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Konference v Budapešti a Salt 2

Stejně jako dosud
Po celé řadě celostátních sjezdů režimních organizací jako JZD, Svazarmu,
Svazu žen aj. a oslavách prvního máje a sovětského přátelství zaostřil se zá
jem československé vládní propagandy na Maďarsko, resp. na bratření, k němuž
tam v polovině května docházelo. Z Československa se totiž vydaly na jih letadly
i po zemi ozbrojené jednotky, aby se "v úzké součinnosti s ostatními" zúčasF
nily manévrů armád států Varšavského paktu, a skoro současně tam odletěl
ministr Chňoupek .s patřičným doprovodem, aby jednal v Budapešti se
zahraničními ministry komunistických zemí o míru a přátelství s celým svě
tem na věčné časy.
Vojenské jednotky pro
kázaly při cvičení nazva
ném štít 79 dokonalou při
pravenost bránit výdobyt
ky
socialismu,
ovšem
podrobnosti obrany zůstaly
vojenským
tajemstvím.
Naproti tomu zahraniční
ministři mají zřejmě zá
jem na co největší publi
citě usnesení, k němuž
jednohlasně
dospěli. V
dlouhém závěrečném ko
muniké se svět dovídá, že
lze nejlépe pomoci míru
novou konferencí, která
by se měla konat ještě
letos — předcházela by
tedy madridské konferen
ci, k níž má dojít v roce
příštím — a že vlády ko

MEDZINÁRODNÁ PRESTÍŽ
V spojitosti s jarným zasadaním Medziparlamentnej únie, ktoré sa konalo v minulom mesiaci v Prahe,
i sa v rezimných oznamovacích prostriedkoch .znova
zdôrazňovala “ neustále rastúca medzinárodná pre
stíž a autorita Československa a úspešnosť jeho in
tenzívnych medzinárodných stykov’ ’. Takéto a podob
né formulácie sa objavujú pri každej len trocha
vhodnej príležitosti. Tak napríklad za veľk ý medzi
národný úspech režimu sa svojho času vydávala
aj skutečnost’, že Československo zvolili de Bezpeč
nostnej rady OSN, hoci pritom išlo o turnusové
zaplnenie miesta rezervovaného na základe územné
ho princípu pre východný blok. P r i inej príležitosti
sa vzrast medzinárodnej prestíže Prahy dokazoval
aj štatistickým výpočtom medzištátnych dohôd a
zmlúv, ktoré uzavrelo Československo a pri ktorých
išlo v prevažnej väčšine o obchodné, dopravné, kon
zulárne a iné podobné dohody, bez ktorých sa v
dnešnom svete nezaobídne ani jeden štát. Z a .dô
kaz vzrastu medzinárodnej prestíže režimu sa pova
žujú aj rozličné štátne návštevy takého druhu, akou
bola návšteva abesínskeho diktátora či predsedu vlá-’
dy Jemenskej ľudovej republiky.

ských základen na cizím
území a ke stažení cizích
vojsk z území jiných států,
požadují vytvoření bezatomových pásem a pásem
míru v různých oblastech
Jestvujú aj iné meradlá medzinárodnej prestíže tej
včetně Evropy . . .
Kterej krajiny. Meradlá, ktoré vychádzajú z kritérn
dôležitých z hľadissa občanov a nie z hľadiska vlád
“ Členské státy Varšav
nucich. Takýmto kritériom je aj miera ľudských
ské
smlouvy
vyzývají práv a občianskych slobôd poskytovaných obyvate
munistických států jsou vání stavu vojsk a výzbro všechny státy, aby své ľom. Nezávislá americká spoločenská organizácia
připraveny podepsat na ní je na území jiných států. vzájemné vztahy budovaly Freedom House vydáva každoročne publikáciu, v
dalekosáhlé smlouvy. Z Požadují uzavření dohod o na základě přísného do ktorej skúma, ako sa zachovávajú politické práva
a občianske slobody a kategorizuje jednotlivé štáty
budapeštského komuniké, snížení stavu ozbrojených držování
zásad,
které
podľa toho, ako sa v nich tieto práva a slobody
klidně uveřejněného v čs. sil a výzbroje, požadují, schválila
konference o realizujú. Podľa poslednej takejto publikácie za šty
novinách, citujeme:
aby bylo podniknuto další bezpečnosti a spolupráci roch miliárd 277 miliónov obyvateľov našej -planéty
“ Státy zastoupené na úsilí v mezinárodním mě v Evropě — svrchované žije v súčasnosti 35% v slobodnej spoločnosti, 25%
zasedání jsou proti zvyšo- řítku o likvidaci vojen (Pokračování na str. 2) v spoločnosti napoly slobodnej a 40% v . neslobode.
Do prvej kategórie patrí dovedna 48 štátov, do.dru
hej 54 a do tretej 56. Do tejto poslednej kategórie
patrí aj dnešný režim v Československu.
Obchodné styky medzi Západom a komunistickými krajinami a
štúdia o stave slobody však v jednotlivých kate
góriách člení štáty ďalej podľa celého radu ď a l
ších kritérií do siedmych podskupín. Nezaškodí
tu uviesť otázky na ktorých závisí začlenenie analyzo
Za súčasného medzinárodního vývoja, keď komunistická čina vstupuje po vanej krajiny do jednej zo spomenutých podskupín.
V publikácii sa skúmajú v tejto spojitosti napríklad
30ročnej izolácii na medzinárodnú scénu, sústreďuje sa pozornosť svetovej ve
takéto problémy: jestvuje v príslušnej krajine cen
rejnosti na politické dôsledky tejto mimoriadnej udalosti, ale í na hospodárske zúra či iná forma štátnej kontroly oznamova
pole, na ďalší vývoj obchodných vzťahov medzi Západom a komunistickými cích prostriedkov? Funguje v krajine nezávislé
krajinami. To hlavne preto, že sa bude komunistická Čína snažiť dohoniť to, čo súdnictvo a uskutočňuje sa v nej verejná kontrola
za 30 rokov zameškala a pomocou Západu vybudovať svoje hospodárstvo i policajných orgánov? Sú v krajine politickí väzni
odsúdení za presvedčenie? Zaručuje sa v krajine
svoju obranu, a Sovietsky zväz z obavy pred touto aktivitou Číny prejavuje v praxi zhromažďovania sloboda a sloboda združo
záujem o rozšírenie svojich vťahov so Západom.
vania v náboženskej, pracovnej a komerčnej sfére?

Konkurencia Moskva-Peking

Nemáme, ptejte s e !
Zlí imperialisté a jejich prisluhovači v zaproda
ném kapitalistickém tisku se úsilovně snaží pomlou
vat socialistické země, zlehčovat jejich nesporné
velké úspěchy při budování
šťastných dnešků i
zítřků, popírat důkazy o radosti ze života, která je
vlastni každému poctivému občanu. Roztrušují proto
nejen povídky o jakémsi omezování osobní svobody,
ačkoliv si ve skutečnosti, jak je všeobecně známo,
lid sám vládne, ale nestoudně tvrdí i nepravdy o
našem hospodářském životě, o jakýchsi nedostatcích
při zásobování a organizaci, o neochotě atd. Jakoby
socialistický člověk nemohl u nás dostat vše, nač
si vzpomene . . .
Jenže prisluhovači zrůdných kapitalistů se dokáží
vloudit i do nejsocialističtějšího listu:
"Jen stěží by snad každý z nás spočítal, kolikrát
již v obchodě vyslechl při otázce, zda je to či ono
zboží, odpověď — nemáme, ptejte se. Dialog samo
zřejmě pokračuje, protože zákazník chce vědět, kdy
se má ptát, kdy prodejna žádané zboží obdrží. Věta,
která pak následuje, je vlastně již takovým obchod
nickým zaklínadlem. Kdy zboží přijde, nevíme, prostě
ptejte se. Slova jsou to většinou pronesená tak ne
zasvěceně, že kupující nabývá dojmu, že nejvice
neinformováni lidé jsou v obchodě. Snad by zde i
na tu nejprostší otázku, například co je dnes za
den, zněla odpověď —- nevíme, ptejte se. Potřebuje-ii zákazník výrobek nutně, jde-li třeba o dětské
oblečení či jinou nezbytnou věc, neni vyhnutí než
chodit, ptát se a ztrácet čas. A nad mnohokrát opa
kovaným propagačním heslem obchodu — přijďte,
poradíme, posloužíme — se' jen pousmát . .

Nie je ľahko povedať,
ako rýchlo sa rozvinie táto
nová éra, ale jedno je isté,
že
prvok
konkurencie
medzi Moskvou a Pekin
gom bude hrať v týchto
snahách svoju úlohu.
Ako vyzerajú obchodné
vzťahy Západu , s týmito
komunistickými
krajina
mi?
So Sovietskym zväzom
(podľa hodnoty tovaru v
r. 1977) v dolároch:
Západné Nemecko 5.50
miliárd, Japonsko
3.36
miliárd, Fínsko 3.15 mi
liárd, Taliansko 2.73 mi
liárd,
Francúzsko' 2.50
miliárd, Veľká Británia
1.93 miliárd, Spojené štá
ty 1.86 miliárd,

O obchodných stykoch
s komunistickou Čínou nie
sú nateraz po ruke takéto
ucelené údaje. Obchod Čí
ny so Spojenými štátmi
sa vyvíjal takto:
Po prvý raz od ukon
Tentokrát podlehlo záludnému útoku skrytých přičenia
druhej svetovej voj
sluhovačů Rudé právo (16. května 1979, strana 2),
kam byla nasazena jakási redaktorka Eva Sadílková. ny doviezlä Amerika z Čí

ny v r. 1971 tovaru za 5
miliónov dolárov. V r.
1972 vyviezla Amerika do
Číny tovaru za 63 miliónov
$. V r. 1973 to vzrástlo
na 690 milióonov a dote
rajší rekord v americkom
vývoze do Číny drží rok
1974, keď sa vyviezlo to
varu v hodnote za 807 mi
liónov $. V roku 1978 bolo
do decembra zaznamena
né, že Spojené štáty vy
viezli do Číny tovaru za
700 miliónov $ a doviezli
z Číny za 300 miliónov do
lárov. Očakáva sa však,
že tento rok prinesie v e ľ 
ký obrat. Čína sa zaviaza
la kúpiť každoročne za
budúcich 5 rokov 6 milió
nov ton amerického obi
lia.
Okrem toho je skoro'
isté, že vyšší obrat bude
v oblasti priemyselného
tovaru. V novembri a de
cembri lanského roku uza
vrela vláda komunistickej
Číny dodávkové zmluvy s
(Pokračovanie na str. 2)

Je v nej možnosť slobodnej voľby povolania a za
mestnania, slobodného vzdelania, slobodného pohy
bu vrátane cestovania do zahraničia? Akým spô
sobom sa chráni súkromie občanov?
Kto si na tieto otázky dal príslušnú odpoveď z
vlastnej skúsenosti, toho ani neprekvapí, že dnešné
Československo sa ocitlo v šiestej, teda predposlednej
podskupine neslobodných štátov á že toto “ čestné
miesto" si delí s Kongom, Líbyou, Irakom; Sýriou
a Zaire ako aj s tzv. socialistickými krajinami ako
Sovietsky zväz, Čína, NDR a Kuba. V poslednej
siedmej podskupine sú “ z bratských krajín’ ’ Bul
harsko a Mongolsko, ď alej Albánsko, Afganistan,
Vietnam, Kambodža, Severná Kórea, Abesinsko, , a
niekdajšia Aminová Uganda.
ľ
Začlenenie dnešného Československa do tretej ka
tegórie krajín, v ktorých panuje nesloboda a do
šiestej, predposlednej, podskupiny v tejto kategórii
je nielen dôkazom toho, aká miera slobôd sa pri
znáva jeho občanom, ale súčasne aj svedectvo sku
točnej medzinárodnej prestíže krajiny, či lepšie po
vedané režimu, ktorý v nej vládne a ktorý oslavo
val desiate výročie svojho vzniku. Napriek všetkej
zdanlivej medzinárodnej aktivite tohto režimu došlo
za posledných desať rokov k takej demontáži medzi
národnej prestíže Československa,, akú nezažili obča
nia žiadnej inej krajiny s obdobným civilizačným
zázemím. Režim sa teda tu sotva má čím vysta
tovať.
~Šť
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Stejně jako dosud
(Pokračování se str. 1)
rovnosti,
respektování
práv vyplývajících
ze
svrchovanosti, nepoužívání
síly ani hrozby silou, ne
porušitelnosti hranic, územní celistvosti států,
mírového urovnávání spo
rů, nevměšování do vnitř
ních záležitostí, respekto
vání lidských práv a zá
kladních svobod, rovno
právnosti a práva národů
rozhodovat p vlastním osu
du, spolupráce mezi státy
a svědomitého plnění zá
vazků plynoucích z mezi
národního práva.”

né už v Helsinkách a na
bádá ostatní státy, aby
plnily své závazky, aby
smlouvy a dohody dodržo
valy , . . Závěr moskevské
ho, resp. budapeštského
usnesení tvoří ujištění, že
“socialistické státy zastou
pené na zasedání budou
stejně jako dosud důsled
ně a neochvějně usilovat
o mír, uvolňování a mezi
národní spolupráci”. Stej
ně jako dosud!

Na konferenci v Buda
pešti navazují komentáře
o
americko - sovětské
smlouvě o omezení strate
Komuniké tedy v zásadě gických útočných zbraní,
navrhuje dohody podepsa- tzv. Salt 2. která má být
podepsána v polovině příš
tího měsíce Carterem a
Malý oznamovatel
Brežnévem ve Máni. Vý
znam. který této smlouvě
přikládají
komunistické
PRIV. HOTEL-MOTEL
v East Melbourne, blíz režimy, je jasné větší, než
ko nemocnice, MCG a jaký je všeobecně přijat
City, 21 Gr„ stálý pří na Západě. Hlavni rozdíl
jem pro rodinu, LH
v názorech tvoří západní
$ 40,00(1 nebo nejbl.
pochyby o skutečném doTel. 534-4421, 534-0417.

HLEDÁM

spolehlivou paní k úkli
du domu lékaře v Hawthornu, dvakrát týdně
po 2 až 3 hodinách.
O podrobnosti volejte
(možno česky) (Melb.)
24-3498 nebo 819-4150.

DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLL
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL

P. 115, 259 Malvem Rd
South Yarra, Víc.
Tel. 240-9465

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

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

175 Brougham St., Kew,
Víc. 3101, tel. 861-8427
SYDNEY:

Telefon: 6222453

DOMOVA
Ozvěna této spokojeno
sti a chvály přicházela
pak v Československu z
mnoha stran.
Citujeme
aspoň namátkou pražskou
Práci (19. 5.): “ Jestliže
se nakonec podařilo od
stranit všechny uměle kla
dené překážky (k smlou
vě Salt 2) či alespoň je
jich podstatnou většinu, je
to zásluhou sovětské míro
vé politiky, která při šesti
letém jednání prokázala
zásadovost v základních
otázkách a pružnost a
ochotu ke kompromisům v
otázkách dílčích . . . ”

držování smlouvy, o ne
snadné kontrole sovětské
ho zbrojního průmyslu. V
západní Evropě se pak
ozývají kritické hlasy, že
se dohoda týká zbraní,
kterými by se mohly obě
velmoci vzájemně napad
nout, ale ne těch, které se
dají použít na kratší vzdá
lenost, které by měly do
sah ze sovětského bloku
na západní a jižní Evro
pu.
Spokojenost se smlou
V mezinárodní politice
vou Salt 2 projevil B.
Chňoupek hned po skonče se nestává často, že by se
ní budapeštského jednání, při podobné dohodě mohly
vykazovat úspěchem obě
když řekl novinářům:
smluvní
strany.
“ Osobně si myslím, že
setkání na nejvyšší úrov
ni mezi Leonidem Brežné
vem a Jamesem Carterem
se stane mimořádně vý
znamnou mezinárodně po
litickou událostí, která bu
de mít ohlas prakticky na
všech kontinentech a pro
mítne se do všech oblastí
mezinárodní politiky. Pro
to jsme také zde v Buda
pešti považovali za milou
povinnost blahopřát mini
stru zahraničních
věcí
SSSR Andreji Gromykovi
a vyjádřit náš obdiv k
obrovské trpělivosti, prozí
ravosti
a
politickému
ismu. s nímž sovětská dip
lomacie.
plnící
závěry
sjezdu KSSS. velmi brzy
dosáhne tohoto významné
ho úspěchu.’’

Československo přispělo
v minulých dnech k mí
rovému soužití a meziná
rodní spolupráci “ podpo
rou míru” na Středním
východě, oficiální návště
vou Gustáva Husáka v
Sýrii, k níž došlo před
týdnem. V těchto dnech,
hned po návratu z arab
ského státu, vítal pak Gu
stáv v Praze “ jednoho z
hostů nejmilejších” , před
sedu rady ministrů SSSR
Alexeje Nikolajeviče Kosygina. Lid se jistě na ná
vštěvu velmi těšil, proto
že mu bylo předem ozná
meno, že “ návštěva A. Kosygina pozvedne sovětskočeskoslovenské vztahy na
ještě vyšší úroveň’ ’ . Kam
až, to se předem neví.

Konkurencia Moskva—Peking
(Pokračovanie zo str. 1) lehem Steel Corporation
V súvislosti s obchod
týmito americkými firma — vybodovanie iných baní nými rokovaniami medzi
mi:
na železnú rudu. Hodnota Spojenými štátmi a So
U. S. Steel Corporation projektu 100 miliónov do vietskym zväzom v Mo
— vybudovanie baní na že lárov, ARMCO. Inc. — skve odborníci hodnotili a
leznú rudu a vysokej pe dodá do Číny zariadenie porovnávali
ekonomický
ce na tavenie rudy, Beth- na vŕtanie olejových stud potenciál oboch krajín. V

DARUJTE

moderní keramiku

ní. Hodnota dodávky 15
miliónov $, Kaiser Alumi
nium — poskytne technic
kú pomoc pri výrobe alu
mínia, Flour Corporation
— podpísala kontrakt na
vybudovanie baní na do
lovanie mede.

číslach to vyzerá takto
(prvé číslo je USA, druhé
ZSSR):

Veľkosť územia 9,360.
999 km2 — 22,360.000 km2,
počet obyvateľstva 218,
000.000 — 261,400.000, den
ná produkcia oleja v su
Záujem o americké tech
86 Nicholson Str., Abbotsford. Vtc.
doch 8,800.000 — 11,000.
nológiu a technickú i fi
000, produkcia kompúteroTelefon
41-6973
nančnú pomoc v čine
vých systémov 59.000 ■
—
vzrastá zo dňa na deň.
11.500, obilia v tonách
17.800.000 — 14,800.000,
produkcia ocele v tonách
Veškerá POJIŠTĚNI odborné provedou
113.700.000 — 147,000.000,
celkový národný produkt
1,887 miliárd dolárov —
1,034 miliárd dolárov, po
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
čet pracovných síl v poľ
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3139
nohospodárstve v percen
tách z celkového' počtu

ELLIS

R. C. KUGLER & ASSOCIATES

28. 5. 1979

Historie na pokračování
Jindřich Nermuť
Když slyším a čtu názory a propagandu naivních
apoštolů marxismu, tajných i zjevných komunistů,
připomíná mi to události, které neodvratně vedly
v naší vlastí ke komunistickému uchvácení moci, k
25. únoru 1948.
The National Council of the Amalgamated Metal
Workers and Shipwrights Union vydal agitační bro
žuru s tendenčním titulem: “ Austrália ripped o ff” ,
ve které karikaturními kresbami, diagramy a po
chybnými statistikami kritisuje federální vládu a
celý hospodářský systém nejen v Austrálii, ale i
v ostatních demokratických státech světa.
..Nepřekvapilo ani, že se levě orientovaní komen
tátoři z A. B. C. předstihovali v televizi i v roz
hlasu, jak nejlépe uvést brožuru ve známost široké
veřejnosti, aby si ji za pouhých 60 centů koupilo
co nejvíce lidí.. Odhaduje se, že bylo již rozšířeno
čtvrt miliónu výtisků této učebnice nenávisti, polo
pravd a nestoudných lží.
Zajímavé je, že některé úvahy a hesla obsažené
v tiskovině mohly být v plném znění přeloženy z
předvolebních plakátů a letáků KSČ z dvacátých a
třicátých let první republiky.
Nemám v úmyslu obhajovat zde kapitalistický sy
stém,ale protože vím, že konečným cílem autorů
brožury není náprava demokratické společnosti, ale
její rozvrat a zničení, napsal jsem do tasmanských
novin ostrou kritiku a chtěl bych na toto marxistic
ké spiknutí upozornit i čtenáře HD.
Tak na přiklad auoři z A. M. W. S. U. tvrdí ve svém
požadavku zdanění majetků a zisků, že v současné
době nemůže v Austrálii nikdo poctivou prací a
podnikavostí získat velký majetek, ten se prý jenom
dědí v některých privilegovaných rodinách z poko
lení na pokolení. V brožuře se unionistům přímo ra
dí: “ Zapomeňte, že byste mohli zbohatnout — jděte
raději na pivo.”
Zajímavé je, že pisatelé určili jako základ pro
daň z majetku majetek v hodnotě S 100.000. To dnes
v mnoha případech reprezentuje rodinný domek, auto
a chatu u moře. Je-li toto spravedlivé a hospodář
sky únosné, nechci zde řešit, chci jen zdůraznit,
že se dnešní marxisté pilně učí z historie a zkuše
ností východoevropských komunistických stran. Je
přece ještě v dobré paměti, že např. již v r. 1947
komunisté v Československu vehementně prosazovali
tzv. “ milionárskou dávku” .
Vůbec celé to období od konce války až do úno
rového puče bylo plné útoků na občanskou svobodu,
práva jedince a surových nespravedlivých zásahů do
soukromého vlastnictví. Byl jsem v té době členem
Zemědělského výboru poslanecké sněmovny a mohu
vydat osobní svědectví o tvrdosti a úskočné zálud
nosti komunistického tažení proti českým a sloven
ským sedlákům a chaiupníkům. Od května 1945 bylo
v Československu ' napácháno statisíce nespravedli
vých zásahů do vlastnických práv občanů.
Proč to zde připomínám? Protože podobnost je
příznačná. Historie se. opakuje!
Těchže slibů, útoků a vydírání, jejichž pomocí se
komunisté zmocnili vlády v celé východní 'Evropě,
používají dnes soudruzi zde v Austrálii. Demonstra
ce, protestní pochody, deputace do parlamentu, vy
volávání nenávisti mezi těmi, kdo mají -nějaký ma
jetek a těmi, kdo vlastní vinou nemají nic — toho
jsme již byli svědky před mnôha lety u nás doma.
Pravda, v Austrálii se ani jedno procento obyva
telstva nehlásí veřejně ke komunistické - straně. Si
tuace by se však změnila přes noc,, kdyby například
v Indonésii komunisté uchvátili moc.
Všechna podobná propaganda jako je brožurka
A. M. W. S. U., jen zpracovává veřejné mínění pro
další podvratnou činnost.
Žádný rozumný člověk se nemůže stavět proti spra
vedlivému zdanění zisků. Nebezpečí je v tom, že
se tyto věci stávají předmětem propagandy levě
orientovaných darmošlapů.
My, kteří jsme byli svědky naší národní katastro
fy, máme povinnost odhalovat komunistickou zálud
nost a varovat australskou veřejnost před hrozícím
nebezpečím.
Je to konečně v našem vlastním zájmu. V sázce
je boudoucnost našich dětí a vnuků.
obyvateľstva 2% — 13%,
počet pracovných sil —
97.400.000 — 137.000.000.
Sovietsky zväz je teda
pódstatne väčší a má viac
obyvateľstva, ale je ešte

veľm i pozadu v takých
základných sektoroch produkcie ako je výroba potravín, technológia a celkový národný produkt,
Naše Snahy
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Evropské organizace
Edmund Řehák. Paříž
S volební kampaní do Evropského parlamentu se vyrojily různé zprávy, někdy
přímo zmatené. Evropských a jen přímo vládních a parlamentních organizací
je několik. Jejich skutečné poslání, struktury, ba i názvy bývají občas směšo
vány či přímo zaměňovány. Snad další řádky přispějí —- alespoň v našem
prostředí — k určitému vyjasnění v těchto "problémech", na první pohled
dosti komplikovaných.
Zvlášť trapnou je zámě
na, když původ Evropské
ho parlamentu (Evropské
ho hospodářského spole
čenství) je -vyvozován z
tzv. “ Bruselské smlouvy”
pěti členskjmh států z r.
1948. Tento obranný pakt
vznikl rozšířením vojenské
dohody, kterou už rok
předtím uzavřely Francie
a V. Británie, a to při
stoupením tří dalších stá
tů tzv. Beneluxu (Belgie,
Nizozemska a Lucembur
ska). Tato výlučně vojen
ská organizace však pře
stala prakticky existovat,
když r. 1955 vstoupila v
platnost nová obranná do
hoda pod názvem Západo
evropská unie. Vedle stá
tů už uvedených staly se
hned od počátku jejími
členy také Itálie a Ně
mecká spolková republika.
ZEU je pověřena jen otáz
kami souvisejícími s ná
rodní obranou. Její člen
ské státy jsou zároveň
členy
Severoatlantické
aliance a jejího parlament
ního Shromáždění a —
mimo Francie — také čle
ny vojenské organizace
SAA (NATO).
Naproti tomu “ Společný
trh” (EHS) vznikl teprve
tzv. “ Římskou smlouvou”
(1957) šesti států: Belgie,
Francie, Holandska, Itá
lie, Lucemburska a NSR
(tzv. “ Šestka” ). Vzhledem
ke smlouvám o “ Oceli a
uhlí” (1950) a “ Euratomu” (1957), které mají
společné hlavní orgány se
“ Společným trhem” , je
celá organizace nazývána
“ Evropským
společen
stvím” , často i v množ
ném čísle. Do EHS, ale
teprve až po dlouholetém
vyjednávání, se přihlásily
r- 1973 čtyři další vlády:
Dánska, Irské republiky,
Norska a V. Británie. P ři
hláška Norska však byla
později lidovým hlasová
ním
odmítnuta.
(Třetí
skandinávský stát Švédsko
se do tohoto “ Společen
ství” vůbec nikdy nehlá
sil. Má však zájem, stej
ně jako Turecko a neutrál
ní Rakousko, na určitém
druhu asociace.) Nynější
ES má jen devět členů
(tzv. “ Devítka” ).

Ve
smyslu
“ Římské
smlouvy” ’ má Evropské
společenství čtyři společné
hlavní orgány. Původní
“ Parlamentní shromáždě
ní” , které se později s
určitým nadsazením pře
jmenovalo " na Evropský
parlament, zasedá střída
vě v Lucemburku a ve
Štrasburku. (Proto občas
čteme v západním tisku o
“ strasburském shromáždě
ní” , přičemž je prostý čte
nář snadno zamění s Par
lamentním shromážděním
Rady Evropy ve Štrasbur
ku.) Dalším orgánem ES
je “ Komise” (13 členů
jmenovaných vládami, po
dvou z Francie, Itálie,
NSR a V. Británie a po
jednom z ostatních pěti
států) s právem iniciativy
a v určených směrech i
právem exekutivním. Je
jím sídlem je Brusel. Ji
ným společným orgánem
je “ Rada ministrů” se
sídlem v Bruselu. Připra
vuje různá společná legi
slativní nařízení. Do ní vy
sílá každý členský stát po
jednom zástupci. Jejích
schůzí se účastňují, podle
projednávaných záležito
stí, resortní ministři člen
ských států. Konečně je
to “ Soudní dvůr” s vrchol
nou soudní
mocí pro
všechny otázky týkající se
Evropského společenství,
se sídlem v Lucemburku,
Jeho rozhodnutí se mohou
dovolávat
i jednotlivci.
Pokud se ještě Evropské
ho parlamentu týká (jmé
no se už plně vžilo), je
oficiálně v Anglii a ve
Francii jmenován jako
“ Shromáždění evropských
společenství” . Nový par
lament po svém zvolení
všeobecným a přímým
hlasovacím právem obča
nů z “ Devítky” se sejde
ke svému ustavení 17.'
července ve Štrasburku.
Nejstarší (od r. 1949) a
nejpočetnější
evropská
vládní a parlamentní or
ganizace (21 států), jejíž
oficiálními jazyky jsou
angličtina a francouzština,
se nazývá Council of Euró
pe (Conseil de 1’Europe).
Do češtiny byl původně
tento název volně přeložen
jako “ Evropská rada” a

v některých našich novi
nách je stále tak užíván.
Přesný překlad však zní
Rada Evropy a je nutno
ho tak uvádět. Jinak by
docházelo ke stálým zámě
nám s jiným vládním
útvarem, který od r. 1973
je v angličtině, francouz
štině, němčině, atd. ozna
čován jako “ Evropská ra
da” . Je to vládní grémium
( “ sui generis” , protože
její ustavení není obsaže
no v “ Římské smlouvě” ).
Označení je užíváno pro
několikeré schůze “ šéfů
států a vlád” v rámci
“ Devítky” . A tato “ Evrop
ská rada” se prakticky
stala skutečnou exekuti
vou Evropského společen
ství. Její rozhodnutí jsou
závazná pro členské vlády.
Ráda Evropy ve Štras
burku je prozatím jedinou
vládní a parlamentní or
ganizací, která má zvlášt
ní komisi pro “ evropské
nezastoupené zeměi” . Po
změně vládních režimů v
Portugalsku, Řecku a Špa
nělsku je nyní jejím po
sláním sledovat poměry ve
státech s komunistickým
režimem a jejich plnění
“ helsinské
dohody”
o
evropské bezpečnosti a
spolupráci. Není však dů
vodu vylučovat předem, že
by i nově zvolený Evrop
ský parlament neustavil
komisi s podobným poslá
ním, i když s jiným po
jmenováním. (V “ Devítce”
není zastoupena celá řada
evropských zemí s liberál-

zničili kameramanu Plaskovi televizní reportérské
vybavení.
— Předseda čs. akademie
věd J. Kožešník slavnost
ně předal zlatou čestnou
plaketu ČSAV Jana Evan
gelisty Purkyně za zásluhy
— P ři
průzkumu trasy v biologických vědách —
dálnice Bmo-Holubice ob sovětskému velvyslanci v
jevili pracovníci Archeolo ČSSR V. Mackevičovi.
gického ústavu ČSAV hrob — Ve věku 66 let zemřel
z období kultury se šňů náhle
armádní generál
rovou keramikou, který Otakar Rytíř, který žil
obsahoval kostru ve skrče po válce — po návratu s
né poloze, velký zdobený čs.
“ východní”
armá
džbán a kostěné sídlo. Lid dou — střídavě na vý
této kultury pronikl na sluní a v propadlišti.
Moravu od severozápadu,
je považován za první — V polovině května byly
Maďarsku
Indoevropany na čs. úze zahájeny v
mí, a významně se podílel manévry vojenských jed
na formování civilizace notek pěti států Varšavské
smlouvy nazvané “ Štít
starší doby bronzové.
‘79” . Zúčastnily se též
— Federální ministerstvo jednotky čs. armády i le
zahraničí pozvalo 14. 5. tectva.
radu velvyslanectví NSR
G. Siegla “ na koberec’ ’ a — Na pozvání Svazu so
předalo mu protest proti cialistické mládeže dlela
“ fyzickému napadení štá v Československu delegace
bu stálého zpravodaje Čs. Ho č i Minová Svazu ko
televize v Bonnu Cyrila munistické mládeže z Viet
Smolíka neonacistickými namu. V závěrečném spo
bojůvkami v blízkosti stat lečném prohlášení bylo
ku Barenbräucken při vý zdůrazněno upevnění přá
vztahů
mezi
konu novinářské činností” . telských
Čs. svaz novinářů poslai mládeží obou zemí, odsou
týž den spolkové vládě zena expanzionistická re
NSR protestní telegram akční politika Číny a čín
proti “ inzultaci čs. noviná ská agrese proti Vietna
řů neofašisty u města mu a oceněna pomoc čs.
Kamen” . V telegramu se svazákú Vietnamu.
— Gen. ředitel Art Centra
dr. H. Matějček informo
val novináře o připravo
vané rekonstrukci Husova
domu v Kostnici, který je
od r. 1923 čs. majetkem
(Společnosti Husova mu
zea).

též

praví,

že

neofašisti — Při oslavách 34. výročí
konce války dne 9. květ
na v Parku Juldy Fuldy
ně demokratickým systé předal tajemník pražského
mem.) Exilové organiza výboru KSČ Paška putov
ce, nejenom čistě politic ní zástavu “ nejlepší jed
notce Střední skupiny so
ká, nýbrž i kulturní, od
větských vojsk” . Potom
borové, bývalých politic vystoupil
Krasnojarský
kých vězňů, atp. mají tak státní soubor sibiřských
vhodnou příležitost k podá tanců.
ní návrhu do Evropského — Novinka: “ Týden úderparlamentu. Jednak samo nických dnů” . Konal se v
15 důlních podnicích kon
statně, jednak společně s
cernu
Ostravsko-karvinjinými exilovými organi ských dolů. Podle hlášeni
zacemi ze střední a vý  ředitelství koncernu zú
chodní Evropy. A to ne častnilo se ho pres 7.730
jenom ze západní Evropy, horníků a těžba se zvýšila
o více než 6.400 tun uhlí
nýbrž i ze Severní Ame nad státní plán. Jistě
riky a Austrálie.
vzniknou obavy, že příští

SPORTOVNÍ k l u b s l a v ia i
srdečně zve na

TA N E Č N Í ZÁ B A V U ROKU
kterou pořádá v sobotu 9. června 1979
V SÁLE LITEVSKÉHO DOMU, 44 ERROL ST., NORTH MELBOURNE
(blízko radnice North Melbourne)
Začátek v 7 hodin večer, konec v 1 hodinu
Naší veřejnosti zahraje poprvé kapela Jana Lachuta “ Modrá hvězda",
Sestry Křepčíkovy předvedou o přestávce moderní balet.
O večeři se postarají naši kuchaři
pod dozorem profesora hotelové školy Roberta Kuny
Vstupné včetně večeře $ 12.-, pensisti a studenti $ 10.Nápoje všeho druhu k dostání za běžné ceny jako v obchodech
Rezervováni stolů: tel. 306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa), 336-7524 (Kosňar)

zimu bude přebytek uhlí,
že nastane problém, co s
ním.
— Náměstek vojenského
přidělence čs. velvyslanec
tví v Římě Karel Kluž a
jeho žena Eva byli vypo
vězeni z Itálie za pokusy
o špionáž, zaměřenou pře
devším na 'vojenská'zaŕízení NATO v jižní ! Itá
lii.
— Veřejnosti byl předán
další úsek dálnice PrahaBrno-Bratislava. a to. me
zi obcemi Hořice a Jiřiee
na Pelhřimovsku.
— Podle nepotvrzených
zpráv se jedná o výměnu
uvězněného- bývalého čs.
kulturního atašé v Paříži,
náměstka ministra škol
ství atd. inž. J. Grohmana za sovětského agenta
Gouillama, který je věz
něn v Západním Němec
ku.
■
— V Týnci nad Labem
byl otevřen nový. most
přes Labe.
— Absolutním vítězem a
laureátem soutěže XXI.
ročníku Kociánovy houslo
vé soutěže, jež se konala
v Ústí n. Orlicí, se -stal
ISletý F. Novotný z Brna.
— Na mezinárodním fe 
stivalu knihy v Nice získa
ly cenu Stříbrný' orel tři
čs. knihy: Milena Lukešo
vá “ Holčička a déšť” , F.
Halas “ Naše paní Božena
Němcová” a O. Hlavsa
“ Typografia” .
— Ve věku 67 let zemřel
v Praze výtvarník Bed
řich Zoul, žák prof.- O.
Menharta, ve -věku 58 let
předseda českého báňské
ho úřadu Pavel Pastorek
a ve věku 81 let národo
pisný pracovník Jan. Bul
ka.
— Bývalý profesor praž
ské konservatoře Richard
Kratzman
“ nezákonně
opustil republiku” . ■
— V západním tisku se
objevil text dopisu, který
poslali
tehdejší mluvčí
Charty 77 dr. Z. Hejdánek
a V. Havel papeži Janu
Pavlovi H. Blahopřáli mu
k zvolení a děkovali za
jeho dřívější postoj v obra
ně lidských práv. ■
— Na 1. máje byla na
Sněžce v Krkonoších 30cm
pokrývka čerstvého praša
nu.
— Ve dnech 17. a 18. květ
na se konala v Praze ideo
logická konference věno
vaná 60. výročí vyhlášení
“ prvního státu dělníků a
rolníků na našem území” ,
tzv. Slovenské republiky
rad.
— Největší bryndzárria na
Slovensku, ve Zvolenské
Slatině, připravila letos
už 1,200.000 kg bryndzy.
— Na zámku v Jindřicho-"
vě Hradci a ve Vyšším
Brodě se natáčí nový film
ze života pana Voka z
Rožmberka “ Pan Vok odcháá” .
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Sovietska "mentálna choroba" sa šíri i do Československa

“Lekársky” objav
ČERVEN 1979
Jarka Vlčková

(Volné spracované na základe štúdie "Soviet 'mental illness’ spreads to Czechoslovakia"
NATURE, vol. 279, 10. 5. 1979)
Iste sa každý z nás pamätá na rôzne choroby, ktoré sa vyskytujú sporadicky hackach bol najsomec v
počas rokov nášho života. Pamätáme sa na chrípky alebo detskú obrnu, ktoré 1978 poslaný do mentálne
poznačili mnohých na celý život.
ho ústavu na vyšetrenie.
: My, ktorí žijeme teraz zamestnanec
štátneho
Ale čo má táto choroba Výsledok: nie je zodpoved
v zahraničí či už kratšiu psychiatrického inštitutu v v podstate s nami spoloč ný za svoje činy (za pro
alebo dlhšiu dobu, sme Moskve. Jeho neustála ného? Jednoducho toľko,
tištátnu činnosť). Taký
vôbec neboli prekvapení, diagnóza pre chorých je že sa začína šíriť aj do
človek predsa nemôže byť
že v Sovietskom zväze sa “ mentálna indispozícia” a Československa. Podrobný
súdený. Treba mu pomôcť
za posledné roky (desať dôsledok “ dočasné” (trva opis podává Dr. Eva Dub
a v tomto prípade mu po
ročie) objavila nová cho lé)
hospitalizovanie
v ská (ktorá opustila Česko
môže povinné liečenie v
roba, verejnosti málo zná mentálnych ústavoch.
slovensko v 1977) na prí
ústave. Navráti mu iste
ma doma, ale o to zná
Za dôslednej kontroly a pade Augustina Navrátila,
mejšie na Západe. Má za administrovania predpísa 45ročného Čecha,.ktorý bol zdravý rozum, aby v bu
následok, že napadáva len ných liekov, obsahujúcich nedávno na základe podob dúcnosti nezastával a ne
osoby — bez ohľadu na chemikálie, ktoré rozhod ných “ príznakov” prinú podporoval názory, ktoré
vek či pohlavie — ktoré ne “ prevychovajú’’ nervo tený k liečeniu do mentál sú opakom oficiálnych ná
“ nezapadávajú” do celko vý systém každého. Diag neho ústavu v Kroměříži. zorov — ako aj, že za
vého socialistického systé nóza Dr. Snežnevského sa Bylo to nutné preto, že pravdu predsa niekto musí
mu. Pôvodným objavite zakladá na teórii, že všet pán Navrátil počas Dub- trpieť, keď ju mieni hlá
ľom tejto “ choroby” , ak ky psychologické choroby čekovej doby bol (a je i sať.

• 2. Června zemřel Karel Chytil, historik umění,
profesor Karlovy 'university, první ředitel Uměleeko-průmyslového musea v Praze. Studoval histori v
Praze a dějepis umění ve Vídni. Byl členem České
akademie věd a umění a předsedou její archeolo
gické komise. Už před sto léty vydal v Památ
kách archeologických článek o Obrazech karlštejn
ských, v němž se projevil jeho sklon k studiu ma
lířství české gotiky.
• 3., 6. 1924 zemřel spisovatel Franz Kafka. Je po
chován na židovském hřbitově na Vinohradech, kte
rý je přeplněn nesčetnými hodnotnými a někdy i
vynikajícími figurálně zdobenými náhrobky, jež v;
Souhlase se svým umístěním představují vývoj české
íunerální plastiky od konce 18. století do současnosti.
• 4. 6. 1739 byl pokřtěn malíř Jan Jakub Quirin.
• 6. 6. 1974 zemřel český dirigent, plzeňský rodák
František Dyk.
• Krajinář a malíř chrámových interiérů František
Holan zemřel 7. 6. 1949. Po studiích v Praze a v
sa to tak môže napísať sú určitou formou schyžoRusku cestoval po Itálii, Jugoslávii a Franců. Na
maloval řadu obrazů z okolí rodných Předbořic v (nechcem vynechať alebo frenie. Základné príznaky
jižních Čechách. Svá díla vystavoval nejen v Praze, ukrátiť niekoho, kto by tejto choroby sú: snaha o
ale i v Norsku a Švédsku, jeho obraz “Koňský vrch” mal na tom väčšiu zá reformy, potreba protestu
koupil senát Národního shromáždění.
sluhu), je Dr. Snežnevsky, a podobne.
• Profesor Vysokého učení technického v Brně Jiří
Vendelín Kroha zemřel 7. 6. 1974 v Praze. Výstavo-,
val na mnoha výstavách kromě prací architektonic
kých i práce malířské a sochařské. Podílel se na
výstavách soudobé kultury ČSR a i stavebnictví a
Výročí založení čs. papežské koleje v Římě
bydlení, jež byly Uspořádány v Brně, projektoval vý
Dne 23. dubna tomu bylo 50 let, co bylo v Římě
stavu 1Ô0 let českého národního života v Kroměříži.
• 8. června 1474 brněnští konšelé rozhodli, že nově slavnostně otevřeno Nepomucenum, papežská kolej
přijati měšťané nesmějí dovážet do města víno z pro výchovu katolických kněží z československých
vinic, které neplatí městskou sbírku. Stalo se tak na diecézí. Z podnětu Sv. Stolice měla být původní čes
Ochranu domácí produkce vína, neboť jeho cena od ká kolej, založená r. 1884, rozšířena, aby sloužila
poloviny 14. století stále stoupala a poměrně vy soká nejen českým a moravským, ale i slovenským die
jeho cena ä možnost snadného odbytu ve velkém mě cézím. Papež Pius XI. daroval k založení nové ko
stě nebo v jeho bezprostřední blízkosti lákala pány, leje v r. 1925 milión lir a vybral pozemek v blízkosti
rytíře i Církevní ústavy k pokusům šenkovat v Brně baziliky Sv. Jana v Lateránu. Čeští a slovenští bisku
nébó poblíž městských hradeb víno připravené z pové vytvořili pomocí sbírek fond na údržbu koleje.
hroznů vypěstovaných na jejich vinících a poruše Rok před otevřením, 31. května 1928, kardinál Gašpar vát tzv. mílové právo, jež bylo uděleno brněnským ri za účasti římských kardinálů, zástupce čs. vlády
u Vatikánu a osobností italského a čs. církevního
občanům již roku 1243.
• Slovenský komeniolog Ján Kvačala zemřel 9. 6. a kulturního života posvětil základní kámen nové
koleje. Do počátku druhé světové války neměla ko
1934.
• 9. 6. 1936 zemřel filmový režisér Václav Kubá- lej problémy hospodářské i co do počtu alumnů zá
sek, s nímž spolupracoval VI. Vančura na filmu Naši sluhou českých, moravských a slovenských biskupů,
furianti. Ve svých filmech se pokoušel zobrazit život od arcibiskupa Kordače, biskupů Pichy a Kmetka po
dělníků a rolníků, k nimž měl blízko a jimž rozu kardinálů Kašpara a Berana, jakož i zásluhou čes
kých a slovenských vicerektorů (rektorem byl tehdy
měl (Svítání).
• 10. 6. 1894 se v Praze narodil hudební skladatel, vždy Ital), mons. Černého, mons. Bezdíčka a mons.
profesor Skladby na AMU, Pavel Bořkovec, žák J. Tomka, prvního českého rektora mons. Plannera a
B. Foerstera a J. Suka. Od romanticky zasněných nynějšího rektora mons. Karla Vrány. Kolej prodě
začátků prvního smyčcového kvartetu, přes stylový lala dvě krize. Za druhé světové války byl nacistic
zlom klavírní Suity se rozvinul k modernímu mistrov kou okupací přerušen styk s domovem. Po únoru
ství druhé symfonie a četných skladeb orchestrál 1948 zakázal komunistický režim styk českých a slo
ních a komorních.
I venských diecézí s Nepomucenem a začal pronásle
• 11, 6. 1464 byl pokřtěn malíř Josef Heintz, který dovat třeba i domnělý styk s touto institucí a Vati
zemřel 15, 16. 1609 v Praze, kde v ambitech klášte kánem. Vzdor těmto potížím vychovalo Nepomucenum
ra sv. Tomáše je od něho zachován krásný obraz přes 180 českých a slovenských kněží, z nichž velká
sv. Kateřiny a sv. Barbory se sv. Rodinou. Byl řada dnes působí jako misionáři mezi českými a
pflhřbén na starém hřbitově osady Obory, která patři slovenskými krajany po celém svobodném světě.
la Svatovítské kapitule a klášteru strahovskému, Sta Díky krajanům dobrodincům z celého světa, zejména
rému Městu a českým královnám, a od roku 1654 z Ameriky, může čs. kolej Nepomucenum pokračo
byla spojena s Malou Stranou. Heintz byl dvorním vat nerušeně nejen ve výchově budoucích českých a
malířem Rudolfa II. a dodnes jsou od něho docho slovenských kněží, ale také v udržování národního
vány obťazy, jež patřily do rudolfínských sbírek — uvědomění a jeho sepětí s tradicemi, kulturou a osu
portrét Rudolfa II. ve Vídni, Únos Proserpiny v dy vlasti. Češi a Slováci doma i v zahraničí bez roz
dílu náboženského přesvědčení vděčně vzpomínají
Drážďanech a Klanění pastýřů v Praze.
• Zuzána Kočová, druhá žena E. F. Buriana, vy výročí Nepomucena a přejí mu, aby i dále plnilo své
dala nedávno knihu Pět sešitů ze začátku, v níž poslání k dobru Církve a obou našich národů.
XXX
vzpomíná na své herecké začátky u svého pozděj
Také v Praze “ vzpomenuli” založení Nepomucena.
šího manžela, E. F. Burian debutoval v roce 1925
skladatelsky v ND operou Před slánce východem a Ve svém vysílání pro krajany v zahraničí vzpomněl
téhož roku se stal členem Osvobozeného divadla na pražský rozhlas tohoto výročí, nikoli ovšem pochva
. 50.
Slupi. >Po působení v Brně a v Olomouci se vrátil lou, ale vulgárními a nenávistnými komentáři:
do Prahy, kde se stal uměleckým vedoucím nově za výročí římské koleje, určené údajně pro výchovu
loženého divadla D 34. 12. dubna 1941 píše pan kněží z Československa nám dalo zamyslet, že nad
Läňdespräsident příslušnému oddělení Zemského úřa touto pěknou institucí, která se už v r. 1948 stala
du, že je podle zpráv Sicherheitspolizei Burian shle jednou z důležitých centrál protičeskoslovenské a pro
dán neschopným nadále vést divadla, koncese mu tikomunistické propagandy. . . ” — a pokračuje —
“ Čs. hierarchie, která pocházela ze zámožných a do(Pokračování se str. 6)
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naďalej) členom ľudovej
K predpísanej “ liečbe”'
strany a že zbieral pod predsa nie je potrebný ko
pisy na Chartu 77. Po mentár, ale k chorobopisu
V. š.
dlhých byrokratických ťa- áno.
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KOBERCŮ

NBJLEVNÉJI A NEJLÉPE
na základě bohatých zkušenosti
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn,
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónovaní,
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv poškození
* Vyčištění potahů
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465
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konce aristokratických rodin, začala vybírat na stu
dium v Římě kandidáty rovněž ze zámožných rodin
a tak se v římské koleji objevují jména hrabat Lobkowitzů, bohatých pražských rodin Heidlerů a Plannerů, osob, které si v hodině ‘X ’ udělaly z Nepomu
cena centrálu pro špionáž a antikomunistickou pro
pagandu namířenou proti své vlasti. Po skončení
druhé světové války se na vedoucí posici dostal Jo
sef Bezdíček, zapřísáhlý nepřítel pokroku a po jeho
boku se objevil František Planner.” Reportáž pak
vypočítává co “ zlého’ ’ napáchali: “ Zařídili v Nepomucenu tzv. čs. 'komitét, jehož hlavní snahou bylo
likvidovat socialismus v naší vlasti, a další přidru
ženou instituci, Křesťanskou akademii, jejíž cílem
bylo provádět špionáž a propagovat kapitalismus a
buržoazni společnost.”
V žargonu padesátých let reportáž pokračuje ve
vulgarismech a primitivních lžích: “ Nepomucenum,
jakožto protičeskoslovenská centrála, dostává finanč
ní podporu od různých amerických institucí, ale pod
jejich hlavičkou se skrývá známá CIA.” Aby se toto
financování maskovalo, “ vlivní američtí přátelé vy
bírají peníze mezi prostými věřícími v USA . . .” .
Mons. Dr. škarvada, delegát Sv. Stolice pro mi
sijní činnost mezi českými katolíky v zahraničí, byl
napaden, že se zasadil o založení Velehradu, který
prý má “ za úkol koordinovat činnost zrádcovskýeh
organizací a utečenců z Československa” . Mons. Dr.
Heidler a nynější rektor koleje mons. Dr. Vrána byli
kvalifikováni jako “ notoričtí antikomunisté, kteří mí
sto náboženské činnosti se věnují činnosti ideově diversantní, protože jsou poplatní za to západním zpra
vodajským službám.”
Tyto drzé výmysly a urážlivý vulgarismus dosvěd
čují, jaký je opravdový postoj režimu k Církvi a
náboženskému životu vůbec. Je pošetilé se domní
vat, že režim má opravdový zájem na úpravě a zlep
šení církví a věřících v Československu. Dobrá vůle
jen na jedné straně nestačí.
(RSČ)

a . 5. 1979
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Seminář o C M e

Ve dnech 29. března až 1. dubna 1979 se z iniciativy laické katolické organizace "Opus bonům" sešio
* * Frankenu v NSR na sto účastníků z různých demokratických politických proudů čs. exilu a jednali
• sv® dosavadní i budoucí práci z hlediska vývoje, který v Československu započal před dvěma léty
vznikem Charty 77. Setkání se zúčastnila většina politicky aktivních signatářů Charty 77, žijících po vy
stěhování z Československa v různých západoevropských zemích.
Účastníci setkání hovořili především o dvouletých zkušenostech Charty 77 doma i v zahraničí, o vý
znamu dvouletého boje Charty 77 na obranu lidských a občanských práv i o významu této občanské
Iniciativy pro čs. politický exil. S referáty k celkové situaci vystoupili signatáři Charty 77 Ivan Medek
a Zdeněk Mlynář; jednotlivými aspekty celkové situace se ve svých referátech zabývali Vilém Hejl,
Evžen Menert, Vilém Prečan ä Ján Rozner; o perspektivách práce čs. demokratického exilu a o spo
lupráci opozičních proudů v různých zemích sovětského bloku hovořil Pavel Tigrid. Ve více než dvoudenní
diskusi vystoupily desítky přítomných.
Účastníci setkání pova
žují poslední dva roky za
velmi významné období, v
němž se uplatnila řada no
vých vývojových tendencí.
Základní význam má sku
tečnost, že nezávisle na to
talitním režimu se i v
Československu — podob
ně jako v Polsku, SSSR a
jiných zemích —- dále roz
víjel život lidí v paralel
ních strukturách. Vznikala
nová díla literární a kul
turní, rozvíjel se nezávislý
informační systém a poli
tická diskuse — to vše
proti vůli režimu, nezávi
sle na oficiální kultuře a
politice. Zatím je to ovšem
jen záležitostí malé men
šiny z celkového počtu
obyvatelstva; dochází to
však podpory a vzbuzuje
to zájem většiny všude
tam, kde se daří tuto vět
šinu správně informovat a
také zainteresovat — zej
ména v boji za lidská a
občanská práva. Síla pa
ralelních struktur je v je
jich vlivu na celou společ
nost. Proto je nutno čelit
všemu, co by podporovalo
izolaci, do níž se neoficiál
ní kultura, politické myšle
ní i různé občanské ini
ciativy stále znovu snaží
uvrhnout režim represemi
i působením oficiální pro
pagandy.

V posledních dvou létech
bylo rozhodující, že akti
vita demokratických sil v
Československu našla účinné způsoby, jak překo
návat staré ideologické a
stranické bariéry. Základ
nu, na níž se to podařilo,
tvoří uznání nedělitelnosti
politických svobod a práv
pro všechny, uznání plu
ralitní politické demokra
cie jako politické perspek
tivy a uznání myšlenkové
tolerance jako podmínky
společného
úsilí.
To
všechno má veliký význam
také pro činnost českoslo
venského politického exi
lu. Shodně s domovem je
tu možné najít východisko
nikoli v
krátk.odechých
orientacích, nikoli v politicko-taktickém
kalkulu
různých stranických prou
dů, nýbrž jen vé- smyslu
plné hodnotové orientaci
politické práce. Charta 77
doma představuje pokus o
společný postup všech,
kdo odmítají žít ve lži a
uznávat falešný, mocí vy
máhaný rituál za pravdu
života a kdo proto pova
žují za nezbytné, aby i po
litické konání se opíralo
o hodnoty mravní. Jen na
podobné bázi je možný i
společný postup v exilu.
V- průběhu setkání ve
Frankenu, které samo už

P R V O T Ř ÍD N Í

bylo plodem takového spo
lečného úsilí, diskutovali
jeho účastníci o celé řadě
konkrétních
problémů.
Vývoj Charty 77 a disku
se uvnitř Charty, které
jsou praktickým projevem
demokratického
plurali
smu, nebezpečí, jež plodí
různé sektářské přístupy,
rozdílnost situace v čes
kých zemích a na Sloven
sku, rozvoj čs. literatury
a kultury, účinnější infor
mace o problémech domo
va v' zahraničí (zejména
jak dosáhnout více pozor
nosti osudu těch, kdo ne
jsou nositeli veřejně zná
mých jm en), spolupráce
demokratických opozičních
sil z různých států sovět
ského bloku — to vše spo
lu s dalšími konkrétními
otázkami bylo předmětem
mnohahodinové
diskuse.
Smyslem této debaty bylo
ujasnit konkrétní možnosti,
jaké mají Češi a Slováci
v zahraničí pro efektivní
pomoc lidem doma. Kro
mě konkrétní informační
práce v zahraničí a kro
mě toho, že v zahraničí
mohou a mají vznikat
kulturní a civilizační hod
noty národního života, do
ma diktaturou potlačova
né, spatřovali účastníci
setkání svůj úkol i v tom,
aby československá prob

pražsk é š u n k y , dom ácí játrově

lematika zůstávala a stále
výrazněji se stávala sou
částí evropského vývoje a
evropské politiky, aby na
še pohledy neomezoval
provincionalismus. Jde tu
zejména o to, aby středo
evropské země jako Čes
koslovensko,
Maďarsko,
Polsko a NDR, spoluprací
mezi sebou i se západní
Evropou navázaly na sta
leté civilizační', kulturní
i politické tradice a hod
notové orientace Evropy.
Národní, kulturní a poli
tické úkoly čs. demokra
tického exilu nejsou krát
kodobé. Jak zdůraznil v
průběhu setkám
Karel
Skalický z Křesťanské
akademie v Římě, jde o
to, aby netrpělivost a
pragmatická snaha o krát
kodobý efekt neohrozily
hlubší smysl a poslání
exilové činnosti. V souladu
s orientací Charty 77 do
ma mělo by i mezi Čechy
a Slováky v zahraničí
stále více převládat pozná
ní, že se nic nevyřeší slo
vy o velikých převratných
událostech, jejichž usku
tečnění. nezávisí zdaleka
na nás samých. Je nutno
pochopit, že určité veliké
hodnoty existují v praxi
vždy jenom v té míře, v
níž je lidé každodenně,
(Pokračování na str. 8)
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PONfcftY ZÁ RAKOUSKA
Jaroslav Hutka
(Fejeton)
Karel Havlíček Borovský, když chtěl kritizovat po
měry v Rakousku, jeho byrokracii, zkorumpovanost,
utlačování národů, neúctu k člověku a zákonu, mlu
vil o Rusku. Oč já to mám za těch sto třicet let
jednodušší. O Rakousku mohu mluvit bez obalu. Hav
líček měl své noviny, ale neměl psací stroj, který
mám já. Po jeho smrti až do nedávné doby, mu vy
cházely články knižně. Musím se poptat, kdy vyjde
první knížka od Jana Patočky.
Před nemnoha dny byl zavřen historik a básník
Jiří Gruša. Napsal příliš krásný román a nevadilo
mu, když ho několik fandů písmenko po písmenku
opsalo. A tak sedí. Před nemnoha měsíci zavřeli', v
Brně mladíky Petra Cibulku, Libora Ghloupka a
Petra Pospíchala. Písmenko po písmenku opisovali.
Sedí spisovatel i čtenář. Kdyby Gruša psal a nikdo
ho nečetl, neseděl by. Do basy ho tedy dostali čte
náři. Ale kdyby spisovatelé nepsali, tak by mladí
brňáci nečetli. Do basy je tedy dostali spisovatelé.
A už mě berou čerti! Civilizace do nás voperovala
orgány, jež chtějí být živeny, které potřebují fungo
vat a produkovat. Jsou to ty orgány, kterými se člo
věk liší od divocha. Nedostatek duševní potravy je
dnes pociťován jako dříve nedostatek fyzické potra
vy. Matně si vzpomínám, co pokroková sociální uče
ní říkají o oprávněnosti vlády, která nedokáže, lidem
potravu zajistit.
V minulém století spisovatel, který nebyl zván k
výslechům do Bartolomejské ulice, byl krajanům
podezřelý. Konflikt s Bartolomějskou byl ukazatelem,
že spisovatel kráčí po správné cestě. Utlačovaná kul
turní opozice si stavěla národní divadla a národní
muzea a volala do lesa: "Jak je ti Rakousko?’’ a
čekala, co ozvěna na to. Sabina napsal Prodanou
nevěstu a prodával své přátele po patnáct let za
tučný honorář policii. Prodaná nevěsta se stala ná
rodním bohatstvím. Češi mezi sebou vedli žabomyší
války a aby alespoň něco zanechali, překroutili dě
jiny. Neruda za pochvalného národního mručení vy
dával jeden časopis za druhým a každý zkrachoval,
protože nenašel ani čtyři sta předplatitelů a prodě
lek vyrovnávala nepokroková šlechta. Radikálové z
osumačtyřicátého se stali loajalisty a zbabělci. Kon
zervativní slušňáci byli nazváni nespolehlivými živly.
Existuje umění pro umění. Je to umění, které má
strach před divákem a je si jím nejisto, proto ho
činí zbytečným. Existuje národ pro národ a existuje
moc pro moc. Zpupná, totální, absolutní. Nerada se
chová podle určitých a jasných pravidel, protože to
je zákonnost. Touží činit, co si umane. Pro to potře
buje svůj protipól — bezmoc a ta nastává ve chvíli,
kdy je postižený nevinný. Pak teprve sebe na
hlédne jako absolutní, hrůzu budÍGÍ, sebevědomě oká
zalou a dokonalou. Nejbližší a nejvhodnější z ne
vinných jsou básníci, spisovatelé, zpěváci, malíři a
jejich publikum. Bezbranná kultura, která do dějin
vchází hlavním vchodem. Moc se do historie vlou
pává vchodem pro služebnictvo a tím také bývá vy
kopnuta. Toho si je kdesi v hloubi vědoma a jeli
kož se v její blbé a nevýkonné hlavě vše míchá,
pořádá panské hony na krásu a nevinnost, neboť
neochotu k poddanosti chápe jako vzpouru a krása
a nevinnost, pokud je sama sebou, v sobě služeb
nost neobsahuje. Moc požaduje, aby ji lidé milovali
a báli se jí. Lásku si vynutit nelze. Proto nahání
strach. Ale ani hustý les ve dne hrůzu nebudí-. Je
třeba noční temno a skřeky bitých z neznámých
směrů. Dezorientovaní, lidé musí cítit svou osamoce
nost až do morku kostí. Nikdo nesmí prohlédnout zá
měry moci. Potom je teprv působivá. Proto také zá
kladní nepořádky jsou hlavním projevem a stabili
zátorem čisté moci.
(Pokračování na str. 6)
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Poměry za Rakouska
(Pokračování se str. 5)
J. K. Tyl si ve Strakonickém dudákovi vyřizoval
účty s romantickým ýzaělancem čeiakovským, který
se narood ve bdakouicich a Pyl nazoru, že mimo
Cechy rovněž existuje svět. Palacký uznal Machu za
špatného básníka a začal německy psát české dě
jiny, které potom v české řeči zakončil rokem 1524.
Manželka ho, majíc péči o bezpečnost, vůdce národa,
přestala pouštět do společnosti. Básník Kollár, který
pyl ministrem v rakouské vládě, prosadil rodnému
Slovensku uzákonění spisovné češtiny, čímž Slováky
tak otrávil, že čeština pod Tatrami přestala mít šan
ci a stala se symbolem útlaku. Štúr se chtěl zavdě
čit Vídni a postavil proti Maďarům poíidérní armád
ní uupu, která byla rozprášena holemi a pak, když
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Dyi na rovu postřelen, nepřál si být kulhajícím vůd
Těfeghone: 347 5242
cem národa a nechal si nohu tak dlouho natahovat,
až z toho umřel. Neustálé pře, ješitnost, úzkoprsost, L _ _ _________________ ^________ ,____________________
hloupost, pomiuvy, nedorozumění, česká otázka, Lid
provolávat slávu cisan pánu a svým měšťanským vlna, vyvražď ování inteligence a studentů, krvavá
domům dával názvy: Libuše, Šárka, Karel IV., Do louže Heidrichiády, vybití pražských Židů, kteří k
mácnost, Nám dobře a jiným ne zle.
Praze patřili jako Hradčany nebo Karlův most. Osvo
Během posledních dvou let neznámí lumpové vy bození den po válce a konfidentské rozpaky, proble
páčili K an a Kohouta z auta, zkopali ho a zoili jeho matické uvalení kolektivní viny na vše', co mluví ně
ženu a na jednom plese mu ranou do hlavy způso- mecky a s tím spojené stěhování třímilionového ná
Dili otřes mozku. Na onom plese zbili i mnoho žen roda, po kterém zůstalo vydrancované pohraničí. Po
ve večerních robách. Odeslali mnoho dopisů, kde vy únorová emigrační vlna a následné další vytloukání
hrožovali zabitím, unesli a zbili Ivana Medka a Bo inteligence, štěbetavá. pohoda šedesátých let, srpnový
huslava Doležala, poslali Vénku Šilhanovi, Karlu Bar šok a další mocná emigrační vlna. Stress sedumdetoškovi a Františku Krieglovi rakve, stříkli pejskovi sátých let a otázka Charty 77 po platnosti zákonů,
Marty Kubišové do čumáku slzný plyn a kradou poš její emigrační vlna a znovu strach, když zazní zvo
tu. Mnoho lidi má divný pocit, že za nimi někdo nek, jestli je to kamarád nebo policie. Literatura
chodí, že je někdo poslouchá v telefonu i v bytě. psacích strojů, koncertování a vystavování obrazů po
Mnoho lidí má strach a neodvažují se pomyslet, kdo kuchyních. Soukromý byt a psací stroj se staly ve
ho způsobuje. V mém bytě kdosi, když jsem nebyl řejnou scénou a je pouze otázka, jestli veřejné scény
delší čas doma, zapomněl na stole Rudé právo a a novinové rotačky se nestaly soukromým majetkem
několika jednotlivců.
po druhé Večerní Prahu. U jiného zase klobouk.
Zavírat umělce a mladé lidi je z hlediska budouc
Rakousko se rozpadlo a národ s velmocemi to
vzaly v úvahu. Sokolové dělali výmyky s větší ná nosti jakékoliv moci šílenství. Potřeba číst a slyšet
ruživostí a umělcům se ulevilo. Politické Čechy se pravdivé a slušné, potřeba dotknout se umění, které
ale podobaly perskému tržišti, které zmlklo až mni má svou pravost vůní svobody a nutnost takové umě
chovskou disonanční fanfárou a od té doby jsme ná ní tvořit, se nevymýtí. Tato potřeba zde je, proto
horní rovinou, jejíž půda je systematicky splavována že .. . no, vždyť se rozhlédněme!
17. června 1973
^rutými průtržemi. Mocná předválečná, emigrační

(Pokračování se strany i )
vzata a znovu otevření divadla D 41 “ durch ihn
oder eínen durch ihn vorgesehobenen Ersatzmann
aus seinem Kreis’’ nepřicházelo viibec v úvahu. Emil
František Burian se narodil 11. 6. 1904 v Plzni a
zemřel 9. 8. 1959 v Praze.
• Portrétní refiéf signovaný jménem Paukert zdo
bí na vyšehradském hřbitově hrob malíře Adolfa
Liebschera, který zemřel 11. 6. 1919. Již jako žák
vídeňské umělecko-průmyslové školy obeslal soutěž
na výzdobu foyeru ND v Praze. Olejem provedené
skizzy se porotě zalíbily, nemohouc jim však dát ce
nu pro rozpor se soutěžními podmínkami přiřkla jim
vysokou čestnou odměnu ve výši 1000 zlatých a ně
kolik z nich určila k provedení samotným umělcem
ve spojovací chodbě (Opera, Epos, Melodram, Ope
reta, Veselohra, Drama, Fraška, Balet). Na národo
pisné výstavě československé vystavoval Liebscher
ve zvláštním pavilónu svou “ Valašskou Madonu'-',
tritptych, jenž měl přejít na Radhošť. Jeho malby
zdobí i vnitřek Národního musea v Praze a Národní
dům na Vinohradech.
• 11. 6. 1944 zemřel v koncentračním táboře v Da
chau malíř a grafik Vojtěch Preissig, zakladatel
České grafiky, časopisu vydávajícího nejlepší sou
dobé grafické práce. Zasloužil se o světovou úroveň
českého plakátu, vynikající úpravy knih a jejich
vazby. Roku 1903 vyšly v jeho úpravě Karafiátovi
Broučci. Mezi nejkrásněji jím vypravené knihy se
zařadily Bezručovy Slezské písně.
0 11. 6. 1974 zemřel v Prešově slovenský spisovatel
Josef Horák, který se vrací ve svém rozsáhlém
díle velmi často k přítomnosti i minulosti Banské
Štiavnice, v níž absolvoval učitelský ústav a kde je
1 pochován (Sitniansky vatrák, Zvonárik od svätého
Ilju). V tvorbě pro děti zaujímá přední místo sbírka
jeho povídek Sto kociek cukru.
• Opat Petr Žitavský, pokračovatel Zbraslavské kro
niky započaté mnichem Ottou, vypsal v ní české
dějiny let 1319-1338. Zmiňuje se tu i o příchodu první
manželky Karla IV., Blanky, do Čech, k němuž
došlo 12. 6. 1334. “ Za velikou obtíž pokládáme” , píše
kronikář, “ že sama mluví jen francouzským jazy
kem v . . ” A pak dále pokračuje: “ Aby se však moh
la stýkat přívětivěji s lidmi, začíná se učit jazyku
německému a více se v něm cvičívá než v jazyce
Jaroslav Kujeba
českém, neboť se skoro ve všech městech království
tu nepřátelská. Jediný čin, kterého sé Maruvijci
Maruvijský
lid
se
octl
na
šikmé
ploše
ylastně
a před králem obecněji užívá v této době jazyka ně
už před lety, když jeden z jeho velikánů shledal, že varovali jako čert kříže, bylo nošení kalhot, poně
meckého než českého.”
ženské sukně jsou jaksi pohodlnější a že i když budí vadž za takový zločin se odsuzovalo k smrti. Jinak
• Čeněk Vecka vystoupil poprvé na českém divadle
tu a tam posměch, přece jen dopřávají údům víc se však odvažovali všeho.' Zahraniční pozorovatelé
v Praze 24. ledna 1863 a ihned zaujal jistotou a či
volnosti. Protože u Maruvijců byla volnost psána bystře usuzovali, že nespokojenost občanů s režimem
stou intonací svého hlasu jak obecenstvo, tak i kri
vždycky největším písmem, hned se po něm opičili roste. Podobného názoru byli i předáci bdělých reali
tiků. Měl tehdy Maýr vedle koloratúrni zpěvačky
ostatní. Houfně odhazovali kalhoty, protahovali v suk stů a vypověděli proto zahraniční novináře, jakmile
Eleonory Ehrenbergové i výtečného tenora, který do
ních rozkošnicky nohy a za čásek nebylo kale po své mínění sdělili svým čtenářům.
českého divadla lákal i Němce. Svůj odchod od čes
znat, kdo je jakého pohlavL Vyskytli se ovšem zaZdálo se, že svoboda jednotlivce přestala vážit.
kého divadla motivoval urážkou ředitele Liegerta.
rytci, kteří houževnatě lpěli na oděvt zděděném po Státní policie měla nebývalé lehkou práci. Mohla pro
V soukromém životě byl však tento vynikající zpěvák předcích, bylo jich však málo a třebaže se zúčastnili
pustit náhončí, špicly, volavky, sojky, udavače a
alkoholikem, což bylo příčinou poměrně časné ztrá veřejného života, neměli váhu. Nejvíc lidí se hlásilo
důvěrníky, poněvadž lidé se jí chodili zpovídat sami,
ty hlasu a pravděpodobně i vbrzku podrytého zdra ke kompromisnímu řešení: krátké sukénky a pod ni
sami se káli ze svých provinění. Sebekritické proje
ví. Zemřel 13. 6. 1874 ve věku čtyřiceti let.
mi kalhotky, v nejhorším případě spodky. Říkali si vy byly na denním pořádku, občané sháněli, seč byli,
• 13. 6. 1884 se narodil bývalý primátor hl. města “ reální občané” . Ti revolucí ducha na sebe strhli
důkazy své politické, nespolehlivosti. Soudy se na
Prahy a místopředseda vlády ČSR po druhé světové vládu a nějaký rok se s úspěchem bránili zastán
opak pokoušely prokázat jejich nevinu. Nejzáhad
válce Petr Zenkl.
cům dlouhých suknicý známým pod jménem “ bdělí nější na celém tom jevu byla lehkomyslnost, s jakou
• Vynikající česká zpěvačka Klementina Kalašová realisté” . Za vlády reálných občanů byly zbytky se lidé oddávali protistátním piklům. Nenamáhali se
zemřela 13. června 1889. Vystupovala hlavně v cizině “ kalhotářů” mlčky trpěny: směly vydávat časopis, už vůbec snovat ilegální nepravosti potají: systém
v Německu, Itálii, Španělsku a Rusku, V létech 1883- volně se sdružovat, kandidovaly dokonce pokaždé do pětek shodili přes palubu; opomíjeli konšpirační pra
i884^ byla angažována též u ND v Praze, odkud brzy parlamentu, kam se — rovněž pokaždé — nedostaly. vidla, svatě odedávna všem rebelům; schůzky na
odešla opět do ciziny. I tam udržovala Kalašová stá Když se po nekrvavém převratu, už třetím v krát odlehlých místech zaměnili za neloajální projevy pod
lé styky s naším literárním světem. Rodina dostala kých dějinách Maruvijské republiky, — historikové okny policejního ředitelství; přízeň nočních temnot
z Brazílie teprve po roce její úmrtní list. Básnik soudí, že se na zásadě ústavního puče shodují všichni ustoupila neúplatnosti a vidoucnosti bílého dne.
Julius Zeyer oznamoval své přítelkyni Zdence Brau- Maruvijci —, když se tedy po třetím nekrvavém
Vyšetřovatelé mamě používali všech možných, ji
nerové její úmrtí listem z Paříže datovaným 24. 8. puči zmocnili vlády bdělí realisté, byl ovšem s kal1889, kde píše: “ . . . b y l jsem hluboce zarmoucen a hotáři konec. Přestali být chráněni, jejich předáci nak nadmíru osvědčených metod výslechu, aby za
přece nucen chodit do divadel a Bůh ví kam s tím přestupovali houfně, byť s výčitkami svědomí, k bránili lavině politické zločinnosti. Bylo zřejmé, že
smutkem v srdci, -neb byl jsem ne pouze ctitelem vládnoucí partaji, řadoví členové však se uchylovali republikánské úřady stojí před široce organizovaným
té pravé umělkyně, ale mohu říci věm ým přítelem. do lesů a roklí, kde v skrytu noci holdovali nošení odporem takřka všech občanů.
Nenormálnost vzbuzuje podezření. Zvláštní poměry
Byla to povaha nevšední, krásná a ušlechtilá. Ostat dlouhých kalhot. Také utíkali za hranice, kde je jí
ně je v té její smrti cosi poetického, něco jako glo mala lítost nad tím, že se jim “ nepovoluje pociťo v Maruvijské republice zburcovaly svět. Cizí vysí
rie legendy. V těch krajinách slunce je smrt něco vat svobodně hrdé pohnutí nad manšestráky poslední lačky, které nechávaly dříve chladnými přísné vy
jako zapadání do květů.” K uctění její památky vě ho vládce v kalhotách, které byly hanebně spáleny šetřovací metody maruvijské policie, se tak na jedno
novala rodina přes dva tisíce zlatých, aby z úroků hordou barbarů v sukních” . (Citát z listu “ Vůné oko probudily ze spánku a plnou silou udeřily na
buben svobody, zpuchřelý ovšem nepoužíváním, takže
dostal každoročně mladý skladatel pracovní stipen kalhot” , vycházejícího v Mnichově).
dium.
nezněl příliš poplašně. Nicméně dolehl k sluchu Svazu
X X X
• Kantorské počátky Jiráskovy v Litomyšli dobře
Jak se situace zvolna normalizovala, začala však svobodných právníků, který požádal, aby MR do
zachycuje film Mladá léta, jenž byl natočen podle stoupat v MR znamenitě zločinnost. Nikoli ta oby volila komisí jurístů přístup na veřejné procesy s
scénáře Vladimíra Neffa, autora Třinácté komnaty. čejná, zlodějská, vrahounská a podvodnícka. Mno maruvijskými disidenty. Ve své nótě obvinil maruSrpnovských pánů a Filosofického slovníku pro sa žily, se nebývalou měrou zločiny vyloženě politické ja vijskou vládu, že používá nátlaku k tomu, aby vynu
mouky. Napsal též scénář k filmu Tajemství krve o ko označování představitelů státu za voly, vyprávění tila doznání lidí naprosto nevinných. Proti všemu
(Pokračování na str. 8)
vtipů, tvoření front na potraviny a jiná činnost stá očekávání dostali delegáti Svazu okamžitě víza a

odborníci v optice
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Arnošt Lustig: Z deníku sedmnáctileté Perly Sch. (68 Publishers, Toronto, 1979)

asociace

Emil F. Knieža: Zvaľte všetko na mňa (Poľana, Curych, 1976)
Emil F. Knieža: Ja nkel Tannenbaums Kompanie (Konfrontace, Curych, 1975)

Michal Racek

HOLOCAUST
Dívám se na americký televizní seriál "Holocaust ’ o osudech berlinske ži
dovské rodiny za druhé svetové války. Hrůzné scény ve mně vyvolávají nezadrži
telně vzpomínky na osobní prožitky z koncentráků a zároveň; připravují půdu
pro správné ocenění románů, o nichž chci hovořit. Neboť i ony vyprávějí o
židech a jejich tón není o nic radostnější než filmová sága rodiny Weissovy,
I v nich vystupují lidé, jejichž jediným proviněním je jejich "neárijský původ7’.
Zintenzívňuj! prožitek. Dokreslují obraz. A jeden z nich naznačuje, že ani hekatomby války nevymýtily ten nebezpečný plevel, který v našich (asi obou)
národech bují potají, ale zůstává trvalkou.
Mám na mysli Kniežúv
román “ Zvaľte všetko na
mňa” . Je to vlastně třetí
díl trilogie, z níž dva dí
ly vyšly už doma, v Čes
koslovensku, první díl do
konce i německy v curyšské Konfrontaci pod ná
zvem
“ Jankel Tannen
baums Kompanie*’ . Hrdi
nové obou předcházejících
částí vystupují i v části
závěrečné, napsané už v
exilu. I tu se čtenář setká
s
příslušníky takzvané
“ košer roty’’, jednotky
armády Slovenské republi
ky, kterou tvořili židé a
jejíž osudy vypráví slo
venský novinář Knieža,
sám jeden z příslušníků
této jedinečné kompanie,

v prvním díle; setká se
tu i s někdejšími partyzá
ny, jejichž boje proti ně
mecké armádě jsou asi
obsahem dílu druhého.
Třetí díl je “ obohacen’’
o děsivou dimenzi, člověk
by se domníval, že proná
sledování židů, jak je za
chytili nejen Knieža, Hela
Volanská a Dominik Tatarka, ale i — asi nejlíp
— Ladislav
Grosman
( “ Obchod na korze” , “ Ne
věsta”’,
“ Hlavou
proti
zdí’ ’), skončilo zároveň s
druhou světovou válkou,
že se stalo nenávratnou
minulostí. Knieža naznaču
je — a jistě to není jen
románová fantazie — , žé
antisemitismus
přetrval,

vřelé pozvání kontrolovat procesy, poněvadž prý i
místním úřadům je chování občanů naprostou záha
dou. Právníci návštěvu odřekli. Žádost o kontrolu
má cenu jen tehdy, je-li oslyšena.
Soudy tedy soudiLy bez mezinárodní kontroly a Q
nějaký ten rok nebylo u nich veskrze nouze. Věznice,
žaláře, pracovní tábory, jakož i jiná výchovná za
řízení byly brzy přeplněny a musela být zřízena
zvláštní kategorie kriminálních kandidátů, kteří byli
sice odsouzeni, ale žili na volné noze, dokud se neuprázdnilo ve vězení místo, a ť odúmrtí, ať pro
puštěním. Soudit a stíhat se však muselo, protože
pořádek byl raison ďetre vlády bdělých realistů a
pořádek bez tajné policie, věznic, soudů a katů není
pořádek jaksepatří. Maruvijští státnici stáli před dvě
ma možnostmi: buď ponechat stát národu anebo
stát jednoho dne národu politických provinilců tváří
v tvář. Obé bylo nepřijatelné a jedno z toho nevy
hnutelné.

XXX
Tomáš Fischer byl ušlechtilý člověk. Jako většina
spoluobčanů miloval i on svobodu nade všechno. Bý
val zastáncem starých národních kalhotových tradic
a zapojil se dokonce do ilegální práce, když se zmoc
nili vlády bdělí realisté. Jen zázrakem unikl spá
rům spravedlnosti, když jeho druhy pozatýkala po
licie. Tím ovšem Tomášova láska ke svobodě a ke
kalhotám značně ochladla, zdaleka ne však docela.
Neustále v něm hárala a Tomáš často zakoušel ne
lidská muka, aby své přesvědčení utajil. Zmoudřel
natolik, že začal uvažovat o riziku tak intenzívně, že
mu na ideály nezbylo kdy. Jak čas běžel, ztrácely
i výčitky svědomí na dotěrnosti, Tomáš se oženil a
mohli bychom ho po třetím dítku označit za šťast
ného Maruvijce. Že mu nebylo dopřáno, aby zesnul
jako klidný, trochu zhrzený, ale vládu uctívající ob
čan, na tom nese vinu jeho žena Božena, která ho
jednou ráno takto oslovila:
“ Tomášku, dnes ti nedám do práce svatojánský
chléb . . .”
Tomáš Fischer ztuhl hrůzou. Nedovedl si svůj oběd
v továrně představit bez národního maruvijského jíd
la. To, co je Italům polenta, Rusům boršč a Čechům
vepřová s knedlíkem a zelím, to byly Maruvijcům
lusky rohovníku (Ceratonia officialis), přezvané fa 
miliárně svatojánský chléb. Tam, kde jiné národy ví
taly hosty chlebem a solí nebo kýtou vlastního pra

že mezi komunisty byly
zvláště “ zatíženou’’ skupi
nou soudruzi neárijcí, tře
bas si — jako hlavní hrdi
na — změnili jméno z
“ Tannenbaum” na “ Jan
Jedlička” . Jejich původ je
zatěžoval zvláště v době
tzv. slánskiády, kdy obža
loba obviňovala soudruhy,
které chytl řemen, mimo
jiné zločiny i ze sionismu.
Knieža velmi výrazně
tuto osudovost vystihl. Ne
zapomněl ani na údiv ko
munistů, kteří se náhle
octli v kriminále, kam ne
váhali předtím posílat nekomunisty (o
tom se
ovšem Knieža nezmiňuje);
údiv nejen nad tím, že
“ revoluce požírá vlastní

Řekni žena
a zkumavka srdce se rozpálí k, roztřesknutí
Řekni láska
a rozvineš koberec s barvami hořkosladké chuti
Řekni sláva
provazolezec se povážlivě kývá na laně
Řekni prohra
a dostal jsi hosta Bojíš se že ti zůstane
Řekni vzestup
a osekáváš strom až k vrcholku pichlavému
Řekni ústup
^
a místo vína nalezneš sladkou pěnu
Řekni domov
a zvony ti v dálce slavnostně vyzvánějí
Řekni matka
a vysloviis kouzlo při kterém rty se chvějí
Když všechno ztratíš a obětuješ
leč vlákno matčina úsměvu kolem zůstane
vlastně jsi neztratil nic a neobětoval
a stále máš hojící kapku medu pro srdce zedrané

děti” , ale i nad tím, že na
druhé
straně soudních
šraňků, mezi dozorci, jsou
právě ti nejhorší, právě
vyvrhelové,
příslušnici
Hlinkový gardy, surovci a
náhončí nacistů. Knieža
kreslí černobíle, nenuancuje charaktery. Snad to ani
nepatří do literární recen
ze: nezmiňuje se o obě
tích, jež s sebou přinesl

dědečka, nesla jim dítka vstříc mísu černých usu
šených lusků rohovníku. Místo hymny kousali obča
né na závěr slavností svatojánský chléb, který platil
za superlativ nejen sladkostí, ale pozemského blaha
vůbec. Existovalo na něj tisíce ód a stále se rodily
nové, neboť jak pravil dávný bard, “ sladkost svatojánku nikdo nevyzpívá” . Nej vyšší maruvijský rád
byl “ zlatý rohovník’ ’, ceny za umělecké projevy byly
aotovány kilem, svatojánského chleba.
Chápete už, že zpráva ženy Boženy Tomášem otřá
sla. “ Jak to, ženo Boženo?” , zeptal se zděšeně, a
nahlédnuv do ledničky a do spíže a shledav že v
nich zeje vakuum takřka Torricelliho, zaburácel: “ Co
je, ženo Boženo, do spíže, která nechová dostatečnou
zásobu svatojánského chleba? Co s ledničkou, která
chladí sýrec, vuřty a mléko, nikoli však to, co do
dává poctivému Maruvijci životní šťávu?” Rozdrtil
ledničku jedním úderem, vyvrátil z kořene spíž a
napřáhl ruku i na ženu Boženu. Schylovalo se k
bitvě. Vtom půl šesté zvon udeřil a Tomáš musil do
práce, aniž poučil choť o nesplněném účelu ledni
ček a spíží, jež nepřekypují lusky stromu Ceratonia
officialis nebo aspoň siiiqua. Když splynul s mohut
ným proudem pracujících — mnohost byla jedním z
podstat maruvijského zákonodárství — přešla ho na
chvíli touha po tradiční krmi a zanotovav s druhy
budovatelskou píseň, pookřál. U stroje, vyrábějícího
náboje pro obranu MR, ho však chuť na svatojánek
zachvátila tak trýznivě, že se on, muž, rozplakal.
Utišil se teprve, když mu druzi řekli, že oni postrá
dají nenahraditelné lusky už hezkou dobu. Nejsou
prostě na jinak výborně zásobeném maruvijském
trhu.
Takové to tedy bylo. Dobrá vláda bdělých reali
stů záhy pochopila, že jde do tuhého, obvinila “ kaihotáře” z hromadění zásob, z umělého vyvoláváni
nedostatku a uvalila na ty, kteří se dožadovali ply
nulého zásobování svatojánským chlebem, trest kapitální. A pořád se zdálo příjemnější nepolykat rohov
ník, než pro konopnou oprátku nepolykat vůbec nic.
Leč touha zůstávala. Tomáš Fischer jí zmíral a už
už se oddával myšlenkám na posmrtný život, když
se vrátil z kriminálu jeho přítel Pavel. Byl propuštěn
a radoval se. Ze samého veselí navštívil hned Tomá
še a domníval se. že ho najde dosud zaníceného pro
svátou věc kalhot. Setkal se však se schnoucím
človíčkem, který se zajímal jen o to, kde by sehnal

únor 48, což se stává tak
řka standardním nedostat
kem zpráv, a ť už faktic
kých či románových, těch
autorů, kteří byli členy
strany. Tu a tam jen
okrajová zmínka, u Knieži ani ta ne, vše, celý
děj se točí kolem křivdy,
spáchané na poctivých
členech strany . . . A ži
dech. Mnohem výraznější

je ovšem onen první díl
trilogie (četl jsem jej ně
mecky), snad tématem,
dosud nikde nezaznamena
ným.' To, co se děje v
díle třetím (druhý vůbec
neznám a mohu se obsah
jen domýšlet), bylo už- na
psáno několikrát, mnohem
lip.
(Pokračování na str. 8)

svatojánský chléb a který byl překvapen, když viděl,
že Pavel se ve vězení vypásl do rozměrů menší
montgolfiéry.
“ Nemohl jsem si na stravu stěžovat,” odpověděl
na Tomášovu zvídavou otázku. “ O svobodu je nouze
v maruvijském kriminálu, nikoli o svatojánský chléb,”
“ Tady je tomu právě naopak,’ ’ zalkai Tomáš a
žádostivě se zadíval na lusk rohovníku, který vytáhl
Pavel z kapsy. “ Svobody máme až po krk, ale sva
tojánek není.” Pavel se chystal lusk pozřít, leč To
máš se na něj vrhl, vyrval mu ho z úst a snažil
se jej rychle nerozkousaný shltnout. Ale zadrhl se mu
za čípek a mandle a Tomáš se bídně udusil. Umíral
rád, neboť po jeho půnebí se rozplývala nesrovnatel
ná chuť maruvijské many. Stačil ještě vysípnout v
záchrance udání, že v nápravných zařízeních se vě
zeň může najíst rohovníku. co hrdlo ráčí.
Tak se to dostalo na veřejnost. Vše bylo vysvětle
no .. .

XXX
Přerušený výslech maruvijského ministra spravedl
nosti na státní policii:
Referent (m írně): Věděl jste, pane ministře, že
spolehliví občané nemají ani kousek svatojánského
chleba, kdežto političtí vězňové se jím cpou jen pro
to, že jsou političtí vězňové?
Ministr (s nádechem iron ie): Dal jsem . k tomu
příkaz.
Referent (ostře): Věděl jste, ministře, že tento ne
poměr vyvolá vzrůst předstírané zločinnosti a nával
do nápravných opatření?
Ministr (s nádechem hrdosti): Ovšem. Znám doko
nale své Maruvijské.
Referent (podezíravě): Tak jste taky, sedlino lid
ské společnosti, předvídal, že vypukne ve věznicích
vzpoura, když i tam zastavíte příděly této pochutiny?
' Ministr (s nádechem úsměvu): Ovšem! Znám přece
své Maruvijce.
'
Referent (rozhořčeně): Naštěstí jsme zakročili. A
teď na tebe dopadne pěst maruvijských pracujících,
ty zrádče! (Chce ministra udeřit, vtom se' však roz
létnou dveře a do místnosti vpadne tlupa osvoboze
ných politických vězňů. Ubije referenta, a ministru
pukne radostí srdce dříve, .než je shozen z okna.
Teprve v márnici se zjistí, že nosil pod sukní kal
hoty.)
Dnes jsou idealisté vesměs slabého zdraví.

HLAS

(Pokračování se strany 6)
fisrocě lékaře Janského, je autorem pentalogie o vzea pádu podnikatelských rodin Nedobylů a Bor
j a , v ráž zachytil složitý vývoj národní společnosti
v uplynulých sto létech. Vladimír Neff, který pochá
zel ze známé pražské obchodnické rodiny, se na
rodil 13. 6. 1909 v Praze.
1919 zemřel slovenský
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básník Petr Bel-

(Pokračování se str. 5)
tady i dnes, sevřeni da
nými možnostmi, uskuteč
ňují, v míře, jakou se ji
mi každý z nás teď a tady
prakticky řídí. V tom je
právě
veliký
význam
Charty 77: je to hnutí,
které nečeká na zásah
žádného kouzelnéhoi prout
ku zvenčí, ale usiluje o
život podle svých vlast
ních hodnot bez ohledu na
to, co tomu říká diktátor
ský režim. Z krátkodobého
hlediska se to může zdát
snad málo
významné.
Z dlouhodobého hlediska
národních zájmů Čechů a
Slováků v tom však spo
čívá jedna z reálných na
dějí, že snaha o násilné
vykořenění evropské civi-

CENA EGONA HOSŤOVSKÉHO
lizační a kulturní i poli
Porota ve složení A. J. Liehm, Josef škvorecký
tické tradice v Českoslo a Jiří Voskovec poctila cenou Egona Hostovského za
nejlepší české nebo slovenské prozaické dílo vydané
vensku ztroskotá.
v exilu v roce 1978, která se uděluje každoročně z
_*_
nadace paní Reginy Hostovské, román
Během semináře byla
DOTAZNÍK,
dohodnuta podpora ze za
jehož autorem je
hraničí úspěšně se rozví
Jiří Gruša.
■Román vydalo nakladatelství Sixty-Eight Publishers,
jejícímu úsilí o svobodnou
literaturu, umění-a vědec Corp. v Torontu, Ontario, Kanada.
kou práci, ale také o pro
SOTVA NĚKDE NAJDETE TA K VE LK Ý VÝBĚR |
hloubení nezávislého sy
KNIH, JAKO MÁ NA SKLADĚ KN IŽN Í CENT- 1
stému vzdělávacího — ja 
TRUM ! OHROMNÝ VÝBĚR — STOVKY TITU- i
ko jsou privátní universit
LÚ
! PIŠTE SI O V E LK Ý SEZNAM KNIH ! i
ní kursy, publikačního, —

• 14. 6. 1804 se narodil v Rousínově básník, autor
náboženské literatury, především však sběratel mo
ravských lidových písní, František Sušil, který byl
profesorem novozákonního studia na bohosloveckém
ústavě v Brně. Jeho tzv. reproduktivni výklad Nové
jako je samizdat, a infor
ho zákona “ Písmo svaté Nového zákona’ ’ je dílo na
svou dobu mezi slovanskými národy ojedinělé. Za
mačního. Zvláště byl zdů
svou činnost pro ideu cyrilometodějskou byl vyzna
razněn význam zesilující
menán ruským, řádem sv. Anny II. třídy. Sušil byl
se spolupráce mezi hnutí
představitelem konservativního a věrně katolického
mi za lidská a občanská
moravanství, protichůdce Klácelův. Ve svých básních
práva ve všech zemích
usiloval o spojení národního cítění s obecné platný
m i ideály, jež mu byly totožné s církevními. Jeho
sovětského bloku, tedy úsi
verše s historickými náměty byly zahroceny proti
lí o jeho internacionaliPalaekého přehodnocování českých dějin (sonet “ Jsi
saci.
Opus Bonům
ty věru pěkným historikem’’). Roku 1864 se stal Su
šil čestným kanovníkem brněnské královské kapitu
ly a roku 1865 byl vyznamenán čestným doktorátem
ké. Po dvouletém studiu na pražské universitě odešel
vídenňské university.
Dvořák na podzim r. 1894 do Vídně na Ostav pro
• 14. 6. 1814 se narodil český filosof Augustin Sme
rakouské dějezpytné bádání, aby se zdokonalil v
tana, který po skončení gymnasijních studií vstoupil
oboru pomocných věd historických, mezi něž byly
do řádu křižovníků s červenou hvězdou, záhy se však
zařazeny i dějiny umění. Kouzlo osobnosti profesora
dostal do rozporů s církevní naukou. Přesto se dal
dějin umění Fr. Wickhoffa a vysoká vědecká úroveň
vysvětit na kněze. Roku 1841 byl promován na dok
vídeňské uměleckohistorické školy způsobily, že Dvo
tora filosofie a od roku následujícího působil 7 let
řák se stal z historika dějepiscem umění. Roku 1897
jako asistent Exnerův. Když se chtěl habilitovat, do
se stal doktorem filosofie a roku 1898 Wickhoffovým
stal se do otevřeného konfliktu s řádem i minister
asistentem. Po čtyřech létech následovala habilitace,
stvem, vystoupil z církve a byl exkomunikován. Po
rok na to byla zmařena naděje na universitní pro
revolučním spisku Smysl naší doby vydal dílo Ka
fesuru na české universitě v Praze a roku 1905 byl
tastrofa a vyústění dějin filosofie. Abychom pozna
Dvořák jmenován mimořádným a v roce 1909 řád
li jeho myšlenky, citujeme z jeho hlavního díla Vznik
ným profesorem dějin umění na universitě vídeňské.
a zánik ducha, jeř vyšlo až po jeho smrti:
Dvořák, velmi nábožensky založený, byl přítelem hu
Imponderabile je tělo,
debního skladatele J. B. Foerstera, jemuž jako stu
rostlina je tělo a životní síla,
dent odevzdal dopis. Na památku. Foerster v něm
zvíře je tělo, životni síla a duše,
našel tuto báseň:
člověk je tělo, životní síla, duše a duch,
Co snili jsme, co provedli a chtěli,
ideál je tělo, životní síla a duše,
náš život minulý jak kraj ten šerý,
citová bytost je tělo a životní síla,
vše mizí. Na smrt myšlenka jen zbývá —
nadimponderabile je tělo.
myšlenka, v níž se smysl žití skrývá.
To platí ovšem tehdy, kdy před člověkem vládne
Kam pohledneš, zříš její přízrak sterý,
nekonečno, po člověku nekonečno.
a pouta klamů minulých s nás snímá
a roste rychle, vše již zaujímá.
• 14. 6. 1874 se narodil jako syn lobkovického archi
I modlíš se, “ Smrt tichou dej mi, Pane,’’
váře v Roudnici Max Dvořák. Sleduje svou vlastní
a skloníš hlavu, čekáš umírání.
zálibu i cíle k svému zamýšlenému povolání — měl
Tu kouzlo podivné se v hruď ti sklání,
býti nástupcem svého otce — dal si zapsat r. 1892
vše jasně zříš a ze všeho klid vane .
na pražské universitě vědy historické. Pracoval v
a smrt jak všeho postata ti září.
seminářích profesora Golla, Rezka a Emlera. N ej
To program můj, ta poesie stáří.
větší, ba základní vliv na jeho vývoj měl Jaroslav
Goll, a to jak svým etickým názorem na historii, • Pamětník počátků českého divadelnictví, herec
jež má “ pravdu říci a pravdy nezamlčeti, a ť z toho hrdinných a charakterních rolí, člen Stavovského,
následuje cokoli’**, tak i svou přísnou metodou histo Prozatímního a Národního divadla Karel Šimanovrické práce, jež musí vycházet z pramenů, podrobe ský zemřel 14. června 1904. Poslední jeho úlohou byl
ných ovšem všestranné historické kritice. Konečně Shakespearův Julius Caesar, v němž se 11. 12. 1989
působila na Dvořáka i mnohostrannost Gollova chá rozloučil s jevištěm Národního divadla- Karel šimapání historie, jež do politické historie zapojovala i novský, patriarcha českého herectví, vedle obou Ko
otázky hospodářské, kulturní, společenské a umělec- lárů nejrázovitější zjev staré školy našeho divadla,
byl z generace, jejíž patetická deklamace pronikavé
zběhlosti a znalosti, s vnější okázalostí a účinností
slova, gesta a mimiky i působivé, podmanivé cha
Mili přátelé, přijďte mezi nás !
rakteristiky byly ještě všeobsáhlou slávou dramatic
Najdete nás velm i lehce. Naše adresa je:
kého hereckého projevu. Upoutal kdysi v Karlině
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
pozornost Tylovu a na jeho vyzvání vystoupil Ší
ma — Šimanovský v Stogrově divadle v Růžové
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
ulici v neděli 12. 1. 1845 v roli zbrojnoše Sokola v
(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
tříaktové bajce Meluzína, jež byla provedena k beTelefon 606-0904.
nefici Kaškově. To byl počátek jeho divadelní ka
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po riéry.
lední do 10 hod večer a každou neděli od 10 hod.
• 14. 6. 1944 zemřel archeolog profesor Lubor Niedop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
derle, autor velkolepých Starožitností slovanských.
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
Roku 1903 vydal Národopisnou mapu uherských Slo
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váků. Jako organisátor pracoval na přípravě Náro
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
dopisné výstavy v Praze roku 1895. Niederle, profe
říme “ po našem’ ’ — jistě si u nás pochutnáte.
sor prehistorické archeologie na Karlově universitě,
autor rozsáhlého díla Lidstvo v době předhistorické,
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
byl velkým odpůrcem názorů Píčových. Z jejich po
P řijď te si k nám zahrát volejbal, stolní tenis,
lemik vzešla Rukověť české archeologie jako pro
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
tějšek Píčových Přehledů, a jako konfese universitní
odvětví sportovní činnosti.
školy. Systém českého- pravěku, v ní obsažený, je už
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
v podstatě shodný s názory, které uznáváme dnes,
telefon 728-1170.
a dnešní archeologická terminologie má povětšině

'í

základ v “ Rukověti” .

Ukázka: Nižnánský: Čachtická paní, Reid: Bezhlavý jezdec, Simenon: Augustinova smrt, Curwood: šlechetný ochránce, Doyle: Pes baskervillský, Fiker: Blázni v láhvi, Hrabal: Slavnosti
sněženek, Dostojevský: Deník spisov., Hašek:
Dekameron, Grey: Prázdniny v pralese, Šimáček:
Valdštejnská rapsodie, Christie:
Pět malých
prasátek, Seton: Divoké děti z lesů atd. Vrabec:
Velká kuchařka, Dullová: Kuchárska kniha, —
knihy lékařské: o cukrovce, o zhubnutí, o revmatismu, o arthitis, o psychic. chorobách, — o
zvířatech, rostlinách, — polit., nábož., ženské
romány atd. objednejte na adrese:
KNIŽNÍ CENTRUM, P. O. Box 3483,
HAMILTON, ONT., CANADA
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HOLOCAUST
(Pokračování se str. 7)
Žříká-li se Knieža jaké
koli vyšší literární ambi
ce a je-li jeho vyprávění
prosté
všech
umělých
“ hejblů” , je Lustigův “ De
ník Perly Sch.” jeho pra
vým opakem. Kdo zná Lustigova dřívější díla, např.
“ Ditu Saxovou” , “ Kateři
nu
Horovitzovou’ ’ ,
či
“ Tma nemá stín’ ’ , nebude
záměrem autora překva
pen. Lustig neustále žije
v době nacistických kon
centráků, pro něj neexi
stuje jiné prostředí než
prostředí uvězněných, mu
čených, hladovějících a k
smrti předzvěděných židů.
I Perla Sch. je z nich.
V terezínském ghettu té
měř vykonává nejstarší
řemeslo světa, skoro, pro
tože neobsluhuje své zá
kazníky obvyklým způso
bem, nýbrž provádí, jak
se říká eufemicky latin
sky, “ fellatio” . I může se
zvědavý čtenář dovědět,
jak chutná .mužské seme
no, i detaily této poněkud
neobvyklé milostné tech
niky.
Ne, neodsuzujme
Perlu Sch. Vydělává si
tím dodatkovou stravu, do
stává i jiné předměty, sir
ky, rukavice a já nevím,
co všechno. ( “ 28. listopa
du. Jednou. Pět deka
práškového cukru. V noci
pětkrát. Dvacet deka chle
bové mouky. Album na
poštovní známky. Šicí sou
prava se špulkou černých
a hnědých nití. Patnáct
marek.’ ’) Poctivě si za

znamenává počet úsluh i
odměny. Mezitím zapisuje
do deníku i jiné myšlen
ky. Právě v tom je rodnou
sestrou Dity Saxové. I
ona, sedmnáctiletá, je zku
šenostmi předčasně zestár
lá, rozebírá problémy způ
sobem, který se blíží fi
lozofování.
Znalcům Lustigova díla
zní známě ty vágní před
tuchy a okamžiky náhlých
prohlédnutí, právě tak ja
ko záběry z absurdity ži
vota v terezínském tábo
ře. V tomto zvláštním spo
jení triviality hrdinčina
jednání a nepochopitelno
sti prostředí, do něhož je
zasazeno, spočívá kouzlo
nové Lustigovy novely.
Jedním z Perliných “ zá
kazníků’’ je i německý le
tecký důstojník. Když jí
přijde říci, že zítra odjíždí
do Osvětimi i ona, zabije
ho při milostném aktu.
Tento druh pomsty za
všechny a za všechno je
drastickým, ale adekvát
ním zakončením jejího de
níku.
J. S.
* ZLATNÍK *
* HODINÁŘ *
ŠTEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon:

61-8579
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Vpád džezu ?
Dr. Jiří Veseiy
“ 'rak vadíte, jak je aobře, ze jsme různi. Jak oy
bylo na světě nudno, kdyby všichni lidé dávali před
nose jen jednomu umem.” Pokud jsem v americké
mc-Dín praktického života našel něco positivního,
Dyio to tonie. Jste miaay, máte rád klasiku, ale vase
dívka spiše džez? U nas by se kvůli tomu s vámi
rozešla a ještě by vám nadala zpátečníků, ale' je-íí
co Američanka, Dude tolerovat vaše zänby a bude
totéž očekávat od vás.
A tak se domnívám při vší úctě k autorům, že
osiavné články o džezu, i když byly provázeny slav
nými jmény, vyzněly zbytečné bojovné a agitačně.
Čeho bylo dokázáno? Dosti důležité věci, ž e ' totiž
umíme cizmu imitovat a její umění přizpůsobit svým
potřebám. Na aruhé straně čeští klasikové dokázali,
že např. naše opera se vyrovná operám cizím. Přál
bych vám vidět nebo alespoň z televisních obrazo
vek slyšet ten potlesk, když americká Metropolitánka
Po krátké době svobody se stoupenci stalinismu předvedla a výborně interpretovala naši Prodanou
domnívali zprvu, že by mohli oblíbenost české li nevěstu, A ten potlesk pocnázel od mladých lidí. A
dovky využít a tak se dechová hudba a lidové tance česká lidovka. Koho znám, ten si utírá oči, když
staly nástrojem, který měl získat “ prostý lid čes zazní nějaká Hašlerova nebo trampská melodie. A
ký” i mládež. Ale poněvadž výsledky byly neuspoko líbí se to i miadým Američanům. Je zajímavé, že
jivé, použila KSČ systému Osvětových besed k to žádný z nich nás neoznačuje za konservativni. Sly
mu, aby pojednou začalo tažení proti lidovce a šel jsem tuto výtku jen jednou od dívky, o které
operetě jakožto kýči, mládeži se blahovolně dovolo jsem však věděl, že je českého původu a že už
valo, aby se “ vydováděia’’ (zejména kolem divadél česky zapomněla. A mně to připomíná Karla Čapka
ka Rokoko a kolem kabaretů Suchého a šlitra; v z románu “ Továrna na absolutno” : “ A tamhle Ton
prvních filmech, velmi sarkastických vůči starší ge da Víček zase držel na ty fosfáty . . . a kdo na ně
neraci a její kulturní orientaci, vystrčil růžky pořád nedržel, toho porád rejpal a pořád rejpal jak pořčeně pichlavé i režisér Forman) — a najednou se nej . . . Kdo si něco zamane, chce, aby tomu každej
situace obrátila. Lidovka byla vyřízena, byla pova věřil.”
žována za protisovětskou a nahražována ruskými
Obávám se,že mnozí z nás si z Karla čapka po
častuškami, ale apoštolově džezu (Vlach, Kraum- učení nevzali. Co dokázali džezisté? Kromě povýše
gartner) slavili triumfy. Vím o případu, že v děl nosti a netolerance jen to, že Češi dovedou velmi
nickém internátu spáchal sebevraždu učeň, poněvadž dobře imitovat různé technické a harmonické nebo
lépe disharmonické prvky cizí hudby. Co dokázali
si dovolil tvrzení, že má raději klasiku než džez.
Ale doba pokračuje. Džez dostává stále chudší a Smetana a Dvořák? Dokázali, že hudební nadání
pichlavější konstrukci holého rytmu (rock’n roll), českých operních skladatelů není o nic horší než
na němž nepoznáte vůbec melodii. Na druhé straně, třebas Wagnerovo nebo Beethovenovo (uznává to i
jak upozorňuje dr. Kratochvíl, značné procento mlá umělecký historik Van Loon). Co dokázala česká li
deže uvítalo zejména jubilejní oslavy operety v Ra dovka, dechovka či trampské písně? Že na náš lid,
kousku a postulují renesanci operety, v Čechách i když těžké hudbě nerozumí, je možno působit lí
si i mladá veřejnost přímo vynucuje nahrávání de bivou a národní nebo znárodnělou melodií, česká li
sek s lidovkou a staršími trampskými písněmi. Osla dovka nemá ve světě obdoby a proč by ji taky měla
vuje se “ Padesát let české lidovky” a na obalu desky mít? Leda pro naše exulanty, aby se potěšili, pokud
“ Kdyby ty muziky nebyly” konstatuje Dr. Miroslav nad ní někteří snobové neohrnují nos.
Jinak bych se jen tak letmo zmínil o tom, že můj
Bláha: “ Není to nic platné, ale tento druh naší
hudby se vykořenit nedá, a ť je pomlouván jakkoliv.” vlastní statistický výzkum poukázal na to, že někte
ré druhy džezové hudby mohou u mladých lidí vy
Dnes už by nemusil skladatel Ilja Hurník omlouvat
volávat ničivý hudební trans zcela zvláštního rázu.
obhájce džezu tvrzením, že z mladých džezových
Za tento názor mi v Literárkách vynadal komunista
fanoušků se později rekrutuje víc stoupenců hudby
Ludvík Veselý (ač pokud se nemýlím, je nyní v
klasické než ze stoupenců lidovky. Ostatně i o tom
exilu také a stejně sebevědomý jako kdysi).
bych pochyboval a Hurník své tvrzení neopřel kdysi
Ale ze svého zásadního odmítání džezu jsem ocho
v Literárkách o žádnou statistiku.
ten ustoupit, uznávám, že jistým povahám vyhovuje
Co tedy chtěl básník říci? Jsou různé povahové
a že představuje určitou moderní, i když slepou ulič
typy a budou vždy tíhnout k určitému druhu hudby.
ku hudebního vývoje. Jen nerad vidím, že se píše
Americký psycholog Cattell zjistil, že jiný povahový
o “ vpádu džezu” atd. Píše někdo o “ vpádu klasi
typ inklinuje k džezu, jiný k lidovce, jiný ke kla
sice. Mezi výběrem hudebního žánru a povahovou ky” ? A přitom klasika se v USA drží stále stejně
strukturou je vždy určitá positivní korelace. A tak dobře a je o ni zájem. Desky s hudbou Verdího,
v USA můžete slyšet všechno, poněvadž skoro každá Pucciniho, Dvořáka (uvádím namátkou a neřadím
vysílačka se snaží uspokojit jistý žánr
publika. je do stejné kategorie) jsou pořád ještě vyhledávány.
Vždy jsem byl k Američanům velmi kritický a do Pořád ještě má Amerika svou “ country musik” a
sud jsem, zejména k jejich mezinárodní i vnitřní po češi analogickou lidovku a trampské písně. I když
litice. Ale tu ctnost jsem jim vždy přiznával: že jsou se mění forma společenského života, neznamená to,
velmi tolerantní a nekonformní. Sejde-li se fanoušek že nějaký druh hudby se má podobat randálu, který
džezu s fanouškem klasiky, jistě jeden z nich řekne: vydává motocykl, jen proto, že žijeme v době mo
tocyklů. A ti výletníci, kteří si na výlet nosí tran
sistor a hlučnou hudbou otravují celé okolí, takže
••••®e«o®©©»©©@©©e®©9e©fi;e@tg}®@!»«©@@e>e člověk neslyší ani zpěv ptáků, to je nešvar, který
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
® odsuzoval i Kamil Bednář. Jinak ovšem se o lec
DO ZAMORI I V AU STRÁLII
1 čems dá debatovat a lecco ocenit, ale bez “ vpádu”
a bez výpadů proti jiným směrům.

Četl jsem něco o tom v Hiasu domova. Autor i
redakce mx prominou, že nadšené referáty doplním
svým komentářem. Já totiž slovo vpád nemám rád.
To vždy znamena pr„xeme„.i celao^., zrncem hodnot,
dřívějších, výpověď války a následující diskrimina
cí. Kromě toho, džez má všude své místo a stoupence,
nikdo mu nekřivdí, tak proč vpád a jaký? Snad by
čtenáře zajímala celá historie.
Rozpor mezi stoupenci české dechovky a lidovky
a mezí stoupenci džezu se jen naznačoval v době
první republiky. Vyvrcholil poprvé za protektorátu,
kdy jsme se k národním pisnim utíkali jakožto k
manifestaci češství, kdežto džez nám připadal jako
jen velmi malá pomoc proti cizím okupantům. Film
o Kmochovi “ To byl český muzikant’ ’ vyvolával de
monstrativni potlesk a stoupenci džezu jej označovali
opovržlivě za kýč.
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14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3004
(roh Arthur Street)
@
Informujte se u nás o podstatně snížených
Řízky — omelety — palačinky — bramboráky
cenách letenek do Evropy a Ameriky
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem, ®
+
lodí, autem — včetně ubytování, plného za ©
opatření, místních informací — a obstaráme g
CENTRE — PLAZA
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi- ®
Lf. Bourke St. (Chinatown)
5 ” zování obchodních cest můžeme Vám být velmi g
— 20 metrů ze Swanston St., Melbourne-City
® nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu ©
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
©vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných^
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin. 4g
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
g
©
(česky neb slovensky)
©
V neděli zavřeno.
g
NA PANI E. WOLKovou
®
Parkování aut naproti
4®
Telefon 267-3177.
«
B řeťa a Anna 4
©
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
2 ť Vzorně Vás obslouží
+
®••Q®©©©«®®»*®©®®®ea®s©S3*a©'93®'5®®®#©S Z+4 +
♦ + + + 4-f++4 + 4 + » + + ♦ + ♦♦ 4 4 4 -4 -
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BOLERO—BAR

i

ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

OPTÁ

O PT O
Capitol House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky 1
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

POD VLÁDOU ZENY
Edmund Řehák, Paříž
Dne 3. května na mnohých místech Spojeného krá
lovství Velké Británie a Severního Irska prý silně
pršelo a fučel ostrý vítr, ale v Londýně celý den
zářilo jarní slunce. Nazítří se odtamtud rozlétly do
celého světa zprávy o volebním vítězství “ železné
lady” 531eté Margarety Hildy Thatcherové. Byla také
nejvýraznější postavou v celé volební kampani a
hned se jí začalo populárně říkat “ Maggie” . Její
konservativni strana (tories) získala ze 635 mandátů
339 a strana práce (labour) jen 268, takže v Dolní
sněmovně bude mít solidní nadpoloviční většinu, kte
rou předtím neměla labouristická vláda. Po třetí
od konce 2. světové války se konservativni strana,
nyní se-ženou v čele, ujala vlády v Anglii.
Kdo je Maggie?
To, že "šéfem britské vlády se stala žena, není
malou událostí. Naopak, stojí to za zdůrazněni.
Ostatně ukazuje se i jinde, že v politice ženy pro
kazují řadu dobrých vlastností, které muži začali
ztrácet: rozhodnost, iniciativu a odmítání kompro
mitujících kompromisů. (Ba i v exilu a nemělo by
to být přehlíženo z nějaké mužské žárlivosti či sno
bismu!) Margaret Hilda, rozená Robertsová, prožila
svoje nejmladší léta na malém městě v hokynář
ském krámu, ve kterém pomáhala svým rodičům.
A stále se hlásí ke svému venkovskému a sociálně
skrovnému původu. Po střední škole jí stipendium
umožnilo studovat chemii na jedné z jedenatřiceti
■kolejí nejstarší anglické university v Oxfordu. P o 
tom pracovala v chemické laboratoři, aby mohla vy
studovat práva. Jako advokátka se v Londýně specialisovala na právní záležitostí daňové. Dvakrát
od r. 1950 se ucházela o poslanecký mandát, ale zí
skala ho teprve ve volbách 1959. Mezitím se provdala
za anglického průmyslníka Denise Thatchera. Brzy
byla matkou dvojčat. A její političtí odpůrci začali
hned jizlivě poznamenávat, že hned porodila dvě
děti, aby jí potom zbylo dost času na politiku. V
r. 1970 ji tehdejší konservativni ministerský předseda
svěřil ministerstvo pro výchovu. Když po dvou pro
hraných volbách v únoru a v říjnu 1974 konserva
tivni strana na svém kongresu (1975) usilovně hle
dala nového šéfa opozice Jejího Veličenstva, vyzně
lo po dlouhých diskusích nakonec hlasování v její
prospěch. Radikálně vedenou kampaní v nedávných
volbách dosáhla nové vítězství pro sebe a vládu v
Anglii pro konservativni stranu.
Proti šlendriánsfví . . .
Jejímu labouristickému předchůdci na Downing
Street James Callaghanovi se přece jen nakonec po
dařilo stabilisovat libru a snížit inflaci na 10%, když
v letech 1975-76 dosáhla až 25%. To jsou však věci.
které odpůrci neberou ve volební kampani na vě
domí. V té se obyčejně, s obou stran, “ mlátí hlava
nehlava” . I Maggie to poznala na své kůži. Sama
a s ní všichni ostatní konservativni kandidáti sou
středili nejostřejší "palbu”' na obviňování labour ze
stále nedobré hospodářské a finanční situace v zemi.
Nejsnadnější, ale zároveň nejpůsobivější “ střely” na
šli v poukazech na anarchii v odborovém hnutí, na
divoké stávky, které řádily od loňského roku po ce
lém království a paralysovaly kdekterý hospodářský
podnik. Byly demagogicky vyvolávány- tzv. delegátv
zaměstnancú ( “ shop steward” ), kteří se svými akce
mi úplně vymkli vedení a kontrole vrcholné odborové
konfederace. K tomu přistupovalo rozhořčení občan
stva z placení součtu stále vzrůstajícího ztrátového
(Pokračování na str. 10)
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MÁJOVÁ
Jiřina Zacpalová
V pátek jsem dostala dopis. Na konci byla po
známka. “ Tonka, ' modlena, je už také na pravdě
Boží. Vzpomínáš si, jak ti jednou ta kulifajka za
hrála?” Byla jsem sice u vytržení nad rozkošnými
slovíčky, v nichž si matka vždycky libovala, ale
osoba kulifajky i událost mi pořád zůstávaly pod
zámkem zapomnění.
Austrálie je první z anglicky mluvících zemí,
V neděli jsem šla do kostela. Z kůru se neslo ve
která provádí celostátní kontrolu chovu
lebné, byť i trochu jednotvárné Aleluja. V průvodu
kráčel sám biskup a kousek za ním šly tři ženy
důležitě nesoucí mešní nádobíčko. Nebylo to poprvé,
» * •
co jsem viděla jak zbožné ženy, ne právě pokorně,
REGENERACE KENNELS
se těší z výsledku zápasu, který svedly s Církvemi,
měty v roce 1978 v kontrolní knize nejvíce
\a. bylo
to xŤÄyckv vcelku llvosteVcvfe. Kte (tass má
zvířat at\c\&\ně uznaných k výběrovému chovu.
to nějak nevysvětlitelně popudilo. A když pak jedna
Využijte skutečnosti, že majitel H YNEK
z žen četla z Písma, otrávilo mě to a já zapredla
STEHLÍK, člen SV (Germany), KCC, GSDCV,
monolog s Bohem.
má 261eté zkušenosti v chovu německých ovčáků
“ Bože, vždyť jsem také žena, jsem pro rovnopráv
v Evropě i Austrálii, že jeho chov je založen
nost, věřím dokonce, že v mnohém si ženy vedou
na vybraných importovaných psech a na odbor
lépe než muži, ale proč chtějí ženy ve všem a všude
ném pěstění. Přesvědčte se! Navštivte
muže nejen dohonit, ale předstihnout? Donedávna
byly nebeské sféry poslední mužskou baštou. Dne^
chtějí ženy řídit i tryskáče a kdo ví jak dlouho
STAFFORDSH1RE REEF, VIC. 3351
potrvá než i Svatý Petr bude pracovat jen na smě
ny a střídat se u fortny s nějakou vrátnou.”
(Cestovní pokyny: Z Ballaratu jeď te po Glenelg
Highway, ve Scardale odbočte vlevo na Cape
Když se po mši zase ubíral průvod kolem mne a
Clear, hned za Newtown zahněte vlevo do
ty zbožné ženy se doslova věšely biskupovi na paty,
Staffordshire R eef.)
cvakl zámeček a má paměť vydala své tajemství.
Bylo to jednou v květnu. Celé městečko vonělo
konvalinkami, růže a pivoňky uspěchaně nabízely
bohatství květů, aby už jen zbytky lupenů zahynuly
v košíčcích družiček o Božím Těle. Soumrak napo
vídal dráždivé přísliby a přinášel neznámá mámení.
(Pokračování se strany 9)
Jaro naočkovalo naše mladá těla předtuchami lásky
hospodaření znárodněných podniků, vydatně subven vítězné i bolestné, zatím jen horoucně vyznávané
covaných labouristickou vládou. Při tom příslušníci v písních oslavujících Madonu. Těmi písněmi a ho
marxistického křídla strany sami ve volební kampa dinou v kostele jsme si vysloužily příležitost uvidět
ni podráželi nohy Callaghanovi agitací ve prospěch se s těmi, které jsme toho času zrovna zbožňovaly,
dalšího znárodňování a dalšího zvyšování veřejných a někdy dokonce i chvilku na večerním korze.
vydání čili dalšího zvýšení daní. Není divu, že v
takové volební situaci prý budil chudák Callagfaan
SHIATSU JAPANESE MASSAGE CENTRE
dojem “ člověka veselého jako večerní mlha nad
Japonský personál —
Temží’ ’. .Konservativcům se tak samo nabízelo vo
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
lební vyhlašování, že “ s tím vším hospodářským a
finančním šlendriánem je to už nutno definitivně
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
skončit!’ ’ A poukazovali na to, že “ se staronovou
> pondělí sž pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
labouristickou vládou by se hospodářství země do
STUDIO
32,
stalo do rytmu zemí ve východní Evropě” .
Upf»er Plaza, Southern Cross Hotel,
Málo o zahraniční politice
Melbourne. Telefon 63-7782
“ Maggié” je rozhodnou stoupenkyrd liberalismu,
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák přof.
přesněji řečeno neoliberalismu, jak ho formuloval
národohospodář rakouského původu F. A. von Hayek.
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Praze.
jehož myšlenky ji plně zaujaly už na universitě v
Oxfordu. Je zásadně proti marx-leninismu a proti
marxismu vůbec. Hlásí se ke křesťanskému učení. ^imiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiHi!iiiiniiniiim>

německých ovčáků

REGENERACE KENNELS

Pod vládou ženy

V sovětském imperialismu vidí největší nebezpečí
pro Evropu. Carterově diplomacii vytýká, že politi
ka “ détente” , jak se nyní provádí, slouží jen sovět
ským zájmům. (A my k tomu musíme dodat a nebát
se to opakovat, že každá pomoc hospodářská, fi
nanční a technologická,
kterou Západ poskytuje
evropským komunistickým vládám, je nepřátelským
činem proti podmaněným národům!).
Předchozí labouristický ministr energie Tony Ben
z levého křídla strany chtěl získat hlasy heslem
“ Volte labour, volte proti Evropě” ! O konservativni
vládě se předpokládá, že bude mít příznivější sta
novisko pro užší západoevropskou spolupráci. Vcelku
se však o zahraničríě-politických problémech ve vo
lební kampani mnoho nemluvilo. Ty přijdou na pře
třes teprve v nastávající kampani pro volby 10. červ
na do Evropského parlamentu. Mezi volebními sliby
a potom skutečnými vládními možnostmi bývá často
značný rozdíl. “ Maggie” prý velmi miluje básníky.
Tak lze tyto řádky zakončit opsáním z našeho Vik
tora Dýka, že “ vítězstvím z 3. května, boj teprve jí
začíná” . . .

VIENNA KITCHEN (B. Y. O.)
Výběr českých a jiných evropských jídel
za levné ceny, v příjemném prostředí
Obědy a večeře denně včetně neděle
(pouze v pondělí zavřeno).
250 Glenferrie Rd., i Malvern, Vic.
Telefon 509-9823

Jednou jsem přišla na májovou s Pavlínou. Dveře
kostela byly otevřeny, linula se z nich ta zvláštní
směs vůní, kterou vydávaly květiny chřadnoucí v
přítmí kostela a dusící se kadidlovým dýmem, a
zástupy lidských těl. Varhaník si preludoval pro vlast
ní potěšení než ho spoutají hlasy zpěváků. Postávaly
jsme s Pavlínou na nádvoříčku, kde končila řada
vyšlapaných žulových schodů. U posledního žebra
zábradlí byla přilepena socha nějakého světce. Za
padající slunce mu nově ozlatilo svatozář, která za
denního světla ukazovala jen sešlost a ptačí nesluš
nost. A tak i ten svátý jakoby se radoval z líbez
ného podvečera a dobrotivě shlížel na mládež před
kastelem, špitaly isme s Pavlínou, etoclvotaly se a
jistily si, kdo dnes v kostele bude.
Najednou jsem Ho uviděla. Přišel s kamarádem,
který se líbil Pavlíně, a obšťastnil mě pohledem
a plachým úsměvem. Zmlkla jsem uprostřed věty a
pospíchala, abychom do kostela vstoupili zároveň.
Plánovala jsem něco velmi odvážného. A povedlo
se mi to.
Naše ruce se setkaly v široké lastuře se svěcenou
vodou. Nevěděla jsem, zda je voda dobrý či špatný
vodič, ale cítila . jsem, jak mi dotek Jeho prstů
zpěnil krev a rozbušil srdce. V neslýchané odvaze
jsem přitiskla prsty, posvěcené vodou a Jeho do
tykem, ke svým rtům a zároveň se na Něj podívala
v němém vyznání. Zapýřil se až k lalůčkům svých
odstávajících uší a schoval se za sloup. Snad moji
smělost ani nepochopil; ale pochopil ji někdo jiný.
Po pobožnosti jsme s Pavlínou otálely před soškou
Madony v přilehlé chrámové lodi. Ani v rozjímání,
ani jsem se nemodlily, byly jsme tam jen proto,
že On i jeho kamarád tam stáli a čekali, až se lidé
vyhrnou z kostela.
“ To jsou krásné pivoňky, miluji pivoňky” , zašepta
la jsem Pavlíně trochu hlasitěji, aby On to slyšel,
abych na sebe upozornila. —
Pavlína byla mrška. Řekla mi: “ Líbí se ti, no jo,
ale aby sis jednu vzala, že bys ji tady v kostele
šlohla, to by ses neodvážila, v iď ? ” —
“ A abys věděla, tak zrovna” , odvětila jsem furiantsky. To všechno pro Něj, aby viděl jak jsem
odvážná, nespoutaná předsudky. Natáhla jsem ruku
a svatokrádežně vyjmuta tu nejkrásnější 'pivoňku
z kytice, která patřila Madoně.
Na rameno mi dopadla čísi ruka. “ No, počkej, ty,
ty, krást v kostele! Jsi nemrava. Však jsem dobře
viděla, cos udělala, když-jsi přišla do kostela!”
A ještě mnoho zlého namlela žena, které byl kostel
druhým domovem. Uklízela tam, rovnala knížky a
dělala práce, které jí dovolil dělat kostelník. Mnoho
toho nebylo, tehdy byl kostelník svrchovaným pá
nem. Tonka, kostelní okno, říkali jí lidé.
Brzo vědělo o mém poklesku celé městečko.
“ Pěkně ti to ta modlena navařila, proč děláš ta
kové pitomosti, prosím tě?” , řekla mi druhý den
matka. Nic víc, maminka byla už tehdy velmi po
kroková.
Modlena si ale došla i do školy. Ředitelem byl teh
E u první pozlacovačské firm y v Austrálii j
dy starý bigotní pán, který se postaral o to, abych
dostala dvojku z mravů.
Jediným člověkem, který se mne tehdy ujal, byl
E
MAJITEL J. KOŠŇAR
profesor češtiny, dominikán, kterého Němci vyhnali
z útulného kláštera do přeplněných tříd. Dlouho se
=
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
■ mnou rozmlouval, ne o mém poklesku, ale o mých
E
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
:
pochybách o lidech. Zvlášť o takových, kteří tráví
V kostele dlouhé hodiny, lezou po kolenou, ruce mají
5« Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru :
věčně spoutány řetízky růženců a přesto neumí od
pouštět.
=
Krajanům poskytneme 15% slevu
i
“ Když sochař vytvoří sochu, vystaví ji a pozve
T iH iiiiiiiim iiJiiim tiiiiiiiiiiH m iiiiiiiiiim m m iiiim iim ř
kritiky, aby ji ohodnotili.. Ani Stvořitel se nevyhýbá
kritice. Každému z nás dal výjimečně vyvinutou
schopnost vidět chyby: ani ne tak vlastní, jako
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVf
hlavně našich bližních. Schopností kritiky dává nám
Stvořitel zároveň možnost nápravy. Abychom to špat
né, co vidíme na svých bližních, napravili sami v
sobě. Neodsuzuj lidi, kteří ti snad ublíží. Snaž se.
abys dovedla odpouštět a zachránila si tak srdce oč
zkomatění, které přináší zloba a závist. Jen měkké,
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
pružné srdce dovede se nasáknout radostí a vděkemtvrdé srdce je břemenem.” Tak se mnou rozjímá:
(roh Boronia Roadj
učený dominikán.
T elefon '762-1771, po hod. 729-7259
Navždy ve mně zůstala nedůvěra v lidi, zvláště
ženy nadmíru zbožné. Ale když jsem si tu neoEi
Vedeme jen kvalitní maso
vzpomněla na Tonku, bylo to opravdu bez zášti 2
a všechny druhy uzenin.
zloby. Jen lítost jsem cítila. “ Jaká škoda,” řeka
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jsem
si, “ že se Tonka nenarodila o padesát I s
jakosti zboží a dobré službě.
později. Jak pyšně by si to dnes mohla vykračtvst
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
za samým biskupem. A jak by asi zahrála chodá
kovi kostelníkovi.”

RÁMUJTE

|

ANTOINE GALLER1ES

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS

28. 5. 1979
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RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
oznamuje, že od 1. června se bude konat každý
pátek od i do 9 hodin večer

,

DOMOVA
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ČESKOSLOVENSKÝ SOKOLSKÝ

ČESKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE

NAhOUNÍ DŮM V MELBOURNE

uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer

na stanici 3 EA 1116 KHz
Dlouho očekávaný 19. květen přinesl víc než jen j 31. 6.: Bedřich Smetana, zprávy a hudba dle přání
pro děti starší 6 let a to v Československém sokol slavnostní otevřeni československého sokolského ná
— připravila M. Soustová
ském národním domě, 497. Queensberry Street, North rodního domu. Projevy nadšení a národní soudržno6. 6.: Zprávy, úsměvy mistrů (II. část) — připra
Melbourne (blízko radnice North Melbourne, spo i st** nám připomínaly spíše narodni svátek, jak jsme
vila R. Gebertová
jení z City: od nádraží na Flinders St. elektrikou je znali z let třicátých doma — trochu jako národní
SLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
č. 57 po Elizabeth St.). Podrobné informace sdělí svátek a současné sokolský slet. Přišli zástupci
všech našich organizaci a při slavnostním nástupu s
p. V. Otto, tel. 240-1878, zaměstn. 652-8344.
uslyšíte na téže stanici
prapory mohli jsme vidět i členy sokolských jednot
každou'nedělí od 7 do 8 hodin ráno.
ze Sydney a Canberry. v projevech k účastníkům
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ, T. J. SOKOL A BESEDA slavnosti zdůrazňovali hosté na pódiu obdiv nad so
kolským národním domem, který se otvírá v plném
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
pořádají v neděli 3. června od 10. hod. dop. do 3 lesku za pouhého 1H> roku po zahájení sbírky a
SLAVIA — GREEN GULLY 0 :2 (0 : 2)
hodin odpoledne v Národním domě
příprav ke koupi domu a připomínali, že sokolská
myšlenka z minulosti í přítomnosti bylá jistě velkou
Slavia
utrpěla třetí porážku y letošní ligové sezóně,
"DEN
DĚTÍ”
vzpruhou k započetí a tak brzkému uskutečnění od první na vlastním hřišti, když soupeř využil dvou
Na programu jsou zábavné hry a sportovní sou vážného piánu, k vybudování střediska nejen pro chyb slavistické obrany. Ve 14. minutě sebral střed
těže o ceny, filmy, kreslení atd. Vstupné za rodinu Sokol, ale pro celou československou veřejnost v Mel ní útočník hostí míč nepozornému obránci Slavie
$ 2.00. Občerstvení bude k dostání pro děti i dospělé. bourne. Po zahájeni oslavy starostou T. J. Sokol a byl v jasné brankové pozici, když jej vybíhající
v Melbourne br. F. Yozábaiem promluvili starosta brankář červenobílých srazil. Nařízenou desítku pro
Sokola v Sydney br. AL Doležal, předseda zemského měnil GG v první gól. Již za 2 minuty potom slavistic
výboru čs. obce legionářské br. J. Novák, předseda ký centrhalf přenechal míč školácky soupeři, který
T. J. SOKOL MELBOURNE
Slovenského sdružení ve Viktorii p. J. Kasarik, před zvýšil skóre pohodlně na 2 : 0. Výkon týmu Slavie se
zakládá nový gymnastický oddíl dorostenek (od 12 sedkyně českého divadla pí. J. Košařové, předseda potom zlepšil, měl převahu v poli, ale do konce zá- ■
let) a žen spojený s pohybovou průpravou. Vedoucí čs. sdružení ve Viktorii p. J. Viola (který přečetl pasu nedokázal skóroval.
oddílu je sestra M. Hanzálková, povoláním učitelka zdravici R S č) a místopředseda S. K. Slavia p. J.
Mužstvo Slavie postrádalo dva hráče, kteří, pře
tělesné výchovy. První cvičení oddílu bude ve čtvr Košůar a byly čteny pozdravné dopisy a telegramy stoupili do klubu Alexander, především Patona, a
tek 31. května od 7 do 9 hodin večer v Sokolském ze zámoří i z různých koutů Austrálie.
to tím víc, že 3 náhradní hráči ze zámoří nedole
národním domě.
V úvodu k slavnosti se účastníci dozvěděli i ně těli včas.
Druhé mužstvo prohrálo 0 : 1.
která data, týkající se otevíraného Čs. sokolského
Příští neděli 3. června hraje Slavia proti Mace
národního domu. rak oary jednotlivců činily do 14.
SPRÁVNÍ VÝBOR ČS. SOKOLSKÉHO
května $ Ž8.565.33, přispět sy organizací § 28.634.92 donii na B. J. Connor Reserve, Radford Rd., ReserNÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE
(z toho Sokol Melbourne $ 16.298.79), bankovní úroky voir a v neděli 10. 6. na vlastním hřišti, na Showz
přijatých darů S 1.381.63, celkem $ 58.587.88. Z grounds, proti Croatii, Essendon.
s díky potvrzuje příjem těchto darů:
této částky bylo vydáno: deposit na budovu a po
pp. manželé Rendlovi $ 50, “ Melb. Flower G irľ’ $ platky za převod S 21.757.75, splátky a úroky na hy
20, J. Sergejev, Campbelltown, NSW. $ 100, Anonym potéky $ 5.142.46, stavební materiál a práce při
$ 72, Anonym Sydney $ 10, T. J. Sokol Sydney $ úpravách domu $ 18.96C.80. vybavení kuchyně, ná
500, Čs. klub v Záp. Austrálii $ 116.89, Ústředí Čs. bytek apod. $ 8.109.75, obecní dávky a vodné $1.204.76,
SPĚCH LYŽAŘŮ
obce legionářské v Londýně $ 186, sbírka při otevření pojištění, elektřina, telefon, _plyn a poplatky $ 858.89,
Letos
dříve
než
jindy
zahájí lyžaři alpských discip
ND 19. května $ 565.33, sbírka při mši sv. 20. 5. celkové vydáni § 56.034.41. Slav dluhu: 1. hypotéka
$ 138.11, celkem $ 1.778.33. Stav účtu příspěvků k $ 65.592.21, 2. hypotéka S 25.000. Dobrovolní pomoc lin svůj trénink, předčasně odcestují za sněhem ' do
21. květnu $ 60.366.21.
níci odpracovali při přestavbě a úpravě domu více Chile nebo Austrálie, aby se tam připravovali na
sezónu, která vyvrcholí olympijskými zimními hrami
než 3.500 hodin.
v americkém Lake Placid. Nikoho tedy ani nepře
Průběh cvičení hostujících tělocvičných jednot i
kvapí, že Mezinárodní lyžařský svaz FIS vydal už
domácích cvičencú, jakož i pestrých tanců skupin
v květnu oficiální žebříček světové lyžařské elity,
?
K otevření Čs. sokolského národního domu
? ze Sydney a Melbourne byl po všech stránkách který bude směrodatný pro starty na všech závodech
velmi úspěšný. Zvláštní pozornost si svým počtem
S
v Melbourne byly vydány:
?
olympijské sezóny. Dvakrát v něm fuguxuje Švéd
a uměním vysloužili tí nejmenší cvičenci. Taneční
\ ★ stříbrné pamětní medaile velikosti 30 x 2 mm,? večer, při němž účinkovala v přízemním sále syd- Ingemar Stenmark, který sice Světovou trofej ne
\
obsahující 16 g čistého stříbra. Cena $ 20.00? neyská a v prvním poschodí melbournska kapela, obhájil, nemůže však být nejmenšíeh pochyb o tom,
že je nejlepším světovým slalomářem a závodníkem
> ★ trič k a se znakem Sokola a datem. Cena:? proběhl za radostné nálady všech přítomných.
obřího slalomu. A tak byl funkcionáři FISu nasazen
V nedělí ráno pak nemohla tělocvična pojmout na první místo. Ve speciálním slalomu před Paula
?
dětské $ 4.50, pro dospělé $ 6.00.
S
všechny příchozí na slavnostní mši, kterou sloužil Frommelta z Lichtnštejnu a Němce Christiana Neu? Objednávky přijímá br. V. Ambrož, tel. 467-4864. S
v Čs. sokolském národním domě pro všechny věřící
vVWVAA/•WW'V. Dp. J. Peksa. Zbytek dne trávili oslavující v družné reutha, v obřím slalomu pak před držitele Světové
trofeje Švýcara Petra Lueschera a Jugoslávee Boja
zábavě v Národním domě nebo na Šumavě.
na Križaje. Světovou tabulku sjezdařů však vede
HISTORIE ETNICKÝCH SKUPIN V AUSTRÁLII
Hosté, kteří odlétali či se rozjížděli v neděli ve Švýcar Peter Mueller před Rakušanem Petrem WirnsOxford University Press v Melbourne začne vy  čer do svých domovů, zdůrazňovali při loučení, že bergerem a Kanaďanem Dave Murraym.
dávat historie různých etnických skupin, které dnes prožili nezapomenutelné chvíle, že poznali znovu, jak
Pokud jde o světové pořadí lyžařek, v každé z
tvoří pluralistickou Austrálii. Nakladatelství připra úsilí a dobrá vůle hodně dokáží.
disciplin je na čele někdo jiný. Tak nejlepší sjezdař V. Soust, tiskový referent kou je šestinásobná držitelka Světového poháru R a 
vuje vydání historií 25 etnických skupin a jejich
obsahem bude popis vývoje etnického života, orga
kúšanka Annemarie Moserová-Próllová, ve. speciál
nizací, veřejných zásluh a podílu na budování Austrá
ním slalomu Italka Marie Rose Quariová a v obřím
V Austrálii mažete kupovat jednotlivá čísla
lie. Zodpovědným redaktorem celé edice je M. Cig
slalomu západní Němka Christa Kinshoferová před
ler ze State College of Victoria. On sám přispěje
dvojnásobnou olympijskou přebornicí ze Sappora švýHLASU DOMOVA V TĚCHTO OBCHODECH:
do edice dějinami českého a slovenského přistěho
carkou Marie-Therese Nadigovou.
valectví. Jeho práce má vyjít ,v příštím roce pod V ADELAIDE, JIŽNÍ AUSTRÁLIE:
názvem “ Czechs and Slovaks in Austrália’’ .
m NOVINOVÝ STÁNEK vedle kina Metro, Bindley
OH V LAKE PLACID
St., Adelaide-City
Podle
konečného
umístění na hokejovém mistrovství
V PERTHU, ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE:
světa
v
Moskvě
byla
reprezentační mužstva rozdělena
• DOOGUES Lucky Lottery Agency, 159 Murray St.,
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
do dvou skupin olympijského turnaje v Lake Placid.
Perth, W. A.
Zúčastní se ho celkem 12 týmů: všech 8 účastníků
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
V SYDNEY, NOVÝ JIŽNÍ WALES:
A skupiny letošního hokejového mistrovství světa v
® BONDI BEACH Newsagency, 134 Campbelľs Pde.,
srdečně zve všechny krajany -na
Moskvě a 4 mužstva světového šampionátu B skupi
Bondi Beaeh, NSW.
ny v rumunském Galati: vítěz Holandsko, Rumunsko,
ANTONfNSKOU
% PORTER & CO., Newsagency, 203a Castlereagh St.,
Norsko a Japonsko (druzí východní Němci — stejně
Sydney-Citv
jako Švýcaři — neměli zájem).
• STEINDLER’S RESTAURANT, 197 Campbell St..
“ A’’ skupina olympijského turnaje hokejistů v L a 
Darlinghurst, NSW
ke Placid: SSSR, Kanada, Finsko, Polsko, Holand
která se koná v neděli 17. června 1979
\, MELBOURNE, VIKTORIE:
sko a Norsko. B skupina: Československo, švédsko,
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
• FLINDERS ST. STATION (prodej novin uvnitř USA, NSR, Rumunsko a Japonsko. Prvá dvě mužstva
z každé skupiny postupují do závěrečných bojů o
nádraží), City
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
• McGILL'S NEWSAGENCY, 183 Elizabeth St., Mel medaile.
Jídlo
— pití
bourne (proti hlavní poště)
NA LEHKOATLETICKÝCH ZÁVODECH V LOS
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
• PRAHRAN MARKET, prodejna novin, 205 ComAngeles zaběhl 201etý americký student Marylandmercial Rd., Sth. Yarra
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
• CLAYTON Greeting Cards Shop, 336 Clayton Rd., ské university v College Park 110 m překážek; za
rovných 13 vteřin, čímž zlepšil o 16 setin vteřiny
Clayton
Hrají se tam tež kuželky, odbíjená a stolní tenis
• V ILLAG E BELLE Newsagency, 161 Acland St., svůj vlastní světový rekord vytvořený 15. dubna le
tošního roku v San Jose.
St. Kilda, Vic.
VYUČOVÁNÍ ČEŠTINĚ

TANEČNÍ ZÁBAVU
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DOMOVA

JEŠTĚ 4 KANDIDÁTI NA FORMULI I

Karel Janovský
V

Pchjongjangu nejúspěšnější Číňané, ale

mistry světa v družstvech Maďaři

Mistrovství světa ve stolním tenisu
V severokorejském Pchjongjangu vyvrcholilo první májovou neděli mistrovství světa ve stolním tenisu,
na kterém byli sice i tentokrát nejúspěšnějši reprezentanti Číny (především čínské žehy), v soutěži
družstev o Swathling Cup však došlo k senzaci, když maďarští muži našli účinnou zbraň na podání sou
peře, zvítězili ve finále 5 : 1 a stali se po 27 letech znovu první na světě. Připočieme-li k tomu, že fi
nále pánské čtyřhry bylo jugoslávsko-maďarskou záležitostí, pak Evropa obstála v boji s ázijskými tabletenisty lépe než na posledním mistrovství světa (kde jediný titul získala francouzská dvojice BergerováSecretin ve smíšené čtyřhře), přesto Čína je — zásluhou svých žen — velkým vítězem šampionátu.
čs. tenisté (muži) vyhráli bez prohry svou sku
pinu, ve které porazili dokonce i Japonce 5: 4, v
boji o třetí příčku však s tabletenisty země vychá
zejícího slunce prohráli 3 : 5 (všechny 3 hody získal
zkušený Milan Orlowski) a obsadili velmi čestné
čtvrté místo a dostali za to bronzovou medaili. Skon
čili tedy jako v r. 1975 v Kalkatě, o dvě příčky ve
světovém žebříčku však lépe než před dvěma roky
v anglickém Birminghamu, kde byli šestí. — Čs.
družstvo žen obsadilo v pořadí národů 7. místo. —
V soutěži jednotlivců byl velkým překvapením mla
dý Josef Dvořáček, který byl vyřazen Číňanem Liang
Ke Liangem 9 : 21, 18 : 21 a 7 : 21 až v boji o účast
v semifinále. Byl tedy úspěšnějším než Milan Orlow
ski, který prohrál už v boji nejlepších 16 hráčů s
Japoncem Takašimou 21 : 13, 20 : 22, 21: 23 a 17 : 21.
Nejúspěšnější čs. tabletenistkou byla podle očeká
vání Ilona Uhlíková, která se dostala mezi 16 nej
lepších, na víc však “ neměla” .
O 7 titulů mistrů světa se rozdělili reprezentanti
4 zemí. Čína. získala 4 zlaté medaile (Číňanky vy
hrály soutěž družstev o Corbillonův pohár, Číňanka
Ke Hsin-Aiová se stala mistryní světa v soutěži
V olympijské kvalifikaci
ČESKOSLOVENSKO — BULHARSKO 0 : 1 a 4 : 0

dámské dvouhry, spolu se svou partnerkou Guiliovou
vyhrála dámskou čtyřhru a se svým čínským partne
rem Liang Ko-Liangem smíšenou čtyřhru), — Japon
sko se muže pochmmt jednou zlatou medaili (pánskou
dvouhru vyhrai 22letý student Ono, kterou jeho čínský
finálový soupeř — ačkoliv vedl 2 : 1 na sety — musel
vzdát), po jedné medaili pak putuje do Maďarska
(družstvo mužů) a jugoslávská dvojice Šurbek —
Stipančič se stala mistrem světa ve čtyřhře mužů.
Jugoslávci porazili ve finále maďarskou dvojici Jonyer — Klampar 21 : 18, 22 : 20 a 21 : 16.
Zrcadlo medaili tabletenistů
1. Čína 4 zlaté, 4 stříbrné, 7 bronzových, 2. Ma
ďarsko (1-1-0), 3. Japonsko (1-0-2), 4. Jugoslávie
(1-0-1), 5. Severní Korea (0-2-1), 6. - 8. Českoslo
vensko, Francie a SSSR po 1 bronzové medaili.

: : Fotbalová liga : .

V Zolderu se jela druhou květnovou neděli auto
mobilová Velká cena Belgie, která byla 6. jízdou
světového šampionátu formule I pro rok 1979. Na
75.000 diváků vidělo znamenitý závod a nakonec ví
tězství Jihoafričana Jody Schecktera na voze Ferra
ri, který sice byl dlouho v závěsu vedoucí skupiny
(za Francouzi Depaillerem a Laffitem na voze Ligier, a pak za Australanem Allanem Jonesem na
Williamsu), v závěru byl však suverénnem. Jody
Scheckter, který tu jel průměrnou hodinovou rychlo
stí 170 km, se tímto vítězstvím postaral o to, že mi
strovství svěa formule I je znova otevřené, má nej
méně 4 kandidáy.
Pořadí mistrovství světa po 6. Grand Prix: 1. - 2.
Jody Scheckter a Jacques Laffitte (po 24 bodech);
3. -4. Gilles Villeneuve (Kanada — Ferrari) a Patrick
Depailler (Francie — Ligier) po 20 b.; 5. Carlos
Reutemann 19 b.; 6. Mario Andretti (USA — Lotus)
12 bodů.
EVROPSKÉ MISTROVSTVÍ GYMNASTEK
171etá Rumunka Nadia Comaneciová, trojnásobná
olympijská přebornice ve sportovní gymnastice, mě
la na mistrovství Evropy v Kodani v plánu vyhrát
všech 5 zlatých medailí a vyrovnat tak rekord šam
pionátů, jehož držitelkou je stále Věra Čáslavská.
Ale nepodařilo se jí to. Přesto byla suverénní gym
nastkou kodaňského mistrovství, když získala titul
mistryně Evropy v gymnastickém čtyřboji, druhý
den pak v přeskoku a prostných. Ve cvičení na brad
lech byla však až čtvrtá (mistryní Evropy se stala
mistryně světa Ruska Elena Muchinová) a ve cvi
čení na kladině třetí (zlatou medaili dostala Ruska
Natalia šapošniková).
Na čs. gymnastky zbyly i v Kodani pabérky, přesto
třeba říci, že obstály lépe než před dvěma roky při
evropském šampionátu v Praze (z kterého odjely
předčasně domů Rumunky). Ve cvičení na bradlech
byla Eva Marečková 6. a Věra Černá 8. V přeskoku
skončila Eva Marečková rovněž 5., Věra černá však
byla 6. V prostných se Černá dělila s Marečkovou
o šesté místo. Do finále na kladině se dostala pouze
Marečková (byla 7.). A ve čtyřboji se obě dělily s
východní Němkou Maxi Gnauckovou za 38 bodů o
6. - 8. místo.

Po dvoutýdenní “ reprezentační přestávce’" pokra
čovala 1. čs. fotbalová liga utkáními 24. kola, ve
kterém 4 z 8 mistrovských zápasů skončilo remiza
mi. K nej důležitější z nich došlo na pražské Julisce,
kde kandidát ha přebormcký titul Dukla Praha ztra
til bod se Zbrojovkou'Brno, se kterou se rozešel
za bezbrankové remízy. Výsledkem 1 : 1 skončila tři
ABENDS'BERG PATŘIL ČECHOSLOVÁKŮM
utkání: Lokomotiva Košice — Škoda Plzeň, Inter
V bavorském Abendsbergu se jelo první májovou
Bratislava —- Bohemians a Baník Ostrava — Slovan i neděli před 20.000 diváky čtvrtfinále mistrovství svě
Bratislava.
ta plochodrážních závodníků, které skončilo velkým
Pražská Sparta vyhrála doma nad Trnavou 2: 1, triumfem Československa. V konečném pořadí obsa
2 : 1 vyhrálo i mužstvo ZŤS Košice v Teplicích. Praž dili totiž čs. jezdci dvě první místa: zvítězil Jiří
ská Slavia ponechala oba body v Trenčíně, kde pro Štancl před Václavem Vemerem, kteří odsunuli jed
hrála 0 : 2 a sestupem ohrožený Tatran Prešov zdolal noho z favoritů, sovětského reprezentanta Anatoliho
doma Duklu Banska Bystrica 2: 0.
Maksimova, na třetí místo. Kromě štancla a VerTabulka: 1. Dukla Praha 33 bodů, skóre 52 : 20; nera postoupili do jedné ze sem ifinálových jízd v
2. Baník Ostrava 30 b.; 3. Zbrojovka Brno, 4. Bo Abendsbergu i další dva Čechoslováci: 6. v pořadí
hemians (po 28 b.); 5. Slavia Praha, 6. Sparta Pra  Milan Spinka a 8. Jan Hábek.
Další ze 3 čtvrtfinálových skupin mistrovství svě
ha, 7. ZŤS Košice (po 24 b .); 8. Trnava, 9. Lok.
Košice (po 23 b .); 10. Dukla Banska Bystrica, 11. ta plochodrážních jezdců, které se uskutečnilo v ju
Slovan Bratislava (po 22 b .); 12. Inter Bratislava, goslávském Osijeku, vyhrál další čs. reprezentant
13. Plzeň, 14. Trenčín (po 21 b.); 15. Teplice, 16. Petr Ondrašík před sovětským závodníkem Valerym
Gordejevem.
Tatran Prešov (po 20 bodech).

Čs.’ olympijské fotbalové mužstvo (z čs. Áčka smí
v něm hrát pouze štambachr a Vizek, kteří ne
startovali v kvalifikaci mistrovství světa v Argentině)
zdolalo první překážku v I. kvalifikační skupině olym
pijského turnaje, když po prohře v Burgasu 0 : 1
s Bulhary porazilo v odvetě tohoto soupeře v Praze
4 : 0 a postoupilo do další fáze bojů o letenky do
Moskvy. V druhém kole nastoupí mladí Čechoslováci
proti vítězi zápasů Rumunsko — Maďarsko (první
zápas vyhráli Rumuni doma 2 : 0 ) . Absolutní vítěz
pak bude hrát o postup na olympiádu s nasazenými
Poláky.
Mezi 16 nejlepšími mužstvy olympijského turnaje
v Moskvě bude Evropa zastoupena 6 týmy, dva z
nich: SSSR (pořadatel) a V. Německo (obhájce) jdou
na olympiádu bez kvalifikace, — celá ostatní Evro
pa (nejméně 20 mužstev) bojuje o další 4 místa v
kvalifikačních skupinách. Jednotlivé skupiny (pouze
vítěz postupuje):
Pouze 1 bronz pro Československo
I. Bulharsko — ČSR, Rumunsko — Maďarsko, na
GENERÁLKA
BOXERŮ NA OH V MOSKVĚ
sazeno Polsko.
II. Rakousko — Turecko, Řecko — Itálie, nasaze Západoněmecký Kolín n. R. byl v květnu dostave
na Jugoslávie.
níčkem evropské boxerské elity, která se tu zúčast
III. Holandsko — Belgie, Španělsko — Izrael, nasa nila 23. mistrovství Evropy, jehož absolutními vítězi
zena Francie.
se stali reprezentanti SSSR, kteří získali 7 z 12 mož
IV. Dánsko — Finsko, Irsko — Norsko, nasazena ných zlatých medailí. Prokázali tak, že jsou z evrop
NSR.
ských rohovníků až dosud nejlépe připraveni na
olympijská zápolení v Moskvě.
Zastoupení světadílů
Úroveň evropského -šampionátu byla však daleko
Evropa 6, Afrika a Azie po 3, Jižní Amerika 2,
horší než na předchozích mistrovstvích, neboť větši
Střední a Severní Amerika 2.
na zápasů byla tvrdým bojem až “ do krve” , který
předčil techniku, což není nejlepší vizitka evropského
rohovnického sportu.
ŠŤASTNÍ BRATŘI
Čs. rohovníci ani tentokrát neuspokojili a obsadili
Na nedávném hokejovém ta. S dvěma se mohou po- v pořadí národů až 11. místo. Jedinou medaili získal
mistrovství světa v Mosk- chlubit Švýcaři: byli to v lehkostřední váze Rostislav Osička, a tak nám
vě patřila sourozeneeká bratři: Hugo, Ottmar a všem zbyly jen vzpomínky na lepší časy čs. boxu,
např. když evropské prvenství získal Němec, nebo
formace Antona, Petra a Hans Delnonovi a Heinz,
na doby, kdy Torma, Zaehara a nebo Němeček se
Mariana Šťastných k nej- Paul a Urli Luethiovi. A prosadili dokonce i na olympiádách a získali zlaté
lepším v čs. týmu vůbec, třetí trojicí bratří byli pak medaile.
Poprvé v dějinách boxu bojovali rohovníci o 12
Bratři šťastní byli čtvr- na mistrovství světa r.
tou sourozeneckou trojicí, 1955 v NSR sourozenci titulů mistrů Evropy. Novou disciplinou byla super
těžká váha, kategorie rohovníků nad 90 kg. První
která kdy startovala na Grant, Dick a Bili War- “ zlato’ ’ v ní získal západní Němec Petr Hussing bohokejovém mistrovsví svě- wickovi z Kanady.
dovým vítězstvím nad Maďarem Ferencem Somodim.

PĚŠKY Z LOS ANGELES DO NEW YORKU
“ Něco přes 5 kilo jsem ztratil na váze, necítím
se však tak unavený, jak by se předpokládalo” , řekl
261etý Američan Frank Giannino, když zakončil v
New Yorku svůj “ maratón maratónů” . Tento běžec
kým sportem přímo posedlý Frank Giannino si to
tiž usmyslil, že na trase Los Angeles — New York,
dlouhé 4.807 km, vytvoří nový rekord. A také se
mu to podařilo, neboť ušel nebo uběhl trasu za 60
dnů a 6 hodin, tedy za 1.446 hodin, o 18 hodin rych
leji než byl traťový rekord. Z Los Angeles vyběhl
1. března a v cíli v New! Yorku byl 30. dubna. Třeba
dodat, že vzdálenost Los Angeles — New York
se rovná 114 trasám klasického maratónu.
HLAS
DOMOVA . vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 2131.
Telefon: 42-5980.
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ROČNÍ PŘ E D PLA TN É : v Austrálii $ 12.-, do
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku sdělíme na požádání obratem.

