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Nesprávná ideovost se trestá

Kultura a kulturni pracovnici
Na první stránce zpráva o letošní úrodě okurek v Jihomoravském kraji, uvnitř
ófcwhé pojednání o kultuře, to byl typický obsah československých novin v miantýcti týdnech. Zpravodajství se ovšem dotýká i jiných záležitostí, jako průběhu
žn* — s důrazem na zásluhy zemědělských brigád, hrozby světovému míru, ja
ko« představuje maoistická Čína, nutnosti úsilovně šetřit pohonnými látkami a
palivem, vždy časového věčného přátelství se Sovětským svazem, péče strany
o člověka, o jeho šťastnou budoucnost či rozvoje chozraščotu. Kultura má však
v okurkové sezóně vrch.
Lad se tedy dovídat po Kliment v jiné úvaze R P
těšitelně kulturní novinky, a dodává: “ proto se u nás
jaxo třena, že “ teprve v vyžaduje 1 může vyžado
socialismu se podívala vat ideovost. . . ” Informa

kultura,

resp.

kulturní

pracovníci na široké vrst
vy obou našich národů,

tisku. Až na několik málo
zlomených lidí, jdoucích s
proudem tak nějak se svě
šenou hlavou, neživí se
dnes skuteční umělci psa
ním nebo přednáškami,
ale topením v kotlích,
uklízením, jako skladníci
či hlídači stád. Píší-li, te
dy jen do šuplat nebo s
nadějí, že jejich spisy vy
jdou pokoutně jako sami
zdat. Tomu, kdo se ne
chce podrobit nebo kdo ze
zdravotních důvodů nemů
že vykonávat přidělenou
manuefei práci, hrozí ža
loba a v ě z e n za "přiživ
sietrí’’. Režim nemůže
brát ohledy na jejich

aniž zvlášť připomínají,
velká část lidu prvně do ci o tom, co se stane s že tuto tradici udržovali
kina, do divadel’ ’ (Rudé těmi pracovníky, jejichž především
spisovaíeléprávo 4. 8.), i to, že po “ ideovosť’
neodpovídá Chlubit se však dnes spi
stavení kulturního pracov přesně názorům nejvyš- sovateli, básníky a filoso
níka V Československu vy ších kulturtrágrů ve státě,
fy, které režim uznává a
volává závist “ skutečných ve své úvaze nepřidal.
dost štědře podporuje, by
umělců’’ v kapitalistických
Další úvahy zdůrazňují bylo nestravitelné sousto í
zemích. Dovídá se o stav tradiční vliv, jaký má
pro čtenáře stranického (Pokračování na sir. 2)
bách Domů kultury a ji:
ných velkolepých projek
Obavy z pravdy o minulosti
tech, které mají usnadnit
práci nositelům kultury,
její šíření v širokých ma
sách lidu.

Béla

Kun

V záplave článkov a prejavov, ktoré oslavovali tohto rok« 60. výročie Slo
Samozřejmě nelze postu venskej republiky rád v Prešove, sa takmer neobjavilo meno muža, ktorý tieto
povat tak, aby tvůrce udalosti z Budapešti riadil a inšpiroval: Bélu Kuna. Pretože vodca maďarských
mohl žádat od společnosti komunistov, ktorý na jar r. 1919 prevzal moc od grófa Károfyího, predstavi
jenom podporu a prostřed teľa umiernených a demokratických síl vtedajšieho Maďarska, bol a ostal spor
ky “ bez vyúčtování’’, píše nou postavou v očiach prívržencov i odporcov maďarskej kocnäny. O to viac,
kulturní pracovník Jan že napokon zahynul v Sovietskom zväze ako obeť stalinských čistiek.

Cesty do Rumunska
Ceaušesku je nadále neposlušným členem rodiny
komunistických států. Dne 1. srpna řešil energetické
problémy své země oznámením — bez předchozího
varování —, že zahraniční návštěvníci smějí kupo
vat v Rumunsku benzín jen za západní "tvrdé“
valuty — měny bratrských zemí nejsou dost dobré.
Mezi turisty ze socialistických zemí, kteří si vyjeli
auty k moři do Rumunska nebo do Bulharska, odkud
zpět přes Jugoslávii nesměli, nastala panika, uvázli
s prázdnými nádržemi.
Budapešť, Praha, Moskva a ostatní se ovšem zlo-,
bily. ČTK vydala hned 2. srpna prohlášení, odsuzu
jící "Jednostranné opatření příslušných orgánů RSR
. . . které je v rozporu s dosud platnými vzájemnými
dohodami;" a oznamující, že rumunský velvyslanec
byl pozván na koberec k náměstku ministra zahra
ničí. Vládní výbor pro zahraniční cestovní ruch ČSSR
oznámil později, že se o celé záležitosti "intenzivně
jedná" a ubezpečil, že "velkou pomoc čekajícím čs.
automobilistům, zejména při zajišťování potravin a
lékařské péče, poskytují maďarské a bulharské
orgány”.
Rumunsko nakonec přistoupilo na kompromis, ozná
milo, že uvázlým automobilistům vydá nutné poukáz
ky na benzín, platné však pouze do 10. srpna.
Z Československa došla pak zpráva Vládního vý
boru pro cestovní ruch, že se čs. občanům, jedoucím
do Bulharska, okamžitě umožňuje cestovat přes Ju
goslávii a to bez dříve nutné výjezdní doložky k
platnému cestovnímu pasu. Bez předchozího devizo
vého příslibu jim také Státní banka' československá
přidělí nejnutnější dináry na nákup pohonných lá
tek a kapesné.

Jeho vdova sa dočkala
rehabilitácie. Po XX. zjaz
de dokonca aj publikovala
svoje spomienky, ktoré
však nemohli plniť funk
ciu seriózneho historické
ho hodnotenia. Stále tu
ostávalo priveľa nezodpo
věděných otázok a pochyb
ností, aby sa Béla Kun
mohol zaskvieť medzi le
gendárnymi
postavami
maďarskej revolučnej mi
nulosti. A tak stranícke
orgány poverili pred de
siatimi rokmi váženého
historika, pracovníka Ústavu dejín strany Gyôrgya Borsányiho, aby bez
ohľadu na konjukturálne
úvahy zhodnotil osobu i
činnosť Bélu Kuna. Všim
nime si, ako pokus o vy
danie knihy dopadol.
Na jar tohto roku obo
známil Gyorgy Borsányi
maďarskú verejnosť v ce
lostránkovom interview v
deníku Magyar Hirlap s
výsledkami svojej práce a

povedal, že kniha o Bélovi
Kunoví sa objaví v naj
bližších týždňoch na ma
ďarskom knižnom trhu.
Maďarskí čitatelia však
knihu dodnes nevideli a
ani si ju tak rýchlo ne
prečítajú. Krátko po ex
pedícii nákladu desať tisí
cov exemplárov tejto tak
mer SOOstránkovej publiká
cie, ilustrovanej archívny
mi fotografiami, totiž celý
náklad už priamo v kníh
kupectvách zhabali. Asi ho
odvtedy už aj zošrotovali.
Napriek tomu, že kniha
vyšla v straníckom vydá-.
vatelstve
Kossuth, na
priek tomu, že ju recenzo
val člen maďarského po
litbyra a šéfredaktor orgá
nu strany Népzsabadszág
Dezsô Némes, že vznikla
z popudu a z poverenia
najvyšších straníckych or
gánov. Tých istých orgá
nov, čo ju teraz dali stiah
nuť.
(Pokračovanie na str. 2)

OTÁZKA PROPORCE
aneb
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Jaroslav Strnad

Představte si tuto variantu:
tiarei Havlíček Borovsky Dy otiskoval v Národních
novinách na pokračovaní paměti pana Dedery, který
no z Bachova příkazu sieaoyai, zatykal a odvezi ao
Bnxenu.
íMeoo: Nakladatelství "Čechoslovák” v Londýně za
u . světové vaiky oy vydaio paměti exulanta ítuaoiia Jtiesse.
A do třetice: Alexandr Solženicyn by věnoval ho
norar za Souostroví uuiag na vyaam .Leninova spisu
"Stat a revoluce’ ’.
xo vše pro. poučení současníků.
Není to absurdní. Takova přirovnání člověka napa
dají nad českým vydáním pamětí československého
rozvědčika Josefa Froiíka "špión vypovídá’’ .
Samozřejmě je teď autor demokrat až do morku
kosti, téměř vždycky ostatně býval. Samozřejmě je
"pan Froiik jedním z nej důležitějších zpravodajských
důstojníků, kteří odešlí na Západ po li. světové vál
ce’ ’. Samozřejmě “ nemá v úmyslu zbavit se množ
stvím silných slov odpovědnosti za to, co dělal nebo
nedělal. Nikomu však vědomě neublížil a nikoho
pro jeho názory nepřivedl do vězení” .

Rovněž: Frolíkovy paměti obsahují mnoho údajů,
z nichž vyplývá, že estébáci jsou nejen bezohlední
a suroví, ale i omezenci, ochiastové a podvodníci.
Po přečtení knihy se zdá, jako by jediným poctiv
cem, slušným a charakterním, byl právě Josef Frolík. A potom někdejší ministr vnitra Rudolf Barák,
který ziidštěl — nepříliš ovšem — kriminály, podvá
zal některé příliš křiklavé akce svých podřízených
a vůbec byl daleko nejlepším ministrem vnitra, který
kdy v Československu existoval. Kdyby nebyl usilo
val o moc a nevytlačoval Novotného ze záhumenku
prvního tajemníka, mohli se čs. političtí vězni dožít
zlatého věku.
Připusťme, že Josef Frolík nebyl z nejhorších
esrébáků. Ve službách ministerstva vnitra byl od
prosince 1952; nejdříve jako zaměstnanec hospodář
ské správy jezdil “ na instruktáže do krajů a podří
zených útvaru a pomalu nabýval vědomostí o tom,
jak je národ klamán” . Z takového poznávání však
nevyvodil důsledky, ze státní služby nevystoupil. Sna
žil se naopak stát se pančovaným rozvědčíkem a ko
nečně se mu to r. 1959 podařilo. “ Byla zde možnost
vycestovat do zahraničí a tím možnost tam zůstat,”
říká. Ale přece jen nezůstal v Londýně, kam odjel
i s rodinou v dubnu 1964. To už léta věděl o gauneřinách, od r. 1961 i o té, která se ho dotkla osob
ně: objevil totiž, že gestapák Leimer, který měl na
svědomí jeho otce a strýce, je plukovníkem KGB.
Věděl, že režim, kterému slouží,' “ je špatný, nená
viděný a nelidský a kromě nacistické okupace nej
horší v historii našich národů vůbec” . Ve službách
ho prý drželo oportunní “ ocenění dobře placeného
místa” a snaha “ být členem vládnoucí třídy á ne
třídy rabů a obelhávaných” . Vystoupit z Stb pova
žoval za nesmysl. “ Takový člověk, je pod neuschlou
kontrolou.” Uprchl nejdříve — jak se říká — du
ševně a chtěl se od “ případu Leimer” “ dozvědět co
nejvíce, poškodit co nejvíce” . K definitivnímu roz
hodnutí utéci přispěl slib Američanů, učiněný v roz
hlase, že každému špiónu, který uteče do USA “ bude
zaručena osobní a finanční bezpečnost, přihlásí-li
se v kterékoli době” . Proto (anebo přesto), mu trva
lo skoro osm let, než se vzdal výborného platu u
3tb a svěřil se ochraně a zabezpečení CIA. Jednou
z jeho povznášejících akcí bylo řízení špióna Zbytsa — Lighta, který má na svědomí několik desítek .
:s. odbojářů.
Američané mu tuto blahodárnou činnost odpu
stili. Ani čs. exilu nevadila a vydal jeho paměti
íesky. Je otázka, kam až může jít komerční pro
spěch na úkor morálky nejen politické, ale i ryze
ítické. Mají exulanti odpustit i kajícím se estébádkn, mají je přitisknout na svá prsa, říci “ odpusť
me si, co jsme si’ ’ za cenné informace, kterými
pomohl koneckonců i jejich boji? M ají mu to odpu
stit političtí vězni, kteří se vrátili z koncentráků s
podlomeným zdravím? Frolík tvrdí, — a kdo mu
iokáže opak? — že nikoho nepřivedl do vězení. Stb
(Pokračování na str. 2)
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Béla
(Pokračovanie zo str. 1)
Zdá sa, že autor bral
privážne poverenie písať
bez ohľadu na konjunktu
rálne úvahy. Do.jeho kni
hy, spracovanej na zákla
de štúdia tajných straníc
kych archívnych materiá
lov, vkľzlo zrejme viac
neprikrášlenej skutočnosti
a historických faktov, než
sa to nakoniec videlo zod
povedným činiteľom únos
né.

Kun

ní ako údajní nepriatelia/' ďarsku otvoril v rumun
sovietskeho ľudu a dodnes skom' meste Temešvár ob
neboli rehabilitovaní. I chod s hodinkami. O ne
keď už uplynulo takmer veľkej serióznosti revoluč
štvrťstoročie od Chruščo- ného vodcu Kuna svedčí
vovho prejavu na XX. •epizóda z Viedne z prvých
zjazde, v ktorom odsúdil čias jeho emigrácie po r.
stalinské represie. Nie je 1919. Zabudol si v taxíku
preto azda náhodné, že aktovku s kompletným
knihu a Bélovi Kunovi zoznamom ilegálnych pra
zvážali z
maďarských covníkov v Maďarsku a
kníhkupectiev
späť do keď ju po krátkom čase
skladu tesne pred Brežne- dostal späť, opemenul uvovou návštevou Budapeš pozorniť
ľudí, ktorých
ti?
mohlo dočasné zmiznutie
No ani Kunovi príbuzní, dokumentu ohroziť. Taxi
jeho v Maďarsku žijúca kár aktovku vskutku odo
dcéra, asi neboli knihou vzdal na horthyovskom vy
nadšení. Obsahovala rad slanectve, kde si jej ob
epizód, ktoré ho neukazu sah prepísali a až potom
jú v napriaznivejšom svet ju okľukami doručili späť
le. Nielen v takých malič majiteľovi. Doplatil na to
kostiach, ako je to, že r. potom celý rad ľudí. A
1912 vyúčtoval
vtedej- napokon vysvitá zo zhaba
šej sociálno-demokratickej nej monografie aj to, že
strane úradnú cestu, na sám Béla Kun bol na
ktorej vôbec nebol. Alebo vrchole svojej moci vo V ý
to, že v 20. rokoch vypra konnom výbore Komintervil z Moskvy na ilegálnu ny horlivým zástancom
prácu do Maďarska svojho najtvrdšej línie proti so
najbližšieho spolupracov ciálnym demokratom a v
níka Rudnyanszkého, kto r. 1929 až 1931 dal v Mo
rý si z peňazí Komintemy skve zatknúť celý rad
na politickú prácu ' v Ma- funkcionárov maďarskej

Ako ‘ píše Paul Lendvai
vo viedenskej Presse, ka
meňom úrazu bolo prav
depodobne to, že sa v kni
he priotvorene hovorí o
fräkčných bojoch, intri
gách a hádkach v maďar
skej komunistickej strane
i v Komunistickej interna
cionále 20. a 30. rokov,
kde Béla Kun zastával vy
soké funkcie. Kniha súčas
ne odhaľuje úplnú finanč
nú závislosť maďarskej
strany, založenej r. 1918,
od Moskvy a poukazuje
na rozklad i nedostatok
koncepcie po porážke re
volúcie v júni 1919. Navy
še sa tu v súvislosti s čin
nosťou Bélu Kuna v mo
skovskom ústredí Komintem y hovorí objektívne,
bez predsudkov, o vtedaj (Pokračovaní
(Pokračování se str. 1)
ších sovietskych straníc “ drzé sebevědomí a egoiskych funkcionároch. Spo mus” , píše ústřední orgán
mínajú sa mená ako Zino- strany.
viev, Buchariň a Radek,
Dobře informovaný no
Dobre
ktorí boli neskôr popravevinář Michael Barnard se
zmiňuje v melbournském
deníku THE AGE (17. 8.)
MODERNÍ OBLEKY
o osudu několika známých
PRO
československých intelek
NASTÁVAJÍCÍ
tuálů
s nedostatečnou
MATKY
“ ideovostí” , kteří se navíc
Největší výběr
na světě —
OPRAVY A UT
nejlevnější ceny
provádí
v Austrálii.
spolehlivě a rychle
J. MITCHELL'S
ROMAN HALAMA
MATERNITY
83 First Ave.,
35-39 Burwood Rd.,
Dandenong North,
Hawthorn, Vie. 3122
Vic. 3175
Tel. (03) 819-1358
Telefon: 795-8586

DOMOV A
strany, ktorí tam tiež žili
v emigrácii.

20, 8. 1979

Otázka proporce aneb
námět k diskusi

, Tesne pred jeho vlast
ným zatknutím r. 1937 si
(Pokračování se str. 1)
s ním Stalin kruto zahral. je však zločinecká organizace, gang násilníků, ná
stroj, kterým se diktatura drží u moci. Rozsah této
Zatelefonoval Kunovi a po Panny neodpovídá velikosti státu a její akce přesa
prosil ho, aby prijal fran huji oaieao uaoiy normální výzvědné služby. Konstru
cúzskeho novinára. Ide to uje viny nevinných, stihá úchylky od právě platne
stranické doktríny, provokuje k činům, ale i jen k
tiž o to vyvrátiť chýry o výrokům, za které se sedí. Tohle všechno Josef
údajnom zmiznutí Bélu Frolík védě! a přesto dlouho setrvával. Sbíral in
Kuna, dodal Stalin na te- formace, ale také si zajišťoval -dobré bydlo v exi
fóne. Len čo sa novinár lu. Znám i mezi opyčejnými uprchlíky lidi, kteří
přijeli “ zkušebně’’ na Západ, sehnali si ucházející
presvedčil o nepravdivosti
džob a pak teprve definitivně “ zvolili svobodu” . Netýchto chýrov,
53ročný Pyli ovšem příslušníky Stb.
Béla Kun navždy zmizol
I aktuální příčina Frolíkova rozčarování, gestapák
v prepadlišti GPU. V ú- Leimer, dal a dává své vědomosti nynějšímu za
radnom liste, ktorý jeho městnavateli — někdejšímu úhlavnímu nepříteli —
KGB. Část exilu přísahá na nyní už pány — dříve
žene doručili o 18 rokov soudruhy — Pelikána, Hejzlara a tu společnost,
neskôr, napísali, že zomrel kteří mají na svědomí také “ nějaké” ty hříchy, “ co
30. novembra 1939 za ne se nikdy neodpustí” .
Uvědomuji si absurditu odpouštění zločinů a na
vyjasnených
okolností.
pomáhání k nim.
Pravdepodobne ho zastre
Oceňuji přínos takových provinilců k boji o za
lili.
chování aspoň takové svobody, jaká je na Západě.
Mamě se pokoušim tento rozpor v sobě srovnat,
Takáto
neprikrášlená
najít řešení této kvadratury kruhu.
pravda o minulosti predsa
Kdo určí proporci slušnosti a nesmiřitelnosti? Kde
len vyvolala v Maďarsku je mez nechutnosti? Zná ji vůbec někdo?
konjunkturálne
obavy,
ktorým sa mal autor mo
FOND OBČANSKÉ POMOCI V ČESKOSLOVENSKU
nografie o Bélovi Kunovi
V čísle 15 jsme uveřejnili sdělení Charty 77, dle
pôvodne vyhnúť. Zachova něhož byl zřízen Fond občanské pomoci na podporu
lo sa z nej iba zopár pre osob pronásledovaných nynějším čs. režimem a udoru rozoslaných recenz vedli jsme adresy nynějších mluvčí Charty 77: V.
ných výtlačkov, ktoré tak Benda, Karlovo nám. 18, Praha 2; Z. Tominová,
Keramická 3, Praha 7; J. Dienstbier, Podskalská
získali priam bibliofilská
8, Praha 2.
hodnotu.
A. K.
Dále jsme upozornili, že peněžní příspěvky do to
hoto fondu možno též posílat na poštovní konto Čs.
poradního sborn v Západním Německu: Tscheehoslovakische Beratende Kommission in West Európa No.
3200 091-800, nebo do Švédska na Fond Charty 77:
Postgiro 1941 64-0, nebo do redakce HD, která zpro
městnanosti tím, že byli středkuje odeslání darů. Až dosud došlo k tomuto
vzati pod ochranu soudu. účelu do Hlasu domova $ 123.00. Dárcům byly zaslány
HD
Postižených
je
ovšem stvrzenky.
mnohonásobně víc.
NA NÁVŠTĚVU AUSTRÁLIE
Michael Bamard se též

Kultura a kulturní pracovníci

D R. FELÍC IA BRU N TO N O VÁ
oznamuje, že zahájila praxi na adrese
27 Eglinton Street, Kew, Vic.
Telefon 861-7035

Zubní lékař
DR. D. R. DALLEY
zahájil opět praxi na adrese
15 Hoddle Street, North Richmond, Vic.
(blízko Victoria Pde.)
K ujednání návštěvy laskavě volejte 419-4685

prohřešili podpisem Char
ty 77 či dokonce vstoupili
do Výboru na obranu ne
spravedlivě stíhaných ne
bo se jinak domáhají lid
ských práv zaručených
ústavou a mezinárodními
dohodami. Profesor Vác
lav Benda, filosof, praco
val před svým zatčením
jako honec, z psycholožky
Jarmily Bělíkové se stala
uklízečka, novinář
Jiří
Dienstbier byl před vze
tím do vazby rovněž uklí
zečem, -kněz Václav Malý
byl bez zaměstnání, ing.
Petr Uhl pracoval jako ko
páč, televizní žurnalistka
Ota Bednářová se rovněž
živí uklízením,
zatímco
psychologové Dana a Jiří
Němcovi se zbavili neza

zmiňuje o tom, jaké mož
nosti má svobodný svět,
chce-li pomoci postiženým
bojovníkům za lidská prá
va v Československu. Jed
nou z nich je publicita,
která odhaluje na Západě
akce československého ko
munistického režimu, jas
né porušování slavnostně
podepsaných mezinárod
ních dohod, jiná je ma
teriální pomoc rodinám
zatčených
intelektuálů.
Lidé kulturně vyspělého
státu, jakým je Českoslo
vensko, si všestrannou
podporu zaslouží.

přiletěl se svou manželkou generál Armády spásy
Josef Korbel a má na programu mnoho schůzek s
m ístním i organizacemi Armády spásy a veřejné pro
jevy, v nichž se též zmiňuje o své knize V táboře
nepřátel (In M y Enemies Camp), v níž popisuje své
zkušenosti z vlasti. J. Korbel se narodil v r.
1907 v Praze, do Armády spásy vstoupil krátce po
jejím založeni po 1. světové válce^ V r. 1949 byla
Armáda spásy v Československu zakázána a (tehdy
major AS) Josef Korbel zatčen a strávil 10 let
v čs. věznicích a koncentračních táborech. V té době
živila jeho manželka rodinu (2 děti) prací v ne
mocnici jako ošetřovatelka. Po srpnu 1968 odjeli
Korbeloví do Švýcar a odtud v r. 1971 do USA.
Dramatická skupina
COLLEGE ARTS CENTRE V PRAHRANU
srdečně zve čs. veřejnost na představení
divadelní hry Karla čapka

"Z E ŽIVOTA HM YZU"
kterou sehraje 25. a 26. srpna a 1., 2., 15. a 16. září,
vždy od 8. hodiny večerní
v divadelním sále poblíž rohu High & Chapel Sts.,
Prahran (budova “ H ’’ , ulička St. Jones St.,).
jtfmxtutHtiMUMMunusfuiuiiiiJiiiUiiitiiiiiiiTiiiJttiiHir.
Eektrika z City č. 6.
= X. 0 . — ň I3 T t N i
KOIIRCO
S Čs. divadelní ochotníci m ají zvláštní slevu 26. 8.
(vstupné pouze $ 2.-). Zájemci volejte večer pí.
|
NEJLEVNÉJI A NEJLÉPE
Kimlovou, tel. 509-2953.
E
na základě bohatých zkušeností
= * Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
SETKÁNÍ SPORTOVCŮ V CLEVELANDU
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn.
Svaz čs. sportovců v zahraničí, který sdružuje ně
5
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování,
kolik set známých čs. sportovců z řad exulantů, uspo
a
desinfekce a odstranění zápachu z koberce,
řádá letos od 1. do 3. září v Clevelandu 11. sjezd.
š * Rychlá metóda sušení — 1 hodina
íTislíbila na něm účast celá řada populárních spor
$• * Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv potovců, z nichž někteří jsou stále ještě aktivními
s
škození
borci. V průběhu sjezdu se v Clevelandu uskuteční
s * Vyčistění potahů
turnaje tenistů a golfistů.
£
BUDETE PŘ E K V A PE N I NAŠIMI NÍZKÝM I
Sjezd bude zahájen v sobotu 1. září večírkem u
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
předsedy Svazu Karla Fišera v Tiffany v Lorrain,
s:
Volejte (Melbourne) tel. 547-5430
Ohio. Pro přespolní hosty bude den nato uspořádá
Í^ «> lM llU ..iK IU M O H M .U IU IIIH IItm U IIU IU U im ijU | U in i , ;
na slavnostní večeře.
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— Vedle oslavných komen
tářů čs. sdělovacích pro
středků k 4. výročí podepsáni Závěrečného aktu
Helsinské dohody vydal k
tomuto výročí zvláštní pro
hlášení i v Praze sídlící
Generální sekretariát Me
zinárodní organizace novi
nářů. Praví se v něm mj.:
“ Ha cestě vytyčené celo
evropskou konferencí exi
stují bohužel stále ještě
závažné obtíže, spojené se
snahami určitých kruhů
jednostranně a svévolně
vykládat ustanovení Závě
rečného aktu a vměšovat
se do vnitřních záležitostí
jiných států. Tyto akce
jsou podporovány některý
mi orgány tisku, rozhlasu
a televize a jednotlivými
novináři. Stejně jako v le
tech ‘studené války’ roz
šiřují tyto hromadné sdě
lovací prostředky lež, ne
důvěru, vyzývají k horeč
nému zbrojení, propagují
rasismus a nenávist mezi
lidmi.” — Oni totiž dokon
ce chtějí, aby signatáři
Závěrečného aktu své zá
vazky skutečně plnili.

ČESKOSLOVENSKÉHO OBČANSTVÍ

JA K O Z A NACISM U

byly vyměněny názory na
některé otázky čs.-americ
kých vztahů” .
— V Banské Bystrici se
konala ideologická konfe
rence ke knize Gustáva
Husáka
“ Svědectví
o
SNP” , na níž měl hlavni
referát náčelník štábu ci
vilní obrany v ČSSR ge
nerálmajor P. Figuš.
— Mimo vlastní rodinu
vyrůstá v současné době
v českých zemích přes
16.000 dětí, z nichž je asi
1.000 v kojeneckých ústa
vech. Z 30% jde o osiřelé
děti, o 27% těchto dětí
nemají zájem rodiče, dal
ší tam jsou pro špatné a
bezohledné zacházení s
nimi.
— Veřejná bezpečnost zakročuje
nyní důrazněji
proti motoristům, kteří
překračují nejvyšší povo
lenou rychlost (90 km u
aut a 80 km u motocyklů).
Bratislava hlásila, že na
Slovensku pokutovali pří
slušníci VB za 4 srpnové
dny 1.311 řidičů za menší
překročení rychlosti a dal
ším 55 odebrali řidičský
průkaz na 6 měsíců, pro
tože překročili povolenou
rychlost o 30 km/hod.
— ČTK vydala 2. srpna
tuto zprávu: Dne 27. čer
vence byl zadržen orgány
SNB a vzat do vazby ame
rický státní občan Vladinov Řanda, vystupující
pod jménem Walter Ran-

da, pro podezření z trest
ných činů vraždy a zběh
Nejvíce se rozšířilo zbavování občanství za nacistického režimu v Německu,
nutí do ciziny, kterých se
potom
bylo prováděno i v nacistickém protektorátu "Bohmen und Maehren"
dopustil jako českosloven
a znovu za1komunistického režimu v Československu. Je už znám. velký počet
ský občan.
— Obyvatelstvo Českoslo "socialisticky vystátněných" krajanů, kterým se podařilo uniknout násilnickévenska žije nyní v 8.779 mu režimu a usídlit se v některém západoevropském státě. Více případů je už
obcích
(včetně
velko známo i z Kanady a Austrálie.
'
měst). Slučování obcí stá
le pokračuje. Na počátku
“ Vystátňování”
začalo francouzské Cizinecké le
Všechna zmíněná ozná
15. století bylo jen v Če hlavně po monstre-proce- gii (rozuměj už před 25
mení nakonec upozorňují,
chách podle jednoho tře
sech v Praze v letech pa lety v bojích proti světo žé jmenovaný může_k odů
boňského rukopisu 33.323
vsí. V r. 1831 tam bylo desátých a pokračuje po vému komunismu v Indo- vodnění podat rozklad. Ta
11.951 vesnic, 277 měste okupaci armádami Var číně), spolupráce s ame kové odvolání by ovšem
ček a 287 měst. Nyní se šavského paktu v srpnu rickou sociálně-podpůrnou mohlo mít smysl jen teh
slučování urychlilo v dů 1968. V odůvodnění se n e j organizací
International dy, kdyby v tžv. ČSSR
sledku socializace země
dělství. V roce 1930 měla častěji praví, že se do Rescue and Relief Com- existoval skutečně právní
obec průměrně 919 obyva tyčný zdržuje nezákonně mittee, jíž mnoho tisíc řád, jak tomu bývá v de
tel, nyní má 1.708 lidí.
v cizině déle než pět let, čs. politických uprchlíků mokratických a civilizova
— V Sušici zemřel ve věku dále že je činný v emig už od “ února” a znovu ných státech. Tam by bylo
57 let Karel Korec, vedou rantských
organizacích, po “ srpnu” vděčí za vy podobné rozhodnutí jen ja
cí správy Ochranné krajin
jako v Radě. svobodného datnou materiální podporu kýmsi nehorázným a ne
né oblasti Šumava.
pochopitelným
omylem.
— Československo dodá do Československa, Společno všeho druhu aj.
Etiopie už čtvrtý pivovar. sti pro vědy a umění, Čes
Protože
však
v
komuni
Jeden krajan byl nyní
Bude stát v Harraru a má koslovenském
sdružení “ socialisticky vystátněn” , stickém režimu a navíc
kapacitu 200.000 hl ročné. křesťanských pracujících,
ačkoli opustil Českosloven pod sovětskou vojenskou
— Při seskoku skupiny
v
té
či
oné
exilové
poli
sko po “ vítězném únoru” okupací takový demokra
parašutistů v české Lípé
se zabil 201etý parašutista tické straně apod, nebo před třiceti léty a už tický a civilizovaný práv
z Liberce, kterému se ne že “ přispívá protičeskoslo- dvacet let je francouz ní řád neexistuje, jsou ve
otevřel padák.
vensky zaměřenými člán ským státním občanem. svobodném světě organi
— Mezi návštěvníky depo— V srpnu navštívil Čes
ky do emigrantských no Jinému se této “ pocty” zace a časopisy, které po
sitáře ve výstavní síni Ná
koslovensko člen Kongresu
rodního m u sea'v Praze vin” . Někdy je jen uvede dostalo už potřetí: poprvé kládají za svoji národní,
USA čs. původu Charles
“ protičeskoslovenská za nacistického protekto mravně-politiekou a kul
byl zloděj, který odcizil na
Vaněk, Jeho cesta byla
valoun
zlata
vážící
62
g.
činnost”
.
rátu (byl dobrovolníkem v turní povinnost dovolávat
neoficiální, ale přesto byl
Jeho cena se odhaduje na
přijat prvním náměstkem
V poslední době dostala obnovené čs. armádě a se uplatnění lidských práv
15.000 Kčs.
ministra zahraničních vě
— Počet obyvatel Hradce taková rozhodnutí mini pak se účastnil odbojové pro podmaněný národ a to
cí J. Knížkem a pro tisk
Králové za poslední dese sterstva vnitra “ České so ho hnutí proti nacistické jak ve smyslu tam na pa
byla vydána zpráva, že
tiletí značně vzrostl. V ro cialistické republiky” řa okupaci ve Francii), po píře platné ústavy, tak ve
“v
průběhu rozhovoru
ce 1970 měl 69.587 obyva da krajanů ve Francii. druhé po pražských mon- smyslu Všeobecného pro
tel, koncem minulého ro
Doručována jsou konsulár- stre-procesech (pro čin hlášení lidských práv Or
ku 91.948.
ním oddělením pařížského nost v Čs. pomocném vý ganizace spojených náro
—
N.
p.
Mileta
v
Hořicích
Provádíme veškeré práce optické
se řadí k největším vý- velvyslanectví. K odůvod boru pro uprchlíky v Pa dů a mezinárodních závaz
přesně, rychle a zá levné ceny
, robcům a vývozcům ka něním už uvedeným při říži) a poněvadž to nesta ků, vyplývajících ze Závě
pesníků. Roční produkce
stupují
některá
další, čilo, tak nyní potřetí (za rečného aktu Helsinské
je asi 108 miliónů.
činnost v mezinárodně- dohody.
např.
činnost
v
organiza
— Průměrná
měsíční
^
573 Hampton St.,
“ Vystátňování”
bude
Shromáždění
evrop exilové politické organiza
mzda pracovníka v socia ci
listickém sektoru národní ských podmaněných náro ci). Rada mladých kraja patrně pokračovat do té
ho hospodářství činí nyní dů (A C E N ), služba ve nů dostala rozhodnutí mi doby, než někdo velmi
i
^ ----Hampton, Vic.
2.559 Kčs.
poukáže
nisterstva vnitra s odůvod vlivný důrazně
— Koncem června tr. mějTelefon 598-5756
na
to,
že
se
příslušné
mi
něním,
že
jsou
déle
než
lo Československo 15,239.
000 obyvatel (10,299.000 v Orlík na Vltavě, dále, pak pět let v cizině. Tím mi nisterstvo jen opičí po na
českých zemích, 4,940.000 Orava, Liptovská Mara na nisterstvo “ české sociali cistické praxi.
E. R.
Váhu, Vihorlat na Labor
na Slovensku).
"Zbavení občanství ko
ci, Lipenská nádrž, Slapy stické republiky” jen po
— Ve filmu režiséra Juatd. Celková plocha nádrží tvrzuje, jak ČSSR chápe munistického státu a do
^ofwmMirOTwwwimimwtmiimituíiiH«<««i« m m í m? raje Herze “ Druhý břeh” , činí 3.800 km2.
a plní slavnostně podepsa- cela zdarma-", divil se v
natočeném v Liberci a je 
■-M ♦ ♦,♦ ♦ ♦ ♦ ■♦ ♦ » "♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » + '♦ ♦ ♦ t
♦ ♦ f ff-M -f ho okolí, hraje hlavní žen — Západočeské hornické nou dohodu v Helsinkách telefonu bývalý uprchlík,
Řízky — omelety — palačinky — bramboráky
skou roli Báry italská fil město Sokolov oslavuje le o právu na svobodný po který za to "krvavě” pla
mová herečka českého pů tos 700 let od svého zalo
til.
HD
hyb a cestování osob.
vodu Zora V.- Keslerová. žení.
— Podle inventury vodních
toků, která zahrnovala po
CENTRE — PLAZA
SPORTOVNÍ KLUB SLAVI A MELBOURNE
vodí od 5 km, protéká Čes
Lt. Bnurke St. (Chinatown)
koslovenskem 93.000 km
srdečně zve na
— 20 metrů ze Swanston St., Meiboume-City
řek, říček či potoků. Ryb
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
níky prochází 3.683 km a
nádržemi 722 km toků.
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
Celková výše odběru vody
V neděli zavřeno.
U EDY ZLATÉHO V RESTAURACI RHE3NLAND,
přesahuje v Českosloven
Parkování aut naproti
sku 5 miliard kubíků roč
9 DREW ERY LANE, MELBOURNE
ně. Největší objem, 720
Vzorně Váz obslouží
Břeťa a Anna
která se koná v sobotu 25. srpna 1979 od 7. hodiny večerní
miliónů kubíků, má nádrž

1TCHRPA

flptical Service

BOLERO-BABt

P O SV ÍC EN SK O U Z Á B A V U
K tanci i poslechu zahrají a zazpívají členové orchestru Edy Zlatého

Veiterá POJIŠTĚNI odborně provedou

R. C KUGLER &. ASSOCIATES
l a n m c c Brokera. Volejte (česky neb «lov.) 05-2421
»»

Nepean ffi*hway, MOORABBIN, Vic., 3 1 »

\

Přesvědčte se, že “ O posvícení, všechno to voní . . . ”
K večeři se podává kachna s knedlíkem a zelím, posvícenské koláče atd.
Vstupné včetně večeře $ 12.-, pensisté a studenti $ 10.REZERVOVÄNÍ STOLŮ: tel. 306-4202 (Křepčík),
338-6633 nebo 336-7524 (Košáar), 663-1266 (Zlatý)
Prosíme, rezervujte do 22. srpna, počet míst je omezen.
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Vývoj životnej úrovne v USA za desať rokov

Z áro b ky a inflácia
SRPEM 1979 (2)
Jarka Vlčková
• Historik, který se první na Slovensku věnoval
vyzKumu pomocných vea historicKycn, Aiexanaer
Huščava zemrei y. 8 . ryay. Z jeho prací vynnsaji
dán Literat a liptovská íalzá a Archív zemianskeho
rohu z Okoličného.
• íiusuv spolužák, husitský ideolog a kazatel Jakounek ze Strihra zemrei ÍU. 8 . 1429. Koku 1414 byla;
v kostele sv. Martina ve zai poprvé podávána sva
tost oitátni laikům poaoooji zpusohou, jas pod zpusonem chieba, tak i vina z xanchu. Kezprostřeom
podnět k. této zrněné aai JanouheK. ze Střiora, kxery
oyi nástupcem mistra Jana Husa na kazatelně v i
Betlémské kapii, na jejíž stěny nechal zapsat svůj
traktát O přijímání dítek.
i
• Již roku 1784 se ozvaiy vážné snahy o založeni
českého divadla z kruhu vlastenců. Heslo tu snad o
pokus ojedinělý, nýbrž iniciativa se oDjeviia hnea
ze tří stran. Téhož roku přeložil V. Thárn do češti
ny německou veselohru se zpěvy Die Lyranten ouer
das lustige Kiend, aby byla připravena pro připadne1
zřízení českého divadla. Daišim projevem proonze-;
ného zájmu o české divadlo byla německá brožurka,;
která vyšla r. 1784 v Klatovech, a je již autor, česky i
vlastenecký herec Matěj Majober, se v ní zabýval
problémy českého divadelnictví. Třetí, konkrétní již
a praktický doklad českých divadelních snah, před
stavovala žádost pražského měšťana Františka Ji
říka z 10. srpna 1784 “ aby směl zříditi na íNovém
Městě českoněmecké divadlo’ ’.

0 Václav Jan Rosa, povoláním právník, se věmovai
1 vědecké činnosti v oboru filologie. Roku 1672 vydal
latinsky psanou mluvnici jazyka českého Čechořečnost seu grammatica iinguae Bohemicae. 7 jeho
básní vyniká časomerným veršem psané Pastýřské
rozmlouvání o narození Páně. O V. J. Kosovi, který
zemřel 11. 8 . 1689, píše Zd. Kalista v Českém ná
roku i Čeněk Zíbrt v Českém lidu.
• “ Wir Franz II. von Gottes Gnagen erw&hlter Rómischer K a iser. .
začí ná patent z 11. 8 . 1804,
jímž český král František I. vyhlásil své rozhodnutí
přijmout titul dědičného císaře rakouského. Slavnost
ní veřejná proklamace rakouského císařství se usku
tečnila 7. 12. 1804 ve Vídni. Provolání přednesl cí
sařský herold z balkónu domu vicepresidenta dvorské
kanceláře Antonína barona Spielmanna. Od císařské
korunovace však bylo upuštěno.
0 český geograf Jindřich Metelka se narodil 11. 8 .
1854. Pořádal Sborník České společnosti zeměvědné.
Je autorem velkého zeměpisného atlasu, vydal cesto
pis E. Holuba “ Sedm let v jižní A frice” .
• 11. 8 . 1899 se narodil malíř a grafik Jindřich
Štýrský. Tuším, že to bylo v roce 1928, kdy vystavo
val spolu s malířkou Toyen v Mansardě Aventina.
Pro vérnisáž si napsali oba umělci vlastní proslov a
V. Nezval na ní recitoval dvě básně, z nichž první
se jmenovala Toyen, druhá Štýrský.
• O nakladateli Topičovi bylo všeobecně známo, že
byl velmi opatrný obchodník. Nebyl však ve své
ppatrnosti asi dosti důsledný, když poslal spisovateli
Ignátu Hermannovi darem krabičku namontovanou
db desek autorovy nejúspěšnější knihy (byl to Otec
Kondelík a ženich V ejvara), naplněnou rakouskými
zlatými mincemi. Spisovatel Ignát Hermann, vnuk
královéhradeckého nakladatele Jana Hostivíta Po
spíšila, vydal roku 1880 první svou knihu Z chudého
kalamáře, jež byla počátkem jeho obsáhlého prosaického díla. Narodil se v mlynářské rodině dne
12. 8 . 1854 na Horním Mlýně u Chotěboře, napsal
<i divadelní hru, aktovku Manželova přítelkyně, v níž
si dokonce ve Švandově divadle zahrál kryt svým
populárním pseudonymem Ypsilon. A v starém roční
ku švandy dudáka, do něhož Vavřinec Lebeda, sám
Hermann, psával léta a léta, je i referát o tomto
představení, k němuž došlo 6 . 3. 1891, a jež dopadlo
neslavně.
• Hudební skladatel Bedřich Nikodém se narodil
12. 8 . 1909 ve Vídni.
>• Severovýchodně od Horšovského Týna je městečko
Staňkov, odkud pocházela učitelská rodina Wenigů,
jejímž členem byl i spisovatel Adolf Wenig, který se
zde narodil 13. 8 . 1874. Jako učitel působil dlouhá
(Pokračování na straně 8 )

Je všeobecne známe, že inflácia znehodnocuje mzdy, znižuje ich nákupnú
hodnotu. Reálna hodnota miezd nápadne klesá najmä vtedy, keď nominálne
mzdy nerastú úmerne s vývojom inflácie. Americké odbory sa všemožne sna
žia zamedziť toto znehodnocovanie nákupnej hodnoty miezd a to nielen tým,
že presadzujú v nových kolektívnych zmluvách také prírastky na nominálnych
mzdách, ktoré by vyvážili inflačný dopad na mzdy, ale poisťujú sa aj tým,
že presadzujú v nových kolektívnych zmluvách tzv. "cost-of-living" formulu,
podľa ktorej sa nominálne mzdy automaticky upravujú po každom citeľnom
zvýšení cien. V poslednom roku sa neuzavrela ani jedna kolektivna zmluva,
ktorá by nemala túto formulu.

ce, dnes za 16% hodín.
Za 1 kg priemerného stejku odpracoval zamestna
nec hodinu, dnes stačí 47
minút, za 1 kg chleba 12
minút, dnes stačí 10 mi
nút, 1 kg cukru zakúpil
za necelých 7 minút prá
ce, dnes je to asi 5% mi
núty.

1 kg syra odpracovalo sa
pred 10 rokmi i teraz asi
23 minút, za 1 kg marga
rínu
asi 15 minút, za
ostrihanie
vlasov platil
zamestnanec vtedy i te
Začnime tou poslednou raz asi 1 hodinu zárobku.
Ale za prevážnu časť
kategóriou. Tak napr. na
zakúpenie 1 kg kávy od tovarov a služieb platí
pracoval zamestnanec v dnes zamestnanec relatív
r. 1967 asi 43 minúť, v ne k ohodnotení jeho prá
r. 1977 musí pracovať 1 ce menej ako platil pred
hod. a 45 minúť. Alebo, 10 rokmi. Na kúpu nové
za 1 deň pobytu v nemoc ho auta musel zamestna
nici odpracoval 15 hodín, nec pracovať 31 týždňov,
teraz musí odpracovať 22 dnes stačí 22% týždňa. Za
hodín. Tiež rodinné domy farebný televízor odpraco
podstatne zdražili. Rela val pred desiatimi rokmi
tívne k hodnote práce to 5% týždňa, teraz len 3
vyzerá takto: pred 10 rok týždne. Za bežné mužské
mi si zamestnanec mohol šaty sa platilo zárobkou
kúpiť nový dom za 272 40 hodín, dnes 27 hodín,
týždňov svojej mzdy, te mužská košela stála 3 ho
raz ho to stojí 311 týždňov diny práce, dnes len 2 ,
ženský zimný kabát sa dal
mzdy.
Mnoho tovarov a služieb zakúpiť za 23 hodín prá-

To znamená, že vcelku
si dnes zamestnanec kúpi
za to, čo donesie vo vý
platnom sáčku, viac ako
pred 10 rokmi, napriek to
mu, že inflácia značne
ovplyvnila cenovú hladi
nu. Tento priaznivý vývoj
v životnej úrovni treba
pripísať najmä tej skutoč
nosti, že americkí odborá
ri predkladajú svoje po
žiadavky pri rokovaniach
o nové kolektívne zmluvy
dobre ekonomicky odôvod
nené a že ich aj presadia.
Niekedy sa presadia také
to úpravy na ochranu reál
nej mzdy pomerne ľahko,
inokedy si to zamestnan
ci vynútia štrajkom, ale
ako spomenutá štúdia o
vývoji životnej úrovne za
desať rokov ukazuje, za
mestnanci'vždy svoje pre
sadia.
D. Lehotský

Časopis U. S. News’ and
World Report pripravil a
zverejnil štúdiu o tom, aký
vplyv mala inflácia za po
sledných 10 rokov na reál
nu hodnotu miezd. Podľa
tejto štúdie sa celková ži
votná úroveň amerického
zamestnanca za posled
ných 10 rokov o niečo
zvýšila, pretože priemer
ná mzda zamestnancov
vzrástla za tých 10 rokov
o 94%, zatiaľ čo inflácia
zvýšila cenovú hladinu asi
0 8 %. Pritom niektoré ce
ny sa zvýšili značne, za
tia ľ čo iné len veľm i ne
patrne a niektoré dokon
ca poklesli.
Štúdia časopisu však ne
predkladá tento cenový
pohyb v absolútnych hod
notách, lež porovnáva, ako
dlho musí zamestnanec
pracovať, aby si mohol
zadovážiť niektorý druh
tovaru alebo služieb. Pri
takomto vyčíslení možno
podľa cenového pohybu
za posledných 10 rokov
zadeliť tovar a služby do
troch cenových kategórií.
Do prvej sa zaraďujú tie
tovary a služby, ktorých
cenové zvýšenie pokračo
valo úmerne s infláciou.
Do druhej kategórie sa
zaraďujú tie tovary a
služby, na ktorých zakú
penie odpracuje dnes za
mestnanec menej ako za
ne odpracoval pred 10
rokmi. A konečne do tre-

tej kategórie sa zaraďujú
tovary, ktoré podstatne
zdražili, takže zamestna
nec za ne musí odpraco
v a ť podstatne viac času
ako pred 10 rokmi.

však relatívne k hodnote
práci zostalo na tej istej
cenovej úrovni ako pred
10 rokmi. Tak napr.: za
DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
Karel NEVEČEŘAL
Charles Express Van
20 Rainsford Drive,
Noble Park North,
Virtoria
Tel. 795-8714

Vyberte si z ohromného množství knižních titulů,
které nabízí KN IŽN Í CENTRUM! Malá ukázka:
Cizojazyč. slovníky, i technické. — Obrazové
publik. — Kuchařky české i slov. — Hanzák:
Světem zvířat — Švejcar: Péče o děti — Brožek:
Cukrovka — Scheinpflugová: Český román — Sekora: Ferda cvičí mraveniště — W erfl: Píseň
o Bemadettě — Undsetová: Kateřina Vavřincova
— Vachek: čtyřicetiletý — Šrámek: Tělo —
Stendhal: Kartouza parmská — Skružný: Humo
resky — Sayersová: Vražda potřebuje reklamu
— Marek: Panoptikum st. krim. príp. — Col
lins: Žena v bílém — Christie: Zkouška neviny
— Borovička: Tajemství špionáže — Sedlmayerová: Láskám hrozí smrt — Simenon: Augusti
nova smrt — Reymont: Sedláci — Payer: V le
dovém zajetí a nesčetně dalších.
Též přijímáme přihlášky k Seznamování !
Pište na

KNIŽNÍ CENTRUM, Box 3483 " C"
HAMILTON, ONT. CANADA

L. & G Pmrgl
■

odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Telepftoíie: 347 5242

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLn

NC

TR A VEL

14 QEENS ROAD, MELBOURNE, 3004
(roh Arthur Street)
Informujte se u nás o podstatně snížených
cenách letenek do Evropy a Ameriky.
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, víza atd.). P ři organi
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování. Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
(česky neb slovensky)
NA PANI E. WOLKovou
Telefon 267-3177,
v případě nutnosti pó hodinách 528-1319

HLAS

DOMOV A
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srsilan^prednášky prof. Josefa Kalvody přednesené na sjezdu SVU v Clevelande v
r, v .. jjeesfcasjsy sí vyžádaly US State Department a některá dokumentační střediska ve Spoa T f*»x o p é. Byia umístěna mezi Papers Available, které vydává pro vládní a jiné
£ bc£ b3 e t S aegasrsment of State, Bureau of Intelligence and Research.
jS S s ls - = a c e pramenu jsou v překlade vypuštěny, zájemci si je mohou vyžádat od autora této před
ají® ® - jEjĽasx podkladem je zčásti kapitola 13., “ 1968” , jeho knihy Czechoslovakia’s Role in Soviet
S t a c q F . jZgigB vydalo nakladatelství Univesity Press of America v lednu 1978.

SHIATSU JA P A N E S E MASSAGE C E N T R E
Japonský personál —
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
> pondělí s « patek od 10 bod. dop. do 9 hod. večer
STUDIO

ftestup a pád Alexandra Dubčeka
Josef Kalvoda
Veta* snaío íidí žijících mimo Slovensko kdy slyšelo o Alexandru Dubčekovi předtím, než se stal prvním
tuwuam&jtm Komunistické strany Československa v lednu 1968. O několik let později, po krátké slávě,
jr it * jpsaěaw upadlo v zapomenutí a objevuje se jenom někdy jako symbol “ Pražského jara” a "sociaBmwihi s Bdskou tváří’'.
AAeratara vztahující se ke krátké kariéře Dubčeka a událostem v Československu v r. 1968 je velmi
mesáSĚé Přesto však není možno napsat "definitivni" studii o "Pražském jaru" a Dubčekově roli v
v b i v Protože události oněch dnů se stále ještě rozvíjejí. Rovněž i interpretace dubčekovského fenomena
Bantan nejednotné v důsledku předsudků autorů a nedostatku nezvratných důkazů. Konec konců, archivy
SwBtasfických stran zemí komunistického bloku a soukromé dokumenty funkcionářů komunistických
s t a n nejsou přístupné. Není možno z důvodů poli fických, osobních, bezpečnostních a jiných získat
specifický důkaz — důležitý dopis, záznam o rozhovoru, odhalující deník či poznámku o osobním rozhoSW5K, která by nezvratně vysvětlila, proč se Dubček vyšinul a proč padl.
Jsfeo Jeden z těch, kteří opustili Československo
* poetických důvodů v r. 1948 a po dvaceti letech
i S f i zpět na návštěvu, sledoval jsem velmi pozor
m i Tývoj a události v zemi, z níž pocházím. Z po
pasování a rozhovorů s lidmi v Sovětském svazu a
t Československu během léta 1968 přišel jsem k záT Š n , že Sověti měli vojenské .a strategické zájmy
t Československu. To však nevysvětluje pád Novot
n é «), vzestup Dubčeka, drsné metody Sovětů a ne
slavný konec Dubčékovy kariéry.
D vě otázky přicházejí na mysl: Proč byl Antonín
Novotný, první tajemník Komunistické strany Čes
koslovenska, nahražen Dubčekem v lednu 1968? A
proč Sověti použili takových drastických prostředků
k dosažení svých cílů?
Klíč k zodpovědění prvé otázky lze nalézt v ně
kolika oficiálních prohlášeních. Gustav Husák, vůdce
znova “ posovětizované” Komunistické strany Česko
slovenska, který v dubnu 1969 vystřídal Dubčeka ja
ko první tajemník strany a který vyslovil souhlas
se sovětskou invazí, jakožto nezbytnou k záchraně
socialismu v Československu, prohlásil v srpnu 1969,
že v zemi byla téměř “ desetiletá krize’’ a že republi
ka “ sklidila to, co Novotný sil během téměř deseti
le t. . ..” .
Oficiální prohlášení KSČ, datované v prosinci 1970,
viní za tuto krizi Novotného, který správně neprovedl
direktivy 13. sjezdu strany konaného v r. 1966. Tento
dokument vytýká Novotnému, že dovolil ideologické
■odzbrojení strany, že dovolil obnovení zbytků buržoazních názorů, pronikání pravicového oportunismu
do strany a že dostatečně nezdůrazňoval nutnost
vždělávání straníků a ostatních pracujících v duchu
marx-leninismu. “ Teoretická práce ve straně byla
zanedbávána po mnoho let a trpěla povrchním for
malistickým postojem k ideologické práci mezi členy
strany. I takové teoretické instituty strany, jako Hi
storický ústav KSČ, Vysoká škola politická ÚV KSČ
a Ústav politických věd byly už dlouho před rokem
1968 nositeli, mnohých revisíonistických koncepcí.’’
' Tento dokument rovněž vznáší obvinění, že v červnu
. 1967 byl udělán veřejný pokus “ ustavit revisionistický, protistranický a protisocialistický program” , šlo
o "projevy organizované pravicovými skupinami spi
sovatelů kolem A. J. Liehma, P. Kohouta, M. Kua. dery, K. Kosíka, L. Vaculíka a J. Procházky na
4, sjezdu spisovatelů, s cílem zajistit veřejnou pod
poru pro tento program’ ’ . Jaký postoj zaujal No
votný k této a podobným situacím? Dokument síra
ny říká: “ N ovotný. . . neměl naprosto žádné cítění
pro koncepční práci, bez rozdílu odmítl kritické Masy
a nerozlišoval mezi dobře míněnou kritikou a pravi, covými útoky. Často zaujal mnohem ostřejší, postoj
proti těm silám, které se snažily vytvořit zdravou
situaci ve straně, než proti pravicovým živlům. Na
místo aby se postavil v čelo marx-Ieninskéfao směra.
objektivně brzdil úsilí strany docílit tvořivé aplikace
usnesení 13. sjezdu, ideologické a akční jednoty a
upevnění vedoucí role strany.” Tento dokument rov
něž tvrdí, že Novotný byl nedůsledný, jednostran
ný, neřídil se zásadou “ kolektivního vedení” , byl do
mýšlivý, subjektivní, posedlý slavomanem a podezí
ravý. Jeho povaha a “ nekritický postoj některých
jeho blízkých spolupracovníků” byly mezi důvody,
pro něž “ úsilí nalézt cestu z dané situace a akti
vovat stranu se soustředilo na otázku jeho odchodu
z vedoucí funkce ve straně” .
Zjevně byl příliš “ liberálním” pro Moskvu a stou
pence skalní linie v KSČ. Přitom byl Novotný rov-

32,

Up|>er Plaza, Sauthant Crest Hatal,
Melbourne. Telefon 63-7782
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prot.
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Prase.

Případ Laušman
Karel Schwarzenberg

Mám-li v dohledu sedmdesátiny, téším-li se, že už
mám půl tuctu vnoučat, mohl-li jsem vzpomínat na
svou maturitu před padesáti lety (HD č. 13/79 p. r.),
pak tím spíš si dobře pamatuji, co se stalo před
čtvrt stoletím. Tehdy byl “ případ Laušman” . Neměl
jsem s tím případem ovšem sám nic společného,
nez mjdným aparátčíkem, který si znepřátelil mnoho ale neměl jsem k němu daleko, pokud se místa tý
bdí během svého dlouhého funkčního termínu a ne če. Laušman byl totiž unesen ze Salzburku, kde
uspokojil požadavky pokrokových sil ve straně a jsem se tehdy živil prací v “ America House” (ře
těch, kteří toužili po větší svobodě. Zhoršení eko ditel toho domu se jmenoval Miloš Pták, a proto dal
nomické situace v Československu bylo mu rovněž člověku z Čech takové zaměstnání). Salzburk byl
dáváno za vinu. Tudíž lidé, kteří naléhali na jeho tehdy plný uprchlíků a emigrantů ze všech možných
odchod z veřejného života, nebyli stejného ideolo zemí, od Kalmyků až po Slezáky, a tudíž nescházeli
gického směru — byli proti němu z rozdílných, často ani Češi. Některé jsem vídal, s některými mě svedla
i opačných důvodů. Potom byl Dubček vybrán za dohromady i moje práce — a představíte si, jak nás
nástupce Novotného a Moskva s tímto výběrem sou rozčiloval případ Laušmanův. Hnedle nastala — jak
to líčí článek dr. Kalvody (HD č. 13/79, p. r.) —
hlasila.
diskuse o tom, zda šel Laušman domů dobrovolně, a
Výběr vůdců v zemích sovětského bloku není po zda vždycky už jednal tak, aby se domů vrátit mohl,
nechán náhodě. Je známo, že Leonid Brežněv strávil anebo zda byl unesen. Mnozí tehdy věřili, že šel
— během své návštěvy Československa v prosinci dobrovolně. K tomu se pojila zmatená debata o spo
1967 — k nelibosti Novotného více času s Dubče rech uvnitř sociální demokracie.
kem než s ním. Ale nejdůiežiiějsí důvod k odchodu
Já jsem tehdy říkal: Je vyloučeno, aby býval v
Novotného byl asi vynechán z citovaného iW n w a - emigraci ve službách pražské vlády, a aby se vrá
tu: že totiž Sověti chtěli m ít v Československu svoje til po splněném úkolu. Je to vyloučeno i z důvodu
vojenské posádky.
pro ume docela osobního, ale myslím také průkazné
V roce 1966 se Konaly ■vojenské manévry Varšav ho. Můj argument je tento: V Salzburku jsem se
ského paktu (cvieem "VTtava”'). které znovu ukázaly sice s Laušmanem nesetkával — leda snad jednou
zemepisnou důležitost np**V
.w
v- sovětském — a to právě proto, že jsem s krajany politické ho
vojenském pláňavám. Sm&äsÁ <ára-fe»gfa-8rě zájmy veny nevedl, politicky činný nebyl. Ale moje jméno
vyžadovaly přítomnost spolehlivých sovětských jedno je známé i v Salzburku (můj prastrýc tam býval
tek v Československu. Byte savitHHáo Novotnému, aby arcibiskupem nežli zasedl na stolec pražský) a jak
požádal o umístění lagaširfi sovětských útvarů v zá jsem právě řekl, krajany jsem vídal. Dokonce častě
padní části Československa a on, údajně ten návrh ji toho, co vydával cyklostylovaný časopis. Pro Laušzamítl.
mana bylo snadné se se mnou seznámit. To by byl
(Pokračování na straně 6)
bezpochyby udělal, kdyby byl měl z domova úkol
sebrat informace o em igra ci.. . vždyť ze “ Svobod
né Evropy” známé moc dobře, jak se to dělá. On
PRVO TftfDN f K U CH YN E
■to neudělal: neprojevil o mne a ‘ pokud vím ani o
T7J E B A R K L Y S T .ř
|jiné krajany nejmenší zájem. Za daných okolností ta! ké neměl k tomu žádný důvod; ale byl by ho měl,
S T . K IL D A , V IC.
kdyby se byl zdržoval v Salzburku proto, aby sháněl
(roh Belford
informace.
A Barkly Sts.)
Že by se byl o mně nedověděl nic zajímavého?
Telefon: 534-6238
že by se , o mně nedověděl nic. zajímavého, nějaký
Specialista
fízl, který tehdy v Salzburku bezpochyby byl — jako,
na čerstvé ryby
že v laciné závodní jídelně America Housu jsem si
strašlivě zkazil žaludek; že beztak nedělávám nic tajDenně též tradiční česká jídla
j něho, a kdyby mě o to požádali, ochotně bych o sobě
Obědy a večeře po celý týden (mimo pondělí)
i posílal sám zprávy do Bartolomějské — to je zase
HOTOVA JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
; něco jiného, hlavní věc je, že i tenhle můj zážitek
od 18 porcí výše kamkoli v Melbourne
■prokazuje, zdá se mi, Laušmanův únos.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
srdečně zve Vás a Vaše přátele na

PRVNÍ
REPRESENTACN1 PLES
V ČESKOSLOVENSKÉM SOKOLSKÉM NÁRODNÍM DOMĚ
(v obou sálech) 497 Queensberry St., North Melbourne,
který se bude konat v sobotu 8. září 1979
Začátek v 7.30 hodin, konec v 1.30 hodin
Účinkují dvě kapely -Rj Likérová licence (BYO)
Vstupné včetně večeře o 3 chodech $ 12.00, pensisté a studenti $) 10.00
Předprodej vstupenek a rezervování míst; tel. 232-5574 (Kadaně),
848-5729 (Petráň), 26-5618 (Vozábal)
čistý výtěžek ve prospěch Národního domu
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Vzestup a pád Dubčeka
(Pokračování se strany 5)
Důvodem k vybrání “ našeho Saši” , jak Brežněv
říkal Dubčekovi, za nástupce Novotného v lednu
1968 bylo spíše asi sovětské přání zbavit se Novot
ného než hříchy, z nichž byl později obvinován.
Poněvadž nemohl být nadále kontrolován a nebyl
ochoten vykonávat politiku diktovanou sovětskými
strategickými zájmy v Československu, přestal být
užitečným “ v systému, v němž všechno lze manipu
lovat” , jak to vyjádřil český filosof Karel Kosík.
Ačkoliv Sověti mohli mít několik příčin k akci
v srpnu 1968, Dubčekovo vlastní přiznání v září 1968,
že on a jeho soudruzi podcenili sovětské “ strate
gické zájm y” v Československu, potvrzuje teorii, že
Sověti měli především vojenské a strategické důvody
k invazi.
Neochota Novotného požádat o umístění sovětských
vojáků v Československu byla vice než dostatečnou
příčinou pro sovětské neoficiální schváleni kampaně
proti Novotnému, kterou vean jeho souaruzi v pro
sinci 1967 a v lednu ia68. V one aobé se Duocek
jevil vhodnější osobou k provedeni sovětských zámě
rů v Československu. Je znamo, že Dubček žil nějaký
čas v Sovětském svazu a navštěvoval vysokou stra
nickou školu v Moskvě. Na 13. sjezdu KbC, konaném
v; r. 1968, pronesl Dubček silně protizäpaam reč a
naléhal na “ nepřetržitou bolševizacť’ KbC v tradici
Klementa Gottwalda. Když se Dubček stal novým
vůdcem KSČ, formuloval v řeči na oslavu avacátebo
výročí únorového komunistického vítězství v unoru
1968 v Praze principy “ pravoverného’’ a speciálně
se zmínil, o nutnosti provedení úkolů vytčených 13
sjezdem KSc konaném v r. 1966. Na oslavě byli
přítomni hodnostáři zemi sovětského bloku, včetně
Brežněva, a při této příležitosti se Dubček zmínil
o své., konferenci se sovětským vůdcem v Moskvě
29. ledna 1968, na jehož podkladě bylo nepochybně
uděláno rozhodnutí zcela odstranit Novotného ze stát
ního a stranického aparátu.
Protože se po uvolnění censury v Československu
soustředila velká část žurnalistických útoků na N o
votného, je možno se domnívat, že původním důvodem
k povolení volné ruky komunikačním prostředkům
bylo odstraněni Novotného lidi ze stramcse a statni
administrativy. Aie po ochutnám jaoika svoooay se
komunikační prostředky nespokojily jen s kritikou
Novotného a jeho kamarádu, ale začaiy kritizovat sa
motný systém a to se museio eventuelně zneami
Sovětům.
Začátkem května navštívil Dubček Moskvu a So
věti s nim projednávali otázku ponechaní v cecnacn
některých svých vojenských jednotek, kiere se méiy
zůčastmt vojenských cvičeni konanyen y červnu v
Československu. V polovině května přijela vojenská
sovětská deiegace ao Československa, aDy jeonaia o
stejné věci. V této době už ale čs. tisk začai zdů

razňovat naprostou suverenitu, nezávislost a neintervenování v domácích záležitostech. O sovětském záj
m u umístit v Československu některé své vojenské
jednotky referoval v dubnu a květnu německý a
francouzský tisk, ale českoslovenští a sovětští miuvči popřen, že takový úmysl existuje.
P o červnových vojenských m anévrech váhaly ně
které ze sovětských vojenských jednotek opustit zemí
a otázka umístěni vojska v Československu se staia
jaoikem svaru mezi ooema státy, ť o časovém od
stupu se zaa, že la. červenec 1966 byi kritickým pro
historn “ Pražského j a r a ’’ a kariéru A lexandra D u b 
čeka. Ústredni výbor Komunistické strany Českoslo
venska byi veřejně varován vuuci pěti Komunisuekycn stran, kten se sesn ve varsave. Jimi vyuane
pruraasem oosanovaio uz podstatu tono, co oyio pozueji znamo jako Brežnévova aoktnna (.jejíž puvou vsak
íze ouvocai uz ze spisu a akci Demnovycn, btannuvycn a unruseovovyenj.
r-rotoze preoseamctvo ústředního výboru JXbc m a
sovalo p ro u ucasu československá n a varšavské po
radě, Ntiocek se tam neaostavn, aoy nedal Breznevovi pmezitost nutit jeho deiegaci k souruasu s punecnamm easa sovětského vojska po m anevrecn v
československú, v teto uobe uz m usei Breznev v ě
dět, ze se v “ našem basoví” přepočítal. xenoz one,
lo. července, mel generai-poručik Väciav Prem ik na
teievm tiskovou konferenci, o ktere aie uenm u s k
nereierovai. u enerai poznamenal, ze io um po skon
čeni vojenskycn m anévrů se stale ještě zdrzovaiy v
československú časti sovětského vojska a to v pri
mem rozporu s prohlášením m aršála Jakubovskeno,
že odejdou. Prchuk odmlti varšavskou konferenci a
verejne promasn, že ve varšavské smiouvě neexi
stuje provisorním, Ktere by uavaio pravo kteremukon čienu arbitrarne umístit ci ponechat vojenské
jeonotky na území druhých členských stacU. Naienai
na to, ze stát nesm i dovont znásilněni své statni su
verenity a vměšovaní se uo jeno vnitrmcn zaiezitosu.
Z a toto promašeni byl Prem ik napauen sovětským
tiskem a po sovětském protestu uuocek zrusn o.
oaaéaeru ustřeomho výboru N b c , v jenož ceie stai
oa leana Išdd Prem ik, čímž no zDavn kučove pozice
v arm ádě. Odvoláni generála Prchiíka dokumentuje,
že Dubček vyhověl moskevské žádosti a odmítl jit
cestou, která by mohla vést k nezávislosti ň a M osk
vě. Odstraněni Prchiíka, který naienai na vedoucí
n o c , aoy odporovali sovětskému u a xu a pripravni
zenu na možnost sovětské vojenské akce, zajistno,
ze sovecske a aruhe arm ady otoku se nesetkaly s
ozbrojeným odporem během invaze.
btručné řečeno, bovětsky svaz se snažil dosáhnout
svyen vojenskycn a strategických cnú v Českoslo
vensku Denem ja r a a léta iaoa. veřejn e míněni a
n ae kolem D ubčeka n a něho naiéhaii, aDy odporovat
sovětské žádostí o umístění jejicn jednotek v zemi
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a aby trval na “ národní suverenitě” . Poněvadž Dub
ček “ nespolupracoval” , Sověti se rozhodli dosáhnout
svého cíle pomocí invaze, ač tím utrpěli politickou
ztrátu.
Dubček měl jiné možnosti, než jen tu, kterou
zvolil. Mohl přijmout radu generála Prchiíka, zmo
bilizovat zemi pro eventuální odpor a použít hrozby
vojenského konfliktu jako obrany proti sovětské in
vazi. Anebo v případě nutnosti dát povel ozbrojeným
silám odporovat armádám Varšavského paktu. Prchlíkův návrh byl zamítnut vedením KSČ z toho dů
vodu, že by to byl projev nelojálnosti k Sovětskému
svazu, ne-li provokace. Odmítnutí Prchlíkova návrhu
a nekonání žádných opatření proti možné sovětské
invazi ukazuje, že ani Dubček ani strana nezamýšleli
nastoupit cestu, která by mohla vést k nezávislosti
země na
Sovětském svazu.
Dubček se mohl rozhodnout pro jinou možnost.
Mohl dát souhlas k požadavku bovětú ponechat po
m anévrech některé z jejich jednotek v Českosloven
sku. A však “ populárni” Dubček nemohl udělat to, co
“ stalinista” Novotný odmlti, nemohl totiž souhlasit,
aDy Sověti m ěli sve vojsko v Československu. Xak
se iiuDéek vzdal odou realistických možnosti: bud
se stat koiaooraniem aneoo vuucem naruamen sn,
ktere se postavily proti Moskvě.
V říjnu 1968 Dubček zničil svoji vlastni integritu a
popiuarm představu člověka hájícího nezávislost Čes
koslovenska, když dai souhlas k smiouvě o “ do
časném ” umistém sovětských vojenských jednotek v
československú, je jic h trvaie umístěni oyio zajiště
no smiouvou z května 19 ni, zahrnující podstatu Breznévovy doktríny. fiik á se v ni, že obrana socialismu
je spoiecnou mezinárodni povmostí všech socianstickycn zemi. Rovněž i form anzuje trvalé umistění soveeskeno vojska v československú a povinnou konsuitaci jeho viady ve věcech mezinárodni politiky,
x ak Duoček pomohl uvest v život “normalizační pro
ces’’ v Československu.

Věděl Dubček o sovětském plánu invaze Českoslo
venska? Odpovědi na tuto otázku jsou rozdílné. De
set dní před sovětskou invazi odpověděl příslušník
čs. intelektuálního zřízení na moji otázku “ Co soudíte
o teorn, že Sověti plánují invazi Československa?”
takto: “ Pane kolego, to, co nazýváte teorií, je sku
tečnost.’’ Je těžko věřit, že Dubček nemohl vědět
o sovětských přípravách k invazi. Ve své naivnosti
nejspíše ale neentěi věřit, že Dy mu Brežněv mohi
něco takového udělat.
Jádrem věci zdá se být Dubčekova naivnost a
jeho neznalost marx-ieninské mocenské politiky, a
metod a operačního postupu Sovětů. V červenci 1968,
když byi Dubček na vrcholu své popularity jak doma
tak i v cizině, řekl mi oriiiantni politický přítel a
pozorovatel žijící v Praze: “ Duocek je průměrný
člověk, s nimž bych nechtéi mít intelektuální rozho
vor, poněvadž by byl velmi nudný. Vynesla ho vlna
času.” ivratce pote jiná vma, přicnazejici z vychoau,
Duočeka smetla.
.

AMEKiCKt KOHOUTOVIKY
Jára Kohout
ARABOVÉ SE SMĚJÍ
Vláda by byla ráda, kdyby se šetřilo benzinem.
Jezdí se auty na výlety a to by se nemělo. Washing
ton chce, aby v každém vozidle neseděl jen jeden
pasažér, ale aspoň tři. Sedavá statistika praví, že
v roce 1960 jeli průměrně v jednom autu čtyři lide,
v roce 1970 jen tři, 1975 jeni dva, nyní jen jeden
Potom jsem se dočetl, že za pět let se sníží osazen
stvo aut o dalších 50%, což znamená, že v každé
káře bude sedět půl člověka. Za deset let by za ny
nějších podmínek jelo asi auto po silnici a nikdo
by v něm nebyl. To- nelze připustit, sedavý prostor
se musí využít. Když už má někdo možnost jet,
musí přibrat pocestné.
Má se taky jezdit pomaleji, aby se spotřebovalo
méně té vzácné pohonné látky. Není proto divu, že
se jde na šoféry i s triky. Aby hodně zpomalili, vy
mysleli tuhle na jedné superdálnici nápadnou ceduli:
Přechod pro nudisty a nudistky — a jak blahodárně
to působí!
Benzím prý budou smět kupovat jen lékaři. Však
se dal sousedův kluk jen kvůli tomu zapsat na lé
kařskou fakultu. Taky prý hasiči dostanou šťávu,
takže, když mu nepůjde studium, stane se prý ha
sičem. V supermarketu při nákupu za víc než 10
dolarů obdrží každý zdarma malou lahvičku benzí
nu. Tatínkové si zase půjčují kola a koloběžky od
svých dítek. Z okna činžáku na Manhattanu tuhle
křičel mladý otec radostně: “ Narodil se nám malý

arábeki” , což vyvolalo hodně závisti. Kolemjdoucí
se mračui a mumxan: “ Jo, tomu se to smeje, když
mají v rodině Araoa. Xi nudou mít benzin!”
Vynálezci se žäaaji, aby Arabům smích zarazili a
vynalezli náhradu za benzín. Za války se prý jezdilo
v Evropě na dřevoplyn. Nebo přidávat do benzinu
hh? U nás “ ve stare vlasti” , jak se tu říká, se to
dělalo před padesáti léty a nakonec z toho byla li
hová aféra — ale jelo to. Opravdu se má začít
vyrábět líh do aut z kukuřice, ze dřeva, meruněk,
višní a z Chile. Alkoholgas bude tedy různý: jablko
vý, šípkový, česnekový, cibulový. Takový švestkový
asi prožene káru pořádně. A po benzínu z Chile,
pojede vůz čile.
Stoupla taky záliba v jezdění na koních. Cowboyové jsou však otráveni, protože ve městech se
na ně vztahuje nařízení o psech — že nesmí odpaděnije zůstat na cestě. Cowboy s sebou musí proto
nosit u sedadla lopatku a koukat se za sebe.
S pomocí v nouzi se hlásí taky Čína — z Pekingu
přišly už první rikši!
Poslední čas jsem nejezdil a tak mám na spidometru ujet tři měsíce. Moc dobrého muže znám u
jedné benzínové pumpy a tak mu povídám: “ Co stojí
kapka benzínu?” Zamračil se a povídá, že kapka
nestojí nic. “ Tak mi nakapejte 4 litry.’’ Smiloval se
■nade mnou, je to moc dobrý kamarád. Celou noc
jsem pak nespal, měl jsem strach, že mi někdo ty
4 litry z vozu vycucne. Ráno jsem si po delší době
vyjel — to bylo radosti! A ty fronty na vzácnou
šťávu všude kolem! Jak daleko se však dojede se
čtýřmi litříčky? Daleko ne. Tlačil jsem káru po mo
stě, to byla dřina!, až jsem ji dotlačil k pumpě —
jenže to byla pumpa požární. Zatímco tam stojím a

—
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rozhlížím se po té benzinové, dostal jsem pokutu,
protože u požárního hydrantu se stát nesmi. Benzi
novou pumpu, která tam nexae určité byla, jsem ne
našel. Až pak jsem se dozvěděl, že ji celou zloději
ukradli pro tu trošku benzinu, co v ní je. Možna,
že zapomněli, že může být víc v nádrži zakopané pod.
oetónem.
Xak vidíte, napřed nás postihla železná opona a
ted’ tu máme Gázovou oponu. Moc si z toho ale ne
dělám, všechno může být dobře režírovaná a pěkné
sehraná overtura k tomu hlavnímu. Však už je to tu:
benzín dražší a dražší. Nám je to ale jedno, na nás
to tak neplatí, šoféři to zaplatí. Nedostatek benzínu
svádí ovšem jeden na druhého — jako vždycky.
Asi z toho bude “ Benzín Gate’’ !
SOUD
Soudy jsou moderní a proto k provinilcům velice
jemné a ohleduplné. Zlosyni a zlodcery jsou velice
často po krátkém výslechu propouštěni. Kdekdo po
čítá s tím, že lupiči jsou polapeni jen v televizních
seriálech. A konečně — vězení se přestavují podle
návrhů vězňů a zločinci se do nich hrnou, krimina
lita se vyplácí. Nedávno stálo pět mladíků před
soudem, protože se vloupali do vězení. Prý se chtěli
mít dobře. V celách jsou sami mladí zločinci — vězění jásají mládím. Osazenstvo Sing Singu se právě
usneslo, že všichni kriminaiisté musí nosit nepro
střelné vesty, bez nich nesmí kriminálnik Vesty mu
sí zakoupit stát a prodává je podnik Mafie.
U jedné paní našla policie sklad věcí ukradených
v obchodních domech. Byla souzena, ale propuštěna,
když prohlásila, že je studentka, že studuje, co se
nejvíc krade. Pak dostala pro své výzkumy státní
subvenci.
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Václav Šiki: Nač Jaru nezbyl čas (68 Publishers, Toronto, 1968)
Erich Kuika: Židé v československé Svobodově armádě (íamtéž)

Bolavé vzpomínky

Zda se, ze cěska exilová nakladatelství vydávají v poslední době se zvláštní
oblibou memoárovou literaturu. Curyšská Konfrontace má "na svědomí’' kromě
trojdílné práce tajemníka dr. Beneše, Eduarda Táborského (zatím vyšel jen
první díly), i rozmarné, leč na můj vkus příliš do popředí autorovu osobu stavě
jící vzpomínky Vladimíra Škutiny na jeho "padesát měsíců" kriminálu; ko
línský Index Mlynářovy a Frolíkovy záznamy o jejich nedávné minulosti; a
Toronští v posledním "vrhu" prezentovali hned dvoje memoáry, které na sebe
časově takřka navazují: Kulkovu studii o Židech ve Svobodově armádě a Šikiovu zprávu o nezdařené, protože nedokončené rehabilitaci západních vojáků
II. světové války.
Kulkova kniha je obha noho." Kdyby byl Kulkc
joba účasti židů (jako ná pozorněji četl “ Švejka”
rodnosti) v bojích čs. jed byl by tuto pasáž vyne
notek na východní frontě, chal; připomíná totiž pří
obhajoba tak intenzivní, běh vozatajce Josefa Bon
že při vší dokumentárno- ga, který, byv zasažen ku
sti možná vzbudí někde sem granátu, snímal po
právě opačný pocit, než stroj ze zabitého koně a
jaký autor zamýšlel. Mám bručel přitom za neustálé
tu na mysli pasáže jako palby ruského dělostřelec
třeba svědectví miřiče Jo tva: “ Jen si střílejte,
sefa Muellera: “ . . . Byli zpropadení zuřivci, já po
vojáci, kteří plakali, naří stroj tady nenechám!”
Takových přespřflišností
kali a pokoušeli se ze stra
chu i z bitvy uprchnout. se měl autor vyvarovat.
Židovští vojáci takoví ne Mohl je klidně vypustit,
byli. I když jsme pociťo neboť materiálu, který se
je
přesvědčující
vali strach, neukázali jsme bral,
to, šli jsme, bojovali jsme množství a je průkazný.
a umírali jsme."
A nepodává jen obraz o
Jinde se dočteme o aspi tom, jak se chovali Židé v
rantu Gruenbaumovi, kte čs. jednotkách na východ
rý byl zasažen do břicha ní frontě, ale celý složitý
střepinou
explodované přehled vývoje těchto jed
bomby. Šest lékařů se po notek, od těžkých začátků
koušelo o jého záchranu. v Polsku, od legie, pocho
A když jej bez narkózy dující po porážce Polska
nouzově operovali, Gruen- na východ, přes první sa
baum
je
povzbuzoval: mostatný čs. prapor v Bu“ Jen do toho, páni dokto zululuku, první samostat
ři, vždyť jsme ve válce. nou čs. brigádu a druhou
Nelituji ničeho, jen toho, paradesantní brigádu až
že jsem nesundal ani jed- po samostatný armádní

Soudcové nemají čas bavit se se zločinci, mají
spoustu jiné práce, protcže lidé se soudí pro každou
maličkost. Jedna známá se nedávno začala soudit
se sousedkou, protože ta nosí stejné šaty jako ona.
Nebo jakýsi Jerry Bock sešmaťchal boty a žaloval
továrnu o 10.000 dolarů, protože prý kramflek byl ze
špatného materiálu. Povětrnostní hlasatel byl žalo
ván dobročinným spolkem, který ohlásil na příští
neděli veřejný piknik, že ten hlasatel zašantročil
hezké počasí tu neděli Kanadě. Jeden mladý muž se
při holení řízl a žaloval továrnu na žiletky o pou
hých 8 miliónů, protože prý žiletka byla příliš ostrá.
Jeho advokát dostane polovinu. Jedna moc hezká
paní zase vysoudila 800.000 dolarů, když žalovala dok
tora, že jí při operaci slepého střeva pošoupl pupík
o dva centimetry vlevo. Nemá prý ráda levoty,
vždycky byla pravičačka. Žena rybáře z Moodusu
žalovala svého manžela, že ji zmlátil živým úhořem.
Soudce dal pokutu mužovi, protože byl surový a ublí
žil úhořovi.
Mladistvý zločinec zastřelil pistolí tři lidi. Re
volver se nenašel a výrostek před soudem prohlásil,
že revolver neměl, jen hračku. Soudce mu uvěřil, pro
tože u soudu není zvykem starat se o oběti, když
nebyla nalezena vražedná zbraň. Jiný chytrák si
•natiskl doktorské diplomy a prodával je po dvou do
larech než ho chytli. Soudce uznal, že se to tisknout
může, máme přece svobodu tisku. Třináctiletý byl
zatčen v podzemní dráze, když ohrožoval revolverem
pasažéry. Soudce byl dojat a propustil ho, když ne
zletilý prohlásil, že ten revolver je vzácná památka
— dostal ho od matičky k dvanáctým narozeninám.
Jakýsi Bili Cross se vloupal v noci do bytu nějaké

antisemitismus začal rcu
máhat i v nových útv;
rech tvořícího se čs. aa
mádního sb oru ..
je t
důkaz, že “ Árijský boj
měl v ČSR víc přívrženci
než se obecně přiznává.

Téměř statistické údaj
(b y ť někdy rozporné např.
československýc
sbor. Je přirozené, že se obětí nacismu je jedno
autorův zájem soustřeďu 360 tisíc, ob dvě stránk
je ovšem zvláště, na vojá dále už jenom 300 tisíc
ky židovské národnosti. počet usmrcených Židů zi
Oficiální historiografie se stává týž: 260 tisíc) s
o nich nezmiňuje a po střídají s osobními svědec
této stránce je Kulkova tvími přímých účastníků ;
kniha vskutku objevná. s barvitým líčením bite'
Můžeme v ní sledovat u Sokolova, u Bílé Cerkve
osudy jednotlivých vojáků, o dukelský průsmyk a ji
celých rodin (Lanzerovy, ných. Z-těchto záběrů vy
Hermannovy). Ale dovídá svítá, že třebas Sokolovi
me se v ní také o latent nebylo vůbec vítězstvím
nim i veřejném antisemi- spíše porážkou. I jiné le
uvádí
Kulkov<
úsrnu nežidovských vojáků gendy
a důstojníků. Jestliže se zpráva na pravou míru
vskutku všechny ty urážky
Pochopitelně věnuje Kul
Židů ve Svobodově armá ka pozornost intrikám ko
dě udály — a není důvo munistů získat vůdčí po
du, proč bychom jim ne stavení ve vojenských jed
věřili — pak to je skliču notkách na východě. Sle
jící zpráva o povaze čes duje, jak vzrůstala moc
kého a slovenského člově- Bedřicha Reicina, návště
ca, kterého ani společné vu Gottwalda v Buzuluku,
jhrožení a osudy nepřived- kde vytyčil “ jednoznačnou
y k rozumnému nazírání, linii: Ruku utneme každé
irostému všeho rasismu, mu, kdo by se odvážil vy
iteme-li například svědee- slovit pochybnosti o So
ví,
že " v paradesantní větském svazu.” Po tom
)rigádě byla většina Slo to projevu sé změnil i po
váků a několik židovských stoj velitele Ludvíka Svo
lůstojníků, kteří tam měli body, který se tím okam
jeklo. . . V té době se žikem stal z Masarykova

paní. Ta se probudila, čímž způsobila paniku a Bili
ji v rozčilení pobodal. Pak ji ještě v rámci té paniky
ukradl 270 dolarů. Soudce ho propustil, uznal, že se
všeho dopustil jen proto, že dvakrát zpanikoval.
Někteří soudcové prý ve svém volném čase vyučují
ryby, jak šikovně utéci z podběráku.
KLOKAN
Napsali mi: “ P řijeď do té naší zapadlé Austrálie!"
Tak jsem přiletěl. Do Austrálie se letí vzduchem,
protože vodou se letět nedá. Ostatně vzduch nebrzdí
tolik jako voda. Krajanům u protinožců se zdá, že
žijí v izolaci, tak jsem za nimi letěl, aby se jim to
nezdálo. Austrálie je asi jediná země, kde ještě mají
rádi Američany.
Opravdu obětaví krajané mi ukázali všechno, co ta
země skýtá, hlavně přírodní krásy. Pán Bůh byl asi
Australan. Ukázal mi, že většina mých přátel z
uprchlických táborů se hezky zabydlela a že vychut
nává kvalitu života, který není tak zbrklý jako jinde.
Tam když zapískáte na psa, tak přijde. Americká
dovolenost a neposlušnost se tam ještě docela neza
korenila. Ukázali mi, že mají svůj olej a že tedy
ještě nemusí mít dvojitá okna. Pak mi ukázali džung
le, které jsou na venkově, zatímco v Americe jsou
ve městech.
Ukázali mi klokaní krajinu. Já jako herec znal
jen kloktání, aby hlas zazníval. Klokani jsou něco
jiného. Jsou to velcí stojící potkani — potkáte je
často za městy, když běhají pod eukalyptovými stro
my. Divil jsem se, jak jsou ty stromy veliké, jak
rychle rostou. Povídal mi přítel K.: “ Rostou, ro
stou, vždyť nemají celý den nic jiného na práci!
To se jim to roste!” Později mi ukázal klokana, kte

Ženská podobizna
F. X. salda
Jak vinný keř svůj hrozen nalitý a zajíněný
tys nesla vlhkou tíhu krásy své,
osudný úděl divoženky či snad víly měsíčné:
své lůno bleskem boha ožehlé a zryté,
klín potřísněný krůpějí té vonné pěny
z jakési mořské vody podsvětné a tajemné,
kde hvězdy koupou se a kam i slunce chodí
ze záře pravěké pít jas na sklonku dne.
Tvá krása krápala jak medu plástev plavá
a těžký byly ti i rusý vlas i hlava ospalá
i tělo tvé, strom pleněný zlou rukou vraha.
Kvas pučel v tvarech tvých, jej do těla
til všila jako sémě do prsti zlá Venuše
a v bocích síla vřela ti, že div ji pojala
tvých šírých kyčli rozklenufá amfora —
leč zrak tvůj pomněnkový tiše nad tím plál,
tak rozpáčit a provinilý:
a byl, jako by odprosil za hmotu bez duše
a jak by čekal, že pro setbu svou tvé tělo
anděl přeorá . . .
(Šaldův

a Benešova přívržence
bezpodmínečným nohsle
dem SSSR a čs. komuni
stů. Na jeho naléhání od
jela jednotka do bitvy u
Sokolova, ačkoliv nebyla
dostatek vycvičená. Svo
boda se i potom snažil
všemožně křížit záměry
londýnského vedení odbo
je a tento negativní po
stoj k demokratickým me
todám vyvrcholil zradou
prezidenta Beneše v úno
ru 48 a zradou Dubčeka v
srpnu 68.
O téhle poslední zradě,
která zpečetila tragický
konec tzv. pražského jara,
vypráví pak Václav šikl

zápisník lil)

ve svých vzpomínkách.
Některé jeho charakteri
stiky tehdy už generála a
prezidenta Svobody jsou
velmi trefné: “ . . . Svobo
da je člověk velmi prů
měrných
schopností.
Vždycky byl manipulova
ný, čím vyšší funkce, tím
více s ním šoupali. Ale
kdyby nebyl tak tvárný a
přizpůsobivý, tak by už
dávno zmizel v propadliš
ti. Osud, a lepší slovo m i.
nenapadá, ho několikrát
postavil do kritických po
stavení, jenže vlivu se on
právě vždycky lekl a utekl
od něho . . ."
(Pokračování na str. 8)

rý si udělal z ocasu stoličku a sedí si na ni. Taky
jsem viděl klokaní mámu, jak se mračí. “ Mrzí ji,
že prší. Děti si nemohou hrát venku, hrají si v matči
n ě vaku a matinka je-od kotrmelců celá umordovaná", vysvětlil průvodce.
V červenci mne vezl přítel D. po silnicí a padal
sníh. Dozvěděl jsem se, že tam právě chodí klokani
lízat sůl. “ Jednou jsem tady vrazil autem do ulí
zaného klokana", povídá D. “ a ten se tak rozzlobil,
že mi skočil na auto a rozdupal přední sklo."
Jiný býložravec z čeledě klokaní je medvídek koa
la. Já ho dřív znal jen z televizní reklamy letecké
společnosti Qantas. Na ty se musí do lesa jen v
noci, ve dne spí. Měli jsme velkou svítilnu a pustili
její paprsek na rozespalého medvídka koalu. Zlobil
se, vypadal nafoukané. Povídám farmáři N.: “ Co
by nám asi tak řekl, že jsme ho osvítili?" — “ Nic!
Kdyby uměl mluvit, neztratil by s námi dvěma ani
slovo!", odpovídá přítel N.
Dlouho jsem toužil po tom být vyfotografován s
klokanem, abych se mohl v Americe chlubit. Bývalý
člen pražského Národního divadla K. mě vezl do le
sa ui Canbery a náhodou jsme drcli na silnici do
jednoho — totiž skočil nám sám před chladič. Nikde
nebyla vidět žádná krev, ale klokánek Vypadal, ja 
koby bylo po něm. Zvedli jsme ho, odnesli ke stro
mu, opřeli jej o něj a já se postavil vedle, aby mohl
Jirka dělat snímky. Potom jsem z rozpustilosti sun
dal svůj kožený kabát, oblékl do něj klokana a na
sadil mu svou čepici. Co ale čert nechtěl: klokan se
probral z mdloby a s mým kabátem a čepicí utekl.
V kabátě jsem měl cestovní šeky a pas. To sděluji
pro případ, že by toho klokana zas někdo uviděl.
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Bolavé vzpomínky
(Pokračování se strany 4j
léta na Vinohradech. Jeho strýcem byl ředitel ND
v Praze Adoiť simrt, jehož přispěním mohi po otco
vě smrti vystudovat učiteisKy Ustav. Svou knížku " O
černé hodince” připsat svému prvnímu dítěti Janovi,
později ji prepracoval a vyaai s o Drážky syna joseí'a pon nazvem Mateřídouška. A. Wemg je auto
rem legendy K Betlému, Starých pověstí pražských,
Ceskýcn pověstí a jiných knížek pro děti. Na jeho
operní libreto Čert a Káča složil a . Dvořák operu.

9 Malíř Josef Brož, který se narodil 13. 8. 1904,
vstoupá do pražského výtvarného života na výstavě
Úměiecké besedy 1939. Po jeho odchodu na vemtov
vznikla řada jeňo krajinek (Polni cestá, Krajina u
Svaté). Patřil-m ezi první uměice, kteří po skončeni
drune světové vaiky vypovídán umeiecky o hrUzacn
nacistické okupace (Lidice).
• Martin Zeman, český sběratel lidových písni a
tanců na Slováčku a Vaiašsku, se narodu 15. a. 1854Vlce než 1000 jeho zápisů vydali F. Bartoš, L. Ja
náček a A. Pek. Zemřel 31. 5. 1919.
• Historik umění Karel Boromejský Mádi se naro
dil 15. 8. 1859 v Novem Bydžově, jeho mnohostranný
kritický zájem se upinai nejen k výtvarnému uměni,
ale i k literatuře a divadiu. Byl zaměřen k Historické
malbě (A. Machek, J. Mánes, V. Brožík, F. zemšek, M. Aleš), která ho sDíižovala s generaci Národ
ního divadla. Vydal Dějiny uměni výtvarných a mo
nografie o všech pozoruhodných zjevech českého vý
tvarného umění (Mánes, Mysibek, Aleš, Kotěra, Bro
žík, Pirner). Jeho manželkou Dyia dcera českého na
kladatele J. Otty.
• 15. 8. 1949 zemřel sochař Josef Škoda, který na
vázal v sochařství na tradici svého učitele J. scursy (Ráno, B. Němcová). Z jeho dnny vyšiv i pemaiký J. Pospišáa a J. Zížky, jež jsou umístěny v Hrad
ci Králové. Téhož dne zemřel i český- i hmoty ůerec
a režisér Vladimír Slavinský. Vzpomeňme jim na
točených filmů: Okénko podle předohy O. Scnempfsagové, To byl český muzikant o Fr. Kmochovi, Po
slední mohykán podle divadelní hry F. X, Svooody Poslední muž.
9 Po své smrti 16. srpna 1419 byl král Václav IVpohřben dočasně ve zoraslavském klášteře. Opako
vaný pohřeb se konal v roce 1423 z kapitulního chrá
mu na Vyšehradě, odkud vyšei í pohřeb jeho otce
Karla IV.
• Herečka Marie Laudová-Hořicová debutovala na
Národním divadle v Praze 25. 11. 1889 v titulní roh
Dumasovy Bajaderské princezny. Její dvaačtyřieetiletá činnost na této scéně, kdy stála po boku slav
ných našich hereček Sklenářové-Malé, BenoniovéBittnerové, Kubešové, byla zasvěcena velké lásce
k českému divadlu. Její herectví bylo výstižně zhod
noceno v rozsáhlé studií, kterou v roce 1914 vydal
Jan Bor, a její umělecký vývoj vylíčil Karel Kamí
nek ve vřelé kronice čtvrtstoletí její činnosti. Arne
Novák jí věnoval článek “ ženu statečnou kdo na
lezne?” , který byl uveřejněn v Lidových novinách
21. 10. 1931. M. Laudová-Hořicová se narodila 16.8.
1869 v Mladé Boleslavi.
• 16. 8. 1959 zemřel slovenský skladatel, hudební
režisér a klavírista Janko Matuška. Mezi jeho sklad
bami vynikají melodramata (Siroty na. text Ľ. Podjavoriskej, Ošetrovateľky na báseň Hviezdoslavovu)
a scénické komposice pro sóla, sbor a orchestr (Det
van, Hájnikova žena, Janošíkova sm rť).
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ni pro lidi, pro udalosti, ní zahraničních vojáků,
někde dokonce subjektivi které si vytklo za přední
tou postiženého.
úkol rehabilitovat důstoj
níky
a reaktivovat je. Hle
Blýskat na časy se pro
dala
se
moc, která by vza
“ zápaďáky’’ začalo kníž
kou historiků Broda a Čej la za své napravení křivd
ky “ Na západní frontě” , těchto zapomínaných úkterou vydal Svaz protifa častníků druhé světově
šistických bojovníků r. války. Nebylo to lehké.
1964. Byla to první ofi Svoboda se jim vyhýbal.
ciální zmínka o těchto vo Smrkovský sice s jejich
jácích, kteří měli nemenší požadavky souhlasil, dopo
zásluhu o porážku wehr ručoval však jednat s
machtu
než Svobodova “ Obranou’’ a se Svobo
armáda. “ Padlým se tu s dou. Zdá se, že bylo lehčí
výhradami přiznávala čest dosáhnout rehabilitací než
oběti v boji proti hitle- začlenění aspoň části těch
rismu’ ’ , avšak ti, co pře 70 tisíc postižených (jen
žili, “ bojovali za kapita v Čechách) . do armády.
lismus, západní imperia
lismus” . Oběma autorům
vyčinili přímí účastníci v
první společné akci: při
schůzi v restauraci “ Na
chmelnici” . Vlastním za
čátkem, ze kterého se roz
jely pomalu, klopýtavě re
habilitace, byla schůze za
hraničních vojáků v re
stauraci “ Na Šumavě” 16.
března 1968. Tam nastal
rozhodný obrat ve vedení
Svazu protifašistických bo
jovníků, který vyvrcholil
schůzí
na
Slovanském
ostrově, na níž se prak
ticky
“ veteráni’’ druhé
světové války od Svazu
odtrhli a vytvořili Sdruže

Společnosf pro vědy a umění v Sydney
Výroční schůze místní skupiny SVU v Sydney se
konala 27. 7. 1979 za účasti 25 členů, zástupců Sokola
a českého rozhlasového vysílání. Na ní byla zhodno
cena činnost za poslední rok (bylo uspořádáno 11 pro
gramů) a zvoleno nové vedení. V novém výboru působí
i nadále dřívější funkcionáři: dr. O. Fiala (předse
da), J. Jirásek (tajemník), D. Fiala (pokladník), O.
Brychta (P . R .) a M. de Detrichová (společenská re
ferentka), Novým místopředsedou byl zvolen J. Vlažný
a zástupcem studentů M. Procházka.
Nejbližší programy SVU:
21. 8.: “ Dokumenty doby” , vzpomínkový večer k 11.
»vroči obsazení Československa vojsky Varšav
ského paktu, doplněn filmem;
14. 9,: “ Oysíer cultivation around the World” , přednáš
ka Petra Wolfa v angličtině, doplněná diaposi
tivy:
10. 10.: “ Vývoj českého malířství a restaurování vý
tvarných památek” , přednáška Dimitrije Šetel&a, doplněná diapositivy.

I

Václav Vaňátko, herec, režisér, a dramatik, se
narodil 17. 8. 1904 v Náchodě. Byl vedoucím dětské
ho divadla “ Malé D 4P'. Zemřel 29, 3. 1949.
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(Pokračováni se str. 7)
Pod takovým vrchním
velitelem se v "pražském
jaru’’ pokusili rehabilito
vat vojáci, kteří byli po
Únoru vyhozeni z armády
a vězněni na Mírově, v
komunistických koncentrá
cích. Šlo hlavně o členy
čs. jednotek na Západě,
na které se režim už před
komunistickým pučem dí
val skrz prsty. Šiki vypra
ví do všech podrobností o
těchto snahách. Reprodu
kuje dlouhé dialogy a v
jeho knize je tedy příto
men fíkčnl prvek vzpomí
nek mnohem víc než v
prácí Kolkově; vypráví ja
ko romanopisec. To však
pranic neubírá na autem
účnosii. která se mani
festuje realismem v detai
lu. objemem jeho pochope

19. 8. 1619 byl Ferdinand II. prohlášen od stavů
za zbavena trůnu a krátce nato — 26. 8. 1619 —
zvolil sněm králem českým Bedřicha Falckého, kal
vína, kandidáta Jednoty bratrské. Již totiž po smrti
Matyášově netajili se stavové tím, že korunovaného
krále Ferdinanda II. za svého pána neuznávají, což
formuloval hr. Jáchym Šlik slovy: “ Chceme konečně
pomoci sobě a svým potomkům z rakouského otroc
tv í!” Ve dřevě řezaný obraz v chrámu sv. Víta v
Praze od K. Bendla “ Útěk Bedřicha Falckého z Pra
hy po bitvě na Bílé hoře” nám jasně ukazuje spád
událostí let 1619-1620.
• Český malíř Alois Navrátil se narodil 19. 8. 1829
v Praze. Zemřel 23. 12. 1859.
9 Herec a režisér ND v Praze Aleš Podhorský
zemřel 19. 8. 1964 a je pohřben na vyšehradském
hřbitově.
(Pokračování na str. 10)

Společnost pro vědy

v Sydney

zve Čechy a Slováky, jakož
jejich anglicky
mluvící přátele a známé na večerní pořad, který
se bude konat v pátek 14. září 1979 v 19.30
v budově č. 11 na Sehool of Drama, University
of NSW, Kensington (vjezd pro auta z Barker
Street).
Pracovník ministerstva rybářství (Department
of State Fisheries, NSW) pan Petr Wolf připra
vil populámě-vědeckou přednášku o ústřicích,
nazvanou
"OYSTER CULTIVATION
AROUND THE WORLD",
kterou přednese anglicky a doplní ji diapositivy
z různých zemí, kde se chov ústřic provádí. Po přednášce bude beseda s p. Wolfem, a
budeme podávat malé občerstvení. Vstupné
dobrovolné.

Náčelník hlavní politické
správy čs. armády, gen.
Pepich, “ přislíbil’’ Sdru
žení všechnu pomoc. Šikl
se jako tiskový referent
Sdružení stal redaktorem
orgánu SPB “ Hlas revo
luce” , později přejmeno
vaného na “ Hlas” . Před
nášel, pracoval na cílech
sdružení, ani jiní nelito
vali času a námahy. Ale
pan Kuliček, vykladač že
lezničních vagónů, skep
tik a malá česká Kassándra, měl pravdu: Rusové
“ sem vlítli” — ještě dřív
než se mohlo dosáhnout
podstatnějších výsledků.

dovských vojáků, nezůstá
vá Šikl při líčení práce
Sdružení a “ Hlasu” . Je
nesporným kladem jeho
záznamu, že se zamýšlí
obecněji nad pohnutkami,
cíli “ Pražského jara” a
nad příčinami jeho náhlé
ho konce. Jeho názory ne
jsou ortodoxní; šikl jde
svou vlastní cestou a je
ho nekonřormnost osvěžu
je, i když s ním asi mno
hý “ historik pražského ja
ra’’ nebude souslasit. Jen
malá ukázka — podmíně
ný účinek Akčního progra
mu na široké vrstvě náro
da: “ Příští den se objevil
Program a mnohý nestra
ník si řekl: je to pořád
komunistická záležitost, a
zůstal doma u přijímače,
u obrazovky, nad novina
mi. Diváci, čtenáři, po
sluchači, všichni v jedné
velké čekárně. A ve vel
kých částech společnosti
přetrvával odvěký celoná
rodní jev mlčenlivého, pa
sivního a chyírácky spik
leneckého vyčkávání .

Stavbu Šiklova záznamu,
takřka vojáčky strohou,
uvolňují portréty jednot
livých důstojníku, např.
generála
Janouška,
a
ovšem i gen. Heliodora P í
ky. Reportáž z jeho postPrávě tak jako se Kul
humního
rehabilitačního
ka neomezuje
(nemůže
procesu tvoří závěrečný
omezit) jen na osudy ži
akord tragédie, která do
čs. oficiálních dějin vešla
* ZLATNÍK *
jako “ bratrská pomoc’’.
* HODINÁŘ *
Obě knihy jsou jistě za
ŠTEVEN VARDY
jímavým a důležitým pří
spěvkem pochopení moder
590 George St.,
ní historie Českosloven
Sydney
ska. Vyplňují mezeru, na
(proti Trocaderu)
jejíž zpracování nikomu
Velký sklad zlatých aj.
nezbyl čas.
šperků, hodinek atd.
Pozn.: Knihy můžete
Opravy se zárukou.
koupit též v HD. "Židé
Mluvíme česky
v čs. Svobodově arm ádě"
a Slovensky.
Telefon:

61-8579

stojí $ 7.50, "Nač jaru ne
zbyl čas" $ 6.-.

Milí přátelé, přijďte mezi nás I
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
M Devonshire Rd., Kempi 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 občerstveni. Va
říme “ po našem” — jistě si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijď te si k nám zahrát volejbal, stolní tenis, *1
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších, i
!odvětvi sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.

20. 8. 1970
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Narodnostni menšiny v Americe

ZLOBf

VAS

OČI ?

Boli Vás hlava ?

Alois Rozehnal
Nade brýle od
O I* T A
Spojené státy americké byly založeny na myšlence pozvolné přeměny národností nových přistěhoval
ců. Národnostní menšiny se přetvářely v tavícím kotli (melting kettle) v nový americKý národ. Noví
Američané se učili, že AmeriKa je převážně anglosaská zeme. Která měla při založení skoro 100% ko
loniálních Angiosasú, a v níž dosud žije přes 50% Američanu anglosaského původů. Tento mýtus byl
však vyvrácen při posledním sčítání obyvatelstva v r. iyí?, kdy bylo zjištěno, že méně než 10% všech
Američanu se hlásilo k anglickému nebo anglosaskému původu a přes 50% obyvatelstva patřilo k jiným
Capi toI House, 113 Swanston St.,
cynickým skupinám.
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Rozpor mezi oficiální politikou a skutečným sta etnických zájmu a k řešeni narodnosinicn prooie
vem je rozebrán v návrhu programu na shromážděni mu. za presidenta Forda oyi jmenován zvláštni pre
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský 1
Národní konfederace amerických etnických skupin, sioemuv asistent pro etnicKě záležitosti. Kanada zři
DODÁME L Í K Y VŠECH DRUHÚ
který připravil vynikající vychovatel prof. Edward daa viaoni místo pro ministra nároanostnicn jiuiui;
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
tidimster íor íviuiucuiturism) a viada systematicko
Gobetz, který praví:
v nutných případech i telegraficky.
— Přes tyto nepopiratelné skutečnosti nejméně tři podporuje zájmy, výchovu a tradici jiných národ
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
celonárodní přehledy výchovné jsou zajedno v tom, nostmch skupin než anglických neoo francouzských
ale v sobotu je zavřeno.
československý den na státním departmentu ví
že. americké učebnice stále hlásají v zásadě bily,
protestantský a anglosaský náhled na Ameriku — Washingtone měl podle tiskové zprávy Kady svobod
minulou i přítomnou. Není ani jediné učebnice, neno československá č. V/9 z 24. IV. 1979 tenti
která by předvedla rozumně ucelený a nezkřivený prUběh:
íJimiimmmiiiiimiiiimimiiiiimiiiimiiiimimiiimiiiMi
obraz četných menšinových skupin v Americe (jak — V rámci rostoucí role etnických skupin v americ
uvádí Michal Kane: Minorities m Textbooks, 1970). kem veřejném životě během administrativy presi
Řečeno přímo: americký výchovný systém a často denta Cartera uspořádalo americké ministerstvo za
hromadné sdělovací prostředky systematicky přehá hraniči (Department of State) dne 1tí. dubna koníe E
u první pozlacovačské firm y v Austrálii
E
něly anglosaské statistiky a anglosaské přínosy Ame renči s predstaviten Američanů československého pd
rice a ignorovaly nebo zmenšovaly počty a přínosy vodu. Uceiem, jak na pozvánkách uvedeno, byla ne
neanglických národnostních skupin, to je přes 90% formami diskuse a diaiog o současném Ceskosioven
sku a vztazích mezi Spojenými státy a Ceskosioven
všech Američanů.
=
514 Riversdale Rd., Camberweli, Vic.
E
— Federální studijní program národnostního dědictví skem. Konference se konala pod záštitou Státnihi
r
(proti
tržnici)
—
Telefon
82-5736
E
z r. 1972 mohl napravit tuto nesmírnou nespravedl departmentu za prítomnosti významných představíte
nost páchanou na 90% neanglosaských Američanech lú vládních míst, včetně nového velvyslance pro čes
EUmělecké reprodukce na skladě ve velkém výběruE
a jejich dětech. Bohužel však tento program byl kosiovensko, Francise J. Meehana (který předloží
hned zvrácen v obrovský podvod. (National Confe- 4. května v Praze pověřovací listiny) . . . Není třebí S
Krajanům poskytneme 15% slevu
E
deration of American Ethnic Groups; Ethnic News- zdůrazňovat, že čs. účastnici konference byli s prů
nim
m
iH
H
U
llU
aiU
H
U
H
lU
U
U
ím
ilU
llU
lillU
lllIIU
IIB
lH
U
^
letter, 15. VI. 1974).
během spokojeni. (Hlas domova, 14. V. 1979).
Především Kongres, který tak nešetrně rozhazuje
Rada svobodného Československa je si zřejmě vě
DESÁTÝ SJEZD SVU
miliardy dolarů na federální pomoc mnohým zemím doma “ rostoucí role etnických skupin” , které mohoi
po celém světě a který často přiznává městským vykonávat vliv na zahraniční politiku State depart
Předsednictvo SVU rozhodlo na zasedání dne 11.
čtvrtím dary 30-50 miliónů dolarů, udělil hanebně mentu ,ale 'nezmiňuje se o tom, jak využívá vlivi
nízkou ■částku 3 milióny dolarů na etnické studie k této mocné “ nátlakové skupiny” . Tento vliv nen a 12. 7. že příští, v pořadí desátý kongres česko
nápravě diskriminací za dvě století a zkřivených však úměrný síle národní menšiny. Rozhodně nen slovenské společnosti pro vědy a uměni se bude
skutečností o národnosti Američanů, to je více než důvodem ke spokojenosti potlačování vlivu národ konat ve dnech 12. — 20. října 1980 ve Washingto
nu, D. C. v přednáškových síních university George90% amerických občanů a daňových poplatníků.
nich) menšin, jak se podává z jejich boje o práve
town. Ti, kdo mají v úmyslu na kongresu přednášet,
Národnostní skupina Slovinců z Jugoslávie se na svébytnou kulturu.
1
se žádají, aby poslali návrhy na téma zamýšlené
organizuje v Americe kolem Slovinského studijního
češi a Slováci jsou velkou národnostní skupinot
přednášky.
Smyslem sjezdu a účasti na nem je
centra, které vede Dr. E. Gobetz, profesor sociolo ve Spojených státech. V r. 1970 činil počet natura
gie (Kent State University). Ve svém návrhu pro lizovaných a stálých residentů 917.000 (Statisticá podle stanov Společnosti “ podpora a koordinace vě
gramu na shromáždění Národní konfederace ame Abstract of the US, 1964, p. 29) a s připočtením decké, výchovné, literární a umělecké činnosti’’ . Ro-.
rických etnických skupin ve Washingtoně (27. - 29. ostatních Američanů čs. původu a dalších čs. uprch zumí se tím činnost a snahy jednak české a sloven
ské inteligence v celém světě, je dnak vzdělanců ji
IV. 79) dále tvrdí zejména:
líků čítá, jejich národní skupina přes 1 milión oby
ných národů, kteří se zajímají o československou
— Hanebně nízká částka přiznaná Kongresem na vatel. Takový počet má již váhu, kterou třeba vzít
etnické studie je urážkou 90% Američanů, urážkou, v úvahu v demokratickém tvoření vůle a zejména kulturu. V širokém slova smyslu zahrnuje oblasti
aktivní účasti a zájmu přírodní a společenské vědy,
která se zvrhla ve fiasko a podvod. Etnické skupiny při volbách.
klasické jazyky, literaturu a umění, právě tak jako
Američanů byly opět připraveny o to, co jim právem
Španělská menšina se ve školách domáhá dvoj
obchodní vědy, technické vědy, sdělovací prostřed
náleží:
jazyčnosti, černošská vyučování černé kultury. Češi
ky,
atd. Náměty, které se zaměřují na současné
a) Rozpočet na etnické studie a výchovu všech a Slováci ze svého tisíciletého kulturního dědictví
národnostních skupin Američanů je menší než na přispěli značným dílem k americké kultuře a nežá obecné problémy, jako jsou otázky energie, přírod
ního bohatství, populace, znečišťování ovzduší a ži
jedinou výchovnou instituci.
dají nic víc, než aby mohli pokračovat ve svém
b) Celková politika, významná rozhodnutí a první národním kulturním dědictví, jehož nositelem je ná votního prostředí atd. jsou zvlášť vítány.
Lhůta k podání návrhu na téma přednášek je 30.
rozdělení peněz bylo provedeno bez předepsaných rodní jazyk. Nežádají po ostatních Američanech, aby
porad se zástupci organizací a etnických skupin.
kvůli nim se učili česky nebo slovensky, nýbrž je  listopad 1979. Přijím á je profesor William E. Harc) Rozhodnutí o výši podpor a počtu příjemců nom, aby si sami mohli uchovat svou národní -kul kins, 1214 International Affairs, Columbia Universi
bylo předem připraveno neschopnými federálními by turu a obohatit jí anglický svět. Zachování národní ty, 420 West 118th Street, New York, N ._Y . 10027.
rokraty dokonce dříve než mohly být prostudovány ho dědictví, vyjádřeného kulturou, tradicí a jazykem, Profesor Harkins pak zájemcům sdělí směrnice pro
žádosti národnostních skupin.
patří mezi základní lidská práva. Uskutečnění ame vhodnou formu přednáškových testů a jejich vý
d) Federální studijní program se zvrhl v řadu rického snu zahrnuje nejen svobodu, ale i spravedl tahů (abstracts). Abstrakta budou publikována tak
malých afér druhu Watergate pro nedostatek pevně nost pro všechny.
jako při minulých kongresech.
savedených a náležitě provedených měřítek.
— S ohledem na tyto nesnesitelné poměry, my, etničtí
Američané, s láskou ke všem a se záštím k niko
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
mu, předkládáme Bílému domu a Kongresu Spoje
ných států tyto požadavky:
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY
— Schválit trochu realističtější a méně urážlivý roz
počet na Studijní programy etnického dědictví ve
MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
výši aspoň 100 miliónů dolarů ročně, což je ve sku
tečnosti velmi malá částka k nápravě zanedbání
V PRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVI
starého dvě století a k nápravě chyb ve výchově,
neboť je to jenom nepatrným zlomkem toho, co
Spojené státy dávají zahraničním přátelům i ne
přátelům.
— Zřídit zvláštní vrcholný federální úřad k podpoře
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T É Ž K DOSTÁNI

Odborné pokládání koberců, linolea,
plast,
a korkových dlaždic, jakož i opravy, broušení
a leštění podlah provádí spolehlivě firma
s 251etými zkušenostmi
J. V. & E. D. BIDLO
67 Calvert Street,
NORTH GEELONG, Vic. 3215
Telefon (052) 78-2027

KEW CONUNMAl BITCBERS Pty. Lti
KOPECKÝ SMAL16S0DS Pty. Lid.

326 High Street, Kew, Vic

Tel. 8617178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd., zastávka č. 38
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Kalendár HD

DOMOV A

Cesta světla

(Pokračování se strany 8)

Dr. Svatopluk Ježek (Konigsfein, NSR)
Lidstvo hledá cestu dál a výš. Žádné současné
índiviauum neaovedio a nemohlo ukázat pravý a
přesný směr. Presto je tato směrnice blízko. Proto
nezbývá věřícím jedincům než hledat vzory v mi
nulosti. Lidstvo prošlo labyrintem světa a touží po
ráji srdce. Předpokladem jest a bude odklon od hmotařstvi a příklon ke spiritualitě.
Náš exil si vytvořil v přítomnosti Světovou repre
sentaci čs. exilu v duchu Komenského Konsultace.
Tato organisace tvoři jakýsi celek s Komenského
světovou radou (Comenius World Council). Náš vel
ký Moravan může vpravdě poskytnout mnohý pod
nět k uspořádání světa. Cituji z materiálu této orga• 21. 8. 1884 se narodil malíř, grafik a výtvarný nisace: “ Konsultace Komenského se stává našemu
•kritik Bohumil Kubišta, o němž se zmiňuje V. V. exilu bezpečným vodítkem k porozumění i k řešení
Štech. V zamlženém zrcadle slovy: “ .. . připadal mně globálních problémů lidstva atomového věku, v němž
od počátku jako strohý logik bez nových prostředků, se jeví stále zřejměji, že cesta ke svobodě našeho
jenž neměl valného zájmu o svět a jeho poesii, zato národa povede jedině branou svobody celého lidstva,
byl nadán abstraktní vůlí. Vedla k odživolnění a k neboť požadavek svobody se stal dnes nedělitelným.
matematické kresbě i malbě bez kouzla, bez oparu — Komenský ve své Konsultaci několikrát výslovné
tajemství.” V lednu r. 1929 byly výstavy Kubistova zdůrazňuje, že veškeré snahy po nápravě věcí lid
díla v Mansardě Aventina, na níž visely obrazy ských — nápravy politiky, vědy a náboženství —
Kavárna, Koupání žen, Paridův soud, Polibek smrti. jsou marné. Dále říká také, že je lépe tisíckrát
První z výstav tehdy zahajoval Jaromír Pečírka. Ku znovu začít s ustavením těchto tribunálů v rozmě
bišta po celý život zápasil s bídou. Jeho obrazy ne rech státních, kontinentálních a světových, než se o
nalezly kupce. Bída ho dohnala k rozhodnutí -dát se to nikdy nepokusit.”
aktivovat v armádě, kde sloužil jako velitel dělo
Projekt “ Generální konsultace” vznikl u Komenské
střelectva. v Pulji. Zásahem jeho mužstva byla za ho kolem roku 1644, kdy byla Evropa poničena vál
první světové války zničena francouzská ponorka kou a žila ve zmatku. Tento ideový a politický zma
“ Curie” , což mu vyneslo v české veřejnosti označe tek prožíváme též my v přítomnosti, 335 let po zro
ní “ Rak ušák” .
du zmíněné myšlenky. Úhelným kamenem Generální
• 22. 8. 1824 se narodil krajinář Alois Bubák, žák konsultace je PANORTHOSIE. Dílo je návrhem smě
M. Haushofera na pražské Akademii. Mezi jeho nej lé reformy lidské společnosti: nová výchova, mezi
lepší díla patří Piešné jezero na Šumavě, které vy národní jazyk, universálně uznaná filosofie a refor
stavil roku 1855, a Krajina pod Bezdězem. Souhrn ■mované náboženství. V čele tohoto obrozeného veške
jeho obrazů byl vystaven na výstavě česká krajina renstva naší planety mají stát světové orgány —
19. století, jež byla otevřena r. 1951 v Praze.
Collegium lucis (Kolegium světlá), mezinárodní soud
• Akademik ČSAV, historik Václav Vojtíšek zemřel ní dvůr, světová konsistoř, v níž by byly zastoupeny
22. 8. 1974.
všechny národy.
• V uspořádám O. Mokrého vyšiv roku 1884 verše
Je třeba konstatovat, že Komenského návrhy, re
Františka Chládka, který se narodil 23. 8. 1829. Ten voluční pro jeho dobu, jsou dnes zčásti zastaralé,
to dávno zapomenutý básník se živil i řezbářstvím. zčásti předstihují i naši dobu. To hlavně v kritice
Zemřel y mladém věku na tuberkulosu.
materialistického ateismu, která je nyní obzvlášť
•
Zakladatelka první scény jam dětí. Pražského žádoucí a potřebná. S tou se v době Komenského ne
divadla pro mládež, Míla Mellanová se narodila 23. muselo tolik počítat, ale přesto má dodatek Generál
8. 1899 v Praze. Byla herečkou, režisérkou a autor ní konsultace název “ Umění přivést k víře zároveň
kou divadelních her pro děti. Zemřela 23. 3. 1964 pokrytce, nevěřící, kacíře, sektáře aj.’1
’.
ä je pochována na vyšehradském hřbitově.
Letošní druhý Komenského kongres všeho exilu se
• Viktor Kaplan vyrostl na brněnské technice. Na konal začátkem července v Konigsteinu (Taunus) v
stoupil zde v roce 1903 jako asistent — konstruktér, Německé spolkové republice. Rada kulturních pod
v roce 1908 předložil disertační práci, na jejím ž pod niků, až příliš natěsnaných do tří dnů zasedám, vy
kladě dosáhl o rok později doktorátu. V Brně se i vrcholila povšechným schválením petice, která bude
habilitoval, v r. 1923 se stal mimořádným a za dal patrně ještě ciselována, a má být zaslána Spojeným
ších pět let řádným profesorem. V r. 1925 se prof. národům a jejich instituci UNESCO. Bude třeba mno
Kaplan, který zemřel 23. 8. 1934, dožil úspěšného ha našich modliteb, aby tak vznešené myšlenky za
spuštění velké turbíny s výkonem 8.000 kilowattů ve kotvily v lůně tak nesourodé společnosti, jakou tento
areopag představuje. Kongresová účast intelektuálů
švédské hydroelektrámě Lilia Edet.
• Básník Karel Hlaváček byl i výtvarníkem, který byla četná, výstava našich výtvarníků povzbudivá —
ilustroval Březinovy Větry od pólů. Brunnerův žák takže mravní výsledek byl nesporný.
• Rádný profesor polské literatury n a K arlově uni
versitě K arel K rejčí se narodil zu. b. iaU4 v Praze.
B y l žákem Víčkovým, Jakuocovým a. Hýskovým, g e r
manistiku studoval u Krause a fisc h e ra . Již ve své
doktorské p rací (Polské hnuti revoluční v ietecn
1830-1846 a české národní oorození) se zabýval pol
skou literaturou, z niž se habilitoval v roce 1035 p ra 
cí Poiská literatura ve vlrecn. revoluce, vším ai si
však tež literatury české, o čemž svědčí monografie
o J. Arbesovi, rozbor díla A. 1VL Tiischové i české
satiry v brožuře Svatopluk Cech a M atěj Bouček,
pražský m ěšťan.

Svatopluk Klír vydal “ Dopisy Karla Hlaváčka Marii
Balounové” , jež byla Hlaváčkovou snoubenkou, í
Mstivou kantilénu s výzdobou Františka Tichého. Vác
lav Krška, končí svůj román Odcházeli s podzimem
slovy: “ Otevřte bránu dokořán, otevřte bránu do
kořán, přichází sm rt!” — reminiscencí na úděsné
a tragické obrazy K. Hlaváčka, jež viděl v Karásko
vě galerii. K. Hlaváček se narodil 24. 8. 1874 v
Praze.
• Akademický malíř, čsl. diplomat Jaroslav šejnoha
se narodil 24. 8. 1889. V době vypuknutí první světové
války maloval v Bretani, což mu umožnilo vstoupit
do 21. čsl. pluku v Cognacu, v druhé světové válce
působil v londýnské presidentské kanceláři.
• 24. 8. 1904 zemřel slovenský skladatel a publi
cista Michal Laciak, který první ze slovenských hu
debníků vyslovil v časopise Sokol požadavek sloven
ského národního osamostatnění se v hudební tvorbě
slovy: “ . . . m y máme našu vlastní národnú hud
bu, a to bohatú na myšlienky, na city a na vý
razy.”
• Čtvrtá část “ Bohemia Sancta” historického díla
Miscallanea historica regni Bohemiae Bohuslava Balbína vypráví o životě Martina Středy z Tovaryšstva
Ježíšova, rektora jesuitské koleje brněnské, který po
boku hraběte Ludvíka de Souches, vojenského obháj
ce Brna proti švédům, se stal přední duchovní zá
štitou tohoto města- Zemřel v Brně 26. 8. 1649 a byl
pochován do krypty kostela jesuitského.
• 29. 8. 1329 zemřel “ nekorunovaný král český”
pan Jindřich z Lipé, který dopomohl k útěku Elišce
Přemyslovně z pražského hradu, který se zasloužil
o to, že došlo k její svatbě se synem císaře Jindří-

cha V IL, s Janem Lucemburským, který měl zásluhu
na svatbě Rejčky, vdovy po králi Václavovi II., s
Rudolfem I., který hrál důležitou politickou úlohu v
životě českých Přemyslovců, který nakonec sám odešel
do ústraní, jež si spolu s královnou vdovou Rejčkou
vyvolil. A napodiv všem to nebyl Hradec Králové,
jehož “ královnou” byla Rejčka, ale Brno, kam se
spolu s Rejčkou uchýlili. Tehdy si v něm zařídili
dvůr, který převyšoval pražský nádherou i bohat
stvím. Je pochován v klášteře jeptišek řádu cister
ciáckého, který v Brně Rejčka založila.
• 27. 8. 1909 zemřel český hudební skladatel Fran
tišek Janeček.
• 5. července 1785 vjíždí Johann Wolfgang Goethe
vlastním kočárem do Karlových Var. Je poprvé v
Čechách. Pozdravuje ho fanfára zatroubená věžným
z ochozu městské věže. Goéthovi bylo tehdy šesta
třicet let a byl už proslulý dramatem Gotz von Berlichingen. A nezůstalo při tomto jediném pobytu. O
slávu Goethova pobytu se s Karlovými Vary přou
Mariánské ’ Lázně, Goethe navštívil i Loket, Teplice,
Cheb a Aš, jež na památku jeho návštěvy zdobí
pomník s jeho sochou. V Aši se zúčastnil představení
hry Husité před Naumburkem, což pravděpodobně
byla hra německého dramatika Kotzebue. Pomník J.
W. Goetha od sochaře Russe v Mariánských Lázních
byl odstraněn nacisty, a tam, kde stával, čteme
na prostém pomníčku česky, latinsky a francouzský
“ J. W. Goethe, básník a spisovatel dlel zde na lé
čení v létech 1821-1823 a utužoval přátelské styky s
českými vědci a spisovateli. Jeho pomník byl zkon
fiskován německou okupační správou” . V roce 1823
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Konečně je na světě dlouho ohlašované
a očekávané gramofonové
ALBUM PETRA RADY
Na dvou dlouhohrajících deskách přináší prů
řez téměř dvacetiletou tvorbou tohoto známého
českého textaře.
Petr Rada psal písné, které se vymykaly
běžné produkci svým obsahem i formou. Jména
většiny zpěváků (M. Kubišová, H. Hegerová,
W. Matuška atd.) vám zaručují, že obnos, který
za album vydáte, se vám vrátí ve formě kvalit
ního téměř dvouhodinového poslechu písní.
Album stojí $ 11.50 a poštovné a lze je objednat
nad adresách:
Petr Rada,
S. V. U.
14 Arcadia St.
P. O. Box 258
Box Hill Sth., Vic. 3128 Bondi Beach, NSW. 2026
Telefon (03) 88-7283
Telefon (02) 309-1872
Čs. klub v Adelaide
51 Coglin St.
Brompton, SA. 5007
*V W W W V V W
’

HMV

COLOUKAMA
ELECTRONICS
J. Schoenpflug

Prodej a opravy všech druhů
TELEVIZNÍCH APARÁTU A ZESILOVAČŮ
539 Norih Road, Ormond, Vic. 3294
Telefon 578-5349, po hod. 578-4103

ČESKÉ ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

BORGpííá
COHTIMEHTÄL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
(roh

Boronia Road)

Telefon 762-1771, po hod. 720-7259
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských*•

navštívil Goethe Čechy naposledy. Rozechvělý odjíždí
z K. Var do Chébu. Ulriee posílá verše:
Chodíš ted’ tam, kde prýští voda vřelá,
a mně spor bere vnitřní klid;
neboť jak tě tak v srdci nosím zcela,
nechápu, jak bys mohla jinde být.
11. září je Goethe naposledy na českém území.
Cestou do Výmaru vzniká jedna z nejslavnějších
jeho básní “ Elegie z Mariánských Lázní’ ’ . Básník
a spisovatel J. W. Goethe se narodil 28. 8. 1749.
•
Opera Trojí přání aneb Vrtkavost života byla
Bohuslavem Martinů koncipována v období jeho “ pa
řížských výbojů” , kdy umělec splynul s proudem
francouzského avantgardního snažení a sám se po
koušel prorazit svým talentem bariéry, jež spouíávalv jeho ducha sítěmi konvencí. Toto dílo, jež na
psal na slova francouzského dadaisty Georges Ribemonta-Dessaignese, uvedlo po 40 létech od jeho vzni
ku Janáčkovo divadlo v Brně za režie Evalda Schorma pod taktovkou Václava Noska. Hudební skladatel
Bohuslav Martinů zemřel 28. 8. 1959.
• Z Kutné Hory pocházel Jiří Ohrenstein, básnic
kým jménem Jiří Orten, který se zde narodil 30. 8.
1919. Za nacistické okupace psal pod jménem Karel
Jílek á Jiří Jakub. Z jeho básnických sbírek jme
nujme: čítanka jaro, Cesta k mrazu, Ohnice, Jere
miášův pláč, Elegie.
• Autor zeměpisných děl, slovenský osvícenský spi
sovatel Josef Bencůr zemřel 31. 8. 1784.
• Historik Oldřich -Říha, akademik ČSAV, zemřel
31. 8. 1974.
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DOMOV A

ZPRÁVY S. K. SLAVI A MELBOURNE
Se zármutkem oznamuji všem přátelům a fl
SLAVIA
— ALTONA CITY 0 :3 (0 :1 )
známým, že dne 9. srpna 1979 zesnula v
Bendigu v předvečer svých 87. narozenin
Siavia utrpěla na vlastním hřišti ve^ou porawu,
maminka, babička a tchýně, paní
na které ma lvi pocui branaar .McPhersw. D o w ^ ,
skórovali hned v 1. minutě, ale soudce branku ne
OLGA VOLKOVA,
uznal pro ofsajd. Pokračovali s menší prevahou v
původem z Prahy.
pon, když v 31. minuté "daroval’ ’ vlastní brankář
Pohřeb žehem se konal v Melbourne 13. srpna
nostům lacinou branku. I po zbytek poločasu se hrá
1979.
lo víc na půli Altony. P o změně, stran byla hra vy
Zdeně Volek
rovnaná až do 60. minuty, kdy slavistický brankář
s rodinou
napadl' Soupeřova útočníka a soudce nařídil desítku,
kterou hosté proměnili na 0 : 2 . Deset minut před
koncem pak McPherson potvrdil svůj “ výkon’ ’ tím,
že upustil míč, který pohotový útočník hostí dorazil
do sítě.
ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ V APELAIDÉ
Druhé mužstvo Slavie vyhrálo 3 : 0.

A D IL A ID E

-11NEDOMANSKÝ S NOVOU SMLOUVOU
K nejúspěšnějším našim sportovcům z řad exu
lantů patři bezpochyby bývalý čs. hokejový repre
zentanc a hráč aiovanu Bratislava Vaciav. Nedomanský, který se v červenci 1974 nevrátil se svou man
želkou a synkem z dovolené ve Švýcarsku do, vlasti.
Právě v minulých dnech uzavřelo s ním vedení klubu
amencko-kanadské profesionální ligy NHL Detroit
Red Wings desetiletou smlouvu, která mu zaručuje
nejméně dva milióny dolarů. 351etý Václav Nedomanský, který už získal kanadské státní •občanství, má
touž po uplynutí své aktivní dráhy — a vlastně
nyní už musí — zůstat v Detroitu, kde bude mít
funkci ve vedení klubu a v .technické komisi.

ČECHURA POSÍLIL ŘADY EXULANTŮ
V sobotu 25. srpna hraje Siavia proti Frankston
Ze západoněmeckého lázeňského městečka Bad NauCity doma na Showgrounds a v neděli 2. září opět heimu poblíže Frankfurtu n/M. se dovídám, že místní
doma proti Macedonii.
ligový tým německé hokejové Bundesiigy V fL Bad
Nauheim bude od nadcházející sezóny trénovat bý
valý hráč Plzně Vladimír Čechura. Vladimír Čechura
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne využil své nedávné dovolené v Jugoslávii k tomu,
aby zůstal v zahraničí a usadil se v NSR, kde už
ČESKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE
— pořádá odpolední kulturní pořad s názvem požádal o právo asylu.
CHODSKO V PÍSN I A OBRAZU v sobotu 25. srpna
uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
Vladimír čechura není v Bad Nauheimu neznámý.
1979 v dolejším sále Československého sokolského Už před deseti roky byi zde trenérem, tehdy však
,
na stanici 3 EA 1116 KHz
národního domu, 497 Queensberry St., North Mel ještě s povolením Pragosportu, takže je dobře obezná
22. 8.: K poslechu a odpočinku. Připravil V. Soust
bourne. Začátek ve 2.30 hodin odpoledne. Na progra
29. 8.: Zábavné pásmo. Připravila rozhlasová skupina mu jsou též světelné obrazy a zpěvy. Vstupné $ 3.00, men s místními poměry, což může být při jeho ťřenérské práci velkou výhodou. Původně' měl mužstvo
studenti a pensisté $ 2.00, děti zdarma. O přestávce V fL Bad Nauheim trénovat bývalý hráč brněnské
se podává občerstvení.
Komety a čs. národního mužstva Láď a Oiejník. Ten
PŘÍŠTÍ NEDĚLI, 26. 8.,
— Kdo by chtěl vystavovat obrázy, ruční práce, go však byl zápádoněmeckou hokejovou federací pově
se bude slavit na stanici 3EA “ Den dítěte’’. Program
belíny apod. ve dnech 22. 10. — 2. 11. 1979 ve řen, aby trénoval německé juniorské reprezentační
celého dne připraví děti, které “ převezmou stanici
vstupní hale budovy A. M. P., roh Bourke a Williams mužstvo, a vedoucí německého svazu si nepřejí, aby
do svých rukou’ ’ . Je to první pokus toho druhu v
Sts., Melboume-City, nechť se přihlásí na adresu: byl zároveň i trenérem klubového celku V fL Bad
historii stanice. Bude uveden program ve 41 různých
Nauheim. Funkcí trenéra žáků (reprezentačního tý
jazycích od 6 do 24 hodin. Slovenský dětský program BESEDA, 2 Junction St., Preston, Vic. 3072, tel. mu NSR) byl pak pověřen další z řad našich exu
bude v době obvyklého slovenského vysílání, tj. od 480-2737.
lantů, bývalý obránce Slovanu Bratislava a čs. ná
7 do 8 hodin ráno, půlhodinku českých dětí uslyšíte od
rodního mužstva Jozef Čapla, který žije už několik
12.30 do 1 hodiny odpolední.
let v bavorském Augsburku.
OMLUVA
Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
26. 8.: Úvahy nad dneškom
2. 9.: Pohádky pro děti

PANI, DÁMY, BESEDA ZAČÍNA . ..
Pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit či si
zopakovat náš národní tanec “ Českou besedu” , po
řádá Sokol Melbourne v Národním domě kurs a to
každé pondělí od 8 do 9 hodin večer. Po krátkém
rozcvičení pokračuje kolový nácvik za doprovodu
reprodukované hudby.
ČS. TANEČNÍ SKUPINA V MELBOURNE
děkuje za tyto peněžní dary k pořízení národních
krojů: Čs. národní sdružení ve Viktorii $ 50.-, J.
Viola $ 20.-, J. Tůmová $ 20.-, J. Skálová $ 20.-,
R. & V. Kuglerovi $ 20.-, J. Kopecký $ 10.- a R.
& M. Petrovich $ 10.-.
R. D. K.

Čtenář HD mne upozornil, že v článku Výstava
Viktora Urbana, uveřejněném v HD dne 19. 3. 1979,
jsem nesprávně informovala veřejnost, když jsem
psala, že kamera Hasselblad patří k nejdražším fo
toaparátům na světě a v Československu ji prý
vlastní jedině oficiální tisková kancelář, čtenář k
dopisu přiložil fotokopii inzerátu družstva Druopta,
který nabízí v časopisu Čs. fotografie z května 1979
opravy fotoaparátů, mj. též značky Hasselblad. Dále
přiložil výstřižek z téhož časopisu, v němž kdosi
prodává nebo kupuje (z textu to není jasné) foto
aparát této značky. Protože nechci chybně informo
vat, prosím čtenáře, aby si moji nesprávnou infor
maci v tomto smyslu opravili.
x■
Marcela Čechová

J á r a K o h o a t sn o vá v A n strá K ř

NAVRÁTILOVÁ VÍTĚZÍ V BUENOS AIRES
Tři týdny po triumfu na neoficiálním, tenisovém
mistrovství světa ve Wimbledonu vyhrála Martina
Navrátilová i skvěle obeslaný mezinárodní turnaj v
Buenos Aires. Po semifinálovém vítězství nad wimb
ledonskou přebornicí z r. 1977 Virginií Wadeovou z
V. Británie 6 : 1 a 7 : 6 porazila Martina v závěreč
ném střetnutí i svou “ doublovou” partnerku z Wimb
ledonu, 361etou Američanku Billie Jean Kingovou
6 : 3 a 6 : 4 . Odborníci, kteří měli možnost vidět toto
utkání, zastávají názor, že Martina Navrátilová po
dala stejně dobrý výkon jako na letošním Wimble
donu, naplno však hrála pouze fázovitě, prostě vy
dala ze sebe pouze tolik sil, co stačilo k vítězství.
Pro Martinu Navrátilovou, která si v letošním roce
přišla už na 420.000 dolarů, byl turnaj v Buenos
Aires začátkem přípravy na mezinárodní přebory
USA v New Yorku.

Koncem tohoto měsíce přiletí do Austrálie na jednoměsíční turné Jára Kohout,
který zde měl před rokem velké Umělecké úspěchy. Je téměř neuvěřitelné,
že náš populární komik už zde bude slavit nadcházející pětasedmdesátiny !
Jára Kohout vystoupí nejprve v Melbourne a to:
V PATEK 31. SRPNA V RESTAURACI EDY ZLATÉHO, RHEINLAND,
9. Drewery Lane, Melbourne-City
na “ Večeru s Járou Kohoutem’’ , který pořádá Sportovní klub Siavia. Začátek
v 7 hodin večer. Vstupné včetně večeře o 3 Chodech 15.00. Rezervování míst:
tel. 306-4202 (Křepčík),

338-6633 nebo 336-7524 (Košpar)

663-1266 (Zlatý)

V NEDĚLI 2. ZÁŘÍ "N A ŠUMAVĚ" U BELGRAVE SOUTH
na odpoledním kabaretu s tancem, který začíná ve 4 hodiny odpoledne.
Vstupné $, 4.00. Na Šumavě můžete obědvat i večeřet.
V ADELA1DE ÚČINKUJE JARA KOHOUT NA KABARETNIM

VEČERU

v sobotu 8. září v Národním domě, 51 Coglin St., Brompton
V CANBEŘE VE ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ VEČER
V SYDNEY VYSTOUPÍ
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ na kabaretnim večeru v čs. klubu — Czechoslovak
Country Club — 30 Devonshire Rd., Kemps Creek
a na závěr turné účinkuje Jára Kohout
V SOBOTU 22. ZÁŘÍ na “ Svatováclavském večeru’’, který pořádá společně
T. J. Sokol Sydney a Spolek sv. Václava v sokolovně, 16 Grattan Crs., Forestville

STRANA ZASAHUJE
V době letní ligové přestávky bulharské kopané se
ze Sofie rozlétla do celého světa zpráva, že ústřed-ní výbor bulharské komunistické strany (KSB) roz
hodl rozpustit Bulharský fotbalový svaz, což je v
západním světě něco nepochopitelného. Jaké byly
důvody a jak se vůbec celá “ záležitost’’ dostala
ven?
Ústřední tiskový orgán KSB Robotničesko Delo
zveřejnil rozhodnutí Ústředního výboru KSB, že roz
pouští bulharský fotbalový svaz, sbor bulharských
rozhodčích i všechny další instituce, které mají ně
co společného s kopanou. Proč? Funkcionáři strany
došli prý k názoru, že je třeba zvýšit úroveň bulhar
ské kopané, zlepšit přípravu i přístup hráčů k fot
balu, který je velmi špatný a neodpovídá požadav
kům moderní kopané.
Nestranní pozorovatelé jsou přesvědčeni, že hlav
ním důvodem byly neúspěchy bulharské kopané na
mezinárodním fóru. Bulharští fotbalisté se nekvali
fikovali na olympijské hry v Montrealu, nepostou
pili ani na mistrovství světa v Argentině, po po
rážce s ČSR nebudou hrát ani na olympijském tur
naji r. 1980 v Moskvě, ani na mistrovství Evropy
r. 1980 v Itálii. Znalci poměrů v bulharské kopané
pak tvrdí, že mladí lidé, kteří jsou za kopanou
dobře placem, nemyslí mnohdy na hru, neumí prý
a nechtějí na hřištích ani bojovat, ale myslí jen
a jen na auta a peníze. Je však podivné, že tento
problém musel řešit Ústřední výbor bulharské ko
munistické strany.
J. Janovský
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DOMOV A
Exmistři světa neuspěli

NA GRAND PRIX NĚMECKA VÍTĚZÍ JONES

Karel Janovský
Čtyři z pěti získávají cenné valuty

Triumf čs. mužstev v Interpoháru
I tentokrát zaplnila letní ligovou přestávku kopané v Evropě mezinárodní soutěž Interpoháru, ve které
hrálo 32 týmů, které byly rozděleny do 8 skupin po 4 mužstvech a vítězové úskalí od Mezinárodní sáz
kové kanceláře prémie 15.000 nebo 30.000 švýcarských franků (podle toho, zda mužstvo vyhrálo skupinu
Interpoháru poprvé nebo svůj úspěch letos opakovalo). O triumfu mohou mluvit čs. mužstva, která
sice měla v soutěži špatný start, nakonec se však staly 4 z 5 čs. týmů vítězi skupiny. Byli to fot
balisté: Spartaku Trnava (neprohráli žádný zápas), Bohemians Praha, Zbrojovky Brno a Baníku Ostra
va. Neuspěla pouze pražská Siavia, která si prvenství a prémie prohrála v zápasech na domácí pude.
Siavia skončila ve II. skupině až na 3. místě, za
mužstvy Eintracht Braunschweig a Malino FF. IV.
skupinu vyhrál Bohemians před IF K Gôteberg, FC
Curych a Odense, V. skupinu Trnava před Eshjerg,
Kalmar a Vienna, VI. Zbrojovka Brno před Stavů
Sofia, Chenois a ASK Linec, v V III. skupině zvítězil
Baník Ostrava před Oesters Vaexjoe, Darmstadtem
a Grazer AK. Vítězové ostatních skupin: I. Werder
Břemen, H. Grasshoppers Curych, V II. Pirin Blagoevgrad (Bulharsko).
V TURÍNĚ: OBA

EVROPSKÉ POHÁRY

ZNOVU DO V. NĚMECKA
Dva světové rekordy, jeden rekord evropský a ce
lá řada výkonů světové extratřídy — to je bilance
finálových zápolení lehkých atletů v Turíně, kde už
posedmé bojovali nejen o Evropskou trofej národů,
ale i o to, která dvě družstva (mužů i žen) se přímo
kvalifikují do závěrečných bojů o Světovou trofej
v Montrealu. Zatímco suverénními vítězi Evropské
ho poháru mužů se stali podle očekávání znovu vý
chodoněmečtí reprezentanti, byl boj o evropský pri
mát žen mezi V. Německem a SSSR, stejně jako o
druhé místó v soutěži mužů mezi SSSR a NSR, přímo
dramatický a byl rozhodnut teprve v závěru dvou
denních zápolení. Jeho šťastnými vítězkami, se na
konec Stalý východoněmecké ženy před Ruskami, a
pokud jde o druhý tým, který pojede do Montrealu,
závěr patřil SSSR.
Postavou číslo jedna byla tu 221etá východní Něm
ka Marita Kochová, která zlepšila už osmý světový
rekord, když posunula hranici rekordu na 400 m
hladkých na fantastických 48,60 vt. — Její krajan
ky, sprintérky, vyrovnaly pak svůj vlastní světový
rekord ve štafetě na 4 x 100 m na 42,09 vt.
Nejúspěšnějším mužem byl západní Němec Harald
Schmidt, který napřed vyhrál 400 m překážek v
novém evropském rekordu za 47,85 vt., aby pak ne
celou hodinu nato protrhl cílovou pásku i v běhu
na 400 m hladkých (45,31 vt.).

Smůla mladých čs. tenistů
FRANCIE — ČESKOSLOVENSKO 3 : 2
Ve francouzském lázeňském městě Vichy se v par
ném létě ussmečan 3®. ročník neoiiciainino mistrov
ství Evropy mianých. tenisových naději — Gaieova
poháru — , ve Kieresn měn Čechoslováci velkou šan
ci na vítězství, a»e v razaocmjtci ehviu se na né při
lepila srnina. Po spimnnasavém tnumíu nad NSrt
4 : 1 nastoupili čs. jjmricri. ve finále proti obhájci tro
feje Franců. P o prvním d a t byl stav 1: 1 (Lacek
podlehl Noahovi a Lenta porazil Partese), a přestože
v druhý den zapotení vyhrám Francouzi Noah — Portes nad Čechoslováky .Lenfläem s Lackem čtyřhodi
novou bitvu 14 : 12, 5 : 7, 8 : 6 a 7 : 5 ) a vedli tak
celkově 2 : i, nebylo čs. družstvo bez šance na Gateův pohár. Bohužel, jasšorský mistr světa Ivan
Lendl se zranil a tak Francie vyhrála znovu trofej,
když porazila čs. tým 3 : 2. Kdyby však býval mohl
hrát Lendl, vše by asi jinak dopadlo. Náhradník za
Lendla (který porazil Jíoaisa v semifinále Davisova
poháru) Dušan Pohl pochepiteíně na francouzskou
jedničku Noaha nestaral, prohrál 3 : 6, 2 : 6 a 2 : 6
a Francie vedla nad ČSR a obhájila s úspěchem
Gaieúv pohár. T posis&ém «*kárá sice Miroslav La
cek porazil Fraacouze Pfaaraa 6 :3 a 6: 4, a ČSR
snížilo na 2 :3 , ale trofej paiižía až poosmé fran
couzským jnniBrigB £katfa»_ tentokrát to byla velká
smůla.
V třicetileté historii Gaieova pohára se Českoslo
vensko zapsalo šestkrát‘do seznamu vítězů. Bylo to
v letech 1963, 1965, 1966, 1970, 1374 a 1975.
VÍTĚZNÝ DUEL SE SOVĚTY

V polské Vratislaví se jelo kontinentální finále
mistrovství světa piochoaražnfefa. družstev, jehož su
verénními vítězi se stali podle očekávání Poláci, kte
ří neměli vážnější konkurencí, když získali 4 0 bodú.
Spolu s nimi postupují však do celosvětového finále
mistrovství světa, které se pojede 16. září na White
City stadiónu v Londýně (už poáeváíé), Čechoslo
Pořadí národů
váci: Štancl (získal 8 bodů), Dryml (7), Kudma (6),
Muži: 1. V. Německo 125 bodů, 2. SSSR 114 b „ V. V em er (5) a Ondrašík (2), kteří vyhráli velký
3. NSR HO b., 4. Polsko 90 b „ 5. V. Británie 82 b „ duel se Sověty. Postup zajistil v poslední jízdě deví6, Itálie 79 b., 7. Francie 70,5 b., 8. Jugoslávie tinásobný mistr republiky štand. který porazil svou
49,5 bodů.
mistrovskou jízdou sovětského jezdce Gordějova.
Ženy: 1. V. Německo 102 b „ 2. SSSR 100 b „ 3.
Kdo pojede finále 20. ročníku mistrovství světa
Bulharsko 76 b., 4. V. Británie 62 b., 5. Rumunsko v Londýně? Kromě Poláků a Čechoslováků to budou
58 b., 6. NSR 58 b., 7. Polsko 55 b., 8. Itálie 29 bodů. obhájci světového prvenství Dáni a Novožéianďa-

Hlavni světovou sportovní události poslední čer
vencové neaCie oyia uz tradičné veixa cena JNemecxa v Hocxenheimu, na utere přeani světoví jezd
ci za přímo tropického vedra a před zraky íuu.uuu
diváků bojovali už podesáté o cenné body mistrov
ství světa formule I pro rok 1979. Suverenem tohoto
závodu se stat 321etý Australan Alan Jones, jezdec
“ Williamsu’ ’, který prakticky vedl od startu až . do
cíle, když dosáhl průměrné hodinově rychlosti přes
216 km a byl téměř o 3 vteřiny rychlejší než jeho
přítel Švýcar Ciay Regazzom, takže se dá hovořit
o triumfu “ Williamsu’ ’ .
V poli poražených zústaia celá řada exmistrú svě
ta Jana onhájce světového prvenstvi Američan Mano
Andretti, Brazilec Emerson Fittipaich, kteří závou
vůbec nedokončili, stejné jako Rakušan Nikl Lauda,
pro kterého to bylo od r. 1977 (kdy přestoupil z
Ferrari na Brabham) z 28 Velkých cen už 18. před
časné zakončení soutěže.
(Na Ferrari předtím ab
solvoval Niki Lauda 57 závodů, v nichž pouze třináctkrát vzdal a patnáctkrát stál na nejvyšších stup
ních vítězů.)
Za Australanem Alanem Jonesem a Švýcarem
Clayem Regazzonim obsadil Francouz Jacques Laffitte .na Ligier velmi čestné třetí místo. Čtvrtý byl
Jihoafričan Jody Scheckter na Ferrari, pátý John
Watson z V. Británie na McLaren, a o kolo zpět,
celkově šestý, byl v cíli Němec Jočhen Mass na voze
Arrows.
Pořadí mistrovství světa formule I pro rok 1979
po 10. z 15 Velkých cen: 1. Jody Scheckter 35 bodů,
2. Jacques Laffitte 28 b., 3. Gilles Villeneuve (Kana
da — Ferrari) 26 b., 4. Clay Regazzoni 22 b., 5. - 6.
Patrick Depailler (Francie) a Carlos Reutemann
(Argentina) po 20 b., 7. Man Jones 16 b., 8. - 9.
Jarier (Francie) a John Watson po 13 b., 10. Mario
Andretti (USA) 12 bodů.

Ve zkratce
— 171etá juniorská mistryně světa v tenisu Hana
Mandlíková vyhrála dámskou dvouhru mezinárodních
přeborů Rakouska v Kitzbuehelu, když ve finále po
razila západní Němku Sylvii Hanikovou z Mnichova
ve třech setech 2 : 6 , 7 : 5 a 6 : 3, přestože v dru
hém setu prohrávala 4 : 5 a 0 : 4 a dokázala tak
odvrátit nebezpečí tří matchballů své soupeřky.
— Vládnoucí mistři světa v kopané Argentinci, kteří
budou v září na zájezdu v Evropě, měli hrát 22.
září i v Praze s Československem. Z Buenos Aires
však nyní přišla zpráva, že Argentinci pražské me
zistátní utkání odříkají. Důvod není znám.
— čs. basketbalové juniorky obsadily na VII. mi
strovství Evropy v sicilské Messině až třetí místo,
tedy od posledního šampionátu klesly o stupínek.
Pořadí: 1. SSSR, 2. Maďarsko, 3. ČSR, 4. Jugoslá
vie, 5. Itálie, 6. Rumunsko.
— 181etá bývalá čs. tenisová reprezentantka Hana
Strachoňová, která v červenci požádala švýcarské
úřady o právo asylu, vyhrála coby exulantka první
větší turnaj. V ženevském finále dámské dvouhry
zvítězila nad Francouzkou Perrine Duppyovou 6 : 2
a 6 : 2.

— Až dosud spolutrenér čs. hokejového národního
mužstva dr. Jáno Starší se stal v západoněmeckém
;Garmisch-Partenkirchenu s povolením Pragosportu
né. Konečné pořadí kontinentálního finále ve Vrati trenérem místního prvoligového klubu SC RíesserKdo v Montrealu ?
slavi bylo: 1. Polsko 40 bodů, 2. Československo 28 b., see (jehož trenérem byl až dosud Jožo Golonka,
Závěrečných bojů o “ Světovou trofej’’ se zúčastní
kterému zde na jaře smlouva skončila a tak se musel
3. SSSR 27 b., 4. Maďarsko 1 bod.
( já i v soutěži mužů tak i žen) prvé dva evropská
vrátit do Československa).
tymý: V. Německo a SSSR, dále pak “ zbytek Evro— čs. hokejový svaz určil Karlu Gutovi (hlavnímu
pý” (družstvo složené že zbývajících nejlepších atle
SSSR MU9f ZAPLATIT DLUH
trenérovi čs. reprezentačního týmu) dva asistenty:
tů těch zemí, které se nekvalifikovaly), družstvo USA,
Sovětská
fotbalová
fede
strovství světa r. 1974 v St. Neveselého (spolutrenéra jihlavské Dukly) a L.
družstvo amerického světadílu a šestý tým budou
race nezaplatila Meziná NSR diskvalifikováno, ale Bukače (trenéra pražské Sparty).
tvořit lehcí atleti Afriky, Asie a Oceánie.
rodnímu fotbalovému sva sovětská federace dostala
zu F IF A v Curychu stále navíc i peněžitou pokutu
DEVĚT ŘÍMSKÝCH MEDAILI
ještě starý dluh z r. 1974. ve výši 150.000 švýcar
HLAS!
DOMOVA
vychází
čtrnáctidenně,
Sovětské fotbalové národní ských franků, ze které
Ve “ věčném Řím ě’’ se v parném létě uskutečnilo
ftíctt redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
mužstvo tehdy po nečeka musí F IF A uhradit Chila- mistrovství Evropy kadetů a juniorů ve stolním te
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
né domácí remize v Mosk nům výdaje spojené s pří nisu, které mělo podle názoru odborníků velmi dobswi
vě s chilskými fotbalisty pravami na odvetu Chile úroveň a skončilo velkým triumfem čs. tabletenisoTelefon (03) 428-5980
v kvalifikaci o účast na se SSSR. A tuto pokutu vého mládí. Čs. reprezentanti a reprezentantky ta
BOČNÍ PŘE D PLATNÉ : v Austrálii $ 12.-, do
mistrovství světa odmítlo nyní znovu žádá sám získali 9 medailí, z toho 4 ze zlata. Nejúspěšaěpí
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
Mezinárodního vůbee byl mladičký Vladimír Broda, který se stal
po pádu Allendova režimu předseda
Can, 2 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
nastoupit v Santiagu k fotbalového svazu F IF A mistrem Evropy ve dvouhře kadetů a spolu s Krešekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
odvetě. Bylo proto funk Brazilec dr. Joan Have- lákem vyhráli soutěž družstev kadetů. V soutěži table
příplatku sdělíme na požádání obratem.
cionáři F IF A nejen z bojů lange.
tenisových juniorů vyhrál Jiří Ezr dvouhru a dvojice
o účast na fotbalovém mi
— O —
Hrachová — Pelikánová čtyřhru juniorek.

