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Zdenko Milevský
Ve Francii vypukl v roce 1922 ideový spor, který
je nejen typický pro myšlení soudobé Evropy, ale
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
může být ukazatelem cest i dnešní době, spor, jejž
můžeme označiti bojem o svobodu ducha.
Ročník XXVII.
Melbourne 24. července 1978
Číslo 15.
Henri Barbusse, který vylíčil ve svém Ohni s
naturalistickou věrností život čety ve francouzských
Varování domácím disidentům?
zákopech, uveřejnil totiž 3. prosince 1921 v Clarté
článek "Nůž mezi zuby", v němž se snažil dokázat,
že sociální vědu dlužno zbavit všech okovů metafysiky a náboženství. Nešlo mu o to, jak uskutečnit
lidské štěstí, neboť podle něho otázky lásky a štěstí
se týkají úsilí ideového a překročují tudíž hranice
i
zdroje sociální vědy. Úkolem revoluce podle něho
Naivní Zapad dostal v minulých týdnech dalsi poučeni o hodnotě sovetskeho disky v zahraničí. K získánení, aby se starala o to, co je v člověku indivipodpisu na Závěrečném aktu Helsinské dohody či na Chartě Spojených národů ní nových zdrojů pomlou- duelního, jejím úkolem jest zasáhnout vědecky do záo lidských právech. V rámci "důsledného dodržování všech práv občanů" roz- vačných informací využí- konů, n e b o ť společnost j e souhrn občanů a nikoliv
hodovaly sovětské soudy o dalších sovětských občanech, kteří se pokoušeli val prostředků 'Solženicy- scuhřn lidí, a zákony jsou pramenem všeho sociálního zla. Nový pořádek lze vnutit jedině revolucí a
sledovat a zaznamenávat případy jasného porušování mezinárodních dohod nebo nova fondu', který
byl
násilím.
kteří se provinili stykem se zahraničními zpravodaji, který je ve svobodných vytvořen speciálně pro fiV lednu 1922 odpověděl na tento výpad Barbussův
zemích zcela běžný.nancování nepřátelsky naautor životopisů světových geniů Beethovena, MicheSoudní přelíčení, k nimž větské stanovisko a pokud rodním dohodám, referuje kloněných osob v SSSR a langela, Tolstého a autor románu Jan Kryštof Ropro
jejich
organizační main Rolland, který oponuje Barbussovi a uvádí, že
nebyli západní pozorovate- je — vedle přetiskování např. Rudé právo takto:
nevěří, že by násilí mohlo být jen dočasnou zbraní
lé připuštěni a tvrdé roz- sovětských pramenů — ko"Svědci četnými příkla- sjednocení. Na tyto účely
a neporušilo. přímo mravní podstatu člověka. V boji
vydal
270.000
rublů.
Přesudky vyvolaly mimořád- mentuje, tedy ještě snad dy dokázali, že A. Ginzproti reakci a o budoucí osvobozeni lidstva nabídl
ný zájem západního tisku, zaujatěji než tisk moskev- burg s cílem diskreditovat vážná část těchto prostřed- Rolland tyto prostředky: předně neustávající zápas
který komentuje nejen so- ský.
sovětskou moc rozšiřoval ků byla využita k odmě- ducha, ostrou kritiku a bičující ironii a pak odepření souhlasu a pomoci státu, bude-li zločinný. "Či se
větské metody umlčování
protisovětskou
literaturu nám za pomlouvačné inO přelíčení s Alexandvám zdá, že nejlepší způsob, jak sloužiti dobré věci
formace
a
k
vydržování
domácí opozice, ale pře- rem Ginzburgem, který vydávanou tzv. lidovým
lidstva i samé revoluci, jest hájiti nedotknutelnost
které se zvláště svobody myšlení — třeba i proti revoluci, kdyby ona
devším vliv, jaký tyto zaznamenával
- sovětské pracovním svazem a dal- osob.
ukázky diktátorského sy- prohřešky proti meziná- šími protisovětskými stře- (Pokračování na str. 2) neporozumněla této životní podmínce svobody? Neb o ť , kdyby jí neporozumněla, nebyla by více zdrostému mohou mít na po- >
jem obnovy, nýbrž pouze novou formou obludy se
měr sovětů k Západu, |
sty hlavami: R e a k c e . " Rollandová výzva došla vřepředevším k USA, jak se
lého ohlasu ve Francii i v cizině.
jimi zhoršily vyhlídky na
Proč se vracím o více než-li padesát let do miDr. Martin Kvetko, New York
možnost dohody o míronulosti? Položil jsem si totiž otázku, byv školou vždy
vém řešení mezinárodních
Bylo nápadné, že moskovský protektor Husákovho režimu neprieše! do Prahy poučován, že historie je učitelkou života, čím se
problémů.
na oslavy 30. výročia víťazného februára. Neprišiel ani na oslavy osiobodenia jí přítomnost poučila. Je-li totiž krvavými znameními
napsána nějaká pravda na všech kvádrech dějin,
Československý tisk tlu- republiky Červenou armádou. Ale pribehol do Prahy koncom mája. Prečo právě jest to ona, že tyranie, a ť se snaží o to sebevíce,
koncom
mája,
keď
k
tomu
nebola
po
ruke
nijaká
vážná
příležitost"?
močí ovšem výhradně sojest naprosto neschopna, aby zplodila svobodu. A

Čs. tisk a procesy v SSSR

Brežnev v Prahe

Přelétavé univerzity
Z evropských zemí pod sovětskou kontrolou dělá
Moskvě v současné době nejvíce starostí Polsko.
Zatímco v ostatních "svěřených" zemích tvrdí komunistické režimy, že hnutí odporu proti vládě se soustřeďuje v úzké vrstvě pomýlených intelektuálů a
zbytků reakce, pracují v Polsku nespokojení intelektuálové za neskrývané podpory dělníků, někdy i
odborových funkcionářů. Ochranná clona dělnických
kádrů dovoluje pak podnikat i akce, které jsou nyní
např. v sousedním československu nemyslitelné.
V poslední době budí pozornost činnost tzv. "přelétavých univerzit", tj. poloveřejných kurzů, v. nichž se
přednáší o polské historii, o bojích Polska za svobodu a nezávislost, včetně bojů proti carskému Rusku
i Sovětskému svazu> o současných domácích i světových problémech atd. Kurzy začaly v malém v
loňském roce, konaly se v soukromých bytech za
omezené účasti posluchačů, ale pronikly do pěti největších polských měst. Jedním ze zakladatelů a dosud jedním z nejpopulárnějších učitelů v těchto kurzech je 32letý krakovský historik Adam Míchnik, který je současně předsedou tzv. Výboru na sebeobranu
dělníků.
V lednu letošního roku dostali organizátoři původně polotajných kurzů důležitou podporu, když 58 polských profesorů a spisovatelů veřejně ohlásilo utvožení tzv. Společnosti pro akademické kurzy, která
dává lekce na téma, kterými se zabývaly
dřívější polotajné kurzy. V prohlášení ovšem uvedli, že
lekce nemají být zaměřeny proti vládě, že mají jen
sloužit k rozšíření všeobecné vzdělanosti a snažit se
dopátrat skutečné pravdy o světě i o své zemi. K
společnosti se přihlásilo dodatečně dalších 12 univerzitních učitelů a kurzy navštěvovalo v letošním semestru asi 700 studentů. Po prázdninách se má v
kurzech pokračovat.
Gierkova vláda je si zřejmě vědoma dělnické podpory "přelétavých univerzit" a je proto nerozhodná,
Jak zakročit, aniž by snad podnítila větší veřejné projevy nespokojenosti obyvatelstva.

Zdá sa, že si Brežnev
musel zvolit' toto dátum
pře svoju návštěvu. Preěo
toto dáturci? Lebo to bolo
po búrlivom zasadani ÚV
KSČ, kde sa jeho chrár.enci pohádali. A musel
prísť v máji preto. že asi
si netrúfa prísť v auguste, aby provokoval na
oslavách 10. výročia sovietskej pomoci na záchranu socializmu v Československu.
Podl'a spol'ahlivvch prameňov
připravovali
sa
chránenci Moskvy k vzbure. lepšie povedané na
palácová revolúciu v straně. Chceli vraj zosadiť
Husáka
z
generálneho
sekretárstva a ponechať
mu
len
prezídentstvo.
Všetko vraj bolo už připravené. chýbala len dohoda o tom. kto má b y ť
novým generálaym íajomníkom. Kandidátov je viac.
ale ani
jeden to nemá
isté ani v Moskvě ani medPUBLISHED by

zí domácími stranickým?
kádramí.
Vážným kandidátem j e
Vssii K T a k . ale ten by
to MAL
sice T Moskvě
dobré, tenře zo všetiých
kandidátov ío m á oajboršie doma. To j e f e o d w d i e
preto. Ž2 a j kesF má zsrač e s ý kádrový posadok a a j
k e ď z krajčíra s a . sta!
vykladač tafea. a .by pravda zastala pravdou {nadpis j e t » knihy o zrače Iiberalizáeie). jjredsa aerr.á
oporu ítíkoe a v Prahe
najmenej. Tí v Prahe by
sa ho. cbceii zbavit" a vymysleli si vraj iakýtc
trik: posteme Bifaka spať
do Bratislavy výměnou za
Lenáría. ktorého by sme
přijali ako předsedu vlády. iebo sa chceme zbavit'
aj
nespolahlivého
štrougala. Za generálneho
tajonmíka si pražské kádre
vyhliadli
tajomníka
pražského kraja Kapka.
(Pakračovanie na str. 2)

F. Váňa, 8 Moorhouse St.,

Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
Pty. Ltd., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121

poučili-ii jsme se vůbec z historie, pak musíme konstatovat. že revoluce nikdy ne vítězily hromadným
pobíjením svých odpůrců, jedině tím. že jim přinášejí nové samozřejmosti. To jest neklamná a pevná
Jistota, již se moM i náš věk z historie poučit.
Je snad dodnes prokázána nějaká hodnota revoluce T Rusku? Zkušenost i po tolika létech máme
jedinou, že vedla k mravnímu bankrotu komunismu,
jenž zardousil diktaturou svobodu svědomí. A svoíxxia. zkoumání, objevování a myšlení je svědomím
lidstva. A vzít mu ji, to znamená vzít mu jeho bohatství a jeho smysl života, postupné zjevování pravdy. Neodvislost ducha vždy byla pokládána za cennější než neodvislost hospodářská. Pravým úkolem jeho
bylo hájit odvážně tato práva a statky proti všemu,
co by je mohlo poškodit, a proti každé tyranii, a ť
přichází odkudkoliv.
Nás poučila doba, že komunisté, kteří se hlásí
otevřeně k materialistickému pojetí dějin, soustřeďují všechen svůj zájem na podmínky a problémy
hospodářské, jež nejsou schopni ani zvládnout ani
vyřešit, neboť se mylně domnívají, že přestaví-li
svět hospodářsky, rozřeší tím i problémy svobody
a humanismu. Počítají s lidským součtem, ale nestarají se o jednotku, která je základem každého
součtu. Věří v dav, nevěří však v člověka. A zde
jsme u bodu, v němž se rozchází každý intelektuální pracovník s komunismem. Dav totiž netvoří mravní hodnoty sám ze sebe, nýbrž pouze z jednotlivců,
z nichž se skládá. A nejvyšším rozporem a nejhlubším je nesporně, že komunismus znamená materialistické pojetí revoluce. Tvůrčí duch se nemůže spokojit s revolucí a třídní nenávistí, tak jak jí od počátku komunismus hlásá, pro něj totiž revoluce neznamená pouze novou sociální úpravu • životních podmínek a změnu vládní formy, nýbrž skutečné zlepšení světa a skutečný postup lidstva na cestě mravního vývoje a svobody.
Tvůrčí duch svou vlastní přirozeností se vzpírá
každému dogmatismu, a ť přichází odkudkoliv, zatímco komunismus staví dogma nad vnitřní pravdu člověka, jako staví dav nad jedince. Tvůrčí duch se
( Pokračování na straně 2)
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nebezpečně provinily proti
sovětskému státu
"
(Jde o fond na podporu
politických vězňů a jejich
rodině K tomuto soudnímu přelíčení byla nejprve
připuštěna
Ginzburgova
žena, ta však — jak informuje R P — "několikrát
narušila soudní jednání
tím, že znevažovala soud
a vyhrožovala svědkům a
proto byla ze soudní síně
vyvedena". Soud pak přihlédl k tomu, že má Ginzburg dvě nezletilé děti a
odsoudil ho jako "nebezpečného recidivistu" j e n
k odnětí svobody na 8 let.

Malý oznamovatel

49-LETÝ M U Ž
nezávislý, mírné, vese
lé povahy, dobře situovaný, žijící v Melbourne, hledá vhodný protějšek. Zn.
"šťastná
náhoda?" do HD.

PIANO
Po svém příjezdu do
Melbourne začínám vyučovat hře na klavír
začínající a pokročilé
žáky. Studovala jsem v
Rusku a v Československu a m á m dobrou pedagogickou praxi.
Nové žáky přijímám
každé pondělí a čtvrtek
mezi 17. - 19. hodinou
odpoledne na adrese:
L. Ježek,
6/8 Avoca Ave.,
Elwood, Vic. 3184.

Jeste více je komentován soud s Anatolijem
Ščaranským, obžalovaným
za předávání špionážních
informací
zahraničnímu
novináři, "který je podle
zjištění kompetentních orgánů agentem jedné západní vojenské rozvědky"
(Robert Toth z Los Angeles Times), žaloba praví:
"Ščaranský v letech 19761977 tomuto novináři mnohokrát pomáhal
navázal
tajné styky se sovětskými
vědci a odborníky z různých utajených oborů . . .
Zmíněný cizinec přejímal
od Š. informace o sovětském kosmickém programu, které nebyly určeny
k zveřejnění v tisku, a
rovněž tajné informace o
sociologickém
výzkumu,
parapsychologii a genetickém inženýrství."

V jiném soudním přelíčení byl odsouzen "agent
zahraniční rozvědky" Anatolij Filatov k trestu smrti
zastřelením za velezradu.
V době psaní této poznámky není ještě znám
rozsudek nad Lvem Lukjanenkém, vedoucím ukrajinské skupiny disidentů,
kteří shromažďovali doklady o porušování lidských práv v SSSR. Do
ciziny ovšem často vůbec
neproniknou zprávy o osudu dalších,
"menších",
neznámějších
disidentů,
kteří se hlásí o práva, k
jejichž dodržování se so-

větská vláda slavnostně
zavázala.
Velká publicita, jakou
dává pražský a bratislavský tisk rozsudkům sovětských soudů, má být zřejmě i varováním disidentům československým. Pokud se Sověty rozhodly k
zostření postupu proti občanům, kteří jsou veřejně
v opozici k vládnoucímu
režimu, nejsou pochyby o
tom, že bude Husákova
vláda následovat zářný
příklad — rovněž v zájmu
míru a skutečné demokracie a všeobecného uvolnění mezinárodních vztahů.

Tvář nelidská, tvář zločinná
(Pokračování se str. 1)
nestará tak o to, kdo vládne, má na mysli především to, zvětšuje-li se vskutku v nové společenské
organisaci svoboda člověka, stává-li se v ní lidstvo
lepším a dokonalejším a zmenšuje-li se násilí, bída
a zlo.
Komunismus, jak nám jej ukázala historie a jak
jsme^ jej poznali sami, je protiindivídualistický, vede
nutně ve svých důsledcích k omezení lidské individuality, k nivelisaci, čímž nese v sobě zárodek stagnace, je protivývojový. Vývoj lidské společnosti, a
i tomu nás učí dějiny politické a dějiny vědy a umění, je jedině úměrný počtu schopných jedinců. Popřát pak jedinci možnost vývoje, podporovat a zrychlovat tento vývoj, nalézt prostředky, jak by se celek zabezpečil proti jakémukoliv zneužívání indivi
duality, to jsou hlavní požadavky, jež si klade lidská společnost. Komunisté, jejich zatvrzelá ideologie,
svalují všechny hříchy světa na individualismus, aniž
berou v úvahu, jak mohutnou silou a vzpruhou byl
ve vývoji lidské společnosti.

_ Podobné myšlénky pojal i český spisovatel Karel
Čapek do svého vyznání Proč nejsem komunistou.
I on spatřoval v komunismu uchvatitele moci, jež
Na závěr titulek Rudého se neohlíží na jedince, .jež nemá ve svém programu
lidstvu prospět, nýbrž j e zotročit. V třídním boji
práva (15. 7.) ke zprávě rozpoznal jasnou nenávist režimu ke všem, kteří by
o americkém zasahování s ním' nesouhlasili, jasný nástroj k jejich odstranění.
do vnitřních
záležitostí Připomeňme si dnes znovu Čapkova slova: " . . . poSovětského svazu: "Mosk- kud dýchám, budu tak říkajíc s pěnou u úst protesto
vat proti všemu, co by brutálně hazardovalo s lidva odmítá pozvání připojit
skými životy, právy a svobodou."
se k pohřbu uvolnění."
Letos, kdy uplynulo třicet let od brutálního uchopení moci komunismu v Československu, kdy jsme
na prahu desátého výročí jeho okupace, dvou důležitých milníků v historii našeho národa, jejichž jsme
přímými svědky, měli bychom si jasně uvědomit,
že historie ne v jediném případě poukázala na neněho februára a nemusí lidskou, zločinnou tvář komunismu. Dějiny tudíž zůstávají stále dobrou učitelkou života těch, kteří z
prísť ani na oslavy bratnich poučení čerpají. Měli bychom si právě nyní
skej pomoci socializmu. znovu uvědomit, že není žádné, naprosto žádné omlu-.
Mohol sa presvedčiť o vy pro ty, kteří stáli u kolébky zotročení naší vlasti,
tom, ako Husák normali- a pro ty, kteří se stále k tomuto zrůdnému učení
hlásí či je jakýmkoliv způsobem podporují. A bude
zoval poměry a ako obnoto opět historie, jež posoudí a zváží činy jednotlivců
vil priatel'stvo s prvou a zhodnotí jejich podílv na katastrofě našeho nárokrajinou socializmu.
da.
Oslavy na počest BrežMy musíme pak věřit s Karlem čapkem, že "žádná
nevovej
návštěvy
boli mocnost světa nemá vyměřeno víc než-li píď dějin"
úbohé. Režim sice vyhlásil, že je to vel'ký sviatok
československého
1'udu,
dal zamestnancov vo fabrikách v o ť n o , aby sa zúčastnili
privítania,
ale
miesto robotníkov vítali
Brezneva len školské děti, ktoré sa režimu podařilo l'ahko doviesť na miesto Brežnevovho uvítania.
Tí, čo využili poskytnútého v o ť n a , keď mohli, tak
opustili Prahu, šli za lepšou zábavou. A keď by
Brežnev prišiel v auguste
220 L Y G O N S T R E E T , C A R L T O N , 3053
na oslavy bratskej pomoci,
Telephone: 347 5242
mohlo by to s jeho uvítáním dopadnut' ešte horšie. Obyvatel'st vo by si
jeho návštěvu
vysvětlilo
ako provokáciu a p o d ť a
DOPRAVÍM
PSACÍ
toho by sa zachovalo.
COKOLI KAMKOLI,
STROJE
Ignorovalo by ju ešte viac
co se vejde do
přenosné,
ako ignorovalo jeho podvoutunového
s českou klávesnicí
skříňového vozu
sJednú návštěvu v máji.
k dostání u firmy .
SPOLEHLIVÉ
PACIFIC
A NEJLEVNĚJI
T Y P E W R I T E R S CO.
Charles Express Van.
Čtenáře v "opálovém
272 S'wanston St.,
Karel N E V E Č E Ř A L
městě" Andamooka v JižMelbourne, 3000
F. 115, 259 Malvern Rd.
ní Austrálii upozorňujeme,
South Yarra, Vic.
Tel. 663-3934
že v knihovně tamní školy
Tel. 240-9465
i (Andamooka Art School)
jsou nyní též české knihy.

Brežnev v Prahe
(Pokračovanie zo str. 1)
Ten to má sice v Moskvě
také polovičaté a
čaká
len na to. až sa poberíe
Brežnev a na výslriíe v
Moskvě vyjde jeho priatel* a spojenec Grišin.
Kapek vlak nemá oporu
nikde doma okrem Prahy.
A tak nevedno. či Kapkova karta vyjde a kedy.
Brežnev sa iste dopočul
o týchío kombináciách a
o tomto komplote, ktorý
sa nemóže realizovat', dokial' on k tomu nedá zvolenie. A Brežnev k ničomu takému zvolenie ne-

>
V KNIŽNÍM CENTRU NAJDETE KNIHY,
>
KTERÉ HLEDÁTE !
> Příběh lvice Elsy — Hanýžka a Martínek — Prat men věčného mládí — Lidé z maringotek — Adap
' tace není legrace — Idiot — Stráž na Psí skále —
) Efektivně mrtvá žena —Nemodlenec — Tři kama^ rádi — Moderní komedie — Vzpoura pověšenců
l a mnoho jin. Stovky autorů: Grey, Hamsun, Mof r á v e k , Neff, Loukotková, Sayersová atd. atd. Slovf n í k y různojazyčné, angl., franc., němec., též techn.
>— knihy lékař., zahradnické, pedagogické, psyIchol. — Vrabcova Velká kuchařka, Břízová: angl.
(kuchař., — polit., náboženské.
Vydáváme též
f KRÁSNÝ ROMÁN za 75 c plus poštovné.
> Po přerušení začne opět pracovat SEZNAMOVACÍ
l CENTRUM. Velmi levně! Žádejte přihlášky (prií ložte poštovné).
(
(

ČTK hlásila z Moskvy,
že soud byl ohleduplný,
přihlédl k věku Ščaranského i k tomu, že ještě nebyl souzen a vynesl mírný
rozsudek:
13 let odnětí
svobody.

24. 7. 1978

K N I Ž N Í C E N T R U M , P. O. Box 3483
H A M I L T O N , Oni., C A N A D A

"C",

V
M E L B O U R N E
můžete nyní kupovat jednotlivá čísla
Hlasu domova také v novinovém stánku
na rohu Elizabeth Street a Flinders Street, City.

dal. Priniesol Husákovi
Leninov rad a tým zapchal hubu všetkým.
A
aby plány pražských kádrovníkov
naprosto
znemožnil, priniesol Leninov
rad aj Bil'akovi, ktorého
chcú odstavit' z miesta,
ktore mu určil Brežnev.
Brežnev verejne pochválil Husákov režim, povedal, že teraz je politika
KSČ správná a dosledná.
Dósledná iste preto, že je
to diktát Moskvy. Pražskí
kádrovníci sa teda připravovali, pomáhali si aj proti-husákovskou či protislovenskou náladou pražskej
veřejnosti, ale zatial' im
to nevyšlo, Brežnev im to
všetko skazil. Lebo v Československu sa vlas na
hlavě nepohne bez příkazu
Moskvy.
Brežnev sa zo svojho
hl'adiska múdre rozhodol.
Nepriešel na oslavy víťazZlatnictví
MARTIN

FORETT

• Miller House,
357 Lt. Collins St.
Melbourne-City
tel. 67-3863,
po hod. 267-3369
Výroba a prodej ručně
dělaných
zlatých
a
stříbrných
předmětů1.
Diamantové prsteny.
Opravy šperků.
Krajanům
velký diskont.

-PO"
L. & G.

Pergl

odborníci v optice
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Italské ohlasy
VÝROČÍ

NAŠÍ

TRAGEDIE

Dr. S. J. ( Ř í m )
Ohlas blížícího se desátého výročí naší poslední tragedie — okupace našeho
území vojsky varšavského paktu v čele se Sovětským svazem — se ozývá také
v italském tisku. Také odbory ústy jednoho svého čelného funkcionáře — je to
náměstek generálního tajemníka Generální konfederace italských pracovníků
C G I L Marianetti, socialista — zasáhl do této thematiky. Marianetti navrhl direktoriu své konfederace, kterou ovládají, jak známo, komunisté, aby protestovala proti skutečnosti, že "Československo bylo zbaveno svobody". Zprávu o
tom přinesl milánský nezávislý list II Giornale nitovo. Také jiná periodika,
pokud nejsou poplatná výslovně levici, připomínají naše tragické výročí.
Třicetiletí
od
vydání
Universální deklarace lidských práv připomíná též
nezávislá,
francouzsky
psaná' ' revue
Bulletin
Européen
dokumentovaným článkem.
Redakce
uvedla tento článek svého,
českého
spolupracovníka
úvodem,
který zde
in
ex te nso
cituji:
"Více než kdykoliv jindy jsme nuceni vzpomínat
Kafky v tomto Husákově
Československu, jež bude
mít v srpnu tohoto roku
desáté výročí sovětské invaze. Nepostižetelná
ú-

zkost, vládnoucí v zemi,
jež má vzhled normality,
formální respektování zákona, které skrývá podstatné každodenní zneužívání moci, izolace této
moci, pojímané jako prakticky nedostupné abstraktní jsoucno. — to vše připomíná dúcha jistých nejslavnějších stránek známého spisovatele: je tó
jakoby naděje na spásu,
která se nicméně neustále
oddaluje do nejisté a vzdálené budoucnosti.

nění Dubčeka a jeho spolupracovníků, kteří snili o
komunismu 's lidskou tváří', se podařilo uklidnit
vášně, rozbouřené Pražským jarem a traumatem
sovětské okupace. Represe šla do hloubky a byla
systematická.

Italský novinář, . který
nedávno navštívil Prahu,
píše: 'Je to
atmosféra
všeobecné spouště, těžce
získávaného a plánovaného blahobytu. Totální socializace nejen výrobních
Deseti letům
'normali- statků, ale celého třetího
zace' po brutálním odstra- (Pokračování na str. 8)

— v trnavské katearaie
byla odevzdána 6. července papežská bula, kterou
vstupuje v platnost úprava
diecézních hranic římskokatolické církve v souladu
s čs. státními hranicemi
a je vytvořena církevní
provincie se sídlem v
Trnavě. Bulu, vydanou papežem Pavlem VI., odevzdal kardinál F. Tomášek.
— Dne 4. července zemřel
v Praze ve věku 71 let
člen činohry Národního divadla. jeho ředitel v létech 1949-1953, Ladislav
Boháč a dne 10. července
člen
Městských divadel
pražských Josef
Beyvl.
kterému bylo 72 roků.
— O "svátku pohraničník ů " . který se slaví ve výroční den schválení zákona o ochraně státních hra
nic (11. července 1951). se
opět zdůrazňovala pomoc
civilního obyvatelstva, pomocníků pohraniční strážt a pionýrů z oddílů mladých strážců hranic při
"zajišťování" čs. hranic.
Byla udělena zvláštní vyznamenání těm, kteří se

Otevřený dopis
prezidentu G. Husákovi
Pisatelem je padesátiletý hudební teoretik Ivan
Medek, signatář Charty 77, syn generála Rudolfa
Medka, legionáře a spisovatele. Medek nezůstal
sám, podobný připad se krátce poté stal bývalému redaktoru časopisu " T v á ř " Bohuslavu Doležalovi. Poslyšte, jak se letos zjara stal Kafkův
" P r o c e s " skutečností:
" V úterý, 16. května jsem šel navštívit svého
přítele dr. Ladislava Hejdánka. Dveře jeho bytu
hlídali čtyři policisté. Dva' z nich mě zatkli a zavezli mě do Bartofomějské. T a m jsem čekal tři
hodiny v místnosti se dvěma jinými policisty, kteří
si se mnou jen tak povídali a mimochodem prohledali obsah mých kapes. Neřekli mi motiv svého
chování a zdráhali se mi rovněž sdělit důvod mého zadržení.
V půl deváté večer vstoupil elegantně oděný
tmavovlasý muž, který se představil jako " U i richf. Zdvořile mě vyzval, abych šel s ním. Na
ulici mi řekl, že objednal vůz, který mě zaveze
domů. Mou námitku, že bych mohl do svého b,ytu
dojít klidně pěšky, nepřipustil. Je to prý zdvořilostní gesto, odpověděl, koneckonců prý si o nich
nemám myslet nic špatného. Pak mě zavedl na roh
ulice Karoliny Světlé, přičemž se několikrát ohlédl
a znovu mě ujistil, že řádně objednané auto musí
každým okamžikem přijet.
Jakmile se zdálo, že ulice je na chvilku zcela
prázdná, odevzdal nii můj osobní průkaz. Vtom
se na mne zezadu vrhli dva muži, obrátili mi
ruce dozadu a strčili mě do světlého auta žíguli,
který parkoval na rohu Konviktské. Oba mi tlačili
hlavu k zemi, nasadili mí pouta a zavázali oči a
uši hadrem, který za cesty přitahovali pevněji a
pevněji.

Po hodině jízdy, která proběhla v úplné tichosti,
auto zastavilo. Vytáhli mě ven a zavlékli k nízkému křovisku. Přitom jsem byl pořád spoután a
měl jsem zavázané oči. Nyní mi pouta a pásku
s očí sňali. Zároveň mi zasadili prudkou ránu do
žaludku, takže jsem na chvilku ztratil dech a vědomí. Když jsem přišel k sobě, ležel jsem na zemi a slyšel hukot odjíždějícího auta.
Vzchopil jsem se a pokoušel jsem se orientovat
v hlubokém lese, kde by asi nikdo nebyl ležícího
člověka našel. Po asi hodinovém bloudění jsem
došel o 22,40 do Nového Strašecí, odkud jsem pak
jel'autobusem přes Lány do Stochova a příští ráno jsem se vrátil vlakem do Prahy.
Že jsem přišel domů živý — nikoli zdravý —
zato děkuju náhodě a mé vůli žít. Zobecňující závěry z toho nelze dělat. Nedovedu si představit,
že by odpovědnost za tak zločinný přepad nes!
zástupce státu. Zato si umím představit docela
dobře, co by se bylo na mém místě stalo někomu
nemocnému nebo slabému". V tom případě by to
bývala byla vražda. V niém případě to byly jenom únos, ublížení na těle, možná pokus o zabití.
Vyzývám vás, abyste dal skutkovou podstatu
okamžitě přezkoumat. Teroristický akt nesměřoval
jen proti mně, ale i proti každému, kdo má odpovědnost za úctu před zákonem a za jeho zachovávání. Kromě toho žádám prezidenta republiky,
ministerského předsedu, jakož i ministra vnitra
o odpověď na můj dopis z 23. března tohoto roku,
v němž jsem oznamoval své rozhodnutí vystěhovat
se do Rakouska a žádal o příslušné povolení.
Pokládejte, prosím, tento otevřený list za trestní
oznámení."
Ivan Medek, Janáčkovo nábřeží 49,
Praha-Smíchov

zasiouzm o zaarzem
na- — .fizenska Škodovka vyrobila nový typ elektrické
rušitelů" čs. hranic.
která bude
— V Bratislavě zasedala lokomotivy,
vládní komise pro koordi- používána na trati Praha
naci a zabezpečení výstav- — Ostrava - Košice. Výkon
by hlavního města Sloven- motorů je 4.000 kilowattů
ska. Věnovala se hlavně a rychlost až 140 km/h.
zabezpečení výstavby v — Dne 3. července byl v
Petržalce, kde má bydlet Praze Na Strahově slavv roce 1983 přes 120.000 nostně otevřen lehkoatletický Stadión E. Rošickélidí.
— V Československu bylo ho.
letos zadrženo více osob, — V minulých týdnech se
které se pokoušely platit uskutečnil na vybraných
padělanými
americkými silničních hraničních přebankovkami. Poslední pří- chodech průzkum pro propad se hlásí z Ostravy, jekt mezinárodní evropské
kde se pokoušel 211etý Ju- dálnice sever-jih. Projekt
raj S. proměnit padělanou se připravuje v rámci pro50dolarovou bankovku v gramu Organizace Spojených národů za účasti Poltamní bance.
— Ceny Svazu českých ska, Československa, Maspisovatelů dostali zaslou- ďarska, Bulharska, Ružili soudruzi Václav Kap- munska, Rakouska, Jugolický. Zdeněk Pluhař, Ka- slávie, Řecka, Turecka a
Itálie.
rel Misař, Donát Šajner a
Oldřich Vyhlídal.
Ceny — Výbor Židů z Českosločeského ministra kultury venska se sídlem v Londý" z a mimořádné výkony v ně upozorňuje, že Státní
oblasti kultury a umění" banka československa se
dostalo 6 umělců a jeden přímo účastní sbírky ve
kolektiv: skladatel a pe- prospěch palestinských tedagog doc. J. Ceremuga, roristů v jižním Lebanonu.
upozorňovala
básník Václav Hons
(za č s .televize
všechny
trilogii " Ú n o r " , " B y l ten- posluchače, že
krát m á j " a
" L e n i n " ) , příspěvky na " F o n d solimalíř J. Chudomel, klaví- darity na pomoc obětem
rista České filharmonie izraelské agrese v jižním
Ivan Moravec, dirigent a Lebanonu" mají být posídramaturg V. Nosek, člen lány na zvláštní konto
činohry ND v Praze Petr Státní banky českoslovenSvojtka a pěvecký sbor ské. V Praze byl 30. května zahájen 7týdenní kurz
"Ondráš".
— Počet exponátů Národ- pro odborové funkcionáře
ního muzea v Praze pře- z arabských zemí. Působí
kročil 9 miliónů. Všechny tam též československosbírky nejsou ovšem umí- arabský výbor, v jehož čestěny v hlavní budově na le je člen české vlády dr.
Václavském náměstí. K E. Hamerník. Tento výbor
Národnímu muzeu patří i mj. vydržuje spolky přáNáprstkovo muzeum, Hi- telství s Československem,
storické muzeum, Muzeum které působí v Sýrii, Lečeské hudby (které buduje banonu a Alžírsku.
na zámku v Litomyšli stá- — Obec Kravaře na Česlou expozici o vývoji čes- kolipsku oslavuje 800 let
ké hudby) aj.
Celkem trvání.
jsou sbírky roztroušeny v — -V rámci stále zdůraz71 objektech, v nichž je ňovaného " b o j e o m í r " se
zaměstnáno 430 pracovní- konala počátkem července
ků.
v Prostějově
střelecká
— - V Krnově na Bruntál- soutěž Lidových milicí o
sku byl zatčen 271etý muž putovní pohár velitele LM
pro znásilnění své manžel- v ČSSR G. Husáka. Stříky, s níž je v rozvodovém lelo se ze samopalu, kuřízení.
lometníku, pistole aj.
— V Praze zemřel ve vě- — V Praze zemřel jeden
ku 50 roků sólista opery z prvních čs. jazzových
Národního divadla L. Ne- varhaníků Jaroslav Vojtek.
shyba.
— Podle zprávy US agen- — Čs. noviny oznámily, že
tury Reuter poslalo 70 ni- byl vzat počátkem červengerijských studentů, kteří ce do vazby čs. občan
studují v československu, František Vojtásek, který
protest pražské vládě, pro- je obviněn z vyzvědačství.
tože byl na pražské ulici — 4. července byl vyhošubit 271etý nigerijský ob- těn z Československa zpračan Kery Agdejegve. Na vodaj hessenského rozhlajedné z pražských ulic byl su a televize Helmut Cieprý požádán jakýmisi mla- mens "pro činnost nesludíky o oheň a když prohlá- čitelnou s postavením zasil, že nekouří, byl jimi hraničního zpravodaje".
holemi ztlučen tak, že v — V Bruntálu byl zatčen
nemocnici podlehl utrpě- Mletý chlapec pro loupežným zraněním. Zástupce né přepadení dvou chlapnigerijských studentů pro- ců:' 13 a 141etěho.
hlásil, že je to zatím nej- - - Ve Starém paláci na
horší případ rasové diskri- Pražském hradě se koná
minace, které je vystave- výstava Doba Karla IV. v
no v československu 2.000 dějinách národů Českoslostudentů z Afriky.
venska.

kalendář HD
Disidenti
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Tom Stoppard: Každý dobrý chlapec si zaslúži trochu

láskavosti

a kliniky pre bláznov

SRPEN 1978
Jarka Vlčková
• 1. srpna 1908 se narodil český hudební skladatel
Miloslav Kabeláč, profesor pražské konservatoře, jeden z prvních skladatelů, kteří protestovali v roce
1938 proti mnichovskému diktátu. Kabeláč kantátou j
Neustupujte.
|

Popredný britský dramatik Tom Stoppard napísal svoju poslednú hru o prostredi sovietskej kliniky pre duševne chorých. Dve hlavné postavy tejto hry,
ktorá sa volá " K a ž d ý dobrý chlapec si zaslúži trochu láskavosti", a ktorú inscenovali v minulom mesiaci v Londýne, sú politický vazeň a blázon, žijúci v jednej
cele psychiatrického ústavu. Stoppard povedal, že prišiel na tému svojej hey
po střetnuti so sovietskym disidentom Viktorom Fainbergom v Londýne v 1976,
hoci už niekďko mesiacov predtým čítal knihy a články o sovietskych disidentoch. Dodal, že mimoriadna odvaha je vlastnosťou, ktorú majů niektori l'udia
za mimoriadnych okolností. Zdůraznil, že Fainberg nebol človekom, ktorého.
by mohli zlomit' alebo umlčať, ale že zostane neharmonickým tónom každej dirigované] spoíočnosfi.

• Krajinář Jaroslav ^anuška, malíř předhistorickýcb j
zjevů a pohádkových strašidel, zemřel 1. 8. 1958. j
Byl členem Mánesa a stálým návštěvníkem forman- j
ky v Platýzu, kam se přestěhovala pražská umě- j
lecká společnost z hostince Monako z Betlémského j Stoppard, ktorý sa nanáměstí. O Panuškovi vypráví malíř J. Lada v knize i rodil v
československu,
Kronika z mého života.
j
súhlasil s návrhom ame• 2. 8. 1848 se narodil kapelník František Kmoch, j rického dirigenta a sklakterý od roku 1872 patřil bez výhrad Kolínu. Je j
André
Previna,
zachován jeho výrok: "Kdybych byl Beethovenem, j dateťa
psal bych věci lepší, ale jsem jen Kmochem, a tak | aby napísal hru nielen pre
píšu jen to, co umím, ale přesto s láskou pro náš I hercov, ale i pre orchevenkovský lid." Kmochova síň instalovaná v kolín- I ster — a tak vzniklo predském museu se chlubí Janáčkovým uznáním, proje- j
stavenie, ktorého ústředveným Kmochovi při zájezdu jeho kapely do Brna ;
r. 1882 " . . . .ani nevíte, jak jste vřelým pojetím ná- j nou témou je osud Fainrodní písně vykonali kus buditelské práce, které by berga a jeho priatel'ov.
nevyvážilo ani deset plamenných řečí na vlastenec- Stoppard neuvádza v texkém táboru".
te Fainbergovo meno, u• Štefan, Moyzes byl prvním předsedou Matice slo- váznený disident Alexanvenské, jež byla založena v Turčanském Sv. Marti- der hovoří však vo svojom
ně 3. 8. 1863.
dlhom monologu o ňom a
• Emanuel Chrysóstom Bouška, který se narodil v
o Vladimírovi Bukovskom.
Příbrami 4. 8. 1883, byl jedním z 8 dětí horníka,
který zahynul při požáru v dolech na Březových Ho- To sa však pozná iba
začiatočných
pírách 31. 5. 1892. Vstoupil do premonstrátského řádu podl'a
na Strahově, kaplanoval v Milevsku a za první svě- smen mien, ktoré uvádza.
tové války jako polní kurát benešovského pluku č. V tej istej řeči spómína (
102 získal mezi vojáky popularitu a oblíbenost. Zemřel
posledný vývoj disidentjako libotejnický farář.
ského hnutia — uvázneme
• 4. 8. vzpomínáme nedožitých 85. narozenin jedné
za
protesty proti uváznez nejvynikajících postav našeho exilu, profesora byzantských dějin, papežského preláta Msgr. Františka neniam, proti demonštráDvorníká. K jeho osmdesátinám mu věnoval báseň cii na Červenom. náměstí
Pavel Javor: Pozdrav panu profesorovi.
v súvislosti so sovietskou
• V týž den oslavuje pětasedmdesátiny básník Fran- inváziou
Československa
tišeí Gottlieb, autor sbírek Hrací mlýn a Bílý pla- atď.
men, který za druhé světové války vydal v exilu v
Zvláštnym
problémom
Londýně sbírku Dvojí nástup.
• Album zvíkovské s 32 kresbami hradu Zvíkova s novej hry bolo . použitie
dějepisným textem vydal roku 1900 v Praze Franti- 32členného orchesta priašek D. Racek, který se narodil 5. 8. 1858 v Kostelci mo na scéně. Autor to
nad Vltavou. Pohledy zvíkovské byly r. 1895 odmě- vyriešil tým, že jedna z
něny na Národopisné výstavě v Praze velkým uznáhlavných postáv — blázon,
ním.
ktorý má pri sebe trianPrimabalerina ND v Praze, žačka A. Bergra,
Zdena Zybylová se narodila 7. 8. 1903.
• Dne 8. srpna 1023 zemřel čtvrtý biskup pražský,
Ekard, výmluvný kazatel a štědrý dárce almužen,
jehož učinila.kněžna Jitka biskupem v roce 1018.

gel — verí, že je dirigentom a sólistom. A tak v
scénach,
znázorňujúcich
jeho představy, móže priamo na javisku
vystúpiť
orchester.

kň:t\HRPA
Optical

• 10. 8. 1873 zemřel jeden z nejvšestrannějších a
nejvzdělanějších
štúrovců Petr Kellner - Hostinský.
Spolu se Štúrem redigoval Slovenské národní noviny
(Pokračování na str. 6)
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STAVEBNÍ PRAČE

dúcim kliniky-, plukovníkom KGB. ktorý by sa
chcel oboch zbavit'. Aby
to docielil. kladie disidentovi otázky,
ktoré majů

P R A V É M

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

Doncaster, Vic. 3108

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ

KNEDLFČKY,

SMETANOVÉ

ŠAŠLIKY

TÉŽ IK D O S T Á N Í
V

Tak sa Alexander dostává na slobodu bez toho,
že by sa musel priznať,
že ho už vyliečili z jeho
"politického"
bláznovstva. A svojmu synovi
móže p o v e d a ť : "Nechaj si
pre seba, že jedna a jedna sú dve."
I. C.

patřit" bláznovi a bláznovi
zas t;e otázky, ktoré mal
dostať disident. Tak sa
pýtá blázna, či verí, že
by sovietsky lekár mohol
poslať zdravého člověka
(O prvej angažovanej
Pre úřady je blázon ne- do blázninca.
Blázon si hre Toma Stopparda viď
škodnou nepříjemnost" ou. nevie rady s otázkou, kto- str.
5 "Nedovolený zá^
ale Alexander a jeho syn rú vóbec nemóže pocho-' krok", p. red.).
sú vážným problémom.
kedže sa obaja postavili
Provádíme veškeré práce optické
proti dogme. Syn odmieta
prijať dogmatická výchopřesně, rychle a za levné ceny
vu, ktorú mu určuje šiát.
a Alexander odmieta pri573 Hampton St., =
j a ť metody, kterými nútia jeho generáciu aby sa
prispósobila požiadavkám
Hampton, Vic.
strany. V trpkéj spomienke na svoj pobyt na leningradskej
špeciálnej
Telefon 598-5756
psychiatrické] klirnke v
ulici "ArzenaTnaja" tvrdí,
že "ti tam h o r e " nemajú
radi, ak niefeto neumrie
anonymným
sposobom;
smrť
člověka,
ktorého
meno poznajú na západe,
je pře nich nepříjemná.
všeho druhu provádí odborně
Hra vrcholí interviewom
reg. stavitel s 251etou praxí
disidenta a blázna s ve-

PRVQTRÍDN1

• 8. 8. 1948 zemřel Msgr. Bohumil Stašek a byl pochován n a vyšehradském hřbitově. Patřil k zakládající generaci lidové strany a dodnes vzpomínáme
na jeho neohrožené kázání o pouti u sv. Vavřinečka
u Domažlic v roce 1939, jež odpykal koncentračním
táborem.
• 9. 8. 1883 se narodil historik Václav Vojtíšek, profesor UK v Praze, autor díla O pečetích a erbech
měst pražských i jiných českých.
• Literární dílo Jana Václava Mezleckého z Palmolevu pozůstává z několika kázání 'doby barokní —
Lucerna ardens et lucens, t. j. svíce hořící a svítící
sv. Jan de Regis a Vinšovaný ouplněk měsíce v temnosti noci. J. V. Mezlecký, který se narodil r. 1678
jako syn hejtmana brandýsského panství, se stal r.
1714 arciděkanem v Plzni, později kanovníkem na
Vyšehradě a posléze metropolitní katedrály u sv. Víta. Zemřel 10. 8. 1748.

piť a odpovedá, že si myslí, že nie. Disident Alexander dostane zas otázku, či počuje hudbu neexistujúceho orchestra; Alexander
pochopitel'ne odpovedá, že nie.

Č E S K É M

KLOBÁSY A VÝBORNÉ

MLADÉ KRMENÉ
Ř E Z N I C T V Í

KACHNY, KUŘATA
A

U Z E N Á Ř S T V Í

m CONTINENTAL BUTCHERS Piv. Ltd.
KOPECKÝ SMALLG00DS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street. Kew, Vic

Tel. 8 6 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd. , zastávka č. 38
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Nedovolený zákrok
Jiří Sýkora
Americká televize vysílala představení britské produkce Nedovolený zákrok (Professional Foul). Tato.
hra mladého a velmi populárního a uznávaného dra matika českého původu Toma Stopparda se setkalá
s nadšenou odezvou jak u kritiky tak u diváků.
Autor, který se jmenoval po otci Sfrassler, se na rodil roku 1937 v Československu. Jeho otec byl šéflékařem Baťových závodů. V době, kdy bylo Tomášovi pět let, odjela rodina do Singapuru. Po invazi Japonců uprchla matka se synem do Indie, zatímco otec se dostal do japonského zajeli, kde zahynul.
Paní Straisslerová se později vdala za majora britské armády Stopparda a malý Tomáš dostal nové
jméno.
aby člověk
Tom Stoppard je auto- zvratu, ale zadna z nich britském profesorovi An- že k tomu,
rem řady vynikajících di- se nedala nazvat angažo- dersonovi, který jede do uspěl v té které záležitovadelních her — je dnes vaným dílem. Stoppard Prahy na konferenci, kde sti, je možné použít nečipovažován za jednoho z však dokázal, že je plno- má přednášet o étice. sté hry, resp. úmyslné
nejlepších světových dra- krevný dramatik a svého Hlavním jeho cílem ovšem chyby proti daným pravidmatiků a každá jeho nová úkolu se zhostil na výbor- je shlédnout zápas v ko- lům, jakou je například
pané mezi mužstvy obou " r u k a " v kopané.
věc se očekává se vzruše- nou.
ným zájmem. Tak tomu
Tom Stoppard měl po- zemí.
Morální rozhořčení přioylo i v případě jeho prv- chopitelně
díky
svému
Profesor
Anderson je vede profesora Andersona
ní televizní hry, kterou českému původu vždy zá- typický intelektuál, který
k tomu, že na vědecké
napsal ve prospěch mezi- jem o českou kulturu. Ob- chce především zachovákonferenci opustí svůj půnárodní
organizace
na divoval a obdivuje hry vat pravidla slušnosti a
vodní plán a rozhodne se
jchranu politických vězňů Václava Havla, kterého jeho poměr k světu je
přednést novou přednášku.
Amnesty
International, považuje za jednoho z nej- spíše defenzivní. V Praze
Ta se zabývá etikou indiréto organizaci, jak zná- lepších světových drama- jej navštíví v jeho hotelu
vidua a totalitního státu.
n o , byla udělena Nobelo- tiků. Jak sám říká, Havel český student Holar, SteAnderson používá příkladů
va cena míru.
píše blízkým stylem jako rý jej požádá, aby propaa srovnání americké ústaVe Velké Británii byla Stoppard, takže mu vel- šoval na západ jeho vě- vy s československou — a
práci.
Profesor jeho přednáška pochopiteljřijata Stoppardova tele- mi dobře rozumí. Podklad deckou
/izní hra Nedovolený zá- pro hru Nedovolený zá- Anderson jej odmítne, ale ně české pořadatele pocrok s nadšením a dosud krok dala Stoppardovi zku- nakonec zůstane sám s pí- bouří. Je požádán, aby
áskala tři ceny. Jedna z šenost z jeho turistického semnostmi. které u něho přednesl
svoji
původní
nich je za nejlepší televiz- zájezdu do Moskvy, kde český student zanechal. přednášku, ale profesor
ní hru roku. Stoppardův se seznámil nejen s ta- Profesor je postaven před Anderson odmítne a povstup na půdu televizní mějšími disidenty, ale ta- dilema, které chce rozře- kračuje ve svém projevu.
Jramatické tvorby byl tě- ké se sovětskou tajnou po- šit tím, že se rozhodne Český pořadatel nakonec
licií, která jej prohledala písemnosti vrátit. Avšak
ly více než úspěšný.
vyřeší tuto záležitost tím,
Tato jeho hra byla oče- a zabavila mu určité tisko- na své cestě za českým že vyhlásí
poplach —
kávána s mimořádným na- viny. Stoppard navštívil studentem Holarem, který předstírá, že v budově
pětím také proto, že Stop- také československo, kde je v současné době pomoc- hoří.
pard dosud nenapsal tzv. se sešel s Václavem Hav- ným dělníkem, zjistí, že v
Profesor Anderson proangažovanou věc. Jeho do- lem a snažil se ověřit, Holarově bytě byla polisavadní divadelní hry by- zda to, co napsal, souhlasí cie a že Holar byl zatčen. pašuje Holarovy písemnoy perfektní jako drama, s pražským prostředím — Na britského intelektuála sti tak, že je tajně vsune
iako čisté divadlo — Stop- v té době už se totiž ko- pochopitelně tato událost do zavazadla svého libepard v nich většinou roz- naly v britské televizi a vlastní zkušenost s STB rálního britského kolegy,
váděl určitou filozofickou zkoušky na provedení je- silně zapůsobí. Původně který, jak se dalo očekásice Holarovi namítal, že vat, ' nebyl ani prohledányšlenku za použití ohňo- ho hry.
stroje nápadů a literárních
Stoppardova hra- Nedo- propašování písemností na ván. Závěr se odehrává
;riků, humoru, absurdních volený zákrok pojednává o západ by bylo z jeho stra- již v letadle, kde se libebritský
profesor
ny neslušné vůči českoslo- rální
venské vládě,
která jej zhrozí, když se mu AnČIŠTĚN í
K O B E R C Ů
pozvala na vědeckou kon- derson svěří se svým ne=
NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
= ferenci, ale teď si uvědo- dovoleným zákrokem.
E
na základě bohatých zkušeností
= muje, že etická hodnota
Hra Toma Stopparda
E
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, — celé záležitosti se posubyla
právem označena za
E
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn, E nula. •
nejvýznamnější
kulturní
=
uvolnění chuchvalců, dokonalé šamponování, E
s
desinfekce a odstranění zápachu z koberce. E
čin
posledních
měsíců.
Celou hrou se táhne druE- * Rychlá metoda sušení — 1 hodina
E
Ačkoli se zabývá tématem,
hý plán, jehož protagoni, = * Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- E
které je dnes bohužel až
—
škození
= sty jsou opět profesor příliš živé, lze předpoklá= * Vyčištění potahů
E Anderson a -pak jeho brit=
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
E ský liberální kolega, jenž dat, že neztratí účinnost
E
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
E čas od času dává v soukro- ani v době pozdější — až
1 Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 E
se bude moci hrát i v
mých rozhovorech najevo,
ňlIlIllllllllllilIlIUiliUlHlIlllllllIlIlIllIIIIIItlUHllIlllllillIlř?
Československu. Je brilantně napsaná a je důkazem, že Tom Stoppard je
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
opravdu dramatikem svěR. C. KUGLER & ASSOCIATES
tového formátu.

I

T. D.-

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.; 95-242'
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic.. 318S
».»»VA^A^VVXVX/'VX^V/V^/V'VNXV/N-'XA*^^
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Ještě směrnice
R. S., Sydney
Úřední název zní Směrnice o úpravě právních vztahů československé socialistické republiky k občanům,
kteří se zdržují v cizině bez povolení československých úřadů, ale trefnější název by byl Rozděl a
panuj nebo Boj se nás, i když žiješ v Austrálii, Americe nebo u Jižního pólu. Domnívám se, že hlavním
účelem loni vydaných "Směrnic" bylo, resp. je rozdělit československé uprchlíky a krajany na skupiny a skupinky, které by na sebe hleděly pokud možno nevraživě, tedy rozbít za každou cenu jednotu
zahraničních krajanů.
S jakým úspěchem se vyhláška o Směrnicích setkává? Už dnes můžeme slyšet ve svém okolí hlasy
krajanů, že "oni jsou nepolitičtí". Může být uprchlík
nepolitický? Občané, kteří opustili československo v
roce 1948, byli moudří, že porozuměli chrastění komunistických řetězů. My, kteří jsme odešli v roce
1968, jsme byli těmi řetězy svíráni, ztratili jsme
kus života. Kdo by tedy mohl o sobě právem prohlašovat, že j e nepolitický? Ještě horším znamením
by byly pokusy o zakládání dalších československých,
aie prý výlučně nepolitických organizací v cizině.
Taková činnost by byla jistě přijata blahosklonně
čs. zastupitelskými úřady, byla by v Praze a Bratislavě vítaným začátkem k plné kolaboraci krajanů
s tamním režimem. Bohužel, setkal jsem se už s
lidmi, kteří odmítli podepsat "Petici 78" a dokonce
i takovými, kteří se báli jít na představení komika
Járy Kohouta, aby se to o nich někdo na konzuláte
nedozvěděl. Skupiny a skupinky — hádejte se, perte
se mezi sebou, nebo se aspoň straňte ostatních, a
v žádném případě nekritizujte, c o my v Československu děláme!
Přeložíte-li Směrnice z právnické formy do lidové
češtiny, vyjde asi toto:
Dohodli jsem se, že vezmeme na vědomí, že pár
československých občanů pod vlivem nepřátelské propagandy infikované mandelinkou bramborovou opustilo v roce 1948 naší vlast, když se rozhodla "kráčet mílovými kroky k světlým zítřkům", a opět několik málo našich občanů nám uteklo pro ' 'naši nedostatečnou bdělost a ostražitost" v roce 1968. Těm
všem sice nic nezaručujeme, ale nabízíme:
1. Když hezky poprosíte, vystavíme vám cestovní doklad ke kajícnému návratu do naší mírumilovné a vzkvétající vlasti. Pomůže, když pak před televizní obrazovkou prohlásíte například, že jste ani
v Koreji, ani ve Vietnamu nebo v Africe neviděli
zbraně československé výroby, zatímco západní země
tam chrlí zbraně naplno, nebo-když budete vyprávět
o neskonalé bídě a utrpení, v němž jste museli v
kapitalistické cizině žít. Doma vás můžeme potrestat, zjistíme-li dodatečně, že jste někdy někde řekli,
že někdo je vůl, ale slibujeme, že nebudete potrestáni
vypovězením do Austrálie či jiné kapitalistické země. Jinak vám nezaručujeme nic.
2. Když pěkně poprosíte pana prezidenta, aby vám
odpustil trest za nedovolené opuštění "pracoviště",
k němuž jste byli v nepřítomnosti odsouzeni (do toho nepleťte Helsinskou dohodu ani Chartu lidských
práv) a když předložíte všechny žádané doklady,
zaplatíte — samozřejmě v dolarech, librách či markách — všechny "náklady" a když podepíšete, že
nikde a nikdy nebudete vykládat pravdu o našem
režimu, můžeme vám vyhovět, dát vám povolení,
že můžete jezdit domů jako čs. občan žijící s naším
laskavým souhlasem v zahraničí. Kdybyste nás pomlouval nebo vykládal, že se mají lidé jinde lépe,
mohli bychom vám ten souhlas >k pobytu v zahraničí při vaší návštěvě československa odejmout.

3. Ač neradi, dáváme vám přece jen možnosf našeho milostivého propuštění ze státního svazku, abyste pak přijal, případně si podržel dříve již indělené
cizí státní občanství. Musíte nám ovšem zaplatit nejen všechny poplatky za žádané doklady, ale i náhradu za vaše školení. Výše bude určena podle stup
ně vašeho vzdělání a podle vašich majetkových poměrů, které nám sdělíte a které si ověříme. Všechny platy samozřejmě opět v cizích valutách, protože
je potřebujeme. Při cestách do Československa bu(O další angažované hře iete pak považován za cizince a podle toho budete
Toma Stopparda viz str. vyměňovat předepsaný počet cizích penžz za naše
4 "Disidenti a kliniky pre koruny. Že povolení k cestě do -Československa pak
bláznov".)
(Pokračování na straně 9)
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Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od
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Capitol House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) —

T
8. poschodí

relefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODAME LÉKY VŠECH DRUHŮ
^ašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek j e otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu jé zavřeno.

kalendář HD

(Pokračování se strany 4)
a Orla tatranského. V jeho rukopisech se zachovala
báseň Bojazlivá, která byla uveřejněna v Slovenskom
pozorníku na rok 1854 bez uvedeni autora, a byia
dlouho považována za dílo J. KráTa.
• Déle než-li rok žil básník František Jaromír Rubeš v Nové Bystřici u Benešova v rodině poštmistra
Kčhlera vychovávaje jeho syny. V Praze přijal podobné místo u malostranského sládka Boreckého, jemuž patřil pivovar U Karabinských v Novoiržní ulici. A po Novém roce 1842 vznikl v útulném pokoji
druhého patra pivovaru za spolupráce F. Hajniše
a V. Filípka "Paleček, milovník žertu a pravdy",
který tiskl nakladatel a tiskař Jan Sparný ve Velké
jesuitské ulici na Starém Městě.
• Členka činohry ND v Praze Jarmila Kronbauerová se narodila 11. 8. 1893. Týž den vzpomeneme nedožitých třicátých narozenin národního hrdiny Jana
Palacha, který zemřel 19. 1. 1969 z lásky k lidu a
svobodě upáliv se na protest proti adálosíem v č e s koslovensku po jeho okupaci vojsky Varšavského
paktu.

24. 7. 1978

Zrušena šlechta

N

/

DOMOVA

Karel Schwarzenberg
Šlechta je, jak známo, skoro všude zrušena. Jsou majetek — konfiskace dodnes neodčiněná — byla na
především zrušeny její výsady — v naší střední dvoře krumlovského hradu granátnická stráž. VypaEvropě byly zrušeny postupně. Mnoho panských vý- dala pěkně s medvědicemi. Dneska lidé jako genesad zrušil už císař Josef Druhý, další výsady zru- rální ředitel továrny Fiat nebo zbohatlá hvězda £ošil císař Ferdinand. Dobrotivý na popud revoluce z fia Loren si vydržují tělesné stráže, aby nebyli unebřezna 1848; zbytky' výsad — hlasy v panské sně- seni a vydíráni — ovšem stráže bez pěkných stejmovně říšské rady atp. — á' samotnou šlechtu zru- nokrojů, zato však svalnatce, kteří si podle svého
šila republika. To se všechno zdálo i nám takřka vzezření vysloužili název gorilové. Ještě jiný rozdíl
-nevyhnutelné, dokud jsme věřili důvodům, které se je ten, že naši granátníci nebo mušketýři jiných
pro to udávaly. Dneska se ovšem zdá, že to všechno vrchností se mohli také uplatnit ve válce (tak naši
oyly jen plané záminky, že pravá příčina našeho granátníci v roce 1744 u Klence proti Bavorákům),
mocenského úpadku a našeho zrušení je jinde. Po- kdežto gorilové různých prominentů válku nevedou.
dívejte se na důvody, proč prý se rušily výsady (Aspoň zpravidla ne.)
šlechty — a-uvidíte, že dnes už ani jeden z těch důVálku ovšem vedou, totiž "městskou drobnou válvodů neplatí.
ku", různé ty rudé útvary — avšak zase j e tu rozPřed půltisíciletím mívali naší předkové, čemu se díl. Když pán za starých dob chtěl proti jinému páčesky říkalo " p o p r a v a " — to jest právo své podda- novi válčit, musel nejprve " č e s t svou opatřiti", to
né soudit, být vrchností nad jejich životem a smrtí. jest jemu válku vypovědět; pak platilo válečné práTo nám už začal brát císař Josef pod záminkou, vo. Na tyto formality dnešní útvary nedbají — jen,
že jenom státu náleží právo nad životem a smrti — jsou-li jejich bojovníci zatčeni a postavem před soud,
a státní soudy že budou soudit lépe nežli naši před- obhajují se tím, že vedou válku. Oni vedou válku . . .
kové jako "popravčí". Z věže orlického zámku zmi- a my jsme si to odvykli: po řadu generací se nám
zela šibenice, která tam za účelem vrchnostenského namlouvalo, že válku smějí vést jenom státy.
soudnictví bývala. —- Ale dneska jsou např. v Itálii
Je ovšem dobře známo, že dokud šlechta užívala
popravčí Rudé brigády — nedávno vynesly nad bývalým ministrem ortel smrti, ohlásily ten ortel ve- svých práv, často vedla "záští" — to jest drobné
řejnosti a provedly ho. Podobně se v Němcích uká- války —, což jí mírumilovný Petr Chelčický také
zali popravčí příslušníci frakce Rudé armády a po- trpce vyčítá. Jenomže za našich dob byla šlechta
vůbec zrušena, a za našich mladých let nás učili,
pravili předsedu Svazu zaměstnavatelů.
že jsme občané, a všichni občané že jsou si rovni.
Ostatně stát nám vzal popravu i pod záminkou; I to se ukázalo bezpodstatnou výmluvou. Podívejme
že prý on sám bude účinně chránit životy a majetky se na ústavu, kterou Čechům a Slovákům udělila
svých poddaných. Tato záminka se ukázala naprosto v r. 1948 komunistická strana. Opakuje se tam,
planou. Náš majetek dnešní stát nechrání, nýbrž pravda, zásada československé ústavy, že všechna
zabírá — buď prostřednictvím dědických daní jako moc pochází z lidu. Pochází, pochází . . . , ale podle
v Anglii, které jsou zcela přiznaně a nesporně ne- toho obnoveného zřízení zemského je navždy v ruúnosné, anebo stát majetek prostě zabere jako v kou Strany, které náleží vedoucí postavení bez ohleČeskoslovensku. Co se životů týče, stát je nechrání, du na přání voličů. Lidé mohou "volit", ale jen pojakmile se noví mocipáni ujmou popravy; po Itálii slance, jmenované Stranou a její Národní frontou.
běhaly tisíce alarmovaných četníků, zatímco se konal Všechna moc "vychází z lidu", ale náleží kádru,
před novým (tuším lidovým) tribunálem soud nad který tvoří Strana.

tím ministrem — a ti četní ci ho nedokázali přerušit.
Výsady kádru jsou zaručeny celou řadou předpisů
N^č jsme se tedy vzdali popravy, proč se jí alespoň a opatření; takže není ani možno říci, že by šlo o
neujmeme dnes, když stát nedovede své poddané pouhý návrat od zásad rovnosti minulého století k
chránit?
zásadám starorežimní stavovské společnosti. Za staPravda je, že jednoho našeho starého práva se rých časů nenapadlo synky panského stavu, aby se
• Kdysi nepatrný učitel na školách v Brně. později uchopili nikoli rudí, nýbrž právě naopak ti, kteří podrobovali stejným školním zkouškám jako synkoředitel brněnské varhanické školy, braný mimo své jsou rudými ohrožováni: práva na tělesnou stráž. — vé poddaných; ale synkové poddaných, kteří mohli
působiště zpola na vědomí, se takřka přes noc stal Předtím, nežli za okupace můj strýc Adolf emigro- získat vyšší vzdělání, tím získali také možnost vymužem, o němž se všude psalo a mírnilo. Dík přá- val do Ameriky a Německá říše konfiskovala jeho stoupit do vyšších tříd, ba k vysokým úřadům. Už
v minulém století se však panští synkové, když chtětelské pomoci Maxe Broda a Rózy Nevrmarchové
li státu sloužit v úřadech, museli podrobit zkouškám
pronikal do ciziny rychle a snadno. Stal se řádným
na universitách — a profesor se nerozpakoval nechat
profesorem mistrovské školy komposiční na pražské
propadnout sebe urozenějšího studenta,
který se
konservatoři, brněnská universita ho jmenovala čestdobře neučil. Jsou o tom různé anekdoty. Dneska je
ným doktorem, o jeho skladby se ucházely mezinápořádek ten, že kdo nemůže sloužit Straně, kdo neu první pozlačovačské firmy v Austrálii
rodní hudební festivaly v Londýně. Benátkách. Salcpatří ke kádru, nemůže získat vyšší vzdělání. Naburku, Frankfurtu nad Mohanem, v Ženevě. Leoš
proti tomu, kdo je prominentem ve Straně, žádnému
Janáček zemřel před padesáti léty 12. 8. 1928 v Movzdělání a žádné zkoušce podroben není. Dnešní
ravské Ostravě.
M A J I T E L J. K O Š Ň A R
anekdoty si všímají spíše občasné málogramotnosti
• O 45 let později zemřel téhož dne v Londýně j
vrchností. Že by si byli všichni občané rovni, ni514 Riversdale Rd., Camberwell, Víc.
profesor trestního práva na Masarykově universitě j
koho ani nenapadne — a týká se to i malých dětí.
v Brně, ministr čsl. vlád po druhé světové válce. Ja- j
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
roslav Stránský.
I Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Tak tedy zásady, kterým nás učili ve škole (státní
moc soudní a výkonná, občanská rovnost), dneska už
• Vrcholným dílem architekta Františka Marii č e ř - j
Krajanům poskytneme 15% slevu
neplatí. A proto se ptám: Když se našich starých výného, který se narodil 13. 8. 1903, je vyřešeni pra- j
sad zmocnili jiní, proč se my o ně nehlásíme? Když
čelí klášterního kostelá v Emausích dvěma hrotitými j
se musí věsti záští ("městská guerilla"), když se
dominantami. Věnuje se i rekonstrukci zámků.
?
musejí soukromníci zmocnit " p o p r a v y " , když musí
• Historik umění, teoretik a organisátor čs. pamat- jj
vládnout privilegované kádry, proč to musí být "Nokové péče Zdeněk Wirth. se narodil 14. 8. 1878 v Lib- "
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
vá třída" (jak jí říká Djilas) a proč ne my? Myslím
čanech u Hradce Králové. Patří bezpochyby k hlav- „•
DO ZÁMOftí I V AUSTRÁLII
ovšem, že vím, proč. Dlouhá pokolení náboženské
ním zásluhám jeho mladých let, že svou průkopnic- i
výchovy nás připravila o schopnost vládnout dneškou studií na počátku našeho století poprvé obrátil.
ním státem, užívat teroru. Noví mocipáni soustavné
pozornost české a evropské veřejnosti k české ba14 Q U E E N S R O A D , M E L B O U R N E , 3004
užívají útrpného práva — my to neumíme, my byrokní gotice, tomuto specificky českému fenoménu. :
(roh Arthur Street)
chom nevydrželi své soupeře mučit. To šlo před tiTuto jeho práci kladně zhodnotil prof. O. Hostinský | Zařídíme pro Vás ' cestu kamkoli — letadlem,.
síciletím . . .
a prof. J. Goll.
f
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
To také vysvětluje náš předešlý neúspěch. Dneska
• Ve sporu a válce mezi Filipem Hohenstaufským ; opatření, místních informací — a obstaráme
jsme z budoucích kádrů předem vyloučeni. Ale ještě
a Otou Brunšvickým; současně volenými německýmij
potřebné doklady (pasy, viza atd.). Při organinedávno v Německu byla šlechta zvána do "Nové
králi, přidržel se český kníže Přemysl nejdříve prv- i
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
šlechty" — SS. Máloicdo do ní vstoupil, větší počet
nějšího, jemuž také poskytoval vojenské pomoci proti \ nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
byl těch, které "Nová šlechta" s Gestapem popravila.
soupeřovi. Za tyto služby obnovil král Filip titul ;
vyúčtování.
Je docela přirozené, že rudý • "antifašismus" nám
' královský v Čechách a dal se korunovati stejného i
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
nepoděkoval za postoj proti nacismu. "Nová třída"
dne s Přemyslem v Mohuči — 15. 8. 1198 — a udělil i
(česky neb slovensky)
správně pochopila, že náš odpor vůči "Nové šlechmu mimo jiné privilegium^udělovati investituru praž-1
N A P A N Í E. WOLKovou
t ě " prostě prozradil, že pro dnešní vrchnost nejsme
ským biskupům. Když pák později se Přemysl Ota- ,
k použití. Noví mocipáni se do naší doby hodí a
Telefon
267-3177,
kar I. přiklonil k Otovi IV., byl jeho královský titul !
my ne. Zůstáváme zrušeni, ale demokracii proto nev případě nutnosti po hodinách 509-3535
netoliko uznán, ale ošnoven i další korunovací, k níž i
dostanete. Leda lidovou.
!
došlo 24. 8. 1203 v Merseburce.
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Emmanuel Todd: Před pádem (Paris, 1977)

Konec sovětského panství

Tímto podtitulkem specifikoval mladý francouzský historik dílo, v němž se
opírá jen o naprosto prokázané, nemanipulované skutečnosti: demografické údaje, data o sovětském zahraničním obchodě, o jeho financování, dovozu, placeném velkou měrou půjčkami "kapitalistického" peněžního trhu nebo nízkoprocentními úvěry západních států (zadlužení států východního bloku dosáhlo počátkem roku 1977 padesáti miliard dolarů). Ústředním motivem práce je otázka: spěje sovětská společnost k rozpadu nebo je stabilní? To, že se krize sovětského systému drží před světem úzkostlivě pod pokličkou, nemůže zakrýt,
že přesto existuje a že má vliv .i na společnosti nckomunistické. Rozpad probíhá především v Sovětském svazu samém; vyvěrá z hospodářských zdrojů, z
korupce, z nevýkonnosti, z nedbalosti, které nutně doprovázejí každé striktně
řízené hospodářství.
Podle Todda
sovětská
ekonomie
prakticky
nefunguje. Síla sovětského
systému spočívá v tom, že
se západním národohospodářům nedovoluje cestovat
v oblastech desorganizované výroby, do sovětské
provincie. Vzorové továrny a příručky sovětských
nakladatelství tvoří empirickou a teoretickou základnu rozborů sovětské
hospodářské situace, jak
se s nimi setkáváme na
Západě.
Ve skutečnosti
však syntetických ukazatelů hrubého sociálního produktu nelze vůbec použít

pro hospodářství sovětské,
které nemá přímý- systém
ukazatelů cen a kvality.
Malé příklady: Číšníci se
nudí v prázdných
jídelnách bez hostů, zatímco
se naopak zdá, že nedostatek obsluhujícího personálu je automaticky vyvoláván spoustou zákazníků;
roku 1973 ohlásily oficiální statistiky pyšně, že se
reálný příjem sovětského
dělníka od r. 1913 skoro
zdevítinásobil. Ale hospodyně v Moskvě, v Novosibirsku a jinde stávají
trpělivě ve frontách před
obchody a kupují na čer-

KOHOUTOVINY
Jára Kohout

SE
Právě mi došel do New Yorku tento dopis:
- Velvážený umělce!
Někteří naši spisovatelé dopravují ilegálně do cizin y psaní, v nichž žádají, aby se jich západní činitelé zastali. I já jsem spisovatel a posílám Vám
proto tajně těchto pár řádek se soudružskou prosbou,
abyste j e rozmnožil a odevzdal na patřičných místech.
Tolik nehezkých věcí se na mě svádí — že jsem
je udělal, že jsem je vymyslel nebo že jsem je nařídil. Pravda je, že jsem to- všechno nemohl zastat.
Mnoho blamáží se připisuje jen mně, ačkoliv by se
dalo o jiných moc povídat. Hlavně novináři mi podrážejí nohy. Lid se třeba dovídá, že " V Pardubicích
se nedostanou brambory". A hned, jako na potvoru,
kdo vidí bramboru, vidí mne! Nebo se objeví ve
zprávách: "Situace na železnicích se stala zoufalou!"
a lid se hned domnívá, že jsem to já zavinil, v jejich představách jsem něco jako rozbitej vagón,
kterému se zadřela kola. A když reportér hlásí, že
" Z a s e se tvoří fronty před obchody", lid tak nějak
myslí, že já skoupil všechno zboží, které momentálně
není. V našem soudružském tisku se objevují rozkazy: "Musí se zamést náměstí!", "Všichni schopni
se mají hlásit do d o l ů ! " , "Bojuje se proti zmetkům",
"Zmenší se normativní bytový prostor" — a mezi
lidem se asi vypráví, že ten bytový prostor chodím
zmenšovat v neděli odpoledne já, myslí se houfně,
že rozkazuju jenom já. Když se udělá ijěco špatného,
lidi říkají: " T o o n ! " . Já se prý postaral o to, aby
se Kubáncům dávali zbraně a potraviny pro boj v
Africe, já se prý měl postarat o to, aby Václav Havel nebo Pavel Kohout byli lépe, tj. důkladněji a
důrazněji vychováni v duchu marx-leninismu. Každý
malér se svádí na mne.
A koukejte jen na ty titulky v našem ústředním
orgánu: "Družstevníci se naučili marodit", "Rozšířil se alkoholismus", "Berou se úplatky",, "Nevyrábí se toiletní papír", "špióni<íse objevují všude",
" K d o se nemiluje se Sovětským svazem, ten se srazí
r á z e m " , "Všichni se musí mít stejně. Někteří se

ném trhu. "Člověk roku
1976 překvapeně zjišťuje,
že Sovětský svaz j e po
čtyřiceti letech plánovaného hospodářství a při
oficiálně
pozoruhodném
růstu naprosto nedostatečně vyvinutým územím se
životní úrovní, která připomíná
předprůmyslovou
épochu," dovozuje Todd.
Mocenský nárok sovětských
byrokratů, který
zahrnuje všechny oblastí
života, má i při veškerém
uznání budovatelských výkonů za následek ochromení, které se šíří zároveň
s
nabubřováním

Leoš Janáček
Vítězslav Nezval

správího aparátu. Takové
Za slunných nedělí, kdy hmyz a vlaštovky
příznaky hniloby, choroby,
se dotýkají telegrafních drátů,
kterou s sebou nese každé
sledoval jsi je ze své pohovky
ústředně řízené hospodářa kreslíš noty z jejich půlobratů.
ství, mají příčinu v neČi je to střevlík, jenž chytá na krovky
možnosti
vymezit jasně
slunce, jako do sklíček aparátů?
odpovědnosti.
Nejvyšši
Ty luštíš vášnivě své křížovky,
ústředí si často vymiňuje
jež večer zaplanou jak hvězdy na akátu.
rozhodovací pravomoc v
nejmenších podrobnostech,
Noc hrobka z opery, jež září atlasem,
zároveň se • však pokouší
ti vrátí v smrti hvězdným rozhlasem
svalit
odpovědnost
za
hudbu, k níž taktovals i ve snách ve zvyku.
chybná rozhodnutí na nižší orgány. Následkem je
Ulehnuv do rakve omylem,
hospodářská stagnace a
dal jsi se uspat nočním motýlem
korupce, která sahá od poa zmizel bez zápisníku.
skytování nezákonných vý(Janáčkova smrt — 12. 8. 1928 — inspirovala
hod při opatřování nějakébásníka
k napsání této básně, jež byla otištěna
ho druhu spotřebního zbov
časopise
Hudba a škola)
ží až po černý trh a podplácení ve velkém styiu.
Státní m o c sice tyto narušovatele takzvaně socia- vlastně překonány.
Opět jen malá dokumentalistické morálky stíhá, ale
Vážným nebezpečím pro ce: 5 až 10% osob, zamést
jsou to vlastně jevy- kisré další trvání komunistické- naných v Sovětském svajejí propaganda pranýřuje ho panství je také vzrů- zu, je pověřeno policejní
skoro každý den jako hlav- stající odcizení vládnou- ostrahou a je tedy nedůní zlo kapitalistické spo- cích a ovládaných. Todd věra vysokých funkcionálečnosti a které by po še- hovoří o cynismu držitelů řů k masám hluboko zakodesáti
letech
diktatury moci. kteří pro lid nepo- řeněna. •
proletariátu
měly
být c i ť u j í nic než pohrdání.
(Pokračování na str. 8)

mají mnohem lip". Vidíte, že to všechno dělá to
SE. Jak se s tím mám vypořádat?
V mých kruzích se ví i o tom, že se mezi lidem
šeptá: "Musí se dodržovat Helsinská dohoda", "Musí se uznávat lidská práva", "Musí se změnit vlád a " . . .Musí se . . . musí se . . . !
Proto píši Vám, vlivný umělce, tento dopis, abyste se postaral o to," aby se na Západě vědělo, že já
jsem se dostal do toho nevinně, že já jsem se udržel
stejně hodnej, jako jsem se prokázal za války, že
já nic, já muzikant, že se vše rozhoduje v rámci
bratrské pomoci v Moskvě, jako se to tehdy rozhodovalo v Berlíně. Mám přece i já nárok na lidské
právo, na to, aby se vědělo, že já se kvůli tomu SE
moc natrápím. V Kremiu sě může moc snadno vyrobit rozkaz: "Seberte se, zavře s e ! " .
Podepisuji se v. r.
Gustáv Husák

zdarma jídlo, což j e dobré. Jenže Strana a erár
napařily každému kladenskému nájemníkovi poplatek za rybářský lístek, což představovalo nový výdaj. Což je špatné. P o všeobecném reptání lidu se
rodná strana a radostně a jednohlasně zvolená vláda
usnesly, že se všechno zbourá a "že se postaví zcela
nové bytové jednotky beze škvír a s použitím jiného
než papírového materiálu podle nových metód světoznámého hrdiny práce Tímotěnka Stavěnka. Což je
dobré. Ale v rámci pětiletky to bude k stěhování
za třiapůl roku. Což je špatné. Z toho plyne poučeni,
jak správně to říká náš geniální soudruh Štrougal:
"Někde to musí být špatné, aby to mohlo být jinde
ještě lepší." Což je špatné — vlastně dobrééé —. Co?

Nebo se podívejte na takového ňoumu občana: byť á k mu přidělí kvartýr a on s ním není spokojen!
Prý taková díra, troje dveře, ale okno žádné, voda
jen když prší, žádná elektrika — šmankote ne, to
je jeskyně a nikoliv byt pro krále tvorstva! Já bych
si ještě dal říct, ale mojí ženě se to líbit nebude,
ta mi do takové brložní temnoty nepůjde . . . SouÚstřední výbor. Lidové kontroly přišel na to, že druh bytový dal ultimatum: " J e to jediný kvartýr, ,
mnoho mladých lidí uteklo za hranice jen a jen proto, který máme na skladě. Ber to, soudruhu! Nový byže neměli kde bydlet. V žádostech o víza do rodného teček neseženeš — ale novou ženu v ž d y c k y ! "
kraje je důležitá rubrika: " P r o č jste odešel z česX X X
koslovenska?". Kdo nepromyšleně napíše: " Z politických důvodů", m á to naprosto prohrané, povolení
Tuhle šel jeden občan v Praze po mostě a nak návštěvě vlasti nikdy nedostane. Kdo však potvrdi jednou slyší zoufalé volání: " P o m o č , pomóc, topím
nález ústředního výboru Lidové kontroly a vyplní pří- S e ! " Občan sě nahnul nad vodu a viděl, jak se něslušný dotaz slovy: "Protože jsem neměl b y t " , má jaký člověk zoufale potýká s vodou. Promptně se
naději na vizum.
^ ptá: "Jak se jmenujete?" — "Novák — ale já se
Dovídáme se právě z jedině spolehlivých, tj. z — glu glu glu — topím!" — " T o vidím, ale kde
úředně soudružských míst, že se postavilo za rok bydlíte?" — "Takto normálně Votlučkova 12, Pra80.000 bytových jednotek, jenže v některých se ne- ha 2 — glu glu glu — ale já se opravdu topím."
dá pro různé' závady bydlet. Tak do nových bytů na Ten na mostě povídá: "No — no —, tak se topte,
Kladně dodatečně zavedli vodu, když na ni při stav- já vám v tom nebráním!" A rychle běží na Národní
bě zapomněli. Bydlet se tam teď dá, lidi se mohou výbor v Praze 2, přímo na bytový úřad. Vběhne,
dokonce koupat. Což je dobré. Jenže sx stěžuji že smekne a uctivě povídá: "Čest práci, vážený soúse jim pak zdražila činže kvůli zvýšeným nákladům. druhu rozdělovači bytů. Máš volný b y t ? " Soudruh
Což je špatné. Avšak potrubí do hotové stavby mon- ubytovatel se zamračí a řekne nevrle: "Ne. Vůbec
tovali fušeři, takže se ani neví, jak a odkud fa voda ne, všechno je obsazeno!" — "Ale ano! Máš volný
teče. Vodoměr ukazuje mnohem méně než se sku- byt po panu Novákovi, Votlučkova 12. Ten se právě
tečně vycintá. Což je dobré. Ale netěsněným potru- utopil a tím svůj byt uvolnil!" — Soudruh bytový
bím tečou do kvartýru všelijací krabi, ponravy, ží- však pokyvuje hlavou: " T o vím, že se Novák utožaly, pomeje a pěna z praček ze shora a od vedle. pil, jenže jeho byt už je pronajat." — " A , prosím
Což je špatné, škvírami v rourách doplavou do va- tě, soudruhu, komu, vždyť před c h v í l í . . . " — "Ale
ny i ryby, někdy prý pěkný kilový kapr. Lidé mají tomu soudruhovi, co ho do Vltavy strčil!"

BYDLO

-8-

HLAS

Dne 5. července skonal náhle v Sydney ve
věku 56 let bratr
JINDŘICH MINKUS
zahraniční voják v druhé světové válce, který
bojoval na Středním Východě, u Dobruku a
Dunkerque. Pohřeb žehem se konal 10. 7. 1978.
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou
soustrast.
Budeme vzpomínat na dobrého kamaráda.
Čs. obec legionářská v NSW., Sydney
F. Nový, Adelaide

Italské ohlasy
(Pokračování se str. 3)
sektoru, vedla ke zničeni
veškeré soukromé , činnosti
těch
obchodů
rodiného
charakteru, které představují v Maďarsku únik z
kolektivní všednosti. Šatstvo, obuv, kabelky jsou
šmahem vyráběny sériově
a často v nevalné kvalitě.
Omezený dovoz západních
výrobků, který byl ještě,
více snížen v poslední době v důsledku zvýšení cen,
a řídké kontakty s cizími
zeměmi přispívají k zesílení pocitu izolace a uniformity, jež ohromí každého, kdo vstupí do této
země.
MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U I L T I N G
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453

Ale nejvážnější následky se projevují v duševním životě lidí
Sovětská invaze odvedla lid od-komunismu a uvrhla jej do lhostejností
a netečnosti.
Lid zírati! prostě všechny ideály — pokračuje reportér lisra Oorriere della
sera íliasiraía — přestala
ho vůbec zajímat politika
a on se stáhl do oblasti
hmotařstvi a cynismu. To
dodává hocmoiě života v
československu tak deprimEjld ráz. Aspirací tohoto lidu. kdys: tak uSechtiléfeo. jest žít co možná
nejklidněji, nemít potíže s
úřady, vydělávat hodně a
rychle. A proto neváhají
čecisaslováíci
používat
všech j r a s í ř a f c a od oda-

vacsřrí. které je skréečuě oárafisása s p a r t e s . až
ke korefaci. t j g í ^ k j - Jsee
prakižfcoa, kSeré se JWKŽÍ-

vá na všetís wnmwSrh
kuKce- a xsjsnšsa v lůzaě
strany. Je IQI často iaesš5®tnosí. vyrífeiíá «fessise'. ŮSProkratickou
afswsfěr«.
jež vším fgqggfcá **

KRAJANSKÉ ORGANIZACE V SYD3EET
'Tělocvičná jednota "Sokol", českosIoreRská s é e e
• legionářská,
Československé n á r w M ^émŽEsL
, Český etnický rozhlas, Dobročinný SPOLEK ST. Václava, Společnost pro vědy a umění
vzpomenou 10. výročí 21. srpna I M t ,
' dne okupace československa armádami. SoFěSsfcěi ho svazu a zemí Varšavského paktu
položením věnce u Anzac War Memoriál
(
v Hyde Park, Cit}".
' Sraz účastníků této pietní akce je v seděli dne
> 20. srpna 1978 v 1 hod. u Pool of Remembraoee
( v blízkosti památníku, odkud se přítomní odeberou
v 1 hod. 30 min. k obřadu položení věnce, který
' bude proveden delegací složenou ze zástupců uve> děných organizací. V tichém demonstračním prú( vodu projdou pak účastníci Hyde Parkem k Archibald Fountain.
1
Poté následuje ve 3 hod. v St. James Halí.
»169 Philip Street
, vzpomínkový pořad pod názvem "21. srpen 1968"
k 10. výročí okupace Československa, který při1 pravila
místní skupina Společnosti pro vědy a
> umění ve spolupráci s ostatními organizacemi.
, Vyzýváme krajanskou veřejnost k co nejširší
účasti na obou těchto akcích, jimiž vzpomeneme
'tragických historických událostí, které přinesly
»okupaci a porobení našich zemí, jež dodnes trvá.
> Pro bližší informace volejte na telefonní čísla:
•
během dne 665-7665 (V. Vlažná),
pouze večer 524-1811 (D. Fiala)
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24. 7. 1978

VZPOMÍNKA

ADELAIDE

Byl tomu právě rok (16. 7., p. r.), co nás v Sydney opustil náš "bratr f a r á ř " Vladimír Ondrášek.
Tak " p o našem" jsme ho nazývali my, příslušnici
nekatolických církví, protože jsme si ho vážili jako
moudrého muže a měli ho rádi jako dobrého kněze,
který celým svým životem . žil jako pravý křesťan
a naše theologické rozdíly se nám zdály zanedbatelnými. Nezapomínáme a nemůžeme nikdy zapomenout na dobrého člověka. Malý, usměvavý, někdy i
smutně vážný človíček a c o v něm bylo síly v boji
za všechno dobré a spravedlivé! Vzpomínám na naše
první setkání. Pozval mne a žádal o pomoc při uspořádání ekumenických bohoslužeb k uctění svátku slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje a k uctění památky Mistra Jana Husi. Pracovali jsme na úpravě
těchto bohoslužeb a viděl jsem v tomto okamžiku
před sebou pravého kněze. Cítil jsem, jaké má vnitřní uspokojení nad všemi reformami, kterými prošla
a prochází římskokatolická církev. Byl si vědom toho, že náboženství musí být stále živé, že musí jiti
s duchem doby, že se nesmí stát ničím historickým
a že jedině jednota všech křesťanů je mocnou silou
proti komunismu a jeho ateismu. A protože v jednotě
je síla, zaměřil svou činnost i na jednotu našich exulantských organizací. "Byl hospodářem dobrým, který znal ovečky své", řečeno slovy Písma, jeho kroky
vedly do rodin, do nemocnic, ale nezastavily se ani
před věznicemi, kde navštěvoval i ty naše lidi, kteří
chybovali. Pracoval neúnavně, pracoval příliš mnoho a jeho fysické síly nestačily.

ČS.

ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ

30.
6.
13.
20.
27.

7.:
8.:
8.:
8.:
8.:

na stanici 5 UV. Příští
Březová pod Bradlom
68 Publishers
Jaromír Vejvoda
21. srpen 1968
Šlépěje krále Přemysla
ČS. K L U B V

přijďte mezi nás I

CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB L T D ,

'

30 Devonshire Rd., Kemps Creek, N S W . 2171

1

(Gregory's Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
'

'

Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. polední do 10' hoď. večer a každou neděli od 10 hod.1
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobota*
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme,
pro mladou i dříve narozenou generací. — Podáváme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Vaříme " p o našem" — jistě si u nás pochutnáte.*
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav. <
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis«
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších,
odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.
. 1

program:

s

ADELAIDE

Konec sovetského panství
(Pokračování

se str. 7)

SYDNEY

Milí přéteié,

ADELAIDĚ

— koná ŘÁDNOU VALNOU HROMADU v neděli
30. července 1978 v 7 hodin večer v místnostech Národního domu., Hosté vítáni.

Rozkližuje-li se na jedné
straně společnost v Sovětském svazu, rozšiřuje se
na druhé straně také propast mezi sovětskou společností a společností v
satelitních státech. I pro
to snáší Todd neotřesiteln é důkazy. Jedním z, nich
Vzpomínám si na .jedno naše setkání, kdy nám
je zákaz, aby sovětský obvyprávěl o Indii, kde dlouhá léta pracoval, o té nesmírné bídě a hladu a přitom nám skromně řekl: čan směl cestovat nejen
"Víte. já hlad neměl, já jsem se rýže najedl dost, na Západ, ale i do takale považoval jsem za hřích, že jsem se sám najedl zvaných lidových demoka mnozí okolo mne že hladoví." A opět jsem cítil, racií. Vysvětlení takového
jak to řekl. že je dobrým služebníkem na vinici
sklonu k izolování je jen
Páně.
jedno: společnost se izoluNebyl demagogickým řečníkem, mluvil prostě, ale
je takovou měrou jen promluvil svýrn srdcem a svým prostým a nenáročným
a
živoiem. Možno o něm říci slovy Písma: "Blahosla- to, aby se chránila,
veiH skromní duchem, neboť u nich je království' chrání se tím, že se uBožL"
zavře na sedm západů jen
A nejenže pracoval pro jednotu křesťanů, pro jed- proto, že se cítí slabá,
n o t a itsecši & s š ý d i i slovenských organizací, nava- že jí chybí jakákoli vnitřzoval i s í j l > s organizacemi jiných jmenovitě slo- ní stabilita. Hlavní příčiiaBsS#da sáratíSL jejichž domov: r.> trpí pod komu- nou nedůvěry Sovětského
s a i s í i r i f c a e sesíěsfaw ďSEtabsoa. Příliš veliká byla jei e xxócě.
a f c sei»es©, Síeré zasel, přinese jistě svazu k satelitům vězí ve
stále se zlepšujícím životiás^snstt cxoásL
Vrrpť-mr^^—?.
A.&ď&.tm
jh^s drsižiÉšcí patriarchy ním standartu v lidových
eÉrfat® řf^cmSeik »¿-"asfep — IsasEsiá», G c s í a r a Adolfa demokraciích. Todd srovPrecMažkj. V fcmjéra jšaárm aeapomeiul nabádat rává
údiv
sovětských
konisoinolců nad bohatoA 1 ^ 5 " ^ S S T S Ě S r f ! $ 3 r t B k B É S J " T t f r r n ^ J S S S B é S ! stí budapešťských výkladů
sissa. s ^ y s b R_ S.
a feojasstí automobilů s
postojem primitivů, kteří
'«fefprsší cjrilizaeL" " V liá§%>cfe fcBKfaacScii jstm

Najdete nás velmi lebce. Naše adresa j e :

V

Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.

2 iOSltillí p2|MF p©TTV-!? '-*:1 taěĚMS®. TTÉQ.. preQev i^m SS1 t a m i^ssk
přfjatelHě aajisL SsrcSsirí1
5V2Z j e w ' í š e c i í o b l á t e c h
tccfežs) sateiitii.
ABĚO z f e l á v á prňrBegíem
ajaajáJfikiL před. psxxavi
"ářs&ýaii obchody jsou neustále fronty, a kdo tvrdí,
že moskevská Pravda nemá pro sovětské občany
cenu. ten lže. neboť se jí
hodně a výhodně používá
na záchodě. . ."
Todd uvádí do diskuse
o tomto problému tedy
zcela nový prvek: vývoj
v obou sférách probíhá
protichůdným
směrem.
Státy, které se po pěta-

čtyřicátém
dostaly
do
područí Kremlu, se blíží
stále více moderním průmyslovým
společnostem
na Západě, kdežto Sovětský svaz upadl ve všech
oblastech, a ť už je to hospodářství, správa, či kultura, do beznadějné, hluboké letargie. Komunistická vedení ve východoevropských zemích rozpoznala nevýkonnost centralizovaného řízení hospodářství a vydávají se cestami rentabilnějších metod.
Vzpoura mas, které vyslovily své požadavky naprosto jasně, jim nedovolila
jinou volbu. Sovětské hospodářství je naprotitomu
natrvalo blokováno. Kreml,
je nemůže liberalizovat,
aniž tím zvrátí politický
systém.
Tak se státy
střední a východní Evropy vzdalují od sovětského
centra moci stále více a
rychlost tohoto odklonu odpovídá zvyšování životní
úrovně v satelitech.
Ty
mají dlouhodobou tendenci konvergovat s průmyslovými společnostmi na •
Západě, kdežto Sovětský
svaz zůstává pozadu jako
historická obludnost. vystavená rozkladnému vlivu zemí. které si podrobil.
Sovětská sféra se rozpadá
vnitřní dynamikou satelitů. Aspoň podle Emmanuela Todda.
J. S.

* ZLATNÍK

*

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

24. 9. 1978
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Americké črty

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ A

TAX

PORADY

ACTION

Máme zkušené odborníky, kteří Vám mohou
pomoci k vyřešení jakýchkoli problémů.
Všechny výdaje
Pokračování

apod. Odpadnou pak růzaé domovní přístavky, jaké
Z Kanady se vracím zpět do Spojených států. jsou v Austrálii obvyklé.
Američané jsou na hranicích daleko přísnější než
—
•
—
Kanaďané, když jde o vstup do země. V autobusu
V chicagském předměstí Oak Park se můžete přejede do USA oklikou též zajímavá rodina z Kolum- svědčit o 1251eié historii americké architektury. Mibie v Jižní Americe — rodiče a devět dětí. Ti všichni lovníci architektury si tam přijdou na své — sám
si přivážejí do nové země dohromady tři kufříky. jsem hezčí domy v e Spojených státech neviděl. CelNeznají anglicky, domlouváme se španělsky. Otec kem 61 domů j e tam chráněno památkovými úřady
se pochlubil, že bude čističem v jakési továrně, lede a z nich bylo 25 postaveco podle návrhu nejslavněj- i
mu byl už přidělen byt sestávající z dvou pokojů. šího amerického architekta Franka L. Wrighta. Nej- |
Když jsem se díval, jak mizí se svou ustaranou zajímavější je Wrighíůr dům se studiem, který si !
•ženou a dětmi mezi celníky, napadlo mi, že mohl být sám postavil v roce 1SSS. když mu bylo 22 let.
j
i šťastnější, kdyby zůstal v Kolumbii.
—

Detroit je město, které "postavil na mapu" Henry Ford. Návštěva jeho továren byla zajímavá také
tím, že se dá procházet závodem speciálními průchody, aniž se ruší provoz dílen.
V Detroitu byla kdysi velmi aktivní slovenská menšina, blízko centra města byly i slovenské katolické
školy. Po minulé světové válce se však začali příslušníci slovenských
skupin stěhovat do novějších
předměstí a jejich domy a školy převzali noví obyvatelé Detroitu: černoši z jihu a španělsky mluvící
usedlíci z Portorica.
—

*

—

V autobusu jedoucím z Detroitu do Chicaga je
pouze šest pasažérů. Při zastávce v Ann Arbor popíjím kávu s mladším Američanem, který se představil jako sociální pracovník. Debatovali jsme tedy
o sociálních problémech Ameriky a dotázal jsem se
přitom též na Chicago, zda je to stále ještě tak
nebezpečné město, jak se prezentuje v televizních
seriálech a referátech některých zpravodajů novin.
Tvrdil, že zločinnost v Americe stále stoupá a varoval mne, abych večer nechodil sám po ulicích
Chicaga. V tom varování nebyl konečně sám. Trochu mne však uklidnil zprávou, že teď v zimě se
nemusím bát, protože přepadávání na ulicích je běžné jen v teplých jarních a letních měsících. V té
věci měl asi pravdu, protože ulice se zdály večer
liduprázdné.
-

*

-

První noc v Chicagu byla hrozná. Spal jsem v
hotelu postaveném vedle železniční dráhy a tak jsem
byl každých 20 minut probuzen pekelným hlukem.
Chicagské předměstské vlaky jezdí totiž nad úrovní
ulic, v mnohých místech na železných mostech, proto
ten hluk. Když jsem si ráno stěžoval hotelovému
vrátnému, odpověděl mi lakonicky: "Proto jste platil pouze $ 8.- za n o c ! "
Setkávám se s přítelem, s nímž jsem kdysi pracoval v bonegilské nemocnici. Je to lékárník, který v
Americe studoval a dostal další apotekářský diplom,
který mu umožnil otevřít si lékárnu v chicagském
Berwynu. Je teď nejen jediným českým lékárníkem
v tamním předměstí, ale i činným divadelním ochotníkem a zpěvákem v Klubu Bedřicha Smetany. Krátce po příjezdu jsem ho viděl a slyšel v roli námořníka na představení operetky J. Stelibského " P o d e j
štěstí ruku". Zajímaví byli i ostatní herci v operetě,
která vyvolala vzpomínky na spoustu populárních
šlágrů a na lidovou zábavu, jakou skýtalo mnoho
Stelibského operet v Praze. Většina .chicagských herců byla narozena v Americe, ale jejich česká výslovnost dělala dojem, že přijeli z Čech před několika dny. P o představení jsem bedlivě prohlížel
tváře diváků — a poznal jsem bývalého kantinského
z uprchlického tábora v Murnau a další dva, s nimiž
jsem se viděl naposled před téměř 30 léty.

*

—

|

s

tím spojené

jsou

daňově

odčitatelné.
Obraťte se s důvěrou na naše kanceláře:
154 Bridge Rd. ř Richmond, Víc.
telefon 429-2365
16 Douglas St., Noble Park, Víc.
lst Floor, State Savings Bank,
telefon 546-0578

Ještě směrnice

Hlavní ulicí v předměsíf Berwyn j e Cermak Ave- i
nue — třída, pojmenoraasi po českém přistěhovalci i
Antonínu Čermákovi. Kdgrž p o j á tento kladenský •
(Pokračování se str. 5)
rodák do Ameriky, sahal p® českem Berwynu vozík ' dostanete, ovšem nezaručujeme — kterémukoli cinaplněný uhlím v p y ť f c t J e t » Jméoo prolétlo své- [ zinci je můžeme zamítnout a na cizince narozené u
tovým tiskem, když. Jaks gorpátor Chicaga zadírá- ' nás si dáme při povolování víz zvláštní pozor. I
nil život prezidenta F_ D. RooseveitovL Když se :
cizince ovšem zavřít můžeme. Máme-li zájem, důvod
útočník s revolvereas jjefaasl spáchat atentát na Ree- ;
sevelta, postavil se .sézissĚa Čermák v posledním si snadno najdeme.
4. Tento "bod je pro nás nejméně výhodný, protože
okamžiku před Baasndto, i g l sám zasažes tafiao.
určenou americkésmž jweMfesÉavi a za sěkalM dní nám nepřinese žádný užitek: když jste tak nepolepzemřel.
> šřteiní. že nám a našim spojencům nadáváte v novinách, rozhlase apod, pak vám úředně a bez vaDnes už j e aa sěšm kfgsi p f e s á ž a ě áesfcé oliei " šeoo souhlasu odejmeme čs. státní příslušnost, takže
jen několik obchcwis-. s a g§rM .pas -cedie českých . pak nikdy nesmíte překročit práh své vzkétající vlajmen i české nápisy- Zrn a M S geaesael rtuadoo asi * sti. která bojuje hrdinný boj za trvalý mír a dorojen některá česká jgnésa český Btenayjs bode Jáž zumění mezi lidmi a národy. Můžeme vám pak též
jen částí etnické Msáere-..
; zastavit možnost dorozumívám se písemně nebo telefonicky se svými příbuznými v naší socialistické
—
*
—
zemi.
V Chicagu j s e Q zaiasSI ě s l isa Jakoo jsem už :
dávno zaponměi. Tepttes s e pefeytsorala fcoíem 20 i 5. Tento bod ve Směrnicích není. Nerozhodli jsme
stupňů Celsia pod tisisa a i ísesn ještě vál silný. ; ještě, jak budeme postupovat proti těm našim obstudený vítr. PasSe asaeác&ě "Wind chSÍ chart"" čanům v cizině, kteří budou naši velkolepou nabídku
bylo ve skutečaesá a s 36 stupňů pod nulou. Byl ; drze ignorovat. Mohli bychom je zbavit občanství
jsem snad jedinýee SfarSaecL. který chodil v těch ' podle bodu 4., jenže z toho bychom vůbec nic neměli,
dnech, po ulicžtís b o c a ě pěšky X a chicagské univer- i ani ty dolary či marky. Jestliže však k 10. výročí
zitě jsem běhat z j e á a é bodový do drahé, abych se i bratrské pomoci spojeneckých armád států Varšavtrochu zahřál. V ástrszá jseai pak nacpal do bot. i ské smlouvy sami požádáte, aby vám bylo státni
pod svetr i kaliocy DenÉpa±3§ nepřečtené noviny z j občanství odebráno podle bodu 4., budeme to hodnomé aktovky,
aby tratíte; zadržely zimu.
Gumová j tit jako provokaci. Podklady k rozhodnutí o tom,
podrážka m ý c c bet se stala neohebnou, taška z ; zda v takovém případě vyhovíme nebo ne, si přiveplastického t n a t s t š l z saafcia a začala se lámat a ! zeme z Moskvy.
film v m é m aparátu tzifcé "ztiámal". takže jej nešlo \ Z našich tajných, důvěrných pokynů ještě prozrapřetáčet. Xast2c.ec se přítel z Berwynu smiloval a i díme, že k ulehčení naší vlády se jak doma tak v
oblékl mne p a S e c š l e s g s š é módy: dostal jsem klo- | zahraničí snažíme seč naše síly stačí rozdělit, robouk podobný bexaraicL za jaký by se nemusel sty- i zeštvat naše poddané, především Čechy proti Slodět ani Krakaaoě. dále speciál ni vojenskou bundu. ! vákům a Slováky proti Čechům, k čemuž se dají
jaká je asi připeasese pro vojáky, kteří odjíždějí ! použít i fašistické skupiny a metody. V cizině je tře•někam k severaí točně, a zvlášť teplé galoše. To ; ba šířit dále nedůvěru mezi "poúnorové" a "posrptrochu pomoklo, ale stejně jsem v duchu vzpomínal, i nové" a vyrábět jiné rozdělovači znaky. Podaří-li
že v Austrálii je p i á s š léto a pláže jsou pěkně ohrá- I se našim Směrnicím přispět k dalšímu dělení, splní
té.
í svůj úkol i účel. Tudíž — perte se, máte k tomu
naše svolení!

Od let padesátých, šaty mnozí z nás čekali v uprchlických t á b e c A aa vxzom clo vysněné země.
o které se doma. zpívala: " P o j e d u do Ameriky, kde
rostou fíky a doiarama dláždí silnice . . . " . se přistěhovalectví do JtaeriSy z s a č n ě změnilo. Sen a skutečnost jsou často bodoě odlišné. Začátky pro přistěhovalce byly v Americe všeobecně těžší než v
Austrálii, kde bylo- l A e a dvouletého pracovního závazku postarán® nejen o práci ale i o rovnoměrný
plat s australským ěSaSfceni. Mluvil jsem v Americe s českými ¡¿iszSmra]ci
z let padesátých, kteří
-byli " v j i o n s ř o r i s T svými sponzory a pracovali za
poloviční rmňn o e ž b j i a běžná mzda v témže oboru,
aby s p l a S í vdeš: za umožnění cesty do Ameriky.
Jiní siás-Si i ě & o zaměstnání nebo měli potíže s
odborovými organizacemi.
Jako všude jinde byli
ovsem ž jesžĚaež. kterým štěstí přálo, kteří jsou na
um f$B2EĚNĚ a existenčně ták. že popis jejich žiAmerické i kanadské domy jsou lépe plánovány, vota by z s S jako filmová limonáda z let třicátých.
- • —
stavitelé využívají lépe místa než v Austrálii. Všude
se staví místnosti, kterým se říkalo v československu
Pr»reřDvájsL shánění sponzorů, čekání na přistěsklepní. Bývá to obyčejně jeden kompletní byt. který
je oddělen od ostatních obývacích místností a p o u z - b o n i e d é S s l o a jiné těžkosti žadatelů o povolení
vá se k bydlení pro hosty, za kancelář, skladišti a S s t S o T á s í do C S A . obvyklé v padesátých letech,

jsou už věci minulosti. Vládní politika se měnila,
dávala se přednost určitým povoláním z řad žadatelů, např. ošetřovatelkám, lékařům, speciálním oborům ve vyučování, některým technickým odborníkům,
a dnes se i tato omezení zliberalizovala: mezi žádoucí skupinu přistěhovalců jsou zahrnuti i podnikatelé. Bývalé uprchlíky bude zajímat, že dnes mohou emigrovat do Spojených států v rámci tzv. "Investičního plánu", tj. jako podnikatelé ve svém oboru, jestliže složí v některé bance v USA částku US
S 40.000 nebo zakoupí za tuto částku v USA pozemky
apod. Kdo má zájem, může dostat podrobnější informace od Amerického fondu pro čs. uprchlíky (American Fund for Czechoslovak Refugees, Inc., 1790
Broadway, R o o m 513, New York, N. Y. 10019, USA).
—

•

—

The Chicago Tribune přinesla zajímavý článek, podle
kterého to trvá přistěhovalci 13 let než "dohoní"
rodilého Američana a může využít všech vymožeností. které nabízí americká spotřební společnost.
(Pokračování příště)
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HLAS

Zasedání

DOMOVA

Fotbalová aritmetika

24. 7. 1978

ČS. S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů V C U R Y C H U
(Pokračování se strany 12)
Itálie, 1966 Anglie a 1974 NSR.
Ústřední výkonný výbor Československé socíální
Brazilci, kteří všechny 3 tituly mistrů světa získali
demokracie se sešel ve dnech 1. a 2. července 1978 Bernard Lacombe, který překonal italského brankáv Curychu. Účelem tohoto zasedání bylo vzpomenout ře Dina Zoffa už po 31 vteřinách a dostal za to od mimo* svůj domov, porazili ve finále mistrovství světa
stého výročí založení strany, provést rozbor současné jedné japonské firmy zlaté hodinky v ceně $ 2.300. roku 1958 Švédy 5 : 2 , r. 1962 v Santiagu ČSR 3 : 1
Potřetí v historii bylo v Buenos Aires finále mi- a 1970 v Mexico-City Italy 4 : 1. Po 2 titulech mistrů
situace a vytýčit úkoly pro nové vývojové období.
Závěrem dvoudenního zasedání
přijala konference strovství světa prodlouženo. Předtím se tak stalo 10. světa získali: Uruguayci (v r. 1930 v Montevideu
června 1934 v utkání ČSR — Itálie v- Římě (prohráli vyhráli nad Argentinou 4 : 2 a v r. 1950 v Rio de
toto
jsme nakonec nešťastně 1 : 2) a pak až v roce 1966 Janeiru nad Brazílií 2 : 1 ) , Italové (v r. 1934. v Římě
P R O H L Á Š E N í :
v Londýně, při finálovém střetnutí Anglie — NSR nad ČSR 2 : 1 a 1938 v Paříži inad Maďary 4 : 2)
Českoslovenští sociální demokraté konstatují, že na- (Angličané vyhráli 4 : 2 ) . — Teprve po čtvrté v
a NSR (v r. 1954 porazili Němci v Bernu ve finále
vzdory třiceti rokům mocenského monopolu KSČ a historii světových šampionátů, mužstvo, které ve fiMS M a ď a r y 3 : 2 a přesně o 20 let později v Mnideseti letům sovětské okupace žijí ideje demokratic- nále vedlo 1 : 0, se stalo mistrem světa. Předtím, se chově Holanďany 2 : 1 ) . Dva zbývající tituly mistrů
kého socialismu i nadále v myslích českého a slo- to podařilo pouze: v r. 1930 Uruguayi, o 8 let později světa patří Angličanům (v r. 1966 vyhráli na Wembley
venského lidu.
Itálii a y r. 1970 v Mexico City Brazílii (proti Itá- stadiónu v Londýně nad NSR 4 : 2) a nyní ArgenZ rozboru současné situace v Československu stra- lii) V 7 případech tedy pozdější mistři světa se tincům.
na vyvozuje, že po totálním ztroskotání komunismu | svým finálovým soupeřem prohrávali: a ť už to byli
V dosavadní historii startovalo na tomto vrcholném
jako ideologie, společenského modelu i jako návodu k | v . r . 1934 v Římě Italové a v r. 1962 v Santiagu Brasvětovém podniku fotbalistů 47 reprezentačních týpolitické praxi vystupuje demokratický socialismus i zilci (kteří dostali od čs. fotbalistů Tondy Puče
mů, 12 z nich pouze jednou. Mezi nimi jsou mimo
jako nosná alternativa, jako východisko z hluboké i respektive Josefa Masopusta první gól) nebo fotba- jiné dva týmy, které při tomto jediném startu zakrize společnosti i jako integrující myšlenkový proud | listé NSR, kteří 4. července 1954 v Bernu s Maďa- stavili vítězné tažení Čechoslováků. Jsou to Portugalplný vitality.
ry po 8 minutách prohrávali už 0 : 2 , nakonec však ci, kteří zatarasili Československu cestu na mistrovNa těchto skutečnostech nic nemění drtivá převaha j strhli vítězství na svou stranu. Argentinec Mario Kem- ství světa r. 1966 v Anglii, když o neúspěchu rozhodl
mocenských prostředků v rukou vládnoucí junty — í pes je teprve čtvrtým hráčem finále, který vstřelil tehdy v Bratislavě Weisem neproměněný trestný kop,
ba ani přítomnost okupačních vojsk. Proti idejím | 2 branky. Před ním to byli v r. 1938 Italové: Gino a pák Severoirčané, kteří v r. 1958 ve švédském
demokratického socialismu selhávají represivní me- j Colaussi a legendární Silvio Piola, a v r. 1954 v Maimo vyřadili čs. jedenáctku v nutném třetím rozj bernském finále s Maďarskem Němec Helmut Rahn. hodujícím zápase ve skupině 2 : 1.
chanismy: jsou nezničitelné.
Hrstka statečných mužů, kteří před sto lety dali | — Střelecký rekord finále mistrovství světa má však
Od prvního mistrovství světa v kopané v r. 1930
organizační výraz českému demokratickému socia- [ i nadále: Brazilec Vava (r. 1958 ve Stockholmu) a
v Montevideu, bylo na šampionátech sehráno 308 zá|
Angličan
Hurst
(r.
1966
v
Londýně),
kteří
dali
po
lismu, také stála proti všemocným, přesilným apapasů, které vidělo 11,909.389 platících diváků, což je
rátům, proti zdrcující převaze starého světa. Přesto i 3 brankách.
průměr 38.667 diváků na jedno střetnutí. Letos v
nebyli poraženi. Nemohli být poraženi, protože ztě- | Na mistrovství světa v Argentině bylo v 38 záArgentině přišlo na zápasy 1,610.215 diváků, což je
lesňovali bytostné požadavky lidu, jeho stav poznání, | pasech dosaženo 12 různých výsledků. Sedmkrát skončtvrtá nejlepší návštěva. Více fandů přišlo v r. 1974
byli mluvčími jeho snů a'tužeb, realizátory koncepcí, | čila utkání 3 : 1 a 1 : 0; šestkrát 2 : 1 a 0 : 0; dvakrát v NSR (1,774.022), v r. 1970 v Mexiku (1,673.975) a
pro něž tehdy dozrál čas. Ve střední a východní | 3 : 2, 3 : 0, 1 : 1 a 6 : 0 ; jednou 2 : 0 , 5 : 1 , 4 : 1 a v r. 1966 v Anglii 1,614.677). Nejvíce diváků na jedno
Evropě dnes nezadržitelně uzrává čas pro demokra- ¡ 2 : 2 . Výsledek 6 : 0 (zvítězilo jím v Argentině NSR střetnutí mistrovství světa přišlo v r. 1950 na finále
tický socialismus.
j nad Mexikem a Argentina nad Peru) byl předtím Brazílie — Uruguay v Rio de Janeiru, Ičíeré vidělo
V tomto přesvědčení vstupuje Československá so- j pouze jednou, a to v r. 1938 ve Francii, kdy tímto 185.000 diváků. Ve skutečnosti se však prý na staciální demokracie do druhého století své existence — skórem porazilo Maďarsko v Remeši Indonézii. — diónu Macarana tísnilo hodně přes 200.000 diváku.
a zároveň do období přechodu k aktivnější, intenziv- Nejvíce gólů v jednom utkání padlo však na mi- — Nejnižší počet fandů naopak přišel r. 1930, kdy
nější činnosti.
strovství světa v r. 1954 ve Švýcarsku, kde Raku- utkání Rumunska s Peru vidělo pouze 300 diváků.
Českoslovenští sociální demokraté se nikdy nesmíří šané zvítězili nad doreácími fotbalisty 7 : 5 . — Nej- Finále letošního mistrovství světa Argentina — Hos okupací naší vlasti sovětskou armádou a trvají na větším rozdílem na mistrovství světa — a to 9 : 0 — landsko viděli příznivci kopané na televizních obrakategorickém požadavku stažení okupačních vojsk a zvítězilo na stejném mistrovství světa r. 1954 Ma- zovkách v 90 zemích a podle odhadů bylo jich na
obnovení plné státní suverenity Československa. Vy- ďarsko nad Jižní Koreou.
650 miliónů. Dramatičnost kopané mohli poprvé projadřují znovu své přesvědčení o nedělitelnosti sociaV Argentině padly 2 jubilejní branky: ve finále byl žívat i v lidové Číně, kde je ovšem — znovu podle
lismu a demokracie, o nedělitelnosti míru a respek- vyrovnávací gól Holanďana Nanninga 8 minut před odhadů — pouze 50.000 televizorů. S atmosférou v
tování nezávislosti a územní nedotknutelnosti států, koncem "normálního č a s u " stou brankou letošního Buenos Aires a dalších argentinských městech seo nedělitelnosti koexistence a kooperace s důsledným šampionátu a ve skupinovém střetnutí Skotska s znamovalo své čtenáře, resp. posluchače na celém
respektováním lidských práv.
Holandskem vsítil Holanďan Rensenbrirík tisící gól světě přes 2.000 akreditovaných novinářů a rozhlasoSociální demokraté vyjadřují hlubokou solidaritu v historii šapionátů (od r. 1930 v Montevideu). V vých a televizních komentátorů.
statečným signatářům a stoupencům Charty 77. všem dalším průběhu se pak zvýšil počet branek na 1!050.
Absolutní rekord světového šampionátu — pokud
Čechům a Slovákům doma i ve světě, kteří nepřestali — O kuriozitu světových šampionátů se postarali italvěřit v lidskou důstojnost a usilují o svobodné a de- ští fotbalisté v r. 1970 v Mexiku: v bojích ve skupině jde o čisté konto brankářů — má anglické fotbalové
mokratické uspořádání veřejných věcí.
vstřelili jeden gól a přesto se stali se 4 body vítězi národní mužstvo: jeho gólman Banks byl na mistrovVyjadřují vřelé sympatie odpůrcům a obětem dik- skupiny a dokonce se později triumfem nad NSR pro- ství světa r. 1966 před domácím publikem překonán
tatur komunistických, fašistických a vojenských všu- bojovali do finále, kde však s Brazilci neuspěli. Ve až ve 82. minutě pátého utkání tehdy nejlepším
de ve světě, zejména socialistickým opozičním hnu- skupině tu jednu branku dali Švédům — vyhráli střelcem šampionátu Portugalcem Eusebiem. — Nejtím v Polsku, Maďarsku a v Německé demokratické 1 : 0 —. jak s Uruguayi, tak i s fotbalisty Israele lepší obranu na letošním mistrovství světa měli Brazilci, jejichž- brankář Leao inkasoval v 7 zápasech
republice, zdraví bojovníky za lidská práva v e všech hráli bez branek.
pouhé 3 branky. D v ě mužstva dostala na MS v Argenzemích, sovětského impéria. Blahopřejí s uspokojením
Brazilští fotbalisté, kteří na mistrovství světa v tině po tuctu gólů. Byli to fotbalisté Mexika (skóre
lidu Španělska, Řecka a Portugalska k návratu c o Argentině jako jediní neprohráli, jsou také jediní,
2 : 12) a Peruánci (7 : 12). Nejslabší útok měli Švérodiny svobodných národů. Závěrem vyslovují p o kteří se zúčastnili všech dosavadních 11 světových
dové, kteří dali ve 3 zápasech jedinou branku.
city trvalého a pevného sepětí se stranami Sociali- šampionátů. P o deváté na mistrovství světa hráli
Z 276 fotbalistů, kteří v Argentině zasáhli do bojů
stické internacionály.
Italové a Xěmcí: ČSR se zúčastnilo 6 světových
A ť žije svoboda, a ť žije sociální demokracie!
mistrovství: dvakrát bylo \e finále mistrovství svě- světového šampionátu, pouze 16 jich hrálo bez přeRozšířený ústřední výkonný výbor Čs. sociální de- ta: v r. 1934 prohrálo 1 : 2 t Římě s Itálií, o 28 let rušení všech 7 utkání. Patří mezi ně 6 hráčů mistra
mokracie přijal dále tuto R E Z O L U C I o poměru k později v Santiagu s Brazílií 1 : 3. V r. 1938 bylo světa Argentiny, kteří bojovali v reprezentačním
bývalým komunistům:
Československo vyřazeno ve francouzském Bordeaux dresu své země plných 660 minut. Argentina vyhrála
Československá sociální demokracie sleduje s vel- ve čtvrtfinále, když první střetnuli s'Brazilci skon- doma i Pohár slušnosti, když v hodnocení FIFA dokou pozorností dlouhodobé vývojové trendy, které se čilo i po prodloužení 1 : 1 (zraněn Plánička), v stala 31 bodů, o 2 body více než druhý nejslušnější
projevují v československé společnosti.
opakovaném zápase však ČSR prohrálo s celou řa- tým šampionátu Itálie.
Pohled do historie nám říká. že ne "černá perla"
Mocenský monopol KSČ zavedl, zemi do hluboké dou náhradníků a bez vyloučeného Hoczy fiíhy 1 : 2 .
permanentní krize, která postupně zasáhla všechny V letech 1954, 1958 a 1970 se skončila účasí Čecho- Brazílie Pele. ale brankář mexického národního mužstva Aníoaio Carbajal má rekord ve startech na svěoblasti života. V průběhu let se začaly i uvnitř ko- slováků na mistrovství světa už ve skupině.
tových šampionátech. Světového mistrovství se zúmunistické strany objevovat síly, které si rostoucí
Argentinské fotbalové národní mužstvo Je 5. poměrou uvědomovaly bezvýchodnost sovětského mode- řadatelem mistrovství světa, který rozhodl šampionát častnil pětkrát (od r_ 19®) do 1966), Pele je se 4
lu, nezpůsobilého řešit problémy vyspělé průmyslové pro sebe. Předtím to byla: v .r. 1930 Uruguay. 1954 starty na MS drahý.
O 32 medailí fotbalových šampionátů (v r. 1930
společnosti. Mezi vnucenou realitou totalitního systému a humanistickými, hluboce' demokratickými tra- diskem z vleklé krize společnosti je demokratický se o třetí místo nehrálo) se dělí fotbalisté 15 zemí:
1. Brazílie 3 zlaté. 1 stříbrná a 2 bronzové; 2. NSR
dicemi československého lidu se projevil nepřekona- socialismus.
K tomuto poznatku postupně došli i někteří bývali 2-1-2: 3. Itálie 2-1-0; 4. Uruguay 2-0-0; 5. Argentina
telný rozpor.
představitelé reformního směru, kteří 1-1-0: 6. Anglie 1-0-0; 7. - 9. ČSR, Holandsko a MaPražským jarem 1968 vyvrcholil dlouhodobý proces exponovaní
diferenciace uvnitř KSČ, jejíž progresivní část se dnes veřejně zastávají názory blízké myšlenkám de- ďarsko (po 2 stříbrných medailích); 10. švédsko
i 0-1-1; 11. - 15. Rakousko, Francie, Portugalsko a
pod tlakem veřejiého mínění pokusila o reformu sy- mokratického socialismu.
Čs. sociální demokraté vítají každého, kdo se de- Polsko (po jedné bronzové medaili).
stému. Sovětská vojenská intervence potlačila tento
A tak bychom mohli jít s perličkami fotbalových
experiment a rozbila poslední iluze o možnosti re- finitivně rozešel s komunismem a jeho ideologií a
kdo se chce poctivě podílet na zápasu o obnovení svo- šampionátů dále a dále. Skutečnost zůstává, že XI.
formy komunismu.
Režim nastolený v důsledku okupace na rozdíl od bodného a demokratického Československa. Nechtějí mistrovství světa světa v Argentině, které Argentinci
režimu poúnorového těžce postihl také statisíce čle- zastírat trvající názorové rozdíly a odlišné přístupy vyhráli zaslouženě, nemělo přece jen tak špatnou
nů a funkcionářů komunistické strany. V rámci uvě- k řešení problémů: otevřenou diskusi s příslušníky úroveň, jak se zpočátku zdálo, a že se tak stalo,
domovacího procesu mnozí z těchto lidí pochopili, že těchto skupin považují přesto za nutnou a prospěš- na tom má bezpochyby zásluhu v prvé řadě nový
mistr světa.
jedinou možnou alternativou, jediným možným výcho- nou-

24. 7. 1978

HLAS

ČESKOSLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
na vlně 1120 na stanici 3 E A
je každý čtvrtek od 4 do 5 hodin odpoledne
Český program 27. 7.: Z jeviště a zákulisí (2. díl)
3. 8.: Trampské písně
10. 8.: U svatého Vavřinečka
SPRÁVNÍ

VÝBOR

ČS.

SOKOLSKÉHO

NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE
S radostí oznamujeme, že všechny podmínky spojen é s koupí domu č. 497 Queensberry Street, North
Melbourne, jak je vyžadoval městský výbor a banka,
která poskytla k. částečnému krytí, půjčku, byly splněny a dne 2. srpna budovu přebíráme. Bude to jistě
velká událost pro celou naši veřejnost. Dosahujeme
tohoto úspěchu proto, že zdejší češi a Slováci projevují vřelý zájem a poskytují podporu. Těšíme se, že
obojí potrvá a že budeme moci všichni společně,
všechny organizace a všichni jednotlivci, využívat
všech předností, které nám náš společný stánek dá.
S díky potvrzujeme, že v minulých dvou týdnech
n á m došly tyto další dary: manž. Kratochvílovi $
500, man. Fučíkovi $ 50, manž. Mizerovi $ 20, K.
Krupková ml. $ 20, výnos večera s J. Kohoutem
$ 275.05, L. Šindler $ 80, kapela Vrabčáci $ 100, L..
Chlebná $- 20, S. Smeták $ 14, výnos taneč. večera
Sokola $ 1.500, J. Hellebrandt $ 20, Anonym, $ 5, H.
Klopštoková $ 5, J. Skružný $ 100, M. Bébr $ 100,
T. Klímová | 100, A. Procházka $ 5, R. Adler $ 5,
L. Scheer $ 5, M. Petrovich $ 200, I. Kinda $ 100,
L. Horák $ 50, F. & J. Žižka $1 50, J. Klimeš $ 5,
T. Slimák $ 2, Karakotof $ 1, SambuceEti $ 1, J.
Ottenfeld $ 10, Anonym $ 30, J. Sonny $ 20, L. Prokop $ 5, M. P. Řezáč $ 5, K. Horák $ 10, Anonym'
$ 20, B. Hlavica $.- 10, Green $ 10, Sandhouse $ 10,
Unger $ 10, J. & M. Simmon $ 10, B. & A. Jíra $ 20,
J. Seidl ,1 20, W. Jockel $ 200, Čs. sdružení ve Viktorii $ 2.000, Beseda $ 20, J. & M. Arnason $ 25,
C. Polizzi $ 2, R . Dunne $ 2, Jakobenko $ 5, J. Rala
$ 20, P. Pilník $ 10, J. Klement $ 10, E. Honkyš $
100, B. & J. Vondruška $ 10, J. Rossi $ 5, A. Běhounek $ 1, Z.Klein $ 2, H. Sternberg $ 5, T. Lippka
$ 5, W. Schulzer $ 50, Anon $ 5, V. Procházka $ 5,
M. Kobrole $ 20, M. Kalina $ 5, K. Zahra (Bathurst)
$ 10, celkem $ 6.040.05.

Z P R Á V Y S. K. S L A V I A
P Ř A T E L É

MELBOURNE

H L E D A J Í

Slavia vyhrála 4 zápasy za sebou a postoupila na
3. místo tabulky Státní ligy.
J U T E N V U S — S L A V I A 1 : 2 (0: 1)
Vladimíra Paličku, který byl zaměstnán do r. 1948
u fy M a í r a s v Praze na Nár. třídě a Michala štelNa stadiónu v Olympic Parku začala Slavia s velmaka, který byl do r. 1948 vedoucím obchodu v kým náporem, obléhala téměř od počátku branku
Praze 12. Oba odjeli po r. 1948 do Austrálie a hledá soupeře. Její převaha se projevila na skóre ve 20.
je přítel tč. v Londýně. Marynu Novotnou, která žila minutě, kdy po kopu z rohu umístil Short hlavičkou
v Perthu a později se provdala, žije snad v Mel- míč V síti. Po změně stran nařídil soudce desítku za
bourne a jmenuje se Očenášková, Onásková neb pod., nedovolený zákrok slavistického obránce v trestném
hledá býv. pražská přítelkyně, nyní v U S A .
poli, ale Clarke brilantně vyrazil. Pět minut nato
dai Paton c^ruhou branku Slavie a v té chvíli se zdáZjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
lo, že Slavia zvítězí velmi přesvědčivě. Juventus však
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
neodpadl, naopak zlepšil svou hru a po zbytek zánesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
pasu byl v převaze. V 72. minutě skóroval na 1 : 2
a po celý zbytek zápasu nebezpečně ohrožoval slavistickou svatyni.
SPOLEČNOST PRO V Ě D Y A UMĚNÍ
Zápas druhých mužstev byl odložen, ale i tak se
VE VIKTORII
udržela rezerva Slavie v čele příslušné tabulky.
Členská schůze se bude konat dne 3. srpna 1978
W I L H E L M I N A — S L A V I A 0 :2 (0 : 0)
na Monash University, Menzies Building, 4. poschoPo oboustranně slabém výkonu v prvním poločase
dí, číslo dveří 411, v 7 hodin večer. Na zahájeni
bude otevřena výstava umělecké fotografie Pavla se Slavia na hřišti soupeře po změně stran rozehrála a ovládla pole. V 55. minutě skóroval J. Patou
Šindeláře. — Hlavním bodem pořadu členské schůprvní, 10 minut nato druhý gól a později hlavičkou
ze bude projednávání nových stanov viktoriánské
ze 2 metrů těsně minul branku. Do konce zápasu
odbočky SVU. Těšíme se na Vaši účast. Přihlášky
ostřelovali slavističtí útočníci branku domácích, ale
nových členů vítány.
nevyužili příležitosti ke skórování.
Za výbor: I. Kolařík, předseda
Druhé mužstvo vyhrálo 1 : 0.
V neděli 30. července hraje Slavia proti loňskému
mistru ligy George Cross na Partridge Reserve v
RADA POROBENÝCH NÁRODŮ VE VIKTORII
Lalor a v neděli 6. srpna na domácím hřišti (Showpořádá k zakončení "Týdne porobených národů""
grounds) bude bojovat o 2. místo v lize proti Macev neděli 30. července 1978 od 6. hodiny večerní
donii-Preston. Přijďte ji povzbudit.
V. F.
kulturni
večer,
na kterém budou účinkovat jednotliví umělci i skupiny různých národů. S novým programem v y s t o u p í
též čs. taneční skupina a zazpívá E. Honkyš.
Vstupné $ 3.-, pensisté a studenti S 2.-.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— V New Yorku zemřel ve věku 81 roků prof. dr.
Vratislav Bušek. Narodil se 14. května 1897. studoval
na Karlově universitě, přednášel církevní právo na
Komenského universitě v Bratislavě, válku strávil v
německém koncentračním táboře, po návratu přednášel na Karlově universitě a účastnil se politického žiBESEDA,
vota ve straně národně socialistické. Po komunisticčs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne,
kém puči odešel do exilu (v r. 1950 byl v nepřítom— pořádá dvoudenní výlet autobusem za sněhem nosti odsouzen komunistickým soudem k trestu smrti).
na Mt. Buller v sobotu 12. a v neděli 13. srpna 1978. Usadil se nejprve v Paříži, později se přestěhoval
Odjezd 12. 8. v 7 hodin ráno od nádraží ve Flinders do Spojených států, stal se zaměstnancem rozhlasové
St., City, návrat v neděli po 8. hod. večer. Poplatek stanice Svobodná Evropa a současně se věnoval prá$ 27.- za dospělé a $ 15.- za děti do 14 let zahrnuje ci v exilových a krajanských organizacích: v Radě
jízdné, nocleh a tři jídla. Informace a přihlášky svobodného československa, Společnosti pro vědy a
nejpozději do 29. 7. tel. 480-2737.
umění, Čs. národní radě americké (jejímž předsedou
— Chodsko v písni a obraze — folkloristická přednáš- byl po několik let) aj. V r. 1954 vydal v Ne^v Yorku
ka o Chodsku, doprovázená barevnými diapositivy a knihu "Poučení z února 1948".
doplněná hudbou se koná v sále The Good Neighbour
Council, 575 Elizabeth St., City v neděli 6. srpna — Prof. dr. Leopold Po- — V minulém měsíci se
od 2 hodin odp. P o tomto programu lehké občerstve- spíšil uspořádal v mni- konalo ve velkém sále honí a zábava s tancem. Děti vítány — o jejich zá- chovském Domě setkání telu Ter Poei v Brugách
přednášku o svém několi- v Belgii rozloučení s čs.
bavu bude postaráno. Vstupné dobrovolné.
kaletém pobytu v Pa- exulantem Dr. Iljou Grepui-Nové Guinei, která by- gorem. který odjíždí se
la provázena barevným svou manželkou do USA.
Inlibrum Booksellers má na skladě tyto knihy:
Rozloučení se zúčastnili
filmem.
Pekař: O smyslu českých dějin $ 9.-, Bass: Divoký
— Ve Vaduzu v Lichten- místní hodnostáři v čele
život; $ 2.-, Beneš: Červená p e č e ť $ 5.80, Beneš:
šteinsku měl malíř Václav se starostou města a záKouzelný dům $ 4.32, Bezruč: Slezské písně $ 1.90,
Kadlec
výstavu
svých stupci bank a průmyslu.
Bratislava $ 13.50, Čech: Výlety $' 2.40, Čtvrtek:
Dr. Gregor byl do února
obrazů.
Pohádková muzika $ 2.70, Čtvrtek: Vánoční po1948 ředitelem českomo— V Mnichově zemřel dr.
hádka $ 2.20, Mednyanský: Dávné pověsti o slo•ravské Kolben - Daněk v
Vávro Hajdů, odsouzený v
venských hradoch $ 4.50, Hofmann: Ďáblův eliPraze. V exilu v Německu
procesu se Slánským na
xír $ 1.90, Hrubín, — Trnka: Špalíček $ 6.80, Jirábyl prvním předsedou Čs.
doživotí, ale později rehasek: Skaláci $; 2.20, Jirásek: Vojenské povídky
sdružení politických uprchbilitovaný. V Západním líků. Ke konci r. 1949 ode$ 3.20, Iuvenalis: Satiry $ 2.90, ,Kutina: Mozart
Německu žil od r. 1965.
(básně) $ 4.40, Mrštík: Zumři $ 3.-, Němcová:
jel do USA, kde pracoval
— Ve Washingtonu se ko- jako technolog pro firmu
Čtyři doby $ 3.30, Petiška: Staré řecké báje $
nal V. sjezd
Světového Kearney a Trecker v Mil4.30, Král: Poezia $ 5.10, Rais: Kalibův zločin ?
kongresu Slováků. Zúčast- waukee, později se stal
1.90, Rais: Skleník $ 1.50, Hrušovský: Rozmarné
nil se ho též americký ředitelem zahraniční výropoviedky $ 3.20, Sekora: Brouk Pytlík $ 2.80
astronaut
čs.
původu by firmy J. I. Case v RaSlovenské prislovia $! 6.50, Stašek: O ševci MaEugene Cernan.
toušovi $ 2.40, Steinbeck: Hrozny hněvu $ 3.10,
cine a závodním ředitelem
— 981etý americký občan firmy Clark Equipment
Tatranský zlatý jeleň $ 2.70, Záhorácké piesničky
Karel Puka si zajel do Co. v Benton Harbor, Mi$ 5.70.
rodné Podkarpatské Rusi, chigan. V r. 1964 odejel
V cenách není zahrnuto poštovné
kde ho však sovětské ú- do Evropy, stal se preziřady zadržely a teprve po dentem C^ark Equipment
ostré kampani západního France ve Strasbourku a
tisku ho pustily zpět do v r. 1968 byl jmenován
Box 1888 R., G P O Melbourne, 3001
USA.
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ČESKÉ

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby

I

Rd., Boronia, Víc.

(roh Boronia Road)
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
(V neděli a pondělí zavřeno)
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovský

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon
prezidentem a generálním
ředitelem
společnosti
Clark Automotive Europe
N. V. v Brugách v Belgii.
Po dovršení 65 let odchází
na odpočinek do Sun City
v Arizoně.
— Známý pianista L. P.
Kentner, který se narodil
v Karviné a žije v Anglii,
dostal v minulém měsíci
řád "Commander of the
Britich Empire".
— Čs. poradní sbor v západní Evropě vydal v dubnu pamětní
nálepky k
třem význačným letošním
jubileím Československa:
1918, 1948 a 1968 a to nákladem 10.000 aršíků, z
nichž každý má 20 trojnálepek. Nyní bylo vytištěno druhé vydání v počtu
více než 5.000 aršíků a

4 1 - 6973
možno je objednat na
adrese: 8 Muenchen 86.
Postfach 860732, West Germany.
— V západoněmeckém nakládatelství Athenäum vyšla antologie nazvaná "Židovská P r a h a " , v níž jsou
esejistické, literární a historické
texty,
Franze
Kafky, Else LaskerovéSchuelerové, Franze Werfla, Isidora Pollaka,
Tt.
Weitsche, Maxe Broda aj..
které se zabývají dějinným a uměleckým profilem Prahy.
— Kameraman M. Hába
natočil s V. Valentou nový
kanadský film "Bush Pilot". V hlavní roli vystupuje Jan Tříska.
ČS/Zprav. KL
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Janovský

Ještě k argentinskému šampionátu

Fotbalová aritmetika

X I . mistrovství světa v kopané v Argentině patří už minulosti, přesto snad není na celém světě jedné
sportovní redakce, která by se ještě dnes nevracela k tomuto po olympiádách druhému největšírhu světovém sportovním podniku. "Společným jmenovatelem'" většiny komentářů a poznámek je, že utkání
mistrovství světa přinesla dramatická, byť mnohdy svou úrovní průměrná střetnutí. Ale í tak byly
chvíle, kdy museli být spokojeni í nejnáročnější vyznavači koženého míče. Největší zásluhu na tom má
nový mistr světa Argentina, který zvedl počáteční slabší niveau šampionátu na úroveň hodnou tohoto
vrcholného světového podniku fotbalistů.
Mistři světa Argentinci se patnácti góly přičinili
o to, že nakonec padlo na světovém šampionátu 102
branek, což je průměr 2,68 na jedno utkání. Více
gólů na mistrovství světa viděli diváci pouze v r.
1954 ve Švýcarsku (140) a o 4 roky později ve švédsku (126). Argentina " d o d a l a " i střeleckého krále,
kterým je 231etý Mario Kempes z FC Valencie, který
získal za 6 branek Zlatou kopačku Adidasu. Střeleckým rekordmanem světových šampionátů — a možná
nedostižným — však zůstává Francouz Just Fontaine, který v r. 1958 ve švédsku nastřílel 13 gólů.
Na mistrovství světa v Argentině se hrálo slušněji
než před 4 roky v NSR. Ve 38 zápasech v NSR potrestali rozhodčí hráče 84 žlutými kartami a 5 fotbalistů vyloučili, letos v Argentině ukázali 57 žlutých
karet a 3 provinilce poslali předčasně do kabin. Nejvíce — a to 9 — žlutých karet dostali Brazilci, z
ČTVRTÝ

TRIUMF

ANDRETTIHO

381etý Američan italského původu Mario Andretti
je už na nejlepší cestě stát se poprvé za své sportovní
dráhy automobilovým mistrem světa. Na svém 1 voze
Lotus vyhrál první červencovou neděli v Le Castellet i Velkou cenu Francie, když deklasoval celé pole
svých rivalů v čele se svým kolegou z automobilky
Lotus Švédem Ronnie Peterssonem. Andretti se zde
před zraky 100.000 diváků dostal hned po startu do
vedení závodu a nikým vážněji neohrožován dojel
suverénně první do cíle. Za ním a druhým v pořadí
Švédem Peterssonem obsadil exmistr světa James
Hunt z V. Británie velmi čestné třetí místo. Čtvrtý
v cíli byl John Watson, V. Británie (McLaren), pátý
Australan Alan Jones na voze Williams a šestý Jihoafričan Jody Scheckter (Wolf). Obhájce světového
prvenství Rakušan Niki Lauda na Brabhamu po kolizi s Argentincem Carlosem Reutemanem (Ferrari)
ve 12. kole (z 54)) závod vzdal a tím se už zřejmě
vyřadil z možnosti obhájit světové prvenství. Američan Mario Andretti má po 9 jízdách mistrovství světa 45 bodů, o 9 bodů více než jeho kolega z automobilky Lotus Švéd Ronnie Petersson. Niki Lauda je s
25 bodý třetí.
JEN ORLOWSKI V NEJLEPŠÍ
Evropská tabletenisová
federace vydala oficiální
žebříček nejlepších stolních tenistů a tenistek
starého kontinentu, sestavený na základě výkonů v
minulém
období,
podle
kterého se bude určovat
pořadí hráčů a hráček na
turnajích sezóny 1978-79.
Na prvních místech jsou
poslední mistři Evropy:
maďarští
reprezentanti

DESÍTCE

Gabor Gergeiey a Juditha
Magosová. Mezi nejlepšími 10 muži je i Čechoslovák Milan Orlowski. který
figuruje jako hráč
číslo tři. Druhý čs. reprezentant Jaroslav Kunz je
veden v Evropě jako stolní tenista číslo 17. V
evropském poradí žen je
Ilona. Uhlíková (Voštová)
pátá a Blanka šilhanová
desátá.

HLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St., Richmond,
Vic. 3121.
Telefon 42-5980.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, US $ 14.- Can.
$ 14.-, £stg. 8.-, DM 31.-, Rand 12.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku sdělíme na požádání obratem.
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mužstev, která se probojovala mezi 8 nejlepších týmů světa, nejméně Rakušané (2). Ze 14 pokutových
kopů proměnili fotbalisté 12 v branky (4 z toho Holanďan Rob Rensenbrink), pouze gólman Argentinců
Ubaldo Fillol (v utkání s Polskem) a peruánský
brankář Ramon Quiroca (se Skotskem) zneškodnili
pokutové kopy Deyny respektive Dona Massona. Ve
3 případech byla ruka v trestném území příčinou
penalty, jedenáctkrát přestupek proti slušné hře v
trestném území. — Nejrýchlejší branku na mistrovství světa vstřelil hned v druhém zápase Francouz
(Pokračování na str. 10)

Triumf M. Navrátilové
ve Wimbledonu

Východoslovenská metropole Košice má po roce
znovu v nejvyšší čs. fotbalové soutěži 2 mužstva: k
Lokomotivě, která v 1. lize obsadila nanejvýš skvělé
třetí místo, se vrátilo mezi čs. fotbalovou elitu už
po roce mužstvo VSS Košic. Jako vítězové slovenské
Národní ligy střetli se fotbalisté VSS Košic v kvalifikačním utkání o postup s mužstvem Vlašimi, nad
kterým zvítězili nejen doma 4 : 1, ale i v odvetě ve
Vlašimi 2 : 1. Třeba však dodat, že Vlašim měla cestu
ke kvalifikačnímu střetnutí s Košicemi komplikovanější, n e b o ť napřed musela vyhrát " A " skupinu Národní ligy, pak ve dvou zápasech vyřadit vítěze B
skupiny Národní ligy Frýdek/Místek, a pak teprve
měla právo bojovat s vítězem C (slovenské) skupiny
Národní ligy, což je bezpochyby dosti nespravedlivé.
Tato nespravedlnost zůstane i po další reorganizaci.
Jaké? Před rokem se funkcionáři Čs. fotbalového
svazu rozhodli, že z ligy bude sestupovat pouze jedno
mužstvo a že k žádné změně nemůže do roku 1980
dojít. Průběh uplynulého ročníku 1. ligy je však přesvědčil, že to bylo" nerozumné rozhodnutí. Už brzo
po začátku jarní poloviny ligy bylo jasné, že ligu
opustí Žilina. Další mužstva, která neměla šanci bojovat o titul mistra republiky, se spokojila s fotbalovým průměrem. O sestup nikomu dalšímu už nešlo,
většině týmů ani o první 3 místa v tabulce, která
opravňují v příští sezóně hrát v mezinárodních soutěžích (Zbrojovka Brno v Poháru mistrů evropských
zemí, druhá Dukla Praha a třetí Lokomotiva Košice
v Poháru UEFA), závěr 1. ligy byl nudný. A proto
nyní Čs. fotbalový svaz rozhodl, že už od příští sezóny (1978-79) budou znovu z 1. ligy sestupovat 2
mužstva. Do 1. ligy postoupí přímo vítěz C Národní
ligy (slovenské) a vítěz dvou kvalifikačních zápasů
mezi vítězi A a B skupiny Národní ligy (historických
zemí Čech a Moravy, kde je dvojnásobný počet klubů) . A to, myslím, není. zrovna spravedlivé.

O čem nejúspěšnější letošní světová tenistka, čs.
exulantka Martina Navrátilová, dlouhá léta jen snila,
B Ě Ž E C K Ý F E N O M É N RONO
se stalo 7. července skutečností: Martina Navrátilová
Světová
lehká
atletika má nového velikána. Je jím
vyhrála dámskou dvouhru neoficiálního tenisového
mistrovství světa ve Wimbledonu,
když ve finále 261etý Henry Kono z Keňi, kterému se podařil v
dobré úrovně porazila na Ústředním dvorci před královně sportu zřídkakdy dosažený výkon. Henry
17.000 diváky a milióny příznivců bílého míčku na Rono, 64 kg vážící student z provinčního amerického
televizních obrazovkách jako číslo jedna nasazenou města Pulmanu ve státě Washington, sice v 80 dnech
Američanku Chris Evertovou ve třech setech 2 : 6 , neprocestoval celý svět, jak to j e v utopistickém ro6 : 4 a 7 : 5, a stává se první hráčkou světového mánu Julese Vernea, ale v této době vytvořil 4 fanžebříčku, k čemuž jí všichni upřímně blahopřejeme. tastické světové rekordy. Ke svým třem rekordům
Martina Navrátilová je po exulantu Jardovi Drob- na 3.000 m překážek, 5.000 na a 10.000 m, přidal nyní
ném a čs. reprezentantu Janu Kodešovi teprve třetí v Oslo i světový rekord na 3.000 m hladkých, když
hráčkou respektive hráčem z československa, které- časem 7:32,1 min. zlepšil hned o více než 3 vteřiny
mu se podařilo prosadit se ve dvouhrách Wimble- dosavadní světový čas britského reprezentanta Brendonu.
dana Fostera vytvořený 3. srpna 1974.
Ňa stejných závodech v Oslo se do seznamu držiSpolu s vyprodaným hledištěm ve Wimbledonu jsme
prožívali to její drama se šťastným koncem. Neza- telů světových rekordů zapsala í Norka Waitzová,
čalo však pro ni slibně. V prvém setu — ačkoli které na 3.000 m stopli přesně o minutu více 8:32,1
vyhrála hned v prvé hře podání soupeřky — se Mar- min., což je čas, pod který " š e l " v soutěži mužů
vytrvaleeký fenomén Paavo
tina dopustila celé řady chyb, nepřesná byla hlavně až legendární finský
na síti, a zdálo se, že by mohla být i o nějaký ten Nurmi.
Na přeborech V. Německa v Lipsku zaběhla pak
krůček na kurtu pohyblivější. V druhém setu však
se Martina značně zlepšila, zlepšila celý svůj hráč- východní Němka Maríta Kochová z Rostocku 400 m
ský repertoir úderů, ovšem i pak střídala dobré mo- v novém světovém rekordu za 49,19 vt_. když byla o
menty se špatnými, vyhrála však zaslouženě druhou jednu desetinu rychlejší než Polka Irena Szewinská
sadu 6 : 4. Kdo z koho, bylo heslo hráček do rozho- 29. července 1976 při svém olympijském vítězství v
dujícího třetího setu, který stál nejen ji, ale mnohdy Montrealu.
i nás nervy. Martina totiž rychle vedla nad Evertovou 2 : 0 a hlediště bylo přesvědčeno, že má svou členům rodiny Martiny Navrátilové, aby se finále ve
americkou soupeřku na lopatkách. Stačily však dvě Wimbledonu zúčastnili jako diváci.
nepřesnosti a ukvapenosti na síti, Evertová nejenže
Čs. televize finále nepřenášela, o 24 Ixxim později
vyrovnala na 2 : 2 , ale brzo nato se ujala vedení však mohli v Československa vidět finále pánské
4 : 2 . A přiznám se, že v nás byla malá dušička. dvouhry — prý nemají tolik devis. aby moiiií přenáMartina Navrátilová se však v tuto chvíli odhodlala šet celý Wimbledon. V tiská i rozhlase byla o víke generálnímu útoku. Zřejmě si řekla: " T e ď nebo tězství Navrátilové nad Evertovou Jediná věta: " V e
nikdy." Skvělou hrou nejen zase vyrovnala, ale v finále Wimbledonu porazila Navrátilová Evertovou,"
11. hře znovu protrhla podání Evertové, aby v zá- a to bylo vše.
pětí nato svým exhibičním setem — snad nejkrásnějNejúspěšnějšími čs. tenisty ve Wimbledonu byly
ším v její sportovní kariéře — strhla konečné vítěz- mladé naděje čs. tenisu: Ivan Leodl (který v zámé
ství na svou stranu. Třeba říci, že její vítězství bylo vyhrál neoficiální juniorské mistrovství světa v tenaprosto zasloužené. Měla lepší servis — téměř jako nisu v Miami) se stal ve Wimbledonu vítězem juniorů,
muži —, v závěru zápasu skvěle Evertovou proha- když ve finále zdolal Američana Turpina 6 : 3 a
zovala, nedařila se jí však hra na síti, ovšem vše 6 : 4 . Hana Mandlíková se probojovala rovněž až do
vynahradila jinými skvělými údery svého bohatého závěrečného utkání, tam však prohrála s Američanrejstříku a stala se zaslouženě vítězkou Wimbledonu. kou Tracy Austinovou 0 : 6 . 6 : 3 a 4 : 6 .
Finále bylo dobré úrovně, i přesto, že se obě děvčata
WIMBLEDONSKÉ TITULY
ZÍSKALI:
Pánskou
předháněla v prohrávání svých servisů. Byly okamdvouhru
vyhrál
potřetí
za
seboa
(to
se
podařilo
v
žiky, kdy musel být spokojen i ten nejnáročnější
r.- 1934-36 pouze Angličanu Fredu Perrymu) 221etý
tenisový příznivec.
Švéd Bjern Borg, který porazfl ve finále suverénně
V rozhovoru s britskou televizí Martina Navráti- Američana Jimmy Connorse 6 : 2 . 6 : 2 a 6 : 3. Jiholová řekla, že při svém vítězství myslela na svou afričan McMillan spolu se svým krajanem Bobem
rodinu v československu. A dodala: "Vždycky zů- Hewittem se stali vítězi čtyřhry. McMillan spolu s
stanu v srdci Češka. A ť jsem v kterékoli zemi, vždycky Holanďankou Betty Stoveovou vyhráli smíšenou čtyřjsem hrda, že jsem Češka. Doufám, že český národ hru a Australanky Turnbullová — Reidová dámskou
je hrdý na m n e ! " čs. úřady odmítly dát povolení čtyřhru.

