HLAS DOMOVA
Registered for posting as a Category B publication.

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY

Ročník XXVIII.

Price 50c

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

Melbourne 29. května 1978

Číslo 11.

Šťastný život a útěky z ráje
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"Manifestační průběh" májových oslav a výsledky socialistické výstavby
"dokumentované" na okresních a krajských, konferencích KSČ, které probíhaly
v těchto týdnech, to byly nejnovější důkazy úspěchů československé propagandy, to byl i pozoruhodný výsledek roku stranického vzdělávání, který právě
končí — dovídalí jsme se z úvah československého tisku. Straničtí filozofové se
též rnanifestačně usnesli, že to vše je částí důkazů o úspěších komunistického
zřízeni, kterému patří budoucnost, zatímco západní režimy, "ohánějící se frázemi o lidských právech" jsou odsouzeny k zániku. "Lidé v socialistických státech žijí lépe, plněji a šťastněji a <s důvěrou hledí v budoucnost", pochvaluje
si například v úvodniku Rudé právo ("Dva světy", 20. 5.) a přidává příčinu i
podrobnější ujištění: "Díky vedoucí úloze strany . . . žijeme ve společnosti, jež
je stabilní, dynamicky se rozvíjí a v níž jsou všechny podmínky pro tvůrčí,
klidný a mírový život našich lidí. To je také zdrojem našich jistot, naší důvěry v budoucnost.'"

NÁROD V NÁS

Marcela Čechová
V Melbourne letos opět vystupovala s australskou
poperou Miluška Šimková. Zpívala nejen v oficiálním
divadle Australanům, ale docela, samozřejmě vystupovala. v obyčejném školním sále (a dokonce i v
hlučné restauraci, kde ani na chvilku nepřestali čepovat) pro hrstku Čechů a Slováků, kteří ji pozvali.
Zpívala zdarma. Při vystoupení v jednom okamžiku
sešla s podia mezi diváky a rozdávala kytičky. Ona,
která by měla květy jenom přijímat. Jak se mi
později přiznala, koupila je z vlastní kapsy a cele
odpoledne svazovala do úhledných snítek. Na otázku, proč to vše dělá, odpověděla zcela prostě: "Mám
ráda lidi a jsem vlastenka."
Slova "jsem vlastenka" mi dala látku k přemýšlení. Zarazilo mne — není už mezi námi slyšet často.
Dneska už se nenosí, ztratilo, tak jako mnohá jiná
slova, svůj původní mravní vroucí obsah. Být vlastencem bylo kdysi synonymem slov sloužit, obětovat se, trpět a třeba i položit život. Bylo to, jak říká filozof Erazim Kohák, z jehož knížky Tsem si
vypůjčila titul této úvahy, pojetí veskrze romantické.
Romantika nenapadlo, že "když národ člověka vězní
a posílá na šibenici, národ zrazuje člověka. Romantikovi se zdálo jednoznačné, že když si člověk zachrání kůži nebo svobodu pochodem ze Železné Rudy
do Eisenhutu, zrazuje, probůh! národ." Romantické
pojetí vlastenectví, dovedeno ad absurdum, končí až
u hesla propagovaného komunisty: "Opustíš-li mne,
zahyneš." Jak opět dovozuje Kohák, změna národnosti není tragická pro člověka, ale naopak může
být tragická pro národ. Již po několik století "očišťuje" právě panující vrchnost národ od lidí, kteří se
nechtějí vzdát svobody, nechtějí se podrobit, zlomit.
Vzdorná hlava je buď useknuta domácími prostředky nebo odchází do exilu. Nabízí se otázka: Jsou
tito vyhnanci povinni cítit se stále příslušníky národa? A do jaké míry je "očištěný" národ hoden naší lásky a úcty? Co nás k němu ještě poutá?

pák daleko víc, jak prozrazují občasné zprávy o
záslužné práci čs. pohraničníků. (V některých nápravných ústavech, tj. kriminálech, tvoří prý ti,
kteří se -pokoušeli o nelegální přechod hranic, až
třetinu počtu vězňů, kteří
neprovedli čin, hodnocený
jinde jako kriminální - hlásil nedávný navrátilec
z kriminálu. O těch se
ovšem širší veřejnost neJenže — jsou zřejmě li- vyměnili r á j za kapitali- propagačně řádně pošpi- dozví.) Stačí však listovat
nění) donutili pilota k od- dál číslem Rudého práva,
dé, .k nimž stranické prav- stické peklo?
Před dvěma týdny vzbu- letu na Západ, kde požá- které jsme vpředu citovady stále ještě nedošly,
dil
pozornost únos česko- dali (současně s přísluš- li a objeví se zpráva o
které ani rok stranického
jiných odvážlivcích, kteDnešní pojetí národního sounáležení a vlastenectví
vzdělávání patřičně ne- slovenského letadla při níky rodiny jednoho z
rým se útěk na západ ne- je ovšem veskrze moderní. Dalo by se říci přizpůsoovlivnil a kteří pak dě- cestě z Východního Ně- nich) o azyl.
Pokusů o útěk méně podařil: u Městského sou- bené okamžité potřebě a ještě lépe: přizpůsobené
lají jinak spokojeným pro- mecka do Prahy, kdy dva
naší pohodlnosti. Mnozí z těch, kdož horují pro krá"nepoučení"
(a
dnes
už
dramatickým
způsobem je (Pokračování na str. 2) sy Československa, se vyjadřují jazykem Škvorecképagándistům
naschvály,
ho Blběnky: ". . .Až budu rytajrovat, tak se šůr
neprojevují dostatek důzabukuju na trip do E v r o p y . . . " Když potom přivěry v budoucnost a souZ akých dövodov sa k tomu vedeníe Číny odhodlalo?
jede na návštěvu babička, domlouvají se s ní ječasně ruší zamýšlený projich děti způsobem, který babičku rozpláče. Běda,
pagační efekt v nepřátelkdybyste tomuto druhu vlastenců řekli, že je to nejen škoda pro děti a ostuda, ale i zrada na nesčetské cizině. Jakpak mají
ných romanticích, kteří už od dob národního osvopůsobit v kapitalistickém
Z Hong Kongu i priamo z hlavného města kontinentálnej Číny, z Pekingu, pri- bození pokládali pro líbeznou českou řeč hlavy na
světě ujišťování, že náš chádzajú správy o zmenenej situácii v náboženskej oblasti. Nové vedenie čínskej špalek.
!id žije lépe, plněji a komunistickej strany sa po smrti Mao Ce-tunga snaží konsolidovat' spoločenské
Další druh vlastenců prohlašuje, že nikde neprošťastněji, když právě teď, poměry v krajině, skončit' s takými výstrelkami aké priniesla tzv. kultúrna re- žije tak pěknou dovolenou jako právě v Českoslovenv měsíci radostných oslav volúcia, ktorá začala v r. 1966. Súčasťou tohoto konsolidačného vývoja je a j sku. Ptám se vždy jen tak mimochodem: "A poměr sis upravil?" Víme, oč jde: za zproštění státvšeho našeho lidu, proni- oblast' náboženská, kde sa začína prejavovať viac tolerancie.
ního občanství se jednak musí platit — kolik, to
kají za hranice
zprávy,
určují soudruzi sami podle své libovůle, jednak je
Náboženský život v kon- 1950-tých začala protiná- Rímom v r. 1957.
že naši šťastní lidé do tinentálnej Čine překoná- boženská kampaň a círAle v tomto období, kto- nutno podepsat prosbu o odpuštění hříchů. První
nešťastné ciziny odjíždět val tie isté stupně nábo- kevně a náboženske inšti- ré trvalo až do začiatku znamená režim materiálně podpořit, druhý de facto
jej uznat. Zajímavé: ještě, nikdo z těch, kteří nanesmějí a že se proto od- ženskej perzekúcie ako v túcie boli dané pod priamy tzv. kultúrnej revolúcie v vštívili Československo, se nepřiznal, že by cokoliv
važují riskantních a ně- iných komunistami ovláda- vládny dozor. Mnoho ko- r. 1966. bol v kontinentál- kromě povinné výměny dolarů platil, tím méně podkdy i krutých akcí, aby ných krajinách. V rokoch stolov bolo zavretých a ve- nej Čine predsa len utlu- pisoval. Aby bylo jasno: nejsem proti navštěvování
nemocných starých maminek, právě naopak. Připadá
riaci sa mohli zhromaždo- mený náboženský život.
mi však víc k pláči než k smíchu, čtu-li v exilovém
vať k bohoslužbám len v
Keď však přišla "kul- oběžníku, jenž si říká demokratický a antikomunisticniekoťkých
kostoloch. túrna revolúcia", začala ký: "Kontakt s lidem ve vlasti a to prostřednictvím
rozhlasu a využíváním všech možností turistického
Tento osud postihol všetky a j nová éra v oblasti ná- ruchu je tedy základním úkolem našeho exilu . . ."
Odsouzení dr. Uri Orlova nám dává další poučeni, náboženské spoločnosti a boženskej: totálna perzeProti takovému pojetí antikomunismu je ovšem třeba
že v Sovětském svazu i v celém východním bloku
se téměř nic nezměnilo od dob stalinského teroru. církvi: budhistické, moha- kúcia. Všetky kostoly boli Rafael Kubelík se svým zásadním postojem: "nekatolické a zavreté a náboženská akti- pojedu do Československa, protože tam a odtamtud
Orlovovu kampaň za lidská práva můžeme stěži po- medánske,
nemohou jezdit všichni" hotový břídil.
suzovat jako ohrožení sovětského režimu,
zvláště protestantské.
Misionáři vita znemožnená. Veriaci,
když SSSR patří k signatářům dohod v Helsinkách boli vypudení z krajiny a o ktorých sa vedelo, že sa
Je jistě příjemné (někdy také ne — viz příběh
J
a
n a Janesky) shledat se se starými známými mía Bělehradě. Orlov se pokoušel upozornit na to, že
pridržujú svojho nábožensty a lidmi, ještě lépe však můžeme uskutečnit kontyfo dohody by se měly respektovat i v Sovětském cirkvi, pokial' chceli exiského
vierovyznania,
boli
takt s lidmi, když oni sami přijedou clo svobodné
svazu. Dostal za to sedm let vězení a pět let vy- stovat', sa museli osamohnanství.
statnit' a prerušiť styky hanobení a prenásledova- země. Možnost vzniká nejen tím, že jim cestu zaplaCelému světu se tak dostalo důkazu, že Kremlem s náboženskými spoločno- ní. Čínská pevnina bola tíme, ale i tak, že ovlivníme režimem do ciziny vyproklamovaná demokracie a dodržování lidských práv sťami a cirkevnými ú- úplné odřezaná od nábo- slané "spolehlivé". (Na své loňské cestě po světě
jsem poznala hezký případ vhodně usměrněného hrajsou jen Potěmkinovou vesnicí. Ať to byla Stalinova,
ženských vplyvov zvonku. bivého komunistického obchodního zástupce, šil pak
Chruščovova nebo nyní Brežněvova vláda, místo pro stredňami v cudzine, ináč
osobní svobodu se nenašlo v žádné z nich. Kremel- by boli prenásledované a Zdá sa, že a j toto príko- na režim tak krásnou boudu!)
ské samoděržaví má patologický strach z vnitrostát- obviněné, že sú v služ- rie a prenásledovanie zná( Pokračování na straně 2)
ní diskuze a možných rozporů. Oriovův případ mu- bách cudzej mocnosti. Z šali čínski kresťania v násí přesvědčit i ty nejnaivnější, že mírová koexistence
dejí, že raz príde změna.
mezi Východem a Západem není prakticky možná, toho dóvodu musel napr.
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
jestliže sovětský systém nemůže tolerovat ani mír- a j předseda Čínskej kato- Prvé zjavy tejto změny sa
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polyprint
teraz
začínajú
ukazovat'.
nou kritiku uvnitř SSS'R, jaká pak může být jeho líckej vlasteneckej asociáupřímnost přiznat takovou kritiku zvenčí? Sovětský cie. arcibiskup Pi Shu- Niektoré kostoly, zavreté
Pty. Ltd., 7a Railway Place, Richmond, 3121
monolit je stále obehnaný ostnatým drátem a pro(Pokrač«vanie na str. 2)
tkaný kulometnými věžemi.
V. D. shih prerušiť spojenie s
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Dva světy
sili, že v ranních hodinách
24. května zastavil československý strážní oddíl u
pohraničního přechodu poblíž Pomezí nad Ohří tři
ozbrojené muže. kteří se
snažili uprchnout na západ v autobusu obsazeném
45 školními dětmi. Podle
informací, které dostali od
československých kolegu,
zmocnili se tito mužové
autobusu předcházejícího
večera u jezera nedaleko
Chebu, kde byly dětí z
okolí Prahy na školním
výletu, a donutili řidiče
k odjezdu k hranicim.
Čerstvá zpráva pak při- Tam v ranních hodinách
chází z bavorského mini- žádali o volný přechod do
výměnou
za
sterstva vnitra: němečtí Bavorska
autobous s dětmi. Českocelníci ze Schirndingu hlá(Pokračování se str. 1)

du v Praze skončilo 19.
květná hlavní líčení se
skupinou osob, které v
listopadu loňského roku
připravovaly únos čs. letadla na lince Karlovy
Vary — Praha. Jakýsi
Evžen D. byl odsouzen k
14 letům odnětí svobody
se zařazením do 3. nápravné skupiny, Jiří Č. k
8 letům ve 2. nápravné
skupině, Alena E. na 5 let
a Karel K. na 4 roky odnětí svobody, oba rovněž
ve 2. nápravné skupině.

slovenská pohraniční stráž
však obklíčila autobus a
obrněný vůz zatarasil cestu k hraničním závorám.
Němečtí celníci sledovali
pak přestřelku, při niž
byl jeden z ozbrojených
mužů zabit a zbylí dva
zraněni. Lehčeji zraněno
bylo i jedno z dětí. Poškozený autobus
byl pak
rychle odstraněn z dohledu.
To byl ovšem krutý pokus, jak dosáhnout svobody, protože byly v sázce
životy dětí. I v tomto případě však spočívá hlavní
vina na režimu, který zabraňuje svým občanům
opustit zem svobodně, způ-

Národ v nás
sobem v civilizovaných zemích obvyklým.
Při psaní této poznámky není známo, zda se čs.
zpravodajské prostředky
o celém případu vůbec
zmíní, dojde-li však k tomu, dovedeme si představit, jak jej budou prezentovat. Vládní propaganda
o šťastném životě v komunistickém státě tím narušena jistě nebude, zprávy
o tom, že "socialismus
naplňuje hluboce humanistické ideje lidstva", zatímco "každodenně se dozvídáme otřesná fakta o
potlačování
základních
lidských práv v západnim
světě", budou dále předkládány k věření.
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veriaci. Otvorené bolí a j
níekioré budhistické pagody a mohamedánske mešity.
Nedávno sa konal v Pekingu 5. kongres čínské;
komunistíckej strany, na
ktorom sa rozhodovalo o
změnách v ústave a teda
a j o postoji k náboženstvu. Súčasne zasadala aj
tzv. Ludová politická konzultativna konferencia. Je
to teleso. ziožené z delegátov, kiorí reprezentuji;
nekomurástickú časť obyvatelstva. teda a j cirkvj.
a na tejto konferenci! se
teraz. po 16 rokoch. pc

prvý raz objaviii a j pred- meroch, ktorý poskytla
stavitelia
křesťanských pani Wongová časopisu
cirkví: katolicky arcibi- China Takl, vychádzajúcéskup Pi Shu-shih,. biskup ho v Hong Kongu. Pani
Ting Kuang-Hs'u, ktorý bol Wongová hovoří, že na
pred "kultúrnou revolú- niektorých miestach neciou" predsedom Spojené- mala "kultúrna revolúcia"
ho teologického seminára tak ťažké důsledky na
v Nankingu a f a r á r Liu činnost' veriacich, ako to
Liang-mo, bývalý zástupca bolo vo veťkých mestách.
generálneho
tajemníka To vraj preto, že a j nieNárodnej rady
čínských ktoré kádre "kutúrnej reEx-High School
FRENCHMASTER
protestantských
cirkví. volúcie" boli křesťanské.
připraví spoleh.
Ako čestný hosť bola na Příležitostné tito příslušnina závěrečné,
konferencii přítomná a j ci kulturněj revolúcie v r a j
leaving a H. S. C.
pani Wu Yi-fang, 86ročná upozorňovali zhromáždea ústní univers,
cirkevná a veřejná pra- ných na bohoslužbách, aby
zkoušky, konvers.
Volejte
covníčka. ktorá vyštudo- nespievali tak hlasno, ale
Melbourne 91-7174
vala na univerzite v Mi- že sa nestarali o to, čo
chigane. viedla v Nankin- sa na zhromaždení veriagu misionársku školu pre cich dialo.
V Austrálii můžete kupovat jednotlivá čísla
dievčatá a bola členkou
V niektorých oblastiach
činskej delegácie na zaHLASU DOMOVA V TĚCHTO OBCHODECH:
Číny sa svátí sobota miekladajúcom
valnom
zhroADELAIDE, JIŽNÍ AUSTRÁLIE:
sto nedele a vtedy l'udia
NOVINOVÝ STANEK vedle kina Metro, Hindiey maždené Spojených náro- navštevujú rózne schódzky
cov v San Ftancisku v r.
St., Adelaide-City
a náboženské zhromaždeG. & M. PIPINIAS, Club, 131 Hindley St., Ad« 1945. Až do r. 1966 bola nia podl'a svojej zál'uby.
podpresedkyňou Združenia
laide-City
Na takýchto cirkevných
pre šírenie křesťanstva v
PERTHU, ZAPADNI AUSTRÁLIE:
zhromaždeniach sa čita
DOOGUES Lucky Lottery Agency, 159 Murray S t . čine.
jiblia, spievajú náboženPerth, W. A.
Všetci tito církevní dele- ské piesne a končí sa
SYDNEY, NOVÝ JIŽNÍ WALES:
gáti predstavujú zaniklú modlitbami. Pani Wongová
BONDI BEACH Newsagency, 134 Campbell's Pde., éru misionářské] činnosti poznamenala, že v jej
Bondi Beach, NSW.
PORTER & CO., Newsagency, 203a Castlereagh St., v Čine pred víťazstvom oblasti bolo v poslednom
Mao-ce-tunga v r. 1949. Za čase pokrstených vyše 100
Sydney-City
STEINDLER'S RESTAURANT, 197 Campbell St.. členov Ludovej politickej l"udí. Bolo to v zimných
Darlinghurst, NSW
konzultatívnej konferencie mesiacoch a cirkev bola
MELBOURNE, VIKTORIE:
boli zvolení ešte před kul- len upozorněná zo strany
FLINDERS ST. STATION (prodej novin uvnitř túrnou revolúciou. Ale na stranických kádrov. aby v
nádraží), City
poslednom zasadaní boli zimných týždňoch nekrstiMcGILL'S NEWSAGENCY, 183 Elizabeth St., Meluž a j niektorí noví pred- la toFko detí. pretože by
bourne (proti hlavní poště)
v r a j mohli cachladnúť a
PRAHRAN MARKET, prodejna novin, 205 Com- stavitelia cirkví.
mercial Rd., Sth. Yarra
Buletín Světového lute- z toho by potom mohli
CLAYTON Greeting Cards Shop, 336 Clayton Rd.,
ránského zväzu, Informa- mať kádre nepříjemnost'.
Clayton
Zdelila tiež. že bohoslužby
VILLAGE BELLE Newsagency, 161 Ac!and St.. tion. prináša v poslednom
čísle úryvok rozhovoru o i Večera P á n a sa často
St. Kilda, Vic.
nových náboženských po- konaiú v núdzBTých budo-

(Pokračovaníe zo str. 1)
viac ako desaťročie. bolí
už otvorené. Na bohoslužbách diplomatického zboru v katolíckej katedrále
v Pekingu sa objaviii domácí l'udia. Podobné přišli na protestantské bohoslužby v Nankingu domáci

29. 5. 1978

(Pokračování se str. 1)
Proti někdy pokřivenému vlastenectví někteří z
nás stavějí na odiv své nevlastenectví. Režim jim
ublížil a všechno české proto hodili za hlavu. V prvém
mají pravdu — národ se na nich skutečně provinil.
Ve druhém lžou sami sobě. Národ je v nás, ať chceme či ne.
Filozof Kohák říká: "Hlásím se k národnosti, protože jsem přesvědčen, že člověk své lidství nemůže
realizovat obecně. Světoobčan ztrácí důležitou část
své lidskosti — totiž konkrétní realitu všeho, co
hlásá."
Když se Miluška Šimková v zakouřeném restauračním sále statečně pokoušela zpěvem přehlušit cinkání sklenic, uvědomila jsem si, že vlastenectví, pocit
náležení, vězí pevně v každém z nás. Rozdíl je jen
v tom, kolik jsme ochotni (nikoliv schopni) pro vyjádření svého vnitřního cítění udělat, ko!ik nepohodlí
jsme připraveni podstoupit. Někomu je zatěžko naučit sebe a své děti "nepotřebnému" jazyku. Jiný
tento jazyk hrdě prosazuje ve světě (Miluška naučila svoji kolegyni Australanku zpívat česky árii z
Rusalky). Někomu je líto obětovat pár pětek na cokoliv českého či slovenského — knihou počínaje a
poštovným na odeslání podpisu pod petici nesouhlasu s okupací Československa konče. Jiný kupuje
ze svého květiny, aby je rozdával zcela neznámým
lidem. Neptám se, kdo je lepším vlastencem, ptám
se, kdo je lepším člověkem: ten, kdo se snaží, třeba drobně a někdy nadarmo, či ten, kdo pohodlně
hnije?

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

vách, pretože niet dosť
kostolov. Vel'mi dórazne
však připomenula, že jej
cirkev nemala nikdy nějaké spojenie s cudzinou.
Cudzozemskí návštěvníci však zistili, že kostoly
zostávajú ešte stále váčšinou zavreté a že sú otvorené len na určité zvláštně příležitosti ako napr.
na Vianoce. Len v Pekingu katolička katedrála a
jeden protestantský kostol,
ktorý slúži pre všetky denominácie, sú stále otvorené pre cudzincov.
Pozorovatelia tejto změny si kladů otázky: kam
až uvol'nenie voči náboženstvu móže ísť a prečo, z akých dóvodov sa k
nemu nové vedenie Číny
odhodlalo? Na otázku nemožno ešte dnes nič závazné povedať. V tejto súvislosti sa uvádza len to,
že nové vedenie chce získat' určitú podporu od

všetkých občanov a tak sa
snaží takýmto spósobom
získat' podporu veriacich.
Chcú tiež ovplyvniť mienku zvyšujúceho sa počtu
cudzích návštevníkov a turistov a konečne chcú a j
získat' priazeň mohamedánskych krajin v Ázii a
na
Strednom
východe.
Známkou začínajúceho uvol'nenia je a j to, že čínské colné úřady nebránili
tomu, ked' Číňania z cudziny, prichádzajúci navštívit' svojich příbuzných,
priniesli nový překlad biblie. lni pozorovatelia pripomínajú, že sa teraz
často vyskytujú v čínských novinách články,
ktoré poukazujú na potřebu študovat' křesťanstvo
a že oficiálny názor, že
křesťanstvo slúži záujmom imperializmu, nie je
na překážku, aby sa studium křesťanstva doporučovalo.
M. K.
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce

Bilance "Bělehradu"
V RADĚ EVROPY VE STRASBURKU
Edmund Řehák
První čá«t XXX. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy stála
letos znovu ve znamení posouzení dosavadních praktických výsledků Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jak se to projevilo v tzv. "pokračujícím s e t k á n í " v Bělehradě. Předložená dokumentace obsahovala sto s t r á n e k .
Hlavní r e f e r á t jménem Politické komise přednesl její generální referent Waither Hofer (švýcarská Unie d e m . středu) pod názvem: " P r o v á d ě n í Závěrečného
aktu k o n f e r e n c e pro bezpečnost a spolupráci v E v r o p ě . " Obsahuje 30 s t r a n a
50 s t r a n příloh, v nichž je přehledně seřazeno vše, co se událo při jednáních
v Bělehradě v údobí červen - srpen 1977 a říjen 1977 - březen 1978. Druhý referát jménem Komise pro evropské nečlenské země přednesl Erich Mende (CDUCSU, bývalý německý vicekancléř) pod n á z v e m : "Kontakty mezi osobami a
svobodnější šíření i n f o r m a c í . " Obsahuje 20 stran.
mezi nezávislými
Pokrytectví
tom směru nakonec ustou- hody
p l y . Opačné projevy zá- státy, nikoli z "poskytnuté
a obstrukce SSSR
padních delegací na schů- pomoci bratrského s t á t a
Hofrův r e f e r á t líčí nej- zích s vyloučením veřejno- pod heslem nějakého interiříve p ř í p r a v n é práce, po sti na věci nic n e m ě n í .
nacionalismu.
pomoci,
litické ovzduší, rozdílnost
dotyčný stát neHelsinský text je jasný. kterou
stanovisek a procedurální Podle zásady č. 7 je po- c h t ě l " ! ! P ř e v a h a sovětské
potíže, ve kterých vynikly vinností každého signatář- vojenské moci v Evropě
sovětská a satelitní dele- ského státu
respektovat vyvolává znovu palčivou
gace. V další části popi- lidská p r á v a a základní otázku vratkosti skutečné
suje průběh hlavních schů- občanské svobody. Přitom evropské bezpečnosti.
zí, rušnou výměnu názorů však helsinská dohoda neNeostalinismus v ČSS'R
při hodnocení dosavadního ní jen právním závazkem
R e f e r e n t Erich Mende
provádění obsahu Závě- státu k jeho vlastním obrečného aktu v souvislosti čanům, nýbrž i závazkem vedle celkových postřehů
s lidskými právy a státní vůči mezinárodnímu spo- uvedl potom poměry, jak
svrchovaností, osmitýden- lečenství z Helsink. J e se vyvinuly v Bulharsku,
československu, Jugoslání dohadování, jak redigo- omylem, říká
referent,
vat závěrečný
dokument chtít ze zásady č. 6. k t e r á vii, Německé demokraticatd. V třetí části pak kla- se týká nevměšování do ké republice, Polsku, Rude otázku,
jak hodnotit vnitřních záležitostí, vyvo- munsku a SSSR. českosloZávěrečný akt: jako počá- zovat n ě j a k é alibi k ne- vensku věnoval značnou
tek nebo jako konec nové plnění závazků vyplývají- část svého r e f e r á t u . Z popolitiky? A lze hned dodat, cích ze Závěrečného aktu. stupných vyhlášení Charty
že tato otázka zůstává Tolerance nutně z n a m e n á 77 vyplývá z ř e j m ý rozpor
mezi skutečnou situací v
nezodpověděna. Stejně tak úctu k názorům
jiných,
otázka dalších implikací včetně těch, 'kteří odmí- zemi a mezinárodními závzhledem k soustavnému tají přijímat "hotové prav- vazky, které vláda podeměnění sovětských stano- dy". Státní svrchovanost psala. Uvedl ř a d u případů
visek a vytrvalému odpo- nesmí být překážkou do- už všeobecně známých a
dále poukázal na to, že
ru sovětské delegace ke držování
lidských práv
skutečnému
dodržování nebo rouškou k ospravedl- propaganda s " a m n e s t i í "
vcelku neuspěla. Čs. občalidských p r á v ve smyslu nění jejich
porušování.
né n a západě nejsou 0obsahu Závěrečného aktu Nelze souhlasit,
aby ti,
detailní
z Helsink. Ostatně, i když kdož se dovolávají obsahu chotni dodávat
informace, jak je vyžaduto r e f e r e n t sám neříká, helsinského
dokumentu,
bylo přece už před zahá- byli existenčně poškozová- jí vládní dotazníky. Uvedl
jením přípravných jedná- ni nebo dokonce zatýkáni také vysoké výplatné, ktení zřejmé, že je z á m ě r e m a vězněni. Nemá-li cenu ré čs. komunistické úřady
Kremlu, aby se s "lidský- jednotlivec, pak může stát vyžadují za propuštění ze
mi p r á v y " už v Bělehradě potlačit kterékoliv z ob- svazku čs. státního občanství, dále úřední potíže s
definitivně skončilo. Pro- čanských p r á v .
povolením
k vystěhování,
zatím se mu podařilo, že
ke slučování rodin a k
v konečném prohlášení z
Není-li alternativy
za
Bělehradu nebyly uvede- " d é t e n t e " , nelze ji ovšem cestování n a západ vůbec.
ny, západní delegace v taky přijmout za cenu Volnějšímu pohybu informací je soustavně bráněvzdání se p r á v a na sebeno pod záminkou přípusturčení .a státní nezávislost.
DOPRAVÍM
nosti — jak to " h á j i l a "
" D é t e n t e " musí být všečs. komunistická delegace
COKOLI KAMKOLI,
obecná a nedělitelná. V
co se vejde do
v Bělehradě, "že m a j í jen
tomto
směru je zřejmý
dvoutunového
sloužit k šíření a zajištěrozpor mezi teorií a praxí
skříňového vozu
ní míru a v z á j e m n é h o poSovětského svazu. Mezi
SPOLEHLIVĚ
rozumění mezi n á r o d y " .
státy musí existovat rovA NEJLEVNĚJI
(Rozuměj jen ve smyslu
Charles Express Van.
nost práv, bez státní nevýkladů
komunistického
závislosti neexistuje bezKarel NEVEČEŘAL
režimu.1 Rušení rozhlasopečnost. Omezení státní
F. 115, 259 Malvern Rd.
vých vysílání stanic Svosvrchovanosti může vyplySouth Y a r r a , Víc.
bodná Evropa, Svoboda a
Tel. 269-2465
nout jen z dobrovolné do-

Z tiskové zprávy RSČ IV/10 v y j í m á m e : " J s o u důkazy o tom, že od roku 1948 se Československo stalo "útočištěm stalinských bojůvek italského teroristy Secchia, s nimiž navázali styk v šedesátých letech zakladatelé Rudých brigád, milonář
Feltrmelli (záhadně zavražděný r. 1972) a Renato
Curcio, vedoucí Rudých brigád (nyní ve vazbě v
Turínu). J e rovněž známo, že přes P r a h u vede spojení italských teroristů k podobným skupinám v Německu, Japonsku, na Blízi ém východě i že jsou
spojitosti s mezinárodně stihaným teroristou Cariosem. Také j e m á m o , že Husákův režim dodává zbraně teroristickým skupinám v Severním Irsku, na Blízkém východě, v Africe i jinde. Jsou důkazy o tom,
že pod dozorem KGB a s její finanční pomocí jsou
vybraní teroristé cvičeni ve zvláštním táboře v Karlových Varech, kde se učí jak technice teroru, tak
zacházení se zbraněmi a nejmodernější technologií."
— Alena Klímová z Plzně
byla odsouzena n a 1 rok
vězení, protože rozšířila
cyklostylem text Charty.
F r a n t i š e k P i t o r a . který
se na této práci podílel,
byl odsouzen dokonce na
3 roky vězení. Evangelický kněz Miloslav Lojek je
ve vazbě za šíření Charty 77 mezi členy vojenské
jednotky, u níž slouží. V
Liberci byl odsouzen za
rozšiřování Charty na 3
roky vězení Miloslav Černý.
Matematik
Zdeněk
Hanuš, který byl loni odvolán ze studia v Sověts k é m svazu, protože odmítl kritizovat Chartu (s
odůvodněním, že její obs a h nezná), spáchal doma
26. září sebevraždu. (Zpravodaj).
— J i ř í H á j e k , bývalý ministr zahraničních věcí,
se vzdal funkce jednoho
z mluvčích Charty 77.
Podle některých informací
je důvodem H á j k ů v zdravotní stav, podle jiných
Hájkovo stanovisko, že by
neměl ' nikdo
zastávat
funkci mluvčího Charty
déle než jeden rok. Jeho
nástupcem se stal bývalý
docent b r n ě n s k é univerzity a jeden z představitelů
r e f o r m n í h o hnutí v KSČ
z roku 1968 J a r o s l a v šabata, který byl odsouzen
v roce 1971 za "podvratnou činnost" k 6V2 letům

vězení. Další dva mluvčí
Chartv (kteří nebvli členy KSČ) — L a d i s ^ v H°jdánek a M a r t a Kubišová — zůstávají ve svých
funkcích.

Hlas Israele stále t r v á .
Ve svém projevu v plénu Shromáždění konstatoval r e f e r e n t Komise pro
evropské nečlenské zemé,
že po třech letech od podepsání helsinské dohody
nedošlo v Bulharsku, Československu, NDR a SSSR
ke skutečné změně a ke
splnění nadějí, které si
tamější obyvatelstvo slibovalo z vyhlášeného obsahu

Závěrečného aktu. Německá spolková republika vyk u p u j e politické vězně z
NDR a za tento neslýchaný " M e n s c h e n h a n d e l " byla už vyplacena jedna miliarda m a r e k ! !
Celkový
vývoj v československu
označil za n á v r a t "k určitému druhu neostalinism ú " . V líčeni situace v
ČSSR citoval už ve svém
(Pokračováni n a sír. 4)

— Noví čs. velvyslanci:
Zdeněk Hradec v Kostarické republice (se sídlem
v Mexiku), Š. Uher v Burundské republice se sídlem v D á r e s a l á m u .
— Obyvatelstvo Československa žije v 8.878 obcích (včetně 6 velkoměst:
P r a h y , Brna, Bratislavy,
Plzně, Ostravy a Košic).
Obydlené celky se slučuj!:
n a počátku 15. století bylo jen v Čechách 33.323
vsí, kdežto záznamy z r.
1831 hovoří o 11.951 vesnicích, 277 m ě s t e č k á c h a
287 městech. V důsledku
socializace zemědělství se
slučování zrychlilo. V roce 1930 měla obec v Československu p r ů m ě r n ě 919
obyvatel, kdežto v loňském roce 1.698. P r a h a
měla koncem minulého
roku 1,175.000 obyvatel.
— Ve velké aule Karolina
v P r a z e se konal 15. května koncert na p a m ě ť 600.
výročí ú m r t í
Karla IV.
Kuehnův smíšený sbor a
Pražský mužský sbor s
dirigentem M. Košlerem
uvedly skladby šesti století české hudební historie.

— Ve věku 52 let zemřel
v P r a z e herec Realistického divadla Karel Vlček.
— Zpráva, která jistě potěšila skutečné milovníky
filmu: " B a r r a n d o v š t í film a ř i v čele s autory literární
předlohy
Jiřím
Procházkou a L. Rychmanem, zahájili přípravné
práce pro nový film s
pracovním názvem 'Píseň
o stromu a růži'. Příběh
sovětského
konstruktéra
mechanizovaného razícího
štítu na stavbě pražského
m e t r a , prolnutý jeho vzpomínkami na první návštěvu P r a h y v květnu 1945
a citový vztah k n e z n á m é
české dívce přiblíží divákům podzemí nnšeho hlavního m ě s t a . Hlavní roli vytvoří sovětský herec Vjačeslav Tichonov." O co
vše my p ř i j d e m e !
— Koncem června se budou konat oslavy 200. výročí založení
píseckého
gymnasia.
— V Uheršicích byla nalezena při hloubení j á m y
k e r a m i c k á nádoba, v níž
bylo 100 pražských grošů.
Několik grošů nese jméno
Václava II., ostatní jsou
z doby J a n a Lucemburského.
— V P r a z e byl odsouzen
do vězení na 8 měsíců historik umění Ivan Jirous,
protože chtěl mít bez povolení projev při otevření
jedné výstavy. Tím se dopustil " n a r u š e n í veřejného p o ř á d k u " .
— O uprchlících letadlem
z
československa
(viz
" M á j o v é opojení" v min.
č.) referovalo R P takto:
"Hlavní osnovatel Josef
Katrinčák . . . stanul poprvé před soudem pro úmyslné ublížení n a zdraví,
když mu bylo 18 . . . Byl
několikrát
souzen
pro
rváčství, násilné vymáhání peněz na cizích "osobách, krádeže, pytláctví.
d e f r a u d a c i . . . Vysedával
po hospodách s různými
pochybnými živly. A mezi
ně přivedla příchylnost k
alkoholu t a k é spolupachatele Radomíra
Šebesťu.
Oba také m a j í na svědomí
vloupání do skladu střeliva. při němž odcizili dynamit. jehož vzdušní piráti použili jako prostředku
nátlaku k změně kursu letadla. No. není náhodou,
že většina únosů letadel
byla s p á c h á n a kriminálními živly . . ." Další temná
minulost únosců se jistě
ještě vynoří v československu později.

Veškerá P O J I Š T Ě N Í odboroě provedou

R. C KUGLER & ASSOCIATES
I n s u r a n c e Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Mravnost ve veřejném životě

Alois Rozehnal
Ethika není totiž jen soukromým zájmem několika
1. Mravnost v politice
Na starou otázku, zda a pokud platí mravnost v jednotlivců, nýbrž obecným zájmem společenského
politice, lze odpovědět takto: Pokud se politikou ro- soužití a veřejného pořádku — ať ve vlasti či v
zumí činnost charakterizovaná účelově a hodnocená exilu.
výhradně podle míry dosažení- politického účelu, pak
2. Jaké zásady v Radě?
se mravnost arciť nejeví jako vhodné hodnotící měDalo by se předpokládat, že takové mravní zásady
řítko. Téhož druhu jsou ostatně také jiné lidské čin- platí také a zejména v exilových institucích, jejichž
nosti, které definujeme účelem, jako činnost hospo- cílem je boj proti komunismu a jeho zvrhlému spodářská, technická a podobně. Politická činnost, stejně lečenskému řádu. Činnost takových veřejných instijako každá účelová činnost, je tehdy "dobrá", když tucí podléhá proto veřejné kritice, jejímž cílem je
dosahuje svého účelu, tehdy "špatná",
nedosahu- náprava nedostatků a kterou nelze proto nepřátelsky
je-li ho.
označovat jako útok. O měsíc opožděná zpráva (15.
Otázka, zda je taková činnost vedle toho také IV. 1978) Rady svobodného československa o zasedáni
mravná, znamená vztažení cizorodého kritéria na výkonného výboru ve dnech 18. a 19. března 1978
činnost, jejíž hodnota je jednoznačně .určena účelem. uvádí však o této kritice z referátu generálního taTo je smyslem machiavellismu. Není ovšem překáž- jemníka zejména:
ky, abychom i na takovou činnost politickou jako na
J . Horák podal povšechnou zprávu o odezvě Rady
kteroukoliv jinou činnost lidskou vztáhli hodnotící v exilové veřejnosti a tisku, pokud jde o legalitu od
kriterion jakékoliv obecné normy, tedy i normy r. 1974, o porušováni stanov,, o členství komunistů v
mravní.
zastupitelstvu a o změnu stanov. Horák jménem
Mravní hodnoty jsou člověku dány jako city zvláštní odstupujícího výboru tyto útoky vyvrátil a odmítl.
povahy; zveme je vyšší, ušlechtilé,
neegoistické,
Ve zprávě není uvedeno, proč došlo k nevraživéaltruistické, sociální, národní apod. Zatímco subjek- mu označení kritiky za útok. Není tam uvedeno, jak
tivní účel lidského chtění je jednání positivní a egoi- gen. tajemník "tyto útoky vyvrátil a odmítl". Právc
stické, neboť se jeví jako jeho prospěch (blaho, ště- vědět to mají však nejen členové výboru, ale každý
stí, spokojenost atd.), mravní hodnoty lze vyjádřit člen zastupitelstva Rady. Poněvadž však RSČ je
objektivními normami, jež jsou popřením egoismu a mluvčím československého exilu, přísluší toto právo
jejich positivním cílem ve prospěch někoho jiného každému exulantovi, který má zájem o vývoj čs. věnež chtějícího a jednajícího. Jejich obsah můžeme cí. Toto právo mu přísluší zejména s ohledem na
nazvat mravní ideou.
věcné a konkrétní, číselně doložené námitky, jež
Ethické normy v obecné formulaci jsou pro každého byly uveřejněny zejména v těchto pojednáních: Nepřesvědčivé, neboť proti nim nestojí motiv egoistic- bezpečný omyl (Americké listy, 18. XI. 1977. Hlas
kého zájmu, který se uplatňuje pouze v konkrétních domova, 28. XI. 1977), Oč jde v Radě (AL, 27. 1.,
situacích. V tom spočívá jeden z hlavních významů 3. II., 17. III. 1978; Hlas domova 23. I., 20. III. 1978).
ethické obecné normy: obecně chce člověk zásadně
Ve shora uvedené zprávě se dále uvádí o nápravě
dobro. Kantův kategorický imperativ ve formální for- starých omylů a vadného postupu zejména toto:
muloci to vyjadřuje takto: Jednej podle zásady, o
Výbor jednal o problému nečinných členů zastupiníž můžeš chtít, aby se stala obecným zákonem. Po- telstva, kteří ani neplatí příspěvky, ani se naprosto
kud se původ ethických norem hledá ve sféře ná- žádným jiným způsobem již po delší dobu nezúčastboženství, jde o motivaci vyšší normy jiného druhu ní činnosti Rady. Rozprava o těchto dvou bodech
s obecnou platností: Miluj bližního svého jako sebe vyzněla jednoznačně v tom smyslu, aby byla ustavena
samého. Kantův kategorický imperativ v obsahové k o m i s e , jež by
formulaci: Jednej tak, aby ti lidství bylo vždy úče1. připravila návrh na nové členy zastupitelstva
lem, nikoliv prostředkem.
ve smyslu shora zmíněných směrnic a
Je nasnadě, že tyto normy nemohly samy vytvořit
2. přezkoumala dnešní stav zastupitelstva a pořád společenského soužití lidí. Ten vznikl spíše na dala výboru návrh na řešení jednotlivých případů
jiném podkladě a snad dříve, než se ustálilo vědomí nečinného členství, berouc přitom za východisko
mravních citů a norem. Určité základní formální, usnesení zastupitelstva před více jak 15 lety, že
logické a kvantitativní principy byly uznány za zá- členství v zastupitelstvu zaniká také neplněnim člensady platící ve světě bytí a hodnot a tedy také za ských povinností. Do komise, jíž byly tyto otázky
pravidla lidského soužití: zásada rovnosti, spravedl- svěřeny, byli zvoleni Bunža, Horák, Kvetko, Mrázek
nosti (aequitas), práva přirozeného, samosprávy (de- a Zich a byla jim dána k provedení lhůta dvou měmokracie). (Zdeněk Neubauer: Státověda a theorie síců.
' politiky; Jan Laichter — Praha, 1847, s. 45 a n.)
Jednomyslně byla přijata
rezoluce:
Chce-li politika být přesvědčivá a ne odpuzující,
(Pokračování
na
str. 6)
musí spočívat na přesvědčivých mravních normách.

VELKÝ VÝBĚR VÍN, LIKÉRŮ A PIVA
domácích i importovaných z různých zemí
DODÁME ZA VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
KARLOVARSKÁ BECHEROVKA
(původní balení):

normální cena $ 10.94
zlevnění $ 3.00
netto $ 7.94

JELÍNKOVA VIZOVICKÁ SLIVOVICE
(10 let stará, pův. balení):

normální cena $ 11.50
zlevnění $ 2.60
netto $ 8.90
TYTO CENY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI POUZE DO 30. ČERVNA 1978
Objednejte písemně nebo telefonicky

J. K I N D A & CO. Pty. Ltd.
(

•
>
'
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DOMOVA

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 Rd., North Altona, nebo 106 Millers Rd., Nrth. Altona, Vic.
ALF'S Wines & Spirits P/L., 417 Springvale Rd., Forest Hill, Vic.
RUDOLF'S Wines & Spirits P/L., 291 Park St., South Melbourne, Vic.

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZÁMOM I V AUSTRÁLII

NC

TRAVEL

14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3004
(roh Arthur Street)
Zařídíme pro. Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, víza 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 509-3535

Národní génius?
Ta část australské veřejnosti, která se zajímá o
literaturu, poslední dobou diskutuje o knize australského historika profesora Manning Clarka o Henry
Lawsonovi. Syn norských přistěhovalců Lawson (původním jménem Larson, žil v letech 1867-1922) nenabyl formálního vzděláni, živil se od svých 13 let
střídáním nejrůznějších zaměstnání, koncem minulého století začal psát socialistické příspěvky do časopisu The Republican, který byl vydáván v Sydney.
Lawson položil základ k austraiáké realistické povídkové tvorbě a jeho soukromý život se stal negativní
legendou vzhledem k jeho rozvrácenému manželství,
osamělému buřičctví a notorickému alkoholismu.
Nabízí se srovnání: i my Češi jsme měli v naši literatuře podobnou postavu — periferního žurnalistu,
anarchistu, zakladatele Strany mírného pokroku v
mezích zákona, obchodníka se psy a padělatele rodokmenů, neplatiče hospodských dluhů, pijáka, polygamistu, rudého komisaře a nadaného spisoyatele Jaroslava Haška (1883-1923). Lawson ovšem nevytvořil
v žádné ze svých prací postavu podobnou dobrému
vojáku
Švejkovi a písemnictví nemělo nikdy na
Australany takový vliv jako na Čechy. Švejk se stal
typem známým po celém světě a synonymem človíčka bojujícího proti byrokracii, vlastence zesměšňujícího vládnoucí systém a chytráka, který ví jak
na to. česká mentalita má prazvláštní rysy,, jinak
by si nemohla vybrat za životní vzor právě Švejka
nebo pokládat za národní operu Prodanou nevěstu,
uvažujeme-li o způsobu Jeníkových námluv, švejkiádu
mohl anglický čtenář posoudit již v roce 1930, kdy vyšel překlad P. Selvera vyhýbající se yulgarismům,
což ovšem zbavilo knihu příslušné atmosféry, chybu
pak napravil Cecil Parrott (profesor východoevropských studií na universitě v Lancasteru, britský velvyslanec v Praze v období 1960-66) a u Pinguina
vydal autentický překlad (pokud je to vůbec možné)
Švejkových dobrodružství. Tato kniha je nyní běžně
v Austrálii k dostání.
Cecil Parrott také napsal Haškův životopis (The
Bad Bohemian: A Life of Jaroslav Hašek, Creator
of the Good Soldier Švejk. Bodley Head, London,
1978, str. 265, fotografické přílohy, $ 12.-). Přiznávám
se, že nepatřím k těm obdivovatelům Haška a Švejka, schopným citovat zpaměti celé pasáže atd., mám
výhrady, zůstává zde ale stále skutečnost, že Švejk
patří k nejvydávanější a nejpřekládanější české knize. Proto tedy vítáme životopis J. Haška z pera
anglického autora. Parrott se nevyhýbá referovat o
událostech Haškova života, které jsou v dnešní čs.
životopisné literatuře zamlčovány a opomíjeny. Neupírám Parrottově knize zajímavost zejména v kapitole o pražské bohémě, mezi Haškovy společníky
patřil nejeden z předních českých básníků, spisovatelů a malířů. Parrottovi připomíná Hašek starořeckého žháře Herostata, který svévolně zničil Dianin chrám. Tato paralela je snad platná v jednom
— Hašek ve svém destruktivním, exhibicionismu zničil svůj život a své nemalé nadání.
Na závěr připomínám, že Haškovy životní osudy a
Parrottova kniha musí být přitažlivé pro zdejší literární žurnalistiku, komentáře jsem našel v literárních rubrikách předních australských deníků a týdeníků.
xp
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DOMOVA

29. 5. 1978

Mravnost ve veřejném životě
(Pokračování se strany 4)
• Karlštejn byl založen Otcem vlasti 10. června
1348 a dobudován roku 1357. Jeho m o h u t n á stavba
byla u r č e n a za monumentální a nedobytelnou schránku nejvzácnějších klenotů a důležitých státních listin.
• 10. 6. 1898 se narodila operní pěvkyně, členka opery ND v P r a z e Míla Kočová a téhož dne roku 1963
zemřel m o r a v s k ý básník Karel Kapoun, autor Neviditelné polnice z roku 1938, jež jako jedna z prvmcfl
již n a j a ř e téhož roku vyzdvihla národně o b r a n n ě
téma.
• N a Olšanech je pochován skladatel a rediieí v a r hanické školy Karel František Pitsch, který zemřeš
12. 6. 1858. Vychoval ř a d u vynikajících v a r h a n siná a
skladatelů (Zvonař, Forster, Bendi). Téhož Cze r a c »
1898 se narodil režisér ND v P r a z e Luzék iíacrdaus.
• 12. 6. 1903 se narodil varhaník a cLr:ge=i A a a c z
Devátý a o deset let později a r e i - t e k : J S i G a č á r ,
který obeslal soutěž na P a m á t n í k SLarea^áfc» a a rodního povstání v Banské Bystrici.
• 180 let uplyne 14. č e r v m cit narozec: O t t a a r m
Podle Suchardova pomníku, síejleíhQ v P r a s e ad a r ku 1907, i podle figura v í k r e f a j M a y s - . j a . - . s i A » .
si uchováváme v paměti obraz dějepisce F r a = c S x P&r
lackého jako strohého, pžisoětsa i e s š e , 3022=2«» je®
vědě. Když v létech paáesáiýtík mraaitÉŽBB stoues
vytvořila Augusta B r a n a e i w á pr»xá č e s i j SMB® i t ó kého f o r m á t u , který n a v š ě v o T s B i cažacc. 3 ? ! Pfclacký pravidelným jebo hostem a. j í š e s e . Se mmjBt
svými vědomostmi, ale i svým ¿ j a m z * d H i i l a
okouzloval. A přece y y v s a i zmssm ¿^»¡ÉaSHsfiE a m ži a velkému vědci nepřítel, a T BÉB I a n f l r t eelého českého n á r o d a , odpůrce iaeoei|Ká=ý. x a s e s j «
n e m é n ě vzdělaný. Byl Ján n č m c t f c j aaaedk
S n
Adolf Konstanin von Hoíler. i s e s ý jaroáce MHEIČÍÍ
n a Palackého dílo Dějiny SÁRAĚE ĚESŠIŽM- T AĚSAÁ
Palacký dokazoval, že hositísmas j e TreariKE: českých dějin.
• Tenorista Beno Biachut se s a i w S 14.
SH3L 2
jeho r e p e r t o á r u uvádím pouze n e f a s s é r s f e : DSHXCE.
Ctirada, Kozinu, Dimitrije, L a d i s t o r a . Márisa
€?
jeho umění bylo n a p s á n o : " K a ž á á jiei» rdie s s i
svou zvláštní jednoduchost jako v a ě j a k ě n . ¡¡xvimixak!
kostele . . . prosté slovo se rozléhá je-ošalas a wímde jediná aureola — lidskost."
• 14. 6. 1973 zemřel k a m e r a m a n -3zn S a ž k f e . p ř i
kopník českého moderního umění k a m e r y a írar-e-raeho filmu (Extáze, Řeka. Rusalka. l a n E o ě ó ě z ¿>>
bé).
• Význačným představitelem sochařského Í^EScismu a spolu s V. P r a c h n e r e m nejrýxaassrě.-SrT
českým sochařem koncem 18. a začátkem 15. s s a e r
je František Xaver Lederer, jenž se narodil před ZS
6. 1758. Vynikajícím dílem jeho portrécníbo •sz.ězz.
je m r a m o r o v á busta F r a n t i š k a I. v strahovské fcďhovně, stěžejní dílo p ř e d s t a v u j e kašna, jež ;e č - e s

PRVOTŘÍDNÍ

Vzhledem k tom«, že. mě v r . ?55S předseda zastupitelstva počítal za k v w f a t o ň w činných členu,
Rada se při svéaa jémvmem Udila touto praxí a výbor bere na r t é t a i , i t meškerá rozhodnutí založená
na tomto postup* j s a a p e w a p M a á .
Nový p o s t a ? i J i mi mťfci fjBhwa vyvolává ř a d u dalších oiíizes.:
: N a č r a n e c stane* iBasSeEý postup, když gen. tav ý r ¿ t B K j r i v i s i i a l a odmítl''?
I- G> se scaauíainiL. kaeré psatitly v r. 1958 a neznaly
pc;e=3 r e ě u i ť j A finanl ifi_ XV)? Dnešní, výkonný
výocc jesešt msiaSiemess a ž v s i na platnosti tehdejších
s a a c r . p ř e c neanffláe prefcCásr; za pravoplatná veškeRC ZAŽÁDNI M M ? T racpora s platnými stanovami
z •nadcí asisateěagL Dtnašzí výkonný výbor je k tomu
aaasiiEaiě mspHsflsšaíý- n e b o ť p ř e k r a č u j e příslušnost
aejes. piiafc a c i d t a i e i podle nových stanov, jeJ e M pkDBHBÉ. J e SH^recs- Tímto způsobem dochází
£ íjrTSHBíiiai xemjtíL ~ s : e č r . o s i i .
jejichž platnost nebyla
aasouĚ Trjéeiea« * podLe m c h ž "neodůvodněná ne¿aaaiissS"" ¿Seat msrspčteistva. či jiný vážný důvod,
MM!®« l i s í fc aáafSc; členství v zastupitelstvu (čl.
I T i ! SÍOMiStaBdaĚEé oečřnnost není ani v nových stamuciBS: TtreaBesecíi s
nedostatek nemůže být zhoj e r x » n ě a a t a r s c é komisi neboť jde o tak vážný
i w w L fe s e r s e c : musí vyjádřit dvoutřetinová
T&tam wef/osáašxssz. -tstirpuje-lí si tuto moc výkonný
Tíitwjr s e b e j e n ¿ h z e z á komise.

P i r c i á č f n e veškeré práce optické
p j e s a ě - rychle a za levné ceny

573 H a m P t 0 n St

^ t T H R PA
iptical

Telefon 598-5756

Service

i n a a f c i a r-a Une.nem trhu v P r a z e .
•
Slz-' ačex lyrik z okruhu Moderní revue,
- ř e š c a . — e l č e s l e symbolické poesie, autor Mstivé
i - - i I e r T Pczdě k ránu a posmrtně vydaného torsa
¿ i = t Ž E r i s : 15 6 1898. Zúčastnil se r. 1895 orgaa pjD„c:s::cky III. všesokolského sletu v
p - a n e a ř_a-.r;: téma jeho raných veršů je m r a v n í
sc&oIství.

PRAŽSKÉ i U J I K Y . DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY

TÉŽ K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM

MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

W CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ
SMALLGOODS
Pty.
Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic
Tel. 8 6 7 1 7 8
•

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Yictoria P d e . ) . zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd. . zastávka č. 38

Vfil-ICÝ VYBER

"'

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

Základní otázkou je, zda lze vzít " z a východisko
usnesení zastupitelstva před více jak 15 lety" bez
ohledu na jeho správnost či zákonnost. To už není
jenom legalistické hledisko, nýbrž základní otázka
mravnosti. Protože byly p á c h á n y nezákonné činy
před více než 15 lety, není to ospravedlněním pro
jejich páchání ani v minulosti ani v přítomnosti. Nelze se přece dovolávat toho, že Kain zabil Ábela, k
tomu, že lze zabíjet i dnes — třebas jen násilným
zkrocením n o r e m právních či m r a v n í c h nebo prostým
jejich nedbáním.
3. O čem lze hlasovat?
Nepřekvapuje jednomyslnost, s níž byla p ř i j a t a rezoluce, podle níž " v e š k e r á rozhodnutí .-aiožená na
tomto postupu (1958) jsou p r a v o p l a t n á \ i když z
39 členů výkonného výboru bylo přítomno jen 21 členů. Vnucuje se proto základní otázka, proč. jak a
h l a v n ě o čem lze hlasovat, což souvisí s otázkou
techniky tvorby vůle, o níž platí z e j m é n a :
Rozhodování jedince je nejjednodušši a nejkratší.
ježto zde faktický (psychický) a p r á v n í proces spadá v jedno a nevyžaduje, žádné normy jednacího procesu. Má dále určitou přednost ethickou: za rozhodnutí spadá celá odpovědnost n a jedince, který se o
ni s nikým nemůže podělit a na nikoho ji převalit.
Naproti tomu tvorba vůle velkého sboru j e přirozeně nejobtížnější a nejsložitější. Narážíme zde na
starý problém společné (kolektivní) vůle většího počtu
lidí, z nichž každý chce něco jiného nebo chce totéž jinak. J e proto nutno společnou vůli většího počtu
jedinců "znormalizovat", to je normou prohlásit individuální projevy různých psychických chtění, pokud vykazují určité společné znaky, za totožné a jejich úhrn za vůli jedinou.
Množství lidí může " c h t í t " j e n tak, že hlasuje,
tj. projevuje zevně, že dává přednost jediné ze dvou
slovně formulovaných možností (ano či ne), nebo
volí, tj. dává přednost jedné z více (než dvou) možností. P ř i vůli kolektivu je tedy relevantní jen hotový, jednoduchý a prostý projev bez jakékoliv motivace. Jakékoliv zdůvodňování této vůle je už vždy
věcí jedinců (řeči před hlasováním). J i n a k motivy
stejného hlasování mohou být u každého jedince jiné.
Pocit odpovědnosti za usnesení, který je u jedince
tak tíživý, se přirozeně snižuje počtem členů sboru.
Není tu už m r a v n í odpovědnost jedince, nýbrž zvláštní a psychologicky už méně těžká odpovědnost kolektivní. Proto se mohou jedinci s k r ý v a t za kolektivní rozhodnutí.
Stejně také rozumové úvahy účelové
(teleologické), jako racionální složka motivů, mohou být u každého člena sboru jiné — kolektivu j a k o takovému lze
připisovat nejvýše prostý akt volní, nikoliv funkci
intelektuální; lze mluvit o společné vůli, nikoliv o
kolektivním usuzování, poznatku atd. Funkce rozumové mohou totiž být stejné (na shodě poznatků
spočívá celá věda a filosofie a veškerá rozumová
kultura lidstva, vždy však jsou to kulturní poznatky
jednotlivců), nemohou však být společné, kolektivní.
J a k m i l e má tedy větší sbor (množství, kolektivum) zapotřebí úkonu intelektuálního, pověřuje tím
jedince nebo malý sbor. který by tento úkon za něj,
resp. pro něj udělal (parlamentní výbory)'. Ovšem i
takové p a r l a m e n t n í výbory povolávají k podání zpráv
o otázkách odborných jedince jednak z vlastního středu (referenti), jednak z kruhů mimoparlamentních,
znalce a vědce. Jen jedinci se svěřují úkony intelektu, velkému kolektivu jen úkony vůle. (Zdeněk Neubauer. ibidem. s. 366 a n.).
Nelze tedy v zásadě hlasovat o věcech pravdy (veritas) nebo rozumu (ratio, intellectus), nýbrž jen vůle (voluntas: sic volo, sic iubeo). Lze sice odhlasovat. že slunce vychází na západě nebo že dvě a dvě
je pět. ale nebude to mít platnost, dokud se nezmění
vědecká (přírodní, m a t e m a t i c k é ) základy. Proto dvě
a dvě může být jakékoliv větší nebo m e n š í číslo než
čtyři, když se p ř i m ě ř e n ě změní desetinná soustava.
Jinak to může být jen socialistická zákonnost, k t e r á
je organizované bezpráví, t j . třídní rozhodování správní (MNV) nebo soudní podle politického příkazu vedoucí síly KSČ nebo generálního t a j e m n í k a .
Organizované bezpráví vznikne t a k é tehdy, když
se odhlasuje porušení daného p r á v a (stanov). Takové
porušení se pak šíří jako lavina a hromadí zmatečnosti. Závažnost porušování mravního řádu je tím
větší, že se jeho porušování ukládá i nižšímu orgánu
(komisi) nebo se jeho porušování s p á c h a n é před 15
lety dodatečně schválí (rezoluce), a to ještě orgánem
nepříslušným.

29. 5. 1978
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VIZUM NA DVACET DNÍ
V minulém čísle jsme uveřejnili první část přepi su magnetofonové pásky z rozhovoru s panem Janem
Janeskou, bývalým dispečerem Dopravních podniků v Olomouci, posrpnovým uprchlíkem, který přijal
v roce 1973 australské občanství a v roce 1975 dostal od československého konzulátu v Sydney vizum
k návštěvě Československa na 20 dní. československé hranice překročil 6. července 1975, týž večer byl
odvezen od rodičů v osadě Vápenky "na pět minut" do Hodonína, ale zpět k rodičům se nevrátil. V Brně
na něho byla uvalena vyšetřovací vazba. Po dvouměsíčních výsleších pro domnělou špionáž a dalším
měsíci, kdy už byl vyslýchán jen o svém útěku a neoprávněném pobytu v cizině, byl odsouzen podle
par. 109 tr. z. k 2Vi rokům vězení. Odvolací soud rozsudek potvrdil. Z Brna byl pan Janeska převezen
k výkonu trestu nejprve do věznice v Praze-Pankráci.
Na Pankráci jsme už
byli v našich "oficiálních" modrých
uniformách — říká se jim uniformy "pozemních letců".
Jako političtí vězňové měli jsme zelené pásky pres
ramena a na
kolenách.
Řekl jsem již, že na cizineckém oddělení v Praze
bylo vězení poměrně lepší, zacházení slušnější a
větší možnost dostává'
balíčky. Jenže m ů j pc-b;.:
tam trval pouze 3 měsíee.
Pak přišel rozkaz, abycii
si sbalil své věci. a opěs
jsme jeli autobusem podobně jako z Brna a te
dále na západ, do Plzně.
Tam jsem byl předán na
Borech do bloku I. odéélení B. Na celém mm "politickém" bloku nás bylo
asi 150 a to rozmístěných
v kobkách po 4 vězních.
při čemž 3 kobky tvořily
jakýsi celek, který niěi
společný vchod, společné
jedno umývadlo a jeden
záchod. "Ubytovaných"" 12
osob se tedy mohlo, vlastně muselo stýkat. Při práci, na procházkách pc>
dvorku, při politickém školení a při povoleném sledování televize jsme se
stýkali i s jinými vězni z
našeho bloku, ne však s
vězni z ostatních bloků.
Věžňové našeho bloku
se při těch setkáních dělili na skupinky, mezi nimiž panovala často značná nedůvěra.
mnohdy

zřejmě
"přikrmovaná"
dozorci. Všeobecně mohu
říci. že např. my. kteří
jsme žili nějaký čas v čin n é . jsme nedůvěřovali
osobám, které byly zavřeny za pokusy o útěk do
ciziny, říkalo se. že mezi
nimi jsou akjoašečL Prokázat něco bylo ovsem těžké. Sám jsem získal jedan zktšerwK: pro pokos
o- štěk za bránice byl se
32aoo zavřen Z. K. z vesnice iážzké m a n a raSštL
Preri koncem loňského roka si odseděl svých 12 měsíců. byl propeštěs. a-e
brzy potom se pokusil zrior a přejít rakouské hranice a byl znova zadržen.
Při výsietítai adai. že jsens
mu dával ve vězení instrsk-ee jak se dostat " na
-draho«! stranu"". To nebyla pravda, přeslechl jen
nějaký horor. který jsme
m S í nsezi aámi "zahraničmmi".
Měl jsem pak
několik nepříjemných výsiecfea na Borech, než
jsem ryšethuMŠ orgán;,
přesvědčil, že jsem. žádné
msutňxe k útěku nedával Xa Borech jsem pracoval jako soastrožaík při
výrobě telefonních součástek. Pracovali jsme na
dvě směny poá dozorem v
uzamčených
podzemních
dílnách- Pracovní doba
byla od pondělí do pátku,
avšak kdo nespíntl základní normu na 125^. musei
pracovat těž. v sobotu ne-

bo i v neděli. Při splnění
požadovaných 120% základní normy jsem dostával kapesné ve výšce 100
Kčs měsíčně, směl jsem
dostávat od rodičů 3kg
balík jednou za 3 měsíce
a rnoíil jsem se v určenou
hodinn dívat na televizi,
která byla na chodbě našeho- bloku.
V době' nséfoo pobytu na
Borecfa koeíroforal naše
TýriMky {dělal tzv. O-T-K.
— ani nevnu. co ty zkratky znamenají) spoiovězeá.
profesor dr. Janosiar Krejčí- sigsaíár Charty, který
by! později propuštěn a
dostal od áraáů vystěhovale:::-;;. pas (sesíi jsme se
ve Vídni před mým návrate?:: do Austrálie).
Z osob. které žily dříve
v cizině, jsem se sešel na
Borech s bývalým "Čechoaustralanem"' Honzou Muchou. který pochází z
Hrabúvky. Ten přijel do
Austrálie přibližně v téže
době jako já. Brzy potom
si otevřel malý. ale dobře
prosperující krámek v
Melbourne — St. Kildě, v
němž prodával lehké občerstveni. Měl také auto
s vlečňákem. s nímž rozvážel v letní sezóně po
nábřeží zmrzlinu aj. — asi
si na něj pamatuje dost
naších lidí v Melbourne.
Vydělal si trochu peněz,
dostal roupy a v roce 1974
se rozhodl k návratu s penězi do československa.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
srdečně zve n a

SOKOLSKOU
TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v sobotu 17. června 1978
v sále Lotyšského domu, 3 Dickens St., Elwood
Začátek v 8 hodin večer
Hraje sokolská kapela
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Vstupné včetně večeře $ 8.00, mládež a pensisté $ 5.00
Rezervování stolů: tel. 848-5729 (br. Petráň)
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Jenomže tam byl také
zatčen, obžalován z neoprávněného pobytu v cizině a dostal 3 roky vězení. Na Borech jsem poznal 6 če-chú. kteří se vrátili z různých zemí do Československa " n a amnestii"". Ze Západního Německa seděí n a Borech
deiší dobu Jaroslav Dvořák- který pochází z Havířova. Ten doma zanechal
při átěku manželku a dvě
děti. v Německu měl dobré postavení a chtěl dostat
rodinu za každou cenu k
sobě. Na počátku 70. let
sí sjednal s manželkou
schůzku v Sofii, když se
předtím seznámil s Čechem ženatým s Bulharkou. Tomu dal prý do úschovy 10.000 Kčs a 20.000
marek. Rodina do Bulharska přijela, ale bulharský
Čech záměr
prozradil,
zřejmě aby se mohl zmocnit svěřených peněz. Dvořák byl v Bulharsku zatčen a předán čs. orgánům. v československu
pak byl odsouzen k 7 letům žaláře.
Vedle obyčejně jednohodinové povolené procházky po dvoře a sledování
televize (pro ty, kteří
splnili
stanovenou normu) konalo se ve volné
době politické školení, které bývalo "pro kočku". O
duševní blaho vězňů se
dále starali "vychovatelé". Mne měl na starosti
mladý podporučík. Podle
informací spoluvězňů existují na Borech také "bicí
komanda", ale já jsem je
v akci neviděl, hlavně neucítil na vlastní kůži.
Byl jsem už delší dobu
v Plzni, tedy už "otrkaný
vězeň", když jsem dostal
k podpisu dokument, že
souhlasím s výměnou cizích peněz, které mi byly
po zatčení odebrány. Podpis jsem odmítl, což však
na věci nic nezměnilo —
o své peníze jsem stejně
přišel. (Až později jsem
(Pokračování na str. 8)

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy

v Austrálii

ANTOINE GALLERIES
MAJITEL J . KOŠŇAR
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu

Proč vzniká samizdat...
Jedním z posledních kritiků režimu, kterého sovětské úřaay vyhostily ze země, je Kronid Arkaděvič LjuDarskij, astronom, biolog a fyzik.
Byl ve védecKych kruzích Sovětského svazu velmi
známou osoonosti. Až uo svého zatčeni v lednu 19/2
vyučoval fyzice a astronomii. Uveřejnil tří knihy o
výzkumu vesmíru a zúčastnil se rozhodujícím zpúsooem vyaani so v ěian-cho zmi.pova.ni planety Mars
a různých vědeckých filmů. Zajímal se však také
o společenské vědy a tento zájem ho přivedl do styku se sovětským samizdatem a do konfliktu s KGB.
Byi zatčen a 30. října 1973 odsouzen v městě Nogmsku k pěti ietům pracovního tábora přísného řezánu a dvéma letům vyhnanství. Jeho ziočin: vlastmi a rozšiřoval samizdatové spisy s cílem podkopávat a oslabit sovětskou moc. V závěrečné řeči před
noginskym soudem zaujal Ljubarskij postoj k samizdatu a vysvětlil motivy, proč jej rozšiřoval. Řekl
mimo jiné:
" J e mi známo, že jsme dosáhli dobrých výsledků
v bytové výstavbě a znám také naše úspěchy ve
stavoě raket; znám je dokonce dobře. Právě tak
jsem postřehl, že jsme přehradili Jenisej a Angaru
a že naše baletní umění je na výši. Má-li se tu mluvit o tom, co jsem šířil, prosím, mohu podat informace. V článcích, které jsem psal, v přednáškách,
které jsem proslovil, ve filmech, při nichž jsem byl
poradcem, jsem našim kladným stránkám a úspěchům věnoval mnoho pozornosti. A co víc: myslím,
že jsem k těmto úspěchům přispěl; snad málo, ale
přece jen p ř i s p ě l . . . Když jsem, už ve vyšetřovací
vazbě, četl v PRAVDĚ zprávu o výsledcích průzkumu-Marsu našimi automatickými sondami "Mars 1"
a "Mars 3", byl jsem hrdý na to, že stále ještě
pracuji, ačkoliv jsem zavřený.
Především proto, že jsem si zvykl myslet marxisticky a že proto chápu, že jev je nutno studovat a
analyzovat. Chtěl jsem vypátrat jeho společenské příčiny . . . A dále: nenajdu-li ve sloupcích oficiálního
tisku odpověď n a tu nebo onu otázku, je jen přirozené, že je hledám na stránkách samizdatu. Nikoli
náhodou jsem tu mluvil o vědeckotechnické inteligenci. Právě o té inteligenci, která podle prokurátorových slov nevytváří žádné hmotné hodnoty. Občane
prokurátore, zaostal jste o dvacet let! Zaspal jste
takovou věc, jako je vědeckotecnická revoluce., která
změnila tvář s v ě t a . . . Kdo pracuje vědecky, m á přirozenou snahu utvořit si o skutkové podstatě vlastní
mínění, jestliže se o ni vážně zajímá. Vědec nemůže
převzít z druhé ruky to nebo ono mínění. Patří k
jeho podstatným rysům, že si získává poznatky sám.
V tomto smyslu mi byl Marx ideálem vědce. Víte,
že v jednom dotazníku své dcery odpověděl: "Mé
oblíbené heslo — 'O všem pochybovat'." Domnívám
se, že mně a lidem mé gene race je tato Marxova
myšlenka o to přístupnější, že jsme vyrůstali ve
zvláštní době. Kybernetika byla pseudovědou, genetika skoro fašismem a teorie relativity "idealistickou přepjatostí". Byla to doba, kdy celá filozofie
byla shrnuta ve 4. kapitole krátkého kursu dějin
VKS/b a kdy se celá národohospodářská teorie omezila na Stalinův spis "Hospodářské problémy socialismu". A Bože, chraň nás před úchylkou.
Informace je chléb vědeckého pracovníka. Intelektuál s ní pracuje jako rolník se zemí nebo tovární
dělník s kovem, člověk si může utvořit nezávislé
mínění jen tehdy, když má k dispozici informace.
Tak třeba je důležité znát všechny okolnosti nástupu Stalina k moci, máme-li se z dějin něčemu naučit. Na knihkupeckých pultech však knihy o tomto
tématu nejsou. Musím se tedy držet Avtorchanova.
Nebo: chtěl bych číst něco o politických procesech.
Chtěl bych to číst v novinách, ale tam o tom není
(Pokračování na straně 10)
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Vizum na dvacet dní
(Pokračování se str. 7)
se dozvěděl, že při "vyúčtování" mi započítali k
tíži i náklady vyšetřovací
vazby, včetně — skutečně'
— spotřebovaného toaletního papíru.)
Dny ve vězení ubíhaly
pomalu. Snést to vše, pracovat k splnění předepsané normy a udržovat si
jakžtakž náladu pomáhalo
vědomí, že nejsem zcela
zapomenut a to nejen svými rodiči. Na Borech mne
navštívil dvakrát australský konsul a jednou jiný
úředník australského vyslanectví. S jejich vědomím jsem si podal žádost
čs. úřadům o povolení k
vystěhování do Austrálie.
Jaké kroky v té věci dělaly australské úřady, nevím, ale dobrým znamením bylo, že moji žádost
čs. úřady ihned nezamítly. Do mého propuštění,
tj. do 7. ledna letošního
roku, kdy jsem si vězení
2V2 roku odseděl (se započítáním vyšetřovací vazby), se s mou žádostí nic
nedělo, aspoň nic, o čem
bych byl uvědomen.
Po výkonu svého trestu
jsem byl upozorněn,
že
musím nastoupit ihned nějakou práci. Na protekci
svého bratrance, agronoma státního statku ve Vel-

ké nad Veličkou, jsem byl
přijat do "jeho" statku
jako pomocný dělník. Pracoval jsem tam však akorát jeden týden, když přišel rozkaz, že musím být
propuštěn. Současně byl
propuštěn z funkce můj
bratranec, protože zařídil
přijetí pomocného dělníka
bez předchozího schválení
nadřízených míst.
Pak
jsem se hlásil o práci v
kordárně, kde se vyrábějí plátna pro pneumatiky
a kde hledali zaměstnance. Prodělal jsem zdravotní prohlídku, byl jsem
přijat, ale nastoupit jsem
nesměl, protože mezitím
dc.šel můj kádrový posudek. Nakonec jsem však
práci přece dostal: ve
svém rodišti Vápenkách u
lesní správy, kde jsem sázel stromky.
Všude jsem se cítil a
úředně mi bylo dáváno na
vědomí, že jsem "poznamenaný" člověk, ale dělat něco proti tomu se ne .
dalo. S jiným propuštěným vězněm jsme sice debatovali
o možnostech
útěku do ciziny (včetně
bláhové možnosti útěku
pomocí balónu), ale to byly spíš jen teoretické než
praktické úvahy. Hranice
jsou dnes tak zataraseny
a hlídány, že těžko pro-

klouzne myš. Nechtě! jsem
také podniknout nic, co
by mohlo zhoršit výhledy
na kladné vyřízení mé žádosti o povolení vystěhovat se z Československa.

ré mi maminka. nabalila,
k proclení do Hodonína,
abych se pak nezdržoval
celním odbavováním na
hranicích. Maminka mi
přidala do kufrů rodinné
výšivky a vázy, takže
Koncem března už jsem
jsem platil dost vysoké
se dozvěděl, že se o poclo, ale to vše byla věc
volení mého vystěhování
podružná.
skutečně jedná, když mi
Po celní proceduře v
však došla 13. dubna z odboru vnitřních věcí okres- Hodoníně se ke mně doního národního výboru v stavil úředník, který mi
Hodoníně "Listina o pro- říkal takovým přátelským
puštění ze státního svaz- tónem asi toto: " P a n e Jaku české socialistické re- nesko. vaše rodiče dali
publiky". nemohl jsem do- souhlas k vašemu odjezdu,
bu uvěřit, že budu moci ale vy víte, že mají maČeskoslovensko
opravdu lou penzi. Můžete mi tavolně opustit. Před třemi dy podepsat, že jim budeposílat z Austrálie
roky jsem hrozně toužil vi- te
aspoň
100 dolarů měsíčdět rodnou zem a teď
jsem daleko víc toužil z ně?" Neudržel jsem se a
zeptal se ho, zda je to
ní utéci.
moje vina, když staří roOkamžitě jsem odjet nediče, kteří se dřeli celý
mohl, bylo ještě hodně
svůj život, mají tak maúředního vyřizování, oblou penzi? Na to pokrčil
starávání různých potvrzerameny a zamumlal něco,
ní a povolení, shon, při
že o tom on nerozhoduje.
němž jsem žil v napěíi,
Dne 20. dubna bylo vše
zda se ven opravdu dostanu. V dalším dopise o vyřízeno, nastalo smutné
mém vystěhování stálo loučení s rodiči, protože
též, že se mi povoluje po- jsme věděli, že se už nebyt v zemi do 6. června, uvidíme' (mamince je 80
ale této laskavosti jsem vy- let, otci téměř také) —
užít nehodlal. Odjel jsem a pak jsem odjížděl.
do Bratislavy vyžádat si
V Mikulově nastalo ještě
rakouské průjezdní vizum zdržení. Celníci nedbali
a po návratu jsem bezod- potvrzení o dřívějším prokladně odvezl kufry, kte- clení mých zavazadel, pře-

JAK JSEM FILMOVAL REKLAMY
J á r a Kohout
I když jsem předem věděl, že Rudolf Friml nerad New Yorku na padesát filiálek. Ukazoval jsem do
pro někoho něco udělá, že je škrob (Eduardu -Ingri- výlohy a říkal jedné paní: "Ten salám je dobrý!"
šovi, který pro něj instrumentoval ne zrovna lehkou Filmování této minutky se protáhlo přes poledne a
skladbu, dal šek n a 5 dolarů a teprve na jeho pro- český Mnichovák dostal americkou stravu: pomeranč
test mu připsal milostivě nulu — za měsíc těžké a sendvič. A potom, asi za měsíc, 250 dolarů. Hugo
roboty —, nechal živořit Jaroslava Ježka), přece jsem Haas měl přece jen pravdu, když mi v New Yorku,
kam se pro dýchací potíže přestěhoval z Kalifornie,
se odvážil požádat ho o protekci.
říkal: "Dělej do reklamy! Frank Sinatra a Bob Hope
"Nechtějte na mně, prosím vás, abych vám pomájsou furt na televizi v komerciálech." Poslechl jsem
hal ve vaší kariéře. Tu máte vizitku s adresou agen ho. Změnil jsem agenta, protože páni Young a Rutury. Jděte tam, to je všechno, co pro vás mohu bicam neměli pro mne dost práce. Ten nový meceudělat."
náš se jmenuje Sanford Leigh a je to ten, co mé
Šel jsem tedy k firmě Young and Rubicam na Ma- přejmenoval na Cartera. Dostává 10% z mého hodisonce. šest pater tam má v mrakodrapu pronajato, noráře.
kanceláře, zkušební místnosti a to ostatní, co k úspěšNatáčet reklamu pro televizi není lehká práce, jak
né divadelní agentuře patří. Hned na chodbě jsem se vám třebas před obrazovkou zdá. Mluví do toho
musel. vyplnit dotazník: velikost, barva vlasů, -veli- spousta lidí, hlavně výrobci zboží, které máte propakost bot, kolik inčů m á m v pase, na co umřela ba- govat. Jede se podle obrázků. Každý kousek scény
bička, je-li náš domovník ženat a tak podobně, také zobrazil pro režiséra nějaký vtipný kreslíř. Jsou to
kolik umím řečí (do téhle rubriky jsem odvážně ve- obrázky na pokračování, něco jako comicsy. Říkají
psal: česky, německy, francouzsky a trochu anglic- tomu "cartoons" a každý herec, maskér, šatnář —
ky). Potom mě slečna — fešanda to byla, blondýn- a já myslím i uklízečka v ateliéru — dostane kopii,
ka — uvedla k laskavému pánovi, který prohlásil, že aby věděli, co kdy mají dělat,
mě dá zrentgenovat, aby věděl, co ve mně je. "Pro
Ale kromě "cartoons" existuje také důkladný scénás budete slovanský typ číslo 1705. Jako první věc nář.
budete zítra dělat Bavoráka před obchodem Shaller
Herec, účinkující v-reklamě, dostane mnohem víc
a Weber pro reklamní film na salámy. Jděte si zEu- než za normální filmování. Velmi známí a populární
sit tyrolácký kroj," uzavřel tuto půlhodinovou roz- herci v Americe se nestydí za to. že na obrazovce
mluvu, která, kdyby nebylo telefonů, by trvala na- nabízejí deodorant nebo prášek na prádlo. ""Já vím.
nejvýš 15 vteřin. Vskutku tempo amerikaňské. Zato. v Evropě to m á ještě pachuť byznisu. ale žít se chce.
že jsem si deset minut zkoušel kostým Bavoráka, Viděl jsem například slavného Lawrence Oliviera
jsem dostal na ruku 100 dolarů. Druhý den jsem stál mačkat na obrazovce jakýsi fotoaparát. Dostal za to
před obchodem lahůdkáře a uzenáře, který měl v jistě víc než za účinkování v Old Vic. A sportovci?
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Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.
jsme do Vídně, na australském velvyslanectví mi
vystavili nový pas, půjčili peníze na letenku a dokonce i zatelefonovali mému bývalému zaměstnavateli, zda a kam mohu po
svém příletu nastoupit. A
tak jsem zde. Ztratil jsem
skoro tři roky života, protože v kriminále i těch několik měsíců po propuštění, to skutečný život nebyl. Byl jsem naivní, důvěřoval jsem v platnost
povolení, které mi dal zastupitelský úřad komunistického státu a získal
jsem jen zkušenosti. Ale
hlavně že je po všem . . .
Tak skončilo vyprávění
pana J a n a Janesky, který
dostal v roce 1975 od Generálního konsulátu československé
socialistické
republiky v Sydney vizum
Tehdy jsem však už po- k návštěvě českoslovenmoc nepotřeboval.' Dojeli ska na 20 dní.
stříhali pečetě a celý obsah kufrů znovu důkladně
prozkoumávali. J á jsem.
se pak musel vysvléci téměř do naha, aby mohli
prohlédnout moje šaty a
prádlo. Žádné závady nezjistili. ale' na tu více než
hodinu v Mikulově přesto
do smrti nezapomenu —
žil jsem stále v nepopsatelném napětí, zda opra\ du odjedu. Když pak se
dal vlak do pohybu, přejeli jsme kolem prvních
zábran, pak druhých a uviděl jsem nápis Oesterreich . . . , téměř jsem se
na sedadle zhroutil, jak
napětí povolilo. Stará paní, která jela ke svým příbuzným ve Vídni a seděla naproti, se na mne dívala a ptala se, co mi je,
zda mi může nějak pomoci.

Jakbysmet! Boxer Lucky Graciano nedávno prozradii
na televizi, že dostal za reklamy v televizi víc, než
si vydělal v dobách své největší slávy, prý hnedle
půl miliónu dolarů za rok.
S boxery mám zkušenosti i já. K ovečkám kostela
u nás 11a Jacksonových výšinách, kde měly svatbu
mé dvě dcerky, patří i Floyd Patterson, mistr světa
v těžké váze od r. 1956 do 1962. Jeho popularity využil náš f a r á ř a požádal ho, aby udělal taky něco
pro spásu své duše, čímž myslel pro děti farnosti.
A spojil tělo s duchem, který tak nějak předpokládal u mne. V amerických kostelích se po mši shromažďují věříci v podzemním sále k přátelskému pohovoru se zákusky, s kávou. Pan f a r á ř oba své "slavné farníky" přemluvil k produkci. Nejdříve jsme každý vypili sklenku mléka a oznámili divákům, že kaž
dý, kdo pije mlíčko, tomu zčervená líčko. Potom
jsem chvilku s mistrem světa boxoval a s hrdosti
sděluju, že jsem vyhrál na body. Po vysilujícím kole
jsem ještě sám tři minuty poskakoval, tančil a jinak
se svíjel, načež Ford prohlásil: "Hle, tento- senior
má po mléku tolik-energie, že může takto vyvádět!"
Měli jsme takový úspěch, že si nás vypůjčili i okolní
faráři. Takto neplacené jsme vystoupili na různých
místech celkem šestkrát. Na poslední mač jsem "pozval svého agenta a tomu se reklama líbila tak. že
promluvil se Svazem mlékárenského průmyslu a vznikl
z toho půvabný commercial, který se vyplatil nejen
mně,
ale hlavně mému sparringpartneru. Zůstali
jsme kostelovými přáteli i poté, co Patterson ztratil
titul v boji se Sonny Listonem r. 1962.
Co já jsem všecko nenabízel, co jsem nevychvaloval! Dvakrát jsem propagoval pivo a brzo nato prostředek proti opičce Alka Seltzer. V reklamě n a stolní olej jsem dělal kuchaře a toto povolání mi přiřkli
i ve spotu na Bartoňovo cukroví. Naproti tomu v commercialu na pečivo Sarah Lee jsem hrál spotřebitele.
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Bohuš Beneš: Amerika šla s námi (Konfrontace, Curych, 1977)
Eduard Táborský: Presidentův sekretář vypovídá (Konfrontace, Curych, 1977)

Polozapomenutá historie

České exilové nakladatelství Konfrontace v Curychu si vytklo chvályhodný
cíl: vydat řadu děl, na sobě nezávislých, která by zachytila dějiny Československé republiky od jejího začátku do února 1948. Tyto úseky zastínila invaze
vojenských jednotek Varšavského paktu. O srpnu 1968 se piše, rozebírají se
události, které k němu vedly, i následky sovětského zákroku. Jako by neexistovala historie předtím, jako by nebylo dvacet šťastných let demokratického
života, jako by nebyly září 1938 a březen 1939, jako by se ve válce nekladly
základy k únoru 48 a k srpnu 68.
Tomuto nedostatku chce curyšské nakladatelství odpomoci. Je to odvážný
podnik: Konfrontace je si asi vědoma, že tato řada historických prací bude
ztrátová, že nenajde ani tolik čtenářů jako beletrie. Necháme-li stranou "Masarykovu abecedu" a výbor esejů Ferdinanda Peroutky "TGM představuje plukovníka Cunninghama", (obě knihy by se mohly považovat za součást této
historické řady), vyšly koncem loňska dvě práce, které sem spadají zcela
určitě.
Benešovými ctiteli. Bohuš
Beneš už z příbuzenského
svazku — byl prezidentovým synovcem, ftíká-li
nakladatelství v předmluvě k "Presidentovu sekretáři". že Táborský "není
přitom
'probenešovský'
ani 'protibenešovský' ". je
to omyl. protože Táborský
Beneše — aspoň v prvním
dílu — uctívá jako málokdo. Stačí si přečíst jeho
vřelé ocenění Benešovy
abdikační řeči. stačí sledovat. s jakým rozhořčením. s jakými odsudky stíhá třeba Slováky, kteří
chtěli v těžkých a asi
opravdu nevhodných dobách získat pro svůj národ co nejvíc (dr. Osuský.
Hodža). I Táborského objektivita je podmíněna a
modifikována
pracovním
J e logické, že oba jsou

Obě mají několik věcí
společných: jsou to paměti tajemníků prezidenta
dr. Edvarda Beneše; jsou
to reprinty, vyšly už dříve, Benešova kniha 1941
v londýnském nakladatelství Čechoslovák. Táborského deník roku 1947
v Družstevní práci (aspoň
první díl, druhé dva díly
zakázali soudruzi a v Konfrontaci vyjdou příštím
rokem jako premiéra):
obě líčí dobu krátce před
začátkem druhé světové
války a první její měsíce, tedy zhruba rok 1939;
a jsou to stanoviska blízkých spolupracovníků druhého
prezidenta. ČSR,
osobní pohled na události,
jejichž — jakkoli okrajovými — aktéry byli.

který pojídá dortík. Dobrý dortík,leč jíst ho pětkrát
za sebou v rozpětí osmi hodin, než je režisér s výrazem jedlíka spokojen, to vyžaduje opravdu dobrý
žaludek. Také v oboru krému jsem se náramně osvědčil. V reklamce krému n a obličej jsem dělal člověka, který prostředku na zkrášlení nepoužívá, kdybycn
si jím byl natíral tvář, byl bych mohl zastoupit onu
děvu s broskvovou pletí. V propagačním filmu na
Webstrův slovník jsem představoval čárku nad A a
tečku za Zet. Hezky jsem se vyjímal jako mrtvola v
rakvi, propagující jednoho — jak se mezi americkými
Čechy říká — pohrobníka. Dvakrát jsem působil v
zájmu leteckých společností. Pro Pan American jsem
hrál osamělého pána, který sedí zabalený v dece
nad hrníčkem kávy na letišti a smutně praví: "Tohle
se vám nestane, budete-li létat s naší společností."
Pro Lufthansu jsem byl zase pasažérem nedůvěřivým, okukoval jsem letadlo, kopal do pneumatik, vlezl
do motoru a pochvaloval si konečně péči o cestující.
Vůbec nejdelší roli svého života jsem měl v reklamě
továrny na toaletní papír. Závodil jsem se dvěma
jinými mimy, komu bude nejdéle trvat rozmotání role
klozetního papíru různých firem a já vyhrál o celou třídu.
Jestliže se někomu commercials zdají humorné,
ujišťuju, že jejich výroba není legrace. Natáčení minutovky trvá nezřídka osm i více hodin a režisér,
když už si myslíte, že to máte za sebou, zařve: "Once
more! First position! Camera action!" a jede se
znova, jako by se začínalo. Jiné opakování vynáší.
Myslím tím opakování reklamy: pokaždé, když se
objeví záběr s vámi na obrazovce, sype to, málo sice,
leč přece, 20 vteřin se rovná 5 buckům. Je-li v Americe 300 televizních stanic a v každé se chvilku mihnu, jsou z toho hezoučké peníze, i když ne třeba těch

poměrem a vřelým vztahem tajemníka k prezidentovi, odkazu velkého (a
nenařikatelného)
TGM.
Odmyslíme-li si však osobní ocenění událostí, kterým se Táborský ve svém
pečlivě vedeném deníku
nemohl a nechtěl vyhnout,
je i jeho záznam spolehlivým průvodcem
akcemi
čs. odboje v zahraničí i
jejich zákulisím. A protože — ať se to už někomu
libí a jinému ne — byl
dr. Beneš nesporným vůdcem čs. exilu v druhé světové válce (co bychom
za to dali dnes, kdybychom
měli "aspoň" takového
muže. kterého by uznával
celý svobodný svět!), je
to především bilance jeho
činů. jeho rozhodnutí.
To

platí i pro

knihu

"Amerika šla s námi".
Vypráví o "šesti mírových
měsících v Americe", jejichž valnou část strávil
prezident jako profesor
chicagské univerzity, o jeho zájezdech, propagačních cestách, projevech ke
krajanům, k Američanům.
Ale hlavně — a i to je
nesporné — o reakcích
amerických vládních míst,
představitelů amerického
lidu, prostých amerických
občanů. O lvím podílu,
který měli na změně americké politiky od přísného
izolacionismu k pomáhající neutralitě Američané
slovenského a českého původu. Tu je třeba vyzdvihnout mravenčí práci
Československé
národní
rady, která byla zdrojem
příznivé atmosféry, podmínky Benešovy úspěšné
práce. " . . . když šKutečně
koncem srpna Německo
rozpoutalo válku proti Polsku, byla naše osvobozenská akce v Americe řádně
připravena a organizována za vedení vyslance VI.
Hurbana, dr. J. Papánka,
ČNR a jejích předních
pracovníků," praví Bohuš
Beneš závěrem svého záznamu. Oceněni, s nímž
je třeba bez výhrady souhlasit.

4.CKM) zelených, které si prý herec musí reklamami
vydělat.
Člověk přitom bývá ve vážném nebezpečí. Když
jsem natáčel reklamu na psí žrádlo, musel jsem věsí
na řemínku psa. Pes však vedl spíše mne a vrčel
tak. že jsem se vážně obával nejen o nohavici, ale
i o lýtko. V reklamě na pivo Utika, asi jako naše
budějovické, jsem se musel topit v pivě, prohráv
předtím pivovar v kartách. Málem bych se byl pěnou
skutečně zadusil. A o tohle se člověk zuby nehty
uchází a mrzí ho. když ho producent odmítne. To
se mě stalo asi padesátkrát, třebas proto, že jsem
nesvedl salto martale . . .
Vlastní příležitost uplatnit se jako divadelní herec
mi poskytl Vašek Šimek. Byli jsme přáteli z mnichovského rozhlasu, kde pracoval v produkci, často jsme
spolu hovořili o divadle. Šimek mu opravdu rozuměl
a také mu propadl. Vzal si Američanku, odjel s ní
do Ameriky, kde vystudoval v Los Angeles dramatické umění a vytvořil malou skupinku mladých nadšenců, do níž mě "starce", když jsem se objevil objevovat Ameriku, velmi ochotně a přátelsky přijal.
První kus, ve kterém jsem v Šimkově souboru hrál.
bylo "Ze života hmyzu" bratři čapků. Rejža Šimek
mi svěřil úlohu Chrobáka. Motýla Cynthíi hrála mladičká, trochu šilhavá dívenka. Při zkouškách byla
neslaná nemastná, chodila pozdě, žvýkala žvýkačku,
i když měla mluvit. Když jsme zkoušeli jednou v Národním domě. prozradil nám číšník, že v restanraci
šedí Rudolf Frim! s čínskou chotí a neméně čínskou
švagrovou. Hned jsem se před americkými herci
chlubil, že ho znám z Evropy, a ta začáte&áce-oemrcoch mě požádala, abych ji skladateli predstarríJ.
že by mohl pro ni třebas něco v HoUywoodn udSaíCo měl ubohý otec dSati. mléka nemaje . . ? Friml
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Zátiší s osudem
František Hrubín
Proudící řeko, dívkám, jež se myjí,
něžně tvar ňader vlnou odléváš
a těm, co s horkou krví smísili ji,
nepostačíš a umdléváš.
Tak jako ty, z níž těkavost svou hnětem,
mezi dvě skály vtékáš peřejí,
život se mezi bolestí a světem
úží a teče prudčeji.
Za noci, které stříbrem svým se bráníš,
když nás i tebe bděním potrestá,
rafie na všech věžích popoháníš
jak nedočkavá nevěsta.
Spěch náš se s tebou v bláhovosti snoubí
utkvělou lunou jako prstenem,
než naše léta přikryjí tvář zhouby
moudrostí jako kamenem.

Pro některé čtenáře bude asi těžší ztotožnit se s
autorovým názorem na 15.
březen 1939: "A přesto
myslím, že po Mnichově
nám březen 1939 .velmi pomohl. Představme si, že
by Němci byli méně suroví a barbarští a celkem
rozumnější. Pak by se
pravděpodobně bylo stalo,
že by se snažili vytvořit
z pomnichovského Československa vasalský stát ve
službách nacismu, spravovaný rozdělenými a rozvaděnými Čechy; byli by
dali Slovákům "samostatnost" a opatrně by před
cizinou zachovávali některá práva-čs. lidu; byli by
to dělali ták, jako to dě-

lají nyní, ne tak surově,
a byli by měli před sebou nejednotný, mravně
zničený národ. Snadno by
se jim bylo podařilo udržet
takové československo tak
dlouho, až by se tento vasalský stát byl stal samozřejmou národní existencí, se kterou by byli češi
a Slováci "spokojeni"
To je velmi přísný soud
nad českou a slovenskou
národní povahou, soud o
to otřesnější, že jeho
oprávněnost potvrzují i
nejnovnější události: český a slovenský člověk pracuje více méně pilně pro
režim a nechá za sebe bojovat proti zvůli několik
(Pokračování na str. 11)

jedl, ale dívčina nečekala a hned spustila: "Víte.
pane Friml, já se chci stát velkou hvězdou. Nebudu
vás zdržovat, jen se klidně napapejte. J á vám jen
něco zazpívám. Jenže nevím co . . . snad písničku,
které mě naučila babička. Vy ji asi nebudete znát.
ale je to velmi stará a moc hezká písnička." A spustila "Indiánskou píseň lásky". Když šilháček dozpíval, Friml se zasmál: "Máte pravdu, to je moc hezká
píseň a taky moc stará. Znám. zkomponoval jsem
ji, je z operety "Rose Mary". Nu. uvidíme, slečno,
co se dá dělat." Mně pak česky přidal: " P a n e Kohoute, řekněte té slečně, ať se raději vdá. Jakže se
vlastně jmenuje?" "Barbra Streisandová". Barbra
se nevdala, já jí Frimlúv vzkaz netlumočiL Byla by
jeho radou stejně pohrdla, nasadila si do hlavy-, že
se stane hvězdou. Taky se jí síaia. Bere 25 tisíc dolarů za večer.
Vašek Šimek byl přísný režisér, herci se před ním
třásli, i jeho žena Linda Xoyesová. která celý jeho
podnik financovala. Jedním z jeho zvyků bylo. že si
po představení svolal herce a měl k nim předlouhou
temperamentní řeč o tom. co zahráli špatně, kde jim
nebylo rozaměc kcse se odchýlili od nastudovaného.
Herce to j e l » kázáni dopalovalo, byli by se raději
viděli v poůzemce ns cestě domů než před rozvášněným rejžou. sterý jim čte levity. Vymyslel jsem si
recepí proti tonitÉo titrpení. Naučil jsem onu neznámou Bartsni české větě, a když byl Vašek v nejlepší
ráži. zvolala: "D: do perdélě ty sráčko! Móc ty to
kecá!"- což m á m e n á — přeloženo do češtiny: "Jdi
do háje., ty fajfko! Moc mluvíš" Vašek se dal do
smšete a američtí bérci kolem se divili, cože je to
za soorelaé zaříkadlo, že zkrátilo režisérovo láteření.
{Z knihy "Hop sem, hop t a m " , kterou vydala Konfrontace v Curychu. Dostanete též v HD za $ 8.00.)
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Zoltan Bodolai: The Timeless Nation: The History, Literature, Music, Art and Folklore of
the Hungarian Nation. Hungaria Publishing
Company, Sydney, 1978, $ 10.-.

Bodolaiova knížka působí na nás jako memento,
australský čtenář a zájemce nemá podobné informatorium o Československu vůbec k dispozici a v případě potřeby sahá po pramenech, které nejsou objektivní, pravdivé a nemají souvislost s demokratickým exilem. Ve Spojených státech sice vyšla v r.
1977 publikace Josefa Korbela (Twentieth-Century
Czechoslovakia: Columbia University Press, N. Y.),
její obsah je ale omezen na historickou epochu tohoto století a faktor převážně státotvorný a politický, kromě toho není zde běžně k dostání.
IP

Proč vzniká samizdat...
(Pokračování se strany 8)
žádný materiál. A tu se tedy obracím na "Kroniku
běžných událostí". Co mi místo toho můžete nabídnout? Znovu: To jsou motivy, které mne vedly k
samizdatu. Je samizdat normální jev? Samozřejmě
nikoli. Je to sympton choroby. V normálně vyvinuté
společnosti by o všech otázkách, o nichž pojednává
samizdat, musely psát noviny. Pouze ve společnosti,
která se vyvíjela nenormálně, jsou zahnány bolestné otázky do podzemí, jejich projednávání se dostává nádechu ilegality. Ve dvacátých letech zřizovali
kolem naší země známý "cordon sanitaire", aby zabránili pronikání našich idejí na Západ. Musíme nyní my zřizovat vhodný "cordon sanitaire"? Máme
my strach z idejí?
Nejsem samozřejmě sebevrah a vyhlídka na pracovní tábor mě nikterak netěší. Jestliže však je člověk svobodný vnitřně, pak ztráta vnější svobody není příliš důležitá. Svoboda je totiž překonaný tlak.
Můj odchod ze samizdatu je pouze fakt mého životopisu. Na, .mé místo nastoupí tucty jiných, které
tento proces, na samizdat upozornil, a pokud mohu
posoudit, co se děje v této síni, už to začalo.
Jak se m á samizdat znemožnit? J e to rakovinový
nádor v normálně vyvinutém organismu. A nelze
ho odstranit problematickou operací. . . Mohou být
zatčeny tucty matematiků, fyziků a astronomů a
odvezeny k výrobě materiálních hodnot. To není
nejhospodárnější způsob, jak využít vědeckotechnických kádrů v údobí vědeckotechnické revoluce. A
k likvidaci samizdatu je to metoda neúčinná. Až do
sud vyvolal každý soudní proces řetězovou reakci
dalších procesů. Konal-li se roku 1966 pouze jediný
takový proces, totiž proti Siňavskému a Danielovi,
jsou jich nyní každoročně stovky.
Samizdat je možno odstranit jen tehdy, když se
pochopí, že' to není vrtoch zlovolných lidí, nýbrž společenský jev, který odpovídá rostoucí potřebě, že
existuje potřeba informací, pro něž není místo v
oficiálním tisku, dokazuje už to, že se tisknou číslované knihy jako třeba Cliffovo "Stalinské Rusko".
Jestliže je v nich všechno pomluva, proč se vydávají? J e nezbytné učinit nezbytná opatření, aby lidé své informace nečerpali z Avtorchanova díla v
samizdatu nebo z Clíffova zmíněného díla, které
m á svůj rozdělovník, nýbrž veřejně z tisku.
Lenin řekl, že v socialismu musí umět řídit stát
každá kuchařka, a to znamená, že masy musí všechno vědět a všemu rozumět. "Svoboda tisku", psal
Lenin, "znamená: Všechny názory všech občanů se
mohou veřejně hlásit." Vladimír Hjič Lenin řekl také na I. kongresu Komiterny 1919: "Skutečná svoboda a rovnost bude "takový řád, v němž nebude překážek, aby každý pracující nebo libovolně veliká
skupina pracujících měl právo používat zespole
čenštěných tiskáren a zespolečenštěného papíru a to
právo také uskutečnil."

29. 5. 1978

Můžeme Vám pomoci
v těchto záležitostech:

Příklad pro nás?
Maďarský exulant Z. Bodolai působí v Austrálii
jako středoškolský profesor a externí učitel na universitě^ v Sydney. Pro všeobecnou informaci australské veřejnosti připravil knihu pojednávající o historickém, státním a politickém vývoji Maďarska a
maďarském umění. Nepochybuji o tom, že tato publikace bude vyhledávaná nejen ve veřejných, ale i
ve školních a studijních knihovnách \jako reference
o zemi, která je Austrálii nemálo vzdálená — zeměpisně, jazykově, historicky, hospodářsky i kulturně.
A informace takového druhu by měly být v Austrálii běžně dostupné, protože zde žije nemálo lidí maďarského původu a důvody jejich přistěhovalectví
postupně upadají v zapomenutí.
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Zaměstnáni a potřebný

Péče o zdrávi a dítě

*

Pense a rodinně příspěvky
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Učení anglickému jazyku
Právní pomoc
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Uvědomte si svá práva
Pište nám na:
INFORMATION BRANCH
DEPARTMENT OF IMMIGRATION & ETHNIC AFFAIRS
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DICKSON 2602 A.C.T.

nebo nás zavolejte na :
SYDNEY

3ÉE

•»

V ^ M l k
•A, AUSTRALIA.^

'

(02) 221 1111

MELBOURNE

( 0 3) 662 3000

BRISBANE

(07) 224 2233

ADELAIDE

(08)

PERTH

(09) 322 3366

\ g

v

A

.

I

I

^

50 3650

I

i

Vase Australska vlada

V tomhle tedy záleží jediné řešení samizdatového
problému: v zavedení' opravdové tiskové svobody.
Jiné cesty není. Nemělo by se to odkládat do daleké
budoucnosti. Shakespeare moudře řekl: "Vždycky
je vhodná doba na to, co se v ní stane."
Jestliže existuje opravdu protisovětská myšlenka,
pak je to myšlenka, že v soutěži dvou ideji, socialistické a protisocialistické, podlehne bezpodmínečně
idea socialistická. Není to však má myšlenka, nýbrž
logicky domyšlená myšlenka státního prokurátora. J e
ovšem nesprávná. Svoboda tisku nepovede k oslabení

socialismu. Kritika bude existovat a neměli bychom
se jí bát.
^Je na čase pochopit, že není vlastencem ten, kdo
křičí " h u r á " a hlasuje "pro". Takové vlastenectví
v sobě často skrývá lásku k vlastnímu teplému místečku. Kolik utrpení způsobil takový "patriotismus"
naší zemi! Ale existuje ještě jiný druh patriotismu,
ten o němž Někrasov napsal: "Kdo žije bez smutku
a bez hněvu, ten nemiluje ji, svou otčinu." Takové
vlastenectví přináší svým zastáncům málo výhod,
zaslouží však úctu, nikoli útlak."
j . s.

29. 5. 1978

Americké črty

HLAS

DOMOVA

- 1 0 -

Polozapomenutá historie

Pokračování
Historikové amerického jihozápadu považují zacházení se španělsky mluvícími občany za černý bod v
americké historii, neboť k tomuto protiprávnímu jednání docházelo nejen v 19. století, ale i ve stoléíí
dvacátém. Pokud šlo o vzdělání obyvatel, tedy
školy byly pouze anglickéj dětem bylo zakazováno
mluvit na školách rodným jazykem. V městě Mesa
jsem se sešel s americkým učitelem mexického původu, který mi vyprávěl, že když byl ve škole přistižen při hovoru svým rodným jazykem, dostal od
učitele namláceno rákoskou. Jeho strýc, který sloužil
v druhé světové válce v americkém letectvu a zúčastnil se 20 akcí nad Německem, nedostal po válce
místo učitele, i když měl potřebnou kvalifikaci jak
akademickou, tak pedagogickou. Místo mu bylo nabídnuto teprve v roce 1954.
Není divu, že v minulosti existovaly v jihozápadních státech Unie nesčetné "podzemní" organizace
(např. Las Gorras Blancas) i organizace legální
jako Alianza, která se snaží docílit, aby byla všestranně dodržována smlouva Guadalupe Hidalgo. Jednou z nejdůležitějších veřejných akcí bylo organizování "hnutí pro spravedlnost", kterou vedl Rodolf
Gonzales v roce 1965 a která předložila dokumentované problémy amerických Mexičanů americké vládě
a veřejnosti. Hlavním bodem vypracovaného podání
byla kritika poměrů ve školství, brutalita policie a
diskriminace v bydlení.

je vystrčili z autobusu a nacpali do čekajícího vozu,
aby je odvezli k vyšetření. Bylo mi jich líto. Episoda
mi připomněla daleko horší z dubna 1948. Tehdy
jsem vídával v Plzni dlouhé řady nešťastníků, kterým se nepodařil útěk přes hranice. Každý druhý
den táhnul po příjezdu ranního vlaku z DomažGc
od Říšského nádraží smutný průvod lidí s řetízky
na rukách. Esenbáci je vedli do věznice krajského
soudu. Jiný svět. U nás strážní věže, záseky a elektrické dráty, aby lidé neutíkali ven, tady zadržování,.
aby lidé neutíkali dovnitř.

Na texaskou půdu jsem vstoupil v starobylém
městě El Paso. Krajina za městem je velmi poUobná
centrální Austrálii. Město je obklopeno pohořími jako Organ, Hueco, Sacramento, Quadalupe a Sierra
Madre. Až do poloviny minulého století se město
jmenovalo El Paso del Nořte, čili Severní průsmyk,
později si název zkrátilo. Seskupení domů a lidí je
rozděleno řekou Rio Grande, která tvoří státní hranici mezi USA a Mexikem a dvě města: El Paso v
Americe a Juáres v Mexiku. Vždycky jsem si myslel, že řeka Rio Grande je mohutným veletokem,
Isdyž jsem však spatřil v El Paso ten potok, byl
jsem ochuzen o další iluzi, kterou vyvolaly kdysi
knihy a filmy.

Převážná část ilegálních přistěhovalců je zaměst
nána v zemědělství a v hotelích a restauracích. Pracují většinou za "ilegální"' mzdu 2.50 až 6 dolarů
za hodinu a dávají příležitost snadného výdělku mnoha příživníkům. Např. za 500 až 3.000 dolarů lze zařídit svatbu s americkým občanem, což umožní cizinci nebo cizince dostat trvalé povolení pobytu v
USA. Různé druhy zlodějů a podvodníků si uvědomují, že ošidí-li takového přistěhovalce, nic se jim,
nestane, ilegální přistěhovalec krádež či podvod zpravidla nehlásí, aby na sebe neupozornil.

Texaská univerzita má odbočku v El Paso, kde je
jedno z nej^epších středisek studia dvojjazyčného
vyučování. Univerzitní budovy tam byly vystaveny
asi před deseti lety a to — na přání manželky tehdejšího prezidenta univerzity — v bhutánském himálajském stylu. Dozvěděl jsem se, že prezident univerzity a jeho manželka žili nějaký čas v podhůří
Himalájí a okolí El Paso prý jim připomínalo část
Asie, kterou znali. Můj informátor dodal, že univerzitu navštívil bratr nynějšího Dalaj Lámy a při pohledu na tento asijsko-texaský stavitelský výkon prý
slzel. Nevysvětlil však, zda slzy vehnala do jeho očí
nostalgie nebo pomyšlení, co to zas, propánakrále, ti
Američani vyvedli.
Vyjíždíme z El Paso podél řeky Rio Grande, která
je v této části osvětlena reflektory, aby měly pohraniční stráže snadnější kontrolu přechodu hranic. Na
druhé straně řeky blikají světla mexických domů v
Juárez. Jedeme dále n a východ. Mezi osadami Fort
Hancock a Sierra Blanca náhle rozsvítí proti nám
světla a autobus zastavuje. Dovnitř vstupují policisté v kožených bundách, s "desetigalónovými" širáky na hlavách a s nezbytnými kolty visícími u pravého boku proklatě nízko. Všichni cestující se musí
legitimovat. Seděl jsem hned za šoférem a byl jsem
tedy první na řadě. Chlapík obracel můj pas několikrát a prohlížel jej tak důkladně, jakoby mu ta prohlídka dělala opravdu dobře. Ptal jsem se pak šoféra, proč tak dlouhá prohlídka právě mého pasu a
ten mi vysvětlil, že dotyčný strážce bezpečnosti pravděpodobně předtím ještě australský pas neviděl, proto ten zájem. V posledních řadách autobusu seděli
dva Mexičani, kteří neměli žádné doklady. Policisté

—

•

—

Americké úřady odhadují, že ilegální přistěhovalci
stojí zem 13 bilionů dolarů ročně. V této částce
jsou zahrnuty výdaje n a zdravotní pojištění, které
dostávají takové osoby na falešné dokumenty, neplacení daní a zasílání peněz neoprávněnými přistěhovalci příbuzným do ciziny. To je ovšem jen odhad, protože je těžké říci, kolik ilegálních přistěhovalců v Americe opravdu žije. Úřední odhad je 12 miliónů osob, z nichž žije v samotném New Yorku více
než 1 milión. Protože život v USA není pod důkladnou kontrolou, lze zjistit jen malou část těchto přistěhovalců. Například v roce 1965 bylo zadrženo a
deportováno 110.371 ilegálních přistěhovalců, o 10 let
později, v roce 1965, celkem 756.819 osob deportováno a dalších 800.000 zadrženo na hranicích — pravděpodobně podobným způsobem, jakého jsem byl
svědkem u Sierra Blanca.

Sousední Mexiko prodělává nyní vážnou epochu své
existence. Situace v zemi je podobná situaci před
rokem 1910, kdy tam došlo ke krvavé revoluci. Výsledkem tehdejší revoluce byla pozemková reforma,
která rozdělila velkou část pozemků bohatých velkostatkářů a církve venkovskému lidu.
V posledních 60 letech patřily dvě třetiny orné půdy vesničanům, známým pod jménem ejidos. Hlavní
problém země tím však nebyl zcela vyřešen, vesničané dostali půdu, ' ale neměli dostatek kapitálu na
zakoupení strojů, a jejich znalosti zemědělství byly
velmi chabé.
Inflace dnes řádí v Mexiku stejně jako v jiných
zemích, resp. více než jinde, přičemž zemědělci nakupují potřeby za inflační ceny, ale zemědělské výrobky musí prodávat za ceny určené vládou. Zemědělská výroba proto upadá, vesničané odcházejí pracovat do měst nebo přebíhají hranice do Spojených
států.
Nezaměstnanost v Mexiku činí až 25% celkového
počtu práce schopných lidí. Podle zprávy amerických
novin trpí skoro polovina mexického obyvatelstva podvýživou. Hladoví vesničané i pak představují velký
problém. V zemi stoupá počet kriminálních činů i
počet žebráků. Nezlepší-li se tamní situace v době
dvou-tří let. může vzniknout i pro USA vážný problém v sousedství.
-

Mezi San Antoniem a Houstonem projíždíme územím Texasu, na němž je z obchodních průčelí a
reklam zřejmé, že m á českou přistěhovaleckou minulost. Jména jako Novotný, Hanzal, Butchek a jiná
jsou toho nesporným dokladem. Ze zelených tabulí,
které na dálnici označují výjiždky se jmény silnic
a městeček, mne jedna zvlášť zaujala: Malaskala.
Kdybych neznal česky, asi bych věřil, že jde o jakési
finské nebo švédské jméno. Angličtina zřejmě změ-

(Pokračování se str. 9)
odvážlivců; dělníci pracovali více méně horečně i
pro vítězství Třetí říše,
Tohle vědomí ovšem něm
příliš povznášející. A když
si k tomu připočteme ty
hulvátské dozorce v pra-'
covních táborech, ty věrné referenty n a Stb, ty
nové kádry, které povstaly z národa v srpnových
dnech na okamžik jednotného, ty exulanty, kteří
se ženou za blahobytem a
nejraději by zapomněli,
odkud vyšli, pak věru není do smíchu.
Tu jsou knihy, jako je
třeba deník Eduarda Táborského, dobrým lékem.
Odhalují tu druhou stránku našich národů, tu lepší.
"Presidentův sekret á ř " nevypráví jen kladné zážitky (zpráva Bohuše Beneše nezaznamenává
ani jednu porážku, ani jeden nešvár), poctivě se
zmiňuje i o pletichách v
čele londýnského odboje,
o nepochopení některých
spojeneckých politiků, kteří i po březnu 1939 věřili
v mír a které teprve září

přesvědčilo o tom,
že
všechny sliby diktátora
jsou "pro kočku". Při čteni prožíváme nejen naděje, ale i zoufalství a smutek, které zachvacovaly
tehdejší pracovníky exilu,
uspokojení, že konečně vypukla válka ("Druhá světová válka začala, Konečný boj za naše "osvobození
nadešel. . ."),
zklamáni
nad rychlým tažením nacistické armády v Polsku,
radost z toho, že americký senát zrušil 27. října
39 embargo vývozu zbraní, všechny tu "ups and
downs", kterými se vyznačovala první léta války. V závěru roku 39 nebylo
příliš
radostných
zpráv, přesto však nikdo
z lidí kolem Beneše a pařížského Národního výboru nezakolísal, nikdo nepřestal věřit v konečné
vítězství pravdy (ať to
zní jakkoli frázovitě). To
by mohlo být poučením i
pro dnešek, který nepřipouští příliš jasných chvilek a jehož pochmurnost
překoná jen víra ve spravedlivou věc.
J . S.

nila za několik generací nejen Novotného, Hanzala
a Bůčka, ale i kdysi českou Malou Skálu.
Při cestování autobusem se pasažéři hodně mění,
Seděl jsem vedle Mexičanů, černochů, studentů, pensistů, dělníků, pěkných děvčat i obsřárlých nebo
starých babek. Byl to jiný druh Američanů než s
kterými se setkáváte v letadlech nebo luxusních
hotelích v cizině. Když jsem byl v Americe předtím,
v roce 1971, na Floridě ještě panovala zvláštní úcta
k bílým: černošské dívky a ženy, o mužích nemluvě, čekaly, až jsme se my, příslušníci bílé rasy,
laskavě usadili v autobusu. Situace se změnila. Můj
autobusový lístek má tentokrát natištěné upozornění:
"Sedadla v dopravním prostředku se obsazují bez
ohledu na rasu, barvu, náboženské vyznám nebo původ." Musím říci, že jsem byl rád, když jsem si
mohl na svých cestách popovídat s černochy nebo
později s polovičním Eskymákem, dozvěděl jsem se
i věci. o nichž se v novinách nepíše. Na svých cestách
jsem si vypěstoval jedinou "nenávist" a to k lidem víc než jen obtloustlým nebo baculatě zakulaceným. .Sedět s tlusťochem znamenalo být ošizen
o několik centimetrů sedací plochy a mít pocit, jako
bych měl v tom 'stejně přetopeném autobusu s jedné strany-k tělu přilepenou peřinu s elektrickými kamínkami.
Hoúston dnes patří mezi nejrychleji rostoucí průmyslová města v Americe. Jeho blahobyt je založen
na naftě. Skoro v každém4 větším hotelu je také možno se sejít s cizinci, kteří zde prodělávají speciální
technický výcvik. V době mé návštěvy šlo hlavně
o Nory, Angličany, Indonésany, Němce a samozřejmě příslušníky arabských zemí. Místní tisk přinesl
tehdy zprávu, že tamní firma Brown & Root podepsala smlouvu s SSSR, dle níž postaví Rusům za
200 miliónů dolarů na pobřeží Kaspického moře zvláštní loděnice k výrobě podmořských těžních naftových
věží. Město je plné přistěhovalců, je zde slyšet snad
všechny jazyky světa. Továrny rostou jako houby
po dešti a průměrný výdělek daleko převyšuje výdělky v i jiných amerických městech. Konjunktura má
však i stinnou stránku: počtem vražd a loupeží je
Houston také mezi prvními ve Spojených státech.
(Pokračování příště)
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CENA EGONA HOSTOVSKÉHO 1977
Po dohodě s paní Reginou Hostovskou zahrnula
porota Ceny Egona Hostovského za nejlepší prozaické dílo napsané českým nebo slovenským autorem
v exilu do soutěže letos poprvé také autory, kteří
sice žijí v Československu, ale protože tam nesmějí
publikovat, vydavají svá díla v exilových nakladatelstvích. Porota ve složení A. J . Liehm, J . škvorecký
a J . Voskovec udělila cenu za rok 1977 skupině autorů, jejichž fejetony vydalo pod titulem
Čára na zdi
nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem.
Hledá se pan LUMÍR MÍŠEK, asi 46ietý, který
odešel z Československa v roce 1947 nebo 1948,
žil krátkou dobu v Rakousku a pak odjel do
Austrálie, kde bydlel do roku 1969 na adrese 80
Sylván Road, Toowong, Queensland. Potom změnil adresu na: 81 Denison Street, Camperdown,
New South ,Waies. Měl přítele jménem R. J . Dickens.
Prosíme, ohlaste se nebo dejte zprávu o hledaném na adresu: Mr. Noel Brown, c/- Nash Nasieiski and Brown (advokátní kancelář), 13 William Street, Fairfield, NSW. 2165. Telefon: Sydney (02) 727-7322. Nutné. Týká se matky.

Úkoly
antikomunistického exilu
HD již několikrát referoval o Rozpravách, ktere
ve formě diskuzního fóra nepravidelně vydává Společenství nového řádu v Melbourne (P. O. Box 255,
East Cauifíeid, Australia 3145). V květnu vyšlo 12.
čísio a má, tak jako většina minulých, vysokou úroveň. Dr. S. Hofírek rozebírá na pěti stránkách
hustého strojopisu úkoly, které stojí před čs. antikomunistickými exulanty. Nejsou to plané a jalové
návrhy, řečnické rétoriky jsme již v exilu slyšeli
víc než dost. Autor ví o čem píše a co navrhuje.
Jeho záměry jsou realizovatelné, i když s nemalými
obtížemi, a podle jeho slov, s kterými souhlasím, je
zapotřebí odmítnout nejprve sobectví, lenost a netečnost, za které se často skrývá tvrzení, že se "stejně nic nedá dělat". Nechci na tomto místě opakovat
Hofírkovy thése, zdůrazním jen dva body, ktere
mne zaujaly. Je to jednak zjištění, že sociální systém, ve kterém jsou zájmy kapitálu jediným principem vedoucím k vykořisťování, je živná půda pro
komunismus a tak tedy boj proti komunismu nelze
spojovat s udržováním nespravedlivého systému. Nastolení sociálního řádu nezatíženého ani zlořády kapitalismu ani zrůdností komunismu je ovšem úkol
neobyčejně obtížný. Zdá se mi ale nadějnější než jakékoliv formy koexistence. Ofenzíva tímto směrem
se .může ovšem realizovat, pokud má být úspěšná,
ve spolupráci s ostatními exilovými skupinami s důrazem na ruskou a měla by pak zasáhnout všechny
lidi zdravého rozumu.
Dr. Hofírek dále poukazuje na nutnost spolupráce
s antikomunistickými složkami rozvojových zemi. V
Africe, Asii a Latinské Americe se odehrávají převratné sociální změny a politicko-společenská orientace těchto zemí může sehrát klíčovou úlohu v uspořádání s-věta v blízké budoucnosti. Autor zde neteoretizuje a jeho konstruktivní návrhy týkající se např.
vyřešení spravedlivé pozemkové reformy se již uplatňují v Thajsku.
12. číslo Rozprav bylo vydáno jako studijní příspěvek k příležitosti celoexilového symposia, které bude
Naardenským hnutím svoláno do Londýna v srpna
Ip
1978.
MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453

* ZLATNÍK *
* HODINÁŘ 1
STEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j .
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579
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Hokejové mistrovství světa
(Pokračování se str. 14)
6 : 1 , po třetinách 2 : 0 , 3 : 0 a 1 : 1 ) . Jaký to rozdíl: před 48 hodinami muselo ČSR o své vítězství
nad Švédy tvrdě bojovat, v této odvetě nástup udělal z utkání pouze tvrdší trénink, Čechoslováci vedli
po půli zápasu už 5 : 0 a mohli si dokonce dovolit
šetřit silami. A to je jedna z mála výjimek v soubojích ČSR — švédsko na vrcholných světových podnicích hokejistů. Dvě branky čs. národního mužstva
dal pardubický VI. Martinec, po jedné pak Ebermann,
Nový, Jiří Novák a Pouzar. Autorem jediné branky
Švédska byl 9 minut před koncem utkání za stavu
5 : 0 pro ČSR Lundholm. Technickou pozoruhodnosti
utkání bylo, že v poslední třetině uhodil blesk do
Sportovní haly, nastala všude tma a teprve po 9
minutách se mohlo střetnutí dohrát.
Už navečer se hrálo odvetné střetnutí Kanady se
SSSR, ve kterém reprezentanti javorového listu podali o dobrou třídu horší výkon než v prvém zápase
s Rusy, a podlehli jim tentokrát vysoko 1 : 5 (po třetinách 0 : 0 , 0 : 3 a 1 : 2), když pouze do 5 minuty
prostřední třetiny udrželi tempo hry a čisté skóre.
XV. den MS — "Bratrovražedný boj" skončil smírně
Důležitost střetnutí svazovala hokejistům obou německých států nohy i ruce: mužstva NSR a V. Německa se rozešla za bezbrankové remizy — 0 : 0 ,
prvé na letošním světovém šampionátu v Praze. Větší radost z nerozhodného výsledku měli západní Němci. kteří se tak už kolo před závěrem udrželi i pro
příští mistrovství světa (r. 1979 v Moskvě) v A skupině.
Finové už úplně resignovaii: prohráli s USA 3 : 4
a tak teprve závěrečné utkání šampionátu rozhodne o
jejich osudu. Z mužstva, které dokázalo ve své pražské premiéře porazit Kanadu 6 : 4 a svést velký boj
s ČSR a se SSSR, nezbývá po hráčské stránce nic.
XVi. den MS — 12. 5. 78: Nervák s Kanadou
Hodiny v pražské Sportovní hale ukazovaly 70. vteřinu utkání (2:10 min.) a na ukazateli skóre k velkému zklamání diváků stálo: Kanada 2 — ČSSR 0.
Tak rychle Československo prohrávalo na mistrovství
světa pouze jednou, a to před 12 roky v jugoslávské
Lublani se SSSR, nikdy jindy. Náhodná branka Pale
manta (1:45 min.) tak znervosněla jinak skvělého
brankáře Holečka, že 25 vteřin nato pomohl svým
chybným zákrokem slavnému Pronovostovi k druhému gólu Kanady. Vyburcováno hledištěm se však ěs.
národní mužstvo vzpamatovalo a zásluhou Nového
(4:48 min.) a Ebermanna (v 15. minuté 1. třetinyj
vyrovnalo stav na 2 : 2. Mělo pak více ze kry než
reprezentanti javorového lísui. mnohdy však neco.kázalo proměnit téměř stoprocentní šance. Rozhodnutí o vítězství Československa nad Kanadou 3 : 2 padlo
v závěrečné třetině (ve -53. minutě), kdy skvělého
gólmana Kanady Heirona překonal n a letošním mistrovství dosud pod svůj standart hrající brněnský
obránce Machač (pro kterého Je pražský šampionát
posledním startem hokejové kariéry). Zápas měl pak
dramatický závěr: 62 vteřin před koncem utkáni od
volal kanadský trenér HoweB z ledu brankáře Herrona a Kanaďané se 6 hráči v poli se pokusili o
vyrovnání, ale neuspěli, buly vyhrávali čs. hráči. —
:Vítězství nad Kanadou bylo zasloužené, čs. reprezentanti byli vcelku lepším týmem, který měl daleko
více šancí, nakonec však to bylo vítězství pracné, dosažené po bojovném výkonu, jenž stál hodně sil. Ško-

CxechosJevakJan Cosmtry Club Ltd. Sydnty
¿ u k c d o v a n t k ý klub v Sydney
Psi vás dovoluje porvat, válení krajané, mezi nás.^
NaU r d r a u je: 30 Dvvonshire Road,
Kemp* Cr»«k, NSW.
Mime otevřeno každou sobotu od 12. hod. po-i
[lední do 19. hodiny večerní a každou neděli od'
I1S hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naie vý ,
[bomá kuchyně je vám k ilufbám. Kaidý členi
kvaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti ki
"zábavě. Možnost provoiovat různé sporty.
V dohledné době budeme pořádat pravídelaé takoeční večírky. Jsme též připraveni uspořádat proj
nrá* rodinné oslavy — naroienin. zásnub, svateb.
|fcřtin apod.
Informace podá: A. Barák. tel. 724-4927. večer^
i r m t

da jen, že se zranil plzeňský Ebermann, který bude
pravděpodobně v závěrečném utkání s SSSR chybět.
Střetnutí proběhlo bez incidentů, i ze strany Kanaďanů bylo hráno slušně, takže rozhodčí švéd Karlsson neměl problémy.
Ve večerním utkání hrál SSSR se švédskem na skóre. Vyhrál 7 : 1 a zlepšil si tak situaci v šanci na
titul mistra světa. V nedělní odvetě s ČSR už stačí
SSSR k titulu mistra světa porazit ČSR o dva góly,
a ne jako tomu bylo dosud zvítězit o 3 branky. V
případě, že by ČSR prohrálo o 2 góly jako prohrái
Sovětský svaz před 8 dny, pak bude rozhodovat rozdíl branek.
XVII. den MS — "Černý P e t r " V. Německo
Tečku za světovým mistrovsLvím udclala mužstva
dolní poloviny tabulky. Teprve dnes padlo rozhodnuti
o sestupujícím do B skupiny: je jím nováček v Áčku
V. Německo, které prohrálo existenční utkání s Finskem vysoko 2 : 7. Největším překvapením je konečné
5. místo mužstva NSR, které v posledním utkání zvítězilo nad USA 8 : 4 .
XVIII. den MS — Drama víc než na infarkt
K závěrečnému střetnutí 45. mistrovství světa v
ledním hokeji v Praze nastupovalo mužstvo Československa proti SSSR jako jediné bez porážky, navíc s
vítězstvím 6 : 4 nad Sověty, a přesto ztratilo titul,
když soupeři stačilo v této revanši vyhrát 3 : 1 (po
třetinách 1 : 0 , 1 : 0 a 1 : 1) a získat po dvou neúspěšných letech lepším brankovým rozdílem světové prvenství v ledním hokeji. Už to snad tak bývá
v národní povaze, charakteru a v myšlení, že v důležitých momentech "ztratíme hlavu", nervy vypovědí
službu.
Pouhých 19 minut prvé třetiny dokázali Čechoslováci udržet krok se sovětským týmem, v této třetině
měli i několik šancí, které však neproměnili. Když
však v 19,05 minutě zahajovací třetiny "utekl" Balderls nepozorným čs. zadákům a SSSR se ujal ve
dění 1 : 0, minutu od minuty najednou ztráceli čs.
hokejisté půdu pod nohama. Ze hry musel odstoupit
i nejrychlejší muž čs. týmu. plzeňský Ebermann, což
bylo další velkou ztrátou. Vše však jakžtakž "šlo"
do 38. minuty, kdy československo hrálo přesilovku.
Věřili jsme. že může v této fázi hry vyrovnat. Přišla však veiká sprcha: Čechoslováci hráli tuto přesilovku (i další' ležérně, dva sovětští hráči vypíchli
kotouč z vlastní třetiny a Petrov při vlastním oslabení vstřelil tentokráte nejistému a nervóznímu Holečkovi druhý gól. 2 : 0. — to už bylo hodně. Krátce
nato musei na trestnou lavici Bublá (dnes už potřetí). pro změnu však pardubický Vládo Martinec utekl
svým sovětským hlídačům a jel sám na sovětského
gólmana Treťjáka (mimochodem nejlepšího muže
SSSR), vystřelil až před ním, a kotouč podle výpovědi dvou československých hráčů skončil v brance.
Červené světlo však brankový rozhodčí nerozsvítil, neboť v okamžiku, kdy kotouč šel do branky, svalil
se tam s ním i Treťják, pak se zase převalil před
brankovou čáru, a tak americký rozhodčí Pierce (který měl poslední slovo) branku neuznal. Čs. mužstvo
protestovalo. Z televizního záběru několikrát opakovaného jsme moudří nebyli. Kdyby však to byla
branka, jak tvrdí Martinec a spol, pak by Československo mělo být mistrem světa. Ale skutečně nevíme.
Buď jak buď, tato situace nepřidala Čechoslovákům
na klidu a na počátku 7 minuty poslední třetiny inkasovali z hole Vladimíra Golikova třetí gól. Kapitán
čs. národního mužstva Ivan Hlinka sice v 46.42 min.
snížil stav n a 1 : 3 , ale při tomto stavu zůstalo do
konce. A to i přesto, že čs. národní mužstvo vsadilo
vše na útok, mělo šance, ale bylo až příliš nervózní,
aby je proměnilo. Vždyť pouhá branka (na holi jí
měl mimo jine i jihlavsky Augusta) by znamenala
světové prvenství. Hlediště vybičovalo čs. tým k nevídanému náporu, minuty a pak vteřiny zápasu ubíhaly. Mluvily tentokrát proti Čechoslovákům. Zápas
skončil, Československo prohrálo 1 : 3, a to znamenalo, že se mistrem světa stává po třech letech znovu SSSR. Hlediště nebylo k utišení, sovětské hokejisty ve zlosti vypískalo. Mužstvo SSSR bylo sice tentokrát celkově lepší, ale nepřesnost čs. mužstva v
přihrávkách, v nepřesných přesilovkách, nepozornost
v obraně, to všechno pramenilo z nervozity, které se
čs. hokejisté nezbavili. Škoda, měli titul mistra světa
na dosah ruky. Možná, že je připravil o světové
prvenství i brankový rozhodčí.
Už v odpoledních hodinách zvítězila Kanada nad
Švédskem 3 : 2 a získala po 10 letech zase medaili,
obsadila zaslouženě 3. místo.
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Jara Kohout
v Austrálii

ČS. ROZHLASOVĚ VYSÍLÁNÍ V ADELAIDĚ
Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
n a stanici 5 UV. Příští program:
4. 6.: Rusalka
11. 6.: Nízké Tatry
18. 6.: Povídky z vlastní kapsy (J. Kováříček)
25. 6.: Kolotoč písniček
2. 7.: Jan Hus
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Marušku Hrůzovou a J a n a Málka (nar. 1919 z
Prahy I., který měl v roce 1969 adresu: 122 Walker
St., West End, Townsville, Qld.) — nebo jakoukoli
zprávu o něm pro matku v Č. a příbuznou v Záp.
Německu.
VÝBOR PRO VYBUDOVÁNÍ
SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE
oznamuje, že učinil první významný krok k uskutečnění svého programu: složil zálohu na koupi jedposchoďového domu — bývalé textilní továrny a
kanceláří —, který má rozlohu 5.000 m2 a je blízko
centra města. Schválí-li městský úřad naše plány
na úpravu domu, přebírali bychom jej do 90 dnů.
Adresa: 497 Queensberry Street, North Melbourne.
J . P.

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

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

I

TANEČNÍ ZÁBAVU

I

x která

se koná v neděli 4. června 1978

I

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
J id1 o — pití
(
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině. (
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis (

stavební

prače

všeho druhu provádí odborně
reg. stavitel s 251etou praxí

j . KŮTKA
18 Gilmore Rd.,
Telefon 848-1496

Doncaster, Víc. 3108

Jak jsme oznámili v minulém čísle. HD, přiletí
známý komik J á r a Kohout z USA do Austrálie - na
měsíční turné. Program jeho vystoupení byl stanoven takto:
V sobotu 3. června
v Sokolovně — národním domě v Sydney, 16 Grattan Cresc., Forestville, NSW., tel. 529-8457 — od 7.30
hod. večer — kabaret.
V neděli 4. června
v Čs. klubu (Czechoslovakian Country Club) 30.
Devonshire Rd„ Kemps Creek, NSW., tel. 724-4927
nebo 72-3826 — zábavný program.
V úterý 6. června
v Domě polských válečných vysloužilců v Canbeře.
Pořadatelem je čs. klub BESEDA, tel. 88-6460.
V sobotu 10. a v neděli 11. června
bude mezi krajany v Melbourne. 11. 6. vystoupí
v zábavném pořadu v restauraci Edy Zlatého.
V sobotu 17. a v neděli 18. června
vystoupí v Čs. národním domě v Adelaide — 51
Coglin Street, Brompton, SA.
V sobotu 24. a v neděli 25. června
bude účinkovat pro krajany v Národním domě v
Brisbane.
V sobotu 1. července
rozloučení na zábavě v Sokolovně — národním domě v Sydney.
Nenechte si ujít tuto příležitost shlédnout po létech
opět Járu Kohouta!
M. D.
PRÁVO ROZHODOVAT O ZLATÉM POKLADU
Rada svobodného Československa poslala presidentu Carterovi dopis, v kterém reagovala na list sudetoněmeckých Landsmanschaftů, poslaný Dr. W.
Bechrem presidentovi Spojených států, aby zlatý poklad Československa byl předán "sudetským Němcům a českým a slovenským exulantům". Rada obdržela odpověď, datovanou 25. dubna 1978 od Carl
W. Schmidta, zástupce ředitele úřadu pro Východní
Evropu ve Státním departmentu ve Washingtoně, jejíž obsah přinášíme:
"President mně požádal, abych odpověděl na váš
dopis z 25. března, týkající se nároků sudetoněmecké asociace v Německé federální republice na zlato,
jehož správa byla dána Tripartitní komisi pro restituci monetárního zlata.
Vláda Spojených států není oprávněna k tomu,
aby se zabývala nároky osob, které nejsou občany
Spojených států, a je toho názoru, že zlato, o něž
se jedná, je k dispozici Tripartitní komisi, jak bylo
stanoveno pařížským ujednáním z r. 1946. V tomto
smyslu máte pravdu, že sudetoněmecká asociace není oprávněna k tomu, aby se vyslovovala ohledně
dispozice s tímto zlatem."
(RSč)

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
srdečně zve všechny krajany na vystoupení
známého divadelního a filmového komika

Járy Kohouta
|
|
> •
|
1

|

DOMOVA

V NEDĚLI 11. ČERVNA 1978 OD 3. HODINY ODPOLEDNÍ
V RESTAURACI EDY ZLATÉHO "RHEINLAND"
9 - 1 3 Drewery Lane, Melbourne
Spoluúčinkuje orchestr Edy Zlatého
Vstupné včetně prvotřídní večeře $ 12.00, pensisté a studenti $• 6.00

MALBY a NÁTĚRY
všeho druhu
provádí odborně
a spolehlivě
PETR PEITHNER
2/5 Annandale St.,
Kew, Víc. 3101
Inform. tel. 42-5980
ČTENÁŘŮM V ACT
Došel nám Money Order. kupovaný na P. O.
Aranda, ACT. na $ 12.00
bez uvedení odesilatele.
Prosíme, aby se přihlásil.
HD

Prosíme, zajistěte si místa včas

j Rezervování stolů: tel.306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa), 663-1266 (Zlatý)

MŮŽETE NÁM POMOCI
zvýšit počet odběratelů
Hlasu domova ?
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SHIATSU JAPANESE MASSAGE CENTRE
Japonský personál —
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
i V pondělí až pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
STUDIO

32,

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

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

41 - 6973
•ae

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
CROATIA — SLAVIA 4 : 0 (2 : 0)
Na stadiónu v Oiympic Parku utrpěla Slavia velikou porážku. Na věci mnoho nezmění zjištění, že
výsledek neodpovídá plně průběhu hry, že v prvním
poločase měla Slavia dokonce více ze hry. Hlavni
potíž byla, že se slavističtí útočníci překonávali v
zahazování "vyložených" příležitostí ke skórování a
že i obrana a především slabý (zraněný) brankář
Clarke, který pustil už v 8. minutě zcela zbytečný
gól, mají na porážce svůj podíl. Ve 22. minutě střílela Croatia trestný kop z 35 m, brankář se vůbec
nehnul, zřejmě v domnění, že míč přeletí břevno,
ale ten se od břevna odrazil a skončil v síti. Po
změně stran ztratilo mužstvo Slavie zájem o výsledek. Pokud si útok míč vypracoval před branku
soupeře, opět jej zbytečně zahodil. Croatia pak skórovala ještě dvakrát.
Druhé mužstvo vyhrálo 3 : 1.
SLAVIA — ALTONA 2 : 0 ( 1 : 0 )
V 7. kole státní ligy zvítězila Slavia na vlastním
rozmoklém hřišti jasně, i když konečný výsledek proti slabšímu soupeři měl být přesvědčivější. Po několika "omylech" útočníků ujala se Slavia vedení v 35.
minutě brankou Aldridge po kombinaci s Williarnsem
a v druhém poločase, kdy měla ještě více ze hry, skóroval v 60. minuté Paton. V posledních 20 minutách
hry se Slavisté "usadili" před brankou hostí, aie
pokud šly míče na branku, skončiily v rukách dobrého brankáře. — Po tomto kole je Slavia na 5. místě
ligové tabulky.
Rezerva Slavie utrpěla první porážku v letošní
sezóně ( 2 : 3 ) , ale udržela se stále v čele tabulky
druhých mužstev.
ALEXANDER — SLAVIA 6 : 3 ( 2 : 1 )
Slavia byla vyřazena z Australského poháru už v
1. kole, když prohrála s mužstvem "Národní ligy".
Nastoupila s náhradním brankářem (Clark byl zraněn), který m á největší vinu na této porážce. Kromě
toho nenastoupil S. Short, opora obrany, který byl
předcházející sobotu vyloučen a čeká na trest. V
prvním poločase hrála Slavia celkem dobře, útok
měl více příležitostí, ale nedovedl jich využit. Byl tc
•naopak soupeř, který se ujal vedení v 25. minutě.
Po 4 minutách hry Miller bombou vyrovnal, ale minutu před poločasem se ujal Alexander opět vedení.
Ve druhém poločase se Slavia snažila hrát jen 20
minut. V 53. minutě vstřelil Alexander nepozornému
brankáři 3. branku. Slavia ještě bojovala a v 65.
minutě snížil Paton z trestného kopu skóre na 2 : 3 .
Když dal krátce nato Alexander další zytečný gól.
Slavia odpadla a náhradní brankář inkasoval další 2
branky. Minutu před koncem si vyběhl Train a snížil skóre na 3 : 6.
V neděli 3. června hraje Slavia proti Albion Rovers
na hřišti v Selwyn Parku v Sunshine. — 9. kolo
státní ligy bylo odloženo, protože Viktorie hraje proti řeckému národnímu týmu (11. 6. na stadiónu v
Oiympic Pórku).
V. F. & M. V.

sport
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Janovský

Závěr všechno pokazil — SSSR

lepším skórem mistrem světa

Hokejové mistrovství světa
V pražské Sportovní hale vyvrcholilo 14. května 45. mistrovství světa v ledním hokeji, které mělo
celkově horší úroveň než šampionát před rokem ve Vídní. Způsobili to hlavně Švédové, kteří nejenže
nebyli vážnými soupeři Sovětskému svazu a Československu, ale prohráli i obě utkání s Kanaďany a
obsadili tentokrát až čtvrté místo.
Čs. národní mužstvo "sahalo" už po třetím titulu mistra světa za sebou a šestém celkově; po devíti
vyhraných zápasech však v závěrečném střetnuti prohrálo se SSSR 1 : 3 (předtím nad Sověty zvítězilo
6 : 4) a tak horším brankovým rozdílem ztratilo titul mistra světa, který putuje poprvé od roku 1975
znovu do SSSR. Stačilo však, aby Čechoslováci prohráli se SSSR 2 : 3 místo 1 : 3 a titul mistra světa
zůstal v Praze. Škoda, čs. hráči nezvládli poslední střetnutí nervově, ale možná, že je o titul mistra
světa připravil i brankový rozhodčí (viz referát " D r a m a , víc, než na i n f a r k t f ) .
Vedoucí kanadské výpravy se vyjádřili, že takový hokej, jaký předvedlo Československo v prvém utkaní s Kanadou ( 5 : 0 ) a pak v prvém zápase s SSSR, byl "atomový hokej", v těch dnech prý by Čechoslováci nenašli na světě vážnější konkurencí, šanci by prý neměl ani vítěz Stanleyova poháru.
Konečné pořadí mistrovství světa: 1. SSSR 18 bodů, skóre 61 : 26; 2. ČSR 18 bodů, skóre 54 : 21; 3. Kanada 10 b., 4. Švédsko 8 b . — Skupina B: 5. NSR 9 bodů, 6. USA 6 b., 7. Finsko 6 b. (vzájemná utkání
mluví pro americké hokejisty, kteří ze 2 vzájemných utkání s Finy získali 3 body), 8. V. Německo
5 bodů (sestupuje do " B é č k a " a na mistrovství světa v Moskvě r. 1979 je nahradí vítěz B skupiny —
Polsko).
X. den MS — 5. 5. 78: NSR poráží Finy
Balderisem v 16. minutě nejen vyrovnali na 1 : 1 ,
Finští hokejisté jsou už na pražském mistrovství ale necelou minutu nato, v době, kdy lavici hanby
světa i nervově hotovi. Jen tak se dá vysvětlit je- zahříval brněnský Machač, se SSSR ujal vedení 2 : 1.
jich slabý výkon a prohra s mužstvem NSR 3 : 5, s Byl to opět Černík, který ve 23. minutě vyrovnal na
kterou nikdo z odborníků nepočítal. — V druhém 2 : 2, SSSR znovu vedl 3 : 2, Černík však znovu v
střetnutí dne vyhrálo mužstvo USA nad V. Němec- 36. minutě vyrovnal na 3 : 3 . A od této chvíle př«kem vysoko 7 : 3, když jeho hráči byli rychlejší, bo- vzalo Československo iniciativu a ovládlo zcela hru,
i když třeba říci, že k tomu přispělo i vyloučení sojovnější a i střelecky pohotovější a přesnější.
větských hráčů, kteří hráli po celé střetnutí nečistě,
XI. den MS — 6. V. 78:
zákeřně, přímo bezohledně. Když však Hlinka vstřeTRIUMFÁLNÍ VÍTĚZSTVÍ NAD SOVĚTY
lil 4. gól, docházeli jim zřejmě síly. A tak se stalo,
"Totální hokej'" — góly, o kterých se hokejistům že střelec 5. gólu Peter Šťastný ze Slovanu Bratijen sní, nádherné přihrávky, vysoké tempo, rohov- slava byl po svém "vítězném radování" napaden sonické vložky, masová bitva. Tak se dá ve zkratce větským útočníkem Alexandrem Malcevem, a z toho
charakterizovat pražské střetnutí ČSR — SSSR, kte- vznikla na kluzišti bitva, jaká nemá obdoby vě vzáré Československo vyhrálo 6 : 4 , po třetinách 1 : 2, jemných utkáních ČSR — SSSR. Boxovalo se ne celé
3 : 1 a 2 : 1, a zůstalo tak po 6. kole světového šam- ploše kluziště a bojů se zúčastnilo asi 38 hráčů, tedy
všichni kromě čs. brankáře Holečka a náhradního
pionátu jako jedině s plným počtem 12 bodů.
Hrdinou utkání byl 241etý hráč jihlavské Dukly sovětského gólmana Paškova. Finský sudí Sepponen
František Černík, zařazený do čs. národního mužstva i se svými dvěma asistenty nezvládli situaci, a až
teprve 24 hodin před zahájením mistrovství světa, teprve když "bouře" ustala, začal vylučovat. Z kažkterý vstřelil Sovětům 3 nádherné branky za sebou. dé strany šli na hanbu dva: z Čechoslováků Zajíček
Už v 8. minutě získal Československu vedení 1 : 0 , a Peter Šťastniý, a tak 5 minut hráli na ledě 3 proti
pak však měli čs. hokejisté ex tempore a Sověty 3. A v tomto čase k velké radosti v celé republice
vstřelil Ebermann z Plzně 6. gól, a československo
vedlo nad Sověty už 6 : 3. Mužstvo SSSR sice 11 minut před koncem utkání Lutčenkem snížilo na 4 : 6,
ale na víc se nezmohlo, čs. hokejisté slavili jeden
ze svých velkých triumfů.
Za rvačky nesou hráči SSSR plnou zodpovědnost,
— Ve 23. kole 1. čs. fotbalové ligy vyhrála obě vedoucí mužstva tabulky doma: Zbrojnvka Brno nad neboť od prvopočátku čs. hráče provokovali, zřejmé
téměř už k sestupu odsouzenými fotbalisty Žiliny 1 :0 v domnění, že se jím nemůže nic stát, neboť na
a Dukla Praha nad Duklou Banska Bystrica 3 : 1. čestné tribuně seděla veškerá komunistická promiA tak oba týmy mají po 33 bodech, pětibodový náskok nence. Hlediště se nakonec nechalo strhnout a fandipřed Bohemians a Lok. Košice. Krůček k záchraně lo Československu výkřiky "Řežte je, bijte je!", i
udělalo mužstvo škody Plzeň, které zvítězilo nad praž- když se rekrutovalo převážně z řad "zasloužilých
pracovníků", kteří dostali vstupenky na utkání, stejskou Slavií 1 : 0 .
— Vítězem automobilové Velké ceny Monaka v Monte ně jako sovětští turisté, a na černém trhu získali něCarlu se stal Francouz Patrick Depailler na voze kolik vstupenek i zahraniční turisté, kteří zaplatili
Tyrell před obhájcem titulu mistra světa Rakušanem tvrdou valutou.
čs. televize ve chvíli, kdy došlo k rvačkám, uka
Niki Laudou (Brabham) a Jihoafričanem Jody Scheckzovala
jiný kout stadiónu, sovětská televize přepia
terem (Wolf). Patrick Depailler se tak dostal do čela celkové klasifikace světového šampionátu formule do moskevského studia, odkud hlasatel oznámil, že
I pro rok 1978. Po 5 jízdách má 23 bodů, pětibodový jsou technické poruchy, a slovo reportéru v pražské
náskok před Argentincem Carlosem Reutemanem Sportovní hale dala až teprve, když bylo po bitvě,
(Ferrari) a Američanem Mariem Andrettim (Lotus). kdy už seděli na trestné lavici někteří z provinilců.
Československo hrálo v sestavě: Holeček (Sparta
Niki Lauda je se 16 body čtvrtý.
— 261etý Henry Rono z Keňi je ve výborné formě. Praha), — Dvořák (Č. Budějovice), Machač (Brno),
Pět týdnů po vytvoření světového rekordu v běhu Zajíček (Sparta Praha), Kabrle (Kladno), Bublá (Litna 5.000 metrů vyhrál v americkém Seattle závod na vínov), — Kajkl (Plzeň), — Ebermann (Plzeň), Jiří
3.000 m překážek v novém světovém rekordu. Časem Novák, Martinec (oba Tesla Pardubice), — Černík
8:05,4 min. zlepšil o 2,6 vt. dosavadní rekord olym- (Jihlava), Peter Šťastný, Márian Šťastný (oba Slovan Bratislava), — Pouzar (Č. Budějovice), Hlinka
pijského přeborníka švéda Aderese Gárderuda.
— Dobrý start do sezóny měla v západoněmeckém (Litvínov), Richter (Sparta Praha), Nový (Kladno).
Góttingenu držitelka světového rekordu ve vrhu koulí " Jakou hodnotu mělo vítězství československa nad
Helena Fibingerová, která tu vytvořila nejlepši letoš- Kanadou (5 : 0) před 48 hodinami, ukázala hra, Kanaďanů v utkání še Švédy, nad kterými reprezenní světový výkon 21,42 m.
— Neoficiální dorostenecké mistrovství Evropy v ko- tanti javorového listu zvítězili 7 : 5.
pané — turnaj UEFA — vyhrálo v Krakově mladé XI. den MS — 7. 5. 78: Remiza Němců s Němci
mužstvo SSSR finálovým vítězstvím 3 : 0 nad JugoBoje ve skupině zakončila dnes mužstva dolní poslávci.
loviny tabulky, která v druhé části světového šompio-

Ve zkratce

29. 5. 1978

nátu budou hrát pouze mezi sebou o sestup a udržení v A skupině. Oba zápasy dne skončily nerozhodně:
NSR hrála s V. Německem 1 : 1 a Finsko s USA 3 : 3.
XII. den MS: I v utkání se Švédy Černík "hrdinou dne"
Ani odvěcí rivalové Švédové nezastavili vítězně taženi čs. národního mužstva na světovém šampionátu.
Čechoslováci zvítězili nad mužstvem Tre Kronor 3 : 2
(po třetinách 0 : 1 , 1 : 1 a 2 : 0 ) , stalo se tak však
až po dramatickém průběhu hodném tradice zápasů
se Sandmávci, když už vyprodané hlediště Sportovni
haly příliš nevěřilo ve "zlom" střetnutí. V úvodu
utkáni (v 5. minutě) nejlepši střelec čs. ligy Milan
Nový z Poldi Kladno nedokázal proměnit stoprocentní šanci a to jakoby vybičovalo Seveřany k velkému
výkonu. Už na počátku 8. minuty se Švédové ujali
vedení 1 : 0 a ačkoli Čechoslováci měli další šance
(největší Marián Šťastný), tento stav trval až do
22. minuty, kdy Ebermann z krásné přihrávky obránce pražské Sparty J a n a Zajíčka vyrovnal na 1 : 1.
Mysleli jsme, že se čs. mužstvo "chyuo", ale chyba
lávky. Za necelou minutu čs. obraua zaváhala a
Švédové se Lindholmem ujau znovu veaem, tentokrát 2 : 1 . Pak diváci prožívali na stadiónu upma
muka, Švédi totiž byli blíže k vedení 3 : 1, než Čechoslováci k vyrovnání na 2 : 2 . Když už pomalu situace vypadala beznadějně, českobudějovický Pouzar
za asistence Hlinky 9 minut,před koncem vstřelil vyrovnávací branku. Čs. mužstvo najednou ovládlo hru
a 78 vteřin nato hrdinou zápasu se SSSR jihlavským Černíkem vstřelilo vítěznou branku n a 3 : 2 .
— Nejlepším mužem soupeře byl brankář Hogosta
(chytá co by profesionál v zámoří), který mnohokráte
přiváděl při svých zákrocích hráče ČSR k úplnému
zoufalství. Zápas proběhl téměř bez přestupků a ' t a k
kanadský rozhodčí McCormack poslal na lavici hanby
pouze 2 švédské hráče, z čs. mužstva nikoho. Švédové byli nepříjemným soupeřem, především svým
důsledným ťorčekinkem, kterým už v zárodku rozleptávali akce čs. národního mužstva.
Ve večerním utkání Kanada — SSSR byly Sověty
na pokraji porážky. Ujali se sice už v 10. vteřině (!)
zápasu nad Kanadou Michajlovem vedení 1 : 0, pak
však Kanaďané byli po celý zápas lepším týmem,
který však špatně střílel, navíc Treťják v brance
SSSR měl mimořádně skvělý den. Přesto se stalo,
že Kanaďané vyrovnali Paiementem v 45. minutě zápasu na 1 : 1 a 10 minut před koncem se dokonce
Leverem ujali nad Sověty vedení 2 : 1 . V tu chvíli
však jakoby Kanaďané zapomněli na svou bojovnost,
soustředěnost na hru, a tak mužstvo SSSR nejen 4
minuty před koncem Charlamovem vyrovnalo na 2 : 2,
ale úplně zbytečnými góly z hole Kapustina a Fetisova 2 minuty před závěrem rozhodlo o svém naprosto nezaslouženém vítězství 4 : 2 nad Kanadou.
Střetnutím- Kanady se SSSR skončila prvá část mi strovství světa, po které došlo k rozdělení 8 účastníků do dvou skupin. V prvé skupině budou: ČSR, SSSR,
Kanada a švédsko bojovat o titul mistra světa, mužstva z dolní poliviny tabulky o udržení se v A skupině
mistrovství světa a o sestup. Tabulka po 1. části vypadala takto: 1. Československo 7 vítězství, 14 bodů,
skóre 44 : 15; 2. SSSR 6 vít., 1 porážka, 12 b. (46 : 23);
3. Kanada 4 vít., 3 por., 8 b. (32 : 26); 4. Švédsko
4 vít., 3 por., 8 b. (35 : 21); 5. NSR 2 vít., 1 neroz.,
4 por., 5 b. (23 : 35); 6. USA 1 vít., .1 nerozh.,- 5 por.,
3 b. (25 : 42); 7. V. Německo 1 vít., 1 nerozh., "5 por.,
3 b. (13 : 45); 8. Finsko 1 vít., 1 nerozh., 5 por., 3
body (23 : 34).
XIII. den MS — 9. 5. 78: Den bez vítězů
Do závěrečných bojů zasáhla mužstva dolní poloviny tabulky, která spolu- remizovala: Finsko s NSR
4 : 4 a USA s Východním Německem 5 : 5 .
XIV. den MS — Se Švédy tentokrát bez potíží
Dvě branky vstřelené v rozpětí jedné minuty (od
9. - 10. minuty první třetiny) Ebermannem a Milanem Novým zlomily rychle odpor mužstva Tre Kronor, nad kterým Čechoslováci zvítězili suverénně
(Pokračování na str. 12)
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