevropštěním, ale také proto, že Lindauer nemaloval své portréty vždy podle živých modelů, ale
V době, kdy Mexiko bojovalo se Španělskem za také i podle fotografií. Např. jedna fotografie je
svou nezávislost, začali se usazovat Anglo-Američané portrétem náčelníka Tamati Waka te Puhi, podle níž
v severních částech mexického území, nejprve v Te- pak Lindauer namaloval obraz, dnes uložený v Auckxasu, kde se snažili rozšiřovat hospodaření na plan- landu.
tážích. Noví osadníci skládali předepsanou přísahu,
V roce 1901 navštívil Lindauer se svojí ženou a
stali se mexickými občany a slíbili, že přestoupí na dvěma syny Prahu. Setkal se tam se známými cekatolickou víru, sliby však většinou nedodrželi. Vět- stovateli V. Fricem a J. Kořenským, kterého poznal
ší spory s mexickou vládou nastaly, když se noví krátce předtím na Novém Zélandu. V Praze také
osadníci snažili zavést na texaských plantážích otroc- mluvil s paní Náprstkovou, vdovou po zakladateli
ký systém, s nímž Mexičané nesouhlasili.
pražského národopisného muzea. Z Prahy odjeli LinV roce 1835 vyhlásili Anglo-Američané a několik dauerovi do Lipska a ještě téhož roku se vrátili na
Mexičanů nezávislost Texasu a 10 let potom se stal Nový Zéland. Lindauer pak již své styky s Prahou
Texas součástí Spojených států. V roce 1846 nepři- a Náprstkovým muzeem nepřerušil. Koncem roku
jalo Mexiko nabídku amerického prezidenta Polka, že 1907 poslal do muzea dva portréty — náčelníka HaUSA odkoupí Kalifornii, načež americké oddíly vtrh- rawiro té Mahikai a Mrs. Háromi.
ly do této části severního Mexika. Vznikla válka,
V letech 1911-14 byli Lindauerovi opět v Evropě.
kterou Mexiko prohrálo a Spojené státy celou jeho Navštívili Prahu, později bydleli v Mnichově a Žeseverní část v roce 1848 anektovaly. Tak vznikly v nevě. V té době již malíř tvořivě nepracoval, podobě velikých světových zápasů a šíření koloniál- slední obraz, autoportrét, namaloval v roce 1916.
ních panství pozdější americké státy Kalifornie, Co- Ten je v majetku Lindauerových potomků. Zemřel v
lorado, Arizona, Nevada a Nové Mexiko.
roce 1926 ve Woodville na Severním ostrově Nového
Brzy potom bylo objeveno v Kalifornii zlato, což Zélandu.
mělo za následek příliv lidí a po invasi vojenské
Za dobu svého pobytu na Novém Zélandě namaloinvasi kulturní. Došlo k vyvlastňování mexických val Lindauer několik set obrazů, převážně portrétů,
farem, rančů a dolů Anglo-Američany a k zakládání z nichž asi dvě stě zobrazují Maory. Jsou to realinových právních a obchodních institucí i nového stické práce, na kterých jsou až s překvapující pečliřádu. Válka mezi oběma zeměmi skončila smlouvou vostí zachyceny nejen různé druhy oděvů, účesů,
Guadalupe Hidalgo, podle níž bylo dáno americkým ozdob, zbraní a architektury, ale i vzory tetování na
Mexičanům právo ponechat si půdu, jazyk a nábo- tvářích portrétovaných osob. Význam Lindauerova díženství. Tato smlouva je stále ještě platná, i když la spočívá ve zvěčnění přesných podob mnoha výnebyla v mnoha případech dodržována. Především značných osobností maorského odboje šedesátých let
pozemky byly nadále vyvlastňovány, i když potom minulého století. Maloval však i výjevy, které mimotzv. "zákonitou cestou', kterou Mexičané neznali, ne- řádně dokumentují způsob
života původních polybo obyčejnými podvody, násilím i vraždami. Tak se néských obyvatel Nového Zélandu.
S. N.
stalo, že za několik desetiletí se stali z mexických
samostatných rolníků zemědělští dělníci, jak jsou války přinutil americké úřady povolit dočasné přistěhovávání Mexičanů, aby vypomáhali při zemědělnyní často zobrazování v televizních kovbojkách.
ských pracích a to za předpokladu, že se po splnění
V době světové krize v letech 1929 a 1930 byli amepracovního kontraktu vrátí do Mexika. Někteří z
ričtí Mexičané mezi prvními, kteří ztratili práci.
nich však po válce zůstali v Americe jako ilegální
" A n g l o " je nazývali cizinci, tvrdili, že si nezaslupřistěhovalci. V roce 1954 zahájily americké úřady
hují sociální pomoci a americké úřady začaly reoperaci "Wetback"' za účelem vysídlení ilegálních
patriovat tyto americké Mexičany do Mexika. Něpřistěhovalců, především právě Mexičanů. Jako dříkteří američtí historikové považují toto vyhošť ováve tak i tentokrát byli přitom vystěhováni nejen ilení za nejostudnější čin v zacházení se zákonnými
gální přistěhovalci, ale i američtí Mexičané.
americkými občany.
(Pokračování příště)
Nedostatek pracovních sil během druhé světové
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SHIATSU JAPANESE MASSAGE

CENTRE

Japonský personál —
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
V pondělí až pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
STUDIO

3 2,

Upper Plaza, Southern Cross Hotel,
Melbourne. Telefon 63-7782
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prof.
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Praze.

Hokejové mistrovství světa
(Pokračování se str. 14)
Američany obdoby. — Branky ČSR: Richter, Zajíček
a Pouzar (Č. Budějovice) po 2, Milan Nový (Kladuo)
a Černík (Dukla Jihlava) po 1.
Skandinávské derby mezi švédskem a Finskem
skončilo překvapením: Finové, kteří předtím odolávali předním světovým týmům a porazili i Kanadu,
prohráli s mužstvem Tre Kronor nečekaně vysoko
1 : 6, po třetinách 0 : 0 , 0 : 3 a 1 : 3, když byli Švédům pouze v prvních 20 minutách rovnocennými soupeři.
V I I I . den MS — "Německý den" v Praze

Salón krásy v klášteře

15. 5. 1978

DOMOVA

Finům ubývají síly, že však prohrají s východoněmeckými hokejisty 3 : 4 ( 1 : 1 , 1 : 2 a 1 : 1 ) , v
to nevěřil ani ten největší finský pesimista. Byla to
senzace, stejně jako snad vítězství NSR nad mužstvem USA 7 : 4. Jen několik málo hodin nato byl
americký trenér John Maxiucci zbaven své funkce.
I X . den MS — Revanš za Vídeň
"Pomsta je sladká", řekli si zřejmě vládnoucí
mistři světa Čechoslováci ve svém pátém utkání
světového šampionátu v Praze a revanžovali se
svému soupeři — Kanaďanům — za loňskou prohru ve Vídni 2 : 8 : zvítězilí nad reprezentanty javorového listu rozdílem třídy 5 : 0
(1 : 0, 1 : 0 a
3 : 0 ) a dostali se po 5. kole (tedy v poločase mistrovství světa) znovu na první místo. Než však položili hokejisty Kanady na lopatky, prožila vyprodaná pražská Sportovní hala se 14.000 diváky horké
chvíle. Hrdinou utkání byl brankář Holeček ze Sparty, který čs. tým mnohokráte "podržel", když zlikvidoval i několik brejků kanadských profesionálů.
V 5. minutě utkání poslal dosti stranický americký
rozhodčí Pearse na trestnou lavici Černíka, Kanaďané svírali Čechoslováky v jejich vlastní třetině, stačil však zlomek yteřiny nepozornosti soupeře a Hlinka s Pouzarem přenesli rychle hru před kanadskou

Dr. Svatopluk Ježek
Zdá se, že se tady zastavil čas . . .
Stojíme na kamenném mostě přes dávno vyschly
hradní příkop. Ponurý a majestátní vchod či vjezd
do pevnosti naznačuje, že nad nim musela být druhdy strážnice. Pevnost postavil, jak soudí historikové, v letech 1483 - 91 kardinál Giuliano deiia Rovere, pozdější papež Julius II., aby chránil řecké
opatství, založené zde na prahu X I . století, od nájezdů svévolné šlechty a její soldatesky. Vlevo se
dosud hrozivě tyčí čtyřhranná věž s přilehlou baštou a cimbuřím. Celý komplex je obehnán vysokou
hradbou.
Řeckokatolické opatství v městě Grottaferrata u
Říma v zóně Castelli romani chová ve svém okruhu
mnohé poklady a pozoruhodnosti. Teprve až se dostaneme do středu opevněného celku na druhé nádvoří, vyvstane nám před zraky architektonický
skvost románského umění — chrám Panny Marie,
vystavěný mnichem Bartolomějem na troskách antické vily, připisované věhlasnému Ciceronovi. Dávno
dozněl třesk zbraní a hlas polnic, ale nevyvanuly
modlitby a chorály mnichů patnáctého století, jež
pokračují neúnavně přes všechny vzrušené peripetie
dějin dodnes.
ně klinikou knih. Nejprve se provede profylaxe a
Bradatý mnich ve fortně si čte ukrajinské noviny odhmyzení v autoklávu, z něhož se především od— je zde sedm uprchlíků z Ukrajiny — když ho vy- čerpá vzduch, aby vháněný tam jedovatý plyn prorušíme žádostí o vstup do třetího nádvoří, zdobeného nikl do všech pórů papíru a skulin knih, přičemž
Sangallovým sloupovím. Naším úmyslem je dostat se se ničí larvy, mikroby a plísně. Nato se určí diagdo proslulé klášterní laboratoře pro restaurování ruko- nosa a stanoví se, zda jsou příčinou choroby pouhá
pisů a knih. Záhy si pro nás přichází frater Jo- sešlost věkem, vegetální, animální nebo minerální
saphat Kurelo,
neasketicky
vyhlížející Ukrajinec elementy, tedy plísně, krystalky nebo hmyz. Fotostředních let, rovněž bradatý, jak to velí řehole grafují se části knihy vykazující znetvoření a stanoví
svatého Basilia, v pracovní kutně s koženým opaskem. se nejvhod.nější prostředky k záchraně. K nejzáludVede nás ochotně do druhého nádvoří, kde stojí nějším nepřátelům knih patří žravý hmyz, který si
úhledná jednopatrová budova s kamenným portálem nachází podivuhodné cesty ke knihám, do knihoven
a erbem opatství. Je to kráva napájející telátko. Za — zdálo by se že je vědychtivý! — aby je v temnu
malebnými historickými zdmi je ztajen ultramoderní a klidu pomalu list za listem rozežíral, zanechávaje
na kostrách knih dejekce, vajíčka, zámotky a mrtústav s řadou laboratoří a dílen.
" Řeholníci opatství, které založil mnich Neilos, byli volky.
po dlouhá staletí věrnými strážci vzácných knih a
Někdy vzniká dojem, že nejakutnějším nebezperukopisů. Jako by zde vládl stále ještě duch velkého čím pro naše přátele — rukopisy a knihy — jsou
Cicerona, který napsal v epištole rodině: Si hortum
náhlé přírodní a jiné pohromy. Ale není tomu tak.
et bibliothecam habetis, nihil deerit.
Největším škůdcem je zub času, nevyhnutelně pomíJe zde uloženo 226 řeckých kodexů z doby před jivá hmotná podstata všech věcí.
šestnáctým stoletím, z. toho mnoho palimpsestů, řada
A další postup restaurování knih? Svazky jsou nejvelmi vzácných rukopisů zakladatele opatství, bib- dříve opatrně rozvázány, jednotlivé listy se zbavuji
lických, liturgických, hymnografických a hudebních skvrn, vyspravují a doplňují pod dohledem pokuskodexů s byzantskou hudbou. Významná je pochopi- ných laboratoří. U knih, jež mají slepené listy půtelně také knihovna tištěných svazků.
sobením vlhka na inkoust nebo klih, želatinisací perMyšlenka na zřízení dílny k restaurování knih a gamenu nebo biologickými procesy, se přistupuje
rukopisů zrála ponenáhlu. Na celém světě se od nejprve k rozlepení jednotlivých listů, aniž by bylo
jistě doby počala organisovat obrana nositelů lidské poškozeno písmo, miniatury nebo ozdoby, Poškozené
myšlenky. Zde v Itálii obstarávala tuto potřebu až listy jsou doplněny papírem téže struktury, téhož
do roku 1930 laboratoř vatikánské knihovny. Jelikož koeficentu, tloušťky, odporu a indexu pružnosti. Nejvšak byla zavalena prací, zřídilo opatství v roce 1931 menší díry se zacelují kapkami želatiny a starým
vlastní laboratoř, která pak byla podnětem k zalo- pergamenem se pořizují velké záplaty tak, aby byly
žení Ústavu pro restaurování knih v Římě.
dokonale spojeny okraje
poškozeného originálu s
Frater Josaphat nás vede především do dílny s vložkou. Stejným způsobem jsou opravovány stránky
velikými stoly, na nichž leží porůznu starobylé fo- ohořelých knih, jichž nové okraje jsou ke stránkám
lianty buď ve stavu " k o m a " nebo už v práci. Pro- připojeny celulosou tak jako by odedávna tvořily
vádí se zde s láskou a zanícením prevence a léčba nedílný celek. Jindy se používá velejemného, průstarobylých kodexů, inkunabulí a knih psaných na hledného hedvábí jako podkladu pro listy rozežrané
pergamenu, zdobených často polychromními minia- inkoustem. Nebo se list rozlepí podélně, tedy po celé
turami, s mravenčí pílí se rozvinují svitky papyrů, ploše ve dvě půlky, mezi něž se aplikuje hedvábná
luští se tajemství palimpsestů, jichž původní, později vložka nebo tenký list papíru. Pak se listy pečlivě
vymazané písmo se zjevuje v magické záři ultrafia- lisují nebo žehlí.
lových paprsků, restaurují se vzácné stránky poVšechnu práci laboratoře zde zastanou dva řeholrušené ohněm, vodou, mikroorganismy a hmyzem.
Zajišťují se na další staletí myšlenky a plody du- níci a pět dobře placených civilních zaměstnanců.
cha, svěřované příliš často jen pomíjivému papíru Je skoro zbytečné podotýkat, že vedoucí, řeholník Josaphat, je výtečný chemik.
a klamavému černidlu.
Z laboratoře opatství v Grottaferrata vychází ročKaždá kniha určená k restauraci přichází do laboně průměrně sto opravených inkunabulí a kodexů,
ratoře nejinak než pacient do nemocnice. Tak je
zajištěných opět na dlouhou dobu. Tyto knihy nás určirestaurátorská dílna nejen salónem krásy, ale fflavtě přežijí.

branku a českobudějovický Pouzar za bouře nadšení
v hledišti získal československu vedení 1 : 0. Kanaď a n é 'odpověděli na tuto branku velkým náporem,
při kterém kupili jeden faul za druhým. Od druhé
třetiny převzali Čechoslováci hru do své moci, nepřesně však stříleli a navíc vynikající kanadský gólman Daniel Bourchard dělal v brance přímo zázraky. V 18. minutě druhé třetiny však brance Bubly
(trochu tak za asistence kapitána kanadského týmu
Marcela Dionna, druhého nejlépe placeného hráče
americko-kanadské ligy NHL, který dostal za starty
v dresu Los Angeles Kings za právě skončenou sezónu 320.000 dolarů), zabránit nemohl, českoslovens k o vedlo 2 : 0 a to ve chvíli, kdy už byli Kanaďané
se svou latinou u konce. V závěrečné třetině existoval na kluzišti jen jeden tým: československý,
který v posledních 20 minutách předvedl hru hodnou mistra světa. Přišly i další góly: v 47. minutě
dokonce dva najednou: nejprve pardubický Jiří Novák po sólovém úniku zvýšil na 3 : 0 a vzápětí na
to Peter Šťastný za asistence svého bratra Mariána
upravil stav na 4 : 0. Sedm minut před koncem utkání
při přesilovce vstřelil Černík pátý gól.
Bylo to vítězství (i v této výši) zcela zasloužené,
soupeř nevydržel dlouho velké tempo hry a tak se
uchyloval k nečistým zákrokům. V 36. minutě došlo
na ledě k rvačce, která připomínala ex temporee
Espositova mužstva na mistrovství světa ve Vídni. —
Nejméně šest hráčů kanadského týmu vydělává hokejem 100.000 dolarů, někteří přes 200.000 $ za sezónu. Tentokrát však Kanaďané na . bojový celek
československa nestačili, čs. mužstvo se hodně poučilo z loňského debaklu ve Vídni.
Kromě Československa zůstává po 5. kole bez prohry už jen mužstvo SSSR, které zvítězilo nad Švédy
vysoko 6 : 1 (po třetinách 2 : 0 , 1 : 0 a 3 : 1), když
vstřelilo Skandinávcům první gól už 93 vteřin po
zahájení utkání. Pak mělo hru ve své moci a revanšovalo se tak mužstvu Tre Kronor za obě vídeňské prohry, které stály Sověty titul mistra světa.
Švédové tentokrát zklamali a nic nepomohlo, že jim
celé hlediště přímo fanaticky fandilo, zatímco každá
akce SSSR byla doprovázena pískotem většiny diváků.

POUZE HOWE A ESPOSITO LEPŠÍ NEŽ M I K I T A
V minlém týdnu bylo v Montrealu zveřejněno pořadí výdělků nejlepších profesionálních hokejistů americko-kanadských lig NHL a WHA, v jehož čele je
"přestárlý" Phil Esposito z mužstva New York Rangers, který byl loni nejlepším hráčem kanadského
národního mužstva na vídeňském světovém šampionátu. Ten si hokejem vydělá ročně 325.0000 dolarů,
o 5.000 více než Marcel Dionne z Los Angeles. O
třetí a čtvrtou příčku se dělí Walter Tkaczuk z New
York Rangers a Brand Park z Boston Bruins, kteří
dostanou za sezónu $ 250.000. K nejúspěšnějším patří
stále ještě i náš krajan, Slovák Stan Mikita z Chicago Bleck Hawks, jehož roční gáže je kolem 200.000 ..
dolarů. Při této příležitosti třeba se zmínit o tom,
že Stan Mikita v utkání Chicaga s Los Angeles (Chicago vyhrálo 5 : 1) jednou brankou a jednou nahrávkou slavil jubileum: dosáhl 1.400 bodů za dosud vstřelené branky a nahrávky na ně, s čímž se může v
historii profesionálního hokeje pochlubit pouze legendární Gordie Howe (který je i ve svých padesáti
letech v dobré formě) a newyorský Phil Esposito.

V K N I Ž N Í M C E N T R U NAJDETE K N I H Y ,
KTERÉ HLEDÁTE I
Příběh lvice Elsy — Hanýžka a Martínek — Pramen věčného mládí — Lidé z maringotek — Adap
tace není legrace — Idiot — Stráž na Psí skále —
Efektivně mrtvá žena —Nemodlenec — Tři kamarádi — Moderní komedie — Vzpoura pověšenců
a mnoho jin. Stovky autorů: Grey, Hamsun, Morávek, Neff, Loukotková, Sayersová atd. atd. Slovníky různojazyčné, angl., franc., němec., též techn.
—- knihy lékař., zahradnické, pedagogické, psychol. — Vrabcova Velká .kuchařka, Břízová: angl.
kuchař., — polit.,
náboženské.
Vydáváme též
KRÁSNÝ ROMÁN za 75 c plus poštovné.
Po přerušení začne opět pracovat SEZNAMOVACÍ
CENTRUM. Velmi levně! Žádejte přihlášky (přiložte poštovné).
K N I Ž N Í C E N T R U M , P. O. Box 3483 " C " ,
H A M I L T O N , Ont., CANADA
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DOMOVA
Z P R Á V Y S. K. SLAVIA

S velkým zármutkem oznamuji, že dne
1. května 1978 zemřela po dlouhé nemoci
moje drahá sestra, paní

t

HLEDAJÍ

Jaroslava Víta, asi 55 r., poslední známé místo
pobytu Koalinga, S. A. — hledá přítel z USA.

HELENA TURKOVÁ

Soukromá kremace se konala 4. května 1978
ve
Springvale.
Mentone,
Víc.

Jarmila Kubešová

t

V hlubokém žatu oznamujeme všem přátelům a známým, že po delší nemocí dne 11.
května 1978 odešel na věčnost náš drahý
manžel a otec, pan
JOSEF PODOLKA
ve věku 71 roků.
Dagmar Podolková,
Josef a Monika,
manželka
děti
Melbourne, Víc.

i — i ^ — B I I • • • N I iiiiiiiiiiiiii ii mm •
— •
Dne 10. května zemřel náhle na infarkt ve věku
55 let oblíbený melbournský lékař dr. Milan Jaška. Přijel do Austrálie v roce 1950, studoval
znovu na melbournské universitě a stal se lékařem ve vojenské akademii Dantroon v Canbeře. Po několika letech/si otevřel vlastní praxi
v Melbourne. Zanechává zde manželku Annu a
dvě nezletilé děti, kterým vyslovujeme upřímnou soustrast.
M. C. a HD

ADELAIDE
ČS.

PŘÁTELÉ

ROZHLASOVÉ V Y S Í L Á N Í V

ADELAIDĚ

Čs. porad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
28. 5.: Z přístavu do přístavu
4. 6.: Rusalka
11. 6.: Nízké Tatry
18. 6.: Povídky z vlastni kapsy (J. Kováříček)
25. 6.: Kolotoč písniček
2. 7.: Jan Hus

ČESKÉ A SLOVENSKÉ V Y S Í L Á N Í V M E L B O U R N E

MELBOURNE

MACEDONIA — SLAVIA 0 : 1

(0:1)

Po dvou nerozhodných zápasech a jedné porážce
získala Slavia ve státní lize konečně oba body a to
na cizím hřišti. Velký podíl na tomto vítězství má
nedávno dovezená posila mužstva, J. Yzendoorn, který byl hlavní oporou slavistické obrany, mařící všechny útoky silného soupeře. Útok Slavie měl několik
skórovacích příležitostí, ale výbornému brankáři domácích se dařilo všechny krýt. Jediná branka zápasu
padla ve 35. minutě z trestného kopu.
Druhé mužstvo hrálo (po 3 vítězných zápasech) nerozhodně 2 : 2.

Dne 4. května bylo dojednáno v místnostech rozhlasové stanice 3EA 1120 KHz v South Melbourne
pravidelné týdenní vysílání v českém a slovenském
jazyce a to vždy ve čtvrtek od 4 do 4.30 hod. odpoledne česky a cd 4.30 do 5 hodin slovensky. První
vysílání na této stanici bude ve čtvrtek 18. května.
SLAVIA — HAKOAH 1 : 1 ( 1 : 1 )
Koortíuiáíorem pro české vysílání byl jmenován p.
Vlad Srost, pro slovenské p. J. Kulik, za stanici
Domácí Slavia začala s velkým elánem, útok si
jedná v záležitostech týkajících se těchto vysílání vypracoval několik příležitostí, ale nedokázal jich vyMr. Havock.
užít. Až ve 20. minutě se podařilo Williamsovi přeSoučasaě byla utvořena česká rozhlasová skupina, kvapit obranu Hakoah a prudkou ranou z 12 metrů
jejím;? S e s y jsou op. Gebertová, Hellerová, Kafka, skórovat. 11 minut nato však zarazil slavistický obránKa-idusová. Kmitová. Očenášková, Richtrová, Roje- ce Aldridge míč v trestném území rukou, rozTiodčí nařídil desítku, kterou hosté proměnili, skóre vyrovrová. Socst a. S o a s s v á .
nali. Slavistický útok se pak předháněl v zahazování
Je důležité. %
c o nejvíce krajanů vyjádřilo přání a "jasných šancí" ke skórování, hrálo se převážně
návrhy na. obsah vyslání. Zašlete je na adresu: Czech na půli mužstva Hakoah, ale další branka do konce
Language BraeáeasíÍBg. 3EA Station. 33 Bank, St., zápasu nepadla.
South MeOxranse. 2 8 5 - aebo kterémukoli členu rozDruhé mužstvo vyhrálo 2 : 1.
hlasové skupiny, aebo íeL: 538-7750 (Soust). 453-4683
Ve středu 17. května v 8 hodin večer hraje Slavia
(Očenášková),
J. O.
na stadiónu v Olympic Parku v 1. kole Australského
poháru proti mužstvu Alexander.
V 7. kole státní ligy, v sobotu 20. května, hraje
POČXÚC OD IS. MÁJA 1Í78
Slavia doma (Showgrounds) proti Altona City. 8.
od 4.30 do 5.8® ex^í. asa 3EA ETHNIC AUSTRALIA
kolo státní ligy bylo odloženo vzhledem k zápasu
(1120 KHz) boote býsat" v MeBxxBrae pravidelné reprez. týmu Viktorie proti mužstvu Dundee.
SLOVENSKÉ ROZHLASOVĚ VYSIELANIE
VALNOU H R O M A D U S. K. SLAVIA
Oznamy a s n r á w Süsse r M e ä x x s s e nz telefon
211-1729 a 337-6148."
bylo nutno odložit a to na čtvrtek 25. května (v
restauraci Edy Zlatého, Rheinland, 9-13 Drewery Lané. Melbourne-City).
ČESKÉ OCHOTNICKÉ D I V A D L O V M E L B O U R N E
konalo 2. května ra<«MSB Taíame behbbsh_ xiera zvolila na další období tento i j t a . předsedkyně J. Ro~
jerová, místopředseda BL & s £ . jses&aíSia Z. Haberová, pokladník F . tan, taátaená referentky H.
Rosenfeldová a H. T o m a s e r a . paraašá sbor pro dramaturgii R. Gebertová, A. Wsgaeresra. A. Rosenfeld
a F. Vozábal, členové výfesna A- Grafová. K. Průšová, S. Richtrová, E. S t r r ó ě B. Tomečková. M.
Voborská, V. Ambrož. EL Cisršssl a V. Novák, revisoři účtů J. Skružný a J. VŤoia-

ČESKOSLOVENSKÝ

BASKETBALOVÝ

TÝM,

složený převážně z hráčů Zbrojovky, podal na počátku svého australského turné jen průměrný výkon
a docílil výsledků, které nesplnily očekávání australských sportovců. Rušivý vliv na výkony hráčů může
mít ovšem únava z cestování a příliš velkého počtu
zápasů. Vedle utkání s australskými kluby sehraje
Československo-australské sdružení v Canbeře
mužstvo Československa sérii zápasů s reprezentačním týmem Austrálie. První takový zápas se konal
"Beseda"
v Perthu, který Československo prohrálo a druhé
— pořádá v sobotu 20. května 1978 "Maminčin bál"
utkání v Adelaide vyhrálo.
v domě Klubu polských vysloužilců, 15 Moore St.,
Dne 17. května hrají čs. basketbalisté ve WollonČESKOSLOVENSKÁ T A N E Č N Í SKUPINA
Canberra-City. K poslechu i tanci hraje Kašparova
gongu, 18. 5. v Sydney proti mužstvu NSW, 19. 5.
česká muzika ze Sydney. Taneční vložku bude mít
V MELBOURNE
v Canterbury, NSW, 20. 5. v Newcastlu proti Austráskupina Sokola Sydney v národních krojích. Vstupné
koná každý druhý čtvrtek
nacvičování
národních lii, 21. 5. v Brisbane proti Austrálii a 22. 5. v Towns$ 8.- včetně večeře.
tanců a uvítá další tanečnice a tanečníky, protože ville proti Queenslandu.
— Vzpomínka v rámci "Dne exilu" se bude konat
zájem o veřejné vystupování tanefeí skupiny stále
Na kongresu Australské
18. června 1978. V 1.15 hod. odpoledne bude sloužit
vzrůstá. Předchozí zkušenosti nejsou nuzné. Podrobné
Páter P, Eliáš ze Sydney mši svatou v katedrále
Ex-High School
sociologické
společnosti,
informace tel. 758-2524 (Kare!
Jaačšř).
který se bude konat ve
FRENCHMASTER
sv. Kryštofa na Manuce.
dnech 18. až 21. května v
připraví spoleh.
Brisbane, bude mít předna závěrečné,
nášku Zdeněk Volek z
leaving a H. S. C.
Bendigo Institute of Techa ústní univers,
V E L K Ý V Ý B Ě R V Í N , L I K É R Ů A PIVA
nology o problémech polizkoušky, konvers.
tických uprchlíků a jejich
domácích i importovaných z různých zemí
Volejte
začlenění v emigračním
Melbourne 91-7174
DODÁME ZA VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLIÍ
procesu.

SPECIÁLNÍ N A B Í D K A :
normální cena S 10.94
zievnem S 3.00
_____
netto S 7.94

KARLOVARSKÁ BECHEROVKA
, .
j i
(původní baleni):
JELÍNKOVA VIZOVICKÁ SLIVOVICE
(10 let stará, pův. balení):
TYTO CENY ZŮSTÁVAJÍ

V PLATNOSTI

normální cena S 11.50
zievnem » 2.60
netto S 8.90
POUZE DO 30. ČERVNA 1978

Objednejte písemně nebo telefonicky

J. K I N D A & CO. Pty. Ltd.
407 Blackshaws Rd., North Altona, Vic. 3025
Telefon (Melb.) 314-6111
OSOBNĚ můžete nakoupit za uvedené ceny v těchto obchodech: J. Kinda & Co. P/L.,
407 Blackshaws R d „ North Altona, nebo 106 Millers Rd.. Nrth. Altona. Víc.
ALF'S Wines & Spirits P / L . , 417 Springvale Rd.. Forest Hill. Vic.
mrnrvrWin«
Xr Snirits P / L . . 291 Park St.. South Melbourne, Víc.

LETOVISKO

" Š U M A V A "

Locke's Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANTONÍNSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 4. června 1978
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým
Jídlo

—

orchestrem

pití

ťK dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

mi

sport
-13-

Karel
Po 5. kole bez tráty

HLAS

DOMOVA

Janovský
bodu: Československo a SSSR

Hokejové mistrovství světa
Ve středu 26. dubna, v nejpozdějším termínu hokejové historie, bylo v pražské Sportovní hale odstartováno mistrovství světa v ledním hokeji, které — jak ostatně napověděly zahajovací zápasy — může být vrcholem v dosavadních dějinách těchto vrcholných světových podniků. "Vládnoucí mistři světa"
Čechoslováci deklasovali sice v úvodním střetnutí nováčka A skupiny Východní Německo 8 : 0 (po třetinách 2 : 0, 2 : 0 a 4 : 0), 14.000 diváků na vyprodaném stadiónu bylo však více spokojeno s výsledkem
než s předvedenou hrou čs. národního mužstva. Především slabě hráli Čechoslováci v prostřední třetině,
kdy j i m chyběl vtip a nápad a ani zakončení neměli takové, jak by si hlediště přálo. V závěrečné
třetině však čs. národní mužstvo ukázalo, že hokej hrát nezapomnělo, ale 20 minut slušné kombinační
hry by bylo v těžších zápasech málo. Nejlepším hráčem ČSR byl brankář pražské Sparty Jirka Holeček,
který v druhé třetině, kdy souper měl několik šancí, prokázal svůj skvělý postřeh. — Dvě branky ČSR
dal Peter Šťastný (Slovan Bratislava), po jedné jeho bratr Marian (rovněž Slovan), Chalupa (Dukla
Jihlava), Pouzar (Č. Budějovice), Hlinka (Litvínov) a Milan Nový (Kladno).
SSSR, který patří k úzkému kruhu favoritů, byl
ve své premiéře s hokejisty USA na pokraji ztráty
bodu. Ještě 13 minut před koncem střetnutí byl stav
4 . 4 a Američané měli v té době dvě velké šance.
Nevyužili jich, minutu k minutě ochabovala jejich
kondice, a to bylo příčinou, že — k velkému zklamání hlediště — prohráli se SSSR 5 : 9.
Utkáni se nevyhrávají na trestné lavici: reprezentační tým NSR byl ve svém prvém zápase pražského
mistrovství světa Švédům téměř rovnocenným soupeřem, prohrál však vysoko 2 : 6 jen proto, že jeho
obránci hráli mnohdy hodně nečistě a byli za to
čs. rozhodčím Šubrtem správně vylučováni. A výsledek toho: 3 góly inkasovali v oslabení.
II. den MS — Senzační Finsko
S velkým zájmem očekávaný start Kanaďanů skoačil fiaskem. Reprezentanti javorového listu vedli sice v 17. minutě zahajovací třetiny nad Finskem už
4 : 1, pak však byli za nekonečný seriál nečistých
zákroků a hrubou hru jako na běžícím pásu vylučováni. Mužstvo Suomi (které má ve svých řadách 6
profesionálů působících v americko-kanadské lize)
dokázalo při přesilovkách nejen vyrovnat, ale v závěrečné třetině strhnout ještě vítězství na svou stranu. A jejich nečekané vítězsví 6 : 4 bylo zcela zasloužené, Fini budou v Praze všem týmům nebezpečným soupeřem.
Američané po hrdinném boji s mužstvem SSSR prohráli se Švédy nfečékaně hladce 1 : 5, i když i íento
krátě o jejich prohře rozhodla v poslední třetině
slabší kondiční příprava. Třeba však říci, že vítězství švédů nad USA bylo přesvědčivější než den
předtím mužstva SSSR nad Američany.
SSSR měl v utkání s hokejisty NSR stále hru ve
své moci, přesto německá tvrdost (tentokrát už trochu v mezích regulérnosti) platila na olympijského
vítěze, který vyhrál pouze 7 : 4, tedy výsledkem, z
kterého měli více radosti poražení než vítězové.
I I I . dne MS — Nervák na zhroucení
Když v 1. minutě druhé třetiny překonal pravý
křídelní útočník Porvari bezmocného čs. brankáře
Holečka a Finsko vedlo nad československem už
4 : 1, málokdo z těch 14.000 diváků na stadiónu samém a z miliónů těch, kteří přihlíželi televiznímu
přenosu věřil, že by Čechoslováci mohli ještě odvrátit porážku — už i proto, že finský gólman Kive-

Ve zkratce
— Po vítězství 1 : 0 v Soluni nad Řeckem a prohře 1 : 2 s Maďary v Budapešti, rozešlo se čs. fotbalové národní mužstvo
ve svém třetím utkání r.
1978 v Brně s reprezentačním mužstvem Bulharska za bezbrankového stavu — 0 : 0. Střetnutí bylo
průměrem, nic víc; oba
týmy — především československý — propásly ně-

kolik gólových příležitostí.
— Nejpopulárnější belgický klub RSC Anderlecht
se stal v Paříži podruhé
(poprvé v r. 1976) vítězem druhé
nejslavnější
evropské fotbalové soutěže klubových celků, soutěže
"držitelů
trofejí",
když ve finále zvítězil nad
Austrií Vídeň
suverénně
4 : 0 , po poločasu 3 : 0.

— O—

laee přiváděl v té chvíli čs. hokejisty k úplnému
zoufalství, když zlikvidoval několik jejich vyložených
gólových šancí. Kdo z nás by v této chvíli nevzpomněl na beznadějnou hru Československa před 4 roky
v Helsinkách, kdy se Čechoslováci museli dvakrát
sklonit před vynikajícími Skandinávci. Plných 14
minut čisté hry zůstal tento stav (4 : 1 pro Finsko).
Když se však už hlediště pomalu smiřovalo s prohrou, rozhodlo se čs. národní mužstvo k poslednímu
pokusu zvxátit ještě utkání. Litvínovský Hlinka (v
35. minutě) a pardubický Martinec (ve 40. minutě)
snížili stav na 3 : 4, a tak před zahájením závěrečné třetiny se hlediště začalo znovu rozehřávat. A
to i proto, že jeden z Finů těsně před zazněním sirény ukončující druhou třetinu fauloval a tak tým
Suorni musel začít poslední třetinu v oslabení. Této
přesilovky sice čs. tým nevyužil, v 46. minutě se
však přece jen Jiřímu Novákovi podařilo za nepopsatelného jásotu na stadiónu vyrovnat na 4 : 4 . Fin o v é byli v tomto momentě se svou hokejovou abec e d o « u konce, u konce i s dechem, prohráli ještě
4 : 6 a tak se přesně do puntíku opakovalo to, co
den předtím: jenže ne tentokrát ve prospěch Finů
(kteří s Kanadou prohrávali už 4 : 1 a nakonec vyhráli 6 : 4 ) . ale ten závěr měl lepší soupeř, mužstvo Československa. Bylo to však pro všechny drama
na infarkt, něco podobného Pražané už dlouho neviděli. Čs. mužstvo, které sice mělo v zápase s Finy
nástup a vedlo 1 : 0. nenašlo dlouho zbraň na rychlou a vynikající hru Finů, nakonec však zasluhuje
absolutorium, vždyť právě v kritických chvílích ukázalo. že j e mužstvem vysokých kvalit. — Branky
ČSR: Martnsec a Jiří Novák po 2. Pouzar a Hlinka
po jedné.
Ve večerním stkáni Kanada — V. Německo nacvičovali zámořští hokejisté různé varianty hry. šlo jim
pouze o vítězství, nikoli o výsledek. Nakonec se spokojili s vítězstvím 6 : 2. "nehrají prý na skóre, ale
na výhru, potřebnou k zisku jedné ze tří medailí;
ani prohra s Fmy Jim prý nemůže pokazit bojovou
morálku".
IV. den MS — S NSR stačilo tréninkové tempo
Necelých 24 hodin po bitvě s Finy měli Čechoslováci ve svém třetím "vystoupení" světového šampionátu za soupeře tým NSR. ve kterém jim k suverénnímu vítězství více než rozdílem třídy 8 : 2
(po třetinách 2 : 1 . 4 : 1 a 2 : 0) stačilo hrát "na
| půl síly". Trenéři dr. Jáno Starší s Karlem Gutem
j nechali odpočívat brankáře Holečka
(nahradil ho
Crha), obránce Bublu, a v průběhu utkání si fázovitě oddychli i další hráči mužstva ČSR. Někoho by
mohl překvapit těsný výsledek první třetiny (2 : 1),
ale ten nevyjadřuje obrovskou převahu Čechoslováků, kteří vedli " r y c h l e " 2 : 0. nebrali soupeře vážně
a tak se podařilo nehlídanému kapitánu NSR Schloderovi snížit stav na 1 : 2 . V prostřední třetině však
"padaly branky" a při pozornějším zakončování akcí
jich mohlo být za zádami jinak výborného německého
gólmana Weishaupta z Berlína daleko více. Třeba
jen dodat, že za stavu 5 : 1 snížil Kuehnhackl (narozený v ČSR, v NSR teprve od r. 1968, mluví lépe
česky, než německy) stav na 2 : 5 gólem, který neměl vůbec platit, neboť jeden ze západoněmeckých
obránců před čs. svatyní fauloval, čs. hokejisté v

15. 5. 1978
domnění, že sé bude vylučovat, Kuehnhackela vůbec neatakovali a ten bez námahy vstřelil branku.
Sovětský rozhodčí Dombrov.ski ^ákeřaou hru německého zadáka nepotrestal a Kuehnhackelovu branku
uznal. — Druhým mužem v dresu NSR, mluvícím
česky, b y l VI. Vacátko, který v r. 1968 odešel z ČSR
do NSR a dostal brzo německé státní občanství. Vacátko patří k velkým posilám mužstva NSR, v utkání s ČSR se však neprosadil. — Branky ČSR: Ebermann (Plzeň), Peter a Marian Šťastní (Slovan Bratislava po 2, Černík (Dukla Jihlava) a Kajkl (Plzeň)
po 1.
Prvého dvojciferného výsledku na tomto mistrovství
dosáhli švédové, kteří porazili v procházkovém tempu nováčka A skupiny V. Německo 10 : 1 a ujali se
momentálně vedení v tabulce.
V. den MS — Zámořské derby bez překvapení
Finové jsou bezpochyby svými dobrými výkony
největším překvapením šampionátu: i v utkání se
SSSR měli skvělý nástup a až do poloviny zápasu —
do 10. minuty druhé třetiny — vedli nad olympijskými přeborníky 2 : 0 . Pak však v rozpětí 4 minut
dostali 3 góly, sil jim ubývalo a nakonec (v poslední třetině ještě snížili stav na 8 : 4) prohráli se
Sověty 3 : 6 . — V druhém střetnutí dne zahráli reprezentanti javorového listu — Kanaďané — naplno a
zvítězili nad hokejisty USA bez větší námahy 7 : 2
(po třetinách 2 : 0, 2 : 0 a 3 : 2 ) , když teprve za
stavu 7 : 0 polevili a Američané alespoň V závěru,
v posledních 3 minutách snížili stav na 2 : 7.
V I . den MS — 1. 5. 78: 8 gólů za 17 minut
Suverénní vítězství favoritů: zatímco však střetnutí Kanady s NSR mělo normální průběh (reprezentanti javorového listu po celý zápas jasně vedli a
zvítězili 6 : 2 ) , východoněmečtí hokejisté udrželi se
SSSR až do 43. minuty nerozhodný stav 2 : 2 . Pak
však sovětské mužstvo bombardovalo východoněmeckou svatyni a v rozpětí necelých 17 minut nastřílelo 8 branek a tak vyhrálo ještě vysoko 10 : 2 (po
třetinách 2 : 1 , 0 : 1 a 8 : 0).
V I I . den MS — utkání s USA: " A ť žije S<parta"
Američtí hokejisté dokázali už na mnoha světových šampionátech pořádně zkřížit plány Čechoslováků. S tímto předsevzetím nastoupili proti vládnoucím
mistrům světa i v pražské Sportovní hale, kde jim
sympatický 621etý trenér John Mariucci dal příkaz,
aby hráli vysloveně defensivně, rychlými brejky se
však dostávali do čs. obrany. Tento recept byl dlouho úspěšný: ačkoli čs. národní mužstvo mělo v zahajovácí třetině velkou převahu, odcházelo do kabin k první přestávce za bezbrankového stavu 0 : 0 .
A že neinkasovalo 2 hole některého z Američanů gól,
může vděčit skvělému postřehu brankáře Holečka.
Hned však v nástupu do druhé třetiny Sparťané rozhodli prakticky utkání: v rozpětí necelých 4 minut
(od 2. do 6. minuty) vstřelil Pavel Richter 2 branky
a obránce Jan Zajíček třetí gól, ČSR vedlo v 26.
minutě 3 : 0. V další fázi hry v druhé třetině se na
skóre zápasu nic nezměnilo. Kapitán amerického reprezentačního teamu Curt Beneth sice hned na počátku závěrečné třetiny snížil po brejku stav na 1 : 3 ,
Sparťan Zajíček však za pokřiku hlediště " A ť žije
Sparta", upravil v 9. minutě stav na 4 : 1 pro ČSR.
A pak najednou začaly " p r š e ť " góly. Nakonec Československo vyhrálo zaslouženě 8 : 3 ( 0 : 0 , 3 : 0 a
5 : 3 ) , svým celkovým výkonem však neoslnilo. Chybovalo pomalým rozehráváním kotouče z obrany do
útoku, které vyhovovalo tradičně už rychlým Američanům, kteří všechny 3 góly dali ve chvíli, kdy
je čs. mužstvo obléhalo, neboť rychlými protiútoky
se dostávali před Holečkovu branku. Třeba říci, že
všechny 3 branky dali Američané po hrubých chybách čs. hráčů; převahu v poli měli čs. hokejisté
větší než říká vítězství o 5 branek. Kuriozitou utkání USA —- ČSR bylo, že ani jeden hráč nebyl vyloučen, hrálo se skutečně čistě (rozhodčí snad přesto
mohl několikrát vylučovat — na obou stranách), což
nemá snad ve vzájemných zápasech Čechoslováků s
(Pokračování na str. 12)
HLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St„ Richmond,
Vic. 3121.
Telefon 42-59«0.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ:
v Austrálii $ 12.-,
do zámoří poštou: NZ $ 14.-, US $ 14.-, Can.
$ 14.-, £stg. 8.-, DM 31.-, Rand 12.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku sdělíme na požádání obratem.

