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Všestranná péče o vzdělávání čs. lidu

Právo no sebeurčení - jinde

V referátech

ó

"zkvalitnění

vzdělávání

lidu", které

se objevovaly v říjnu kou imperialismu v arab-

na stránkách československého tisku, se dovídáme, že je třeba občany soustavně
vychovávat k socialistickému vlastenectví a k proletářskému internacionalismu.
Výchova

k socialistickému vlastenectví zřejmě vyžaduje neustálé

důležitosti pěstování

brambor,

zvýšeni výroby

oceli,

traktorů či

připomínání
zalomených

hřídelů, což přinese zkvalitnění života socialistické společnosti. Pěstováni proletářského internacionalismu je složitější, vyžaduje vice přizpůsobitostí k okamžitým potřebám režimu.

V tomto Výchovném procesu stoupla v posledních
týdnech starost režimu o
skutečnou svobodu a duševní blaho lidu v daleké
cizině. Bylo třeba prokazovat hrubé porušování
lidských práv na Středním
i Dálném východě, na hrůzy pro celý svět nebezpečné Samozovy diktatury
v Nicaragui, na zlé činy
bílých agresorů v černé
Africe či na utiskování
žlutých imperialistickými
žlutými v Asii, bylo třeba připomínat neřešitelné
hospodářské těžkosti kapitalistických států či jiné
problémy, jako je právo
na chytání slanečků v norských vodách.

du lze prirovnat, zjistuji
dále, k mnichovskému diktátu z roku 1938. "Komplot z Camp Davidu", dohoda Egypta s Izraelem,
způsobí,
píše starostlivě
Rudé právo (21. 10.), že
egyptská suverenita nad
Sinajským
poloostrovem
bude
omezena různými
opatřeními, zatímco žádná
taková opatření se nepřed-

Stěžejním právem všech
národů je právo na sebeurčeňí, píší klidně komentátoři novin v zemi, která
se svobodně "sebeurčila"
do ochrany mocného bratra. Odpírání práva na sebeurčení palestinského li-

Carter.

vídají pro izraelska uzemi
v
blízkosti
egyptských
hranic. "Je zřejmé, že
tyto skutečnosti jsou zcela jednoznačně v rozporu
s mnohými
základními
principy
mezinárodního
práva a s Chartou OSN."
Sadatův Egypt, před ještě
ne tak dlouhou dobou přátelský, pokrokový
stát,
se stal "prodlouženou ru-

"Politický víiv není výhradně výsledkem vojenské m o c i / '
Clausewitz

ském světě".
Základní principy mezinárodního práva porušuje
ale v současné době i
komunistická Čína, jejíž
"protilidový režim" se nejen pokouší vměšovat do
záležitostí sousedních států, ale ve zvýšené míře
kuje pikle i v západní
Evropě. "Imperialistickomaoistický blok" si pak
zahrává s ohněm, čínští
mocipáni
nepřestávají
tvrdit, že je další světová
válka neodvratitelná. To
vše v době, kdy "milióny mladých Číňanů ve
(Pokračování na str. 2)

Karel Weadt

Svět se mění, protože se mění jeho složky, mezi
nimi i křesťané. Ti praví, pod nimiž si představuji
mythické tvory, kteří žijí opravdn filosofií, ke které
se hlásí, zůstali asi někde v katakombách. Ti tuctoví,
kteří mají křesťanství plná ústa a dále okázale holdují jeho rituálním povrchnostem, ale kteří v ovzduší materialismu dávno už ztratili jakýkoliv skutečný
dotyk s jeho spirituální náplní, jsou pořád s námi.
V nich se žádná změna neudala. Udála se jinde.
Z ničeho nic, v souladu s módou a asi také jako
reakce na nekřesťanské pokrytectví mnoha křesťanů, narodil se zbrusu nový "věřící", tzv. pokrokový,
někdy dokonce marxistický křesťan.
Tento nový vyznavač nehledá spásu po smrti a
na nebesích. Žádá ji zde, na místě a ted', a vidí
ji v "osvobozeneckých" zápasech marxistických hnutí. Dá se pochopit, že možná jedno absolutno přitahuje druhé. Nesnadnější je vysvětlit, jak se tento
"pokrokový křesťan" vypořádal s marxistickým antitheismem, jakým zázrakem dokázal uvést v soulad
protichůdná dogmata pozemského a nadpozemského náboženství, jak sám sebe přesvědčil, že filosofie, která říká, že jenom vraždou možno dojít k spáse, je slučitelná s filosofii, která učí. že vražda vede
k zatracení. Jisté je, že se s tím nějakou racionalizací vypořádal, jako se vypořádal s problémem přípustnosti násilí. "Co", odpovídá s pružností dialektického materialisty na námitky křesťanského pacifismu, "násilí1- nenásilnosti tváří v tvář násilí sociální nespravedlnosti?"

Tito promarxističtí křesťani plují hbitě mořem duchovně zbankrotovaného a politicky negramotného davu papírových věřících a s lehkostí jej usměrňují
ke svým účelům.
Trend vstoupil do křesťanství, ovlivnil a ovládl
Americká protiinflačná politika
některé organizace (jedním z předsedů Světové rady
církví byl až do své smrti 'moskevský patriarcha a
plukovník KGB Nikodim) a ve "spirituálním" světě
vytvořil klima, které odpovídá myšlení sekulárního
okolí: antitheismus a theismus jdou dohromady; koV Spojených štátoch pokračuje spor vlády a odborov o hospodárskej politike munismus je přijatelný, někdy dokonce jako spojevlády, predovšetkým ako bojovat' proti vzrastajúcej inflácii. Miestom posledného nec.

Odbory a inflácie

kritického dialogu bolo výročně snemovanie Zvazu zamestnancov v oceliarskom
priemysle, na kterom prehovorílí za vládu mínister práce Marshal! a prezident

V apríli t. r. vyhlásil
prezident Carter infláciu
za problém amerického
hospodárstva číslo 1. Požidal Zváz podnikatelův
i Ústredie amerických odborov, aby dobrovolnou

Veřejná bezpečnost zasahuje
V minulém čísle jsme referovali na tomto místě
o prohlášeni mluvčího polského Výboru společenské
sebeobrany (KOR) Jacka Kurona, dle kterého se sešli
dvakrát na češkoslovensko-polských hranicích zástupci obránců lidských práv z obou států a projednávali
otázky úzké spolupráce a další činnosti. Později hlásila Varšava, že Jacek Kuron byl polskou policií
zatčen, ale po několika výsleších propuštěn na svobodu.
Nyní dochází zpráva, že polský výbor KOR vydal
ve Varšavě zvláštní prohlášení na obranu bývalého
předního Dubčekova spolupracovníka, nyní jednoho
z mluvčích Charty 77 prof. Jaroslava Šabaly (odsouzeného v roce 1972 k 6 letům žaláře za "podvracení republiky"), který byl zatčen počátkem října
v Brně právě v souvislosti s vyjednáváním československých a polských obránců lidských práv. Polský výbor KOR vyzývá v prohlášení všechny lidi
dobré vůle na celém světě, aby se přičinili o propuštění prof. Jaroslava šabaty z vězení. Zpráva dále
říká, že zásahem orgánů čs. Veřejné bezpečnosti,
která zadržela několik dalších osob, byla znemožněna třetí schůzka disidentů obou zemí, k níž mělo
dojít v říjnu t. r.

zdržanlivosťou pri určovaní nových cien a pri uzavieraní nových kolektívnych
zmlúv
spomalili
vzrast cien i miezd a tak
přispěli k ozdraveniu hospodářského procesu a zníženiu inflačného tlaku. Zatiaťčo podnikatelia přislíbili vládě spoluprácu, odbory sa už vtedy postavili
proti akémukoťvek zásahu
vlády do mzdového vyjednávania, odmietli smernicu vlády o tom, ako by
malí vzrastať
ceny a
mzdy, hoci vláda chcela,
aby sa tieto smernice aplikovali na dobrovolnej báze. Odbory zdůrazňovali,
že sú to v p"rvom rade ceny, ktoré podnecujú nový
inflačný tlak a že sa teda
má bojovat' proti inflácii
v prvom rade v oblasti
cenovej. Od apríla sa táto kontroverzia medzi vládou a odbormi přihodila
niekoťkrát, přitom odbory
neboli spokojné ani s tým.

že vyhlášením inflácie za
hospodářsky problém číslo
1 sa odvracia pozornost'
od boja proti nezaměstnanosti.
Ale od apríla sa poměry čiastočne změnili. Nezaměstnanost' mierne poklesla, ale inflácia vzrástla. Nezaměstnanost' poklesla zo 7% na 6%, ale
inflácia, ktorá bola na
konci roku 1976 pod 5%,
vzrástla takmer na 8%.
Preto hospodárski odborníci v službách amerického
odborového hnutia uznali
rozhodnutie vlády považovat' infláciu za hospodářsky problém číslo 1 a naň
sa sústrediť aj za cenu,
že bude nezaměstnanost'
stagnovat'. Odborárom ide
však o to, ako proti inflácii bojovat'.
Vláda pripravila novů
smernicu, podťa ktorej by
sa ceny nemali zvyšovat'
o viac ako 5.75% a mzdy
(Pokračovanie na str. 2)

Dovedeno do důsledků — jestliže je křesťanům komunismus přijatelný, jestliže je jim přijatelná jeho
ideologie, jestliže jsou tedy křesťany přijímány režimy, které na té ideologii stojí, co přirozenějšího, než
že musí být zapomenuty jeho oběti, tj. lidé, kteří
žijí pod jeho vládou?
V takové situaci se najednou úplně nečekaně ocitl
na nejvýznačnějším místě křesťanského světa člověk, který nejenže ví, jaký je to všechno nesmysl,
protože je sám jednou z obětí "přijatelných systémů", ale který si navíc, právě proto, že v nich žil,
zachoval kvality, kterými se kdysi vyznačovala "církev bojující".
Zatímco Sacharov říkal v Moskvě, že "jedním z
hlavních úkolů nového vůdce katolíků bude bránit
oběti nespravedlnosti všude na světě", Karol Wojtyla, někdejší krakovský arcibiskup a nyní papež
Jan Pavel II., dával v Římě náplň jeho nadějím.
"Otvírám své srdce všem", řekl, "kdo jsou obětmi
nespravedlností a diskriminací, ať už k nim dochází
v hospodářství, politice nebo v oblastech svobody svědomí a náboženství."
Svět vyrábí všechny tyto druhy nespravedlnosti ve
velkém a ve velkém roste počet jejich obětí. V zhýčkaných západních demokraciích se jim většinou věnuje pozornost jenom tenkrát, když to vyhovuje levicové módě.
Obyvatelé nešťastných zemí, jejichž osvobození neodpovídá trendu marxistické pozemské spásy, proto
potřebují ve svobodném světě svědky. Ne takové,
kterým stačí, že jsou, ale takové, kteří jednají. Po
dlouhých letech zanedbání se teď zdá, že takového
svědka konečně nalezli. •
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Sebeurčení - jinde
(Pokračování se str. 1)
městech živoří bez zaměstnání". K tomu všemu pak
odpověděla Amerika na
mírové návrhy Sovětského svazu tak, že Carter
dal souhlas k výrobě základních
komponentů
neutronových zbraní a k
dalekosáhlé
modernizaci
výzbroje amerických vojsk
v Evropě. Stanovisko Československa k mezinárodní situaci? Vyjádřilo ji 12
miliónů
podpisů
pod
"stockholmskou"
výzvou
Světové rady míru!

lé stránky. Tak např.
dlouhý referát, nadepsaný
"Pevná
součást našeho
hnutí" (RP. 19. 10.) poučuje čs. lid o důležitosti
III. sjezdu Socialistické
strany Austrálie,^ tj. jedné
ze čtyř .komunistických
skupinek v Austrálii.
Vedle všech mezinárodních problémů a běžných
pobídek k větší domácí ho-

ŘEZNICTVÍ

konference vydala
Čs.
akademie věd prohlášení,
že zúčastnění odborníci
otimítli buržoazní propagandu o 28. říjnu 1918,
odmítli tvrzení o buržoazrim odboji v exilu, vedeném Masarykem, Benešem a Štefánikem. Konference naopak zdůraznila
"zásadní a historickou důležitost Říjnové revoluce
pro vyhlášení československé republiky".

Odbory a inflacie

(Pokračovanie zo str. 1)
Západní politická scéna o 8%. Předseda americmá ovšem i důležité svět- kých odborov George Meany hovořil na zhromaždení 3.500 delegátov Zvázu
Výroba a prodej
zamestnancov v oceliarkvalitních
skom
priemysle o tom,
klenotů
že americké hospodárstvo
M A R T I N FORETT
je v nezdravom stave, leMiller House,
bo inflácia neustále zne357 Lt. Collins St.,
hodnocuje nákupnú hodnotu miezd. Ale odbory neMelbourne-City
móžu podl'a Meanyho pretel. 67-3863
vziať
iniciativu v tom
Též zakázkové práce
zmysle,
aby predkladali
Krajanům
miernejšie
požiadavky pri
velká sleva
rokovaniach o nové kolek-

ČESKÉ

spodářské aktivitě věnoval
čs. .tisk v minulých týdnech. zvýšenou pozornost
historii. K tomu, aby šla
tato pozornost správným
směrem, sešli se už 5. října v Praze "experti z několika socialistických zemí", aby rokovali o okolnostech, za nichž vznikla
v r. 1918 Československá
republika.
Po skončení

DOMOVA

A

UZENAŘSTVI

tívne zmluvy. Třeba zastavit' vzrast cien, znížiť
úroky a znížiť aj dane pre
zaměstnaneckých poplatníkov a len potom móžu
odboráři
prichádzať
s
miernejMmi mzdovými nárokmi. Meany připomenul
na adresu vlády, že dobrovolná kontrola miezd a
cien sa neosvědčila v minulosti a neosvedčí sa ani
teraz. Vyzval zároveň prezidenta Cartera. aby obmedzil záplavu dovozu,
ktorá spósobuje vážné poruchy v americkom výrobnom procese a zavinuje
ďalšie zvyšovanie nezaměstnanosti.

Předseda Zvázu zamestnancov v oceliarskom priemysle McBride tiež kritizoval vládu a tvrdil, že
za terajších okolností nie
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
je vóbec možné vyhovieť
(roh Boronia Road;
vládě a predkladať umierTelefon 762-1771, po hod. 729-7259
nené mzdové nároky. Od(V pondělí zavřeno)
boráři by mohli predklaVedeme jen kvalitní maso
dať
také mzdové požiadava všechny druhy uzenin.
ky len vtedy, keby inflácia
Bude nás těšit, presvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
neznehodnocovala mzdy a
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
keby sa cenová hladina
ustálila. Iba potom by
umiernené nároky na zvý[As/j Li3»>y t vsy ivty t^svj uvs/J u* S^J ysvj yaw y«/.' lv»^ Išenie miezd okolo 4 až 5%
mohli byť pre zamestnanBLAHOPŘEJTE
cov prijatel'né. Kategoricky vyhlásil, že boj proti
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
inflácii sa musí viesť len
PROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA
v oblasti cenovej a dodal,
Vaše přání v HD dostane největší počet českých
že ak by sa vláda pokúa slovenských přátel v zahraničí a ušetří Vám
starosti a práci s posíláním jednotlivých přání.
sila zasahovat' do mzdovéMůžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (nebo
ho jednania a snažila sa
adresu Vaší firmy) pod společné přání (poplatek
obmedziť vzrast miezd,
$ 2.-) nebo Vaše individuální blahopřání s textem,
museli by sa odborári
který dodáte, a to podle žádané velikosti např. za
bránit' prostriedkami, kto$ 5.-, $ 10.-, $ 20.-, $ 50.-, $ 100.-.
ré by uznali za vhodné.

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS

PRO PODNIKATELE

se inzerce v předvánočním dvojčísle, které vyjde
18. 12., zvláště vyglácí. Mnoho čtenářů si tento
výtisk ponechává po celý příští rok jako adresář
inzerujících tam podniků.
Vaše příkazy prosíme poslat co nejdříve, nejpozději tak, aby došly do 13. prosince t. r.

Prezident Carter prišiel
na snemovanie odborárov
21. septembra a v svojom
prejave oznámil, že vláda
připravila nové, drastickejšie opatrenia proti infllácii, ale nič konkrétné

o tom nepovedal. Uspokojoval odborárov tým, že
tieto opatrenia nebudu zamerané proti zamestnancom a že nepostihnú nespravedlivo nijakú sociálnu skupinu obyvateťstva.
Budú to opatrenia tvrdé
a vláda bude požadovat'
určité obete od všetkých
občanov.
Tuto časť prezidentovej
řeči odměnili odboráři len
miernym potleskom, připravili však prezidentovi
búrlivé ovácie, keď vyhlásil. že sa jeho vláda v
budúcom roku sústredí na
to, aby přesadila revíziu
robotníckeho zákona — takú revíziu, ktorá by znemožnila podnikatelem zabraňovať založenie odborovej organizácie v podnikoch.
Túto revíziu 14. kapitoly Taft-Hartleyho zákona
kongres už dvakrát zamietol. PodTa nej má každý
občan právo na prácu.
Proti takémuto zneniu odborári nič nenamietajú.
Lenže v praxi to znamená,
že podnikatelia sí zmysel
tohoto ustanovenia vysvetl'ujú tak, že móžu přijímat' do zamestnania len
takých zamestnancov. čo
sa nechcú odborové organizovat', aby tak znemožnili založenie odborovej
organizácie v svojom podniku. Táto prax, opierajúca sa o 14. kapitolu TaftHartleyho zákona, sa stala překážkou organizačného rastu amerického odborového hnutia. Dnes je v
americkom
odborovom
hnutí organizovaných len
okolo 23% zamestnancov,
zatial'čo v r. 1935 ich bolo
okolo 33%. Najma na americkom juhu, kde sa v posledných rokoch premiest-
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KNIHY:

yRipellino: Magická Praha $ 14.>E. Táborský: Presidentův sekretář $ 8.>J. Kohout: Hop sem hop tam $ 7.50
iK. čapek — E. Schairer: Neuskutečněný dialog«
7.50
»Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
»1. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
i Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
JJan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
>J. Škvorecký: Hořkéj svět $ 7.^P. Javor: Krůpěje (básně) $ 5.50
kR. Preisner: Odstup (básně) $ 5.50
'V. N. Duben: Czech & Slovak Press Outside5
»Czechoslovakia $ 3.50
,J. Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 3.kK. Pecka: Na co umírají muži $ 3.k J. Kučera: Petarda z Aurory $ 2.60
»Hlasy z domova: Kniha Charty $ 10.;E. Kantůrková: Pozůstalost pana Ábela $ 6.70
> J. Hochman: Český happening $ 5.60
i Pol. vězeň Lederer $ 3.20
>A. Bartoš: Clay-Eva volá Londýn $ 9.>0. Rambousek: Krochnu s sebou $ 4.80
\Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
>E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
*F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
>F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.'V. Černý: Pláč koruny české $ 8.60
kK. Hora: Moje matka cizinecká, legie $ 6.20
)T. G. Masaryk: Jak pracovat? $ 7.60
>B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.;A. J. Liehm: Příběhy Miloše Formana $ 4.80
> J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti na dob'rou noc) $ 8.20
>N. Terlecký: Pláž u San Medarda $ 6.50
iF. Duerrenmatt: Pád $ 7.20
i Jaroslav Strnad: Job $ 6.58
Jjan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.>V. Havel: Hry $ 6.90
>P. Eisner: čeština poklepem a poslechem $ 7.50,
»J. Škvorecký: Lvíče $ 3.80
a mnoho
dalších
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů zaj
> knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce«
',4 a více knih poštovné neúčtujeme.
ňujú podniky základného
priemyslu — oceliarstva a
výroby automobilov — je
v odboroch organizované
len nepatrné percento zamestnancov.
Je zaujímavé, že tie odborové zvázy, ktoré kedysi
tvořili hlavné jádro amerického odborového hnutia, ako napr. Zváz zamestnancov v oceliarstve.
v autopriemysle, alebo v
baníctve, strácajú na členstve a nové členstvo získává
odborové hnutie
prevážne len z radov veřejných zamestnancov. Je
tiež pozoruhodné, že sa
podstatné zvyšuje počet
odborové organizovaných
zaměstnankyň, najma vo
veřejných službách (učitel'ky apod.). Počet odborové organizovaných žien
vzrástol z 1.100.000 v r.
1956 na 4,300.000 v r. 1976.

sa logicky zvyšovat' aj počet členov v americkom
odborovom hnutí. Skutočnosť však hovoří o opaku. Preto považujú američtí odborári revíziu robotníckeho zákona, ktorá
by znemožnila podnikatel'om brzdiť rozvoj odBbrového hnutia pod akoukol'vek zámienkou, za svoj
nateraz
najdSležitejší
problém.

• Prezident Carter sa vo
svojom prejave tiež ohradil proti obvineniu zo stra
ny podnikatel'ov, že je v
zajatí odborov a na odborárov vel'mi zapósobil
aj tým, že im povedal, že
osobné pomáhal formulovat' jednotlivé ustanovenia
revízie robotníckeho zákona. .Hádám, že toto prezidentovo zdelenie ako aj
přijatý závázok pracovat'
na revízii zákona do značKeď sa z roka na rok nej miery zmiernili postoj
zvyšuje počet zamestnan- odborárov proti jeho novej.
cov v priemysle a vo ve- antiinflačnej politike.
Dušan Lehotský
řejných službách, mai by
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Zdařilé sněmováni
— Rudé právo citovalo
stručnou zprávu ČTK o
zvolení polského kardinála
Karola
Wojtyly
papežem na předposlední
(7.) stránce 17. října. Rovněž ostatní čs. deníky přinesly tuto krátkou zprávičku bez jakéhokoli komentáře.
— Zato na titulní stránce
novin se objevila zpráva,
že Gustáv Husák zaslal
blahopřejný telegram doživotnímu
prezidentovi
Ugandské republiky polnímu maršálovi Idťmu Aminoví Dadovi při příležitosti státního svátku jeho
země.
— Na III. sjezdu Svazarmu z českých zemí byl
zvolen předsedou ÚV opět
generálmajor M. Vrba.
Sjezd zvolil též 510 delegátů, kteří budou zastupovat české země na VI.
sjezdu Svazarmu z Celé
republiky. Pražský sjezd
se konal pod heslem "Pod
vedením KSČ za další úspěchy Svazarmu při budování a obraně socialistické vlasti". V celém
Československu vykazoval
Svaz pro spolupráci s armádou k 30. červnu tr.
797.514 členů,
z toho
506.819 v českých zemích
a 290.695 na Slovensku. Ti
jsou začleněni do 9.876 základních organizací.
— V Havaně byl podepsán
protokol o obchodní výměně na rok 1979 mezi
Kubou a Československem.
Kuba dodá do Československa cukr,
citrusové
plody a "další tradiční vývozní výrobky", československo dodá ria Kubu vál-

covaný materiál, strojní
zařízeni, obráběcí stroje,
náhradní díly a další průmyslové výrobky.
— Při dvoudenním sjezdu
v Bratislavě byl opět zvolen předsedou slovenského
ústředního výboru Čs. svazu tělesné výchovy VI.
Černušák.
— Dodatečně uveřejňujeme zprávu, kterou přinesly prvně koncem srpna
tr. rakouské noviny; že
"neznámí pachatelé" vyhodili ao povětří dva driý
po 10. výročí okupace Československa, dne 23. srpna tr., v Příbrami pomník Klementa Gottwalda.
— Zemský soud ve Frankfurtu n. M. odsoudil čs.
uprchlíky:
Vlastislava
Toupalíka na 6 let a Růženu Vlčkovou na
roku
odnětí svobody. Oba přinutili v říjnu m. r. pilota
čs. dopravního; letadla ik
odletu na západ a k přistání ve Frankfurtu, kde
požádali o azyl. Předtím
odsoudil týž soud za podobný čiti L. Molnárá na
4 roky odnětí svobody: Čs.
noviny si stěžují: "Západoněmecké úřady, stejné
jako v předchozích případech, nadále ignorují žádost čs.. vlády o vydání
únosců."
— Slib věrnosti Čs. Socialistické republice složili v
Praze do rukou českého
ministra kultury M. Klusáka generální vikář olomoucké
arcidiecéze
a
předseda sdružení katolických duchovních Pacěm
in terris A. Veselý a předseda rady církve bratrské
J.Urban.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V

Na souběhu ulic Ondříčkovy, .Bořivojovy, Kubenkovy a Táboritské' v Praze-žižkově byla položena
pamětní deska k zahájení
-první etapy přestavby této pražské čtvrti.
— Za rozšiřování pověstí
o neshodách v KSČ bylí
v Praze odsouzeni: Ivan
Maňásek, technik* na JVz
roku a dělník Michal Kopal na 1 rok žaláře.
— Uprostřed října vstoupila v platnost dohoda mezi Rakouskem a československem o bezplatném vydáváni vstupních a pru-,
jezdních víz pro vědce,
umělce, sportovce a odborníky obou zemí. Současně si v Praze vyměnili
zástupci obou států nóty,
v nichž je potvrzení, že
byly splněny požadované
vnitrostátní
předpoklady
pro vstup v platnost dohody mezi ČSSR a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury,
školství a vědy, podepsáné ve Vídni 22. 11. 1977.
Dohoda vstoupí v platnost
dnem 9. prosince, 1978.
—• Na návštěvě Československa byl australský ministr pro zvláštní obchodní záležitosti V. R. Garland, kterého doprovázel
australský velvyslanec z
Varšavy R. S. Laurie. Na
závěr vydali zprávu, že je
mnoho možností k rozšíření vzájemných obchodních styků.
— Ve sklepních místnostech pod kavárnou Alfa
v Praze vypukl a půlnoci
požár. Podle výsledku vyšetřování byl oheň založen
neznámým pachatelem.

MELBOURNE

dovoluje si Vás pozvat na
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ,
které se koná
v pátek 10. listopadul v 8 hodin večer, v sobotu 11. listopadu
v 8 hodin, večéř a v neděli 12. lútopadu ve 3 hodiny odpoledne

První hra: ,

SLUNNÉ

ODPOLEDNE,

kterou napsali bratři Quinterové
-Druhá hra:

klasická kostýmová veselohra L. Stroupežnického
o dvou dějstvích.

ČS.

E X I L U

V

MNICHOVĚ

Ve dnech 14. á 15. října t. r."se konalo V Mnichově za četné účastí českých
a slovenských krajánských a exilových pracovníků ze západní Evropy VI. valné
shromáždění

Československého poradního sboru, spojené se sympóziem o mni-

chovském diktátu před 40 roky a Jeho důsledcích pro Československo. Přítomni
bylí pracovníci

Poradního sboru a hosté z Belgie, Dánska, Německé

spolkové

republiky. Rakouska, švédska, švýcarska a z Velké Británie. Byli též přítomni
zástupci polského a maďarského exilu. Významná byla přítomnost bývalého čs.
velvyslance

u Spojených národů

dr.

Jána Papánka

a jeho chotí, paní Betky

Papánkové, předsedkyně Rady žen svobodného Československa z New Yorku.

Zprávu o činnosti čs,
poradního sboru v. západní
Evropě- za uplynulý rok
podal gen. tajemník Jožka
Pejskař,
který vyzvedl
především úspěšné protestní, ákce čs. exilu vzápadní Evropě k IQ.. výročí
sovětské okupace československa. ••:
— Ředitel nakladatelství
Panorama udělil nakladatelské ceny autorům obrazově publikace Naše Praha, fotografovi M. Kholovi a nár. umělci B. Říhovi.
— Na Slovensku byl uveden do provozu nový televizní vysílač Mogura pro
druhý televizní program.
Je umístěn na stejnojmenném kopci v okrese Bardejov.
<— V nakladatelství Academia vyšlo dílo Pravěké
dějiny Čech, v němž více
než 50 vědců shrnuje soustavné výzkumy posledních 30 let v Čechách.
— 13Ietá Gita Šmolková
z brněnské lidové školy
umění Jaroslava Kvapila
byla odměněna v Dillí
"Néhrúovou zlatou medailí", jednou z hlavních cen
mezinárodní
Šankarovy
soutěže dětských kreseb
za rok 1977.
— Ve věku 54 let zemřel
v Brně herec, dramatik,
textař a konferenciér. spoluzakladatel
"Večerrahc
Brna" Lubomír Černík — V referátu z ValoéiK
shromáždění SX jmenní
pražské noyiny tyto "protilidové režimy": Ona.
Albánie,
Nicaragua
a
"hrstka dalších".
— Pardubice přesáhly počet 90.000 obyvatel a očekává se, že koncem. roku
1983 budou stotisícové.
— Bytová nouze j e stále
velká. Nepřímo to prokazují i zprávy, jako: "Pro
znásilnění byl zadržen v
Hradci Králové 531etý Josef Š. Dopustil se tohoto
trestného činu tím, že ve
společném- bytě: znásilni]

Sympózium o mnichovském diktátu, které řídil
místopředseda sboru Ing.
Josef Holmán, bylo rozděleno na čtyři části. Nejdří :
ve promluvil dr. Helmut
Slapnička, univ: profesor
z Lince, o česko-německých vztazích v 19. á 20.
století, V druhé části sympózia vyslechli .účastníci
obšírné písemné pojednání prof. dr. Františka
Schwarzenberga .z chicagské univerzity o : působení
Runcimanovy mise, kterou v létě 1938 vyslala do
Československa
"britská
vláda.
Dr.
František
Schwarzenberg byl tehdy,
pověřen funkcí tlumočníka. Třetí částí sympózia'
byl výklad dr. Jána Papánka o diplomatické činnosti československé vlády
v zářijové krizi r. 1938.
Konečně ve čtvrté části
porovnával redaktor. M.
Podivínský mnichovské události r. 1938 se srpnem
1968 a hovořil o roli, kterou v obou čs. krizích hrál
Sovětský svaz. Závěr diskuze vyzněl ve varování
demokracií před politikou
ústupků vůči diktátorským
režimům.
Na pořadu druhého dne
Valného shromáždění sbosvojí bývalou manželku."
— Vysoká vojenská škola
týlového a technického zabezpečení hrdiny ČSSR J.
Švermy v Žilině přijala
poprvé za posluchačku ženu. Je jí rtm. Eva Lepešková. Manžel Lepeškové je
absolventem téže školy.
— U příležitosti státního
svátku Východního Německa (29. výročí založení
NDR) byl otevřen v Krušných horách další hraniční přechod a to v Hoře
sv. Šebestiána a Rezenheimu.

ru bylo loučení s dosavadním tajemníkem Jožkou
Pejskařem, který zanedlouho přesídlí do Spojených států. Po ocenění jeho zásluh o vybudování
Čs. poradního sboru a
veškeré exilové práce ing.
Holmanem zvolilo Valné
shromáždění sboru Jožku
Pejskara- svým čestným
členem. Na rozloučenou se
svou činností, přednesl J.
Pejskař programový, projev . q úkolech a poslání
československého exilu v
západní Evropě. Novým
generálním
tajemníkem
byla jednomyslně zvolena
dr. Alena Benešová z Mnichova.
Valné shromáždění přijalo do svého středu 13
nových krajanských a exilových'. pracovníku a. doplnilo sekretariát o další
funkcionáře.
Na závěr
dvoudenního zasedání udělilo Valně shromáždění dr.
Jánu Papánkovi plaketu
čestného uznání za zásluhy
o vybudování demokratického československa a za
třicetiletou obětavou a záslužnou práci pro československé uprchlíky, kterou vykonával jako prezident Amerického fondu
pro čs. uprchlíky. Papánkovy zásluhy, stejně tak
jako obětavou práci jeho
chotí,' paní Betky PapánIcové, zhodnotil ing. Josef Holman.
Zdařilé sněmování československého
exilu
v
Mnichově bylo zakončeno
projevem předsedy Čs. poradního sboru ing. E, Jurička
ze
švýcarského
Winterthuru a československou státní hymnou.
Sbor inf. Mnichov

Hraje se v sále Baragovy dvorany
(pod Cyrilometodějským kostelem), číslo 19
a'Beckett St., Kew (z Princess St.,
nedaleko křižovatky v Kew).
Vstupné $ 4.-, pensisté a mládež do 16 let $ 2.-.
O přestávkách občerstvení v bufetu.

Veškerá POJIŠTĚNI odborně provédou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Od duchovního k topiči

Se zpožděním se dostal na
gelické

církve

českobratrské,

lymu Tothovi, prezidentu

LISTOPAD 1978
Jarka Vlčková
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Západ otevřený
kterému

stát

list, který v lednu napsal

Miloš Rejchrt, duchovní evan-

odňal právo vykonávat povolání kněze,

Křesťanské mírové konfe rence. Otiskujeme překlad

Vážený pane Tothe, ptáte se, proč Vám píšu. Kromě jiného proto, že právě bila půlnoc a já si musím v noci kolem dvanácté něčím zahnat spánek.
Číst je totiž obtížné. Jednak člověk umaže! knihu
kolomazí a olejem, jednak sám u sebe vzbudí iluzi,
že se hluboce ponořil do knížky, zatímco se mu zdají
krásné sny. Usnout však není dovoleno, voda by
totiž mohla vytéci z kotle. Lépe je psát. Jedním
okem hledím na stupnici vodní hladiny. Podle toho,
jak stoupá, zavírám nebo otvírám střídavě kotel,
který mě přátelsky pozdraví svými 90 decibely, a
soustředím se na formulování dopisu a zaháním
ospalost. Sotva uvěříte, jak hypnoticky působí hluk,
je-li monotónní a trvá-li dost dlouho.

• Zakládající člen čs. mykologické společnosti, redaktor odborného časopisu Česká mykologie, Albert
Pilát se narodil 3. 11. 1903 v Praze. V posledních j
létech před svou smrtí byl ředitelem botanického
oddělení Národního musea v Praze.
• 3. 11. 1853 zemřel v Královicích u Plzně, kde byl
od roku 1847 farářem, Jan Jindřich Marek, který
je znám v české literatuře pod pseudonymem Jan?
z Hvězdy. Patřil k významnějším představitelům historické prosy let čtyřicátých. Ve své novele VolSotva se mohu soustředit na hluboké teologické
šanský zámek vyslovil své názory na soudobé evropúvahy, kterým se daří mnohem lip v tiché pracovně,
ské společenské a literární dění.
chci však své myšlenky zaměřit aspoň na události
• V den, kdy Centrální mocnosti podepsaly kapitu- poslední doby.
lační listinu, 3. listopadu 1918, byl potupně strženi
Před několika dny byl mému bratru v Kristu, dr.
na Staroměstském náměstí v Praze mariánský sloup;
obklopený zábradlím se čtyřmi anděly v rozích, kte- Hejdánkovi, odříznut telefon. Včera se před jeho
rý byl postaven jako jeden z prvních ve střední. domem postavili na stráž tři uniformovaní muži. ProEvropě r. 1650 Ferdinandem III. ná paměť míru; hlásili, že ho budou hlídat, to je, že každého, kdo
vestfálského. Toto vynikající dílo J. J. Bendla bylo1 ho bude chtít navštívit, vyzvou, aby se legitimoval,
zničeno pražským "pokrokovým" lidem v době, kdy že si ho zapíší a tu a tam někoho seberou.
Letos 6. ledna dostal dr.. Hejdánek ve své kopražským arcibiskupem byl Pavel hrabě Huyn, který:
v tomto činu spatřoval národní i osobní urážku, ode- telně návštěvu policejních úředníků. Nebyla to první
návštěva . . . Když mu příslušníci nesdělili důvod zašel do Říma, kde resignoval na svůj úřad.
• Roku 1783 vystoupil obranou jazyka českého proti držení, zdráhal se jít s nimi. Doslova ho — odvlekli.
zlobivým jeho utrhačům Karel Hynek Thám, jenž' Chytili ho za rukávy, táhli ho po zádech po schodech
se narodil 4. 11. 1763. Byl jedním z těch, kteří pod- dolů na vnitřní dvůr, strčili ho do auta a odvezli
porovali vlastenecké snahy, aby se v Praze provo- ho do Bartolomějské. S gustem ho kopali (on sám
zovaly divadelní hry v českém jazyce. V jeho pře- říká: nebylo to tak zlé, jen kopance do páteře byly
kladech se dostaly na české jeviště hry Schillerovy velmi bolestivé), přitom mu spíLali "syčák", "národní hrdina" a "nosorožec". Zkoušeli, zda vzdá
a Shakespearovy.
• český hudební pedagog, autor řady skladeb (Lout- svůj pasivní "odpor', když ho budou kopat do chodiková suita, O perníkové chaloupce, Na pouti, Po- del. Potom otevřeli dokořán okno, ačkoli venku mrzlo
pěvky a říkadla), Josef Křička se narodil 4. 11. 1888. a Hejdánek je chronicky nemocen. Zpočátku otevřeli
• Výnosem z 6. 11. 1818 vydaném nejvyšším purkra- i dveře. Zkopaného, úplně ztuhlého, pouze s jednou
bím Fr. Kolovratem Libštejnským byly prohlášeny botou — druhá se mu sesmekla na schodech a zmiMariánské Lázně veřejným léčebným místem. Tím- zela — v topičské uniformě s utrženými knoflíky,
to výnosem, který na nejvyšším purkrabí vymohl tak ho filmovali. Ptali se ho, co by si o něm asi
kníže Antonín Isidor Lobkovic, když se zde poprvé pomysleli televizní diváci, kdyby ho viděli v takoléčil v roce 1817, se dostaly Mariánské Lázně pod vémhle stavu.
ochranu vlády a byla jim zaručena velkorysá výTěžko říci, co by si mysleli. Možná, že by řekli,
stavba.
že nevypadal krásně.
• Jan Blahoslav čapek, který se narodil 6. 11. 1903,
"Viděli jsme ho, ale nebyla to postava, která by
věnoval svou pozornost písemnictví tolerančnímu a se nám líbila." Někteří by snad také řekli, že s
duchu literatury předbřeznové. Projevil se jako jem- utrženými knoflíky a jednou botou, dělá křesťanům
ný portrétista V. Dvka, M. Martena. Sv. Čecha a ostudu, protože zástupce církve, jak se občas objeJ. V. Sládka.
vují v televizí, vypadá asi jinak. Je pořádně oblečen
• První činohrou uvedenou v nově zbudovaném Ná- a nechybí mu ani jediný knoflík.
rodním divadle byla tragédie Salomena dramatika
Hejdánek byl zadržen téhož dne, kdy Nejvyšší soud
Bohumila Adámka, který se narodil 8. 11. 1848 v [ ČSSR potvrdil občanům Macháčkovi a Laštuvkovi
Hlinsku. Jeho druhá tragédie z doby Rudolfa H.. tresty až do půltřetího roku. Byli odsouzeni v době
Heralt byla uvedena Národním divadlem v roce 1887. bělehradské konference, v době politické umírněnoale ač poctěna cenou, nebyla již přijata nadšeně.
sti a platnosti helsinských usnesení, v době, kdy u
• Orchestrální suita Cyrano z Bergeracu. symfo- nás platí smlouvy o občanských a politických pránická báseň Začatá cesta jsou díla slovenského hu- vech jako zákony, protože je rozšířily časopisy a
debního skladatele Šimona Jurovského, který zemřel i knihy, které vycházejí v zahraničí v češtině.
8. 11. 1963. Jeho Rytířská balada je jedním z prv13. ledna byli odsouzeni čtyři občané, mezi nimi
ních úspěšných slovenských baletů.
tři signatáři Charty, odsouzeni pro právě opačný
• 10. 11. 1883 se narodil virtuos na varhany, re- zločin, totiž proto, že předali k zveřejnění v cizině
genschori v kostele minoritů u sv. Jakuba Antonín články a recenze, které u nás nesmějí vyjít. TakWiedermann, jehož koncerty v tomto starobylém zvané potrestání L. Hejdánka není nic nového, takže
chrámě Václavem I. založeném bývaly dostaveníč- si umíme představit, jak něco takového vypadá. ky pražské hudební elity.
Nedaleko odtud parkuje šestsettrojka. Pokaždé,.když
• Příkladem rozvoje vinařství v měšťanských krupan UM odchází z domova, vystoupí z ní dva páni
zích moravskýlh nám mohou být brněnští měšťané.
a sledují, kam jde a s kým se setkává. A když někdo
První zpráva o vinařích v okolí Brna pochází z pochce Uhlový navštívit, musí se, ať ve dne nebo v
čátku 13. století, přesně řečeno z 27. 11. 1228. O sto
let později, tedy již před 650 léty, 11. 11. 1328 roz• a m i m H i i a i i m i i u m i n n i i i i i H n n N i i i i i i i i m n n i i n i i H i i
hodl rychtář Jan spolu se staršími i novými konšely,
že kdo chce šenkovat víno, musí odvádět do městské
pokladny dávky nejméně z majetku většího než 20
STAVEBNÍ PRAČE
hřiven. Tím byli vyloučeni z nálevu vína obyvatelé
všeho druhu provádí odborně
s menším majetkem.
reg. stavitel s 251etou praxí
• Otec spisovatelky Anny Marie Tilschové, jež se
narodila v Praze 11. 11. 1873, byl zámožným advoJ. KŮTKA
kátem, její manžel Emanuel Tilsch profesorem na
právnické fakultě Karlovy university a náležel k
18 Gilmore Rd., Doncaster, Vic. 3108
okruhu realistických vědců kolem Jaroslava Golla.
Telefon 848-1496
Její literární orientace byla ovlivněna kulturním a
(Pokračování na str. 6)

biskupu dr. Káro-

závažných pasáží:

noci, legitimovat. Když má štěstí, zapíší si ho a
propustí. Horší je, když ho nepropustí a předvedou
na nejbližší policejní stanici. Pravda, o vánocích se
stráže přede dveřmi Uhlových chovaly liberálněji:
dovolily dokonce otci paní Uhlové, aby navštívil vlastní dceru. Před vánocemi to odmítly. Pravda, pan
Uhl má své svéráznosti a neobvyklé názory. Tak tře
bas oznamuje mezi čtyřma očima, že je marxista
a že události r. 1948 považuje za nutné. Já se však
raději vrátím k druhům ve víře.
Už je tomu zase skoro rok, co bývalý student fakulty Aleš Březina sedí ve vězení. Odsoudili ho k
půltřetímu roku za to, že odmítl sloužit ve vojsku,
protože mu to nedovolovalo svědomí. Tento pacifista
tráví své mládí ve vězení v době, kdy nejvyšší instance vydává provolání k vládám, a k parlamentům,
aby se začalo odzbrojovat, v době, kdy Křesťanská
mírová konference chystá v Praze všekřesťanskou
mírovou konferenci. František Matula, rovněž student na teologické Komenského fakultě, byl odsouzen pro týž trestný čin ke dvěma rokům. Od 19. 12.
77 je ve vyšetřováci vazbě vikář M. Lojek. Dodnes
neviděl svého advokáta, jeho paní dostala o~ď něho
jedinou zprávu, balíček s toaletními potřebami byl
vrácen. Lojek byl obviněn, že mezi branci rozšiřoval štvavý materiál. Výsledky domovní prohlídky připouštějí domněnku, že šlo asi o evangelizační literaturu nebo o dokumenty Charty 77:
Proč tohle všechno píšu právě Vám, když je přece
známo, že jsem nikdy necítil sympatie ke Křesťanské mírové konferenci? K tomu příklad: Když mi
bylo jasné, jak se Křesťanská mírová konference dovedla zbavit uvnitř vlastní hierarchie obtížných lidí,
kteří neschvalovali intervenci jednotek Varšavského
paktu v naší zemi r. 1968, a když jsem tyto skutečnosti postavil vedle lží Buletinu KMK, referoval jsem
o této věci 1971 na kursu Svazu evangelických duchovních. Referát jsem ukončil návrhem, aby naše
církev z KMK vystoupila. Přijala jej většina FO hlasů
proti dvěma. V témže roce se stal můj referát o
praxi Vaší instituce součástí soudního pojednávaní
proti faráři Vlastimilu Slámovi, předsedovi Svazu
evangelických farářů českobratrských. Za tento referát mě policie v srpnu 1972 zatkla.
Na podzim téhož roku jsem se zúčastnil tzv. "mírového semináře" v Chotěboři. Jednoho dne jste tam
přijel peugeotem 504 a měl jste velmi povzbuzující
přednášku. Vzpomeňte si: tehdy jste řekl, že se vy'nasnažíte, aby zmizela určitá nedůvěra k práci KMK.
Odpověděl jsem, že taková nedůvěra zůstane, pokud
bude kritika KMK důvodem k policejním výslechům.
Nato jste prohlásil, že o některých obtížích víte,
ale že se všechno dá do pořádku. Do pořádku se
však nedalo nic. Asi za 14 dní, poté mi byl odňat
státní souhlas k vykonávání duchovní činnosti. Od té
doby už nekážu. Nekritizuju už ani práci KMK, nýbrž
dávám pozor na stav vody v topném kotli.
Abych předešel možnému nedorozumění: nevyčítám
Vám, že máte luxusní auto a boty na obou nohou.
Nevyčítám Vaší instituci, že existuje. Jsem přesvědčen, že instituce musí a mohou usilovat o spravedlnost. lidskou důstojnost a klidný život v míru, a je
(Pokračování na straně 8)
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM

DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII

NC

TRÁVIL

14 QUEENS ROAD, M E L B O U R N E , 3094

(roh Arthur Street).
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, viza atd.). Při organizování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování.
OBRAŤTE

SE S

DŮVĚROU

(česky neb slovensky)

NA PANÍ E. WOLKovou

Telefon 267-3177,
wpřípadě nutnosti po hodinách 509-3535

30. 10. 1978
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0 sučasnom stave
česko-slovenských vztahov
Dr. Martin

(Dokončeme z minulého čísla)
Potom, podťa tradovaných správ, su vraj českí disidenti v exile rozhodnutí nebazírovať na československej státnosti, lež obmedziť sa konšpiračne a
politicky le na to, aby sa pomocou politických a
eurokomunistických tlakov dostali Čechy a Morava
spod sovietskéno područia a na osude Slovenska
vraj im nezáleží. Túto koncepciu vraj zakladajú na
náladě l'udí doma, ktorí za všetko to, čo dnes
prežívajú, vinia slovensku protiliberalizačnu a protidemokratizačnú reprezentáciu (Husák a Biťak).
V rozhovoroch disidenti popřeli, že by mali takúto
koncepciu. Zdůraznili, že táto koncepcia sa mohla
vykombinovať z toho, že Oni jasné vyhlásili, že Slováci ako samostatný a svojbitný národ majů právě tak právo na sebeurčenie ako češi a ako každý
iný národ, ale dodali, že by aj oni 1'utovali, keby
Slováci užili toto právo k rozchodu s čechmi. Okrem
toho připomenuli, že nemyslia, že eurokomunizmus,
ktorý považujú len za specifický západoeurópsky fenomén komunizmu, by mohol stačiť k tomu, aby
boli sovieti donútení vypustit' Čechy a Moravu uo
svojich kliešťov.
Prv ako připojíme k tomu svoj komentár, považujeme za vhodné zmieniť sa ešte o jednom článku,
ktorý vyšiel v časopise Reporter, č. 8/1969. Článok
má nadpis: Česko-slovenské vztahy, anebo tvrdá slovenská realita. Článok je v češtine, ale udává sa,
že jeho autor je Karol Šuran z Bratislavy. Tento
článok hádám najlepšie vystihuje terajšiu situáciu
v česko-slovenských vzťahoch, ako sa vytvořili po
okupácii a po federácii. Autor připomíná, že po rerevolučnom januári 1968 uberal sa vnútropolitický vývoj v českých krajinách a na Slovensku odlišnými
cestami. Diferencoval sa najma rozdielnym přizvukováním jednotlivých stránok demokratického procesu.
Slovenská politika sa sústredila na presadzovanie slovenského národnébo programu, na dokončeme procesu formovania novodobého slovenského národa, šlo
o změnu štátoprávneho usporiadania. Autor ďalej
píše:
"Slovenské nacionál ní požadavky . . . se setkávaly
u bratrského národa českého celkem s pochopením.
Obavy a určité výhrady, které už v předsrpnovém
období signalizovala česká společnost, byly vyslovovány zejména na margo jednostrannosti demokratizačního procesu na Slovensku. V předsrpnovém demokratizačním procesu v českých krajích ustoupily
nacionální požadavky hluboko do pozadí a do centra
zájmu české společnosti se dostaly požadavky všeobecně demokratické. Rozdíly v demokratizačním
procesu v Čechách a na Slovensku, i když měly svoje historické opodstatnění, byly příliš Efuboké na to,
aby do spolužití našich národů nevneslv určité rušivé momenty, které byly před Lednem celkem tlumené."
Situácia sa podťa autora radikálně změnila po so
vietskej agresii a okupácii, lebo vtedy ""sa slovenská
politika začala střetávat' v českom národe už nielen
s obavami, ale aj s nepochopením a odmieíaním"
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Capltol House, 113 Swanston St.,

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je1- zavřeno.

Kvetko
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Výchovný problém
Marceia Čechová
Prosím poraďte: mám výchovný problém. Přišlo
mi aité ze školy a pravilo: "Maminko, pan učitel
je bibec!" Zarazil mne takový posudek, ale dříve
než poKáráni jsem aaia opatrnou otázku:
"Proč
mysiišV "Vykládal nám, že čina je připravena
použít nukleární silu k mírovým účelům, že v Číně
je teď každý šťastný a spokojený, protože má práci
a je tam sociální spravedlnost a ne jako tady, kde
lidé mohou být bez práce. A to všecko prý dal Číňanům Mao."
Pan učitel je moderní australský vzdělanec, jakých
je v každé škole celá přehršle. Vyrostl ve svobodné
společnosti a horuje pro odstranění kapitalismu, atomového zbrojení a pro sociální spravedlnost. Moc
by se zlobil, kdybyste ho nazvali komunistou, ačkoliv
řeči, jimiž prošpikovává svůj vyučovací předmět, se
nijak neliší od oficiálních projevů soudruhů Vasíla
Biťaka, Bohuslava Chňoupka a spol. Udil o Indii a
vykládal o zlých bílých kolonialistech, kteří páchali
jen samé zlo. Svatou Trojici doplnil Marxem a až
bude učit o Africe, snad se nezapomene pochvalně
zmínit o lidumilné vládě tatíčka Amina Pan učitel
jest hluboce přesvědčen, že v novém , světě, který
stvoříme, až svrhneme nenáviděný kapitalismus (v
našem australském případě reprezentovaný liberální
vládou), budeme všichni tak spokojeni, jako jsou
dnes šťastni a spokojeni občané socialistických států, kteří všichni mají práci a nemusejí se obávat,
že budou vyhozeni z místa nebo diskriminováni pro
svoji černou kůži. Pan učitel není komunista. Vždyť
on si, chudinka, ani nedovede představit, co takový
život v socialismu znamená. Nezná podstatu socialistické společnosti, založenou na hesle: Buď šťasten.—
nebo s tebou zatočíme! Jsi nespokojenec, kverulant?
Nebudeš smět cestovat, tvé děti zbavíme možnosti
studovat, starým rodičům vyměříme nejmžší důchod.
Z doktora filosofie uděláme umývače veřejných záchodků a ze spisovatele topiče v kotelně nebo pokrývače. Už jsi spokojen? Samozřejmě že jsi, vždyť
místo na veřejné záchodky tě mohla naše dělnická
třída poslat do Jáchymova a tam nějaké "Stop Uranium Mining" nepřichází vůbec v úvahu. Pojem socialistického štěstí dobytčat uvázaných u žlabu řetězem není schopen australský pan učitel pochoj pit. On sice není uvědomělý komunista jako
například soudruh Halfpený, který dobře ví, o co
jde. Ačkoliv oběma se jedná v podstatě o totéž, z pana
učitele odkapává dobro a lidská tvář.

Stalo sa tak podi'a autora v prvom rade pre netaktický postoj slovenských politických vodcov k mimoriadnému XIV. zjazdu KSČ, ale tiež aj pre iné kroky.
Autor zdoraznuje, že
"Slovenská oficiální politika nepostřehla, že politickou úlohou číslo jedna už nemůže být prosazování
nového státoprávního uspořádání, ale obrana státní
suverenity a nezávislosti ČSSR a snaha o udržení
národní jednoty, která se utvořila v osudových srpnových dnech a která s obranou státní suverenity
Československa konvenovala."
"Konsolidační proces probíhající v intencích tzv.
moskevských dohod postupně přiváděl slovenskou společnost do stavu politické letargie a pasivity, který
byl narušen jen studentským hnutím a situací, která
se utvořila okolo obsazení funkce předsedy federálního parlamentu. Objevující se politická pasivita a
značná integrovanost slovenské společnosti v politické sféře začala výrazně kontrastovat s českou akFivitou a diferenciací. Politická situace na Slovensku
se nutně stávala značné části českého národa nepochopitelnou, protože Češi si zvykli dívat sé na Slováky převážně jako na národ revoluční, radikální
a progresivní."
K existujúcim rozporom podl'a autora přispěli aj
niektoré výroky slovenských politikov, ktoré neboli
ani "taktické ani taktné".
"Situace v česko-slovenských vztazích se vyhrotila
zejména v souvislosti s "případem" Smrkovský. Je
třeba konstatovat, že Smrkovský je i na Slovensku
nesmírně populární osobností a značná část slovenského národa ho považuje za svého tribuna, o čemž
svědčí í průzkumy veřejného mínění. Proto požadavek vrcholných slovenských politických a státnícK
orgánů, aby funkci předsedy Federálního shromáždění zastával příslušník slovenského národa, v Čechách, ale v mnohých směrech i na Slovensku, narazil na odpor. Přitom v zásadě však slovenský požadavek v otázce personálního obsazení vrcholných
státních funkcí se považoval za správný a opodstatněný. Lidé si však ne náhodou kladli otázku, proč
slovenský požadavek byl konkretizován' právě na
funkci předsedy Federálního shromáždění . . ."
To sa stalo vraj preto, lebo kandidátom na předsedu Federálneho zhromaždenia bol Jozef Smrkovský,
s ktorou osobou bol liberalizačný proces tak integrálně spojený a ktorý v dósledku toho mal aj na Slovensku vel'kú obl'ubu. V dósledku toho a iných okolností, najmá v dósledku odlišného pósobenia masových komunikačních prostriedkov, ktoré na Slovensku o tom, čo sa dialo v Čechách, obvykle nereferovali — a české noviny a časopisy sa tiež na Slovensku nedostávali, alebo dostávali len v obmedze71 ej miere a oneskorene — sledovala česká veřejnost'
vývoj na Slovensku s vel'kými obavami. Vyskytli sa
oprávněné obavy, či sa Slovensko příliš neuzaviera
do seba, či sa v celoštátnom meradla nestává retardačným činitel'om, či na Slovensku prvky diktatury nevyrastajú na úkor demokratizácie. A tak
autor končí týmto pozoruhodným mementom:
"Vzácná srpnová a posrpnová jednota našich národů se postupně rozkládá. Přímým důsledkem slovenské politiky je sebereflexe českého národa, český
národ začíná znovu objevovat a uvědomovat si sám
sebe, především pod vlivem slovenského nacionalismu.
Důsledky současných tendencí ve vývoji česko-slovenských vztahů těžko nyní předpokládat. Středem
pozornosti české i slovenské politiky by měla vždy
(ale zejména v současnosti) být obrana a prosazování zájmů československa jako celku a až potom
obrana a prosazování národních zájmů. Jde o to,
'
aby z eventuálních česko-slovenských rozporů netě1 žil někdo třetí ve smyslu staré, ale osvědčené zásady: ROZDĚL A PANUJ!"
i
,
Správy, ktoré prichádzajů a. ktoré upozorňujú ns
protislovenský sentiment v českom národnom prostře-1 dí, poukazujú na to, že okolnosti', ktoré pred desiati
• mi rokmi popísal Karol Šuran, vyskytujú sa aj dnes;;
; po desiatich rokoch od okupácie nedóvera Čecho\'
voči Slovákom existuje, a prejavuje sa hádám tat:
1 intenzívne aka vtedy. Upomína to naozaj na to, Ž
E;
•
(Pokračovanie na str. 6)

Proto jsem na rozpacích. V československu jsme
podobné problémy s vychovateli mladé generace nemívali. Učitelé historie nás učili o panování Marie
Terezie a o Zlaté bule sicilské a nepletli ďo toho
úvahy o nutnosti svržení Tomášé Masaryka a nastolení nového lepšího řádu. A když doba pokročila,
"nový lepší řád" uchvátil moc a učitelé začali papouškovat o velikosti Marxe a Lenina, bylo jasné,
že to dělají ze strachu, nikoliv z přesvědčení. Co ale
dělat s panem učitelem? Kdyby bylo možno nechat
jej čistit záchodky nebo prodávat boty, bylo by mi
jedno, zda vyznává velikého Maa nebo Budhu a
klidně uznám klasifikaci "blbec" jako nejlepší a nejpřiléhavější. Bohužel pan učitel vychovává mladou
generaci a za vzdělání dítěte platím nemalou částku.
Život ve svobodné zemi mi dal drzost domnívat se,
že za to mám právo, aby mé dítě vychovávali kvalitní učitelé a ovlivňovali je správným směrem. Nebo aby mu alespoň říkali nezkreslenou pravdu. Aby
je informovali o tom, že je rozdíl, jestliže má člověk zaručenu práci jako právo či jako povinnost.
Aby mu řekli, kolik miliónů zničených životů, kolik
krve si vyžádaly a vyžadují socialistické a komunistické revoluce, ať už v Rusku, v Číně či v kterékoliv jiné části světa. Aby. mu vysvětlili, co znamená mít volnost pohybovat se, říkat, číst a psát
co chci a jak chci a jak je těžké tuto volnost nemít. Aby je upozornili, že všechny - státy, podle jejichž vzoru se má budovat nový (ale hlavně rozbíjet
starý) svět, musí mít své hranice obehnány ostnatým drátem, aby z nich šťastní a spokojení občané
nemohli utíkat. "Tentýž svrab a neštovice, který
udělal z Československa kolonii barbarů,
ohrožoje
svět. Cokoliv proti němu podnikáme zde, podnikli
jsme proti němu doma", řekl K. Wendt v HD číslo
18. Ptám se: Mám tedy právo a povinnost protestovat proti učiteli, který — ať už z nedostatku iateligence a rozhledu nebo záměrně — křiví charakter
mého dítěte? Mám ale protestovat úřední cestou?
Pomůže to? Či by bylo lépe podle osvědčeného ěeského zvyku vzít dítě stranou a pošeptat niu: Pan učitel je opravdu blbec — ale nikomu to neříkej??
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O česko-slovenských vztahoch

kalendář HD

(Pokračování se str. 4)
myšlenkovým ovzduším kolem realistického hnutí, v
jehož Besedách Času na počátku století debutovala
pod pseudonymem Anna Maria. Významným činitelem v její tvorbě byl i úzký styk s mladým výtvarným hnutím, jehož střediskem se stal spolek Mánes
a jeho Volné směry a z něhož jí byl nejbližší český
impresionista Antonín Slavíček.
• 11. 11. 1908 se narodil v B m ě malíř a sochař
František Kaláb, který se uplatnil v soutěži na návrh Masarykova pomníku v Brně, a v roce 1940
získal zemskou moravskou cenu za podobiznu své
choti.
• Varhaník, hudební pedagog a slovenský hudební
skladatel Josef Rosinský, který zemřel 12. 11. 1973,
je znám cyklem 12 písní Miniatury a všemi žánry
chrámové hudby.
• 12. listopadu 1968 zemřel básnífc Miloslav Bureš,
jehož Zpěvy o Vysočině zhudebnü jeho rodák z
Poličky Bohuslav Martinů (Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati. Romance z pampelišek,
Mikeš z hor). Jméno Burešovo bycbom dnes marně
hledali v doma vydávaných literárních dějinách. Patru
k jinému směru!
• Syn učitele, pedagogického spisovatele a redaktora dětského časopisu Zlaté mládí Antonína Mojžíše.
Stanislav Lom, ředitel ND v roce 1932-1939, se narodil 13. 11. 1883. Jeho sedmá divadelní hra Kající
Venuše měla v Kvapilově režii premiéru na Vinohradech v roce 1927 a byla poctěna státní cenou.
Byl to příběh o Miriam z Magdaly, již ft imané nazývaly "judskou Venuší" nebo též jen Magdalenou.
O dva roky později — 22. 9. 1929 — měla premiéru
v réžii Hilarově v Národním divadle jeho hra Svatý
Václav, jejíž vznik ovlivnilo nepochybně mOérJove
výročí smrti národního knížete. V hlavní roH vystoupil Karen, Boleslava hrál Kohout, Drahomíru Dostálová. Do tohoto druhého období spadá Lomová esej
Ejhle člověk, která navázala na moderní dua jato
Renarův život Ježíšův, Brandlesovu Pověst o Ježíšovi, Ludwigova Syna člověka a Papmího Život
Kristův.
• V Lnářích začal svoje malířská učednícká léta
Stanislav Lolek, myslivecký mládenec u lesního rady Theodora Mokrého, bratra jihočeského básníka
ze známé vodňanské trojice. Krajina kolem Záboří
v jižních Čechách je podstatnou částí Lolkova díla.
neboť si v té době pronajal u Havlů v Záboří světničku a v okolí maloval. Ak. malíř St. Lolek se narodil 13. listopadu 1873.
• Před dvěma sty léty — 14. 11. 1778 — se narodil
slovenský hudební skladatel a klavírní virtuos Jan
Nepomuk Hummel. Byl žákem Mozarta, Clementiho,
Salieriho a Hay dna.
• 14. 11. 1893 zemřela dcera malíře A. B. Piepenhagena Luisa, jež v malířství zůstala věrná škole svého otce, jehož byla žačkou (spolu se svou sestrou
Charlottou).
• 14. listopadu 1903 se narodil v Českých Budějovicích malíř Josef Holler, z jehož díla nejvíce upoutává cyklus litografií Revoluční Praha z roku 1945.
• "Toho že jsem se dočkal" byla slova Jiráskova,
jenž byl snad nejvíce dojat ze čtyř českých spisovatelů (Jirásek, Stašek, Machar, Kvapil), kteří se
zúčastnili první schůze Revolučního národního shromáždění 14. listopadu 1918, na němž dr. Karel Kramář prohlásil rod habsbursko-lotrinský na všechny
časy zbavena českého trůnu.

(Pokračovanie zo str. 5)
osveačená zásada ROZDĚLUJ a PANUJ pomáhá
okupantom oviád.ať naše národy do takej miery, že
Československo je už len veTmi formálně (nie věcně) v inom postavení ako sú baltské, do Sovietskeho
zvázu totálně integrované republiky.
Nás však musí zaujímat' predovšetkým to, čo je
na tých výčitkách zo strany českej dnes platné. Pokusme sa o to.
V prvom rade: je pravda, že slovenská komunistická reprezentácia sa dostala do terajších pozicií po
potlačení liberalizácie a že tento protiliberálizačný
a protidemokratizačný punc jej zostáva. Možno, že
by tú istú úlohu v službách okupantov rovnako
dobře hrala česká dvojica konzervatívcov, napriklaa
Indra a Kapek, ale hrajú ju Husák a BiTak, a to je
prínosom do česko-slovenského sporu. Odhliadnime
však od toho ako "krajčí" BiTak — ako ho Mlynář
nazýva — doplňuje kádre vo federálnych úradoch
''nekvalifikovanými" 1'udmi zo Slovenska, pravda musí byť predsa tá, že aj bez Husákovej a BiTakovej
ponuky a ochoty by boli sovieti zadusili československú liberalizáciu. A tak sa mi zdá, že lpieť na tejto
výčitke voči Slovensku je prinajmenšom politicky nerozumné.
Rovnako nezdá sa udržatelná výčitka, že na Slovensku sa investuje viac ako by sa malo. Toto zavána starým obviněním, že na Slovensko sa dopláca. Ale tí, čo toto stále pripomínajú, zaspali vývoj,
zabúdajú, že to ani vtedy, keď sa s tým přišlo, neplatilo a potom neuvedomujú si, že vyššími investíciami na Slovensku sa buduje jednotná československá ekonómia, že sa pokračuje " v budováni národného hospodárstva ako spoločného celku". (Správa v
Novej mysli č. 1 — KSČ a rozvoj československej
Státnosti).
Tito kritikovia zabúdajú, že Slovensko, keby sa
mohlo slobodne rozhodnut', by určité investície ani
nechcelo a že Slovensko dlho pociťovalo křivdu v
tom, že výsledky jeho ekonomickej výroby sa v plánovanom zahraničnom obchode orientovali prevážne
len na Východ. Konečne zabúdajú, že v celósvetovom
ekonomickom vývoji existuje trend pomáhat' nerozvinutým oblastiam světa, a že sťažovať si na túto zásadu v rámci jednoho štátneho celku je prinajmenšom
nemiestne.
A pokial' sa kádrovej politiky týka, čo na to?
Nechcel by som to odbavit' poznámkou, ktorou mi
na túto českú sťažnosť odvětil jeden bývalý diplo-'
mat. Povedal mi, či to bolo správné, ked' vo vládě
o 18 členoch boli najviac ak traja slovenskí ministři
a ked' v ústredných úradoch v Prahe bolo nějakých
šesť Slovákov? Nechceme túto vec vybavit' touto
poznámkou, ale aj keď připustíme, že v takých mimoriadnych pomeroch ake nastali v Československu
po sovietskej okupácii a po rozsiahlej čistke českých
kádrov, boli do Prahy premiestené zo Slovenska
kádre, z ktorých mnohí nevyhovovali kvalitou, predsa
len nemožno aj v tomto náladovom prejave českej
veřejnosti nevidiet' staré podceňovanie Slovákov. Nad
tým sa skutočne netřeba tak rozčulovať, lebo za nor-
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málnych pomerov by aj slovenské kritérium o tom,
koho poslat' do centrálnych federálnych úradov, bolo celkom iné ako má "krajčík" BiTak. Jedno je
však jasné, že vo federálnych úradoch rriusia byt
Slováci náležíte zastúpení a to kvalifikovanými oaborníkmi. Stará česká podozrievavosť z menejschopnosti Slovákov nemá dnes už miesta a iste by v normálnych pomeroch bola vyvrátená prísunom kvalifikovaných 1'udí zo Slovenska do centrálnych úradov.
Neváhám podotknut', že si hádám ani neuvedomujeme, že Slovensko v týchto pomeroch má inú váhu
v celoštátnej politike ako malo predtým. Samozrejme, že to nie jé zásluha komunistov, ale skór historického vývoja. Lebo politická váha Slovenska nebola nikdy tak malá ako za Novotného centralizmu.
Jedna z výčitiek na adresu Slovenska je však vel'mi vážná a znepokojujúca. To je to, že sa aj nezaujatému zahraničnému pozorovateTovi zdá, že Slovensko
sa příliš uzaviera do seba, že federácia revolučriosť
mladého národa umrtvila, že tvrdá slovenská realita je akési zmierenie sa s okupáciou a že sa Slovensko dostává do nězdravej izolácie. Pišú o tom
už aj zahraničně časopisy. Obáváme sa, že BiTakov
výrok na adresu českú, ked' v Prahe kulminovala
liberalizácia, že totiž ak v Čechách s demokratizaciou neprestanú, tak že Slovensko bude hTadať inú
štátnu koncepciu, prilíš umrtvil slovenské myslenie.
Slovensko sa dostává do izolácie, nepřipojuje sa k
tomu, čo sa deje v Prahe, tak a v takej miere, ako
by si to ochrana aj jeho národných záujmov vyžadovala, nie je zapojené v potrebnej miere do rozširujúcej sa akcie na ochranu Tudských práv a zdá
sa, že samo na niečo iné nestačí. To považujem za
najslabšie miesto terajšieho československého vývoja, ktorého prekonaníe nevidím v tom českom protislovenskom sentimente a vo všetkých výčitkách
na adresu Slovákov vznášaných, lež len v trpezlivom chápaní súčasného slovenského národného života a v hTadaní možností naň navazovat' a tak
obnovovat' spoločný front na ochranu československej suverenity a ochrany Tudských slobod a občianskych práv. Nemyslím, že by na takýto přístup Slovensko pozitivně nereagovalo.
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Sedm pražských let 1969-1976 (Fischer Vlg., Frankfurt/M. ř 1978)

Těžký život historika

Od roku 1976 žije český historik Prečan na Západě, v NSR. V letechi 1957-1970 nejhorsi. . . :
byl spolupracovníkem Historického ústavu československé akademie věd v Praze. Sedm let, kteirá leží mezi těmito konečnými
dělník, topič nebo portýr v nočním

podniku.

duševní hygienu dopisy svému příteli,

daty, se živil jako

Aby

pomocný

si ulevil, psal jako jakousi

s nimž dlouhá léta

studoval a

k ně-

muž ho poutal vřelý vztah, přítel psal jemu. Byla to pro ně "náhrada za ztracenou aktivitu"

poté, co je vyhodili z místa, které jim vzděláním

"Byli přece zvyklí psát, přemýšlet, a

napsané

příslušelo.

předkládat čtenářům. Teď ne-

měli ani nakladatele, ani čtenáře — ale zvyk přemýšlet a psát, svěřovat
myšlenky

papíru, jim zůstal." Tato korespondence tvoří

základ

své

knihy, která

vyšla bohužel zatím jen německy.

Neméně důležitou a pří- ského mínění "byla ve
značnou součásti knii.v zřejmém rozporu k ustajsou Prečanova podání čs. novením moskevských doúřadům, stranickým i stát- kuímentů z 23.-26. srpna a
ním funkcionářům a osob- ke komuniké o moskevní autorovy záznamy. Do- ských jednáních z 3.-4.
hromady : hrůzný obraz října, podle nichž se čs.
trpkého života v dnešním strana zavázala učinit ne"normalizovaném "česico- zbytná opatřeni k zastaveslovensbu, který je údě- ní protisovětských a proiilem občanů, již se ne- . socialistických akcí", jak
smířili s bratrskou pomo- se píše v oficiální nótě
cí pěti států Varšavského sovětské
vlády
vládě
paktu. Prečan se nejen ne- ČSSR.
smířil, šel mnohem dál:
Toto mínění
Velkého
hned po vpádu "spřátele- bratra nemohlo přirozeně
ných vojsk" vydal s ně- zůstat bez odezvy a iniciákolika kolegy černou kni- toři černé knihy, historihu srpnových dnů, nazva- kové Bartošek, Prečan,
nou
"Sedm
pražských Tesař a jiní to poznali
dnů", která podíe sovět- brzo na své kůži. Byli pod

KOHOUTOVI NY
Jára
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Kohout

INFLACE
Slovo inflace nebylo dobře vymyšleno. I n f l a c e
je přece drahota stále větší a najednou shledáváme,
že v druhé půlce slova je "láce". Možná ale, že láce
bude až na konci. Zatím začalo velké utahování
pásků, řemenů a bokovek. Má. se jisti méně, piti
méně, dětí méně, jezdit méně, sladit méně, zatrapeně. To všechno prý proto, že je přelidněnost. Pro
svou osobu jsem se rozhodl hned jak mi bylo sedmdesát, že už nebudu přelidňovat.

záminkou
reorganizace
Historického ústavu vyhozeni na dlažbu a nepomohla
odvolání,
stížnosti
adresované
předsedovi
Slovenské národní rady
Klokočoví, Lacovi Novomeskému, Husákovi, stranickým i vládním institucím,
kariéra
historika
Prečana v ČSSR skončila
definitivně 24. 8. 1970. Byl
dokonce obviněn z trestného činu pobuřování, vyslýchán. V květnu 1971 se
mu podařilo dostat místo
pomocného dělníka v kotelně motolské nemocnice,
šikany a nezvyklá práce
v hluku způsobují duševní
nesnáze; čekání je však

V posledn
době se snažím s velkýn
přemáháním nekolísat £
totéž pozoruji i u tebe
Přemáhá nás čas, a to jí
zlé. Neboť utíká zbyteč
ně . . . Co potřebujeme, je
trpělivost. Trpělivost Asij
ců, která člověku, dovol:
pozorovat bez pocitu zahořklosti, že měsíce ubíhají a nic se neděje. V době
mladických ideálů pojme
člověk předsevzetí, že bude pro něco žít. A později
už nenajde čas, aby tento
postoj revidoval a pochopil, ze v podstatě nežije
vůbec pro nic a jestliže
přece, pak jen pro dvě
nebo deset tisícovek. To
je zajisté nejzazší stanovisko. A je lip nebýt k
takovým úvahám nucen,
nýbrž smět šťastným řízením osudu pro něco žít,
až nakonec senilita znemožní přemítat, zda to
mělo smysl. . . " , píše Prečanovi přítel. A Prečan
mu odpovídá: " . . . Jsemli proto neukvapovat se,

vždycky v plném počtu, jen bude v každém týmu
o jednoho méně. Dá se ovšem čekat, že z toho budou
masové demonstrace, ale je nutno trvat na tom,
aby byly bez masa! Dřív nám bývalo všechno vuřt,
dá se čekat, že vuřt bude pro nás brzy vším.

SATIRA

Kdysi jsme měli doma satirické časopisy: pravičácký šejdrem a levíčácký Trn. Teď je tam vládní Dikobraz a v něm se už léta opakuje satira na slovo
"Nemáme". A tak se z Dikobrazu dovídáme o starostech strany, která tvrdí, že má ráda kritiku. Má
jí ráda, proto si jí sama o sobě píše. Občas také
pročítám Rudé právo. Novinové titulky jsou v něm
stejné jako před třiceti léty. Znovu čteme: "Žít
plným životem epochy", "Dojička Vavřincova Nána
byla vyznamenána", "Bojujeme proti zmetkům, úplatkářům, ulejvákům, absentismu a mandelince bramborové", "V Sokolově zapálili vysokou pec a ona
shořela celá", "Dáš-li více píce, utopíš se v mlíče!",
"Jedině když odchatujeme, ublížíme kapitalistům!",
"Kdo nekrade, okrádá rodinu!", "Lidská práva? Nikakdá!", "Se Sovětským svazem na věčné časy!".
Dikobraz i Rudé právo jsou humorné časopisy!

Co dělám pro ty všeobecné zájmy? Když přijdu
večer domů, řéknu ženě: "Nos na stůl!" Ona položí
nos na stůl a jsme po večeři. Dělám taky hodně
velké kroky, abych ušetřil na podrážkách. Aby se
ušetřilo na topení, pořídil jsem si elektrické teplé
prádlo. Jako jsou elektrické přikrývky, tak jsou
elektrická trička a spodky. Je to praktické. Na spodkách si ráno opékám topinky. Protože je poštovné
Satira byla a bude. V první světové válce boural
teď tak hrozně drahé, chovám vlastního poštovního
Karel Hašler ve svém kabaretu Rakousko. V Červeholuba.
né sedmě si dobrá politická satira všímala chyb v
Přes všechna ta opatření se všecičko znehodno- začátcích naší republiky. Později do toho řezal kacuje, tak třeba ze zlaté rybičky v akváriu se mi baretně zleva E. F. Burian v Červeném esu. Hlavně
stala, ani nevím jak, rybička železná. A maso není. píchal do legionářů. V našem Divadle komiků jsme
Když mi teď někdo řekne, že jsem čuně, pokládám měli — Ferenc Futurista a já — jednu ceTou hru
to za lichotku. Nic není. Ani vítr není. Zrovna tuhle naplněnou politickými šprťouchlaty. (Jmenovala se
mi někdo prozradil, že v Holandsku mají sedm větr- Všechno švindl.) V jiných, neutrálních hrách jsme
ných mlýnů, ale vítr mají jen pro tři. Na supermar- mívali občas politickou fórbínu. Jednou v té krásné
ketu mají tabuli jako na filmové představení s " R " : době mezi válkami na mě vymyslel Ferenc kulišáka.
Pod 21 vstup zakázán. Totiž pod 21 dolarů. Kdo tam V té době byl ministrem zahraničí dr. E. Beneš,
vstupuje, tak se pokřižuje, aby ho z cen netrefil který, jak známo, byl menší postavy. Ferenc přišlak. Tuhle jsem měl v restauraci mouchu v polévce. táhl na scénu kufr a postavil ho na zem. Ptám se:
Číšník hbitě povídá: "Moucha je lacinější než kuře!" "Kam jedete?" — "My jedeme do Ženevy!" — "Jak
Tak jsem se trochu divil. Jeden můj známý začal to, my?" — "No já a ministr zahraničí!" — "Kde
vyrábět párátka s masovou příchutí. Prý se to moc ho ale máte, vždyť tu není!" — "Ale stojí přece za
brzy hodí, lidi si budou připomínat, jaké bývalo ma tím kufrem!"
sově aróma. A silvestra letos slavit nebudeme, proOsvobozené divadlo bylo živo z velké části politože jsme ho slavili loni! Ve sportu se musí taky tickou satirou. Vzpomínám, jak Voskovec jednou přizačít se šetřením. Hráči všech mužstev nastoupí táhl na provaze na jeviště živého berana. To bylo

Píseň

o'rodné
Jaroslav

zemi

Seifert

Krásná jako kvítka na modřanském
džbánku,
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na

modřanském
džbánku,

sladká jako střída

dalamánku,

do nějž nůž jsi vnořil k rukojeti.
Stokrát zklamán, rady nevěda si,
znovu vždycky navracíš

se domů,

stokrát zklamán, rady nevěda si,
k zemi bohaté a plné krásy,
k chudé jako jaro v čerstvém lomu.
Krásná jako kvítka na modřanském
džbánku,
těžká, těžká jako vlastní vina
— není z těch, na něž se zapomíná.
Naposledy kolem tvého spánku
padne prudce její hořká hlína.

vycházím z toho, že jsme
tenhle svrab museli snášet
už tolik let — nezáleží tedy už na nějakém tom roku. Přizpůsobili jsme se,
k tomu nás přinutili, a
naše podvědomí a vědomí
pracovaly tak, jak organizmus v takových dobách
musí pracovat. Všechny

předčasné naděje a iluze
by mohly — kdyby byly
zklamány — otřást naši
namáhavě
vybudovanou
stabilitou. Podle mého názoru to může být už sotva
horší než v obou předchozích letech (přičemž bych
nevyloučil
krátkodobý
(Pokračování na str. 10)

v době, kdy byl ministerským předsedou agrární
poslanec Beran, který nebyl v Osvobozeném divadle
oblíben. Werich se ptal: "Co to j e ? " a řehtal se
na plné kolo. Voskovec: "No, to je beran!" Werich:
"Tohle? To není beran, to je vůl!" Byl aplaus a
tím byla narážka na ministerského předsedu odbyta. Což tak dnes . . .
H£iBYL
Jak možná víte, pokoušel jsem se nedávno psát
knihu. Známí mi radili: Kdo chce psát svůj životopis, má počkat, až je mrtev! Jiní pravili: Nepiš
nic! Chceš si udělat kult osobnosti? Víš, že se říká:
Jména hloupých na všech sloupích. Já odpovídal:
Koukejte, už mě ťuká na pude. Já se chci vyjevit
na papíry, aby se vědělo, že jsem na sebe nezapomněl. Po tom únorovém vítězství pracující třídy měst
a venkova jsem se totiž dozvěděl, že jsem nebyl.
Vnoučata jednou budou třebas pátrat po svých kořenech (Roots) a najdou pomlčku. Dozvědí se, že jsem
nebyl. Mí nejlepší přátelé v Československu, s kterými jsem se léta a léta velmi blízce stýkal, se o
mně totiž vůbec nezmiňují. V hereckých životopisech, které tam vyšly tiskem, o mně není zmínka.
Mám ty knížky — biografie mých nejlepších kamarádů v Praze. Vůbec mě neznali. Vymýtil mne Marvan, zcenzuroval si mě dr. Jiří Červený, Karel Hašler, ten by o mně býval jistě napsal, ale jeho životopis za něj psal Deyl. Eduard Kohout? To byl šťastný člověk, protože neměl štěstí u žen. Také mě přeskočil. Ladislav Pešek mě stejně neměl rád, protože
jsem nechtěl vstoupit do jeho strany. Václav Vydra
o mně prý psal, ale vylomili mne v tiskárně. Ferenc Futurista, s kterým jsem hrál denně po dobu
devíti roků, se nikdy nedozvěděl o tom, že mne cenzoři vybílili. Vlasta Burian v knize "Král komiků"
mne nesměl jmenovat. V medailonku o Emanu Fialovi se nenacházím, ani v knize Dějiny československého filmu. Ve staré vlasti jsem byl tedy odmítnut. V Americe si musí herec taky zvykat na odmítnutí. Jenže když vás odmítne v dnešním Československu jedna filmová společnost, jste nadobro vyřízen, protože tam jiná není. V Americe je prý asi
500 společností, které mohou herce zaměstnat. Tak
snad přece jen, občas . . .

-

*
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OBRAZY

LUDMILY

CHRISTOVÉ

DOMOVA
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Od duchovního k topiči

Kdykoliv slyším výrok o podivnosti světa, v němž
žijeme, musím se ptát, zda tomu není tak jaifo s
(.Pokračováni se strany 4)
krásou existující jen v očích pozorovatele. Zdá se mi,
že svět se v podstatě nemění, mění se jen nároky dúležite, že se na tomto poii mohou specalizovat
a názory některých příslušníků lidského pokolení na tím, ze si ucnovavaji SVODOOU vůči MOCEUSKO-IAEOIOněj — čí chcete-ii — Homo sapiens se se svými ideá- gKPítym i-ajmum oiatu, , nícnž pusoDi. Dusazem pro
ly stále více vzdaluje realitě. Je-li tedy na světě to je rrn Ainnesty internationai. Mám za to, že i funkněco podivného, zcela jistě to není nepřízpůsobivost cionáři Ai jezdi v autech a nosí dobré ooieky, aniž
tím trpí hodnota jejich prače, vyčítám Vam jeano:
světa vysněnému lidskému ideálu.
Ovšem — nic proti ideálům. Navzdory jejich ni- Voláte "Mír, mír!", kde mir není. Tvrdíte, že tu
čivé síle jsou i pohonnou látkou lidství a jákékoliv nemáte co dělat, protože se musíte zastávat disknumění, hodné toho jména, by bez nich neexistovalo. miiioraných jjiae. Prcniue přea Komuetnum ouéťmi
Umění koneckonců vzniká jen tam, kde tvůrce po- zvuie z našich krajů a z naši doby do krajů exoměřuje ideál realitou pravdy a realitu pravdy ideá- tických, do jiného světa až někam do světa rřetlho.
A jestliže se zmíníte o událostech, které se dotýkají
lem.
Představa Ludmily Christové o ideálním světě je obyvatelů Vašeho vlastního domu, pak — nehledě
v pozadí každého jejího obrazu a grafického lištu, na potiesk na působivých zasedáních a při politicpřičemž konfrontace jejího ideálu s realitou naplňuje Ko-liturgických projevech, které nudí i ty, kteří je
její obrazy ironií a smutkem. Smutkem nad nedosaži- určili — pak máte pro bratry, kteří žízni po ; spratelností ideálu a současně i zlobou — neboť by bylo vedlnosti a volají po úctě. k lidským svobodám, toliko slova odmítnuti: my prý totiž pomlouváme svou
popřením lidství a života se ideálu vzdát.
Pravda, ironie, zloba a touha po ideálu, to vše vlast a rozněcujeme studenou válku. Jak muže být
jsou přísady dávající předpoklady k vzniku obrazů věrohodná Vaše péče o vzdáleného bližního, kterénepředstavujících pouhou dekoraci, ale stávajících se mu možná nabízíte ještě dobrovolně revoluci, utíkáposelstvím. To přesně charakterizuje tvorbu absol- te-li před blízkým bližním? Vaše cesty nejdou z Jeventky pražské "Hollarovky" a umělecké školy v ruzaléma do Jericha, nýbrž z Prahy do Budapešti.
Caulfieldu Ludmily Christové. Že její "poselství" Na této cestě leží Slovenská ulice č. 11 (byt dr. Lamají obecnou platnost, je potvrzováno i tím, že tvor- dislava Hejdánka), zbitý filozof. Nemohu od Vás
bě této mladé české malířky a graficky se během vlastně požadovat, abyste navštívil nemocného, je k
jejího desetiletého pobytu v Austrálii dostalo již ně- tomu totiž v Československu 1978 zapotřebí hodně
kolika uznání. Mezi jiným loňského roku cenou Caul- občanské odvahy. A té nemá nikdo z nás příliš mnofield Art Centra, udělovanou za nejlepší grafický ho. Potom však nepředstírejte, že je na té cestě
list roku 1977 (který byl zakoupen melbouraskou všechno "alt righť a že tam nikdo neleží. Nevolejte
"Mír, mír!", kde není mír, nýbrž válka, tichá, urputMěstskou galerii).
Letošního roku, při hodnocení, které Je každoročně ná válka mocných proti bezmocným. Zdá se, že odorganizováno Společností současného atroér»ř ve Vik- pověď je jasná, jde o lidská práva. Ne, jde o vyšší
torii pod patronací viktoriánského ministerstva 'jmění věci, o větší obsah, o víc duše — ano, jde o válku
a prováděno přizvanými odborníky (t. r. práce bod- ' a SBÍT.
notil ředitel Národní galerie), zaznamenala Lotímíla
Noc rychle unká. Brzo mě vystřídají. Avšak filoChristová další úspěch. Jeden z jejích otaazS. byl zof dr. šĚDdelár nepřijde. Pobíhá teď v jiné kotelně.
vyhodnocen jako nejlepší malba rofcn — a navíc je- : Je ješíě r.ýrý vybavená než tato. Kunsthístorik dr.
den z jejích grafických listů byi na téže výstavě HlaTáček. př:j<Je. Koiegové-topiči ho mají rádi. Je to
vybrán za nejlepší práci na papíre a byi oéaafcěz: kliďas a skairzif chlapec. Rychle chápe tajemství
první cenou, která je nezávisle vypisována c»T3xci stredOLakcvéb,» kotle a v noci v práci neusne . . . a
ručních a uměleckých papírů.
je ŮKležštél
Umění se ovšem netvoří jen proto, aby cfaSo e L - ;
Stáje
jčště jsem Vám dlužen vysvětlení, proč Vám
ciálního uznání. Je ale potěšitelné- že rrelboarrsiš t
umělecký "establišmenť" uznává práce rsladýrih pří- f psE- O p t x n x Vás: Bfiprosni. Kdybych v ai doafal.
stěhovalců a nezbývá než doufat, že :oni2 tal bode bySa isy 3Ž dátrae tady. P S a Vána proto, abyste věi v budoucnosti. V případě Ludmily Ccri=i0ré Je zc ' ogL Ařry ae&yjs peanša, še jste s i c serediL S pezora5Ťe -sžr" 3f3aš 3
uznání více než zasloužené.
Aleš XebesKŤ t •nr

BAKERLAND Real Estate 272 Clovelly Rd.. Clovelly. NSW. 3B1
I
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
BYTŮ, RODIN. DOMKŮ. POZEMKC. i
VÝHODNÝCH INVESTIC. PODNÁJMY.
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYT0.

PAUL A. HERTZOG

Tel. 665-8033, p. h. 383-7036

Milí přátelé, přijďte mezi nás !

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa Je:
CZECHOSLOVAK!AN COUNTRY CLUB LTD.,

SYDNEY

S@ss0EOBaBd pra vesSy 3 immo*! w SyÉÉsff?f

jpnHHi:' A, jffiffreyŽh^Ef: W&tSStjlUsSL
PRJUtiLHii 1 S^ř^^SBEI^VZPOVJKJCY a
mmmmosr,
které sesterS Jara B ě d m a ér. Oliver F i a l a .
Pařad se iawá v póMk 'ML listopadu 1978
V
REĚER
T sále Scfaraoř of D r a m a .

BsiwscsSíj- of X. &. W_ AKZAC Parade.
KsEsegaso. tsjeač i Baker Srreet)
VsC^poe áijČKonrzálsÉ.
P a ¡ n ^ a a s abasbtvtsí a beseda.

DÁREK

K

TĚŽKÝ ŽIVOT

(Pokračování se str. 7)
otřes nebo pokus nás "udolat" jako reakci na pokus o předčasné uvolněni
nebo jako coup ďetat u
B. B. Kdyby se to mělo
opravdu zlepšit, počkám,
až to bude podstatně lepší — a nejen trochu lepší
svrab . . . "
Tak se v této intimní
korespondenci mohou leh-'
ce vystopovat nové životní
zkušenosti
obou přátel,
jejich nevěřící údiv nad
tím, že hodiny mohou jít
pozpátku, jejich tápání a
hledání smyslu ztroskotáné existence, jejich smutek nad zemí, k níž je pojí
osud a jejíž osud považovalí za právě tak ztracený jako svůj. Jejich materiální útrapy neustávají:
Prečan je "přeřazen" z
kotelny k uklízečům, vyšetřován pro jakési letákv. trestnv čin pobuřováni
mu prokurátor změsí v
těžší trestný čin podvracem republiky: kráífeý čas
působí jato vrátný a šatafir ve ráázoě " U pastýřky~. 3 2 přflcaz - s b e r a " je
i odtnd "odstraněn", proáEáTá domovní prohlídku.
pši niž Síb hledá "Svédectví" a "Listy"' a zabaví soukromou korespondenci. vrací se zase do kotelny motolské nemocnice,
O svém osudu píše dopis
účastníkům
Světového
kongresu historiků v San
Francisku.
kopii posílá
Husákovi. Protestuje v dopise obecně proti útlaku
nekonformních intelektuálů. Je znovu vyslýchán o

30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 217!

(Gregory's Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. bod. pečetím do 10 hod. večer a každou neděli od l i faod.
iop. do 10 hodin večer. — Každou druhou soboto
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
?ro mladou i dříve narozenou generaci. — Podáváme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Vaříme "po našem" — jisté si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
aebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
jdvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.

—
* ZLATNÍK *
* HODINÁŘ *
STEVE* VARDY

-St George S t .
Snžoey
(proti "Trocaňprn)
Velký sklad ziatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579

MELIORA

KENNELS'

O dovoíené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
>1. 046 - 818426.

VÁNOCÚM

.a který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
vánoční dvojčíslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa.

Malý oznamovatel

Mladí manželé v Sydney s 2 dětmi (děvče
6 r., chlapec 4 roky)
hledají spolubydlící
HOSPODYŇ I

Vlastní pokoj s TV, 2
dny v týdnu volno, velmi dobrý plat. Základní
znalost angličtiny je
nutná. Zájemkyně volejte po 4. hod. odp.
tel. (Sydney) 328-6886.

HISTORIKA

písemnostech, které mu
byly zabaveny při domovní prohlídce, ale i o své
žádosti
vyemigrovat
z
ČSSR, kterou si podal v
březnu 1975. V únoru 78
si podává žádost o vystěhování znovu, ale " I ť s a
long way to Tipperary",
nazval autor kapitolu
jednání o možnostech odejít z vlasti. Nové šikany,
do poslední chvíle nejistota, výslechy, strach . . .
Až konečně v posledním
oddíle, nazvaném "Konec
a počátek", dopis příteli:
" . . . Cítím se tu (na Západě) tak šťastný, , jak
může být šťastný jen člověk, který cítí. že mu na
zádech rostou nová křídla. Bohu a Heleně dík. že
mi vnutili odvahu pustit se
do nového začátku, ještě
jednou se pokusit, vyhrnout si rukávy a nastoupit proti krutému a
milosrdnému
protivníku,
který- se
jmenuje ž i v o t.
A ještě rychle v
těchto posledních minutách. než se vrátím k
svým povinnostem: všechno se báječně doplňuje.
Němci mi nabídli existenci, ujali se mne, nabídli
mi — aniž očekávali dík
— střechu nad hlavou. A
Angličané mi vrátili důstojnost, darovali mi sebedůvěru, důvěru v mě
schopnosti, které asi ještě
ve mně dřímají jako v
každém člověku, který má
možnost jich v y u ž í t . . . "
Prečanova mozaika ze
soukromé korespondence
a jiných písemností je
vskutku poučná pro všechny, kdož znají komunismus pouze v teorii. A
těch je v německy mluvícím území
stále ještě
dost.
J. S.
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Etaer

19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stu.
(naproti pohyb, scbsdům). Telefon: 2*7543
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Ruské legie a bolševici

-9£HiiimilIiUllflU!IlIII!llIilUmillMHmiil!IUUmimmill&
= T. D . — ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
=

Dr. Josef Kalvoda

|

NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE

|

E
na základě bohatých zkušeností
=
E * Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, E
E
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn, E
vnitřních sporech oné země. Bylo to politické rozhodnutí. Legie zachovaly neutralitu v Kornilově aféS
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování, i
ře a Masaryk rovněž vyhlásil politiku neutraliay během bolševické revoluce v Rusku. Jaký k tomu mě)
E
desinfekce a odstranění zápachu z koberce. S
Masaryk důvod?
= * Rychlá metóda sušení — 1 hodina
5
1 * f 1 1 ^ zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- S
Masaryk byl "západníkem" a chtěl převést legie na západní frontu. Přál si, aby české země a Slo£
škození
=
vensko byly obsazeny armádami ze západu a nikoliv z východu, z Ruska. Jak o tom píše ve "Světové
1
* Vyčištění potahů
=
revoluci''1, podle jeho plánu měly západní armády obsadit Berlín a pak. by se legie dostaly přes Dráž- =
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
=
ďany domů. Věřil, že válka bude rozhodnuta bojem na západní nikoliv východní frontě.
*
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
§
Uvazovali jsme o tom, mame-li se postavit proti 1 Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 5
mezi prisiusniKy cs. oemoje na KUSÍ Dyn mnozí,
kteří s Masarykovým názorem nesouhlasili. Domní- ruským bolševikům. Měl jsem k disposici 50.000 mu- žiiiiisiiHiuiiinininiiiiiiiinwiniuntmniwiuiiiimMiin
vali se, že na východní frontě se legie mohly uplat- žů, chatrně ozbrojených a vybavených. Já mohl Munit mnohem lépe než na frontě západní, kam by ravjeva zničit, ale byli bychom museli postupovat
přijely až snad ke konci války. Tito lidé chtěli bol- na Moskvu a Petrohrad. Uvažoval jsem o tom, ale
ševiky, v nichž viděli spojence Němců, porazit a rozhodl jsem se, že se do takových bojů nepustíme.
tím i udržet východní frontu. Mezi těmito byl přede- Muravjev a jeho oddíl nebyl celým bolševitevím. Muvším Josef Duerich, poslanec za stranil agrární na ravjev věděl, že ho mohu zničit, lichotil mi proto,
říšské radě ve Vídni, který byl poslán, do zahraničí lichotil našim hochům, ale neodvážil se proti kijevMaffií a vůdci stran agrární (Švehlou), mladočeskou skému sovětu. Naši hlídali magacíny; tam bylo zabito několik našich lidí zrádným způsobem. Byli vy(Kramářem) a staročeskou (Mattušem).
Podle názoru Duericha bolševismus byl problémem svlečeni do naha a rudí gardisté mrtvoly pokáleli.
nejenom ruským, ale celoevropským. Rovněž byl pře- Pochopíte, že naši, dověděvše se o tom, chtěli se
svědčen, že legie měly morální povinnost pomoci mstít, a byli proto hlasové, napadnout Muravjeva.
Rusku v jeho kritické chvíli. Vždyť legie byly po- Nesouhlasil jsem, situace nebyla podle toho." (s. 39).
Masaryk nechtěl porazit Muravjeva a pak táhnout
staveny a financovány ruskou vládou a bylo to carské Rusko, které se první mezi Spojenci už v r. 1916 na Moskvu a Petrohrad, poněvadž měl v plánu převyslovilo souhlasně pro myšlenku československé ne- vézt legie na francouzskou frontu, aby se pak moEty
závislosti. Toto nacionální a v r. 1917 demokratické vrátit "přes Drážďany" .domů.
Rusko potřeboválo pomoc proti bolševikům, kteří
Bylo prakticky možně obsadit Petrograd 50.000 vohlásali mír a spolupráci s Centrálními mocnostmi. jáky? Víme z bolševických pramenů, že bolševická
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Nejenom Duerich a mnozí důstojníci legií, ale i vlá- revoluce v Petrohradě byla, provedena pomocí rudých
Telephone: 347 5242
dy francouzská a anglická byly přesvědčeny, že pro gard. Kolem dvaceti tisíc poloozbrojené chátry se
zkrácení války bylo nutno východní frontu udržet zmocnilo Zimního paláce a vládních budov. Jediné
a tudíž bolševiky porazit.
těžké zbraně, které měli bolševici k disposici, byla
Hlavní otázkou, která je středem diskusí o správ- děla z lodi Aurora kotvící na řece Nevě v Petrohranosti či nesprávnosti Masarykovy politiky neutrality, dě. Jedna dělostřelecká baterie mohla loď zneškod- odpůrců.. . Petrohradské vlády byly slabé, Rusko
je, zda legie mohly či nemohly bolševiky porazit. nit. A legie byly vybaveny dělostřelectvem a s po- se rozpadalo na neorganické části. . . Každá organiJak na tuto otázku odpověděl Masaryk? Dočteme se loozbrojenou chátrou v Petrohradě by si dovedly sovaná moc musila prorazit. Nejlepším důkazem jsou
o tom v Masarykově "Cesta demokracie", str. 36-39, iehko poradit. Emanuel V. Voska, který vedl Masa- naše legie; padesát tisíc mužů pevně semknutých
rykovu zpravodajskou službu během prvé světové dostalo se později i proti vůli bolševiků na Sibiř a
druhé vydání, Praha 1933.
Po příchodu prezidenta do vlasti se konala za jeho války a který byl v létě r. 1917 poslán britskou taj- tam se udrželo na linii několika tisíc verst více než
předsednictví schůze ministerské rady dne 23. pro- nou službou do Ruska, říká o věci následující: legie dvě léta." (Cesta demokracie, s. 369-370).
Kdyby se byly legie v únoru 1918 namísto nastousince 1918, na které podal stručnou zprávu o své mohly nejenom "vzít, ale i udržet Petrohrad", kdyčtyřleté revoluční činnosti za hranicemi. O událostech by se k tomu byl býval Masaryk odhodlal. (Viz Ema- pení cesty přes Sibiř do Francie obrátily proti Mosknuel Victor Voska and William Henry Irwin, Spy vě a Petohradu, jak si to mnozí důstojníci legií a
v Kijevě v únoru 1918 Masaryk říká následující:
francouzští vojenští přidělenci přáli, boje mezi legio"Když přišla v Kijevě revoluce bolševická, Due- and Counter-Spy, New York, 1940, s. 198.)
K bolševickému problému se Masaryk vrátil znova náři a bolševiky by se byly neodehrály později v
rich se zase odvážil k vojsku jako poslanec a žádal, aby dva pluky byly poslány proti bolševikům do Da podzim r. 1920, když čs. bolševici, inspirovaní Le- Povolží a na Sibiři, ale v centrech moci v době,
Kijeva, a pomocí Rusů důstojníků, které jsme měli ninem a Třetí Internacionálou, udělali pokus o pře- kdy bolševici byli vojensky i politicky slabí. O jejich
ve vojsku, podařilo se, že jeden náš pluk byl ode- vzetí moci ve státě. V září 1920 v brožurce "O bol- slabosti a strachu z legií, které byly od listopadu
1917 do května 1918 jedinou * dobře organizovanou a
slán. Já viděl, že jen neutralita nás spasí, Duerich ševictví" Masaryk napsal následující:
" Z počátku bolševici neměli valného štěstí; Lenin ozbrojenou mocí v Rusku, je možno dočíst se i v
chtěl dát vojsko k disposici proti bolševikům. To nám
sám se setkal při prvém vystoupení s odporem vlast- jiné literatuře, včetně knihy pisatele těchto řádků
dělalo zle . .
(s. 35-36).
ních straníků; ale dovedl využívat slabosti svých CZECHOSLOVAKIA'S ROLE IN SOVIET STRATEGY.
Na další straně čteme: "Když bolševici vzali Kijev,
dostali jsme se do velmi trapné situace. S bolševiky,
než přišli dó Kijeva, jsme ujednali, že uznávají naši
ozbrojenou neutralitu a že za to my se nebudeme
VELKÝ VÝBĚR VÍN, LIKÉRŮ A PIVA
míchat do ruských věcí. Ale sovět kijevský rozhodl, že se socialisté v české armádě mají připojit k rudé
domácích i importovaných z různých zemí
armádě a že proto pošlou bolševiky do našich regiDODÁME ZA VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII
mentů s propagandou. Od Muravjeva měli jsme podpis neutrality a nyní sovět k nám poslal své agitáPodrobný katalog zašleme na požádání zdarma
tory . . . "
Oiázka postupu čs. legií během a krátce p<< bolševické rtvoiuci v Rusku byla po léta předmětem diskusí. V r. 1917 přijel z Anglie do Ruska T. G. Masa ryk a rozhodl, že legie musí být neutrálními
ve

L. & G. Pergl

odborníci v optice

Tak si vždy bolševici představovali mírovou koexistenci a détentu. Masaryk zabránil porážce bolševiků u Kijeva, udělal s nimi dohodu, ale namísto
vděčnosti, bolševici se snažili převést legie na stranu
revoluce anebo je rozložit. Neměli úspěch.
Ačkoli se v Kijevě bolševici pokusili o puč a o převzetí moci v čs. hnutí za samostatnost na Rusi, Masaryk trval na neutralitě. Odmítl spolupráci jak s
bolševiky tak i s jejich odpůrci a chtěl převést legie do Francie. Začátkem března 1918 udělal dohodu
o odchodu legií z Ruska s bolševickou vládou v Moskvě a odejel přes Sibiř do Spojených států.
Po návratu do vlasti, v prosinci 1918, Masaryk
odpověděl na otázku, zda s bolševiky či proti nim,
následovně:
"Jít s bolševiky jsme nemohli, byli bychom to prohráli na Západě naprosto. Nemluvím zatím o oprávněnosti bolševictví. Jenom podotýkám, že to není
komunismus, ba ani socialismus; jsou to v mase
nevzdělaní chudáci, kteří nemají potuchy o administrativě státu, je to analfabetský absolutism. Tím
bolševictví padá a padne."

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
KARLOVARSKÁ BECHEROVKA
FRANCOUZSKÝ BLANCHARD NAPOLEON
HOLANDSKÝ VAJEČNÝ KOŇAK

za $ 11,80 netto (zlevněno o $ 4.-)
za $ 10.84 (zlevněno o $ 3.70)
za $ 7.91. (zlevněno o $ 3.-)

MELBOURNSKÉ PIVO dodáme do domu kamkoli v Melbourne
za legální m i n i m á l n í
cenu.
Objednejte písemně nebo telefonicky

J. K I N D A & CO. Pty. Ltd.
407 Blackshaws Rd., North Altona, Vic. 3025

Telefon (Melb.) 314-6111
OSOBNÉ můžete nakoupit za uvedené ceny v těchto obchodech: J. Kinda & Co. P/L..
407 Blackshaws Rd., North Altona, nebo 106 Millers Rd., Nrth. Altona, Vic.
ALF'S Wines & Spirits P/L., 417 Springvale Rd., Forest Hill, Vic.
RUDOLF'S Wines & Spirits P/L., 291 Park St., Sth. Meilboume

JAK SE ROZHODNOUT
PŘI VÝBĚRU ZDRAVOTNÍHO P O U Š T Ě N Í
PŘED 1. LISTOPADEM
... Nový způsob australského zdravotního pojištění- začíná dnem 1. listopadu.
Od toho dne nebude již odváděn -přímo z, výplat zaměstnanců příspěvek n'a
Medibank. Bude na vašem rozhodnutí, zda si přejete pojistit se a do jaké výše
u soukromé zdravotní pojišťovny.

Co

musí

zařídit

ti,

'" Rozhodněte se sám, jakou, třídu zdravotního pojištění si přejete. Porovnejte
noyé třídy a sazby zdravotního pojištění ůabížené'Soukromými pojišťovnami a
zařiďte vše potřebné před 1. listopadem.

kteří

platí

příspěvek

na Medibank

Jakmile skončí odvádění příspěvků na Medibank, budete mít nárok na
40%-ní úhradu všech druhů honorářů! za jakoukoliv zdravotní službu (v to počítaje
některé služby péče o oči). Žádná jednotlivá služba nebude vás stát víc než
$; 20, pokud se' platí úředně stanovený honorář. K zajištění této všeobecně
volné úhrady se musíte registrovat u soukromé pojišťovny, která je ochotna
vyplácet úhradu v zastoupení státní pokladny. Informujte se u vámi zvolené
pojišťovny. Registrace vás nic nestojí a pojišťovně nemusíte odvádět žádné
příspěvky.
Nová federální úhrada je menší než úhrada placená doposud v . , jenomže,

přirozeně,., nebudete piatít žádné ! příspěvky na Medibánkv

zachovat
úředně
který

úhradu

léčebných výdajů v

stanoveného- honoráře
platíte

za

službu

je

vašeho
$

10,

Jestliže si chcete

dosavadní výši —
lékaře,
pak

se

při

to znamená 75%

čemž

musíte

nejvyšší

pojistit

rozdíl,

soukromě.

Informujte se u vámi zvolené pojišťovny před 1. listopadem. .;..•••.
^.Všichni, kteří nejsioú pojištěni přotí úhradě léčení-"v ^tíéiňóeťtíci;.. btictótí-' mít
nadále nárok na bezplatné ošetřování v nejnižšf nemocňičříí třídě. Jestliže .chcete
být ošetřován vlastním lékařem ve veřejné nemocnici , aiiebo , být umístěn, .v
soukromé nemocnici, informujte se na pojištění u-vámi zvolené pojišťovny. , •

Výběr pro ty, kteří platí soukromé pojištění
Můžete se rozhodnout, zda si přejete pokračovat v soukromém zdravotním
pojištění (které zahrnuje a,, doplňuje úhradu placenou federální vládou) pro
oba
druhy pojištění, to je- nemocniční léčení a lékařské služby, anebo jenom

pro
jeden
<z nieh:< a -to- k t e r ý k o l i v . : Vaše soukromá zdravotní
pojišťovna-vám sdělí sazby a bližší podrobnosti k porovnání před 1. listopadem,
.,

Přímé placeni Medibanku lékařům
za pensisty zůstává v platnosti.
Zvláštní opatřeni pro
sociální případy
Pokud jste penzistou, máte příslušný průkaz pro zdravotní služby a váš
lékař podává účty přímo státní pokladně,
nemusíte
dělai
nic,
abyste i nadále požíval yýhoci zdravotni služby, jakých jste měl dosud. Jestliže váš .
lékař nepodává účty přímo státní pokladně, potřebujete se registrovat u,
kterékoliv soukromé pojišťovny, která je OchOtiiá vyplácet úhrady v-Zastoupení
státní pokladny, abyste měl i nadále zajištěny výhody, kterých požíváte.
Informujte se u vámi zvolené soukromé pojišťovny. Pro držitele průkazu P;H.B.není v žádném případě třeba sc pojistit anebo platit příspěvky pojišťovně.'
Lékaři budou mít možnost zařídit přímé podávám účtů za ošetření pacientů
s velice nízkým příjmem a za jiné výjimečně nuzné pacienty.
v Před 1. listopadem dostanete1 brožuru ministerstva "zdravotnictví; která- Budete-lí mít nějakou zvláštní
obsahuje veškeré podrobnosti o novém způsobů ánsfralskéha zdravotního pojištění, zvolenou zdravotní pojišťovnu.
NOVÝM ZPŮSOBEM AUSTRALSKÉHO ZDRAVOTNÍHO

/ (i-

otázku anebo• - p r o b l é m ž . - . d s a R e » « i m m

POJIŠTĚNÍ JSOU VšíCHNI POJIŠTĚNI..

HLAS

30. 10. 1978
SPRÁVNÍ

HLEDAJÍ

PŘÁTELÉ

-11-

DOMOVA

VÝBOR

ČS.

Československé vysílání v Melbourne
na stanici 3 EA 1120 KHz:

SOKOLSKÉHO

NÁRODNÍHO DOMU V M E L B O U R N E

s díky potvrzuje příjem těchto darů:
Štefana Vaňko, který bydlel v Darwinu, N. T.
(zpjáva) a iíaixula Eeže, nar. asi v r. 1923, který pp. E. jlarek $ 20, lvi. x. anonym $ 50, Clemens
žil po r. 1948 v Melbourne a později v Sydney (na- Color Centre (Šustek a Halm) $ 72, manž. Pilníkoví $ 20, manž. 1VL a V. Rybovi $ 100, Čs. klub
posled Enfield, NSW) — hledá přítel v USA.
v Jižní Austrálii $ 250, V. Přichystal $ 15, J. Hanzálek $! 30, K. šulc $ 30, F. Neuber $ 10, J. ToRODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V M E L B O U R N E
máš $ 20, J. & R. Burian $ 40, A. Pust. $ 10, J.
pořádá 7. letní tábor pro děti ve věku 6 až 13 roků Tuma-Hermes Studia $ 500, celkem $ 1.167.00.
a to ve dnech 6. až 13. ledna 1979 opět na Šumavě. — Stav konta 20. 10. 1978 je $ 46.370.04.
Informace a přihlášky: V. Ambrož tel. 467-4864,
V. Šustková tel. 288-8137.

ADELAIDE
ČS.

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V

SJEZD
ÚSTŘEDÍ

ADELAIDĚ

DELEGÁTŮ

ČS. DEMOKRATICKÝCH

ORGANIZACÍ

v Austrálii a na N. Zélandě se koná dne 11. a 12.
listopadu 1978 v místnostech YWCA, 189 Liverpool
St., Sydney.
Pří této příležitosti bude se konat tamtéž v neděli
12. 11. odpoledne schůze členů Zastupitelstva Rady
svobodného Československa, žijících v Austrálií.

Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
5. 11.: Nezapomínáme
12. 11.: Macocha
19. 11.: Vita Caroli I.

ve čtvrtek 9. listopadu ve 4 hod. odp.: Posvicení na
sv. Martina
VOLEJBALISTÉ SOKOLA

MELBOURNE

V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI

Po rušném průběhu dlouho trvajících finálových
bojů ve skupinách zvítězilo mužstvo Sokola ve skupině A 2. ligy a porážkou vítěze skupiny B se probojovalo do tzv. Grand-Grand finále. V tom se utkalo
v sále University High School v Parkvilie s týmem
Heidelberg, jehož největší část tvoří hráči státního
viktoriánského týmu pod 20 let, a zvítězilo po velkém boji 3 : 2 (15 : 4, 15 : 11, 13 : 15, 10 : 15, 17 : 15).
Tím, si Sokol zajistil postup do nejvyšší volejbalově
soutěže ve Viktorii, v níž bude hrát v příštím roce.
Je to jistě velký úspěch mužstva.
Na dny 11. a 12. listopadu zajíždí Sokol do Sheppartonu, kde se zúčastní výročního volejbalového turnaje, k němuž je přihlášeno asi 60 týmů.
Mužstvo trénuje dále každou středu od 7. hod.
več. v sále v Ripley Grove, Caulfield.
J. K.

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Koordinační výbor čs. demokratických exulantských
organizací v Austrálii vydal anglickou cyklostilovanou brožurku Communist Stratégy, and Tactics k
šedesátému výročí založení československé republiky.
Brožurka, ve které se vysvětlují komunistické revoluční metody použité v Československu, byla poslána australským politikům, novinářům a církevním
představitelům a také antikomunistickým pracovníkům v devíti asijských zemích. Připravujeme další
anglickou brožurku o čínské strategii a taktice, která vyjde po vánocích.
Podle zpráv našich spolupracovníků,posilují komunisté stále své pozice v indickém odborovém hnutí
a vnitřní komunistické nebezpečí v Thajsku trvá,
přestože poměry navenek jsou v této zemi nyní
klidnější.
Koordinační výbor vydává každý druhý měsíc informačrií věstník Výzva. Komenského poradní konference v Austrálii, která vznikla z podnětu Koordinačního výboru, vydá v nejbližší době anglické brožurky o aplikaci některých zásad Komenského na
současné problémy, obsažených v jeho knize Všeobecná porada o nápravě věcí lidských.
Koordinační výbor
INFILTRACE AUSTRALSKÝCH

ŠUMAVA"

LETOVISKO

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

t

která se koná v neděli 26. listopadu 1978

DUŠIČEK

Dne 1. listopadu je zasvěcený svátek Všech svatých, pro katolíka to znamená, že má být na mši
sv. — 2. listopad je dnem
všech zemřelých — Dušiček. V neděli 5. listopadu
b,ude dušičková pobožnost
ve 3 hod. odp. na Šumavě
u pomníku Padlých, kde

PŘIKRÝVKY,
I

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

i

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem

-1

pití

(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině,
t Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
tmmmwwrwmxmw.w'b.

VZPOMÍNKA
Dne 25. října tomu byl rok, co odešla navždy
naše drahá maminka, paní
JOŽKA DOUCHOVÁ
z Karviné.
Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomeňte s námi.
Wollongong, NSW
Josef a Slávka Novotný
Říjen 1978

PROŠÍVANÉ

TANEČNÍ ZÁBAVU
—

V hlubokém žalu oznamuji všem přátelům
a známým, že po dlouhém utrpení odešla
na věčnost v ranních hodinách 17. října
1978 ve věku 54 roků moje drahá manželka
BLANKA ELIÁŠOVÁ,
rozená Jermářová
Současně děkuji všem přátelům, kteří se přišli
rozloučit s Blankou dne 19. října 1978 do Blairovy
kaple ve Springvale, dále děkuji za květinové
dary a za všechny projevy účasti, kterými se
kdo snažil zmírnit mou bolest.
11 Raymond Court,
Miroslav Eliáš
Oakleigh, Vic. 3166

MELBOURNE
I SYDNEY

KATEŘINSKOU

Jídlo

se zúčastní oslav 60. výročí vyhlášení samostatností
Československé republiky výstavkou československého
folklóru a umění v místnostech ANZ banky, Migrant
Advisory Centre, 66 Elizabeth St., Melboume-City,
která bude otevřena od 30. října do středy 8. listopadu a to v pracovních dnech od 9. hod. dop. do 5.
hod. odp. Výstavka je přístupna zdarma veřejnosti.

ŠKOL

Společenství nového řádu v Melbourne se zabývalo na několika svých schůzích otázkou marxistické a komunistické infiltrace australských škol a
otázkou vlivu tak zvaných sekulárních humanistů
na výchovu mládeže. Z našeho podnětu vytvořili
australští přátelé zvláštní školský výbor, který začal nedávno pracovat, shromažďuje dokumentární
materiál a vydává informační věstník.
Náš český spolupracovník, učitel na australské škole, vypracoval již tři zprávy o situaci, které jsme
poslali školskému výboru. Prosíme rodiče, aby v zájmu řádné výchovy svých dětí a v zájmu budoucnosti této země sledovali tyto problémy a podávali nám
zprávy o zneužívání australských škol k marxistické
propagandě a přihlásili se ke spolupráci s australským školským výborem. Na vaše přání bude anonymita vašich zpráv zaručena. Pište na adresu: Společenství nového řádu, P. O. Box 255, East Caulfield, 3145.
i

BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Melbourne:

175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:

Telefon 622-2453

JUGOSLÁVIE

MISTREM

SVĚTA

(Pokračování se strany 12)
bude patřit k nejhodnotnějším v historii tohoto krásného sportu. Vždyť závěrečná utkání poukázala na to,
že světová mužská košíková nestagnuje, že z ní i
při té zvýšené rychlosti a tempu nevymizela výtečná technika, skvělý doskok, výskok, taktika a přesná
střelba. A neproměnit trestné hody, To se dnes už
každému družstvu vymstí. Vzorem, jak má košíková na nejvyšší úrovní vypadat, bylo finálové -utkání
mezi týmy SSSR a Jugoslávie, v jehož závěrečné
části (v prodloužení) snad ani jeden z těch 30.000
diváků, kteří zápolení sledovali (!), nevydržel sedét,
úniky hráčů obou družstev vyburcovaly i nervy nestranných příznivců košíkové, kteří si přišli skutečně
na své, něco podobného snad ještě neviděli. A i
když toto finále bylo naprosto vyrovnané, zaslouženými mistry světa se stali po 8 letech znovu reprezentanti Jugoslávie, kteří sice vyhráli nad družstvem
SSSR pouze rozdílem jednoho bodu (82 : 81), ale sovětský tým porazili už ve finálové skupině o 13 bodů
a proto jim právem patří světové prvenství.
Že dramatičnost a vyrovnanost nebyly pouze v boji
o zlatou medaili, svědčí i zápolení dalších: Italové
přišli o bronzovou medailí s Brazilci o pouhý bod
(85 : 86) a olympijští přeborníci Američané porazili
Kanaďany v boji o pátou příčku světového žebříčku
o koš 96 : 94.
Nás jistě všechny mrzelo, že čs. družstvo, které
ještě před rokem bylo na mistrovství Evropy třetí
(před Italy), prohrálo dosti nešťastně ve skupině s
Australany (o 3 body) a nedostalo se do finálové
skupiny 8 nejlepších družstev světa. Soutěž útěchy
však ukázala, že čs. košíkáři do finálové skupiny
patřili a že by v ní hráli lepší roli než Australané,
kteří tu šli od prohry k prohře. Čs. družstvo, které
ve skupině kromě s Australany prohrálo i s týmem
.USA, vyhrálo všechna střetnutí soutěže útěchy a
obsadilo 9. místo, které neodpovídá skutečné síle čs.
basketbalistů.

vzpomeneme na své drahé
zemřelé — aspoň v duchu
jim pošleme kytičku vzpomínek a modliteb, když
Konečné pořadí: 1. Jugoslávie, 2. SSSR, 3. Brazílie,
nemůžeme být u jejich 4. Itálie, 5. USA, 6. Kanada, 7. Austrálie, 8. Filihrobů tam daleko doma. píny, 9. ČSR, 10. Portorico, 11. Čína, 12. DominikánPáter J. Pekša ská republika, 13. Jižní Korea, 14. Senegal.
SPORTOVNÍ

KLUB SLAVJA

MELBOURNE

srdečně Vás zve na

TANEČNÍ

ZÁBAVU

kterou pořádá- v sobotu 11. listopadu 1978
k ukončení letošní fotbalové sezóny

v St. Joseph Hall (vedle; kostela), Station St., Chelsea
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
Při zábavě budou předány ceny nejlepším hráčům klubu
Kontinentální hudba
Tombola
Vstupné $ 9.- včetně výborjné teplé i studené večeře
(Přineste si vlastní nápoje)
Rezervování míst: tel. 598-5756 (Chrpa), 206-4202 (Křepčík)

sport
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HLAS

DOMOVA

30. 10. 1978
EVROPSKÝ

POHÁR

Evropské pohárové soutěže v kopané pokračovaly
18. njna i.ckanimi 2. kola, ve kterém si z čs. zástupcu nejiepe veal vítěz Československého poháru Baník
Ostrava, který na Bazalech vyhrál v prvním utkáni
2. koia soutěže "držitelů trofejí" nad irským mužstvem Shamrock Rovers 3 : 0 a je tak zřejmě jednou
Karel Janovský
nohou ve čtvrtfinále této druhé nejslavnější soutěže
fotbalové Evropy, neboť těžko se dá věřit, že by tuto
Takovou kopanou už jsme dlouho neviděli
středu 1. 11. soupeř vyhrál doma 4 : 0 .
Poměrně dobře si vedli i fotbalisté pražské Dukly,
kteří prohráli v 2. kole Poháru UEFA v Liverpoolu
s FC Evertonem pouze 1 : 2, takže v odvetě na pražčs. kopaná je znovu na nejlepši cestě navázat na své skvělé úspěchy v minulosti. Pod dirigentskou
ské Julisce by jim k postupu stačilo vyhrát 1 : 0 .
taktovkou trenéra dr. Jozefa Vengloše zvítězilo čs. národní mužstvo v premiéře evropského šampionáNejhůře je na tom opět čs. přeborník Zbrojovka
Bmo, která stačila hrát v Poháru mistrů evropských
tu ve Stockholmu nad Švédy 3 : 1, aby pak o týden později v Praze na Strahově prohrálo s týmem NSR
zemí doma s Vislou Krakov pouze 2 : 2, tedy výsled3 : 4. Nutno však říci, že se tak stalo po velkém dramatu, v utkání, jaké jsme už dlouhá léta neviděli,
kem, jakým už ve své premiéře Brno hrálo doma s
a že čs. fotbalisté prohráli s Němci naprosto nezaslouženě. Tato prohra však tak neboli, neboť čs.
Dozsou Ujpešť Budapešť. Je však nepravděpodobné,
reprezentanti podali výkon o kterém se dá hovořit v superlativech.
že by brněnští fotbalisté zopakovali v Krakově svůj
triumf z Budapešti. Zápas si však prohráli sami,
Prohrát s dvojnásobnými mistry světa Němci (Eten Míč putoval s jemnou precisností od hráče k hráči,
neboť neproměnili jeden pokutový kop. a měli i smůpodali o třídu lepší výkon, než na mistrovství světa byla to drtivá převaha Čechoslováků, Němci se jen lu, že vyrovnávací branku dali Poláci necelých 5
v Argentině) 3 : 4 ,
přitom nastřeiit 3 břevna, to sporadicky dostávali přes půlící čáru. Byl to fotbal, minut před závěrem.
už mluví jasnou řečí. Už ve 3. minutě zápasu na- o kterém se bude v celé Evropě ještě dlouho psát,
střelil Gajdůšek z pražské Dukly břevno Maierovy ani jeden zápas na letošním mistrovství světa v
branky, což mohlo být důležité pro celý další chod Argentině se nedá s tímto utkáním srovnávat. A
zápasu. Stačila však v 8. minutě jedna z mála chyb to říkám i přesto, že si uvědomuji, že na mistrovství
v čs. obraně, a nekrytý Ambramczik získá i NSR ve- světa se taktisuje a přátelská utkání mají přinést — Francouzské fotbalové národní mužstvo vyhrálo v
dení 1 : 0 . Už o 3 minuty později Čechoslováci při "otevřenou" hru. škoda, ještě 3 minuty před kon- Lucembursku kvalifikační utkání 5. skupiny evropskétrestném kopu Němců nepostavili dobře zed' a míč cem utkání trefil Nehoda z pražské Dukly jen tyč ho šampionátu 3 : 1 a vede se 3 body a skórem 5 : 3
Bonhofa (hraje za španělskou Valencii) skončil po- a dvakrát Čechoslováci z 2 metrů přestřelili. Jednb (předtím hrálo doma se Švédy 2 : 2) tabulku. 2. ČSR
druhé za zády nejslabšího muže — a jediné slabiny je jasné: Československo - prohrálo s NSR v Praze 2 body, skóre 3 : 1 , 3. Švédsko 1 bod, skóre 3 : 5 ,
v čs. týmu — ostravského gólmana Hichalíka. V naprosto nezaslouženě,
neboť bylo lepším týmem, 4. Lucembursko b. b., skóre 1 : 3.
zápětí nato dal Masný gól, který však nebyl švý- kterému však se lepila smůla na paty. Zahrají-li tak — Sovětští vzpěrači vyhráli nečekaně celkovou klacarským rozhodčím Damou pro domnělý ofsajd uznán. Čechoslováci příští rok v kvalifikačních zápasech sifikaci národů světového šampionátu v Gettysburgu
Že branka byla regulérní, potvrdil na počátku svého mistrovství Evropy, mohou i v r. 1980 zasáhnout v v USA před vzpěrači Kuby a V. Německa,
čs.
přénosu druhé půle reportér Bavorského rozhlasu, Itálii do závěrečných bojů o titul mistra Evropy, kte- reprezentanti obsadili 10. místo. K nejlepším patřil
který rekapituloval průběh, prvních 45 minut a při rý nyní obhajují.
Rudolf Strejček, který obsadil v supertěžké váze
tom řekl: "Měli jsme hned na počátku utkání velké
Den předtím se v Plzni střetla B mužstva NSR a (nad 110 kg) třikrát 5. místo, když ve dvojboji vzeštěstí, když Gajdůškova střela dřela jen Maierovu ČSR. Zvítězili Čechoslováci 2 : 1 , i když předvedli přel 390 kg (trhem 175 kg, nadhozem 215 kg).
branku. A co hlavní, za stavu 0 : 2 zamhouřili po- o dvě třídy horší výkon než čs. Áčko.
— Mladý čs. tenista Tomáš Šmíd prohrál na mezistranní sudí i hlavní rozhodčí Dama obě oči, když
národním turnaji Grand Prix v Madridu až ve fiČechoslovákům neuznali pro ofsajd prsní branku!"
nále, když podlehl členu španělského daviscupového
Čs. tým, nedeprimován ani touto nespravedlnosti, snítýmu Josemu Higuerasovi 7 : 6 , 3 : 6 , 3 : 6 a 4 : 6,
žil v 15. minutě hráčem pražské Dukly Šfambachrem
a inkasoval za toto druhé místo "pouze" 6.800 dostav na 1 : 2 a vyrovnávací gól visel ve vzduchu.
Pražští vojáci pokračují i nadále v sérii pěkných larů. Mladá Hana Mandlíková vyhrála dámskou dvouVe 30. minutě zabránil jeden ze západoočmeekých výkonů, především zásluhou svých internacionálů hru turnaje v Barceloně.
zadáků pohromě jen za cenu ruky v trestném úze- štambachra, Nehody a Gajdůška. V 10. kole uhráli
— Jeden z našich nejslavnějších fotbalistů historie
mí, ale i tentokrát zůstala píšťalka Dainy němá. Y 35. na hřišti dosud dobré Trnavy bezbrankovou remizu,
Slávista Josef Bican se v minulých dnech dožil v
minutě se dopustili pro změnu faulu čs. zadáci a z aby pak zvítězili na Julisce nad Plzní 4 : 2. Mají
plné svěžesti 65 let.
trestného kopu dal H. Mueller nepozorném« Miefaa- dvoubodový náskok před překvapením sezóny, Bani-'
líkovi třetí gól a krátce nato proměnil Bc-nhof po- kem Ostravou, a čtyřbodový náskok před dvěma slo- — Vítězstvím v londýnském Crystal Palace 3 : 2 nad
kutový kop ve vedení NSR 4 : 1. Byly to všechno venskými týmy: Lok. Košice a Slovanem Bratisla- Australany kvalifikovaly se tenisté V. Británie po
41 letech znovu do finále Davisova poháru. Jejich
laciné branky, kterých Němci dosáhli. Přesto nikdo va. Dukle Banska Bystrica, zdá se, dochází dech.
soupeři však budou nyní na americké půdě reprezenuž nevěřil, že Čechoslováci se odhodlají k velké pro- Sparta vítězstvím nad VSS Košice 3 : 1 se konečně
tanti USA, kteří vyhráli v Goteborgu nad švédy 3 : 2.
tiofenzivě.
dostala z posledního místa tabulky, které přenechala
Po změně stran se však prakticky hrálo už jen (při bodové shodě, ale lepším brankovým poměrem)
NOVINÁŘSKÁ "SVOBODA" NA OH V MOSKVĚ
na německou branku. Útok za útokem se valil na trenčínské Jednotě.
Podle zprávy západoně- pouze v pěti
dějištích
Maierovu svatyni: Masný z pokutového kopu (v A .
Sedmé kolo bylo chudé na branky. Třikrát se mužminutě) a Štambachr po nádherné souhře v 60. mi- stva rozešla bez branek 0 : 0 . Byla to střetnuti: mec-ké tiskové sportovní olympijských zápolení, ne
nutě snížili na 3 : 4 . Všichni v hledišti zaplněném Trnava — Dukla Praha, Zbrojovka Brno — Prešov služby SID v Duesseldor- však v jiných koutech
40.000 diváky byli přesvědčeni, že čs. tým zvítězí. a Slovan. Bratislava — Teplice. Výsledkem 1 : 0 vyfu, prohlásil jeden z čle- SSSR, kde prý nemají co
hrála Lokomotiva Košice nad pražskou Spartou a
Baník Ostrava v Praze nad Bohemians. Dvakrát vy- nů moskevského příprav- dělat, referovat mají o
hráli domácí fotbalisté 2 : 1 : Plzeň nad Interem Bra- ného výboru olympijských olympiádě a o ničém jiHokejová liga
tislava a Dukla Banska Bystrica nad Trenčínem. her na schůzce v Tbilisi, ném. Těmi pěti olympijHokejisté, kteří letos zahájili sezónu o něco později Úrodu branek -viděli diváci pouze v pražském Edenu,
že na olympijských hrách skými městy jsou: Mosknež předešlá léta, mají najednou naspěch. Absolvo- kde Siavia vyhrála nad VSS Košice 4 : 2 .
vali už po 5 mistrovských zápasech, po kterých je
Překvapením 8. kola bylo vysoké vítězství Baníku v Moskvě akreditovaní za- va, Tallin, Leningrad, Kiv čele tabulky bratislavský Slovan, který hraje v Ostrava doma nad Duklou Banska Bystrica 4 : 0. hraniční novináři se bu- jev a Minsk.
porovnání s minulou sezónou jako vyměněný, přestože Obhájce titulu mistra republiky Zbrojovka Brno pro- dou moci volně pohybovat
—
•
—
trenér doc. Horský má k dispozici téměř stejný "ma- hrál v Bratislavě s Interem 0 : 1, když promarnil řateriál". V 5. kole zastavil Slovan velký seriál Dukly du šancí. Do dobré formy se dostává bratislavský
Československo pouze v soutěži "útěchyf
Trenčín, za kterou hraje čs. reprezentant Ivan Hlin- Slovan, který vyhrál v Trenčíně 4 : 1. Sparta Praha
JUGOSLÁVIE MISTREM SVĚTA
ka (dosud Litvínov). Trenčín byl od počátku v čele vyhrála doma nad VSS Košice 3 : 1 , — Tatran Preligy, prohrál však na bratislavském ledě 0 : 6.
Manila na Filipínách byla v říjnu dějištěm VIII.
šov hrál s Bohemians 2 : 2 , —Dukla Praha Zdolala
Do tempa se stále ještě nemůže dostat jihlavská Plzeň 4 : 2 . — Lok. Košice připravila Trnavě první mistrovství světa v košíkové mužů, které nejen svou
Dukla, přestože má letos ve svém středu kanonýry prohru v sezóně ( 1 : 0 ) — a utkání v Teplicích mezi atraktivností a dramatičností, ale i skvělou úrovní
(získala dokonce z Pardubic Vládo Martince). — Pod- domácími fotbalisty a pražskou Slavii bylo kvůli
(Pokračovanie na str. 11)
řadnou roli bude letos hrát zřejmě znovu brněnská mlze přerušeno a bude se dohrávat v náhradním terHLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně,
Kometa. Nováček ligy TJ Gottwaldov získal teprve mínu.
v 5. kole prvé 2 body, když zvítězil na domácím ledě
ftídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Tahulka po 8. kole: 1. Dukla Praha 13 bodů, skóre
nad Motorem č . Budějovice 2 : 1. českobudějovičtí 20 : 4, 2. Baník Ostrava 11 b., skóre 14 : 7, 3. Loko8 Moorhouse St., Richmond,
Vic. 3121.
hokejisté uzavírají tabulku, nutno však poznamenat, motiva Košice 10 b.. 4. Slovan Bratislava, 5. Tatran
Telefon 42-59«0.
že nehráli ještě ani jedno" utkání doma (stadión není Prešov, 6. Dukla Banska Bystrica (po 9 b.), 7. TrnaROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii .$ 12.-, do
ještě v pořádku).
va, 8. Inter Bratislava (po 8 b.), 9. Slavia Praha,
10.
Bohemians.
11.
VSS
Košice
(po
7
b.),
12.
Zbrozámoří
lodní poštou: NZ $ 14.-, US $ 14.- Can.
Tabulka po 5. kole: 1. Slovan Bratislava 8 bodů,
skóre 28 : 8, 2. Vítkovice 8 bodů, skóre 21 : 15, 3. jovka Brno, 13. Teplice, 14. Plzeň (po 6 b.), 14. Spar$ 14.-, £stg. 8.-, DM 31.-, Rand 12.- nebo
Trenčín 7 b., 4. Pardubice, 5. Košice (po 6 b.), 6. ta Praha 5 bodů. skóre 8 : 13, 16. Jednota Trenčín
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příLitvínov, 7. Jihlava, 8. Kladno (po 5 b.), 9. Sparta, 5 bodů, skóre 9 : 18.
platku sdělíme na požádání obratem.
Slavia
a
Teplice
mají
vzájemné
utkání
v
Tepli10. Brno (po 4 b.), řl. TJ Gottwaldov 2 b., 12. Motor
cích k dobru.
č . Budějovice b. b., skóre 5 : 22.

NSR porazí nezaslouženě ČSR 4:3

Ve zkratce

Fotbalová liga : :

