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československý režim se snaží ignorovat návštěvu

P a pež v Polsku
Význam cesty papeže Jana Pavla II. do rodného Polska snad nikdo na Zá
padě předem nepodceňoval, ale průběh jeho misionářské pouti do komunistic
kého státu překonal ještě všechna očekávání těch, kteří jeho cestu pokládali
za mimořádně důležitou. Nadšení statisíců lidí, kteří z vlastní vůle, bez donu
cení režimem přišli shlédnout a poslechnout si "svého papeže" při každém
jeho veřejném vystoupení, jejich nestrojená radost, zvláštní hrdost nad možno
stí otevřeně prokázat své skutečné smýšlení, je něco, co málokdo očekával v
zemi vychovávané po tři desetiletí zcela odlišnou doktrínou.

Projevy papeže Jana
Pavla také předčily očeká
vání. Ve svých kázáních
a projevech často vybočo
val z připravených diplo
matických úvah a otevře
ně žádal nejen nábožen
skou svobodu, ale vše
stranné dodržování lid
ských práv v Polsku i v
ostatních státech střední a
východní Evropy.
“Přišel jsem, abych se
modlil za svobodnou "do
movinu’’, volal v poutním
místě Czestochowa a když
se dozvěděl, že polská te
levize odmítá přenášet je
ho projevy po celé zemi,
stěžoval si: “Je smutné,
že v době, kdy byla veřej
ně proklamována svoboda
informací, nemohou slyšet
Poláci i ostatní Slované
slova papeže!’’ Jindy pro
hlásil: “Jsou východní
způsoby života a západní
způsoby. Poláci si už po

tisíc let volili západní způ
sob života,”
To jsou tři ukázky z
množství poznámek, které
vyvolávaly bouři souhlasu
a nadšení shromážděných
davů a jistě i nervozitu
komunistických' vůdců.
Papež Jan Pavel něko
likrát veřejně zdůraznil

svůj zájem nejen o nábo
ženské poměry i v ostat
ních. komunistických ze
mích a nejsou pochyby o
tom. že jeho cesta maže
mít dlouhodobý xirv na vý
voj událostí n ejei v P si
sku.
Mezi štěrkaná zahra
ničních novinára, a

ramanů, kteří se sjeli v
těch dnech do Polska, ne
chyběl ani redaktor praž
ského Rudého práva Jan
Lipavský, který informo
val čtenáře “všestranně”.
Tři dny před příletem pa
peže podává čtenářům si
tuační zprávu:
“Jedním z charakteri
stických rysů celého pová
lečného období socialistic
kého Polska, který rozho
duje o všech jeho úspě
ších, je ideová a politická
jednota polského lidu. Zá
klad této jednoty leží v
historické události roku
íPokračováni na str. 2)

Svetová populácia
a polnohospodárstvo
V Spojených štátoch exžstefe ntetssslcs sdbcraýdi orgMĚzácíí a nadácší,
ktoré sledujú hospodářsky a sodátny vjhni s peta- lam aaseožvaju výsíedky
populačných prirastkov v celku i v jecineSSvýdk fcrajčaädk, výsledky hospodár
skej produkcie a najmä prodxdcoe pefrariE. Hmatya iá
výsledky a vyvod
zujú závery o tom, akým smerom sa uberá soôäfnr S v et fadskei ssetočnosií.

Takou organizáciou je aj
inštitúcia, ktorá vystupuje
pod menom “World Watch
Institute” , teda akýsi po
zorovateľ a kontrolór sve
tového vývoja so sídlom
vo Washingtone. A táto in

Finlandizace
I ústřední orgán strany se někdy vydá na kluz
kou dráhu, chce-li čtenářům náležitě vystvětlit zrád
nost nepřátelského světa. Tak nedávno (29. 5.) vy
světloval na svých stránkách — prý na dotaz jaké
hosi čtenáře — význam slova "finlandizace":
"Pojem 'finlandizace' patří do slovníku těch, kte
ří se snaží o diskreditaci socialistické zahraniční
politiky míru. Je součástí dlouhodobé koncepce, za
měřené proti mírovému soužití . . . , které by reakční
kruhy rády zvrátily nazpět ke studené válce. Pů
vod slova tkví ve zfalšování vztahů mezi SSSR a
Finskem, a to tak, jako by tyto Vztahy představo
valy nebezpečí pro finskou suverenitu . . . Zneužívá
ním výrazu 'finlandizace' dochází k urážce dvou su
verénních států, jejichž vztahy se vyznačují duchem
vzájemného přátelství a oboustranně výhodné spolu
práce. Na mezinárodním poli slouží toto slovo jako
strašidlo tím, že se mu podkládá krajně hanebný
podtext. Patří do arzenálu antisovětské a antikomunistické propagandy a je řízeno proti spolupráci ná
rodů se SSSR i proti politice uvolňování a úsilí o
odzbrojení."
Význam slova "finlandizace" není třeba vysvětlo
vat Finům. Ti se totiž netají tím, že musí svou po
litiku "přizpůsobit okolnostem” . Ledaže by se teď,
po pražském vysvětlení, přestali svého mocného sou
seda bát.

štitúcia peáve vpteia
správu o test. aks vtakne
stojíme vo svete. aké wbá
ľudská. spotočaosST vzfeřadom na svoje popsžae:a§
prírastky a na rozvoj poľ
nohospodárskej prodtixäe
výhliadky do bndúeaostL
Jej správa vyznieva v
obave, že ak bude naďa
lej pokračovať rast sve
tovej populácie i doterajší
rozvoj produkcie potravín,
ľudstvo musí očakávať
vážnu krízu, pokles v ži
votnej úrovni a ťažkosti
v zásobovaní.
Správa konštatuje, že
najlepší pomer medzi sta
vom svetovej populácie a
svetovou národohospodár
skou produkciou priniesol
rok 1967. V tom roku po
diel hospodárskej produk
cie na osobu svetovej po
pulácie bol najpriaznivej

ší. Od i s t e raka sa tento
psäisser

Zasaf&savé sá výsledky
Í0ÉOĚ0 analytického zžsťopafciaF sa týka prodsfaae požívatín to vzťaíib k svetovej populácii.
Tak napríklad podiel pro
dukcie a výlovu rýb na
osobe svetovej populácie
bol najpriaznivejší v ro
ku 1370. v produkcii ho
vädzieho mäsa v roku
1375. baraniny v roku 1972,
vlny v roku 1960 a obilia v
roku 1376.
V správe bola vyslove
ná obava, že súčasný vý
voj v zaisťovaní svetové
ho zásobovania potravina
mi sa môže podstatne
zhoršiť, lebo ubúda vý
robných
prostriedkov:
značná časť úrodnej pôdy
sa zaberá každoročne pre
(Pokračovanie na str. 2)
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TICHO A LEŽ
Karel Wendt

Vietnamský vpád ao Kanmodže a čínska “trest
ní výprava“ proti Vietnamu vyvolaly v západním
tisku množství otázek: Zakročí USSR vojensky prou
Číně? jestliže ano, kde? Překročí Vietnam thajské
hranice? Jak dlouho potrvá, než se Cina s Vietna
mem znovu chytnou do křížku? Dá se jejich konflikt
izolovat? Jak velkou hrozbu představuje sovětské
používání bývalých amerických základen ve Vietna
mu? Je vietnamská okupace Kambodže a Laosu po
tvrzením opovrhované dominové teorie nebo jenom
pokračováním starých historických sporů?
'loto všechno a mnoho jiných otázek patří do obla
sti mezinárodní politiky a vyvolává učené hloubáni.
Kam však přesně zařadit oběti všeho toho dění, trpí
cí, umírající a prchající občany postižené oblasti,
Kterým nejde o mocenské zájmy, ale o život?
Píši pro československý exilní časopis a noviny
takového druhu by se měly zabývat především česKosiovenskou problematikou. Místo toho jsem znovu
a znovu přitahován smutkem nezmérne tragédie ooyvateí bývalé francouzské Indočíny.
Aspektů je mnoho, například ten, který se týká
svědomí: jak ospravedlnit téměř úplnou zahledě
nost k vlastnímu problému, který, ač palčivý a na
léhavý, nesnese srovnání s hloubkou beznaděje “osvooozených” národů jihovýchodní Asie?
Nebo jiný, který představuje něco úplně nového
v nevyčerpatelně zásobárně komunistických ukrutno
stí. Vietnam a jeho kolonie Kambodža a Laos vy
hazují obvyklé znaky marxistických společností: ztrá
tu svobody, zglajchšaltování, Gulag v celé jeho oškli
vosti. Navíc však je zde ještě něco, co se dosud
nikde jinde nevyskytlo: samotným státem pokoutně
organizovaný exodus občanů, které systém nedovede
“převychovat” . Zbavte člověka svobody, majetku,
možnosti vést vzpřímený život a dejte mu na vybra
nou — koncentrační tábor nebo útěk v chatrných
bárkách, jejichž ztroskotání na cestě za svobodou
je více než pravděbodobné. Přidejte k tomu piráty a
svět, jehož pomocnou ruku usekly v rameni sobectví
a netečnost svobodných lidí a dosáhli jste dna ho
lého zoufalství, které je údělem dnešního člověka z
indočíny.
Představte si scénu: Rozklížená kocábka. Na ni
dva tisíce lidí. Kolem korvety vietnamského námoř
nictva. Loď se potopí. Dva tisíce lidí se plácá
ve vodě. Posádky doprovodných lodí chtějí pomoci.
Není jim to dovoleno. Vláda osvícené země vydala
rozkaz. Dva tisíce lidí. Čtyři tisíce natažených ru
kou, mezi n im i množství té jediné nevinnosti, kterou
známe — dětí — mizí pod hladinou před očima
nečinně přihlížejících námořníků. Bez pomoci.
Komunistické barbarství? Konec hrůzy? Začátek!
Protože před očima světa, i toho demokratického,
se topí statisíce ubožáků, mezi nimi nevinnost, ale
záchranné čluny zůstávají připoutány k palubám
luxusních parníků, nikdo neháže tonoucím záchran
né kruhy.
Svědomí světa objalo ideologii. My Lai — jaký
výkřik! Dnešní masakry — jaké ticho! Barbarství
civilizovaných lidí odsouzeno. Barbarství ideologic
kých barbarů přijato, často dokonce ctěno.
Mozek žádá vysvětlení. Otázka je: kde je nalézt?
Snad ve včerejšku, který barbarství nejen maso
vě hájil, ale i podporoval a zidealizoval v osvoboze
necké hnutí. Jeho dědictvím je nové měřítko hrůzy,
pro které není rozhodující ani její faktická existen
ce, ani její rozsah, ani její intenzita, ale pouze její
ideologický původ. Útlak se jím podle potřeby buďto
nafoukne anebo vygumuje. Ideologicky měřené ná
silí odpovídá docela přirozeně násilí rasistickému.
Tam, kde je prokázána árijská, čti marxistická ba
bička, je dovoleno čtvrtit, natahovat na skřipce a
usekávat hlavy. Kde neposkvrněné početí prokázáno
nebylo, běda, byl-li skřiven vlas na hlavě.
Ideologický člověk se chybami neučí, nese je s
sebou do hrobu. Je uvězněn ve lžích. Staré ho nutí
k novým. Jeho lež narůstá do všech stran, ta viet
namská není výjimka: Jestliže včerejšek představil
světu otrokáře jako osvoboditele, dnešek musí vidět
otroky jako svobodné lidi a otrokářský systém jako
osvícený. Tonoucí děti? Kdo kdy slyšel, aby svobodní
lidé opouštěli v mase vlastní zem? A kdo kdy sly
šel, aby člověk vítal svědky vlastní lži?
Ideologie vysvětluje ticho i lež.
A mimo ni? V davu? I v tom exilním? Jak tam
vysvětlit ticho, netečnost a zlobu? Možná tím, že
příliš velká tragedie umrtvuje srdce a uniká chá
pání. Smrt jednotlivce? Drama umírám, bolest, slzy.
Smrt tisíců?
N u d a . Ze statistik neteče krev.
A přece: každý tisíc má tisíc částí; každá ž nich
je člověk; každý člověk představuje umírání.
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Svetová populácia a
(Pokračovanie zo str. 1)
iné hospodárske a sociál
ne účely a zúrodnenie do
siaľ neplodných plôch,
alebo zavodňovanie plôch,
ktoré pre nedostatok vlahy
neposkytujú uspokojivé vý
nosy, nepokračuje tem
pom, ako by sa vyžado
valo. Celkový počet sveto
vej populácie sa nateraz
odhaduje na 4 miliardy a
200 miliónov osôb, ale
každý rok pribúda neja
kých 70 miliónov osôb, o
ktoré sa poľnohospodár
ska produkcia musí posta
rať. Pre zaistenie riadne
ho zásobovania svetovej
populácie za takéhoto roč
ného prírastku treba vy
konať pre rozvoj svetovej
produkcie viac ako sa do-

siaľ uskutočnilo v rámci
rôznych medzinárodných
dôhod a plánov. Správa
tiež doporučuje, aby sa na
kontrole populácie praco
valo intenzívnejšie, lebo
doteraz len dve krajiny —
Čína a Singapur — zorga
nizovali takú kontrolu pô
rodnosti, ktorá priniesla
praktické a uspokojivé vý
sledky.

•

V posledných rokoch sa
mnoho diskutovalo o tom,
aby sa v záujme zabezpe
čenie vzrastu svetové pro
dukcie obilia stabilizovali
ceny obilnín, najmä pše
nice, aby sa zamedzilo
velkým cenovým výky
vom. Rokovalo sa o tom
aj na posledných medzi
národných poradách o sve
tovom obchode v Ženeve.
MELBOURNE
Ale dosiaľ to neviedlo k
I SYDNEY
výsledku, pretože záujem
PROŽÍVANÉ
krajín, ktoré pšenicu vy
P R IK R Ý V K Y ,
vážajú, narazil na odpor
POVLAKY
krajín, ktoré obilie dová
ze skladu nebo na míru
žajú. A tak sa hľadalo
dodá firma
riešenie — dohoda — med
A. Z. QUILTING
zi
krajinami obilie expor
Melbourna:
175 Brougham St., Kew, tujúcimi.
Vie. 3101, tel. 861-8427 j
Zdá sa, že toto riešenie
SYD N EY:
|
je na dobrej ceste. V prvej
Telefon: 6222453
!
polovičke mája sa stretli
MR. B. SID ERIU S,
člen profes. Society of Naiuropaths,

zahájil praxi — léčení přírodními prostředky —
na adrese: 29 Munro St., East Kew, Vic.

Sjednání návštěvy osobně denně
mezi 6. a 7. hod. več. nebo tel. na č. 859-2951.
Mluvíme česky a slovensky.

Řízky — omelety — palačinky — bramboráky

BOLERO—B A R
CEN TR E — PLAZA
Lt. Bourke St. (Chinatown)
— 20 metrů ze Swanston St., Melbourne-City

OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
V neděli zavřeno.
Parkování aut naproti
Vzorně Vás obslouží

Břeťa a Anna

K O ŽEŠIN Y
Z TOVÁRNY

PŘÍMO ZÁKAZNÍKOM

Vyberte si z rozmanitých druhů, exklusivních
kožešinových kabátů, kazajek, klobouků atd.
K dispozici je zboží prvotřídní jakosti.
KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 12. HOD. POL. DO 8. HOD. V E Č ER

KEN STRELLE
343 Punt Rd., Richmond, Vic.

Telefon 42-5154
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p o ln o h o sp o d á RSTVO
ministri poľnohospodár
stva štyroch obilie expor
tujúcich krajín: Spojených
štátov, Kanady, Austrálie
a Argentíny, ktoré dodá
vajú na svetový trh na
% pšenice. Rokovali v ka
nadskom meste Saskatchevan a dohodli sa na spolu
práci. Nevytvárajú síce
obilinársky kartel, aby
diktovali ceny ako sa po
takom niečom volalo v
americkom kongrese, keď
sa vytvorila organizácia
olej exportujúcich krajín,
ktoré diktujú ceny oleja a
jej derivátov, ale ministri
poľnohospodárstva spome
nutých krajín sa dohodli
na takej kooperácii, aby
si na svetovom trhu vzá
jemné nekonkurovali a
aby bez predbežnej doho
dy nehodili na trh prebyt
ky svojho obilia a tým
nespôsobili značný pokles
cien. Americký minister
poľnohospodárstva
síce
zdôraznil, že tieto štyri
krajiny nebudú môcť dik
tovať ceny na svetovom
trhu, ale že môžu svojou
kooperáciou zabrániť vý
kyvom cien na svetovom

trhu. Dohodu sa tiež, ze
ani jedna z týchto štyroch
krajín nezmení podmien
ky, podľa ktorých sa vy
tvárajú ceny na domácom
trhu, bez dohody s ostat
nými. Zároveň uvažovali o
vytvorení medzinárodnej
rezervy obila, pretože sa
domnievajú, že vytvorenie
takejto rezervy by bolo
výhodné nielen pre kraji
ny obilie exportujúce, ale
aj pre štáty, ktoré obilie
každoročne dovážajú. V
americkom kongrese je
predložený návrh zákona,
podľa ktorého sa má vy
tvoriť rezerva štyri milió
nov ton pšenice. To nad
rezervu, ktorá je nateraz
uskladnená u jednotlivých
farmárov - producentov a
ktorá nateraz obnáša ne
jakých jedenásť miliónov
ton.
Na porade v kanadskom
Saskatchevane sa tiež do
hodli, že sa znovu zídu
predstavitelia poľnohospo
dárskej produkcie spome
nutých krajín niekedy v
júni, aby sa dohodli na
podrobnostiach svojej spo
lupráce.
D. Lehotský

Papež v Polsku

POZOR!
HLAS DOMOVA MÁ EIOVÉ T ELEFO N N Í ČÍSLO:
(Austrálie 03) 428-5980
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Antona (Tondu) Vondráčka z Prahy, ktorý odišiel
z Bratislavy v r. 1948, posledné správy z Toronta,
Canada, hľadá švagr s rodinou. Dále Jiřího Kováče
(Georges Kovacs), poslední známá adresa Karingal
Hostel, South Coast, NSW. (neb jakékoli zprávy o
něm).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům zjištěné adresy nesděiujeme.
KRAJANÉ Z PERTHU, ZÁPADNÍ AUSTR Á LIE

jsou zváni na SLOVANSKÉ BOHOSLUŽBY
k uctění památky sv. Cyrila a Metoděje
v neděli 8. července 1979 ve 3 hod. odpoledne

v kapli sv. Cyrila a Metoděje,
21 Darlington Road, Darlington, W. A.
Posluchačům Australské rozhlasové stanice
— ABC FM

Dne 21. 6. bude vysílána v 19.45 hod. Hábova opera
“Matka” v češtině s předmluvou J. Kováříčka. V
červenci {přesné datum bude uvedeno v magazinu
”24 Hours”) bude uvedena podobně Dvořákova “Ru
salka .

ČESKA P EK A R N A
396 Station St. (roh Darebin Rd.)
FA IR F1ELD , VIC.

Telefon: 481-2729, p. h. 45-1905
Žäný í bQý chléb, dalamánky, rohlíky a housky,
karlovarské rohlíky, koláče, pečivo všeho druhu.
P&pmáme objednávky na speciální pečivo, dorty |
I (včetně Black-Forest-Cherry Cake) aj. k zvláštním j
Ijáäežitasiein. Větší objednávky s dodávkou do |

(Pokračování se str. 1) ztotožňuje se stanoviskem
Těšíme se, že se přesvědčíte
1948, kdy došlo k sjedno prvního tajemníka Úv
o jakosti našich výrobků.
cení dělnického hnutí. Roz PSDS E. Gierka, že ná
hodující bylo, že se sjed vštěva má sloužit dalšímu
Václav, Milada a Táňa Kučerovi
nocení uskutečnilo na zá rozvoji dobrých vztahů
kladě marxismu-leninismu mezi polským státem a
a že tento významný po církví. . . ” Nakonec LíVŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZÁMORÍ I V AUSTRÁLII
litický akt odpovídal tuž pavský zdůrazňuje “pev
bám
většiny
pracují nou jednotu lidu a strany”
, NC T R A V E L
v Polsku.
cích . . . ”
14 QUEENS ROAD, M ELBOURNE, IM4
V předvečer papežova
(roh Arthur Street)
Přílet představitele ka
Informujte se u nás o podstatně snížených
příletu pak Lipavský hlá tolické církve do Polské
cenách letenek do Evropy a Ameriky
sí do Prahy:
“oslavilo” pak z pražskýcl
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
“Příznačné pro tyto dny listů jindině Rudé právo e
lodi. autem — včetně ubytování, plného za
je, že pracující živě rea to článkem K. Douděry
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi
gují na všechny zahranič nadepsaným Legenda í
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
ně politické události. Pol politikum. V něm se dlou
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
ské sdělovací prostředky ze rozepisuje o tom, žť
vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuznýc
podrobně informovaly o se Jan Nepomucký dosta
O BRAŤTE SE S DÚVÉROU
návštěvě soudruha G. Hu mezi katolické svaté omy
(česky neb slovenský)
NA PANÍ E. WOLKovou
sáka v Sýrii, o návštěvě lem. Snaha čs. režimi
Telefon 267-3177,
předsedy sovětské vlády ignorovat návštěvu byl<
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
A. Kosygina v ČSSR, ny od počátku zřejmá.
ní hlavní pozornost je
soustředěna na návštěvu
SOKOLSKÁ KA PELA "VRABČÁCI”
L. Brežněva v Maďarsku.
srdečně zve na
S velkým zájmem je oče
kávána vídeňská schůzka
soudruha L. I. Brežněva
a prezidenta J. Carter a.”
které pořádá každou neděli od 3 hodin odp. do 7 hodin večer
Potom teprve přece jen
v sále Čs. sokolského národního domu,
dodává: “Tento výčet by
497 Queensberry St., North Melbourne
nebyl úplný, kdybychom
Hraje se pro mladé i starší
se nezmínili o nadcházejí
K
dostání
lehké
občerstvení — Pouze nealkoholické nápoje
cí návštěvě papeže Jana
Pavla II., která se usku
Vstupné $ 4.-, děti zdarma
teční od 2. do 10. června.
Přijďte se výborně pobavit
Polská veřejnost se plně
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Zprávy RSČ
"Obnovit akademické svobody v Československu." Pod tímto heslem vydali
tři členové Rady svobodného Československa Dr. Mirolav Fic, Brock University,
St. Catherines, Ontario; Dr. Vladimír Krajina, University of British Columbia,
Vancouver, Columbia; a Vladimír Valenta, člen National Film Board of Canada, Edmonton, Alberta, výzvu adresovanou představitelům kanadského akade
mického a uměleckého světa, aby se svým podpisem připojili k akci na pod
poru Charty 77. .

— Pracovnici Archeologic
kého ústavu Slovenské
akademie věd v Nitře od
krývají v těchto dnech v
Bučanech u Trnavy uni
kátní kultový objekt: sva
tyni z mladší doby kamen
né (polovina 4. tisíciletí
př. Kr.). Objekt sestává
z kruhového příkopu, pali
sád a ze 4 vstupních bran.
Uvnitř opevněné plochy
odkrývají
archeologové
půdorys kolové stavby, je
jíž funkci objasní v prů
běhu dalšího výzkumu.
Na tomto nalezišti pro
zkoumali i sídliště a po
hřebiště z doby železné.
Podobné archeologické ná
lezy z mladší doby ka

menné byly dosud objeve- ší dobu podle druhu sluny ve Svodíně, okres No- žeb. Při nedodržení tervé Zámky a v Těšeticích,, minu má dostat zákazník
okres Znojmo.
automaticky slevu.
— Holýšov na Domažlic-( — Na dny 19. až 28. červku otevřel nový kulturni1 na se připravují “Dny
dům ROH v hodnotě 14* přátelství 'a kultury česmiliónů Kčs, vybudovaný7 koslovenska a Východního
Výzva cituje dokument Charty č. 12, ve kterém se uvádí, že jsou v Českoslo
z prostředků ÚRO,- závodu1 Německa”, které mají být
Liaz a MNV. V českých1 vyvrcholením dlouholetých
vensku zbaveni základních práv spisovatelé, umělci a vědečtí pracovníci.
Budějovicích byl otevřen1 přátelských styků. Oslav
Dôstojné spomienky 60. dvorana’’ a
slávnostný řejného mínění pražská
obchodní dům Prior.
tohoto přátelství se zúčastvýročia tragickej smrti prejav mal Ing. Štefan Pa- vláda ustoupila a kardinál
— Do funkce rektora Čes- ní všechny kraje a spolegen. M. R. Štefánika
pánek, člen predsedníctva Tomášek přijel 10. května
kého vysokého učení tech- čenské organizace.
nického v Praze jmenoval* — Z 25 účastníků 10. ročNa
severoamerickom Rady slobodného Českoslo do Salzburku, kde 13. květ
Husák s účinností od 1.* niku soutěže v přednesu
venska.
na
kocelebroval
slav
kontinente sa konali pietne
června 1979 prof. ing. Ji hereckých monologů “O
spomienky 60. výročia tra Vo Washingtone usporia nostní mši se salzburským
řího Klímu, který vystří Cyranův kord” v Lomnici
gickej Štefánikovej smrti dali oslavu všetky miestne arcibiskupem, a den nato
dal akademika B. Kvasi nad Popelkou, přístupné
la.
v Chicagu, vo Washingto krajanské spolky a Rada se s rakouským presiden
amatérským interpretům,
— V Praze zemřel náhle: se umístil na 1. místě pro
ne, v Torontě a v Cleve slobodného Českosloven tem účastnil otevření vý
ve
věku
55
let
vedoucí
za
fesor SPŠ Nová Paka V.
ska. Konala sa na Kapito stavy v katedrálním mu
lande.
hraničně politického oddě Cerman, před J. Rumlem
Ukrajinského
kongresu,
a
le.
Vyznela
velmi
dôstoj
zeu.
V Clevelande sa zišli
lení Čs. svazu novinářů1 z Čelákovic.
Rudé právo napsalo 15. Dr. W. Duschnycka, šéf E. Belda. Dne 23. 5. zem
predstavitelia českosloven ne.
Boj za lidská práva
května, že kardinálovi To redaktora The Ukrainian řel ve věku 86 let zná- — Na konci návštěvy
ských organizácií: Rady
rady ministrů
pokračuje
máškovi nebyly činěny Quarterly. Za Čechoslová mý typograf Josef Son-- předsedy
slobodného Českosloven
SSSR A. Kosygina bylo
berg.
ska, Československej ná Wolfgang Aiger, právni žádné potíže, čemuž čte ky a jménem Rady svo
— ČTK hlásí, že “v Do vydáno komuniké, v němž
rodnej rady americkej a zástupce rakouské sekce náři samozřejmě rozumě bodného Československa mě vědeckých pracovníků^ se praví, že se Kosygin
se s Dr. Revayem rozlou Čs. akademie věd v Libli- “seznámil s úspěchy čs.
Československej spoločno Amnesty International, byl li, že opak byl pravdou.
čil jeho osobní přítel Dr. cích skončilo třídenní za lidu při budování vyspělé
sti pre vedy a umenia v 8. května vyrozuměn čs.
Zemřei Julian Revay
sedání pracovní skupiny7 socialistické společnosti” ,
Jaroslav
Profous.
nedeľu 6. mája pri pomní velvyslanectvím ve Vídni,
Zemřel Julian Revay,
pro dějiny světové socia že “během jednání byla
ku slovenského národného žp je “nevítanou osobou’’ který byl po Ing. J. Neča
Jaroslav Hutka zpíval
listické soustavy, ustavenéi věnována velká pozornost
bohatiera a českosloven a neobdrží visum, aby
při mnohostranné problé[ otázkám dalšího rozvoje
v New Yorku
soví sociálně demokratic
- bratrských vztahů a vše
ského štátnika v mestskom mohl být přítomen soud
Signatar Charty 77 J a  mové komisi akademií stranné sovětsko^českoslokým poslancem a později
věd socialistických zemí” .
parku kultúrnych zahrád, nímu jednání s Jarosla
ministrem za Podkarpat roslav Hutka vystoupil 17. — ÚV Národní fronty ČSR! venské spolupráci (a) úpoložili vence a prečítali vem šabatou, který byl v
skou Rus. Pohřeb se konal května v newyorské so měl zasedání, při němž\ mluvám dosaženým při
| oficiální přátelské náštěvyhlásenie Rady slobodné lednu odsouzen k 9 měsí
kolovně. Je to člověk mu “vytyčil ideově-výchovné' vě sovětské stranické a
5. května v Monroe.
ho Československa, vyda cům vězení. V r. 1976 byl
úkoly
vycházející
z
kultur
Když byl vyhlášen Slo sický, věřící, positivní a
ně politických dominant. vládní delegace v čele s
né pre túto príležitosť. Šabata předčasně propuš
Nezatrpknul příštího
venský stát v březnu 1939, skromný.
roku”, kterými bu' . . . L. I. Brežněvem v
V Torontě konala sa těn z 18měsíčního trestu J. Revay ustavil pod ve vzdor tomu, co prodělal.
dou: 35. výročí osvoboze ČSSR”, že “s velkým uslávnosť v hale sv. Václa odnětí svobody. Soud roz dením Msgr. Vološina sa Zazpíval o katu Mydlářo- ní Sovětskou armádou, vý spokojením bylo konstato
va za hojnej účasti kraja hodl 10. května, že musí mostatný stát Zakarpat vi “dobrém Čechu, který ročí Bedřicha Engelse, váno,- že sovětsko-čs. vzta
hy mají hluboký a mnoho
nov a s bohatým kultúr tento trest dosloužit.
skou Ukrajinu. Byl jejím se pomodlil pod obojí a 110. výročí narození V. I. stranný charakter, že se
Lenina,
60.
výročí,
založe
Amnesty International a ministerským předsedou sťal hlavy českým pánům
nym poradom. Slávnostný
ní Rudého práva a 25. úspěšně a dynamicky roz
prejav mal predseda kul pařížská skupina na obha do maďarské okupace. pod jednou” , a písničku výročí Varšavské smlou víjejí na základě zásad
túrnej komisie Masaryko jobu lidských práv v Čes Byl věrným přítelem čs. “Havlíčku, Havle” (poli vy. Lid se může už nyní marxismu-leninismu a so
cialistického internaciona
vej haly dr. Bohuš Dérer koslovensku poslaly pro republiky a udržoval přá cajti chtěli vědět, zda my těšit.
lismu a v plném souladu
—
Jarních
směn
Národní
a v bohatom programe vy testní telegramy Husáko telské styky s naším exi slel Václava Havla .. .).
se Smlouvou o přátelství,
fronty
se
zúčastnilo
“
dob
7 lem. Jeho politické kredo Hutka je representantem
stúpili krojovaná skupina vi.
rovolně” jen v českých spolupráci a vzájemné po
moci mezi SSSR a ČSSR,
Dne 12. května byl po znělo: “Bude-li po nové nejmladší generace, která zemích 3¥2 miliónu lidí.
Československej doľnovaeej školy, tanečná skupina licií vyslýchán Josef Da- světové konflagraci samo má mnoho co říci na adre — Dne 1. září má vyjít uzavřenou 6. -5. 1970,” že
“strany věnovaly zvláštní
pri Masarykovej hale, ko nisz, který v lednu obha statná Ukrajina, chceme su jak domova, tak exilu. nová vyhláška, která má pozornost důležitosti zdo
morné trio. ktoré zahralo joval Sabatu, že prý za být její součástí, jinak Nelze se divit, že Husák zvýšit právní ' ochranu konalování společné pláno
spotřebitelů při poskytová
príležitostnú skladbu, a útočil na soudce.
chceme být v Českosloven pokládá mládež za svého ní služeb. Zákazníkům za vací činnosti s přihlédnu
tím k vzrůstajícímu význa
Spevokol československé
Nátlak pomáhá
sku.” Jeho pohřeb byl ma hlavního odpůrce. Jaroslav ručí právo na reklamace, mu nových komplexních
ho baptistického zboru. Só
Dne 9. května oznámil nifestací jednoty a respek Hutka byl z vlasti vypově odškodnění za nekvalitní forem spolupráce (a) roz
lové spevné čísla mali Ing. arcibiskup kardinál F ran tu zemřelému za účasti zen se svou mladou ženou práce, záruční doby slu pracování
dlouhodobého
Milan IcbnoYský a pani tišek Tomášek, že nebude zástupců ukrajinských or a Holandsko mu poskyt žeb a oprav se prodlouží programu specializace a
z nynějších maximálně 6 kooperace výroby mezi
Syptáková. Počas slávno moci odjet do Rakouska ganizací, včetně Dr. Lva lo asyl.
měsíců až na 12 měsíců nejdůležitějšími odvětvími
sti pri obraze Štefániko “pro určité potíže s vlá Dobrjanského, předsedy.
Tiskové zprávy RSČ (u nábytku) nebo na krat- hospodářství
obou ze
vom stála čestná stráž le dou’1’. Kardinál Tomášek
mí . .
gionárov. Aj na torontskej byl pozván rakouským
— V Praze byla zatčena
spomienke prečítali vyhlá presidentem
TĚLOCVIČNA JEDNOTA SOKOL M ELBOURNE
Rudolfem
69Ietá Apolena M., která
senie Rady slobodného Kirschlägerem, když tento
vylákala od února loňské
Vás srdečně zve na
ho roku na 11 občanech
českosl ovenska.
byl na státní návštěvě v
částku
430.000 Kčs za slib
V Chicagu boli dve piet Praze, aby se účastnil
opatřit tuzexové bony.
oslav
250.
výročí
kane spomienky. Jednu uSNB se domnívá,, že po
kterou pořádá v sobotu 30. června 1979
sporiadala Odbočka Štefá nonisace Jana Nepomucškozených je více a vyzý
vá je v novinách, aby se
V SÁLE ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU
nik československej národ kého v Salzburku. Rakous
dodatečně přihlásili.
zahraniční ministr
nej rady americkej v ne ký
497 Queensberry Street, North Melbourne
— V Benešově u Prahy
deľu 20. apríla. Na tej o Wiliíbaid Pahr žádal o vy
Začátek v 7.30 hodin, konec v 1 hodinu
byl položen základní ká
Štefánikovom diele preho světlení v Praze a rovněž
men nového strojírenské
K tanci i poslechu hrají Vrabčáci
voril predseda Českoslo měl v této záležitosti roz
ho závodu.
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté $ 8.venskej národnej rady hovor s čs. velvyslancem
— Na domě č. 85 v Má
americkej Dr. Mikuláš ve Vídni. Rakouská televi
B.Y.O. — K dostání pouze nealkoholické nápoje
nesově ulici v Praze byla
Ferjenčík. Druhú, v nede ze přinesla telefonický roz
odhalena .pamětní deska
Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 848-5729 (Petráň),
herci, národnímu umělci
ľu 6. mája, usporiadala hovor s kardinálem To
26-5618 (Vozábal)
V. Vydrovi.
Spoločnost “Štefánikova máškem. Pod tlakem ve
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Životná úroveň
v Am erike a inde

Dušan Lehctský
New York

ČERVEN 1979 (2)
Jarka Vlčková

Po skončení druhej svetovej vojny platilo za samozrejmé, že obyvateľstvo
Spojených štátov malo najvyššiu životnú úroveň. Americké hospodárstvo bolo
za vojny nepoškodené a tak mohlo poskytnúť nielen najvyššiu životnú úroveň
domácemu obyvateľstvu, ale aj pomáhať v hospodárskej obnove iných krajín
a postupne budovať životnú úroveň obyvateľstva týchto krajín.

r. 1960 takmer nezmenil,
markový kurz sa zmenil
podstatne, hodnota dolára
k marke je nominálne len
asi polovičná. To je preto,
že menový kurz môže te
raz volne fluktuovat’, za
tiaľ čo predtým bol kurz
marky k doláru podľa me
nového systému, dohodnu
tého hneď po vojne, pev
ný.
Prof. Kravis a jeho spo
lupracovníci si kladú otáz
ku: podrží si Amerika ve
denie v životnej úrovni aj
naďalej? Mnohí odborníci
tvrdia, že tomu tak bude:
Iní však pripúšťajú, že ná
skok v životnej úrovni,
ktorý má americké obyva
telstvo teraz, sa bude po
stupne zmenšovať, až na
koniec zmizne úplne. Nie
ktorí odborníci pripúšťajú,
že ak bude tento vývoj
pokračovať, môže Západ
né Nemecko za dve de
saťročie prevziať vedenie
od Spojených štátov.
K podobnému výsledku
c súčasnej životnej úrov
ni v priemyselne rozvinu
tých krajinách prišla aj
Organizácia pre hospodár
sku spoluprácu a rozvoj,
ktorá je ekonomickým od
delením NATO. V správe
tejto organizácie sa napr.
porovnáva počet áut, tele
vízorov a telefónov na ti
síc osôb v jednotlivých
členských krajinách Orga
nizácie: V Amerike pripa
dá na tisíc osôb 505 auto
mobilov, 571 televízorov a
721 telefónnych staníc v
domácnostiach. Zo zápa
doeurópskych krajín sa
tomuto štandardu najviac
blíži Západné Nemecko,
kde pripadá na tisíc osôb
308 aut, 306 televízorov a
334 telefónov. Na druhom
mieste je hádam Francúz
sko, kde tie čísla sú: 300
áut, 268 televízorov a 293
telefónov. Japonsko, ktoré
vykazuje veľké hospodár
ske úspechy, je ešte hod
ne pozadu za európskymi
krajinami: 163 áut, 235 te
levízorov a 426 telefónov.

• 15. 6. 1754 postavil v Příměticích u Znojma Prokop
Diviš svůj první hromosvod.
; Ale od skončenia druhej svetovej vojny bola americká ekonómia postihnutá
• Český dirigent a hudební skladatel František Neu dvema recesiami a infláciou. Tieto recesie boli vážnejšie ako v západoeuróp
mann se narodil 16. 6. 1874 v Přerově. Zemřel 25. skych krajinách, i inflácia bola v Amerike drastickejšia. Nesporným dôkazom
2. 1929.
• Průkopník moderních metód práce v zemědělství toho je skutočnosť, že americký dolár stratil mnoho na medzinárodnom fi
na Slovensku Augustin Roy zemřel 16. 6. 1884.
i nančnom trhu. A tak ľudia porovnávajú kurzovú hodnotu dolára s európskymi
• 16. 6. 1894 se narodil v Libochovicích spisovateli cenami a prichádzajú k otázke: má ešte aj dnes americké obyvateľstvo naj
Josef Kopta. Děj svého románu Hlídač č. 47 umístil, vyššiu životnú úroveň na svete?
do strážního domku na přejezdu Krejcárku u obce
Chlumčan blízko Loun. Z jeho rodného kraje je i
Pre toho, kto hľadá od spotreby. V ich práci sa bolekára. Samozrejme že
jeho-kniha pro mládež Přívoz pod ořechy, vyprávění! poveď na túto otázku len objavuje nový technický aj táto parita nákupnej
o němém synovi přívozníka na Ohři za první svě-j porovnávaním valutových termín: Purchasing Power hodnoty sa mení. Napr. v
tové války. Ve svých japonských vzpomínkách,
“Úsměv nad hrobem” se jeví spisovatel jako člověk1 kurzov, je odpoveď jedno Parity (PPP). Prof. Kra posledných 6 mesiacoch
jasného a čistého srdce, jenž s jakousi zbožnou úctou značná : Amerika stráca vis píše, že je ľahko zhro bola parita marky k dolá
a pozorností sleduje každý sebemenší projev života, svoje prvenstvo v životnej maždiť údaje o spotrebe v ru spomenutých 110 člán
abý v něm hledal “duši Japonska” , přes něž se i úrovni. Ale táto odpoveď každej krajine. Je tiež po kov spotreby 1 : 3.12. Je
vrátil jako legionář z Ruska v roce 1920 domů.
i
je mylná, lebo sa zakladá merne ľahko odmocnit’ to podstatný rozdiel medzi
• Moravský kantor Čeněk Kramoliš, který zemřel
znehodnotenie paritou kurzovou, ktorá
16, 6. 1949, čerpal náměty ke své výlučně prosaické len na porovnaní meno inflačné
literární tvorbě většinou z moravského Valašska. vých kurzov, ktoré niesú hodnoty tejto spotreby a bola v tom istom čase
Pečlivým studiem archívních materiálů získal velmi směrodatným
vodítkom použitím štatistiky o popu 1 : 2.08. A tak po vypočí
slušné znalosti o postavení nevolného lidu, na jehož pre posúdenie súčasných lácii zistiť
priemernú taní parity nákupnej hod
stranu se s neskrývanými sympatiemi stavěl (Bratři
hospodárskych
podmienok
spotrebu
na
občana.
Po noty všetkých 110 článkov
Doliňáci, Vězením a vyhnanstvím).
4 17. 6. 1854 zemřela zpěvačka Jindřiška Sonntago-, v jednotlivých krajinách tom vyjadriť hodnotu tej spotreby dostali výsledok,
vá,. O čtyřicet let později se týž den narodil kni a tým ani pre posúdenie to spotreby v mene do že priemerná životná úro
hovník a literární kritik Miloslav Novotný, znalec životnej úrovne ich oby tyčnej krajiny. Čo je ťaž veň západonemeckého ob
Němcové, Havlíčka a Nerudy, který po celý život vateľstva.
ké a zložité, je vyjádřit’ čana sa rovná 66% úrovne
sbíral jejich dopisy a dokumenty o jejich životě. Je
O tom nás uisťuje sprá túto hodnotu v nejakej amerického občana. Pred
ho. zásluhou— byl i nakladatelským redaktorem Kvasva ekonomického ústavu spoločnej mene ako napr. stava, že životná úroveň
ničky a Hampla — vyšla řada pozoruhodných děl.
• 17, 6, 1909 se narodil člen činohry pražského Ná Pennsylvánskej univerzi v dolári. Nemožno pri tom amerického občana upad
rodního divadla Karel Hoger. Byl vrcholným repre ty, ktorý vedie profesor použiť prepočítacie kurzy la pod úroveň západo
sentantem našeho moderního hereckého projevu, což Irving Kra vis, ktorý je bežne oznamované v novi európskych občanov sa
se projevilo v jeho rolích, z nichž stačí namátkou
snad připomenout: Jan Hus, Cyrano, Oněgin, Lou tiež riaditeľom oddelenia nách a na burzách. Keď mylne odvozuje podľa me
pežník. Z jeho filmových rolí nám dnes zůstává v pre porovnanie hospodár by sa zistená životná úro nových kurzov. Rozdiel
poměti Mikoláš Aleš, Bedřich Smetana, Václav IV.
skych podmienok v člen veň v jednotlivých kraji medzi Kravisovým inde
• 18. 6. 1829 zemřel ve Smidarech český kantor a ských štátoch Spojených nách prerátala podľa kur xom životnej úrovne, vy
hudební skladatel Josef Hladič a o 70 let později národov.
zu dolára k jednotlivým počítaným podľa zišťovase v tento den narodil profesor českého vysokého
valutám,
tak by životná ú- nej parity nákupnej hodno
Prof.
Kravis
dokazuje,
učení technického v Praze, geolog Quido Záruba,
který je spoluautorem děl Technická petrografie (s že Amerika je stále na roveň amerického občana ty a medzi mienkou o ži
J,, Vachtlem) a Inženýrská geologie (s V. Medem). prvom mieste pokiaľ sa nebola na prvom mieste. votnej úrovni sa dá vy
• Otec geniálního barokního architekta Jana Bla týka životnej úrovne oby
svetliť jednak tým, že
Prof. Kravis a jeho spo
žeje Santiniho Aichla, Sántin Aichl, zemřel 21. 6.
valutové kurzy sú ovplyv
vateľstva.
Vo
svojej
sprá
lupracovníci vyrátali pari
1709. Podílel se na kamenických pracích pro tehdejší
velké stavebníky, arcibiskupa Jana Bedřicha Vald- ve uvádza, že niektoré tu vyjadrenú v jednotli ňované aj subjektívnymi
štejna, strahovského opata Hyacinta Hohmanna; Heř štáty životnú úroveň svoj vých valutách k doláru. pocitmi občanov o očaká
mana Jakuba hr. Černína. Zaměřil se i na úkoly ho obyvateľstva v porov
vanej inflácii v krajine a
Vyrátali túto paritu pre
sochařské, o čemž svědčí jeho návrh na provedení
jednak tým, že valutové
naní
s
americkou
zlepšili,
každý článok životnej
sochy sv. Jana Nepomuckého na Radnických scho
dech v Praze. Dříve však než mohl přistoupit k ale zase iné zhoršili. Po spotreby osobitne. Tak kurzy značne ovplyvňujú
provedení svého plánu zemřel a tak socha, která dľa tejto správy dosaho napr. zistili, že tú telefón ceny tovaru na medziná
rodnom trhu. Porovnáva
zde byla r. 1714 postavena, je dílem Michala Jana vala životná úroveň fran
mi službu, za ktorú platí
Brokoffa.
cúzskeho
obyvateľstva západonemecký rezident nie životnej úrovne v jed
• 21. 6. 1824 se narodil hudební pedagog Ferdi
notlivých krajinách navzá
nand Heller, kdysi jihlavský učitel, jenž se oddal 66% americkej úrovne v DM 3.80, dostane americ
jom je ďaleko reálnejšie
r.
1970
a
68%
v
posled
hudbě, někdejší společník Smetanův v hudebním ústa
ký občan za dolár. To zna
vě. Na Nerudův podnět složil Besedu, již do taneč ných rokoch, Západného mená, že v tomto prípade podľa indexu PPP ako
ních obrazců upravil Karel Link. Heller založil s Lu Nemecka 65% v r. 1970
podľa vývoja menových
je parita nákupnej hodno
kešem “Hlahol*’. Jeho “Pražský zpěvník’’ byl v té
kurzov.
a
66%
vlani,
Veľkej
Bri
ty 1 : 3.8. Túto paritu vy
době nepostradatelný pro sborové zpěváky.
• Český malíř a grafik Bohumil Linhart se narodil tánie 63% v r. 1970, ale počítali u 110 článkov, fi Je napr. veľmi zaují
21. 6. 1879 v Praze. O 20 let později se v týž den len 57% v posledných ro gurujúcich v koši životnej mavé, že zatiaľ čo sa in
narodil v Brně hudební skladatel Pavel Haas, který koch, v Japonsku 49% v
v terezínském, táboře skládal a spolu s K. Ančérlem r. 1970, ale už 56% v r. spotreby — od hodnoty te dex PPP medzi životnou
lefónnej služby až po po úrovňou Spojených štátov
prováděl' své skladby při harmoniu ve sklepě. Zemřel
1978 a v Taliansku 48% platok za návštevu u zu- a Západného Nemecka od
v plynové komoře v Osvětimi 17. 10. 1944.
• 21. 6. 1949' byl popraven komunistickým režimem v r. 1970, ale len 46% v
generál Heliodor Pika, bývalý náčelník gen. štábu posledných rokoch.
čs. armády. Po nacistické okupaci Československa se
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
Ako to prof. Kravis a
ihned dal do služeb čs. odboje a spolupracoval s dr.
jeho spolupracovníci zisti
Benešem.
R. C. KUGLER & ASSOCIATES
• Slovenský matematik Jan Ďase zemřel 23. 6. 1824. li? Zložitým porovnávaním
Týž den roku 1969 zemřeli: universitní profesor čes priemernej spotreby na
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
kého jazyka a dějin starší literatury české Frantiobyvateľa
ä
porovnáva
, šek Ryšánek a slovenský spisovatel Ľudo Zúbek,
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3139
představitel slovenské historické prosy. Značná část ním tzv. parity nákupnej
hodnoty článkov životnej
(P o k ra č o v á n í se s tr . 6)
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Jarka Vlčková

• 15. 6. 1754 postavil v Přímětícíeh u Znojma Prokop
Diviš svůj první hromosvod.
j
• Český dirigent a hudební skladatel František Neu
mann se narodil 16. 6. 1874 v Přerově. Zemřel 25.
2. 1929.
• Průkopník moderních metód práce v zemědělství
na Slovensku Augustin Roy zemřel 16. 6. 1884.
i
• 16. 6. 1894 se narodil v Libochovicích spisovatel;
Josef Kopta. Děj svého románu Hlídač č. 47 umístil
do strážního domku na přejezdu Krejcárku u obce
Chlumčan blízko Loun. Z jeho rodného kraje je i
jeho-kniha pro mládež Přívoz pod ořechy, vyprávěni;
o němém synovi přívozníka na Ohři za první své-,
tové války. Ve svých japonských vzpomínkách
“Úsměv nad hrobem” se jeví spisovatel jako člověk
jasného a čistého srdce, jenž s jakousi zbožnou úctou
a pozorností sleduje každý sebemenší projev života,
aby v něm hledal “duši Japonska” , přes něž se.
vrátil jako legionář z Ruska v roce 1920 domů.
i
• Moravský kantor Čeněk Kramoliš, který zemřel
16.. 6. 1949, čerpal náměty ke své výlučně prosaické
literární tvorbě většinou z moravského Valašska.
Pečlivým studiem archívních materiálů získal velmi i
slušné znalosti o postavení nevolného lidu, na jehož
stranu se s neskrývanými sympatiemi stavěl (Bratři
Doliňáci, Vězením a vyhnanstvím).
• 17. 6. 1854 zemřela zpěvačka Jindřiška Sonntagová,. O- čtyřicet, lét. později se týž den narodil kni
hovník a. literární kritik Miloslav Novotný, znalec
Němcové, Havlíčka a Nerudy, který po celý život
sbíral jejičh: dopisy a dokumenty o jejich životě. Je
ho. zásluhou— byl i nakladatelským redaktorem Kvasničky a Hampla — vyšla řada pozoruhodných děl.
• 17. 6, 1909 se narodil člen činohry pražského Ná
rodního divadla Karel Hoger. Byl vrcholným repre
sentantem našeho moderního hereckého projevu, což
se projevilo v jeho rolích, z nichž stačí namátkou
snad připomenout: Jan Hus, Cyrano, Oněgin, Lou
pežník. Z jeho filmových rolí nám dnes zůstává v
poměti Mikoláš Aleš, Bedřich Smetana, Václav IV.
• 18. 6. 1829 zemřel ve Smidarech český kantor a
hudební skladatel Josef Hladič a o 70 let později
se v tento den narodil profesor Českého vysokého
učení technického v Praze, geolog Quido Záruba,
který je. spoluautorem děl Technická petrografie (s
J. Vachtlem) a Inženýrská geologie (s V. Medem).
• Otec geniálního barokního architekta Jana Bla
žeje Santiniho Aichla, Santin Aichl, zemřel 21. 6.
1709.. Podílel se na kamenických pracích pro tehdejší
velké stavebníky, arcibiskupa Jana Bedřicha Valdštejna, strahovského opata Hyacinta Hohmanna, Heř
mana Jakuba hr. Černína. Zaměřil se i na úkoly
sochařské, o čemž svědčí jeho návrh na provedení
sochy sv. Jana Nepomuckého na Radnických scho
dech v Praze. Dříve však než mohl přistoupit k
provedení svého plánu zemřel a tak socha, která
zde. byla r. 1714 postavena, je dílem Michala Jana
Brokoffa.
• 21. 6, 1824 se narodil hudební pedagog Ferdi
nand Heller, kdysi jihlavský učitel, jenž se oddal
hudbě, někdejší společník Smetanův v hudebním ústa
vě. Na Nerudův podnět složil Besedu, již do taneč
ních obrazců upravil Karel Link. Heller založil s Lu
kešem “Hlahol” . Jeho “Pražský zpěvník’’ byl v té
době. nepostradatelný pro sborové zpěváky.
• Český malíř a grafik Bohumil Linhart se narodil
21. 6. 1879 v Praze. O 20 let později se v týž den
narodil v Brně hudební skladatel Pavel Haas, který
v terezínském, táboře skládal a spolu s K. Ančérlem
prováděl své skladby při harmoniu ve sklepě. Zemřel
v plynové komoře v Osvětimí 17. 10. 1944.
• 21. 6: 1949' byl popraven komunistickým režimem
generál Heliodor Pika, bývalý náčelník gen. štábu
čs. armády. Po nacistické okupaci Československa se
ihned dal do služeb čs. odboje a spolupracoval s dr.
Benešem.
• Slovenský matematik Jan Ďase zemřel 23. 6. 1824.
Týž den roku 1969 zemřeli: universitní profesor čes
kého jazyka a dějin starší literatury české Franti
šek Ryšánek a slovenský spisovatel Dudo Zúbek,
představitel slovenské historické prosy. Značná část
(P o k ra č o v á n í se s tr.
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Po skončení druhej svetovej vojny platilo za samozrejmé, že obyvateľstvo
Spojených štátov malo najvyššiu životnú úroveň. Americké hospodárstvo bolo
za vojny nepoškodené a tak mohlo poskytnúť nielen najvyššiu životnú úroveň
domácemu obyvateľstvu, ale aj pomáhať v hospodárskej obnove iných krajín
a postupne budovať životnú úroveň obyvateľstva týchto krajín.
Ale od skončenia druhej svetovej vojny bola americká ekonómia postihnutá
dvema recesiami a infláciou. Tieto recesie boli vážnejšie ako v západoeuróp
skych krajinách, i inflácia bola v Amerike drastickejšia. Nesporným dôkazom
toho je skutočnosť, že americký dolár stratil mnoho na medzinárodnom fi
nančnom trhu. A tak ľudia porovnávajú kurzovú hodnotu dolára s európskymi
cenami a prichádzajú k otázke: má ešte aj dnes americké obyvateľstvo naj
vyššiu životnú úroveň na svete?

Pre toho, kto hľadá od
poveď na túto otázku len
porovnávaním valutových
kurzov, je odpoveď jedno
značná: Amerika stráca
svoje prvenstvo v životnej
úrovni. Ale táto odpoveď
je mylná, lebo sa zakladá
len na porovnaní meno
vých kurzov, ktoré niesú
směrodatným
vodítkom
pre posúdenie súčasných
hospodárskych podmienok
v jednotlivých krajinách
a tým ani pre posúdenie
životnej úrovne ich oby
vateľstva.
O tom nás uisťuje sprá
va ekonomického ústavu
Pennsylvánskej univerzi
ty, ktorý vedie profesor
Irving Kravis, ktorý je
tiež riaditeľom oddelenia
pre porovnanie hospodár
skych podmienok v člen
ských štátoch Spojených
národov.
Prof. Kravis dokazuje,
že Amerika je stále na
prvom mieste pokiaľ sa
týka životnej úrovne oby
vateľstva. Vo svojej sprá
ve uvádza, že niektoré
štáty životnú úroveň svoj
ho obyvateľstva v porov
naní s americkou zlepšili,
ale zase iné zhoršili. Po
dľa tejto správy dosaho
vala životná úroveň fran
cúzskeho
obyvateľstva
66% americkej úrovne v
r. 1970 a 68% v posled
ných rokoch, Západného
Nemecka 65% v r. 1970
a 66% vlani, Veľkej Bri
tánie 63% v r. 1970, ale
len 57% v posledných ro
koch, v Japonsku 49% v
r. 1970, ale už 56% v r.
1978 a v Taliansku 48%
v r. 1970, ale len 46% v
posledných rokoch.
Ako to prof. Kravis a
jeho spolupracovníci zisti
li? Zložitým porovnávaním
priemernej spotreby na
obyvateľa ä porovnáva
ním tzv. parity nákupnej
hodnoty článkov životnej

spotreby. V ich práci sa
objavuje nový technický
termín: Purchasing Power
Parity (PPP). Prof. Kra
vis píše, že je ľahko zhro
maždiť údaje o spotrebe v
každej krajine. Je tiež po
merne ľahko odmocnit’
inflačné
znehodnotenie
hodnoty tejto spotreby a
použitím štatistiky o popu
lácii zistiť
priemernú
spotrebu na občana. Po
tom vyjadriť hodnotu tej
to spotreby v mene do
tyčnej krajiny. Čo je ťaž
ké a zložité, je vyjádřit’
túto hodnotu v nejakej
spoločnej mene ako napr.
v dolári. Nemožno pri tom
použiť prepočítacie kurzy
bežne oznamované v novi
nách a na burzách. Keď
by sa zistená životná úro
veň v jednotlivých kraji
nách prerátala podľa kur
zu dolára k jednothvým
valutám, tak by životná úroveň amerického občana
nebola na prvom mieste.
Prof. Kravis a jeho spo
lupracovníci vyrátali pari
tu vyjadrenú v jednotli
vých valutách k doláru.
Vyrátali túto paritu pre
každý článok životnej
spotreby osobitne. Tak
napr. zistili, že tú telefón
nu službu, za ktorú platí
západonemecký rezident
DM 3.80, dostane americ
ký občan za dolár. To zna
mená, že v tomto prípade
je parita nákupnej hodno
ty 1 : 3.8. Túto paritu vy
počítali u 110 článkov, fi
gurujúcich v koši životnej
spotreby — od hodnoty te
lefónnej služby až po po
platok za návštevu u zu-

bolekára. Samozrejme že
aj táto parita nákupnej
hodnoty sa mení. Napr. v
posledných 6 mesiacoch
bola parita marky k dolá
ru spomenutých 110 člán
kov spotreby 1 : 3.12. Je
to podstatný rozdiel medzi
paritou kurzovou, ktorá
bola v tom istom čase
1 : 2.08. A tak po vypočí
taní parity nákupnej hod
noty všetkých 110 článkov
spotreby dostali výsledok,
že priemerná životná úro
veň západonemeckého ob
čana sa rovná 66% úrovne
amerického občana. Pred
stava, že životná úroveň
amerického občana upad
la pod úroveň západo
európskych občanov sa
mylne odvozuje podľa me
nových kurzov. Rozdiel
medzi Kravisovým inde
xom životnej úrovne, vy
počítaným podľa zisťova
nej parity nákupnej hodno
ty a medzi mienkou o ži
votnej úrovni sa dá vy
svetliť jednak tým, že
valutové kurzy sú ovplyv
ňované aj subjektívnymi
pocitmi občanov o očaká
vanej inflácii v krajine a
jednak tým, že valutové
kurzy značne ovplyvňujú
ceny tovaru na medziná
rodnom trhu. Porovnáva
nie životnej úrovne v jed
notlivých krajinách navzá
jom je ďaleko reálnejšie
podľa indexu PPP ako
podľa vývoja menových
kurzov.
Je napr. veľmi zaují
mavé, že zatiaľ čo sa in
dex PPP medzi životnou
úrovňou Spojených štátov
a Západného Nemecka od

r. 1960 takmer nezmenil,
markový kurz sa zmenil
podstatne, hodnota dolára
k marke je nominálne len
asi polovičná. To je preto,
že menový kurz môže te
raz volne fluktuovat’, za
tiaľ čo predtým bol kurz
marky k doláru podľa me
nového systému, dohodnu
tého hneď po vojne, pev
ný.
Prof. Kravis a jeho spo
lupracovníci si kladú otáz
ku: podrží si Amerika ve
denie v životnej úrovni aj
naďalej? Mnohí odborníci
tvrdia, že tomu tak bude:
Iní však pripúšťajú, že ná
skok v životnej úrovni,
ktorý má americké obyva
telstvo teraz, sa bude po
stupne zmenšovať, až na
koniec zmizne úplne. Nie
ktorí odborníci pripúšťajú,
že ak bude tento vývoj
pokračovať, môže Západ
né Nemecko za dve de
saťročie prevziať vedenie
od Spojených štátov.
K podobnému výsledku
c súčasnej životnej úrov
ní v priemyselne rozvinu
tých krajinách prišla aj
Organizácia pre hospodár
sku spoluprácu a rozvoj,
ktorá je ekonomickým od
delením NATO. V správe
tejto organizácie sa napr.
porovnáva počet áut, tele
vízorov a telefónov na ti
síc osôb v jednotlivých
členských krajinách Orga
nizácie: V Amerike pripa
dá na tisíc osôb 505 auto
mobilov, 571 televízorov a
721 telefónnych staníc v
domácnostiach. Zo zápa
doeurópskych krajín sa
tomuto štandardu najviac
blíži Západné Nemecko,
kde pripadá na tisíc osôb
308 aut, 306 televízorov a
334 telefónov. Na druhom
mieste je hádam Francúz
sko, kde tie čísla sú: 300
áut, 268 televízorov a 293
telefónov. Japonsko, ktoré
vykazuje veľké hospodár
ske úspechy, je ešte hod
ne pozadu za európskymi
krajinami: 163 áut, 235 te
levízorov a 426 telefónov.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3139
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Z domova mně poslali knížku nějakého F. Ťopka. Zdá se, že je to hlupák, s nímž jsem kdysi
chodil do obecné školy. Píše o zničení Ležáků takovým způsobem, že má čtenář dojem, jako by neměli
nejyetsí vinu na zničení Ležáků nacisté, ale 'zrádci národa’', kteří utekli do Londýna, Beneš, kapitali
sté a pod., zatímco hrdinové v čele s Gottwaldem byii v Moskvě. Je to tak hrozné zneužití památky
mých bývalých přátel, že nesmím mlčet. V přiloženém rukopise píši jen a jen pravdu a z úcty ^
obětem se ani neodvažuji psát, kdo z nich byli mými příbuznými . . ."
(Z dopisu J. Nermutě Hlasu domova)
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle ä za levné ceny

573 Mamptoa St.,

Moje svědectví o Ležákách
Většina z nich se ničím neprovinila. Ani • proti své vlasti, ani proti
okupantům. Byli to prostí, většinou chudí, těžce pracující lidé. Jejich "vina”
spočívala v tom, že se narodili v době, která vyžadovala obětí, a že se nepřízní
osudu nalézali v místech, kde se zločinci rozhodli pustošit, loupit a vzraždit.

Protože jsem se narodil a žil ve stejné době v
Leštince, vesnici vzdálené jen asi 3 km — přes dva
skalnaté kopce — od Ležáků, svědomí mne ještě
po dlouhých létech nutí, abych vydal svědectví o
iidech, .které jsem osobné znal, z nichž někteří byii
mými přáteli a příbuznými.
ZAPOMÍNANÝ KRAJ

Prohlížel jsem seznam výrazných a památ
ných dnů v Československém kalendáři na ietošní
rok. Je jich tam spousta, každý týden mohou někoho
oslavovat nebo na něco vzpomínat — z domova i
ze vzdálených zemí. Jeden památný den. jsem však
hledal marně v tom kalendáři, ačkoli by tam měl být
uveden výraznými literami, stejně jako by měl být
zapsán v paměti celého národa a vryt do svědomí
lidí na celém světě: tragický den vypálení Ležáků
a zavraždění jejich obyvatel.
Skupina domků chudých kameníků a malý pod
horský mlýn, poháněný vodou potoka Hdetínky, leže
ly právě na rozhraní českomoravské vysočiny a Že
lezných hor. Celá ta kopcovitá krajina je známá
pro svůj kamenický průmysl, od nepaměň se říká,
že tam přestává chleba a začíná kamení, člověk se
musí obdivovat vytrvalosti a pracovitosti našich před
ků. Mýtili lesy, pracně obdělávali srázná, políčka, po
staletí se doslova rvali s přírodou. Tam, kde voda
odplavila chudou ornici, stavěli kamenné terasy a
kde se pluh v kamení lámal, dobývali želá. Lidé v
tom kraji, jak je pamatuji, byii skrom ni., kriíičií
k sobě i jiným, zdrženliví, někdy až nedftpeřróf k
cizím a přespolním. O nějaké lásce k vlasti se tam
řeči nevedly. Svůj tvrdý kout světa měli rádi, ale
nepovažovali za nutné o tom mluvit. I školy a fary
byly tam chudé, ale faráři a učitelé, které js s n
znal, si kraj zamilovali, srostli s lidem a fcrajtnuii.
V nedaleké Trhové Kamenci kdysi učiteloval Karet
Václav Rais, v Kameničkách působil dobrý a vzdě
laný kněz P. Josef Pardus (‘‘farář Kaleas” v Rai
sově Západu). . .
Ani za okupace, až do června 1942. se zdejší ži
vot mnoho nezměnil. Stále stejná vyčerpávající prá
ce na málo úrodných políčkách a v žulových lo
mech.
ZLOČINY "NADLIDÍ"

Pak přišla osudná středa, svátek sv. Jana Křti
tele, 24. června 1942, letní, sluncem prohřátý den.
Lidé, kteří na loukách podél tří potoků kosili trávu
a sušili seno, zastavili riáhle s leknutím práci. I
ti neinformovaní pochopili, že se děje něco osudného
— hořely Ležáky, ale jinak než při obyčejném po
žáru. Mračna kouře stoupala k jasnému nebi ze
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všech domků a zahalila celé široké okolí. I kraji
vévodící věž výstavného kostela v obci Včelákov,
která se rozprostírá v nadmořské výšce 508 m, se
ztratila v temnošedém dýmu. Lidé nejprve nevěděli,
co se děje. Snad dopuštění Boží.. . Pak přišly první
zprávy a bezmocné zoufalství a beznaděj dolehly
v celé děsivé tíži na obyvatele okolních vesnic.
Dvaapadesát lidských životů bylo utraceno z osady
Ležáky. Většinu z nich tvořili lidé, kteří se ani proti
nacistům ničím neprovinili. Jen několik málo jedinců
vědělo, že střídavě ve Vaškově lomu "Hluboká” a
v bytě mlynáře Štulíka je ukryta vysílačka "Libuše” ,
po níž vysílá parašutista Jiří Potůček už od ledna
toho roku zprávy do Londýna a přijímá šifrované
vzkazy — skoro šest měsíců obstarává hlavní spojení
mezi domácím a zahraničním odbojem.
Mezi těmi, kteří o vysílačce věděli a spolupracovali
s Jiřím Potůčkem, byli: velitel četnické stanice ve
Vrbatově Kostelci vrchní strážmistr Karel Kněz, ma
jitel lomu František Vaško, jeho bratr Jindřich a
zaměstnanci v lomu strojník Karel Svoboda a účetní
Miloš Štantejský, dále mlynář Jindřich Švanda, jeho
žena Františka a její bratr Josef Stulík, jeden z
vedoucích odbojové skupiny v kraji.
NIČENÍ, UTRPEN Í A SMRT

O atentátu na Heydrycha a jeho děsivých násled
cích toho bylo už hodně napsáno, proto se soustře
dím jen na události, které souvisely přímo s tragic
kým osudem lidí z Ležáků.
Po atentátu nacisté řádili, vyšetřovali, mučili a
vraždili v celých Čechách a na Moravě. Při jednom
výslechu na gestapu v Pardubicích přišli nacisté na
stopu, která vedla do Ležáků. V neděli 21. června
byl zatčen mlynář Jindřich Švanda. Ani vyhrožová
ní. ani sliby, rány, kopance a mučení ho nepřimě
ly. aby prozradil, kam Jiří Potůček narychlo pře
stěhoval vysílačku "Libuše” . Mlynář mlčel, i když
později slyšel z vedlejší místnosti pláč vlastních dětí.
O půlnoci byla zatčena a do Pardubic odvezena jeho
žena Františka. Ani s dětmi se nesměla rozloučit.
V pondělí časně ráno dovezli gestapáci ztýraného
mlynáře do Včelákova, kde se skrýval u Pelikánů,
po«Hčů své manželky, bratr mlynářky Josef Štulík.
Ten však uprchl včas do okolních lesů. Gestapáci
se však nenamáhali jeho stíháním, starosta obce do
stal ultimatum: buď se Josef Štulík osobně přihlásí
na gestapa do 12 hodin, nebo bude Včelákov vypá
len a srovnán se zemí. Lidé byli vyděšeni, vždyť jen
několik dnů předtím byla vyhlazena obec Lidice —
krutá výstraha toho, že gestapáci jsou schopni každého
(Pokračování na str. 6)
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Domove, domove...
Marcela Čechová

"To se to kecá,” pravil jeden krajan na adresu
autora článku "Domů, domů” (HD č. 8, p. r.). “Ta
kové, co se moc angažujou, stejně domů nepustí, tak
to aspoň chcete znechutit nám ostatním.”
Nejsem autorem zmíněného článku, ale protože
bych se pod něj s chutí podepsala, vztahuji si kri
tikova slova a jdu do sebe. Skutečně, ^našinec to
má jednoduché — rodiče zemřeli, bratrů ni sester
není, ba ani tety dychtivé obejmout mou maličkost
se nevyskytují. Navíc .mne hodní soudruzi v Praze
zbavili všech pokušení navštívit hroby otců papírem,
v němž mne bez vlastního přání (a zcela gratis U
vyobcovávají z lůna československého socialistického
společenství.
Mám to tedy opravdu lehké. Stejně lehké to mají
všichni, kdož byli v exilu nějakým způsobem neopatr
ní a moc se starali. Nedovedou si představit, že. by
se třeba Zdena a Josef Škvoreckýeh rozjeli do Čes
koslovenska podívat, jak .pokročila výstavba Kostel
ce. A mají tam jistě přátel dost a dost. Nebo třeba
Pavel Tigrid, či Martin Kvetko . . . Takoví — a^ je
jich hodně, jeden se až diví — nemohou na návštěvu
rodné země ani pomyslet. Naopak ten, kdo si pěkně
hrál na svém písečku a nezlobil vrchnost, pořídí ví
zum bez obtíží a za kulantní cenu.
Dostávám se tedy k úvahám jedince, jehož filosofií
popisuje (v tomtéž čísle Hlasu domova) autor kdysi
známých “2000 slov’’ .Ludvík Vaculík. Člověk musí
— mini Ludva — uvážit, zda mu věc stojí za roz
bití úst a jestli ano, pak ještě musí dál rozvažovat,
jak velkou facku unese. Filosofie rizika je ovšem
poněkud egoistická, jak v odpovědi Vaculíkovi trefné
v dalším fejetonu (opět HD) poznamenává Václav
Havel. Kus pravdy m ají oba. Vaculík je realista.
Starej se, říká, ale jen potud, aby na tebe nemohli
skočit a zavřít ti případně ústa navždycky. Havel
naproti tomu hlásá mravní kód Husova raženi: braň.
pravdu, neskloň se před podlostí a špinavostí, at
to stojí co to stojí. Ačkoliv dějiny váží vždy víc ry
zost Husů a Havlů, Vaculíkové jsou v přesile. Mo
rálka se dneska ve světě nenosí, je zatuchlá, nediplo
matická, obtížná i škodlivá. Kampak s morálkou ve
světě pokřivených páteří! Je-li kolem mne deset
miliónů Švejků, proč bych zrovna já měl být jiný?
Ohebně proplouvat za účelem “zachovám rodiny” ,
jak eufemisticky nazýváme naše dobrá bydla, se
stalo heslem moderního člověka — žel nejen v so
cialismu.
Ačkoliv jsem beznadějně nemoderní a hranice rod
ného kraje jsou pro mne tabu nikoliv jen z nutnosti,
avšak více ze zásady a neochoty sklonit se před
režimem, jejž nemiluji, nezazlívám těm, kteří jsou
ochotni se vyválet v prachu. Život v exilu mne zba
vil mnohých ilusí a dnes a denně nutí dívat se na
věci realisticky, tedy tak trochu po Vaculíkovsku,
s přimhouřenýma očima. Kdo se to dnes především
hrne do českých a slovenských luhů a hájů? Nejsou
to jenom ohnuté páteře a političtí pitomečkové, ale
je mezi nimi i značné procento docela slušných, ro
zumných lidí, kteří mají slušné a rozumné pohnutky
k návštěvě rodného kraje. Takové nemohu odsoudit,
mohu je nanejvýš politovat. Pro vlastní potřebu si
je rozděluji do několika skupin:
1) Na ty, kdož jezdí opravdu za starou maminkou
jako za zakletou princeznou, jenom s tím rozdílem,
že nejsou ochotni s drakem se o ni poprat' a raději
mu zaplatí. Je mi z nich smutno, ale nemohu' jim
to mít za zlé.
(Pokračování na str. 10)
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DOMOVA

Moje svědectví o Ležákách
(Pokračování se strany 4)
jeho tvorby byla určena mláděži (V službách Matejá
Hrebendu, Ján Kupecký, o osudech českého malíře
18. století, jehož druhá verse vyšla s názvem Fareb
ný sen).
• Umělecký historik Václav Vilém stech, žák Ma
tějkův a Hostinského, zemřel 24. 6. 1974. Je autorem
knih o Alšovi (Alšův kraj, Aleš a Slovensko), svoji
pozornost věnoval i Navrátilovi (Josef Navrátil a
Jirny) a Slavíčkovi (čtení o Antonínu Slavíčkovi).
K syntetickému pojetí českého baroka došel v díle
Malířství a sochařství v Čechách a na Moravě.
• První ředitel pražské kreslířské akademie, jejímž
Vytvořením byl pověřen Společností vlasteneckých
umění, kreslíř, malíř a mědirytec Josef Bergler
zemřel v Praze 25. 6. 1829.
• 25. 6. 1934 zemřel český krajinář a ilustrátor
Alois Kalvoda, autor impresionistických krajin s ja
savou, dekorativní barevností, jež často působí ro
mantickým dojmem. Na třetí výstavě Mánesa roku
1900 vystavil svůj obraz Mrak — schoulenou krajinu,
strachující se před ničivou bouří, tetelící se o svůj
rašící život i o svou zeleň, nad ní hrůzou a zká
zou obtížený mrak, jenž se zvolna prostírá nad kra
jem . . .
• _ Procházíte-li Prahou a navštívíte-li na Starém
Městě pražském klášter sv. Jakuba, padne vám do
oka přímo proti klášteru dům Boží oko, později na
zývaný U tří obrazů, jelikož. jsou na něm obrazy
sv. Václava, Karla IV. a Jiřího z Poděbrad. Posta
vil jej již roku 1501 Viktor Křinecký z Ronova. V
druhé polovině 15. století patřil Ctiboru Tovačovskému z Cimburka. Tento význačný straník krále Ji
řího z Poděbrad na Moravě, dvorský sudí a nejvyšší
hejtman Markrabství moravského, proslulý právník
a politik své doby, zemřel 26. 6. 1494. Je autorem
Knihy tovačovské, která dokumentuje jeho vynika
jící znalosti moravského zvykového práva, jež mno
hokrát cituje i Kalousek v českém státním právu.
Ve své Knize popsal Ctibor Tovačovský z Cimburka
také dopodrobna obřad, kterým “králové Čeští při
jímají se na Moravě za pána země”. Tento jím po
psaný starobylý obřad potvrdil Moravanům maje
státem daným v Bmě 21. 2. 1497 král Vladislav, a
byl zachováván až do časů Bílé hory.
• “Posledním českým pierotem” nazval Neruda v
Národních listech herce Václava Hametnera, který
zemřel 26. 6. 1869. Hametner hrával v Prozatímním
divadle i menší role, francouzského gardistu v Pravdově Učiteli, žida v Štěpánkové Čechu a Němci, vy
stupoval dokonce i v opeře. Pod taktovkou Smeta
novou zpíval 28. 9. 18
úlohu Samiela ve Webrově
čarostřelci.
• 27. 6. 1899 se narodil český herec Ladislav H.
Struna, představitel různých dělnických typů.
• 27. 6. 1944 zemřel v městě Clearwater na Floridě
slovenský státník Milan Hodža. Byl členem revoluč
ního Národního shromáždění v Praze za slovenskou
rolnickou stranu, od roku 1919 zastával různé mi
nisterské funkce v mnoha vládách, od roku 1935 byl
předsedou vlády československé republiky, přičemž
zastával od 29. 2. 1936 i funkci ministra zahraničních
věcí.
• V rodišti Adama Michny z Otradovic, v Jindři
chově^ Hradci, se narodil 28. 6. 1854 malíř a grafik
Hanuš Schwaiger. Technikou fresky provedl na prů
čelí zámku v Průhonicích u Prahy obraz s námětem
legendy o sv. Jiří, n a výstavách v galérii Ruch se
představil jako “zakuklený realista”, když vystavil
své studie kolovrátkářů, párkařů, preclíkářů, harfeníků, jež podal s realismem do té doby v Praze ne
vídaným. Desetiletí žil v Bystřici pod Hostýnem, v
údolí Říce mezi Hostýnem a Javorníkem, a v myslivně na Pasekách na zadním svahu Hostýna. Zde
vznikly plenéristicky pojaté oleje Valašský mlýn,
Valašský statek na Rusavě i freskový triptich v
hrobce barona Laudona v Bystřici pod Hostýnem.
O tomto Schwaigrově životním údobí píše J. S. Machar v. knize Oni a já, o dojmu ze shledání se Šaldou pak Skácelík v Nedokončené povídce. Monografii
0 Schwaigrovi vydal Fr. Táborský, který o něm psal
1 do Naší doby a statí Několik let se Schwaigrem
přispěl do Sborníku k sedmdesátinám K. B. Mádla.
• Spisovatel Karel Nový, poblíž jehož rodného mě
sta Benešova se rozprostíralo panství se zámkem
Konopiště, jež patřilo následníkovi trůnu Ferdinan
dovi ďEste, vylíčil na dokumentárním základě hi
storii vzniku první světové války v reportážním ro
mánu Atentát. Sarajevský atentát, k němuž došlo 28.
(Pokračovanie na str. 6)

(Pokračování se strany 5)
zločinu. Osud několika set lidí ve Včelákově a okolí
závisel tedy na rozhodnutí jediného muže. Když se
to dozvěděl a uvážil 291etý Josef štulík, otec dvou
dětí, vyšel dobrovolně z lesů a přihlásil se na četnické -stanici ve Vrbatově Kostelci. Odtud byla již
jen cesta do žaláře v Pardubicích, výslechy, týrání
a smrt. Obci Včelákov zůstal dluh, který nemůže
nikdy splatit.
Josef Štulík byl popraven 2. července 1942 spolu
se sestrou Františkou, švagrem Jindřichem Švandou
a jeho bratrem Bohumilem Švandou z Pusté Rybné,
který byl u bratra ve mlýně náhodou na návštěvě.
Mezitím poznal vrchní strážmistr Karel Kněz, že se
osudný kruh stahuje kolem >něho a proto se sám v
časných ranních hodinách 22. června zastřelil v pří
kopu silnice u Habrouče. Střelil se do úst, snad aby
ještě po smrti nabádal lidi k mlčení.
Události se valily kvapem. Ve středu 24. června
byly Ležáky v poledních hodinách obleženy nacisty.
Obyvatelé osady . byli pochytáni, neušel nikdo, ani
děti ve škole, ani ne ty malé v kolébkách, které
ještě neznaly rozdíl mezi dobrem a zlem. Až do
Skutče do měšťanské školy si zločinci zajeli pro 12letou Mařenku Hrdých a doslova ji vyrvali z ná
ručí plačící učitelky.
Pochytaní lidé byli nejprve zahnáni do lomu, od
kud byli svědky rabování, loupení a vypálení vlast
ních domovů a potom byli převezeni do Pardubic,
kde bylo téže noci 34 z nich Na zámečku postři-

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky

ieno — bez výslechu, bez vědomí či přiznání viny.
Gestapáci věděli, že se od nešťastných lidí nemohou i
nic dozvědět, nač tedy odkládat vraždění? Těla za
vražděných byla spálena v pardubickém krematoriu
a jejich popel byl vysypán za dozoru gestapa do
Labe. Mezi zastřelenými byla i mladá děvčata: 19letá Vlasta Čechová, 181etá Květoslava Dušková, 16letá Růžena Tomková a 151etá Helena Skalická. Nej
starší obětí nacistického šílenství v Ležákách byla
701etá Marie Boháčová. Děti mladší 15 let byly za
vlečeny do koncentračních táborů a postupně likvi
dovány. Pavlu Sýkorovi byl v době zatčení 24. června
1942 právě jeden rok .,. .
Z obyvatel Ležáků přežily tragédii jen mladičké
sestřičky Stulíkový, Jarmilka a Mařenka, které byly
nalezeny po usilovném pátrání v roce 1946 v Západ
ním Německu a vráceny do rodného kraje. Tam se
teprve musily učit česky. Jsou to děti Josefa štulíka, který svou smrtí zachránil obec Včelákov před
podobným osudem, jaký stihl Ležáky. Proč se na
cisti rozhodli vyjmout právě tyto dvě děti z tran
sportu smrti a nechat je adoptovat v německých ro
dinách, se s určitostí nikdy nedozvíme.

_

* *

_

Jiří Potůček unikl zatím s vysílačkou až do okolí
červeného Kostelce, odkud vysílal v nočních hodi
nách 25. června poslední hlášení do Londýna: “Le
žáky u Vrbatova Kostelce, kde jsem byl se svou
stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kteří nám po
máhali, byli zatčeni. Jen s jejich pomocí jsem mohl
zachránit stanici a sebe . . . ”
To bylo poslední hlášení “Libuše”. Krátce nato byl
parašutista Potůček zastřelen na dalším útěku před
gestapem.

_

* *

_

Ležáky nebyly znovu obnoveny. Stavět domy ne
bylo pro koho. Prostranství, kde stávala osada, za
růstá stromovím a má vzhled velkého hřbitova. Mí
sta dřívějších domů jsou označena těžkými žulovými
balvany. Na každém z nich je vytesán velký kříž,
znamení to víry ubitých obětí, a pod křížem jména
těch, kteří y domě žili. Tam, kde kdysi skotačily
děti a žili a starali se starší lidé, vládne dnes hřbi
tovní klid.
V1ENNA KITCHEN (B. Y . O.)

Přijdou děti při
tuctu levněji?
Měl byste *i
koupit starý dům?
Kdo dostane hodně
z dědictví?
Kolik stojí ve
skutečnosti auto?
Jak plánujete
získat jmění?
:Umíte dobře
Inakupovat?
Jste připraven na
odchod do pense?
Potřebujete
opravdu půjčku?
Jak můžete kontrolovat vydávání svých peněz?
Co když uděláte chybu v daňovém přiznání?
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
na vás závislé?
170 stran důležitých informací o běžných
otázkách, týkajících se peněz získáte v Knize
o penězích — Money Book —, která je k
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
požádání ji dostane každý, i když není
zákazníkem banky, a to ZDARMA.

National Bank
380-P-7886

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., Malvern, Víc.

Telefon 509-9823 -
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KO llR CO

NEJ LEV N ĚJI A N E JL É P E

na základe bohatých zkušeností
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
v níž bude: úplné vyčistení, odstranění skvrn,
uvolnění chuchvalců, dokonalé šamponování,
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
* Rychlá metoda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po
škození
* Vyčistění potahů
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
Volejte (Melbourne) tel. 547-5430

Č ESK É

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŔSTV!

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
263 Scorasby Rd., Boronia, Vie.

(roh Boronia Road;
Telafon 762-1771. po hod. 72S-725S
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré sluíbě.
Jirka, Luděk a Alena Wořeehovských
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Milan Šimečka: Obnovení pořádku (Index, Kolín, 1979)

Jak se (v 70. letech) kalila
O takzvaném "pražském jaru" a o tom, ja k náhle skončilo v srpnu 1968
nočním přepadem Československa, bylo napsáno už mnoho knih. Šimečkova
vynikající studie začíná tam, kde autoři knih o polednovém vývoji obvykle
končí: dobou pointervenční. Oficiálni československá místa ji nazývají nor
malizací nebo konsolidací. Zastávají názor, že se po lednu 1968 v českosloven
ské socialistické republice začal rozmáhat nepořádek a že normalizace je
vlastně nastolování někdejšího pořádku. Z této téze vychází — ovšem ironicky
— i Milan Šimečka. Pro ty, kterým je jeho jméno neznámé, několik informací,
jak jsme je vyčetli v krátkém životopise, připojeném v závěru recenzované
knihy:
Doktor filozofie Milan Šimečka se narodil 1930 v Ostravě, vystudoval na
brněnské univerzitě, ale žil potom nepřetržitě v Bratislavě. Zpočátku byl od
borným asistentem na Komenského univerzitě, později se stal docentem na
Vysoké škole múzických umění. Půl roku přednášel v Ústavu pro evropské
dějiny v Mohuči v Německé spolkové republice. Z jeho četných publikací je
nejvýznamnější "Kríza utopismu”, v níž pojímá takzvaný vědecký socialismus
jako vyústění filozofického i lidového utopismu od starověku až po 20. století.
V 60. letech přispíval česky i slovensky do různých časopisů a Husákův režim
ho proto označil za "představitele kontra revoluce v oblasti kultury'’ . Je často
vyslýchán policií a pracuje nyní jako bagrista.

Nepořádek, který vyvo
lala obleva prvních měsí
ců roku 1968, byl — podle
Šimečky — jev pouze “po
vrchový” ; sovětskému ve
dení však muselo být
zřejmé, že “nepořádek ve
vnějších znacích je před
zvěstí hlubších změn v
celé podobě českosloven
ského socialismu” . Z hle
diska reálného socialismu
nebyl v Československu
pořádek a bylo nutno jej
zavést. To ovšem naprosto
nezakládá právo na inter
venci.
Kontrarevoluce,
kterou cizí vojska přišla
potřít, neexistovala. “Lid
totiž o nepořádku nevěděl,
spal. tehdy pokojně v po
stelích, na náměstích ne
hořely ohně a nikdo ne
držel stráž”, podpírá tento
fakt Šimečka.
Nejdřív bylo nutno udě
lat pořádek v hlavním
článku, totiž ve straně sa

mé, v jejím vedení. Autor
krátce rekapituluje návrat
Dubčeka a jeho soudruhů
z Moskvy a přidružuje se
k názoru, který zastávají
někteří analyzátoři srpna
1968, totiž, že vedení mělo
okamžitě rezignovat a ne
hrát “ve hře, určené k
oklamání pobouřeného li
du’’. Jejich setrvání ve
funkcích zdůvodňuje tra
dicí a dodává:
“Marně pátrám v pa
měti po nějakém členu
úzkého vedení vládnoucí
strany, který by se vzdal
funkce jen proto, že by už
prostě dál nemohl. Vyno
řují se mi jména těch,
kteří byli zastřeleni, obě
šeni, pomluveni a vyhoze
ni, odsunutí do oficiálního
zapomnění, ale ani jeden,
kdo by řekl: jdu pryč,
protože tohle už dělat ne
mohu! Umění odejít neby
lo nikdy silnou stránkou

CHORÁL
Jaroslav Hutka

Zpívat v Čechách není jen tak. Je k tomu po
třeba zbrojní pas. A je důvod. Aby to totiž nedo
padlo jako 14. srpna u Domažlic. Sjel se tam nevel
ký houfec těch, kteří byli rozhodnuti žít si doma
po svém. U ostatních domácích převládl názor, že
se nám nepodaří prosadit si své, že je nutno při
způsobit se vůli cizinců, ustoupit a udělat kompro
mis. Ti k Domažlicím nejeli. Přijeli ti, kteří kdesi
v sobě byli odhodláni žádat a hájit své. Pak přijeli
ONI. Cizinci v cizáckém odění. Přijeli, protože cítili
kořist. Sešikovali se do pevných útvarů, rozhodnuti
zaútočit. Žádají, aby se houfec vzdal. Houfec odmítá,
protože s těmito cizinci není domluvy. Zase by nás
podvedli. Jana nám zabili. Pozvali si ho a už ho
nevrátili. Ale je jich přesila. Je bláznovství se do
něčeho pouštět. V tom se ozval první hlas. Čistý
jako to, proč se sem lidé ze všech stran sjeli. P ři
dali se další a do řad zajatých násilníků udeřil cho
rál. Opancéřovaní poslové neomylnosti, kteří přišli
ohněná a železem sdělit své stanovisko, znejistěli.
Řady se bortily a železné pány popadla panika. Cizáci se dali na útěk. To se stalo u Domažlic 14.
srpna 1431. První zpívaná bitva v dějinách. Husité
vyhráli. Pan kardinál ztratil klobouk a křižáci po
věst.

komunistické politiky. Je
tomu snad proto, že reál
ný socialismus nikdy ne
dovoluje svým politikům
odejít se ctí. vždy jen s
hanbou a slinami pomluv
na tváři.”
Pomalý odchod Dubčekova týmu z politické scé
ny měl za následek “vznik
masové apatie a volbu ne
angažovaného
rozvíjení
soukromého blahobytu, vy
koupeného formální loaja
litou vůči moci a iluzí
slušnosti v rámci soukro
mé existence” . Šimečka
velmi zasvěceně osvětluje
obrat Gustáva Husáka z
vášnivého přívržence Dubčekovy politiky v člověka,
kterému se při všech nor
malizačních činech dařilo
vzbuzovat dojem, že každý
jeho krok je optimálním
řešením krize v omeze
ných možnostech tvrdé
reality.

Když byli, jak říká Ši
mečka, “k propadlišti dě
jin dostrkáni všichni, kdož
nesli znamení”, začal se
dělat pořádek v členské
základně strany. Prověřovací komise se skládaly z
příslušníků
takzvaného
zdravého jádra a z těch
členů strany, “kteří byli
ochotni dát přednost pro
spěchu před ctí”, také li
dé, kteří byli rádi, že je
strana vzala bez prověrky
na milost. Většina členů,
při prověrkách vylouče
ných, byla předem “vytypována” . Šimečka tento
termín definuje takto:
“Znamenalo to, že při
vylučování nebudou hrát
velkou roli zjištěné skuteč
nosti, viny a zásluhy, kla
dy a zápory, tajemství
kádrových materiálů a po
dobně, ale že rozhodovat
bude lidský typ prověřova
ného . . . Zkušené oko se
lektoru vybíralo přede
vším ty. kteří se svým
lidským a intelektuálním
typem vymykali z vžité
představy o věrném členu
strany a až pak zkoumalo
skutečné hříchy z kádro
vého materiálu .. . Oceňu
je především poslušnost,
věrnost, spolehlivost, prů
měrnost, vážnost, opatr
nost, mravní zakrnělost a
podobně. Zamítá přede
vším výjimečnost, samo
statné myšlení, velkory
sost, tolerantnost, přílišné
vzdělání, mravní zásadovost, odpor k vžité termi
nologii, odvahu, ale také
znalost
cizích jazyků,
smysl pro humor, jiný

Před jedenácti lety jsem začal psát písně a když
jich bylo víc, začal jsem je i zpívat. Vypískán jsem
byl jen jednou. Na Silvestra, kterým začínal rok
1968. Před půlnocí jsme byli s Láďou Vietem do
vezeni do později slavného sálu Čechie v Libni. Sál
bouřil a až po vypískání jsm | zjistili, že němčinou.
Moc jsme se smáli a nedošlo nám, že ten rok pěkně
začíná. Smáli se i všichni domácí. Všem bylo tehdy
nějak radostněji. Zařizovali jsme se doma po svém.
Málem i jsme o své doma přišli. Přijeli cizinci se
zbraněmi, vůdce pozajimali, inteligenci vyhnali za
hranice a lid pobíjeli. Začali nám tu mluvit němec
ky a mysleli, že to vydrží. Zimní král se po benešovsku ztratil. Lid byl donucen věřit pod jednou a
ne pod druhou, i když v toho samého pánaboha.
Kdo přežil, musel na nové pány pracovat. Ti se
nastěhovali do paláců a už se o nic nezajímali.
Od toho byla inkvizice v civilu i v kutnách. Lidé
si při povinné práci zpívali, aby jim temná staletí
trochu utíkala a aby úplně nezapomněli. Inkvizice
šmejdila okolo a zlobila se: “Zpěváci, neužívejte
svých vlastních sbírek a písní, nýbrž jen knížek a
sbírek od církevní vrchnosti schválených a odpo
ručených. Nehledě k tomu, že ony bývají mnohdy
obsahem závadný — modlitby a písně od církve po
tvrzené právě schválením vrchního pastýře větší pů
sobnosti nabývají, jelikož, abychom tak řekli, plynou
pak z úst církve.”

U horského jezera
Adolf Heyduk
Ven jsem vyšel z lesů šera,
vlažný vítr krajem táh,
dumnou písní u jezera,
těkal vody po vlnách.
Smutno vládlo v horském kraji,
smutný byly stěny skal,
v dálce kdesi na šalmaji
pastýř táhlý nápěv hrál.
O břeh bily vlny bílé
a mě v sen to vlákalo,
zdálo se mi oné chvíle,
že jezero plakalo.
Tak to znělo větru vzdutí
divně o skalnatý břeh,
a mně z ňader vzpomenutí
tesklivý se vydral vzdech.

účes než s vlasy doza
du.”
V kapitole “Vyloučení”
vypisuje autor především,
jak byl ze strany vylou
čen on. Tyto exkurze do
osobních zkušeností, který
mi je studie'proložena, pří
jemně zlidšťují teoretické
úvahy, které se vůbec vy
značují konkrétností a
skoro zábavností. Takové
osobní osvěžení úvahy vy
věrá například z větičky:
“Díval jsem se do tváří
přítomných a snad jsem
čekal, že někdo vstane a
řekne nějakou osvobozují
cí větu,- jako třeba: páni,
co to tu blbneme?” V
mlčenlivém rituálu, při
kterém si prověřující uvě
domovali, že by se snadno
mohli octnout na místě
prověřovaného, nešlo vů
bec o ideový spor, nýbrž
jen a jen o to, prověřo
vaného vyloučit. 70 tisíc
členů to postihlo. Přede

vším v
‘‘neuralgickém
bodu reálného socialismu” ,
v informacích.
V Československu neby
la ani v nejtužším období
cenzura zcela neprodyšná,
bylo ji lze oklamat, obe
jít, třebas za cenu násle
dujícího hromobití, při
němž padaly i hlavy. Sdě
lovací prostředky udávaly
v době, kdy se šířil ne
pořádek uvolňování, tón,
měly lví podíl na tvorbě
veřejného mínění. Totální
kontrola, obnovená po srp
nu, nestačila, je sice účin
ná, ale neřeší nic defini
tivně. Obnovitelé pořádku
bez skrupulí zrušili všech
ny noviny a časopisy, kte
ré nebylo možno vtěsnat
do hierarchie, na jejímž
vrcholku stojí Rudé právo
a Pravda, vzor, kterým se
musí ostatní noviny řídit.
Opisují v podstatě jejich
informace a doplňují je
(Pokračování na *tr. I)

Ale ďábel se svým zpěvem neustával. Bylo ho
nutno -vymýtit. Ohněm, mučírnami, vězením, křikem,
udavači, špehy a soudy. Ale lidé zpívali dál, až se
přezpívali do minulého století a na holubiččím pe
říčku propašovali nám zase češtinu a vůli zařídit
si to doma po svém. A tak si opět žijeme doma
mezi svými. A těmi jsem nikdy vypískán nebyl. Do
konce jsem měl pocit, že mě mají rádi. Pak jsem
začal zpívat barokní písně a baroko mě odeslalo
poštou: “Jak si představujete svoji další činnost ve
svém oboru, aby byla v souladu s kulturní politi
kou našeho státu? Připomínáme Vám, že odevzdaný
a schválený repertoár je základní podmínkou zpro
středkováni PKS.” Padlo na mě podezření, že jsme
se zcela neprozpívali. Pak si mě pozvali. Vypadali
n a první pohled civilně a jako domácí. Ale dívali
se tak divně, že se se mneu zhoupla staletí.. Čekal
jsem, že přinesou španělské rukavice, rozžhavené
kleště, skřipec a kotel s horkým olejem. Hledali tem
né styky, temné záměry a ďábelskou rafinovanosti
Chtěl jsem po nich vzkázat páteru Koniáši, že se
v tomhle století už nezvratně přišlo na to, že ďábel
není. Pak mi to ale došlo. Patříme pobělohorským.
I tímhle stoletím pašujeme dále češtinu a vůli za
řídit si věci doma po svém. Ale jsme děti i zpěváku
od Domažlic. Jak vlastně byla slova tehdejšího cho
rálu?
(28. zán 1977)
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Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
1. 7.: Jan Holý
8. 7.: Z melodie do melodie
15. 7.: Básník milování
22. 7.: Magazín hudby a informací
29. 7.: Miroslav Horníček

Kalendár HD
(Pokračování se strany 6)
6. 1914 a při němž byl následník trůnu s chotí za
bit, byl vlastně počátkem první světové války, byť
i k vyhlášení mobilisace došlo teprve na svátek sv.
Anny provoláním Františka Josefa I. “Mým ná
rodům’’, a k vypovězení války Rakouskem Srbsku o
dva dny později.
• Syn virtuosa na housle Jana Kubelíka, Rafael se
narodil 29. 6. 1914. Absolvoval na pražské konserva
toři a na mistrovské škole hru na housle, dirigováni
a skladbu. Byl dirigentem České filharmonie, pro
•ND zkomponoval operu Veronika. .Nyní žije v exilu.
• Adolf Kašpar, rodák z moravského Bludova, osi
řelý ve. dvaadvaceti létech, neměl nic než své nad
průměrné nadání kreslířské a štěstí, že nalezl me\ cenáše v osobě olomouckého nakladatele Romuaida
Prombergra, kterého na sebe upozornil kresbami pro
Polívkovu “Květenu zemí koruny české’’. Ten ho do
poručil Hanuši Schwaigrovi, jenž jej přivedl na praž
skou akademii k profesoru Maxu Pimerovi. V létě
roku 1910 prvně přijel Kašpar s rodinou do Leštíc
na Moravě, v nichž se narodil i malíř Jan Havelka
(+ 1929). Vilku, kterou si zde postavil, zdobí dvě ma' saiky provedené podle jeho návrhu. A zde vznikla v
létech 1911-1932 většina Kašparových děl, ilustrací, bez
nichž si dnes mnohé dílo českého spisovatele ne
umíme ani představit. Odtud již v červenci 1311
posílal profesorovi Janu Jursovi ilustrace pro první
ilustrovanou trojdílnou čítanku, jež vyšla rokn 1SI2.
o rok později pro jím sestavený slabikář, jenž vyšel
. roku 1914, ä do něhož nakreslil i starý lošiický do
stavník. Zde vznikly ilustrace k Jiráskovým dňaias
F. L. Věk, U nás, Bratrstvo, Na dvoře vévodském_
ke Kuldovým Moravským národním pohádkám, ke
Dvěma romancím F. S. Procházky. Pohorské v e s a «
a Panu učitelovi B. Němcové. Bez zde vzaSlýcia
ilustrací si vůbec nedovedeme představit Raisovy ro
mány Zapadlí vlastenci, Západ, Pantáta Bezoašek.
Kalibův zločin . . . Bylo by nošením dříví do lesa
připomínat všechna slavná ilustrační díla Adolfa. Kaš
para, jenž zemřel 29. 6. 1934 v Železné Rodě u a Šamavě. Vzpomeňme ještě dnes už klasické ilustrace
Babičky B. Němcové, znamenající vývojový p fe n a í
v knižním umění, i Wintrova Mistra Kampana. Etastrací, jimiž se malíř zapsal nesmrtelně do d ějti
českého výtvarného umění.
• Roku 1905 pořídil biskup Antonín Podlaha na zá
kladě srovnání originálu z metropolitní kapitalni
knihovny edici Statut (Statuta metropolitanae eecše
siáe Pragensis anno 1350 conscripta). jejíchž auto
rem je první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic,
který zemřel 30. 6. 1364.
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Jak se kalila ocel
(.Pokračováni se str. 7)
“o vlastním specifiku, od
borářskou, mládežnickou,
vojenskou, sportovní, ze
mědělskou” .
Provinční
tisk je na najnižším stup
ni této novinářské hierar
chie, referuje jen o “do
mácí kuchyni, z továren
našeho okresu, z polí na
šeho okresu, náš okres
navštívila delegace”. Lik
vidací značné části perio
dik byla likvidována i
spousta odbojných noviná
řů, protože jim byla vzata
hmotná základna. Také z
rozhlasu a z obrazovek
zmizeli komentátoři, popu
lární v “pražském jaru” .
Příklad propuštěných no
vinářů. působQ ovšem vý
stražně. K oficiální cen
zuře se pndražna jiná:
“YšležiHi. Bdě. klen píší
pro veřejnost, jsou si cen
zory sasaT’. formuluje ten
to fesoesén Šimečka.
Bsšstescní postih se ne
zastavil a pracoviska sděiorasácts prostředků. Ná
sledoval® ráčení nestraní
ků z tžesťams&éžo a ob
č s s á é lB táixxa. kteří ne

uznali srpnový útok za
bratrskou pomoc. Hospo
dářská perzekuce postihla
— podle Milana Šimečky
— přes sto tisíc občanů
a byla v takovém rozsahu
použita v dějinách reálné
ho socialismu poprvé.
Ukázalo se, jak účinným
instrumentem je totální
hospodářská moc státu,
který vystupuje jako jedi
ný zaměstnavatel. Nastala
“doba chlebová, v níž na
de všemi jinými motiva
cemi lidských činů převa
žuje strach o chleba” .
Přitom to mělo nátěr ve
skrze humanitní: sotvakterý vedoucí se s plným
přesvědčením přiznal, že
sám rozhodl ze strachu
vyhodit
ocejchovaného
člověka, vymlouval se na
tlak shora, na své těžké
postavem. Šimečka tuto
humanitu definuje větou:
"Mravní ubohost této exi
stenční perzekuce spočívá
ve zbabělosti jejich autorů
a -vykonavatelů.” Civilizo
vané násilí zahrnovalo zá
kazy publikovat, hrát, pře
kládat, účastnit se pohřbů,

• český íBešetoí organisátor a skladatel písní, z
sic&i isó tesé z&fepěřy. Petr Jirges se narodil 30.
S. U S v ©stí nad Orlicí. Zemřel před sto létv —
ÍS. -L agg• Prí&opsifc českej® letectví, který roku 1895 vylaalgag jgcasfia Cyiias. pšaM iM ce tryskových letadel.
G esav Ukane řfc g sr se narodil 36. 6. 1854 a zemřel
25. 3. XHSL
• 3». C. m a zs^L Jaoůébeá. skladatel Jan Ev. Ze
linka. z n * e|»er F&Bčatý švec. Cesta pana Matěje
Bmařka s a eafeáe, J é asÉsresn i znělky- Sércdníhc
dřraiSa ř á s ssw faaesá ed. sacštáefcé c&apace. šestžaktoyce mbo aaňtaž napsal v brezmt 1S44 v efessaé.
těžké úseč stisku jBiftirkřfaa I ktirurrábo. Je psáaa
s viros Te vitizsSm. z š z m ščaraastea aad šeá a
oslava usně svatwa^y.
• 31. $. 1 » se naradH r Maršově n Tíšaova spi
sovatel a žamafista Ttofiřrnřr Sis, autor knih o
Karta Kramářovi, prraíai predsedovi viády ČSR. Sis
se sta! obětí komunistické persekuce již krátce po
šasrw ési poči a zemřel v leopoIíiBvsiDě věznici.
• 3f. 6- se dožívá osmdesátí tet třetí český kardi
nál jmenovaný Svatou stolicí po druhé světové válce,
p ra žn ý arcibiskup František Tomášek, jenž se na
rodil ve Studénce ve Slezsku.

Milí přátelé, přijďte mezi nás !

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLU B LTD.,
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171

(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
lední do 10 hod večer a každou neděli od 10 hod.
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
říme “po našem’’ — jistě si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.
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* 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

M ELIORA KEN N ELS

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

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

a vystrašilo k poslušnosti
zbylou část inteligence i
ostatních částí národa,
sledujících pády svých
spoluobčanů.
Proti 50. letům byl po
čátkem let 70. rozdíl i v
chování policie. Nepouží
vala násilí, protože se
změnila praxe vládnutí,
politický
pragmatismus
tvořil postupně z násilnické organizace, nepodléha
jící žádným zákonům, “n á
stroj pomyslné ochrany
státu, zbavoval ji tajem
né a osudové pověsti” .
Tajní nechrání revoluci,
nýbrž jen “nehybnost po
řádku, bezpečnost jeho
správců” . Výslechy byly
— a jsou — “zvláštní smě
sicí formální korektnosti,
prohnanosti i hlouposti,
lhaní a podvodu, zvláštní
ho druhu důvěrnosti” . Po
slechněte si jinou šimečkovu definici výslechů:
“Přestože používáte stej
ná slova a stejnou grama
tiku, mluvíte naprosto roz
dílnou řečí. Třeba se i
snažíte najít společný ja
zyk, nerozumíte si, museli
byste mluvit o zahrádce
nebo o fotbale. Ale řeč
se okamžitě rozdělí, když
se pokusíte vyslovit svůj
komentář ke světu, ve
kterém žijete, ke společ
nosti. která se jim jeví
jako dokonalý řád. A když
se zmíníte o svobodě, má
te okamžitě dojem, že se
je snažíte získat pro ne
potvrzenou hypotézu o
pulzujícím vesmíru. Svo
boda je. když má člověk
práci, vydělá si peníze,
aby se mohl najíst, oblé
ci. platit si byt a aby mu
zůstalo ns litr vína nebo
na benzín. Večer se může
dívat na televizi. Když
jsem je tak poslouchal,
častokrát jsem si říkal, žc
mají konečně pravdu. Svo
boda je zbytečná pro ty,
kdož nepociťují její potře
bu.”
Soudcové mají lehkou
práci. Soudí jménem re 
publiky a proces je spor
občana se státem. “Jak
by to vypadalo, kdyby se
stávalo častěji, že repub
lika nemá pravdu,” ironi
zuje Šimečka postoj soud
ců v novém pořádku. I
ti mají strach o své bydlo
jako ostatní věrní služeb
níci. Kromě toho hrozí ne
bezpečí represálií proti
jejich dětem, že by je,
kdyby oni nesoudili podle

přání zdravého jádra, ne
vzali na vysokou školu,
do jiných učilišť. P ara
doxně přikládají občané
ve státě dělníků mnohem
větší cenu vzdělání než
obyčejné manuální práci.
V obnoveném pořádku se
stalo přijetí na vysokou
školu otevřeným politic
kým obchodem.
Významným rysem ob
noveného pořádku jsou
lež a korupce. Občan i
stát považují lež za pro
spěšnou taktiku. Občanu
nevadí zalhání ve veřej
ném životě, ale rozčílí se,
když se setká se lží v
soukromé sféře. Speciální
podobou státní lži je v
reálném socialismu utajo
vání. Utajují se nejen zvý
šení cen, ale i platy uměl
ců a sportovců, političtí
prominenti žijí v příšeří,
občané o nich nic nevědí.
Šimečka rozeznává. tři
druhy korupce: prvním je
zpropitné a peníze, které
podstrkují zákazníci ře
meslníkům, aby se jich
třeba vůbec dočkali. Jinou
korupci symbolizuje ruka
lidí, kteří jsou v postave
ní, že mohou rozhodovat
0 závažných žádostech ob-'
čanů. Nositelem třetího
druhu korupce je stát,
který odměňuje politickou
angažovanost výhodami.
“Na prapor českosloven
ské propagandy byla vyne
sena ona příslovečná půl
ka prasete,” říká Šimeč
ka.
Důvod, proč se tento
prolhaný systém nového
pořádku nezhroutí, spatřu
je autor v adaptaci obča
nů. “Jsou svázáni se svým
státem celou existenční
základnou a kdyby odmít
li, mohli by ztratit to je
diné, co adaptovanému
občanu zůstává — svou
privátní sféru. Její omeze
né, ale přesto lákavé mož
nosti jsou také darem od
státu. Jsou odměnou za
adaptaci,” dovozuje Ši
mečka a uzavírá svou stu
dii pronikavým rozborem
naivního myšlení rádoby
levičáků na Západě. J. S.
V ........................
J
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SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St.,
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SYDNEY
J
i vchod do Wynyard Stn. J
s (naproti pohyb, seho- j
? dům). Telefon: 29-7543 «
\
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Vzájemnost v pozůstalosti

Jedete

Alois Rozehnal
V mezinárodním právu veřejném je obecně přijatou zásadou, že chování jednoho státu k aruhému
státu je podmíněno vzájemností (reciprocitou), která je důsledkem svrchovanosti a z ní odvozené rovno
sti států. Každý svrchovaný stát má právo na to, aby byla respektována jeho osobnost, nezávislost a
jeho právní řád. Neexistuje nejake jeanotné mezinárodni pravo soakromě, nýbrž vedle sebe jen systémy
mezinárodního práva soukromého jednotlivých států, které se od set»e Mší. Vyskyine-li se takový životní
poměr, jenž má vztah k více právním řádům, vznikne pro soudce nebo jpaý orgán otázka, podie kterého
práva má tento životní poměr posuzovat. Dochází ke kolizi právničil řádů, jež se řeší v mezinárodním
právu soukromém a dědickém.
(2) Vzmsnost-li p n. jE g je š á x á z ú věcí uvedených v
§ 1 pochybnosti, m otto* sž ju stičn í o rg án y vyžadai
Zásady vzájemnosti nutno respektovat i v meziná u m in iste rstv a y a m a s M s t i vyjádřeni.
rodním právu soukromém, kde stejně jako v mezi
§ 54 P mhžäaMw g š m m sprav edinosti o vzájem 
národním právu veřejném platí, že chování jednoho nosti ze stra n y r m A m ‘Btážg v y d an é v dohodě s m i
státu k druhému je podmíněno vzájemností (reci n isterstv em zasianaČEŠcži v ě c i a s jiným i příslušným i
procitou). Vzájemností v mezinárodním právu soukro m inisterstvy. Je js®
í jm é stá tn í orgány zá
mém rozumíme především vzájemnost v uznávání ci vazné.
zích zákonů, o níž čs. nauka právní praví:
V mezinárwÉašm peatm »sgárnrgném se mluví jednak
Vzájemnost však neznamená totožnost právní úpra o form ální a jesSBak ® a a c e šá liH vzájem nosti, k te 
vy v té které oblasti v různých státech. Celé mezi rou čs. p rá v n í v ě d a vyscěsžstge ta k te :
národní právo soukromé je důsledkem té okolnosti,
Pod form ám ! v z^ a u M essi s e rozum í požadavek,
že právní řády jednotlivých států se liší. Těžiště aby stá t zaržaáag s jčferaaSraSrr m ŕh o stá tu stejné,
vzájemnosti spočívá v požadavku vzájemného respek jaKo zachází s tšbssbkeé eačasgr. N ejde o to, aby
tování vlastnických soustav a právních řádů, v zá v stá tě A a B ä s ty äSegnÉ zakany, n ý b rž o to, aby
kazu diskriminace mezi příslušníky různých států, zákony p la tn é v a * i i « ® * ssfeiě byly aplikovány
ale nikoliv v požadavku, aby kolizní normy a hmot stejn ě n a v š e c k y •OBfflbíf t e a tezeS u příslušnosti.
né právo byly totožné. (Prof. dr. Rudolf Bystrický: N akládá-li c~m
$ č s . s s k z é ä so c an y jin a k než
Základy mezinárodního práva soukromého, Orbis — s vlastním i cóěsffly. assAie dtajpt k odvetě (reto rsi).
Praha, 1958, s. 119).
Pod maiezšÉžcá v zá je sza asž jzětšg n setié tr a it p a r
Zákonodárce každého státu předepisuje však po trait) se r a z m i pesfcynsESž S afaotjck kSEfaéžBžrii p ráv
užití cizího práva nikoliv z důvodů vzájemnosti, nýbrž cizincům, ja k á jaoK f n u K á n a v d aBawšAém stá tě
z důvodů vhodnosti, protože považuje za správné, těchto cizšncá
atáOBi 3 e g š £ocL (H ádem ,
aby se určité právní poměry spravovaly cizím prá s. 120).
vem. čs. zákon o mezinárodním právu soukrom4m
M ateriální v z á j a m s i t
geäÉ aäaoe H ebti
(zákon z 4. XII. 1963, č. 97 Sb., ve znění zák. z v m ezinaroó-šm fd o m smäsamtmax. i š s e ežsryije
18. XII. 1969, č. 158 Sb.) má toto ustanovení o účelu vyžaduje vzäjeasaost Sm m m s ž . afe a a t o m á vefcý
zákona:
význam v
j j i á v s jKBoesažga. č s . p r á 
ť ň ó a rž p e d m § 1. Účelem tohoto zákona je stanovit, kterým vo vyohári z e
právním řádem se řídí občansko-právní, rodinné, něné vzájpm aasdi. k aeattt seSae č á p a : v e snrvslu
1, Mezinárodní právo soukromé

!

pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním
Cizinci n ť m g h i x JKmmrilSk m ý m n m a i jáwdar ab y 
prvkem, upravit právní postavení cizinců, jakož i
stanovit postup čs. justičních orgánů při úpravě chom jim po ^y sS i saegafc f e á s a z a 'i zes-i waseiao
t d ai^ ě,"^
těchto vztahů a rozhodování o nich a tím napomá státu, ja k á s e
občanům . TTiiájwa—tttt: -měim- irhMpsm: ts k že by dva
hat mezinárodní spolupráci.
rirvhp-tr--, stáru ste jn á
§ 2. Ustanovení tohoto zákona se použije, jen po státy ptískytnvaly
s e z a TžVladp vzájem 
kud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, k-onkré rrf c s rá vnĚsž.
kterou je československá socialistická republika vá nosti m a te n Awná i t t t larHIga r f o a-by jó n na Aremi
našeho státu, bjůs.
s te jn á subjekt v ri p ra 
zána.
va jako nsíšanm jäUnmmňm'Postavení cizinců je upraveno v ustanovení § 32:
Ta akoíaosc. ž e tsá š afačar m ů že n a tě . v některém
(1) . Cizinci mají v oblasti svých osobních a majetk ap itaíísácižB * .<áak h ý s riasm fk em velkého podni
kových práv, pokud tímto zákonem nebo zvláštními ku nebo TSÄsásiĚBte faciftgwräa nPTTgmpnž že by se
předpisy není stanoveno jinak, stejná práva a stejné občan u v e d e iÄ t s š x ra c c i z tm elu vzájem nosti
dožadoval rafem Bhy s a 'k serrň ■naSg-Ho stá ru m oči
povinnosti jako státní občané českoslovenští.
(2) V případě,, že cizí stát nakládá se státními v lastn it vghbiBgaaígS- -meěm. ta v ěm u . C izinec může. to 
"i ■.- —n V - ~ . n -.a—bůobčany československými jinak než se svými přísluš liko lkrti-r á b y ss
níky, může ministerstvo zahraničních věcí v dohodě
am? 3e vztahzj*e stejn o u n ě m
s příslušnými čs. orgány rozhodnout, že ustanoveni vých počtišek.
n a rŤTřnrf* jsiks za. 4*= éSsĚssy. iTbšoem. s 153j .
odst. 1 se nepoužije.
Z ása nu ti.ľ ■
4.
yg- urc-upo! em zasady
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2, pokud jde o ma
jetkové vztahy, se použije obdobně pro právnické
ných rinstm ekýrih seusezt sLosižž k v& šň n a oixxsaceni
osoby.
*aSi<
ĺ\išž
«r.y.i 'í' 1/ :c* k : x*. 21 Í'*
132; .*]' fr^ ^
Zjišťování cizího práva a vzájemnost se upravuje
íR.ni.
* SiS-óo Tyf ^ T T í YT)?TiP
v ustanovení § 53:
sssjeíkaru který ztratil směn(1) K zjištění cizího práva učiní justiční orgán r.akláagr
v.. ..i
r i i n šr ľíu.i'.'tľ.......
4^** j.
i'š c * ľ i (*kr ^ - -t
v ttľ \ * ’i S ./
všechna potřebná opatření; pokud mu obsah cizího Vr?sJim.
práva není znám, může si za tím účelem vyžádat
2. Uez^úrodni právo dědické
také informaci od ministerstva spravedlnosti.
’OitäzäEB- p aS e kžaýcií předpisů a jakého právního.'
řá á s se sp rav u j ôäScko-právni poměry, řeší praxe
ZLOBI
pexäc 'ávsa TŽn ý li hledisek. V některých státech
SB
Äraz. s a povahu majetku a dědický statut
Bolí Vás
se šíra je podše- tubo. zda se jedná o dědictví movi
Noste brýle
tosti nábo nesnwsftostí. naproti tomu v jiných státech
se ua désĚcEví poblíží jako na celek a hraničním
určovatelem není majetek, nýbrž osoba zůstaví tele.
Podle právního .řádu některých zemí se použije jiné
právo na dědění movitostí a jiné na dědění nemovi
tosti. takže dědický statut (lex sueeessions) je roz
Capitol House, 113 Swanston St.,
tržen. Tento systém roztrženého dědického statutu
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
(seission systém) je zaveden zejména také v anglo
americkém právu Spojených států amerických a
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
Austrálie. (Alois Rozehnal: dědické právo k čs. m a
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
jetku: Hlas domova, 2. dubna 1979).
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Spojené státy americké lze rozdělit podle dvou
v nutných případech i telegraficky.
systémů, které určují projednám a rozdělení pozůsta
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
losti. Na jedné straně jsou to zásady majetkového
hodnocení, na druhé straně zásady vzájemnosti for
ale v sobotu je zavřeno.
mální.
í

1
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Melbourne?

Pohodlné ubytováni v centru města za mírné ceny
MOTEL — PRIV. HOTEL

S P E N C E R
44 Spencer St., Melboume-City

(naproti nádraží) — Tel. (03) 62-6991
K dispozicí je 100 pokojů s koupelnami, barev.
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
$ 18.- za 1 osobu, $ 21.- za 2 osoby
Rodinné pokoje s kuchyní
Hotel: $ 7.50 — ? 10.Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předloženi tohoto inzerátu poskytneme
na všechny ceny 10% slevu
Vedoucí: Jiří Soukup

Východní oblast USA se po nacistických opatřeních
v letech 1930-1940 orientovala na zásadu odplaty (retaiiation). Hlavní zásadou tohoto systému je, že dědic
bude mit plný prospěch, užitek a kontrolu (benefit
or use or controi of the money oř other property
due to him: New York Surrogate’s Court Act, § 269;
New Jersey Stat. Ann., tit. 3A: 25-10, 1953; Pennsylvania, 1939, 212). Po druhé světové válce nastala
studená válka a spadla železná opona (W. Chur
chill, Fulton Mo., 5. III. 1946). Pravidlo Železné opo
ny, že “Statut neprospíval bezbranným obětem diktá
torů", bylo potvrzeno výnosem Ministerstva financí
USA z 19, II. 1951, v němž byla potvrzena pochyb
nost, že oprávnění dostanou plnou hodnotu převede
ných poukazů z USA. V té době podle střízlivého
odhadu bylo v každém z 50 států zadrženo průměrně
pres 1 milión dolarů. Americké soudy se z počátku
řídily plně tímto pokynem o zmrazení pohledávek,
aie později uvolňovaly k výplatě menší částky kolem
l i - 15.000 -dolarů. Dr. Otto Ulč jako znalecký svědek
rovněž vystupoval před soudy některých amerických
států a vypracoval několik odborných studií. (Dr.
Ulč: Some Problems Relating to the Transfer of
Isteňtances from the United States to Czechoslovakša. The American Journal of Comparative Law, Vol.
14. No. 1, 1965; Revue Západ, č. 1, 1979, Toronto,
Or.:.. Canada; Austin Heyman: The Non-resident
Alien's Right to Succession under the Iron Curtain
Sále. Normwestem University Law Revue, Vol. 52,
No. 2. 1957).
Západní oblast USA staví na formální vzájemno
sti. která se vůbec nezajímá o prospěch, užitek a
kontrolu oprávněného. Kalifornie po druhé světové
válce revidovala pozůstalostní zákon (Probate Code,
1945.1 a zavedla předpoklad vzájemnosti, o níž platí
ustanoveni j 259:
Právo cizinců nesídlících ve Spojených státech ne
bo jejich území nabýt v tomto státě nemovitého
majetku (to take real property) z posloupností zá
konné nebo testamentární za stejných podmínek a
okornosti {upon the same terms and conditions) jako
obyvatelé a občané Spojených států- závisí v každém
případě na existenci vzájemnosti práva občanů Spo
jených států nabýt nemovitého majetku za stejných
podmínek a okolností jako obyvatelé a občané do
tyčných zemí. jejichž obyvateli jsou tito cizinci, a
právo cizinců nesídlících ve Spojených státech- ne
bo jejich území nabýt v tomto státě osobní majetek
(personál property) z posloupnosti zákonné nebo teSEameatární za stejných podmínek a okolností jako
obyvatelé a občané Spojených států závisí v každém
případě na existenci vzájemného práva občanů Spo
jených států nabýt osobního majetku- za stejných
podmínek a okolností jako obyvatelé a občané do
tyčných zemí. jejichž obyvateli jsou tito cizinci.
Břímě důkazu o existenci vzájemnosti práv tíží
nesídlící cizince.
Zjistí-ii se. že taková vzájemná práva neexistují
a nemohou-li takového majetku nabýt jiní dědicové
než tito cizinci, připadne majetek státu jako odúmrť.
Podobná ustanovení o vzájemnosti zavedly zejmé
na tyto státy: Montana, 1945 (Mon. Rev. Code,
§ 91-520); Nevada, 1955 (Nev. Rev. Stat., § 134.230);
Oregon. 1955 (Oreg. Rev. Stat., § 11.070). Smíšená
ustanovení státní vzájemnosti a osobního užitku mají
zejména tyto státy; Oklahoma, 1949 (Okla. Stat.
Ann.. §121); Michigan, 1955 (Mích. Stat. Ann., §
27.3178); Connecticut, 1955 (Conn. Gen. Stat. § 2946 dj.
Zvláštní ustanovení mají o volné soudcovské úvaze
státy: Massachusetts, 1950 (Mass. Gen. Laws, c 206.
§ 27): Wisconsin, 1955 (Wis. Stat., § 318.03). (Austin
Heyman, Ibidem, pp. 229-232).
(Pokračování na str. 10)
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u první pozliícovačské firmy v Austrálii
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A N TO IN E GALLERtES
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M A JITEL J. KOŠŇAR
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514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.

E

E

(proti tržnici) — Telefon 82-5736

E

E Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru E
E

Krajanům poskytneme 15% slevu

E
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Vzájemnost
v pozůstalosti
(Pokračování se strany 5)
Formální vzájemnost často staví soudce před ne
řešitelnou situaci vyplývající z nemožnosti najít spo
lečného jmenovatele pro stejné označení. Nemovitý
majetek a osobní majetek jsou pojmy, které mají
zcela jiný obsah v kapitalistickém a socialistickém
zřízení a jejich srovnávání často kulhá za skutečno
stí. Sémantická infiltrace, v níž staré názvy mění
své pojmy, hlodá hluboce v právní terminologii. Ja 
ko znalecký svědek vystupoval jsem před některými
soudy západní oblasti USA, ale zpravidla bylo třeba
•napřed zjistit, co se pod určitým označením myslí,
jak bylo rozvedeno v mé připravené studii. (Alois
Rozehnal: Transfer of Inheritance from the USA to
Czechoslovakia, manuscript, 1970, pp. 120).
Američan v Praze? Je jich v Československu víc,
kdo se vrátili domů jako občané USA na americký
důchod. Co však s dědictvím, které jim napadne s
pozemkem, který ani JZD nechce? Krajský soud v
Karlových Varech odsoudil zemědělce jako kulaka
pro zločin sabotáže pro neobdělávání půdy. (Štefan
Kočvara: Property Law of the Czechoslovak People’s
Democracy; The American Journal Comparative
Law, Vol. 7, No. 2, 1958, p. 275).
Cizinec v Československu se setká se základní
otázkou, zda se vůbec může živit z připadlého dě
dictví. Formální vzájemnost vyžaduje, aby s ním
bylo nakládáno stejně jako s čs. občanem. Právní
nauka to vysvětluje tak, že: cizinci jsou ve stejném
postavení s tuzemci před soudy a jinými orgány ve
věcech občanských a trestních; poskytuje se stejná
Ochrana jejich osobě i majetku. (R. Bystrický, Ibidem, s. 152).
Trestní zákon z 29. XI. 1961, č. 140 Sb., ve znění
vyhl. č. 113/1973 Sb., jedná však především o po
vinnostech, jež postihují každého bez ohledu na stát
ní občanství, když stanoví o spekulaci v § 117:
I
(1) Kdo si opatří nebo přechovává předměty potře- '
by ve větším rozsahu nebo předmět větší hodnoty :
v úmyslu je se ziskem prodat nebo směnit anebo ;
získat jinou výhodu, nebo kdo takovou činnost zpro- j
středkuje, bude potrestán odnětím svobody na šest I
měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody n a 'tř i létá až deset let bude
pachatel potrestán, c) získá-li takovým činem znač
ný prospěch.
Stejně je stíhán v případě příživnictví — podle
§ 203:
Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a dává
se někým vydržovat nebo si prostředky k obživě
opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta.
Dědictví může přivést do vězení stejně tuzemce
jako cizozemce. Diskriminace je však v tom, že je
nom tuzemec má právo na práci (Ústava ČSSR z
11. VII. 1960, č. 100 Sb., čl. 21), kdežto cizozemec
je výživou odkázán jen na kapitál (svůj nebo z dě
dictví). Ale i na tom se priživuje stát a to jako ve
lví společnosti (societas leonina) - lvím podílem: Ze
skutečné hodnoty cizí měny připadá v prodejním
kursu úředním na občana 1/5 a na stát 4/5,, v
neobchodním kursu na občana 1/3 a na stát 2/3,
neboť stát realizuje v obchodě ještě zisk ze zvý
šené cenové hladiny v Tuzexu. (A. Rozehnal: Tuzex
a měna; Studie, Roma, č. 45, 1/1976, str. 49).
Formální vzájemnost se stará jen o rovnost cizo
zemců a tuzemců v nakládání — ať na svobodě ne
bo ve vězení. Lhostejný je jí majetkový prospěch z
dědictví a komu připadne, jen když cizozemci a tu
zemci jsou si v nakládání rovni — třebas jenom v
bídě a nouzi.
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Domove, dom ove...
U'okračování se strany 5)
2) Na ty, kdož jezdi za vzpomínkami. Tahle kasta
senilních nostaigiků je obzvlášť tragická. Stává se,
že obětují všechno, jen aby “prožiti podzim života
mezi svými” . Teprve později zjišťují, že v Českoslo
vensku mezi svými nejsou a nebudou, jejích dávní,
přátelé se působením generace trvajícího uaku změ
nili a nepřijmou je plně mezi sebe. Ubožáci — vra
cejí se oholeni a s rozbitými sny.
3) Na ctižádovce, kteří se ukazují, chtějí být ob
divováni, proto vozí příbuzným hromady aarú a po
řádají pro ně hostiny v předních restauracích, pro
stě organizují pro ně západní “show” se všemi atri
buty. Ani tuto skupinu nemohu jednoznačně zavrh
nout, i když je mí nejméně sympatická. Nakonec
je dobré čas od času rozčeřit kalnou hladinu socia
listického rybníka a ukázat rybičkám, že by mohly
žít i v čistější vodě, jen kdyby byly ochotny pod
stoupit obtíže plavby proti proudu a přestaly se válei
v bahně. Někteří z těchto “showemigrantů” jsou ně
kdy docela ochotni otevřít své peněženky i jiným
účelům než platbám do kapes komunistického reži
mu. Dají pár pětek na Sokol, koupí si (to ovšem
velice zřídka) českou knížku vydanou v exilu, po
šlou předplatné na exilový časopis. To ovšem musím
hodnotit jako polehčující okolnost.
Tak se mi docela pěkně rozvrstvuje exilová spo
lečnost na skutečné přátele a na ty, s nimiž roz
hodně- nesedávám u sklenky ani u guláše, nesvěřuji
se jim se svými osobními pocity a oni se zase na
oplátku nesvěřují mně. Míjíme se nevšímavě — čímž
vyjadřuji svůj osobní protest vůči jejich jednání.
Ostatně, upřímně řečeno, spravedlivost ve věci ná
vratů k rodné hroudě je velice problematická. Kri
tizující krajan správně nadhodil, že mezi lidem exi
lovým existuje velice nespravedlivé kastovnictví. Tak
například máme řadu. jedinců (lépe řečeno jedinkyň), které se ze socialistického náhubku vyvlékly
vdavkami. Nyní vesele pendlují — režim-nerežim, komunismus-nekomunismus, okupace-neokupace — mezi
rodným krajem a prohnilým kapitalismem. Vůbec
si nepřipustí myšlenku, že konají — vzhledem k po
sici ostatních, opravdových exulantů — něco nemo
rálního. Nebo třeba exulant, který si to z republiky
namířil do Ameriky a dnes na základě mezinárodní
dohody smí jezdit líbat českou hroudu jak často mu

libo. Není to snad nespravedlivé vůči těm, kdož
shodou okolnosti zamířili jinam? Pak je zde otáz-xa
dětiček, které se nám narodily v exilu neDO byly z
mačičky stověžaté odvezeny v pienkách, taxže ji už
znají jen z přikrášleného vyprávěni rodičů. Co s ru
mí — posílat je ao náruči naoiceK a' tetiček či ne
posílat: v tomto případě se plně přimlouvám za
první řešení. Mnohé se mladým vnímavým lidem
návštěvou Československa osvětlí, méně bude potom
na západních školách , studentů,1 horujících pro so
cialismus.
Otázka návratů do zemského ráje na pohled je
teoy více než složitá. Snad ještě nejlepším preven
tivním lékem proti nostalgii je pozvat si babičku či
dědečka na návštěvu. Výsledkem takových návštěv
je veimi často vystřízlivění emigranta a jeho po
zvolna přeměna v exulanta. Mnozí z našich drahých
touž — pokud nejde vyslovené o stařičké véchytky
či o Díle vrány — přijedou na náklady uprchiika-kapitalisty, zůstanou v úžasu trčet nad krámy pmymi
pomerančů a telecího, ale pak nám po celou dobu
sve návštevy vysvětlují přednosti socialismu a ko
munismu. Některé soudružky matičky a tatíčkové
jdou dokonce tak daleko, že svou návštěvu u dcery
či syna pokládají za velikou benevolenci a oběť ze
své strany, požadují na přátelích svých dětí, exu
lantech, ady před nimi nepomiouvali socialistické
vymoženosti, případné jim od plic a po komunistickú
vynaoaji. Odjíždějí obtéžkáni kufry svetrů a jiného
západního zboží, nikdy však žádným dopisem, kníž
kou čí čímkoliv, co by jim mohlo překazit další
návštěvu na útraty proradného exulanta . . .
Jak pěkně říká církev, člověk je jen a jen nádoba
pokušení. Spíše než jednotlivce viním v tomto pří
padě systém, natolik svobodný, že je ve své svobodě
nedůsledný a nemorální. Kdyby australská či jiná
vláda oznámila všem bývalým politickým uprchlí
kům, kteří dnes podlézají komunistickému režimu
jen aby mohli spatřit Horní Kotěhůlkv, že je prostě
přestanou pokládal za politické uprchlíky, za něž se
neprávem vydávali, a že je jako nevěrohodné zbaví
australského (čí jiného) občanství, měli bychom o
mnoho problémů méně.
Jakým způsobem se tedy — alespoň obrazně —
vrátit dosnil? Nevím. Je ovšem mnoho takových, kte
ří šoupou koberečky n a konzulátu či vyslanectví,
aniž by si kladli nějaké otázky. Takové však nemá
ani smysl kritizovat, neboť nečtou exilový tisk, kri
tika by stejné jejich sluchu ani zraku nedošla. A
vůbec by se už nedotkla jejich duší.
O TOM, JA K V MAKOTŔASECH ZŮSTALA
T ET K A

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 LYGON S T R E E T , CARLTON,3Q53
T elep ň on e: 347 5242

PRVOTŘÍDNÍ KUCHYNĚ
173 E B A R K LY ST.,
ST. KILD A , VÍC.

(roh Belford
&

B arkly Sts.)

Telefon: 534-6228

Specialista na čerstvé sladkovodní ryby
i různé mořské lahůdky.
Podnik vede známý
“Zpívající kuchař a umělec” .
Otevřeno 7 dní v týdnu
12 — 14.30 a 17 — 23 hodin
HOTOVÁ JÍD LA DODÁVÁME DO DOMU

od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
Přesvědčte se o jakosti jídel a službách
tohoto podniku.

STÁT S VYTŘEŠTĚN ÝM A

OČIMA

Na B á ra potká tetka dědka. Kdysi spolu hlásko
vali, bagy pásli, trávu králíkům žali a kdo tú, co
je&ě nedělali. Dědek je ale nyní Anglosas. Původem
z Makotřas- Národní, zahraniční pracovník za svobocfa. Též voJnomyšlenkář. Vždy, když má volno, tak
myslí a obyčejně přijde na to, že by zas měl jet
d an á. Velvelovat se po vesnici. Tážete se, proč se
bývalý Slovan velveluje a cože to znamená? Tož,
když se ho někdo něco zeptá, tak odpovídá: “Vel,
vel, vel.”
Třeste si s makovicí jak chcete, ale on tím je
nom naznačuje za prvé, že mateřštině již téměř
nerozumí a za druhé, že mluví zcela plynně řeči
cizí.
Potkala tedy tetka dědka. Tetka hnedka: “Jářku
dědku, dál, ale jak?”
Dědek vece tetce: “Vel, vel, tetko, že už tady
ani nemaj mák?”’
“Dědku, dědku, jsi tak hluchý, nebo už jsi cvok?"
“To se ví, že přijdu rok co rok!’’
Zmarnělá tetka si udělala hlásnou troubu z dlaní
a křikla dědkovi do ucha: “Dědku, jak je to sakra
s tím odbojem?”
“Vel, vel, vel, ty si tetka zavostalá, s malým
rozhledem z tý malý země. My tomu říkáme venku
valí bol!”
“Ježíšmarjá, dědku, jak to tedy půjde dál s tím
odbojem?”
“Vel,vel, vel, na nimulym piknyku sme to prohráli,
ale na příštím to snad vyhrajem!”
Tetka ztuhla. Okolo přestali třást s mákem a třásli
dlouho s ní. Vzpamatovala se, ale oči už jí zůstaly
navždy vytřeštěné. Řekli to dědkovi, který zatím po
návsi zvelveloval několik dalších, nevivynutýeh obě
tí. Starý Anglosas (původem z Makotřas) utrousil
polootevřenými rty: “Vel, vel, vel, džýzus tetko, ta
dy to ju-nou máš, syn to z biče, dži a gáš!” -x- USA
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BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

SPRÁVNÍ VÝBOR ČS. SOKOLSKÉHO
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE

s dncy potvrzuje príjem těchto darů:
pp. J. Kousal $ 75.-, Jan a Ivana Nichols $ 30.-,
Sokol $ 3.660.-, celkem $ 3.105.00. Stav účtu dam
$ 63.47i.21.
Děkujeme kapeiám ze Sydney a Melbourne, které
hrály při otevřeni Nar. aomu zdarma, p. J. Kopec
kému, který zfilmoval slavnostní otevření ND a film
věnoval Národnímu domu. V minulém čísle HD jsme
oznámili, že sbírka při otevření ND vynesla $ 565.33.
Dodatečně oznamujeme, že v této částce bylo za
hrnuto $ 200.00, které věnoval tenisový odbor So
kola Melbourne.
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Tělocvičné jednoty Sokol Melbourne

se bude konat ve středu 4. července 1979 v 8 hodin
večer v místnostech • československého sokolského
národního domu, 497 Queensberry St., North Mel
bourne. Na pořadu jsou zprávy za uplynulý rok:
starosty, jednatele, pokladníka, vedoucího Správního
výboru Čs. sokolského národního domu, cvičitelského
sboru, dále volby: starosty, místostarosty, jednatele,
pokladníka a 10 členů výboru, stanovení výše člen
ských příspěvků, program činnosti a volné návrhy.
Všichni řádní členové Sokola, kteří mají zaplacené
členské příspěvky, jsou oprávněni volit a být voleni.
Člen, jehož roční příspěvky jsou víc než jeden mě
síc pozadu, nemá podle stanov volební právo. Řádní
členové mohou volit v nepřítomnosti pověřením ji
ného řádného člena. Žádosti o hlasování v nepřítom
nosti jsou k dispozicí u jednatele a musí být vrá
ceny nejpozději 48 hodin před začátkem valné hro
mady. Členové, kteří hodlají kandidovat, se tímto žá
dají, aby o své kandidátce uvědomili jednatele nej
později 7 dní přede dnem valné hromady. Každý
kandidát musí mít podle stanov svou kandidaturu
doporučenou dvěma řádnými členy.
Prosíme všechny členy, aby se zúčastnili této dů
ležité valné hromady, která se koná poprvé v našem
Národním domě.
Za odstupující výbor:
J. Kadaně, jednatel,
4 Wilkinson St., Burwood East. Víc. 3151
Před valnou hromadou — v pondělí 25. června
večer — se koná členská schůze.
OVOCNÉ
STROMKY

švestky
(Angelina,
pozdní, zelené, ranné),
ringle (dozrávající v
polovině prosince), jab
loně atd. dodám, kde
koli v Melb. event. též
zasadím. Volejte:
359-3032.

HLEDÁM

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

ŠVADLENU

znalou všech druhů šití
záclon přijme dílna v
South Caulfield, Vic.
Výtečné podmínky a
možnosti. Tel. 523-7275,
po hod. 569-0183.

DOMOVA

australského ministerstva
přistěhovalectví přijalo v
letech 1972 až 1978 austral
ské občanství 5.059 osob,
-které byly dříve českoslo
venskými občany.

pořádá v neděli 1. července ve 2 hod. odpoledne v
sáie LrNC, 5v5 Elizabeth St., City, s EM í N a k o VIi\ ě
A SÝRECH spojeny s předváděním fumu a ocuutnávámm. Buae podán odborný výklad a předvedena
praktická ukázka domácího plnění vína do lahví.
\í kulturní části hraje na piano Mme. Pieroni a
zpívají členové skupiny “LYRIC” . Pro děti budou
předvedeny zábavné filmy a organizovány hry. Vstup
né $ 4.-, v čemž je zahrnuto občerstvení a víno.
Děti zdarma.

__

* *

_

V Ý L E T NA SNÍH

autobusem na Mt. Buller pořádá v sobotu 14. a v
neděli 15. července 1979. Ubytování v Pax Montis
v Mansfieldu. V ceně $ 40.00 za dospělé a $ 20.00 za
děti od 5 do 15 let je zahrnuto cestovné, ubytování,
2 snídaně a večeře. Odjezd v sobotu v 6 hod. ráno
od nádraží ve Flinders St., v 6.30. od č. 2 Junction
St., Preston (kde možno parkovat auta), návrat v
neděli v 9.30 hod. večer. Informace a přihlášky nej
později do 1. 7. na adrese BESEDY, č. 2 Junction
St., Preston, Víc. 3072, tel. 480-2737.
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

Ve dvou minulých zápasech získala Slavia, oslabe
ná přestupem 2 předních hráčů, jen 1 bod, ale její
výkon byl celkem dobrý.
FRANKSTON C IT Y — SLAVIA 1 :0 ( 0: 0)

Porážka od vedoucího klubu ligové tabulky, posí
leného anglickým internacionálem Martinem Petersonem, na hřišti ve Frankstonu neodpovídala zcela
průběhu hry. V první polovině měla Slavia více ze
hry, vypracovala si řadu skórovacích příležitostí, ale
nedokázala jich využít. Do druhého poločasu nastou
pila bez zraněného Thomsona, což přispělo k tomu,
že se domácí ujali iniciativy. Jediný gól padl v 75.
minutě, když předtím slavistický brankář dvakrát
vyrazil míč do rohu. Závěrečný nápor Slavie se ne
zdařil.
Druhé mužsto prohrálo 1: 3.
SLAVIA

MACEDÓNIA 0 : 0

Další zápas, hraný na hřišti soupeře, se podobal
předcházejícímu tím, že Slavia měla jasnou převahu
v první půli, zatímco domácí využili po změně stran
výhody silného větru a častěji tlačili slavistickou
obranu, která však podala spolehlivý výkon.
V sobotu 16. června hraje Slavia doma na Showgrounds proti Albion Rovers. 11. kolo státní ligy
bylo o týden odloženo (vzhledem k mezinárodnímu
zápasu proti mužstvu Partizan Belehrad).
yvw w vvw v
NA VĚDOMOST SE DÁVÁ,

že oficiální zahájení zimní sezóny v horách
— Falls Creek a okolí — bude na “dlouhý
víkend” — v sobotu 16. června 1979.
Zájemci o ubytování v Tawonga volejte večer
JAR. KANTU, telefon (057) 57-2478.
^

* * Když hvězdy svítí, chtěl bych tě míti na jevišti
MUŽ 53

vedoucí rodinný život,
upřímný a zodpovědný,
s 3 dětmi ve střední
škole, hledá paní střed,
let, která má též ráda
rodinný život a pobyt
ve městě i v našem
venkovském domě. Zn.
“Laskavý” do HD.
38/167 - SVOBODNÝ,

bez závazků, univerzit
ní vzdělání, věřící ka
tolík, nyní žijící v Záp.
Evropě, předtím krátce
v Austrálii, rád by se
seznámil s věřící kato
ličkou do 35 let. Spo
lečný život v Austrálii
nebo v Evropě. Zn.
“Víra a láska” .

Č ESK É OCHOTNICKÉ DIVADLO V M ELBOURNE
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Oslavenec FIFA
(Pokračování se strany 12)
A jak MOV tak i moskevští pořadatelé olympijských
her se museli podrobit tomuto rozhodnutí. FIFA byla
nekompromisní i v jiných otázkách: v problému Či
ny, Tajvanu a dalšich. Rozhodovala v ní demokra
tická většina, nenechala se nikým ovlivnit. To budiž
jubilantovi — 751eté FIFA — připsáno jako velké
plus.
Jednu z nejdůiežitějších rolí v Mezinárodním fotoalovém svazu hrálo Švýcarsko. Nejen proto, že stálo
u kolébky FIFA, když V. E. Schneider byl 21. květ
na 1904 spolusignatářem stanov, ale FIFA má už
plných, 47 let svůj sekretariát ve Švýcarsku. Jeho
prvním vedoucím byl Švýcar: dr. Ivo Schricker. To
oylo v době, kdy FIFA sdružovala pouze 42 zemi.
Nynějším generálním sekretářem FIFA je rovněž
Švýcar: 671etý dr. Helmut Käser, který je v úřadě
od r. 1956 a má nyní už svého třetího šéfa, předse
du FIFA. Nejprve jím byl Arthur Drevry, pak Sir
Stanley Rose (z V. Británie) a nyní Brazilec dr.
Joao Havelange, kterého fotbaloví funkcionáři nazý
vají “Kissingerem sportu”. Ve své funkci předsedy
FIFA je Havelange necelých 5 let a za tu dobu na
vštívil už 116 zemí všech světadílů.
V Mezinárodním fotbalovém svazu je — jak jsem
se už zmínil — sdruženo 146 států, nejvíce — 41 —
v Africe, nejméně v Oceánii — 5. Evropská kopaná
je zastoupena sice pouze 34 svazy (stejně jako Asie),
ale má registrováno 16,231.842 hráčů, což je 72,5%
z celkového počtu všech fotbalistů na světě. Nejmé
ně fotbalistů je v Oceánii — 299.467 — a pak v
Africe —. 445.229.
Český fotbalový svaz byl do Mezinárodního fotbalo
vého svazu přijat “prozatímně” v r. 1906, už však
o rok později byl přijat za řádného člena. To se
však nelíbilo úřadům rakouské monarchie a tak byl
na zákrok Rakouského fotbalového svazu r. 1908
kongresem FIFA vyloučen. Teprve s mladou republi
kou přišlo pak i další členství ve FIFA. Český svaz
fotbalový začal ovšem psát oficiální historii čs. ko
pané už 19. října 1901, kdy v pražské restauraci u
Zlaté váhy došlo k ustavující valné hromadě a této
schůzky se zúčastnily téměř všechny pražské kluby
a tzv. kroužky: SK Slavia Praha, AC Sparta Praha,
ČAFC Královské Vinohrady, SK Olympia Košíře, AC
Praha, z mimopražských klubů SK Plzeň a dva de
legáti úředně povolených kroužků (Malá Strana a
Horymír). Prvním předsedou byl tehdy zvolen Karel
Freja.
Jaké příjmy a jaký majetek má FIFA? K 75. vý
ročí zrodu udělala FIFA i bilanci finanční. Je vysoce
aktivní: na kontě má FIFA 6 miliónů švýcarských
franků a nemovitosti v hodnotě 10 miliónů šfrs.
Sekretariát FIFA v Curychu zaměstnává 20 úředníků.
Z čeho je to vše financováno? FIFA se podílí na
čistém výtěžku fotbalových mistrovství světa a z
každého mezistátního utkání svých členských států
má 1%, což dělá vždy za 4 roky přibližně 10 miliónů
Šfrs. FIFA zodpovídá za zdárný průběh světových
šampionátů i kvalifikací pro tyto vrcholné světové
podniky fotbalistů, v posledních letech pořádá světo
vé turnaje mládeže a finančně pomáhá tzv. rozvojo
vým zemím. Pamatuje i na své původní poslání: do
hlížení nad jednotlivými pravidly v mezinárodních
stycích, stejně jako na rozšíření a vývoj kopané na
celém světě. Zdá se, že až dosud to vše ovládá s
jakousi “rozhodnou moudrostí” , nedopouští se vět
ších přehmatů jako jiné světové sportovní organizace.

srdečně zve na
HUDEBNÍ

VESELOHRU

NA T Y
LO U CE ZELEN Y
Napsali: Tobis, Špilar, Mírovský
Hudba: Jára Beneš
Představení se koná
v sobotu 23. června 1979 v 8 hodin večer
Venoušku,
a v neděli 24. června ve 3 hodiny odpoledne
V DIVADELNÍM SÁ LE 19 A’B EC K ET T ST., KEW

Vstupné $ 4.00, studenti a pensisté $ 2.00
Pokladna bude otevřena vždy hodinu před začátkem představení
* * Už, už, už — už se všichni blíží . . . * *

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

Loeke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANTON Í N S K O U

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 17. června 1979

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo

—

pití

.K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
1Hrají se tam tež kuželky, odbíjená a stolní tenis
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H L AS

DOMOVA

11. 6. 1979

Konečný domů se stříbrem
PŘEKVAPEN Í V ESSENU: BULHAR D ELČ EV

Karel Janovský

Oslavenec FIFA
Švýcarský Curych se oblékl 21. května do slavnostního hávu, aby okázalým způsobem přijal na 400
zástupců téměř všech fotbalových svazů na světě i prominentních hostů, kteří se tam sjeli nejen k
otevření nového moderního sídla Mezinárodní fotbalové federace FIF A s překrásným výhledem na Curyšské jezero, ale především k oslavám významného jubilea: 21. května 1904, tedy před 75 roky, se
v pařížské ulici "Rue St. Honore” sešli z podnětu Francouze Roberta Gueérina a Holanďana C. A. W.
Hirchmana fotbaloví funkcionáři sedmi zemí: Francie, Belgie, Dánska, Španělska, švédska, Holandska
a Švýcarska, aby založili společnou organizaci: Mezinárodní fotbalovou asociaci F IF A (Federation Inter
nationale de Fotball Association). Jistě nikdo z nich nemohl tehdy tušit, že se zrodila největší sportovní
organizace na světě, ne-li největší světová organizace vůbec, která má nyní 146 členských států, tedy
více než Organizace spojených národů. V těchto zemích je registrováno 22,369.304 fotbalistů.

Je zajímavé, že u kolébky FIFA nestála Velká
Británie, přestože se může pochlubit nejstaxším fot
bálovým klubem na světě vůbec (Sheffield Club),
který byl založen už v r. 1855. Konzervativní Angli
čané měli dlouho k FIFA své výhrady a vstoupili
do ní až o 2 roky později. Ale i pak byli s nimi
časté potíže. V r. 1919 V. Británie z Mezinárodního
fotbalového svazu vystoupila, aby tam zase o 5 let
později vstoupila. V r. 1928 všechny 4 britské fede
race (anglická, skotská, waleská a severoirská) kvůli
amatérským předpisům FIFA zase opustily a te
prve v r. 1946 se stal znovu jejími členy a zůstaly v ní
do dnešních dnů.

- - F o t b a lo v á

lig a - -

Třeba však říci, že ve srovnání s jinými vrcholný
mi světovými organizacemi měla FIFA těch skan
dálů a nepříjemností nejméně. Držela se povětšině
demokratických zásad, neboť v plénu FIFA neexi
stuje právo veta, všichni mají stejné hlasovací prá
vo, ať jde o zástupce afrických států či státečků
nebo o evropské delegáty, přestože v Evropě je čty
řicetkrát víc fotbalistů než v Africe. A presto FIFA
odolala v poslední době všem těm nemožným poža
davkům východoevropských komunistických zemí,
černé Afriky či Asie. Jen vzpomeňme na to, že FIFA
byla nekompromisní v otázce startu fotbalistů na
OH r. 1980 v Moskvě, přestože východoevropské ko
munistické země v čele se SSSR byly podporovány
i samotným předsedou Mezinárodního olympijského
výboru lordem Killaninem. FIFA však řekla své
rozhodné slovo: ‘‘Buď olympijský turnaj bude pro
bíhat podle našeho přání — tedy nebudou na něm
startovat fotbalisté, kteří se zúčastnili kvalifikace
nebo přímo mistrovství světa v Argentině — nebo
se olympijský turnaj v Moskvě vůbec neuskuteční.
(Pokračování na str. 11)

Tři kola před závěrem není v nejvyšší čs. fotba
lové soutěži ještě jasno. Kdo bude mistrem? Praž
ská Dukla nebo ostravský Baník? Dukla je už přes
měsíc v hráčské krisi. Teprve po 360 minutách se jí
podařilo (v 27. kole) vstřelit na bratislavském Tehelném poli branku a remizovat tam 1 : 1. Byla nejen
dostižena, ale o bod už předstižena ostravským Ba
Finále Československého poháru
níkem. Ještě spletitější je situace na konci tabulky.
LOK. KOŠICE — BANÍK OSTRAVA 2 :1 (1: 1)
Situaci na pováženou si zřejmě uvědomují v Tepli
cích, ale ani v Plzni, Prešově a jinde není fanouš
Neutrální půda pražské Sparty zřejmě fotbalistům
kům veselo.
košické Lokomotivy svědčí. Stejně jako před 2 roky,
25.
kolo: Teplice — Sparta Praha 1: 2, ZŤS Košikdy měli odjíždět k finálovému zápasu Čs. poháru
ce — Trenčín 1: 1, Slavia Praha — Baník Ostrava s Teplicemi do Prahy, zdráhali se i letos odjet k
0 : 1 , Slovan Bratislava — Tatran Prešov 0 : 0 , Duk závěrečnému utkání s Baníkem Ostrava do Prahy.
la Banska Bystrica — Inter Bratislava 1: 1, Bohe- Ale i tentokrát zvítězili a stali se po “jednoročním
mians — Dukla Praha 2 : 0, Zbrojovka Brno — Lok. odmlčení’’ v této soutěži držiteli rofeje.
Košice 2 : 2, Plzeň — Trnava 2 : 1.
Tentokrát však mohou mluvit o velkém štěstí, ne
26. kolo: Dukla . Praha — Bohemians 0 : 0, Ostrava boť k jejich vítězství jim dopomohl slabý výkon
— ZŤS Košice 1 : 0, Lok. Košice — Bohemians 3 : 2. ostravského Baníku, jehož “zadáci” se dopustili celé
Trenčín — Teplice 4 : 0 , Trnava — Zbrojovka Brno řady přímo školáckých chyb, navíc nejlěpší hráč
1 : 0, Prešov — Slavia Praha 2 : 0, Inter Bratislava na hřišti Lička neproměnil ani penaltu. Fecko získal
— Slovan Bratislava 1 : 0 a Sparta Praha — Plzeň sice už ve 4. minutě košické Lokomotivě vedení 1 : 0,
2 : 0.
pak však převzali iniciativu v poli ostravští fotbali
27. kolo: Trenčín — Sparta 1 :2, Teplice — Ostrava sté, kteří se však předháněli v úplné střelecké nemo
0 : 0, ZŤS Košice — Prešov 3 : 1. Slavia — Inter houcnosti. Přesto, když P. Němec vyrovnal na 1 : 1,
Bratislava 1 : 1, Slovan Bratislava — Dukla Praha se všeobecně očekávalo jejich vítězství. Přesně 10
1 : 1, Banska Bystrica — Lok. Košice 1 : L Bohe minut před koncem utkání však kapitán Lokomotivy
mians —■ Trnava 1 : 1 a Zbrojovka Brno — Plzeň Moder vstřelil vítěznou branku.
4: 0.
Lokomotiva Košice bude tedy — stejně jako už
Tabulka po 27. kole: 1. Baník Ostrava 36 bodá. v sezóně 1977-78 — od podzimu zástupcem čs. kopané
2. Dukla Praha 35 b., 3. Zbrojovka Brno 31 t>.. 4. v druhé nejpopulárnější evropské soutěži klubových
Sparta Praha 30 b:, 5. Bohemians 29 b_. 6. Lok- celků — v soutěži “držitelů trofejí” .
Košiee 27 b., 7. ZŤS Košice 27 b.. 8. Trnava. 9.
Dukla B. Bystrica (po 26 b.), 10. Inter Bratislava.
Na Velké ceně Monaka
11. Slavia Praha (po 25 b.). 12. Slovan Bratislava.
SUVERÉNNÍ SCH ECTER
13. Trenčín (po 24 b.), 14. Plzeň 23 b.. 15. Prešov
Hlavní sportovní událostí poslední májové neděle
23 b., 16. Teplice 21 bodů.
byla automobilová Velká cena Monaka v Monte Car
la. která je experty označována za jednu z nejtěž
PLÁNIČKOVY NAROZENINY
ších jízd světového šampionátu formule I vůbec, ne
Dne 2. června se v Pra- 12. června 1938 na mistrov- boť trasa vede ulicemi města a má nesčetné, velmi
ze v poměrně dobrém ství světa ve franeouz- nebezpečné zatáčky. A to prý vše bylo jak na míru
zdraví dožil svých 75. na- ském Bordeaux, kdy v ušité pro jezdce automobilky Ferrari 291etého Jihorozenin jeden z nejslav- utkání s Brazílií (1 : 1) afričana Jody Scfaecktera, který tu byl úplným su
nějších brankářů čs. fot- dohrál se zlomenou rukou, verenem, když vedl závod od startu až do cíle a
porazil jasné své největší rivaly Švýcara Claye Rebálové historie František To byl konec jeho karié- gazoního na voze Williams a Argentince Carloce ReuPlánička, jehož jméno je ry, ovšem i pak zůstal temanna na Lotusu. — I tentokrát celá řada jezdců
úzce spjato s čs. kopanou věrný kopané a chytal v závod nedokončila, mezi nimi i exmistr světa Raku
třicátých let. Byl nejen pozdějším věku za XI. bý- šan Niki Lauda (který měl s Francotizem Pironim
štěstí v neštěstí, když jejich vozy vylétly z dráhy,
velkou posilou pražské valých internacionálů, XI. ale jezdci z toho vyvázli bez pohromy).
Slavie,- ale i čs. národního býv. hráčů Slavie. StatistiPořadí mistrovství světa formule I pro rok 1979
mužstva, za které sehrál kové vypočtli, že Plánička po 7 z 15 Grand Prix: 1. Jody Scheckter (J. Afri
74 mezistátních utkání, ztrávil v brance 129.780 ka — Ferrari) 30 bodů, 2. Jacques Laffitte (Francie
— Ligier) 24 b., 3. - 5. Kanaďan Gilles Villeneuve
Naposledy oblékl Plánička minut,
(Ferrari), Carlos Reutemann (Argentina) a Francouz
dres s lvíčkem na prsou
Mnogája Ijéta !
Depailer (všichni po 20 bodech).

Přesně týden po evropském šampionátu sportovních
gymnastek v Kodani bojovali v západoněmeckém
Essenu o tituly evropských přeborníků muži. Úroveň
šampionátu byla tentokrát skvělá, příznivci tohoto
sportu viděli např. v prostných všechny vrcholné
skoky, jaké se dosud skáčou. Dlouho v paměti zů
stane jistě dvojné prohnuté salto vzad, které před
vedl sovětský reprezentant Tkáčov. On však nebyl
senzací mistrovství. O tu se postaral 191etý bulhar
ský reprezentant Stojan Delčev, který se stal abso
lutním mistrem Evropy ve volném šestiboji, před
dvěma sovětskými gymnasty Makučevem a Tkačovem. Navíc pak získal Delčev evropské prvenství v
prostných.
Jako celek však byli i tentokrát nejúspěšnější repre
zentanti SSSR, kteří získali 5 titulů mistra Evropy.
O titul mistra Evropy v soutěži koně na šíř se dělí
Maďar Guszochy s Rusem Ditjatinem.
Nejúspěšnějším čs. gymnastou byl Josef Konečný,
který byl v “přeskoku” poražen pouze sovětským
reprezentantem Makucevm, obsadil druhé místo a
získal stříbrnou medaili. V šestiboji se však Konečný
umístil až na 24 místě (z 56 startujících), tedy hůře
než další dva čeští reprezentanti: Babiak (16.) a
Migdau (17.). Jan Migdau se s Konečným probojo
vali do finále na jednotlivých nářadích, konkrétné
— jak už jsem napsal — v přeskoku, ve kterém
Konečný byl druhý a Jan Migdau šestý.
Repríza finále mistrovství světa
ARGENTINA — HOLANSKO 0 : 0 ( 8: 7)

V rámci oslav 75. výročí zrodu FIFA došlo v
Bernu k repríze finále XI. mistrovství světa z Bue
nos Aires: Argentina — Holandsko, které — přesto
že v normálních 90 minutách nepadla ani jedna bran
ka — mělo slušnou úroveň, hlavně prvá půle, ve
které milióny diváků v celé Evropě viděly na televiz
ních obrazovkách technicky vynikající kopanou.
Podle domluvy se rozhodlo o vítězi po bezbrankové remize v normálních 90 minutách hry při stří
lení pokutových kopů. A v těch byli úspěšnější vlád
noucí mistři světa Argentinci, kteří vyhráli 8 : 7 .

Ve zkratce
— Vítězem nejslavnější světové hokejové soutěže
Stanleyova poháru se i letos (už počtvrté za sebou)
stalo mužstvo Montreal Canadiens, které sice v se
mifinále vyhrálo nad Boston Bruins až v sedmém
zápase a to ještě po prodloužení, ve finále však po
razilo New York Rangers v seriálu “sedmi možných
utkání” 4 : 1.
— Wimbledonská- přebornice Martina Navrátilová vy
hrála v japonském městě Kobe skvěle obeslaný tur
naj, když ve finále porazila suverénně naději ame
rického tenisu Tracv Austinovou 6 : 1 a 6 : 1 a in
kasovala dalších 30.000 dolarů. Na svém kontě má
letos za tenis už na 370.000 dolarů.
— Na tenisových přeborech Bavorska v Mnichově
byl’ z čs. reprezentantů nejúspěšnější Jiří Hřebec,
který prohrál v pánské dvouhře s pozdějším vítě
zem •turnaje Španělem Manuelem Orantesem ve dvou
sadách 4 : 6 a 2 :6 .
— Čs. plochodrážní závodník Jan Verner vyhrál v
západoněmeckém Krumbachu jedno ze semifinálových
zápolení mistrovství světa před Holanďanem Henny
Kroezem a postoupil do kontinentálního finále mi
strovství světa (8. července v bavorském Pockingu).
— Mezinárodní lyžařská federace FIS na svém za
sedání v Nice rozhodla, že příští mistrovství světa
lyžařů alpských disciplin se uskuteční v r. 1982 v
rakouském Schadmingu, mistrovství světa lyžařů kla
sických disciplin v Oslo.
— Fotbalisté Nitry mají velkou šanci navrátit se do
1. čs. fotbalové ligy. Po 26. kole mají čtyřbodový
náskok před Žilinou. O druhé místo v nejvyšší čs.
fotbalové soutěži budou na konci sezóny bojovat ví
tězové obou českomoravských skupin. Kdo to bude?
Ve skupině “B” Frýdek/Místek, v “A’'’ skupině RH
Cheb nebo Příbram.
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