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Hrst čísel Federálního statistického úřadu

Dynamika výslovby-nyni
Na Západě se zabijí okurková sezóna vzletným povídáním o vzdálených kra 
jích, historkami o mládí slavného dostihového koně či stejně siavné nedostižné
krásce a jejím sex-appealu, kdežto v Československu se nahrazuje nedostatek
běžných zpráv v době prázdnin vážným i suchými úvahami — snad proto, aby
měl lid o dovolených o čem vážně přemýšlet. V minulých týdnech rozpitvávaly
všechny čs. noviny zjištění, že se tamní hospodářství "ro zvíjí d y n a m ick y " a
jako aktualitu přidávaly podrobné zprávy a hlášení z "boje o zrno".

Za podklad k hospodář
ským úvahám byla vzata
zpráva Federálního stati
stického úřadu o plnění
státního plánu za první
pololetí letošního roku.
Dovídáme se, že hospo
dářská politika Komuni
stické strany Českosloven
ska slavila další úspěch,
že byla splněna polovina
ročního prováděcího plá
nu páté pětiletky, že ab
solutní objem vytvořených
zdrojů je dokonce větší
než předpokládal plán.
Pozitivní výsledky za
znamenala "soustředěná
pozornost stranických a
vládních orgánů, věnova
ná kvalitativním strán
kám rozvoje” a růst pro

duktivity práce. Dobré
výsledky přináší prý i
změna struktury výrobně
technické základny a zin
tenzívňované zapojování
čs. hospodářství do dělby
práce celého socialistic
kého bloku států. Neméně
významný podíl na plnění
státního plánu měla prý
i závazková hnutí k 25.
výročí Února a na počest
okresních a krajských
konferencí KSČ, jakož i

vzrůstající počet kolekti
vů soutěžících o název
brigáda socialistické prá
ce a zvětšené řady zlepšovatelů.
Růžový obraz hospodář
ské situace kreslí pak
podrobnější zprávy z jed
notlivých hospodářských
oborů, kterých si zběžně
všimneme.
Objem průmyslové výro
by se v 1. pololetí tr. zvý
šil proti stejnému období

minulého roku o 6.1%, na
čemž mají zásluhu hlav
ně chemický a strojíren
ský průmysl, “jejichž vá
ha byla ve struktuře prů
myslové výroby dále po
sílena” (struktura výroby
je už prakticky plně určo
vána COlVIECON-em). V
českých zemích vzrostla
průmyslová
výroba o
5.4%, na Slovensku o
8.3%, čili snaha o větší
zprůmyslňování
Sloven
ska pokračuje.
Zpráva poznamenává,
že celkového růstu prů
myslové výroby bylo do
saženo přesto, že osmina
ústředně
plánovaných
(Pokračování na str. 2)

Neistota v Argentíne, miernejší kurz v Uruguaji

Peron a Isabela

V Argentíne vypísali nové prezidentské volby na 23. septembra. Kandidátom
je 77ročný bývalý diktátor Peron, ktorý so "sp o n tá n n e " prejavenou vôl ou peronistického hnutia oznámil ako kandidáta na úrad viceprezidenta svoju 40roč_________________ ________ nú manželku Isabelu. Je to podstatná zmena, lebo
podľa prvých správ po rezignácii dr. Cam poru sa
Peron snažil rozšířit' svoju politickú oporu o niekto
ré iné politické strany a prijať za kandidáta na úrad
Grom ykovo prohlášení v Helsinkách o "přátelské viceprezidenta predstaviteľa Strany radikálnej jed
pomoci na žádost čs. v lá d y " v srpnu 1968, doplněné
mluvčím sovětské delegace V. Sofinským , že by se noty Ricarda Balbina, ktorý bol kandidátom svojej
sověty zachovaly podobně i v budoucnu (viz H D č. strany na úrad prezidenta v m arcových volbách.,
14), zaznamenal západní tisk bud' bez komentáře Všetko naznačuje, že Peron chce svoje hnutie dištan
nebo se zdvořilými poznámkami, které nemohly so covať od m arxistického krídla a spoliehať len na po
věty příliš rozzlobit. Jostenovo londýnské zpravodaj litický stred a pravicu. Sám vo svojej reči po prijatí
ství FC I přineslo 25. 7. odlišný komentář washington
ského zpravodaje D. Danielopola, z něhož překládáme kandidatúry vyhlásil, že je proti komunizmu i proti
kapitalizmu.
aspoň část.

Po vzoru Goebbelse

Autor se v úvodu zmiňuje o překvapení nad kru
tou lží sovětů a dále píše:
"M á m e smutnou "Č ern ou knihu", vydanou Čs. aka
demií věd v Praze,! která popisuje hodinu za hodinou
z oněch osudných událostí v prvních sedmi dnech
sovětské agrese a okupace. Jsou v ní různá oficiální
pohlášení Předsednictva strany, vlády, parlamentu a
presidenta, obviňující sověty a jejich čtyři satelity
z nevyprovokované agrese. Čs. noviny z těchto dnů,
které byly tajně tištěny pod plnou kontrolou komuni
stů, tyto protesty uveřejňovaly, stejně jako rozhlas
a televize, které byly zachycovány v zahraničí.
Všechno to dává naprosto jasný obraz o tom, co se
dělo 21. srpna 1968 a v následujících dnech."
"P ře sto se zdá, že se sovětská propaganda roz
hodla přímo — jako tomu bylo v Helsinkách — nebo
nepřímo pomocí námezdných pisálků na Západě ná
sledovat Goebbelsova příkladu a s pozoruhodnou v y 
trvalostí opakovat velkou lež, s nadějí, že ta lež
může být přijata později za pravdu — když ne vše
mi, tedy aspoň lehkověrnějším davem z ulice, za
bývajícím se podvratnou činností a pronikáním do
jiného prostředí a k tomu potřebujícím "m o rální
ospravedlnění" události, která ohrozila takovou mí
rou dohodu Východu se Západem, o níž se Sověty
pokoušejí celé desetiletí . . . "
K článku je připojen záznam z jednání Bezpečnost
ního výboru Spojených národů ze dne 21. srpna 1968,
který projednával stížnost čs. vlády na agresi So
větského svazu a dalších čtyřech zemí.

Peron kandiduje, preto
že v Argentíne prevláda
mienka, že len on . môže
zjednotiť národ a zaistiť
konštruktívny vývoj v
krajine, ktorá sa ocitla
na okraji spoločenského
rozkladu. Ale je tu nie
koľko neznámých elemen
tov, ktoré vzbudzujú oba
vy, či do Perona vklada
ná nádej sa naozaj reali
zuje. V prvom rade je tu
otázka Peronovho zdra
via. V posledných týž
dňoch
bol
postihnutý
zdravotnými ťažkosťami,
o ktorých sa však verej
nosť dozvedela len málo.
Bude mať chorľavý Pe
ron dosť telesnej a du
ševnej vitality a húževna
tosti, aby situáciu zvlá
dol?

Druhou vážnou otázkou,
ktorá vzbudzuje obavy, je
jednota
peronistického
hnutia. Bez jednoty Peron
sotva svoju úlohu splní.
Ale je otázka či bude v
stave podriadiť si ľavi
cové a neobyčajne radi
kálne krídlo v hnutí, kto
ré volá po socializme a
radikálnych
reformách.
Toto krídlo sa pripravuje,
pretože si uvedomuje, že
nový vývoj v hnutí, keď
sa do jeho čela postavil
sám Peron, naznačuje od
klon do prava. V dôsled
ku toho rozpory v hnutí
neustále vzrastajú a pre
hlbujú sa.
Treťou
neznámou v
ďalšom argentínskom vý
voji je postoj armády. Pe
ron sa síce v posledných
(Pokračovanie na str. 2)

SPOLKY ? SPOLKY!
Měli jsme možnost přečíst si na tomto místě r
min: :ém čísle Hlasu domova obsáhlý a výstižný roz
cor príčin nechuti mnoha našinců — hlavně těch
"nových” — k exilové společenské aktivitě jakého
koliv druhu. Přesto se domnívám, že úvodník nevy
stihl vše, co k této věci mohlo a mělo být řečeno.
Au or bezesporu dobře vystihl, že k odporu vůči
veřejné aktivitě jsme byli v Československu cvičeni
plných dvacet let. Dnes, po zkušenostech, které v
exilu máme, je již také možno souhlasit s tím, že
většina posrpnových přicházela do exilu “se snahou
co nejrychlejší a nejúspěšnější integrace do nového
prostředí” . Před pěti lety by ovšem takové tvrzení
neobstálo. Pokud mne paměť neklame, odcházeli jsme
z okupované republiky s předsevzetím bojovat i v
cizině za svoji vlast a za svůj národ. Říkali jsme si.
že v exilu budeme moci udělat pro republiku víc.
než kdybychom zůstali doma a drželi ústa a krok.
Pojem vlastenectví
m ěl
pro naši generaci glo
riolu přitažlivosti, to muselo být v období “Pražské
ho jara” každému jasné. Před pěti lety jsme si uml
čovali, že nikdy nezapomeneme na svůj původ, ne
chtěli jsme se státi honem honem Australany, Ame
ričany či Němci. To všechno přišlo až potom, bohu
žel dříve, než by bylo záhodno a slušno. Proč — to
je věc delšího rozboru.
Bylo minule řečeno, že exilová únorová vlna zaklá
dala kulturní, krajanské i politické spolky jako dů
sledek poválečného enthusiasmu. Panečku, musela
to být opravdu velká dávka enthusiasmu, vydržela-li
dvacet let! Vlastně pětadvacet, protože exilová sdru
žení politického charakteru, kulturní a sportovní spol
ky, noviny a časopisy, to vše stále ještě pracuje, i
když v některých údobích trpí úbytěmi. Spíš než
enthusiasmús se zde nabízí vysvětlení, že generace
vyrostlá v období první republiky byla méně dušev
ně narušená a dovedla pak i v podmínkách exilu žít
plněji než dovede generace jejich dětí. Je zajímavé,
že nová posrpnová vlna měla sice mnohé oprávněné
výhrady ke vnitřním poměrům ve spolcích “staro
usedlíků” , uplatnila a realizovala se však pouze
skrze ně. Téměř všechny spolky či jioviny posrpno
vých, které byly vytvořeny víceméně jako “trucpodnik” s cílem “ukázat těm starým, jak se to dělá”
se během krátkých pěti roků rozplynuly pro nedosta
tek vytrvalosti a obětavosti svých-tvůrců. Čímž ne
chci hanit dobrou snahu posrpnových či vychvalovat
vytrvalost poúnorových, jen říci, že jestliže jsme vě
domě a záměrně odešli z totalitního systému, pak
bychom se neměli divit, že naše totalitou vypěstované
averze, nechutě a lhostejnost nejsou přijímány r
potleskem, ale pokládány za brzdu právě těmi sta
rými krajany, kteří si po dvacet let naivně malovali
své nástupce v růžových^ barvách.
Mnozí z nás jsou ještě i po pěti letech pobytu ve
svobodné zemi natolik “psychicky zatíženi” , že ^na
politickou práci pro starou vlast naprosto nepomýšle
jí. Nelze se tomu divit, naopak by mne udivilo, kdy
by v sobě najednou našli “vnitřní přesvědčení” o
nutnosti něco dělat. Jestliže v někom něco není, pak
to v něm prostě není. Komunismus nás ^sice^ učil, že
dějiny nejsou vytvářeny osobnostmi a že vše velké
se děje skrze lid, ale nebyla to pravda. Hybnou si
lou každého jednání je jednotlivec, vynikající nad
úroveň davu. Musí v sobě mít nejen iniciativu a ener
gii, ale i obětavost a dostatečnou dávku nesobecko
sti,’ aby se chtěl o své duchovní statky dělit s ^ostat
ními. Jen málokdo nepropadne znechucení při po
hledu na spoluobčany, kteří^ zjevně nestojí o to, aby
se pro ně něco dělalo a nerekne si. že nakonec neo
stojí ani zato, aby se pro ně něco dělalo. A konečně
těch iniciativních jedinců, jimž jde o víc než o uko
jení vlastní ješitnosti, není mnoho a proto se nelze
divit, že politické spolky nejsou v exilu spolky ma
sovými.
Se spolkv kulturního rázu je to poněkud jiná. Člověk
se jejich činnosti může zúčastňovat nikoliv __jenom
proto, abv rozdával, ale aby také zároveň přijímal.
Mělo a mohlo by jich být mnohem víc než je. Ovšem
naše doba všeobecné pasivní konzumace kultury ne
ní příznivá jejich rozkvětu. Koukat jdoma na televi
zor je mnohem snadnější než navštěvovat divadelní
soubor. A potom: ten náš naprostý nedostatek smyslu
pro úměrnost' věcí! Nenapadne nás chtít od starého
Holdena aby se leskl a měl výkon jako nový Merce
des. přitom však na ochotnické představení jdeme
s požadavkem uměleckého zážitku a jsme uraženi,
(P okračování na str. 2)
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D ynam ika vystavby-nyní
(Pokračování se str. 1)
podniků zaostává za plně
ním plánovaných úkonu.
(Nejpatrnější pokles je
zaznamenán na počátku
obou čtvrtletí, zatímco
před podáním nařízených
hlášení, tj. ke konci čtvrt
letí, se sturmovštinou ně
co- dohonilo.)

ce”. Také poslední zprá
vy o průběhu .žní nazna
čují, že bude letos nad
průměrná úroda. Plocha
obilovin proti loňskému
roku vzrostla o 26.000 hek
tarů a plocha cukrovky o
10.000 ha, jen plocha
brambor byla snížena o
16.000 ha. Stavy skotu by
ly zvýšeny o 111.000 kusů
a drůbeže o 789.000 kusů.
zatímco prasat je méně
o 59.000 kusů.
Stavební podniky zvýši
ly v 1. pololetí práce o
5.8%, ale stále ještě ne
plní plán (dosáhly 43.9%
celoročního plánu). V by
tové výstavbě bylo dokon
čeno 45.258 bytů( v ko
mur ální výstavbě 9.983
bytů, v družstevní 13.243,
v podnikové 10.105 a v
individuální 11.927). Nej
větší nedostatek bytů je
v Praze, kde bylo dokon
čeno jen 2.098 bytů tj
26.4% ročního plánu.
Také doprava a spoje
hlásily splnění plánů, i
když v některých krajích
nemohly být splněny pře

právní požadavky a ve
spojích vzrostl počet ne
vyřízených žádostí o zří
zení telefonních stanic z
275.000 na 287.000.
Zpráva uvádí dále, že
v národním hospodářství
bylo provedeno investič
ních prací a dodávek za
42,9 miliardy Kčs, ale
‘‘dynamika investiční vý
stavby se letos zpomali
la” .
Peněžní příjmy obyva
telstva se zvýšily o 5.9%,
z čehož průměrná měsíč
ní mzda v socialistickém
sektoru vzrostla o ’3.2%
(o 65 Kčs), zatímco pe
něžní příjmy členů JZD
byly vyšší o 6.5%.
Nejsou pochyby o tom,
že hospodářská situace
Československa je nyní
poměrně dobrá, z výcho
doevropských socialistic
kých zemí nejlepší. Nemá
me na mysli situaci dle
uveřejněných čísel; která
jscu nespolehlivá, jako
spíš celkem dobře záso
bené obchody spotřebním
zbožím.
Československo

A.B.C. uvádí v příštím
pořadu " K O N T A K T " v
nedeli 18. srpna (v hlav
ních austr. městech v 1
nebo 1.30 odp-.) českoslo
venské vysílání, které bu (Pokračovanie zo str. 1)
de věnováno 5. výročí týždňoch snažil svoj sta
okupace.
rý spor s armádou urov
nať a mal k tomu aj prí
F O T O G R A F IE
sľub zo strany armády,
Z E S R P N A 1963,
které vydal Čs. poradní ale nateraz prichádzajú z
sbor v Západní Evropě, Buenos Aires správy, že
dostanete též v HD. Ce armáda nie je nadšená
na za 1 sérii (8 pohled kandidaturou Peronovej
nic) je $ 1.-.
manželky na úrad vice
prezidenta. Armáda vraj
Opra vy
očakávala, že sa s ňou
radiopřístrojů, TV,
Peron poradí o kandidá
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro tovi.
vádí spolehlivě a levně
Pred niekoľko dňami
E. H A L U Š K A
manifestovalo asi 30.000
F. 58/125 Napier St.,
mladých príslušníkov ľa
Fitzroy, Vic.
vicového krídla peroniTel. 419-3319
stického hnutia v hlav
nom meste. Zo stredu me
sta pochodovali k Perono vej súkromnej rezidencii
M A L ÍŘ
do predmestia vyše 20 ki
A NATĚRAČ
lometrov a žiadali, aby k
který pracuje odborné
a levně kdekoli v
nim Peron prehovoril. Vo
Melbourne
svojich heslách vyjadro
Petr P E IT H N E R
vali odper proti tomu, že
8 Moorhouse St.,
vraj Peron chce vytvoriť
Richmond, Vic.
koalíciu s konzervatívny
Tel. 42-5980
mi politickými silami v

hnutí i mimo hnutia. Po
važujú to za akciu, na
mierenú proti nim. Peron
ale
opustil rezidenciu
pred príchodom demon
štrantov a neskoršie pri
jal v prezidentskom ■palá
ci len štvorčlennú delegá
ciu demonštrantov, kto
rej sľúbil, že príde medzi
mládež niekedy inokedy.
Demonštrácia ľavice je
len malou ukázkou veľ
kých politických problé
mov, pred ktorými Peron
ako predznačený zjedno
títe!’ národa stojí.
V republike Uruguaj za
čína miernejší kurz per
sonálneho režimu prezi
denta Bordaberryho, opie
rajúceho' sa o armádu.
Vláda prepustila z poli
cajného zaistenia piatich
členov rozpusteného par
lamentu, ktorých zaistila,
pretože sa postavili preti
nastoleniu diktatúry. P re 
pustení štyria poslanci a
jeden senátor patria k

Výroba v chemickém
průmyslu se zvýšila hlav
ně vybudováním nových
podniků, strojírenský a
kovodělný průmysl si
zvýšil procenta plnění
plánu podstatným zvýše
ním vyrobených číslico
vých počítačů (o 60.7%)
a nákladních automobilů
Tatra (pro SSSR - o
16.4%). Spotřební průmysl
zvýšil výrobu o 4.9% a
potravinářský o 5.4% (což
bylo docíleno zvýšeným
nákupem
zemědělských
výrobků - hlavně v prů
myslu mlékárenském: o
12% ) .

Podle uveřejněné zprá
vy pokračovaly v země
dělství ‘‘příznivé tenden

stále ještě těží ze snahy
sovětů po uklidnění pomě
rů v zemi. Je mu dovole
no čerpat fondy, které si
za léta nastřádalo v dru
hých státech Rady vzá
jemné hospodářské pomo
ci a smělo snížit dočasně
náklady na armádu a na
pomoc vývojovým zemím.
Ani tato ulehčení však
nestačila k výraznějšímu
okamžitému zlepšení a
proto se vláda rozhodla
snížit výdaje na investice.
Takové
opatření
sice
okamžitě pomůže, ale
má dlouhodobé nepříznivé
následky. K trvalejšímu
zlepšení hospodářské si
tuace je naopak třeba
investovat daleko víc.
obstarat nové stroje a za
řízení, které by umožnily
dokonalejší výrobu schop
nou konkurence i na zá
padních trzích. Jen pro
dej na Západ může zase
umožnit nákup vyspělého
západního technického vy
bavení, výrobních licenci
atd., bez nichž je nutný
pokrok nyní nemyslitelný.

Peron a isabela

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C, Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189 ,

Provádím e veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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Service

573 Hampton St., p,
Hampton, Vic.
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Spolky? Spolky!
(Pokračování se strany 1)
že přednes pana Povřísla nedosahoval kvalit mistra
Štěpánka a že paní Procházková nehrála svou roli
es stejnou rutinou jako Dana Medřická. Takové ne
pochopení musí nutně paní Procházkové vzít všech
nu chuť k další činnosti. Zatoužím-li po uměleckém
požitku, půjdu clo státního divadla na Shakespeara.
Zatoužím-li však zahřát své srdce a osvěžit mysl
půjdu na ochotníky. Vím, že jsou a zůstanou jenom
ochotníky, tedy lidmi, kteří od Pánaboha nedostali
o mnoho více darů než já nebo vy, kteří však mají
natolik nesobecké a široké srdce, aby se o to, co
mají chtěli podílet s námi všemi. Byli by politování
hodní, kdyby se snažili vypadat profesionálně a jsou
báječní, že se o to nepokoušejí. Jsou rozkošní se
svým zakoktáváním a dodávají mi odvahu to také
někdy zkusit a zažít ten ohromný pocit, kdy člověk
sáni aktivně něco vytváří a baví se tím ještě víc než
jeho obecenstvo. Neboť ten, kdo něco vytváří pro
druhé, má ze života mnohem víc, než ten, kdo jen
pasivně shromažďuje pro sebe sama. Podobné je to
třeba i s kroužkem tanečníků. Jeho amatérismus
bije do očí, ale přesto jeho členové vykonávají ta
kový kus práce pro dobré jméno Československa, že
srovnávat s nimi lhostejného živočicha, jenž “občan
sky obstál v novém prostředí” (to je nekrade a pocti
vě se živí), prostě nelze.
Zrám dost krajanů, kteří se uzavřeli do své ulity
a málem pyšně prohlašují, že je ani nenapadne spo
lečensky v exilu pracovat, ať už kulturně či politic
ky. Většinou tvrdí, že se k tomu rozhodli po “zlých
zkušenostech” a definují je jako zklamání z nepo
chopení druhých, či z rivality a osobních sporů, v
nichž vinu měl vždy ten druhý. A co je zajímavé. —•
nikoliv ti, kteří se znechutit nedali a pracují, ale ti,
kteří odpadli, jsou zapšklí, nešťastní, nespokojeni
sani se sebou a se životem, trpící^ depresemi a po
city osamění, člověk prostě potřebuje společnost
svých vlastních lidí a»v exilu je, myslím, tato potře
ba' zmnohonásobená. Autor předešlé úvahy nadepsal
svůj úvodník nerozhodně “Spolky?” . Domnívám se;
že až budeme schopni vyměnit otazník v tomto slově
za vykřičník, bude nám mnohem líp.
M. Čechová

tradičnej strane Bianco,
ktorá sa spojila s ľavico
vým Ľudovým frontom a
začala organizovať odpor
proti rozpusteniu parla
mentu. Prepustenie tých
to politických predstavi
teľov poukazuje na celko
vé zmiernenie napätia v
krajine, ktoré zavládlo
keď armáda prinútila 27.
júna prezidenta Bordabe’-Velký výběr jakostního masa a uzenin
ryho nastoliť diktatúru.
najdete
v českém řeznictví a uzenářství
Niektorí poslanci a sená
tori ľavicového Ľudového
frontu utiekli do sused
U FRANTIŠKA ŘÍHY
ných krajín, najmä do í 73 M clntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019J
Argentíny, odkiaľ začína ! Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu.
jú organizovať odpor pro
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
ti diktatúre prezidenta a
frankfurtské párky, turistický salám.
?
armády.
D. L.
R O D IČ O V S K É S D R U Ž E N Í V M E L B O U R N E

zve srdečně Vás i Vaše přátele na

R E P R E S E N T A Č N I PLES
který se koná v sobotu dne 1. září 1973
VE VELKÉM SÁLE EARLS COURTU, UPPER ESPLANÁDE, ST. KILDA
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30
Vstupné $ 7.- včetně výtečně zásobeného teplého i studeného bufetu.
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
K tanci i poslechu hrají MELODY MAKERS
(známí Vám z posledního plesu ve Windsoru)
ČISTÝ VÝTĚŽEK VE PROSPĚCH VYBAVENÍ TÁBORA
ČS. DĚTÍ V LEDNU 1974
Předprodej vstupenek a reservování míst: tel. 42-5980 (Váňová),
850-6446 (Kučerová), 059-788228 (Čechová)
-w ft
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Dojmy z návštěvy Československa

A to je ta krásná země...
Hranice začínají minovým polem, dvojitým ostnatým plotem s elektrickým
poplašným zařízením, dvojitými železnými závoram i, konstruovaným i tak, aby
směrem ven nemohl prorazit žádný zoufalec s nákladním autem, samopalníci
s dalekohledy vítají cizince. Ano, cizince, neboť do té země, kde bory šumí po
skalinách, se stále jezdí. A poklid se československé úřady spletou, pak sem
může na návštěvu příbuzných za tučný obnos ve tvrdé měně přijet i ten, kdo
před lety dvaceti pěti odtud utíkal.

Přijeli jsme přes přá
telské švýcarsko a Ra
kousko s žoviálními celní
ky a najednou jsme se
ocitli v jiném světě. Půl
míle
před
celnicí
ozbrojenec. Zjistil, že je
všechno v pořádku a dal
pokyn dalšímu ozbrojenci
vpředu. A už vjíždíš na
širokou
vybetonovanou
plochu, která nepříjemně
upomíná na apelplatzy v
koncentrácích. Myš by
odtud neunikla. Byli k
nám slušní, neprohlíželi
zavazadla s dámským
prádlem kousek po kous
ku, brali to jen namát
kou. Vedle nás stál něja
ký Ital, ten to měl horší,
rozebrali mu chudákovi
vůz doslova do šroubku,
i do rezervní pneumatiky
se podívali. Karlovi se z
toho udělalo nevolno. Od
běhl. ale za chvíli byl
zpátky. “Ona mně tam
bába záchodářka nechce
pustit, neměl jsem 50 ha
léřů.” Vyměnili jsme si
valuty a teprve potom
jsme mohli v zemi čeiké oficiálně navštěvovat
onu místnost, kam i císař
pán chodil pěšky.
%•»
Hovořili jsme jenom
česky, člověku je trapné
vidět ponížení vlastních
lidí kvůli pár dolarům. A
tak se stalo, že nás ode
všad vyhazovali. Přišli
jsme třebas do Lucerny,.
do restaurace. Poloprázd-

no, i sedli jsme k nejbližšímu stolu. A už tu byl
číšník. Neukláněl se, ale
stroze kázal: Odejděte, je
to vyhraženo pro německé
hosty! A co druhý stůl.
pane vrchní? Ten je take
vyhražen pro německé
hosty! Všechno je vyhra
ženo! V předprodeji líst
ků do divadla v Alfě stej
ný případ. Zaklapli mi
okénko před nosem: “P a
ní, musíte přijít až ve
dvě, dámy jdou na oběd.”
Paní trpělivě čeká, až se
“dámy” naobědvají. Ve
dvě se okénko otevře:
Tak co šte chtěla? Národ
ní? Nemám. Smetanovo?
Nemám.
Nemám. Ne
mám . . .
A co vlastně máte? pí
pám nesměle. Do Karlina
na Loď komediantů na
čtvrtek, jestli chcete. Be
ru po česku, co je. Jen
se odvažuji zeptat, jaká
jsou to místa. Dostává se
mi poučení: "Co já mů
žu vědět, děte do Karlina
a zjistíte to!”
Později zasáhli naši čes
koslovenští příbuzní, kteří
v tom dovedli chodit a
sehnali lístky na “zcela
vyprodané” představení.
Polovina sedadel byla
volná. Lístky se totiž po
sílají hromadně do závo
dů a většina dělníků je
nechá propadnout.

— Podle zpráv vídeňských
novin zbloudilo rakouské
dvousedadlové
letadlo
nad čs. území, kde bylo
napadeno vojenskými stí
hači a sestřeleno. ČTK
naproti tomu hlásila 20
července, že se rakouské
letadlo srazilo s čs. vojen
ským cvičným letadlem.
Trosky letadla byly nale
zeny u Moravských Budě
jovic a. v nich mrtvá těia
obou Rakušanů.
— Dne 20. července se
zřítilo a zahy»ulo v nor
ských horách pět mladých
čs. horolezců.
— Akademický malíř a
grafik Jan Mario Wagner
zemřel náhle ve věku 45
let.
— V Kašperských horách
na Šumavě byl odhalen
pomník K. Klostermanna,
dílo akad. sochaře Jílka,
při příležitosti 50. výročí
spisovatelova úmrtí.
— 48členný soubor Lúčni
ce zahájil šestitýdenní
turné v Jižní a Střední

stech”, mužstvo vůbec ne
smí ven na vycházky, aby
se snad nenakazilo “li
beralismem” a oficíři
chodí v civilu. Zato na
Moravě, zvlášť za Zlí
nem, a na Slovensku je
Rusů spousta. Lidi tam
zcela zřejmě nejsou ješ
tě tak ušlápnutí jako v
Čechách ia neustálá pří
tomnost okupantů má na
ně asi působit psycholo
gicky. V Čechách se teď
říká, že Dubček byl na
strčená figura a celý ten
cirkus s pražským jarem
byl inscenovaný, aby mě
li Sověti možnost Česko
Neustále jsme dostávali
slovensko vojensky obsa
pokuty, ačkoliv jsem dost
dit.
svědomitý řidič. Domácí
Nejsprostší jsou esen- řidiči musí na pokutách
báci. Hotoví páni nad ži zaplatit celé jmění, proto
votem i smrtí lidí. Dostali že esenbáci záměrně číha
jsme se do styku jenom s jí na přestupky - dostáva
dopraváky, kteří jsou z jí prémie za počet ulože
nich relativně nejméně ných pokut. Zajímavé je,
nebezpeční, ale stačilo to. že jednou jsme dostali po
V Nuslích jsem přehlédl kutu i na udání našich li
dopravní značku. Esenbák dí. Za udání přestupku se
začal zuřivě pískat. Za dává také odměna a lide
stavil . jsem, přiběhl a si udavačstvám přivydělá
řval: Vystupte z auta! vají.
Člověk vystoupí a je na
jednou docela malinký.
Největší zážitek? Zažili
Jiný esenbák na mne hu jsme věc, která námi
lákal na náměstí a uka otřásla až do hloubi duše.
zoval mi prstem jako pso Bylo to ve Slavkově, za
vi: Sem si stoupnete! Ne šli jsme na oběd do zá
jsem zvyklý na autorita mecké restaurace. Krásné
tívni jednání a řekl jsem prostředí,
opravdu na
* * *
mu to. Zbrunátněl. Tady tohle je Československo
Ne, Rusáky jsme v Če budete dělat to. co já bu jedinečný a nevyužitý
(Pokračování na str. 9)
chách neviděli. Jsou ve du chtít!!!
svých “vojenských obla

nika záznamu umožňuje
zachytit na kotouč vedle
zvuku také obraz. čs.
gramofonový průmysl pře
vezme formou licence
pravděpodobně západoněmecko-britský systém Teldec. První čs. videodeska
by měla být vyrobena v
příští pětiletce a,v r. 1985
by měla sériová výroba
dosáhnout tří miliónů ku
sů ročně.
— V Praze zemřela ve vě
ku 96 let jedná z prvních
čs. profesorek A. Hanzáková. Se svou sestrou
Annou, první promovanou
lékařkou, a s Eliškou
Krásnohorskou se už kon
cem minulého století sna
žila o zrovnoprávnění žen.
— Obce Přisečnice, Rú
rová a Dolina na Chomu
tovsku se postupně demo
lují, protože budou po do
končení vodního díla v
Přísečnici zatopeny. Ka
menitá hráz přehrady
je dlouhá 470 m a spojila
už obě stráně údolí pod
Kryštofovými Hamry.
— V Mnichově byla zalo
žena “Společnost pro vý
zkum Československa” , v
jejímž čele je rektor mni
chovské university prof.
Lobkowitz a v níž jsou i
další universitní profeso
ři. Praha označila utvoře
ní této společnosti za “no
vý pokus revanšistickýcb
kruhů v NSR narušit zlep
šování vztahů mezi ČSSR
a NSR” a udává, že s
touto společností, financo
vanou “Siemensovou na
dací” spolupracují i ně
kteří čs. emigranti.
Č/HD

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
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(Dry Shampoo)
Služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v privátních
domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
atd. — Mluvíme česky

! W E S T F IE L D S E R V IC E S
i Tel. ( M E L B O U R N E ) 850-7395
[ Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

Ú prava je úprava

Džetem — denné
do V ÍD N Ě , F R A N K F U R T U nebo L O N D Ý N A

můžete letět Z A P O U H Ý C H $ 370.Do mnoha mést v E V R O P Ě a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VIDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002

Americe. Vystoupí v Chi
le, Peru, Mexiku a Kubě.
— V minulém roce řeši
la Veřejná bezpečnost
jen v českých zemích
109.291 případů přestupků
proti občanskému soužití,
dalších téměř 54.000 pří
padů přestupků proti ve
řejnému pořádku a téměř
34.000 přestupků na úse
ku boje proti alkoholismu.
Národní výbory se zabý
valy v témže roce více
než 86.000 přestupků. No
viny komentují, že zvýše
ný počet deliktů nezná
mená, že se zhoršuje ve
řejný pořádek, ale je
známkou důslednější čin
nosti veřejných orgánů.
— V Jičíně byla objeve
na při hloubení základů
kostra mamutího mláděte
(též 170 a 140 cm dlouhé
kly) pocházející z doby
ledové. Její stáří se před
běžně odhaduje na 70.000
let. Podrobný průzkum
kostry a celého náleziště
provádějí odborníci z Čs.
akademie věd.
— V Praze zemřel býva
lý čelný komunista J. Dolanský a byl spálen se
všemi pompami. Pohřbu
se nezúčastnil Gustáv Hu
sák, který dlel právě “na
dovolené v SSSR” . Snad
by Husákovi ani nebylo
příjemné rmoutit se na
pohřbu soudruha, který
byl na vrcholu .stranické
kariéry v době, kterou
trávil dnešní generální
sekretář v žaláři.
— Výzkumný ústav gra
mofonové techniky v Lo
děnicích u Berouna se za
bývá přípravou čs. výro
by videodesek. Nová tech

V

Z projevu vládních řečníku a z úvah tamního
tisku se často dovídáme o stálosti československé
měny, o důsledném udržování cenové hladiny atd.,
takže i malé zvýšení mezd prý znamená zvýšení
životní úrovně. Jen občas se objeví zpráva, že
některé ceny byly vyrovnány nebo určité zboží
přeřazeno do jiné cenové skupiny. P ři takové
zprávě se šťastný lid dovídá, že třebas tkaničky
do bot byly při cenovém vyrovnání zlevněny. O
cenách bot se pak ovšem veřejně nemluví. K
podpoře podobných výkladů bývají po ruce podiv
né cifry a socialisticko-ekonomická hantýrka jejíž
hlavní výhoda spočívá v nesrozumitelnosti "k o n 
kretizovaných ekonomických opatření".
Srozumitelněji píše o nynější cenové výši v Čes
koslovensku pražský občan v dopise příteli do
Austrálie. Z dopisu, psaného koncem července tr.,
přetiskujeme doslova:

"Pojedeš-li sem, připrav si alespoň dvojnásob
ný balík proti poslední návštěvě. U nás totiž nezdražujeme, ale pouze upravujeme, nebo vyro v
náváme ceny. Týká se to hotelů, restaurací, růz
ných siužeb, některých výrobků, nějakých mate
riálů a některých ostatních věcí. Takže například:
ubytování, které jsi měl na jaře za K čs 106.- den
ně, bys dnes platil K čs 260 denně (slovy dvěstěšedesátl). Jen malá úprava, že? Stravné ve všech
restauracích, ale hlavně v I. a II. třídě, jsme
upravili pochopitelně směrem nahoru cca o 130%,
protože tyto hotely a restaurace navštěvují hlavně
turisté ze západu a my je přece nebudem dotovat
a zvýhodňovat je nízkými cenami. Dále jsme v y 
rovnali ceny různých služeb, výrobků a tak po
dobně. Teď už víme, že úprava je úprava a zdra
žování je zdražování! Není to totéž!"
-
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Srpnová mosaika

DOMOVA

Záujem verejnosti o poľnohospodársku výrobu

V äčšie úroda, ale...

Jarka Víčková
—. Klatovský rodák, pražský advokát, spisovatel
Am erický poľnohospodársky trh je naďalej stredobodom nebývalej pozornosti
František Gottlieb se narodil 4. srpna 190a. Jeho
básnická tvorba byla ovlivněna tvorbou Ot. Fische
doma i v cudzine. S nebývalým napätím sa očakáva, čo naň dodá tohoročná
ra a v próze zpracoval základní problémy židovské žatva, či prinesie ú ľa v u v cenách potravín a zároveň uspokojí záujem cudzo
vykořeněnosti a lačnosti po životě v románě Životy
zemských nakupovačov, ktorí neustále obliehajú chicagskú plodinovú burzu.
Jiřího Kahna.
— Dne 11. srpna vzpomeneme nedožitých 25. naro Vývoj na americkom trhu ovplyvňuje tiež aj trhy Kanady, Austrálie a ostat
ženin národního mučedníka Jana Palacha, který se ných krajín, ktoré exportuíú ooľnohosDodárske nlodinv.
upálil po okupaci Československa, 19. ledna 1969.
Americká vláda je r vín v dôsledku dobrej úMnohé okolnosti spôso
— Největším naším impresionistou byl Antonín So rozpakoch. Na jedre j stra rcdy podstatne a najmä bili, že neobyčajse vzra
va. V listopadu r. 1886 se dostal přímluvou Jaroslava ne sa snaží čeliť zvyšo hneď poklesnú.
stal záujem verejnosti o
Vrchlického do redakce Ottova naučného slovníku vaniu cien potravín na do
Ministerstvo
poľnoho to, čo sa deje dnes na po
ale již koncem března 1887 opět pomocí Vrchlického
se stává písařem u pražské obce s denním platem mácom trhu a preto za spodárstva vo svojej sprá liach. Správy ministerstva
jednoho zlatého. Zanechal studií práv a cele se vě viedla kontrolu nad 47 ve o odhade tohoročnej poľnohospodárstva o výnoval — kromě svého zaměstnání — básnické tvor článkami poľnohospodár úrody napr. spomína, že hliadkách na úrodu,: vy
bě. Byl od počátku nepevného zdraví, jež jej činilo skeho exportu. Minister celková úroda pšenice bu dávané od mája pravidel
senzitivnějším. Atmosféra z konce století, nervózní
poľaofcospodárst ra de tohoto roku asi o 13% ne mesačne, nezaujímali
sebemučivá a jemně vibrující nejrůznějšími záchvěv- stvo
smyslů, musela v něm nalézt! básníka o to výraz s3. Z-3.S£ snaží ovplyvnil, väčšia ako vlani, kukuri po iné roky amerických
nějšího, oč snáze jeho tělesná konstituce podléhal- náladu na burze tým. že; ce o 6% a soje až o 22%. občanov ani toľko aku
jejímu tlaku a i jednotlivým jejím módnějším ná vydalo predčasne prvú Očakáva sa len menšia výsledky baseballu, či no
rázům, je básníkem, který prošel tak zřetelným vý
vojem počínaje realistickými slokami (Květy intim správu o odhade tohoroč úroda bavlny, pretože na vé krížovky v novinách a
nich nálad) jeho počátku přes dekadentské vyzývá” ' nej úrody. Predložilo ve jar boli neobyčajne ne zmeny na televíznych
programoch. Tohoto roku
satana v době, kdy počínala Moderní revue, a dá rejnosti
optimisticky priaznivé podmienky.
přes výrazně impresionistické tóny jeho vrcholnýc' obraz - tak priaznivý, že
Ľudia z poľnohospodár sa to všetko zmenilo, lebo
sbírek (Ještě jednou se vrátíme) až k civilisme:- sa proti nemu niektore- skej praxe ale upozorňu bohaté a lacné zásobova
dotčeným slokám jeho knih (Básníkovo jaro) z po
organizácie jú na to, že aj keď sú na nie už nie je takou samo
čátku let dvacátých. Jeho básně byly zhudebňovány ■ faimárske
A. Bednář (Rybníky), J. B. Foerster (Olše). J. J ahradíiL Xa druhej stra teraz poľné kultúry v po zrejmosťou, ako za ce
Jindřich, K. B. Jirák (Tři zpěvy domova), L. Vycpe ne minister obchodu kori merne dobrom stave, vý lých posledných 50 rokov.
lek, B. Vomáčka a j. Pevnou komposici jeho románů guje ministerstvo poľno sledok úrody je závislý Preto správy o pomeroch
v nichž Sova zůstal rovněž impresionistou. nahrazrje kaleidoskopický sled barevných a svtých obrazí hospodárstva v tom zmy na niekoľkých okolno v poľnohospodárstve, k e
prška dojmů útočících na nervy a skládajících let sle. žeby ľudia neočaká stiach, ktoré farmári cel dysi zastrčené v ekono
ce přerývaný průběh dějový (Téma Bojar. Ivův ir- vali príliš, veľa od toho kom neovládajú, napr. mických rubrikách den
mán). A., Sova zemřel 16. 8. 1928 v rodném Pacovt. ročnej žatvy, totiž žeby najmä na tom, aká bude ných novín, sa presťaho
F, X. salda jej vystihl slovy: “sensitiv a misionář"
nečakali, že ceny potra jeseň.
vali na prvé strany aj
-— 16. srpna 1938 zemřel slovenský politik z dtifc první ČSR P. Andrej Hlinka.
— Před 220 léty — 17. srpna 1753 — se narotffl v
Ďarmotech v Uhrách patriarcha slavistiky, ale i r"
šeho národního obrození, Josef Dobrovský, který fnejvětší postavou doby osvícenské. Svou =merit: r
oddálil úplnou slovenskou odluku, vystoupiv pro i
Bernolákovi. “Dobrovský, to byl . . . první světy ■Čech nové doby” , řekl o něm Másarvk v Hovore: S K. Č.
— 17. srpna 1908 zemřel v Praze Václav Vlček. z~- kladatel časopisu Osvěta, do něhož přispíval í TG1L
a v jehož vile “Osvěta” na Vinohradech i oyáfeV
Svou uměleckou a kritickou prací byl Vlček Mavnóro
představitelem idealistického pojetí uměleckého rr*lismu. Postavy Vlčkovy vzpomíná v Podobiznách -í
Neruda a F. X. Šalda v KP.
VÁCLAVŮV PRVNÍ VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
— Václav Bolemír Nebeský, jenž s e -naročil :5. V
UŽ TŘI ROKY. $ 3.500.
1818 v Novém Dvoře o Kokořína. je první.—
moderním literárním historikem. V literature viň'ú
Jezdi opatrně, Vašku.
. duševní dějiny národa. V roce 1843 se réř==cníl tw”
tického života jako člen Národního výboru a áel'gát Slovanského sjezdu: jako poslanec Hsské rač v
bvl na zasedání vídeňsko-kroměříiskéím r f c t . F
storil této doby yvlíčil ve stati Od jedenác^b: '-řez- -x
do jedenáctého června v časopisu če<réhc -r-se-.
Jeho přátelství s B. Němcovou vzpomíná strs~va~ú
Z. Záhoř v románě B. Němcová a Václav B. Ne
beský.
— Jakub Deml. básník, prozaik, polemický publici
sta, překladatel, byl dán r. 1909 jako katolický krč z
na odpočinek pro různé spory s korsistcfv Nejvýše
je ceněna jeho kniha básní v próze Moji přátelé. Vž
zanikla Šaidu tak. že o ní napsal dvě obsažné kritic
ké statě. Byl dobrým přítelem O. Březiny (Mé svě
dectví o O. B.) a Fr. Bílka (Slovo k Otčenáši Fr.
M Ů Ž E T E M ÍT T O T É Ž P O M O C Í O S O B N Í P Ů J Č K Y
Bílka). Narodil se 20. 8. 1878 v Tasově u Třebíče
N Á R O D N Í B A N K Y A TO K D E K O L I V A U S T R Á L II.
— Rodák kutnohorský, dlouholetý šlechtický vycho
Snad
tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
vatel, Jan Erazim Vocel, se stal nakonec profesorem
chce půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4.000 (a možná,
archeologie na pražské universitě- By! především
že i více) — a to se zárukou nebo. bez záruky.
vědcem. Hlavní jeho dílo Pravěk země české vychá
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
zí v části O pohanských Slovanech v Čechách ze Ša
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
faříkových Starožitností a opírá se o RZK. Z čes
Loan. Jste-li fair, my budeme taky.
kých dějin ho nejvíc zajímalo gotické středověké
umění. Narodil se 23. srpna 1803.
— 29., srpna 1963 zemřel v Praze František Němec
novinář — soudničkář. Z drobných soudních přípa
dů dovedl vytěžit charakteristickou scénu, v níž se
střetají malicherné, sobecké zájmy, jež autor sle
300-P-478 D
doval s humorem a kořenil slangem prostých lidí a
lumpenproletariátu.

U S M ÍV A L SE

A Ž D O M Ú PO
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National Bank

6. 8. Í9V1
tých najdôležitejších den
níkov.
Americká verejnosť je
veľmi citlivá aj na to,
ako si na burzách počína
jú cudzozemskí nakupovači. Aj tu nastala obrov
ská zmena. Kedysi farmá
ri i spotrebitelia si len
priali, aby nakupovači z
cudziny prišli a zakúpili
čo najviac, aby tak uľah
čili vláde v starostiach,
čo s nadprodukciou. Po
minuloročnom obrovskom
nákupe obilia zo strany
Sovietskeho zväzu sa táto
pozornosť verejnosti sú 
streďuje najmä na Mosk
vu a Peking. Už niekoľko
mesiacov sa objavovali
otázky v dennej tlači, či
a koľko budú komunistic
ké štáty kupovať z toho
ročnej úrody. To aj pre
to, že pomerne výhodný
sovietsky minuloročný ná
kup americkej pšenice za
lacnejšie ceny sa stal
predmetom kritiky vlád
nej politiky. Vytýkalo sa
jej, že včas nezrušila nie
ktoré svoje opatrenie na
podporu poľnohospodár
skeho exportu, neinformo
vala včas farmárov o so
vietskom záujme a tak že
Moskva kúpila pšenicu,
za ktorú by dostala Ame
rika teraz dvojnásobnú
cenu.
Práve v minulých týž
dňoch sme boli svedkami
neobvyklej reakcie na ten
to druh obchodu. Mini
sterstvo poľnohospodár
stva oznámilo, že si Mosk
va už zaistila z tohoroč
nej úrody 7,875.000 ton
pšenice a Peking 2,700.090
ton. Je to v sovietskom
prípade podstatne menej,
pretože podľa vlaňajších
kontraktov zakúpila Mosk
va obilia (vrátné kukuri
ce a sóje) 19 miliónov ton.
Ale len čo sa táto správa
objavila, už na druhý deň
považovalo ministerstvo vzhlaďom na reakciu v e 
rejnosti - za nutné podať
vysvetlenie, že ide o pod
statne menší' nákup, pre
tože vraj výhliadky na
domácu úrodu v Soviet
skom zväze sú lepšie a
že ceny na americkom
trhu sú vysoké. Minister
stvo napriek tomu pripúš
ťa, že zmenšený záujem
Sovietskeho zväzu o ame
rickú pšenicu neuvolňuje
napätie na trhu, pretože
nakupovači z iných krajín
sa hlásia so značnými ná
rokmi a americká vláda
dosiaľ nezavedla kontro
lu nad vývozom pšenice.
Dušan Lehotský, N. Y.

HLAS

6. 8. 1973

DOMOVÁ

Uměni o “ občanský postoj”
Ferdinand

Peroutka

Posledně jsme se zabývali článkem pana Jiřího Hájka, hlavního obhájce a útočníka režimu ve vě
cech estetických, článek ten začíná větou: "T e p r v e před čtyřmi lety jsme se začali vzpamatovávat
z nejhoršího." M usím e říci, že se vzpamatovali důkladně. Přikročili už k největšímu, nejenergičtější- •
mu, neslýchanému slovnímu výkonu, který není vysvětitelný jinak než onim spoléháním, že "z a námi
stojí sovětské divise". Tyto divise vezmou pod svou ochranu všechno, co režim, co pana Hájka napadne
hlásat. Když se tedy tímto způsobem zajištěný režim dďstal z nejhoršího, prohlásil jedné chvíle a od
té doby nepřestává opakovat, žé tyranie, pod niž uvrhl literaturu a umění, není tyranie, nýbrž je to
naopak osvobození literatury a umění. Nevíme, ja ká. větší smělost by byla v říši slov ještě možna.
Pan Hájek, pravděpodobně na rozdíl od jiných representantů režimu, zná siovo "tr a u m a ", a ví, že to
znamená duševní poranění. Často se už o trauma těch rozhovořil, a vždy si přitom dá záležet na stylu.
Velmi pěkně praví, že lidé "úporně se chytají em ocionálních traum at", jakoby trauma bylo nějaký kůl.
M á svou vlastní psychologii. Jak se jemu zdá, člověk není prostě smuten nebo nešťasten, nýbrž úporně
se chytá toho, že je smuten nebo nešťasten. Lidé u nás se úporně domnívají, že .utrpěli duševní pora
nění za invase. " N á š boj o vědomí lid í", píše part Hájek, "nebudeme moci pokládat za účinný, dokud
nebudeme schopni osvobodit lidi od všech niterných traumat minulých let." Čili jejich boj nebude skon
čen, dokud lidé budou mít city a myšlenky jež mají, a dokud do nich nevstoupí city a myšlenky, jež ne
mají. To se týká také spisovatelů, patrně především jich. Jen ten spisovatel je nyní uznáván za
svobodného, do něhož už vstoupily city a myšlenky, jaké dosud měly jen Národní výbory, druhý 14. sjezd
a jím zplození censoři, moskevské Politbyro a násled kem toho Politbyro pražské. V tom všem, jako v
fplóm IrnmiinScmti není Ťárlná únnKnnct krloŤtn v l£ Hf>rh Sp

Pan Hájek rozvíjí nej
horlivější činnost. Pře
devším praví: “Nemůže
me připustit
. . . Nemů
že připustit, aby se trau■mata stávala předmětem
sporu a rozčilovala lidi,
aby se lidé bolestně za
tvářili, když jim to nebo
ono přijde na mysl. Du
ševní poranění se musejí
stáhnout z literatury.
Mimo jiné pan Hájek
osobně dává příklad, jak
se má chovat marxistická
kritika, aby se cítili bez
pečnými ti spisovatelé,
kteří se zbavili traumat a
přijali pravidla režimu.
Za prvé, kritika si má po
čínat pomalu, rozvážně a
ohleduplně, nemá se hned
rozčilovat, jestliže přijde
na to, že divadlo nebo te'levise předvedly publiku
něco, mizerného.
“Ještě podléháme sklo
nu,” píše pan Hájek, “dě
lat z toho či onoho, po

chybného či méně úspěš
ného počinu naší televise
málem problém první
státní důležitosti.” Ne tak.
V takovém případě má
marxistický kritik ‘uvážit,
že autor divadelní hry ne
bo televisního programu
to asi lépe nedovedl na
psat. Rozum dá, že by
psal lépe, kdyby uměl.
Nejhorší by však bylo,
kdyby takový autor byl
podezírán ze špatných úmyslů, z toho, že své díl
ko napsal schválně špat
ně, aby zkompromitoval
nový svaz spisovatelů.
Píše pan Hajek: “Rozvoj
našeho umění nezbytně
potřebuje vzájemné důvě
ry, umělci potřebují jisto
tu, že nebudou podezíráni
ze zlých úmyslů, ani když
se jim nepovede ta či ona
kniha, článek či divadelní
představení. Nesmějí být
vyvolány nejmenší po
chybnosti o občanském

postoji umělcově.”
Marxistický kritik tedy
musí umět rozlišovat mezi
sabotáží a prostou nezavi
něnou neschopností. Jest
liže dílko toho či onoho
autora se bere “nejpotřeb
nějším směrem” , jak to
mu pan Hájek říká, tu
marxistický kritik nesmí
prostě říci, že autor je
srabař, ani když mu to
tane na mysli. Tu je na
místě “velkorysost”, a
vše pochopit je vše odpu
stit. Panu Hájkovi neschá,zí odvaha, vrhá se do stá
lého nebezpečí, že lidé
řeknou, že je osel, ne kri
tik.
Neznámý nám pan Voj
těch Trapi napsal hru
“Tobě hrana zvonit ne
bude” , k te rá . byla hrána
s jakousi nedočkavostí
hned na dvou divadlech.
Nad touto hrou provádí
pan Hájek pozoruhodný
tanec mezi vejci. Ačkoli

se postavil na realistické
stanovisko, že v “prvním
sledu nemůžeme očekávat
dílo geniální” , přece si
není jist. zda Traplova
hra není geniální, ne-li v
jiném, tedy aspoň v tom,
že bez rozpaků se bere
‘‘směrem
nejpotřebněj
ším” . A zda přece jen.
přes všechno, co proti to
mu mluví, hra “Tobě hra
na zvonit nebude” není
“mezník na cestě součas
ného dramatu''.
Znamení nebyla od za
čátku příznivá. Dovídá
me se cd samotného pana
Hájka, že pan Trapi není
úplný nováček, má už za
sebou několik televisních
her, v nichž však “cenný
společenský záměr převa
žoval nad přesvědčivostí
uměleckou” . Jestliže sám
pan Hájek toto připouští,
dovedeme si představit,
co se asi dělo na scéně:
(Pokračování na str. 6)
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Jak mluvíme
Vývoj jazyka souvisí š vývojem národní společ
nosti ve všech jejích - složkách. Jestliže tento názor
přijmeme, pak docházíme ke zjištění, že má svoje
odůvodnění i- v emigraci. Čeština a slovenština še
mění pod vlivy prostředí a specifických situací, kte
ré stresově ovlivňují vyjadřování v mateřštině těch
Čechů a Slováků, kteří žijí v exilu. O této skutečnosti
není ani zapotřebí diskutovat, každý ž nás si snad
alespoň čas od času uvědomí, jak se angličtina dere do naší slovní zásoby, do našeho způsobu vyjadřo
vání, do linguistiky, formulace i do podvědomí. Jazyk
je -prostředkem dorozumívání, výměny myšlenek a
vzájemného pochopení mezi lidmi a protože slouží
společnosti, která není neměnná, vyvíjí se i s ní a .
citlivě reaguje na všechny změny, kterým jeho uži
vatelé podléhají. Emigrace je velká změna, která
se promítá do života jednotlivce, rodiny i celého ná
roda a tak se také tento jev promítá i ve struktuře
jazyka.
čeština a^ slovenština, tak jako nakonec mnoho ji
ných jazyků, jsou náchylné k přijímání cizích slov.
Slova cizího původu tvoří početnou a důležitou složku
slovní zásoby.. Jsou projevem styků hospodářských,
kulturních a politických, také přímé sociální kontak
ty se na těchto změnách podílejí. Nechci se zde pu
stit do mluvnického rozboru, jak se cizí slova domestisují a jak důležitou složku slovní zásoby repre
sentují, jak zvětšují, zpřesňují a obohacují odborné
vyjadřování a-umožňují jemnější odstínění významu
a citového výrazu jazyka.
Ne ovšem každý je povolán, aby do češtiny či slo
venštiny zaváděl nová slova. V tomto zamyšlení je
ani nemám na mysli, spíše chci upozornit na okol
nosti, kterých se často lekám.
čeština a slovenština jsou jazyky s tak bohatou
slovní zásobou, že je zcela zbytečné některé výrazy
nahrazovat tvary, které řeč a jazyk jen ničí. Četa
k mateřskému jazyku je sice v emigraci z několika
dobrých důvodů respektována, v praxi se však roz
plývá a u mnohých stává jen zdvořilostní či senti
mentální formulí. Člověk pak inklinuje ke komolení
jazyka tam, kde užívání mateřštiny tvoří malou či
nepatrnou linguistickou enklávu jeho vyjadřování.
Myšlenková lenost-zabraňuje správpému vyjadřová
ní, tak jako k deformaci jazyka vede směšná a hlou
pá snaha proplétat slovní vyjadřování nevhodně po
češtěnými či poslovenštěnými tvary anglických slov.
Naši integraci do australského prostředí nijak nepro
spěje, jestliže doplňujeme naši mateřštinu výrazy ja
ko dropnout, džojnout, šérovat, misnout atd. atd.,
uživatel těchto zkomolenin nezesměšňuje jen sebe, bo
hužel i rodný jazyk a národní cítění.
Mnoho záleží na udržování kontaktu s živým jazy
kem. Ne každý má možnost česky .či slovensky běžně
a denně komunikovat, příležitost ke čtení by se však
najít měla. I tak naše slovní zásoba zůstává izolo
vána a neobohacuje se novými výrazy akceptovanými
do spisovného či hovorového jazyka. Někteří krajané
však tuto okolnost odloučení od původní vlasti pře
konávají a i po letech- je jejich gramatický výraz i
volba slov obdivuhodná. Dovedou si najít cestu jak
absorbovat mluvnické a terminologické změny, ke kte
rým došlo až po jejich odchodu do emigrace. Musime
si přiznat, že v této sféře nám nezbýyá nic jiného,
než respektovat československou oficiální linii češtiny
a slovenštiny, pokud chceme používat obecně platná
pravidla.
Jsou slova, zvláště ve všedních a technických obo
rech, která vstupují-do života až nyní a s jejich český
mi či slovenskými ekvivalenty jsme neměli možnost
se seznámit. Nepočešťujme je tedy, používejme je
citátově, každý bude rozumět a jejich užití v češtině
či slovenštině bude více omluvitelné než užívání zko
moleného tvaru.
Domníváme se, že správné vyjadřování spoluvytvá
ří postavení člověka ve společnosti. Není pochyby o
tom, že každý i nás má maximální snahu používat
dobrou a vhodnou angličtinu, pokud se pohybuje v
anglicky mluvící společnosti. Proč tuto snahu nemají
mnozí z nás, mluví-li česky či slovensky? Zpravidla
nejde o problém liňguistický, ale sociologický. Adap
tace na anglicky mluvící prostředí by neměla vést _k
deformaci mateřštiny.
V. Donát
Sdělíte-li

nám adresy Čechů

a Slováků,

kteří by mohli mít zájem o odběr Hlasu domova,
rádi jim zašleme ukázková čísla
a budeme

Vám vděčni za

spolupráci.
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Umění a
ii
občansky postoj f t

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

žena, která měla odvahu
vrzala tam, rachotila, sé postavit proti proudu.
řinčela neživá politická Byla vystavena nejhlub
schémata, charaktery by šímu ponížení i bezpro
ly “co nejlapidárněji vy střednímu ohrožení života,
kresleny” . Musilo to být z něhož vyvázla jen při
hrozné.
spěním člověka, který ne
Avšak ,nyní se dostavu ztratil vědomí základních
je druhá stránka páně příkazů lidskosti.”
Hájkovy estetiky. Dejme
Podroben kritice, tento
tomu, připouští, že tomu nejotřesnější
děj
se
tak je s výtvory pana smrskává asi na toto:
Trapla. To samo o sobě jedna žena v Košicích,
není důvodem, aby se ko povýšená panem Hájkem
lem
autora
vytvářelo na “krásného .'mladého
“ovzduší krajní proble člověka”, byla některými
matičnosti”, která by obyvateli města bita za
snad vrcholila až v onom to, že invasi veřejně
strašném slově: “srabař” . schvalovala. Sovětské di
Tu marxistický kritik ne vise. tanky a letadla se
smí složit ruce do klína, hrnuly do země, v Praze
nýbrž musí zjednat rovno už byla jedna studentka
váhu. V neutuchající sna zastřelena sovětskými vo
ze o kráse svého stylu jáky, národ se přípravo
pan Hájek praví, že - ať val na zlý osud, a v tomto
je tomu po této stránce rozčilení jedna žena v jed
jakkoli - nemůže být do né ulici jednoho města
voleno, aby negativní kri dostala, soychom to tak
tické, hlasy “porazily na řekli, na hubu. Jak odpu
lopatky autorův ideový zá zující a zvířecí! Jaký to
měr” . V páně Hájkově dobrodružný
národ !
estetice je úmysl cennější Avšak, jak se musí zdát.
než provedení, koncepce bylo to to jediné násilí,
Spasí dílo.
jehož se přepadený národ
Kdysi Julius
Grégr, dopustil, ani pan Hájek
Mladočech a majitel Ná žádný jiný případ neuvá
rodních listů, přicházel dí.
ráno do redakce, hodil na
Z určitého hlediska byl
■stůl noviny staročeského nedostatek
českosloven
směru a řekl svým redak ského násilí v těch dnech
torům: “Vynadejte jim.” dokonce trapný a nevíta
To je příklad koncepce ný pro určité osobnosti re
ideového záměru.
žimu. které cítí. že ne
Koncepce hry “Tobě všechny účty jsou vyříze
hrana zvonit nebude” je ny.- Kdykoli sovětům se
vynadat těm, kteří se ro zachce. mohou se rozpo
lku 1968 vzpouzeli proti in- menout. že ne všichni
vasi a ještě dnes se s ní muži dnešního režimu se
' nesmiřují. Tato koncepce postavili proti invasi tak
je vé hře pana Trapla ne odhodlaně jako košická že
pochybně dostatečně a lo na. Někteří uprchli do vý
mozně obstarána. Pan Há chodního komunistického
jek zná jméno Shakespea Německa a tam byli sta
re a praví, že z “takových teční v rozhlase, jiní se
látek mohou jednou vznik nechali poslat do Bulhar
nout tragedie shakespea ská s důležitou misí, jiní
rovské velikosti” . Zatím šli 22. srpna na delší
však nic shakespearov návštěvu na sovětské vel
ského: “Trapi si zatím vyslanectví, jiní dokonce
zvolil mnohem skromnější, podpisovali vládní protest
ale čestný úkol.” Pohleď proti invasi. Všichni měli
me na tuto skromnou čest stejnou výmluvu: obávali
jsme se velkého násilí,
nost.
Nechrne pana Hájka, šlo nám o život. Když se
aby nám sám pověděl pak žádné takové velké
obsah hry: “Trapi si za násilí neobjevilo, musili
námět zvolil jednu z nej- se cítit odhaleni ve svých
otřesnějšíčh - tragedií hi • výmluvách. Díky bohu
storických srpnových dnů aspoň za košickou pří1968. V pozadí děje stojí hůdku.
Nechrne však pana Háj
strašlivý projev davové
psychosy, vyprovokované ka, aby dopověděl obsah
dobrodruhy, jejíž obětí se hry: “Trápí nepostavil do
stala v Košicích mladá středu děje košický případ

311 La Trobe St,, Melbourne, tel. 67-9454
647 George St., Sydney, tel. 211-5655

(Pokračování se str. 5)

ODRA TRAVEL SERVICE
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme kamkoli bezplatně cestu lodí nebo
letadlem. — Za -hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět $ 697.90
— zůstanete-li minimálně
45. dní a maximálně 180 dní. Odlet z Austrálie
21. prosince 1973.
J E D N O S M Ě R N Á C E S T A (kdykoliv v roce)' z Mel
bourne nebo Sydney do Vídně
$ 419.00
VÁNOCE

V

EVROPĚ

"Z L A T Á D O V O L E N Á "—
& S IN G A P U R U

LETADLEM

DO B Á L I

k vrcholům Jižního Pacifiku a asijské kultury,
s možností bezcelných nákupů
11 dní dovolené na ostrově BALI
-od $ 359.00
11 dní BALI & SINGAPUR
od $ 416.00
15 dni BALI & SINGAPUR
. od $ 458.00
O R IE N T Á L N Í D O V O L E N Á za nízké ceny, v nichž
je obsažena cesta i plné zaopatření:
9 dní MANILA & HONG KONG
od $ 521.00
9 dní HONG KONG & MACAO
od $ 536.00
9- dní MANILA—BANGKOK—PATTAYA
od $ 489.00
15 dní HONG KONG—BANGKOK—PATTAYA—
■SINGAPUR
od $ 722.00
16 dní MANILA—JAPONSKO—HONG KONG
od $ 831.00
A L O H A A M E R IK A — 12 D N Í $ 599

Můžete shlédnout nádherné západní pobřeží Ame
riky, prožít nezapomenutelné dny v San Frančiška
a další v Los' Angeles. Projedete se kabelovými
vozy po- strmých ulicích Friska, prohlédnete si
známý přístav Fishermens i malebné Sausalito
nebo odjedete do Muir Woods s mohutnými kali
fornskými lesy. Potom Los Angeles
uvidíte
Beverley Hills, domy filmových hvězd, Hollywood,
největší námořní museum na světě a ovšem i
Disneyland! 12 dní nabytých zážitky, na ktere
budete vzpomínat po celý životy (Quantas 747B
odlétá každou první sobotu v. měsíci.)
A L O H A A M E R I K A — 19 D N Í $ 747

Nezapomenutelné dny Vašeho života! Tři neru
šené dny — slunce a odpočinek — na Havaji, nejckouzlujícím ráji Pacifiku. Uvidíte Waikiki, Ma
nca Vallev a Pearl Harbour. Potem Vás Quantas
depraví do San Frančiška, kde budete mít dost
času. abyste shlédli všechny pamětihodnosti mě
sta. V ceně jsou též zahrnuty organísované tury
městem a ckolím. Potom Las Vegas s^nejbohatším americkým nočním životem, kde můžete zku
sit štěstí na kterékoli ruletě v tamních kasinech.
Příštích Vašich 5 dní bude v Los Angeles (filmové
ateliéry v Hollywoodu. Disneyland atd.). Pak let
demú "se zástavkou v Honolulu. (Qpantas 747B
odlétá každou čtvrtou sobotu v měsíci.)
D O V O L E N Á V J IŽ N ÍC H
V prosinci 1973:

M O Ř ÍC H

Ocean Monarch vypluje ze Sydney 9. 12. a staví
v přístavech Lautoka. Suva a Auckland. - 12 dní,
cena od S -192.
Northern Star vypluje ze Sydney 21. 12. a zasta
vuje v přístavech Noumea. Lautoka, Tonga
Auckland. Bav of Mand. 14 dní za cenu od S 277.
Ocean Mocarch vypluje ze Sydney 22. 12. — do
Brisbane. Honiara. \ iia. Lautoka. Suva. 14 dní
od S 354.

sám, nýbrž prokurátorku,
která byla pověřena sesta
venim žaloby.” DramatiK
ukazuje, že měla při tom
jednu obtíž ža druhou.
Svědkové byli ve “faleš
né solidaritě” s obžalova
nými. I onen muž, který
ženu před davem chránil,
“odepřel svým svědectvím
pomoci
prokurátorce” .
Nikdo, jak se zdá, nechtěl
dosvědčit, že se lidé chy
stali ženu upálit. Proku
rátorka měla obtíže i do

ma. manžel s ní nesou
hlasil. musila se s ním
nakonec rczejít z ideo
vých důvodů. Pan Hájek
přísně uvažuje: co to vů
bec je za člověka, ten je
jí manžel? jak s ním moh
la tak dlouho žít. proč
se nerozešla s nim dříve?
Už dávno jí měl být po
dezřelý.
Pan Hájek je svrchova
ně uspokojen “ethickou
rovinou” hry. Z nějakých
důvodů, patrně proto, aby

V lednu 1974:

Northern Star vypluje ze Sydney 5. 1. a navštíví
přístavy Lautoka, . Suva, Tin Can Island, Pago
Pago, Vavau, Tonga, Auckland. 15 dní od $ 297.
Ocean Monarch vypluje ze Sydney 6. 1. — Noumea, Vila, Lautoka, Suva, 12 dhí za cenu od $ 303.
Northern Star vypluje ze Sydney 22. 1. — Brisba
ne, Noumea, Lautoka, Suva, Tonga, Auckland.
15 dní od $ 270.
V únoru 1974:

Ocean Monarch vypluje ze Sydney 7. 2. — Auck
land, Tonga, Vavau, Suva, Lautoka, Brisbane.
15 dní od $. 345.
Northern Star vypluje ze Sydney 7. 2. — Lautoka
Auckland, Bay of Islands. 14 dní za cenu od $ 277.
Northern Star ze Sydney. 19. 2. — Lautoka, Auck
land, Bay of Islands. 11 dní od $ 198. ,
Ocean Monarch ze Sydney 24. 2. — Auckland, Su
va, Lautoka, ,Vila, Noumea, Lord Howe Island
15 dní od $ 345.
'
D O V O L E N Á V E V Ý C H O D N ÍM

SVĚTĚ

Ocean Monarch vypluje ze Sydney 15. září 1973 a
staví v Brisbane, Port Moresby, Balí, Singapuru.
Bangkoku, Hong Kongu, Manile a Rabaulu. Cena
za 35 dní od $ 785.
Northern Star vypluje ze Sydney 4. března 1974:
Melbourne, Fremantle, Sundá Stra#, Singapur,
Port Kelang, Bali, Indonéské souostroví, Port Mo
resby, Townsville, Barrier Reef, Brisbane. 28 dní
od $ 495.
VÁNO ČNÍ A NOVOROČNÍ PLA V B Y
S C H A N D R IS L IN E S
'
A U S T R A L IS Pacific Paradise Cruise (A11A)

Vypluje z Melbourne 17. 12. do Sydney, Aueklandu, Vily; Lautoky, Sůvy, Aucklandu, Sydney, ná
vrat do Melbourne 5. 1. 1974. 19 dní od $ 301 (z
Melbourne do Melbourne).
P A T R IS Funcapade Cruise (P12A)

Vypluje z Melbourne 21. 12. — Sydney, Vila, Pago
Pago, Apia, Suva, Nukualofa, Wellington. návrat
do Melbourne 14. 1. Cena za 23 dní od $ 390 (z
Melbourne do Melbourne).
B R IT A N IS Seacapade Cruise (B2A)

Vypluje z Melbourne 12. 1. 1974 — Sydney, Auck
land, Nukualofa, Pago Pago, Apia, Suva, Vila,
návrat do Melb. 1. 2. 1974. Ža 21 dní od $ 359 (z
Melbourne do Melbourne).
P A T R IS Sunseeker Cruise (P13A)

Vypluje z Melbourne 14. 1. 1974 — Sydney, Brisba
ne.. Vila, Lautoka, Suva, Nukualofa, Wellington.
zpět v Melbourne 4. 2. Cena za 21 dní od $ 358 (z
Melbourne do Melbourne).
P A T R IS M erry-Go-Round Cruises to New Zealand

Plavba PHA: Z Melbourne 11. 12. — staví v Syd
ney a Wellingtonu. Návrat do Melbourne 21. 12.
Plavba P14A: Z Melbourne 4. 2. 1974 — zastávky
v Sydney, Aucklandu a zpět Sydney. Návrat do
Melbourne 16. 2. 1974.
Nízké ceny za plavbu z Melbourne: jedna cesta na
N. Zéland od S 76, zpáteční lístek nebo na N. Zé
land první plavbou a návrat druhou $ 144.
D A L Š Í IN F O R M A C E A R E S E R V O V Á N Í u:

Odra

Travel Service
647 G E O R G E ST „ S Y D N E Y , tel. 211-5655
311 L A T R O B E ST., M E L B O U R N E , tel. 67-9454

titulu kritika definitivně
nepozbyl, považoval za
potřebné připojit několik
omezujících slov: “Tato
ethická rovina se ukazuje
i za cenu zabstraktnění.”
“Ethická poloha se příliš
tíživě promítá do polohy
individuální.”
Čtenáři,
který je schcpen tomu ro
zumět. dává pan Hájek
diskrétně najevo, že pan
Trapi nevidí příliš velký
rozdíl mezi psaním dra
matu a psaním do Rudé

ho práva.
Ale není ještě všem
dnům konec, poněvadž
“Trapi je autor, který na
štěstí nepokládá první
text své hry za" definitiv
ní.” Bude na hře dále
pracovat. Kdyby pan Há
jek byl tázán, proč tedy
se šlo s nedefinitivním
textem hned do dvou di
vadel, nemohl by odpově
dět jinak než že na to
.byla naléhavá “sociální
objednávka” .

6. g. 1973

HLÁS
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Ď ÓMOV A

Alexandr Kliment: Bezúhonní. (Bucher, Lucern, 1972)

Melancholie osamoceni
V předminulém čísle H D jsme referovali o Klimentově románě Marie, který
Bucherovo nakladatelství vydalo roku 1970; Dva roky později vyšel v Lucernu
výbor Klimentových povídek pod názvem Bezúhonní: Dvě z nich jsou vzaty ze
stejnojmenné sbírky, kterou vydala 1968 M ladá fronta, třetí, v lucernském
.svazku první. Devátý kapesr.íček, vyšla 1965 tamže ve sbírce Hodinky s vodo
tryskem.
Klim enf formuloval na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v Praze
1967 své krédo jako autor. Hovořil tehdy o melancholii spisovatele, která se ho
zmocňuje, když si uvědomí bezmoc slov. Pokusil se vyložit nedůvěru společnosti
k jakémukoli diagnostickému postupu. Definoval dobrou knihu nikoli jako sig
nál útěchy, nýbrž jako příznak nejistoty a starosti a naznačil smutné výcho
disko, které zbývá "č is tý m ": bolestný asyl alegorií. Asylem spisovatele je
říkat slova, která je nutno říci dnes, jako je bylo nutno říkat dříve, zaregistro
vat prostě den, všednost, marnost kdysi platných mechanismů, kterými se pro
jevoval život. A syl — a to pochopili, myslím, správně západní vykladači —
znamená pro Klim enia také stáhnout se z veřejné existence a skrýt se v ano
nymitě. Klimenf pracuje jako noční vrátný v jednom pražském hotelu, nebo, jak
se sám definoval, je "p ro gre siv n í melancholik a jako nezávislý spisovatel zá
vislý noční vrátný".

Jeho asyl je tedy záro
veň jeho pracoviště, jest
liže. je možno pokládat
za pracovnu spisovatele
jeho pozorovatelnu ve
všedním životě. U Klimenta tomu tak bezpochyby
je, zvláště v jeho povíd
kách. které tvoří lucernský svazek Bezúhonní.
Všechny tři mají stejné
ladění. Bilancují dosavad
ní osudy hrdiny a lze-ii
se fdomnívat, že se s r i
mi autor ztotožňuje, jsou
tedy bilancí vlastní.
Povídka Devátý kapesníček by se snad dala
vyložit symbolicky jako
obraz dnešních českoslo
venských poměrů, v nichž

je den jednotlivce predem
do posledních podrobností
určen a každá sebemenší
naděje na únik z vyježdě
né dráhy je od začátku
určena k ztroskotání.
Protože však u Klimenta mají slova jen a jen
původní význam a ani vět
ná stavba nenaznačuje
tíěj. skrytý za textem ne
bo mezi řádky, nejsou cizí
kapesníčky. které čtyři
cetiletý vědec nachází po
osm týdnů mezi prádlem,
přineseným z čistírny, po
selstvím svobody, nýbrž
závanem z jiného světa.
Z froagfnármhn bílZS oeurčeiiébo prostředí.. A ne
existence devátého, s ji

Jde o podobnost ryze náhoda«« - - .

Dopis z dovolené
Jaroslav Kujeba

Milá Máňo,
tak ti, jak jsem slíbil, píšu hned první dea. Vede
se mi dobře, i když . . . . ale člověk nesmi po sxisových letech očekávat přespříliš, pravda? P otažm
se Ti vylíčit krásy svého "sladkého nicnedělám”
(pryč s cizím výrazem!). Náš socialistický živec se
i- o prázdninách řítí k lepším zítřkům a poučení čeká
na každém kroku, jen mít otevřené oči. Já je jako
uvědomělý kádr otevřené mám. A učím se. jak Vla
dimír Iljič přikázal.
Začalo to hned ve vlaku. Sotva se rozjel, zmocnil
se spolucestujících v kupé podivný někdo. Ještě v
nádražním prostoru vyskočil jeden mladík na se
dadlo a v krkolomném postoji na jedné noze odšrou
boval žárovku. Zklamaně zahučel: "Pětadvacítka,”
leč přece ji vstrčil do batohu. Takové skromnosti
je schopná jen mládež, vychovaná v socialismu,, má
milá. Zdálo se mi, že ostatní cestující pohlížejí na
čilého svazáka se závistí, která by v našem společen
ském řádu neměla mít místo. Ale to bylo jen zdání,
protože svou iniciativou nakazil blahodárně další. Je
den dědeček, asi důchodce, vytáhl promptně nožík
a vyřízl ze sedadla hezký kus koženky. Vpravdě re
voluční čin, musíš uznat. Dívka, sedící vedle něho,
prohlásila: “Tím já jsem zásobena z dřívějších jízd,”
a odřízla rázným komunistickým tahem řemen, kte
rým se vysunuje okno. “Je to dobrá kůže na podráž
ky,” vysvětlila. Starší paní, a nejsem daleko od prav
dy, soudím-li, že to byla soudružka, řekla: “To
všechno už mám,” vyňala diamant na řezání skla a
vyřízla čistě okenní- tabuli, kterou zabalila do při
chystané pytloviny. “Už tři měsíce čekám na komu

stotou očekávaného kapesníčku je výrazem mar
nosti takové touhy. Hrdi
na neví, "zda má být
rád, že to všechno skon
čilo, nebo zda má zůstat
trvale a beznadějně zou
falý’’, a vrací se zase do
svého normálního, do po
sledního detailu uspořáda
ného života. Každá nadě
je na změnu je marná,
nikoli, rozumějte, politic
kou změnu, ale jen oby
čejnou úchylku od všed
nosti, která člověka ubí
jí.
—Hanba se jmenuje dru
há Klimentova povídka.
Její rámcování není ori
ginální: známe je z Čap

kových povídek z obou
kapes i třebas z Basso
vých Lidí z maringotek.
Čtyři muži si u stolu, u
kterého v hospodě obvyk
le sedávají, vyprávějí své
zážitky, při nichž pocítili
největší hanbu. Jeden vy
práví historii prázdninové
lásky k starší ženě, lásky
nevyslyšené, a končící
trapně nejen proto, že mu
bytná, objekt jeho milost-,
něho zaujetí, dala výmluv
ně najevo, že ho nepoklá
dá dosud za dospělého
muže, ale i proto, že ho
vzpomínka na tuto prázd
ninovou blarnáž provází i
v pozdějších letech, “jako
by neustále místo milova
né bytosti objímal jen
'argument proti své samo
tě . . .” .
V druhé příhodě cítí vy
pravěč hanbu proto, že
deník svého zesnulého
strýce vydal jako své li
terární dílo. Tato krádež
mu nedá pokoje ani po
letech, kdy už si dávno
našel svůj styl a napsal
spoustu dobrých vlastních
knížek.
I ostatní dva příběhy
jsou prosté, hanba prame
ní z nejvšednějších událo
stí. Ztracený prsten milo
vané babičky, jednofenyková mince, dárek němec-

nály. že mijpřijdou zasklít okno do ložnice,” podotkla.
Xa mne však začalo táhnout a odhodlal jsem se
hiású tento nešvár průvodčímu. Ten pokýval hlavou,
pravil, že se každý stará, jak může, a obratně od
montoval rukojeť záchranné brzdy. “Kluk mi urval
řetěz cd splachování.” sdělil přítomným.
Naštěstí jsme brzo dospěli na místo a všichni se
esvíiL^že máme jen bočanové, zpožděni, radujíce se.
že paši železničáři pomalu ale jisté dohánějí zpož
dění. které způsobily vánice 12. února. Já jsem tak
rejaJps hrdým, pmštsm. jak sä náš lid zdatně vede,
zamířil z nádraží do hostince “U zrušeného záhuirerku” . kde pro ume R jEKBEA zamluvila pokoj s
pinca p esa . Krajina je tu překrásná a ani hostinec
E-ení zlý. Střecha je sice trocho přepadlá, takže s?
zdá. že budova stojí ua šikmo, ale to je jen optický
^ísiu .
Vedoucí jsem vytrhl z odpoledního šloííka a tak
jsem se ani nedivil, když mě uvítala větou, kohože
sem zase čerti nesou. Napravil jsem toto faux pas.
desetikorunou, což vedoucí tak rozveselilo, je m é bez
otálení zavedla do mého pokoje. Xa nočním stoika
byly v prachu-nakresleny nemravné ornamenty, jak
to náš bodrý lid tak pěkně umí: milé přivítání. Pod
postelí vytvořil prach pohyblivé chtscfcvalečky. kte
ré se žertovně roztančily, když jsem otevřel okno.
abych dal k sobě v^jít přírodě. Bohužel vznikl prů
van, který přirazil okno tak. že se tabulky rozsypa
ly. Vedoucí řekla, že to budu muset zaplatit, a já
si umínil, že při nejbližší jízdě vlakem vyříznu ta
bulku v kupé. Máš jistě radost, jak jsem učenlivý.
V umývadle chyběla zátka. Vedoucí mě však uji
stila, že to je výhoda, protože prý překáží. Voda
prý stejně neteče. Když jsem otevřel kohoutek, abych
se o- této jásavé předpovědi přesvědčil, zahrálo potru
bí melodii, která mi příjemně připomněla chraptivá
hlas Hany Hegerové. Na můj dotaz, kde se budu
umývat, uklidnila mne vedoucí, že ve studni na dvo
ře je vody dost a že pumpování je jednou ze zdej

RUŠEŇ
Ján Sm rek
Pokraj mesta hučia vlaky.
Počúvam ich noc i deň.
V e ľk ý je svet. V e ľk ý dáky.
Rušeň hučí. Ako sen.
A ja stojím. Ani pohnúť.
Čo ten rušeň. Načo je?
Plecia čakaním sa zohnú.
Rovné sú len nádeje.
Ešte pôjdem, hrobu vyhnem,
ešte pôjdem, život zve.
Oceány, moria stihnem,
jedno srdce, nohy dve.
Veliký svet! Zem eguľa!
Jablko ty zázračné!
Za plotom som nič, som nula.
Na glóbe po azúr čniem.
Já chcem hrýzť tú ve ľk ú gu ľu,
jabliko to, ananás!
Prehrýzať sa cez glazúru
vekov, diaľok, dejín, čias!
Ja chcem, ja chcem. Ticho, chlapče,
m orský príliv blíži sa.
Neodplaš ho. Vlna čľapce.
Či to pohár? Opi sa.

kého vojáka za okupace,
kterému se hrdina jako
kluk chystal vypíchnout
oko, to nejsou sensače. A
Kliment je i bez sensace
předvádí: civilní styl, nevypointovaný,
odpovídá
přesně prostotě příhody.
Klimentův svět je naruše
ný, snad ho. není možno
ani
vyléčit,
napravit.
Trapnost, pociťovaná ja

ko hanba, se nedá jen tak
zapomenout, třebas se o
ní nikdo nedozvěděl, tře
bas se usadila pouze ve
vědomí hrdiny. A hrdino
vé, ti čtyři kumpáni, kte
ří u své pravidelné skle
ničky nacházejí kousek'
mužného přátelství, jsou
lidé citliví a proto snad
tak zranitelní. Konkrétní
(Pokračování n a ' str. 8)

ších specialit pobytu “U zrušeného záhumenku” , pro
tože nahradí ranní rozcvičku. Záchod je až na zahra
dě a vede k němu uzounká pěšinka močálem močůvky. Na radu vedoucí dávám pozor, abych neuklouzl, protože tak neopatrnou chůzí zmizeli už dva
rekreanti, za něž pak REKREA odmítla zaplatit
smluvený obnos. Nechci, aby ta hodná soudružka
utrpěla další škodu a budu raději — aspoň v noci —•
močit do umývadla. Tím budu cele doma.
Toho dne jsem už nic k jídlu, nedostal, prý se mnou
nepočítali. Ráno jsem vyrazil podívat se na neda
leké zbytky feudalismu až o půl desáté, ale ještě
příliš brzo. než abych dostal snídani. Hostinec se
otvírá až o půl jedenácté a je tedy pravda, co mi
tvrdila .úřednice v REKREE, že jě tu absolutní klid.
Výlet'se vydařil. Mohutná ruina hradu mě uvítala
prškeu kamení, jemuž jsem se jen o vlásek uhnul.
Dozvěděl jsem se. že je v péči Památkového úřadu.
Když jsem se k večeru řádně- hladový a žíznivý vrá
til. předložila mi vedoucí konservu bulharských bak
lažánů a sýr. obojí z protějšího obchodu. I kdvž
jsem to musel sníst ve stoje a bez talíře, aby se
prý neopotreboval socialistický majetek, židle a pří
bory, odpovídala pětiprocentní přirážka k ceně to
hoto jídla dané cenové skupině hostince. Dvě korunv
za desítku zdejšího pivovaru se mi zdály poněkud
přehnané, ale vedoucí mě ujistila, že tato cena vznik
la dvacetiprocentní přirážkou, kterou smějí v rámci
sjednocení cen vybírat podniky se sezónním provozem.
Nyní sedím ve svém pokoji a píšu Ti dopis. V
potrubí hlaholí Hegerka. sbor žab ji doprovází z ba
žiny na zahradě. Božský klid. Ted’ výkřik. Nějaký
rekreant sešel se socialistické cestičky, vedoucí k
prkennému domku s vyřezaným srdíčkem na dveřích
a pravděpodobně se topí v blátě. Ba, je tu veselo.
.Ale jinak klid. Nervy odpočívají. Pohřeb utonulého,
pokud se najde, se koná pozítří.
Zdraví Tě Tvůj Kája.
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Zem řel O tak ar O dložilik
Na výletě ze Spojených států do Evropy zesnul
náhle dne 14. července v Bohyni v Jugoslávii
československý historik profesor‘O takar Odložilik,
jeden z nejvýznamnějších a nejaktivnějšich vědců
československého
poúnorového exilu.. Profesor
O takar Odložilik si získal světové uznání přede
vším jako znalec středoevropské historie a uzná
ní všech demokratických Čechů a Slováků za v ý 
znamný příspěvek k poznání našich národů v zá
padním světě i za velký podíl na výchově přísluš
níků našich národů k demokratickým ideálům.
Otakar Odložilik se narodil 12. ledna 1899 v K o 
stelci na Moravě, získal doktorát filosofie na K a r
lově Universitě v Praze, kde začala i jeho akade
mická kariéra: v roce 1926 tam byl jmenován do
centem historie. Po dvou letech odešel na fakultu
slovanských studií londýnské university, odkud
se za dva roky vrátil na Karlovu universitu. V
roce 1934 byl jmenován profesorem historie. Po
nacistické okupaci Československa se prof. Odložilíkovi podařilo dostat do Spojených států, kde
vyučoval nejprve na universitě v Boulder, Colora
do a od roku 1941 do 1943 na Kolumbijské univer
sitě. V roce 1943 byl povolán do Londýna, kde pů
sobil jako poradce zahraničního ministerstva čes
koslovenské vlády v exilu. Po válce se vrátil do
Prahy ke své práci na Karlově universitě. Krátce
potom byl jmenován členem československé akade
mie věd. Po únoru 1948 odešel do exilu a přijal
místo profesora evropské historie na Kolumbijské
universitě, kde přednášel šest let. V roce 1955 pře
šel na Pennsylvánskou universitu, kde vyučoval
až do své sedmdesátky a odchodu do pense. I v
posledních čtyřech létech svého života, kdy už byí
na odpočinku, přednášel příležitostně na K o 
lumbijské universitě.

!

ky, francouzský, německy nebo slovinský. Zabý
val se v nich především historií střední Evropy
od 14. do 17. století — psai historické studie o
Wycliffovi, Husovi, o Husitských válkách, Jiřím
z Poděbrad, o Českých a M oravských bratřích,
Janu Amosů Komenském, o Protireform aci a T ři
cetileté válce. Psal však i o českém obrození a
československé historii až do druhé světové války.
V roce 1966 byl O takar Odložilik zvolen čestným
členem Československé Společnosti pro vědy a uměni v USA. Jeho přátelé a žáci pak uctili jeho
sedmdesátku sérií eseji, které vydal v roce 1969
University of Toronto Press pod názvem "T h e
Czech Renaisance of the 19fh Century".
Hlas domova má ještě svůj zvláštní důvod k to
mu, aby želel ztráty tohoto významného česko
slovenského exulanta. Víc než dvě desítky let,
téměř po celou dobu vycházení, projevoval prof.
Odložilik zcela m im ořádný přátelský zájem o list.
Občas posílal výborné příspěvky k otištění, ale
hlavně reagoval na obsah listu. Bylo obdivuhodné,
že si při vší své vědecké a publicistické práci na
šel čas k tomu, aby zkritizoval uveřejněnou třebas
jen drobnou zprávu či aby projevil uspokojení nad
jinou. Nejčastěji pak doplňoval naše informace ne
bo upozornil na další prameny. Budeme na něho
vzpomínat jako na výtečného autora i rádce a
pozorného, ideálního čtenáře.

Poúnoroví čs. uprchlíci se setkali se jménem
prof. Odložilíka hned v uprchlických táborech v
západní Evropě, když docházely sešity rozmnožo
vané 30- až 70 stránkové publikace "N á ro d n í kle
notnice", v níž byly Odložilíkovy pečlivé výbory
z českých a slovenských básní a prózy. Nejsou
pochyby o tom, že v každé podobné příští " N á 
rodní klenotnici" nebude chybět ani ukázka z pra
Za půlstoletí své vědecké práce napsal Otakar
Odložilik spoustu publikací a článků v mnoha cí význačného vědce a spisovatele prof. Otakara
SVU /H D
časopisech a v různých jazycích — česky, anglic Odložilíka.

A to je ta krásná zeme...

(Pokračování se str. 3)
skvost. Restaurace' není
ovšem nejpřepychovější,
druhá třída. Sedíme, oběd
váme a koukáme po oko
lí. K vedlejšímu stolku se
přišourala stařenka. Ta
ková shrbená, upracova
ná venkovská babka v
šátku, celá zrudlá ved
rem. Přihnal se vrchní.
Čekali jsme, že řekne:
‘‘Čímpak posloužím, ma
tičko?” A on hrubě: Paní
děte pryč, tady nemáte
co dělat, sem chodějí ci
zinci, pro vás je dole bu
fet! Babička zašeptala:
Pane vrchní, dole je veli
ká fronta a já chtěla jen
pivo, mám žízeň a za chví
li mi jede vlak. Vrchní
ji neposlouchal. Za chvíli
přišel přivolaný esenbák
a stařenku vyvedl. V tu
chvíli se nám přestal
Slavkov s celým jeho nád
herným zámkem líbit.
* •* *•
Příbuzní nás varovali,
abychom se pokud možno

s nikým moc nedávali do
hovoru. Kdo udá cizince
pro činnost nepřátelskou
republice, dostane stovku
Pak za námi byla jedna
příbuzná na návštěvě a
při odchodu zjistila, že jí
chybí občanská legitima
ce. Jakživi jsme neviděli
někoho v tak panické hrů
ze. Ježíši Kriste, plakala,
vždyť mne budou vyslý
chat. ztratím zaměstnání
a bůhvíco ještě se mnou
neudělají! A stalo se to.
když jsem byla s vámi,
mohou mne zavřít za spo
lupráci se Západem a pod
vracení republiky! Budou
tvrdit, že jsem vám ji pro
dala! Ztracenou legitima
ci naštěstí našla, ale její
nelíčená úzkost nám dala
pořádnou lekci o stavu
svobody v Českosloven
sku.
*ffj
* !.i *
Mysleli jsme, že se kra
de nejvíc v Itálii. V Ra
kousku jsme si koupili
hezkou tyrolskou nálepku

na auto a jeli do Česko
slovenska. Ráno byla ná
lepka pryč. V Karlových
Varech nám zase ukradli
ozdobnou tabulku “D” .
Jó tady to lidi sbírají,
konstatoval bez vzrušení
policajt, jemuž jsme si
stěžovali. Pak jsme jeli
směrem na sever do Ho
landska, Skandinávie, všu
de jsme si koupili pěkné
nálepky. Při zpáteční ce
stě nám je v Českosloven
sku opět všechny někdo
ukradl.
-x- -s -äZátopka lidé svorně ne
návidí, že se zaprodal,
obdivují a zbožňují Věrku
Čáslavskou. Ovšem stejně
je populární Gott, proto
že, ^jak říká lidová fáma,
“si nedá nic od režimu
líbit” . Nu, měřítka morál
ních hodnot mohou někdy
být hodně pokřivená.
V exilu probleskly zprá
vy, že Werich už nežije.
Byli jsme v Karlině na té
zmíněné Lodi komedian

tů, což, jak každý ví, je
stará a dnes už klasická
věc. V Karlině ji však
zrežírovali zcela tenden
čně. Místo předehry se z
amplionu ozval hlas, kte
rý nám vyprávěl, že kus
ukazuje boj utlačovaných
tříd proti kapitalistickému
vykořisťování, vychvalo
val socialismus a dlouze
hanobil život na západě.
V programu jsme se pak
dočetli, že tahle nemožná
slátanina je dílem Jana
Wericha. Takže Werich
žije a činí se, aby v po
pularitě dohonil Zátopka
a získal své místo u plné
ho režimistického koryta.
Zaručit se ovšem nedá,
že to napsal skutečně on.
-X
- # 46
Ne, nedostatek v Česko
slovensku není. Obchody
jsou plné zboží, jídla i
svetrů dost a dokonce se
prý dostane i toaletní pa
pír. češi tomu sami ne
věří: Počkejte, však oni
nám zase utáhnou uzdu,

V nejbližší době vyjde
Z P R Á V A D O K U M E N T A Č N Í K O M IS E

K —

231

s doslovem Josefa Škvoreckého.
Je to část archivu Dokumentační komise K-231
(Klubu sdružujícího bývalé politické vězně stalin
ského režimu), jehož fotokopie se podařilo dostat
za hranice. Jde bez výjimky o doklady, které kaž
dý ze svědků poslal komisi s vědomím, že budou
předloženy rehabilitačním soudům nebo vyšetřo
vacím komisím ministerstva vnitra a ministerstva
spravedlnosti.
Styl i jazyk dokumentů byl ponechán v původ
ním znění, bez redakčních úprav. Kniha je tedy
ve zcela neotřelém smyslu otřesným svědectvím
o vrazích a jejich obětech: je to první svědectví,
které nebylo převedeno do literárního tvaru a ne
bylo napsáno až v exilu.
ZPRAVA vychází nákladem členů dokumentační
komise K-231 v exilu a jeden výtisk (americký
paperback) stojí $ 4.00. Celý čistý zisk je určen
na sociální fond bývalých politických vězňů, z
něhož jsou hrazeny účty za operace, léčení, inva
lidní pomůcky bývalých politických vězňů, případ
ně pozůstalých. Cokoliv poukážete nad cenu knihy
bude fondu vyplaceno ihned.
Knihu si můžete objednat u:
68 P U B L IS H E R S T O R O N T O , Box 695, Postal
Station " A " , Toronto 116, Ontario, Canada.

Z L O B Í

VÁS

OČI ?

Bělí V á s hlava ?

Noste brýle od O P T Á

OPTO
Capltol House, 113 Swanston St.

_

Melbourne (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbusmým i bez lékařského předpisu,
v nesených případech i telegraficky

Vedoucí

kontinentální pekárna

v

Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
zase nic nebude, až bude
me docela normalizovaní!
Mně se v Praze zasta
vil magnetofon - vybitá
baterie, šel jsem do Tu
zexu a bez potíží jsem do;
stal novou Made in Czechoslovakia. Vyrábějí je
ve Slaném. Pustím mag
netofon - a nic . Protože
baterie byla nová, dospěl
jsem k názoru, že chyba
bude v mechanismu, při
stroj jsem uložil do kufru
a už nepoužíval. Teprve v
Austrálii po návratu jsem
přístroj předal do oprav
ny. Napsali mi, že přístroj

rozebrali, prohlédli kaž
dou součástku a opět slo
žili, aniž by přišli na zá
vadu. Potom vyměnili ba
terii - a přístroj hrál. Ni
koliv tedy japonský mag
netofon. ale českosloven
ská baterie byla vadná.
A tak jsem si z Českoslo
venska odnesl další pou
čení. Jak je vidět, nebylo
to poučeni jediné.
Vyprávěni manželů S.
kteří se právě vrátili z
návštěvy republiky, po
slouchala
M. Čechová

-ÍÔ-
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K L A V ÍR N I R E C IT A L T O M Á Š E C H V O J K Y

Víme., že úsilí o kulturní činnost je v exilových pod
Č E S K É B O H O S L U Ž B Y V S Y D N E Y A O K O L Í:
mínkách údělem nesnadným a často i nevděčným.
M a rist Chapel, 5 Young St., Sydney
O to by měl patřit náš větší vděk SVU v Sydney,
Každou první a třetí neděli v měsíci o 11 hod. dop.
která je zde na tomto poli nejaktivnější exilovou
Patří k tomu občerstvení, o- které se zdarma stará
organisací. Uspořádá n recitalu klavíristy. Tomáše
spolek sv. Václava.
Chvojky v St. James' ľ 'ali je posledním důkazem.
St. John of God Hospital,
Tomáš Chvojka se narodil r. 1949 v Praze, kde
13 Grantham St., Burwood, NSW . 2134
studoval konservatoř pod vedením prof. Topinky.
Každou sobotu kromě soboty před první nedělí
Od r. 1969 pokračuje ve svém studiu na sydneyské
v měsíci 0,6.30 hod. večer.
konservatoři.
Sisters of Perpetual Adoration,
V recitalu nabídnutý program by l. zajímavý a
74 Cliff Rd., Wollongong
myslím, že publikem byl přijat se sympatiemi. Dom
Každou čtvrtou neděli v měsíci o 4. hod. opoledne.
nívám se ovšem, že nebylo příliš šťastné začít s
Appasionatou; provedení tohoto náročného díla by
Sacred Heart Church,
lo poznamenáno zřejmou nervozitou. Navíc má ř a 
839 Huníer St., Hamilton, NSW . 2303
dový posluchač možnost slyšet právě tuto skladbu
Každou čtvrtou neděli v měsíci o 4 hod. odpoledne.
v podání těch z nejlepších pianistů a má tak i právo
V M a rist Chapel, 5 Young St., Sydney, zvláštní
být náročnějším při hodnocení. Provedení druhé po mše svátá buče 9. září 1973 o 11 hod. dopoledne.
loviny koncertu bylo vyrovnanější a nás jistě potě Rozloučíme se při ní s Otcem Patíkem. Po ní bude
šilo i to, že jsme slyšeli převážně českou hudbu.
občerstvení, hejnější než obyčejně, při kterém nám
Osobně bych nejvíce vyzvednul uvedení “Písní zim Otec Patík bude vypravovat o svých dojmech z
ních nocí’’, op. 30 oď Vítězslava Nováka. Hudbu
Ameriky, z Evropy a z vlasti. Také o svých plá
tohoto znamenitého skladatele tu totiž prakticky ne nech a nadějích ve své nové misii.
máme možnost slyšet.
SVATO VÁCLAVSKÁ TAN EČ N Í ZÁBAVA
Máme-li být upřímní, musíme přiznat, že k^ doko
nalému mistrovství zbývá mladému umělci ještě díl bude v sobotu dne 22. září 1973 v North Bondi
Golf Club. Kuldanova kapela bude hrát od 8 hod.
cesty. A právě častější pořádání koncertů je onou
cestou. Doufejme, že to bude také SVU, kdo po večer do 2 hod. ráno.
skytne Tomáši Chvojkoví další možnosti k nasbírání »JWMSšlJfííMglSK)!!: 5:»IS§Il^i5S»|H®WS'®I^SŠlIiiS@ÍSglg!6<]l: ■
koncertních zkušeností a nám pak příležitost sledo
vat jeho umělecký růst. Pochopitelně — bude nás
těšit, uslyšíme-li v budoucnu od p. Chvojky více čes
Chcete se v příjemném prostředí
i
ké hudby. A mohl li bych doporučit, pak klavírní
skladby např. Leoše Janáčka nebo Bohuslava Mar
DOBÄE A LEVNĚ NAJÍST ?
tinů by zasloužily být důkladněji objeveny i pro
Poslechnout si českou hudbu ?
australské publikum.
Koncert byl slušně navštíven a snad tak nejlépe
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
byla splacena námaha organisátorů. Nemohu ovšem
|
Z L A T Á
P R A H A
odolat, abych na závěr nepoznamenal, ^že^ jsme vi
děli převážně jen onen malý okruh známých tváří. ■
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Především ti, co si stěžují na nedostatek kultury,
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
z neznámých důvodů nepřišli.
jaroslav kováříček i
Č E S K Ý K N Ě Z V S Y D N E Y , O. V. O N D R Á Š E K ,

vám ochotně poradí a pomůže se sv. křtem, přijímá
ním, biřmováním a jakýmkoliv jiným náboženským
úkonem, který byste rádi vykonali. Zavolejte na
číslo 747-5611. Není-li doma. zanechejte mu vzkaz.
Jeho adresa je: St. John of God Hospital, 13 Grantham St., Burwood, NSW. 2134.
Také ochotně udělí výuku v katolickém nábožen
ství, buď osobně nebo pošle českou literaturu.

Společnost pro vědy a umění v Sydney

zve zájemce na přednášku Štefana Knorlese
na théma
"D u še vn é zdravie a spoločnosť"

ve středu dne 22. srpna 1973 v 7.30 hod.
na University of NSW, Round House — Music
Room No. 3, Anzac Parade. Kensington
(vjezd z Barker Street)
Těšíme se na Vaši účast
Pozvete své známé 1

Confin. " G O U R M E T "
Restaurant " L A B U Ž N Í K ''
129 Baysw aier Rd.
Rushcufters Bay

Sydney, tel. 31-7393
Otevřeno denně:
i pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni !
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných

Nejbližši program y připravované S V U v Sydney

(na University of N.S.W.)
— Středa 19. září 1973 “Vzpomínkový večer na
E. Hostovského” .

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V ADELAIDE
, __
srdečne zve na
MAŠKARNÍ
MERENDU
kterou pořádá v sobotu dne 11. srpna 1973
v Národním domě, 51 Coglin St., Brompton
Ráz: “U nás v Kocourkově”
Vstupné obvyklé — včetně večeře
_
Poloviční vstupné pro- masky
£
3 nejlepší masky budou odměněny cenou
B________________________________________

■

■
H

Výstavka čs. kultury

Ve výstavním oddělení knihovny Melbournské uni
versity byla 26. července oficiálně zahájena výstavka
československé kultury uspořádaná při příležitosti
uvedení češtiny do programu universitního kursu
slovanské srovnávací linguistiky. Solidně uspořádané
a anglickými vysvětlivkami opatřené exponáty si
nedělají nároky na úplnost, pořadatelům šlo spíše o
informaci, která by mohla povzbudit zájem o hlubší
studium filologické, historické, etnografické či jiné.
Tento záměr se zajisté zdařil a musíme být organi
zátorům expozice vděční, že v Austrálii tak ojedině
lou akci uspořádali. Vitrínové uložení exponátů dovo
lilo vystavení exponátů připomínajících dávnou mi
nulost naší země (odlitek 30 tisíc let staré Věstonické Venuše) a bohatost české -středověké kultury (ně
kolik originálních tisků ze 16. a 17. století). Do jedné
vitríny pořadatelé soustředili ukázky folklóru — vý
šivky, pernikářskou formu, lidové řezby do dřeva,
ostatní vitríny byly věnovány českým knihám včetně
těch, které pojednávají o Austrálii nebo byly přelo
ženy z děl australských autorů. Drobné grafické listv
a tisky pak tvořily vhodný doplněk. Výstavku vtipně
a rbratně zahájil prof. Marvan, který nedávno přijei
z USA, aby učitelsky působil na katedře slovanských
jazyků na Monashově universitě. Škoda, že zahajují
cí či jiný řečník nezdůraznil význam zavedení češti
m m u í m n i H H i H i ■■■■■■■■■■■■■!» ny do sylabu australské university a nezmínil se o
zdlouhavé a nesnadné přípravě, která zajisté před
S Y D N E Y
cházela uvedení češtiny do universitního studia v
■ r tm É N im M a A U H K f f ir iig M B X H M M M n i Austrálii. Čs. etnická skupina v Austrálii upřímně
vítá zahájení vyučování češtiny na Melbournské uni
versitě. Při vědomí, že drtivou většinu Čechů a Slo
váků žijících v Austrálii tvoří emigranti, je mi líto,
S W IS S T R A IN E D
Přijmeme
že pořadatelé opomenuli upozornit australské návštěv
ŠVADLEN Y
W ATCHM AKERS
níky výstavky na to, že česká a slovenská kultura
k RUČNÍMU šití vzor
K. Ebner
se tvořivě vyvíjí i mimo Československo a je s ním
ků, jakož i švadleny
19 York St.,
etnicky a kulturně spjata. Svědčí o tom např. česke
NA STROJI znalé^ šiti
SYDNEY
a slovenské knihy publikované v různých zemích a
dám. šatů a kostýmů.
vchod do Wynyard Stn.
těšící se velké pozornosti krajanské veřejnosti.
IP
Nejvyšší mzdy.
(naproti pohyb, scho
Pozn.: Výstavka byla o dva týdny prodloužena.
dům). Telefon: 29-7543
Můžete ji shlédnout denně do 11 hodin večer, v sobo
Blízko
tu a v neděli do 6 hodin večer.
Centrálního nádraží.
ANDRÉ
M ASTER DRESS

449A Pitt St.. Sydney,
tel. 211-1814
DOPORUČTE
EXILOVÝ

Česká restaurace

3

TISK

Nová plně automatická
pračka značky '
HOOVER
a sušička šíře 23 ’

k běžnému šití, dále
začisťovačky a šičky
na dvoujehlovýeh stro
jích. Musí být zvyklé
ca autom, stroje. Stá
lá misia. Vysoké mzdy.
Přesčasy.
Týden 4li dne.
AERO PLANE
C L O T H iN G

193 Hay St.. Sydney

H O D IN Á Ř *
Z L A T N ÍK *
ŠTEVEN V A RD Y
D 1 SC O U N T H O U S E
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”

i

Přijmeme
ŠVADLEN Y

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

— Na 98. řádné valné hro
madě Sokolské župy ví
deňské byl znovu zvolen
starostou Antonín Sysla.
I. místostarostou se stal
Jiří Nováček a II. místo
starostou Frant. Císler.
— Na valné hromadě Be
sedy “J. V. Frič” v Chi
cagu bylo rozhodnuto, aby
byl
spolek
rozpuštěn
vzhledem k úmrtí a ze
stárnutí členstva.
— Do výboru Čs. - polsko
— ukrajinsko - srbského
sdružení v Chicagu byli
zvoleni tito Češi a Slová
ci: dr. M. Ferjenčik, dr
A. Hřebík, J. Jaki, M.
Mejzr a dr. L. Rozbořil.
— V červnu a počátkem
července se konaly české
národní slavnosti v něko
lika místech státu Ne
braska v USA: ve Verdigre, v Jižní Omaze, v
Clarksonu a ve Dwight.
V polovině srpna se má
konat
velká
národní
manifestace ve městě
Wilber, jehož obyvatelé

jsou převážně českého původu. Město současné sla
ví 100 let svého trvání.
— V Clevelandu byla slav
nostně otevřena nová čes
ká síň Karlín. Slavnosti
se zúčastnil starosta mě
sta R. Perka, který je
rovněž českého původu.
— Novým kurátorem hu
debního umění Cleveland
ského muzea byl ustano
ven vynikající varhaník
Karel Paukert.
— Ministerstvo zeměděl
ství v Papui - New Gui
nei vydalo 54stránkovou
publikaci s předpisy o in
spekci masa, které vy
pracoval dr. Miloš Ondrášek, veterinářský odbor
ník, který pracoval do
srpna 1968 z pověření
Spojených národů v Afri
ce. Odborné články dr.
Ondráška vyšly také v
australských a západoně
meckých veterinářských
časopisech.
ČS/ČNRA/ND/J/HD

6. 8. 1973
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O SVĚTO VÉ K U R Z Y V M E L B O U R N E

Středisko pro výchovu dospělých (Adult Education
Centre, 256 Flinders St., Melbourne, tel. 63-4231) při
pravilo pro mclbournské občany v nadcházejícím
období 108 přednáškových cyklů a vyučovací lekce
18 jazyků (včetně češtiny a slovenštiny). Tématika
přednáškových cyklů zasahuje do mnoha oborů —
dějiny, politika, filosofie, biologie, umění, fotogra
fie, ornitológie, zahradnictví, turistika, výživa, va
ření a jiné. V jednom kurzu je možné se připravit
ke zdejší maturitní zkoušce (Higher School Certificate). Každý cyklus trvá zpravidla dva a půl měsí
ce vždy s jednou 90 minutovou přednáškou týdně a
stojí $ 7.-. Z programu této osvětové činnosti upozor
ňujeme kromě již zmíněných lekcí češtiny a sloven
štiny na několik rozličných kurzů angličtiny pro za
čátečníky, pokročilé i Australany. V cyklu o sociali
stických společenských zřízeních Dn lan Ward ro
zebere i československý problém s důrazem na udá
losti v srpnu 1968. Při listování v dobře upraveném
seznamu akcí (brožurka je zdarma k dispozici na
uvedené adrese) vidíme, že do osvětové činnosti v
Melbourne lektorsky zasahují i naši krajané. M. Cig
ler přednáší rodičům o problematice těžce vychova
telných dětí, F. Knopfelmacher referuje o sociálních
jevech narušujících společnost a E. Bašta vede kurz
šachu. Přihlášky se uzavírají dne 31. srpna.

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům a
známým, že nás dne 19. července 1913 opustil
ua .věčnost náš drahý manžel, otec a dědeček,
pan
JOSEF BURDA
bývalý restauratér v Richmondu, Víc.
ve věku 78 roků.
Pohřeb drahého zesnulého se konal dne 24.
července 1973 na hřbitov v Geelongu.
Děkujeme současně všem přátelům, kteří dopro
vodili zesnulého na poslední cestě, za květinové
dary a za jiné projevy soustrasti; kterými se
snažili zmírnit naši bolest.
Slávka Burdová
Otta a Maxmilián,
manželka
synové
se svými rodinami
40 Walker St„
North Geelong, Vic. i.215

§ VAŠE DAŇOVÁ
Zprávy

BYTY

osobní

Dne 2. srpna 1973 zemře
la v Melbourne ve věku
54 roků pí. Elena Wilémová, která se přistěhovala
do Austrálie s rodinou v
r. 1965.
OVACE !
M U D r. Pavlovi a
Vlastě Weisovým

1
í
j

se narodila dcera Zu-J
zanka. Krajanská obec*
v Port Moresby. Pa- j
pua
New
Guinea, i
upřímně blahopřeje. j
M alý oznamovatel
5 2 -LET Ý Č EC H

střední postavy hledá
seznámení se ženou při
měř. věku. Nab. na zn.
“Oboustranné štěstí a spo
kojenost” do HD.

PRO SVO BO DNÉ
nebo bezdětné manžele

$ 7 týdně
(S 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.
East Melbourne

Tel. (po 6. hod. veě.)
41-4088

ŽENY
k zaučeni na šicích
strojích přijme za vý
hodných podmínek fa.
STAFFO RD

—

E L L IN S O N P/L.

723-741 Swanston St..
Carlion. Víc.
Volejte: Mr. T. Kolros
(mluví česky)
tel. 347-2222

PRODÁM VÝHODNĚ

různé soupravy pro do
mácnost, nejlepší kry
stal, dále 2 krystalové
lustry, jídelní soupra
vu, perské koberce,
obrazy (olej), ruční
výšivky atd. Tel. (Mel
bourne) 544-4272.

S L O V Á K svobodný,

řemeslník v Sydney,
28 let, 165 cm vys., hle
dá seznámení^ se Slo
venkou neb Češkou při
měřeného věku. Fiat i,
18 Hampden Rd., Lakemba, NSW. 2195

P Ř IZ N Á N Í

g zhotoví
| V E D E N Í V A Š IC H O B C H O D N ÍC H

K N IH

g obstarají
Dr.

P.

&

E.

M.

KEMENY

g registrovaná daňová kancelář
%
7 D raper St., Ormond, Vic. 3204
g
Volejte po 7.30 hod. večer,
2

v sobotu a v neděli celý den

5
B

(možno česky neb slovensky)
telefon 58-4917

P Ř Á T E L É

H L E D A J Í

Dagmar Bartonikovou, která přijela letos do Austrá
lie (zpráva) a Františka Ettlera z Klatov, který se p ři
stěhoval do Austrálie v r. 1950.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
D IV A D E L N Í P Ř E D S T A V E N Í V M E L B O U R N E

Po delší přestávce se představilo melbournské k ra
janské veřejnosti opět České ochotnické divadlo, kte
ré sehrálo veselohru K^ Nováka “Milionářem proti
své vůli” . Není to náročná hra ani pro diváka, ani
pro režii, výpravu a herce, ale její provedení splnilo
očekávání těch, kteří zde české divadlo v poslední
době postrádali. Režie (B. Tomeček), výprava (J.
Skružný) i herecké výkony dokázaly upoutat pozor
nost přítomného publika, které se dobře bavilo a ně
které herecké výkony odměňovalo potleskem i na
otevřené scéně. Zvláštní pozornost vzbudilo zjištění,
že se-na jevišti objevily většinou nové tváře a to
ve stěžejních rolích. To je jistě dobré znamení pro
další činnost divadla.
V hlavní roli kamnáře Kadluba vystoupil poprvé
na zdejší scéně Vilda Novák a k popisu jeho výkonu
” použiji poznámku souseda v divadle: “To je rozený
S herec!” Poprvé zde — ale zřejmě ne prvně v životě
— vystoupila na prkna i Alena Wagnerová v roli pa
ní továrníkové a herecký křest zde prodělali též
“americký milionář” Standa Kodym, kamnářova dce
ra Libuše (Ivona Kašparová), továrníkova dcera
Irma (Eva Ratajová), panská (Věra Lomová) a kamnářův syn Zdeněk (Milan Pastorok). Z divadelní
“staré gardy” se objevil jen Karel Gráf v roli to
várníka a režisér Tomeček ve dvou menších rolích.
Návštěva na obou představeních byla dobrá. -tp-

I

Z P R Á V Y S. K. S L Á V IA M E L B O U N N E
P O L O N IA — S L A V IA 0 : 1 ( 0 : 0 )

Na mokrém, kluzkém hřišti v Maribyrnongu po
dali hosté dobrý výkon a byli po celý zápas v jasné
převaze. Tím víc se projevovala stará bolest Slavie
i
OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DU KCE
| — střelecká nemohoucnost. Z mnoha “vyložených
příležitostí” před brankou Polome nevyužila ani jed
I ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí i nu a k jejímu vítězství nakonec musel dopomoci
I dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.) * trestný kop, který vstřelil Howie.
Druhé mužstvo prohrálo 0: 3.
I RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
/
S L A V IA — A L E X A N D E R 0 : 4 (0 : 2)
i nábytku odborně provádí
|
Mužstvo Slavie bylo proti předcházejícímu týdnu
první pozlacovačská firma v Austrálii
1 jako vyměněné — podalo svůj nejhorší výkon v le
tošní-sezóně. Vázla souhra, chyběla chuť do hry.
prostě na soupeře, posíleného nově dovezenými hrá
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
či, nestačila. — Aspoň druhé mužstvo Slavie bylo
112 M aribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
úspěšnější. Vyhrálo 4: 1.
!
Telefon: 37-3109
V sobotu 11. srpna hostí Slavia na hřišti v Reilly
jakož i v č. 42 Howard Sf., North Melbourne
St. v Ringwoodu mužstvo JUST a v sobotu 18. srpna
hraje na hřišti ve Wembley Parku (roh Middlebo(pokračování William St.) Tel.: 329-8038
rough & Canterbury Rd.) proti Box Hill-u. Přijďte
Krajanům poskytneme 15% slevy
hráče povzbudit!
J- K.

SV O B . 2 9 -L E T Ý Č EC H

hledá seznámení se že
nou českého nebo slo
venského původu. Lask.
nab. na zn. “Queensland” do HD.
Mladí manželé by rádi
seznámili svoji 501etou
zaměstnanou matku' s
vážným, starším mu
žem za účelem navázá
ní upřímného přátel
ství. Zn. “Nesmělá”
do HD.

S P O R T O V N Í K L U B S L A V IA

srdečně zve na

VEPŘOVÉ H O D Y
které se konají v neděli dne 26. srpna 1973

v restauraci EDY ZLATÉHO “Rheinland” ,
9 — 13 Drewery Lane, Melbourne-City
Začátek ve 12.30 vpoledne, konec podle nálady
K obědu se podávají domácí jaternice a jelítka
a další speciality.

L E T O V I S K O

" Š U M A V A "

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 12. srpna 1973

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo — pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

K poslechu i k tanci hraje orchestr Edy Zlatého
Vstupné včetně oběda $ 6.00,
děti a mladiství $ 3.50
Pro mladé bude reservován dolejší sál,
kde bude též hudba
DRAŽBA: VELKÉ PŘEKVAPENÍ
Reservování míst:
tel. 306-4202 (Křepčík), 49-3294 (V. Frencl)

- Í2 -

Hláš

ď ó m o

Va

t-
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Nové světové rekordy v Cervinii
LYŽAŘI STÁLE RYCH LEJI

Cs. tenisté vítězí naicl N S R 3:2
Stejně jako před rokem v Duesseldorfu zvítězilo předposlední červencový víkend čs. tenisové družstvo
i na pražské Štvanici nad týmem Německé spolkové republiky 3 : 2 a postoupilo do finále B skupiny
evropského pásma Davisova poháru. Je to po vítězsšví Jana Kodeše ve Wimbledonu bezpochyby další
velký úspěch čs. tenisu v jubilejním 80. roce od jeho zrcdu.
Skvělý start

JŮvod v semifinále byl imposantní: wimbledonský
přeborník Jan Kodeš zvítězil nad druhým hráčem
družstva NSR Karlem Meilerem za 1:48,0 hod. snad
no ve 3 Setech 6: 3, 6 : 4 a 6: 1, když skvělým returnem zlikvidoval hned v počátku utkání dobré po
dání soupeře. Krize se u Kodeše dostavila v druhé
sadě: hned sice v první hře protrhl Meilerovo podá
ní, v zápětí však prohrál své dva servisy a tak
Meiler už vedl při vlastním podání nad Kodešem
3 : 1. Teprve v této chvíli začal Kodeš “naplno” a
skvělou hrou nad sítí rozleptal koncepci hry soupeře,
který pak dělal jednu chybu za druhou.
S vítězstvím Kodeše nad Meilerem Němci počítali,
kdo však jim připravil úplný šok, byl Jiří Hřebec.
Ten po bezchybné hře vyhrál nad prvním hráčem
západoněmeckého tenisového žebříčku Juergenem
Fassbendrem rychle (za 16 minut) první sadu hlad
ce 6 : 1, prohrál sice pak druhý set 7 : 9, znovu se
však vzpamatoval a nádhernými loby a “stop-bally’
úplně demoralisoval svého soupeře, aby nad ním
vyhrál 3. respektive i 4. set hladce 6 : 2 a 6 : 3. ČSR
vedlo 2 : 0 a v Praze akreditovaní němečtí novináři
byli z toho zoufalí. Prohru svalovali na špatná roz
hodnutí rozhodčích a na prý fanatické publikum praž’ ské štvanice, což. není fair komentář (viděl jsem
střetnutí na televizi).
Kukalova tenisová groteska

Dokud vedoucí čs. tenisového svazu nenajdou k
Janu Kodešovi pro čtyřhru lepšího partnera než Ijyl
v utkání s německou dvojicí Fassbender — Pohman
Jan Kukal, pak cesta čs. družstva za Davis Cupem
bude končit nejpozději ve finále evropské zóny nebo
v prvním mezipásmovém utkání. Jan Kukal totiž pro
hrál v zápolení s Němci 5 svých servisů a i jinak —
hlavně na síti — si počínal jako úplný začátečník.
Čechoslováci prohráli ve 4 sadách: 2: 6, 6: 3, 6 : 8
a 7 : 9, a Němci tak snížili stav semifinálového utká
ní na 1 : 2.
Kodeš získává rozhodující bod

Po vítězství v doublu doufali vedoucí západoněmecké výpravy v Praze, že v závěrečný den se jejich
tenisté postarají o zvrat ve hře. Byli přesvědčeni
o tom, že Kodeš, který musel zaskakovat za Kukala,
bude unaven, a že se tedy jejich nejlepšímu hráči
T E N IS O V Á A T R A K C E

i V USA je na obzoru vel
ká tenisová atrakce. Její
pořadatel Jerry PerenChio sdělil novinářům, že
v září tr. dojde ke střet
nutí veterána tenisových
kurtů 551etého Američana
Bobby Riggse s 291etou
pětinásobnou
přebornicí
Wimbledonu Američankou
Billy Jean Kingovou. Ví
těz dostane “pakatel”
100.000 dolarů.
Riggs, který se v r.
1938 zasloužil o vítězství
družstva USA v Davisově
poháru, porazil 13. května
tr. Australanku Margare
tu Courtovou jasně 6 : 2
a 6 : 1 a je si jistý i
triumfem nad Kingovou.
K tomu řekl: “Už tři roky
usiluji o to, aby Kingová
proti mě nastoupila. Chci
jí totiž dokázat, že i ta

nejlepší světová tenistka
produkuje tenis, jaký do
káže průměrný hráč muž
ského pohlaví. Raduji se
z toho, že mou nabídku
konečně přijala.”
A co k tenisovému .šlág
ru říká staronová wimble
donská přebornice Billie
Jean Kingová? “Pro mne
nejde v tomto zápase tak
o těch 100.000 dolarů jako
o to, abych dokázala, že
ženy mohou být ve sportu
mužům
rovnocennými
partnery a mají tedy být
podle toho i na meziná
rodních tenisových turna
jích honorováni jako mu
ži. Já už si s Bobbem po
radím. A nepotřebuji k
tomu žádné vitaminové
pilulky, které požíval on
před i při zápase s Mar
garetou Courtovou.”

Jako každý rok v parném létě, měli i tentokrát
alpinici své dostaveníčko na úpatí hory Monte Rosa
poblíže italského střediska zimních sportů Cervinie.
kde absolvovali tradiční soutěž v rychlostním lvžt>vání. A podobně jako před dvěma roky, byl zde~postavou číslo jedna 271etý bývalý italský celník a nyní
lyžařský instruktor Alessandro Casse, který zde v
rozpětí několika dnů zlepšil hned dvakrát svůj vlastní
světový rekord z r. 1971 (kdy jel průměrnou hodino
vou rychlostí 184 km 143 m). Ital Casse dosáhl na
svých lyžích vážících téměř 10 kg, na tisícimetrové
trase v posledních 100 metrech rychlosti 184,153 km/h.
a pak dokonce jel rychlostí 184 km 237 m v hodině.
Už sice v r. 1971 byl Casse rychlejší, ale jeho výkon
184,243 km/h. nebyl uznán. Zůstává tak i nadále nej
rychlejším světovým lyžařem.
Světové rekordy v rychlostním lyžování se vedou
od r. 1931, kdy Rakušan Leo Gasperl dosáhl ve švý
carském Svatém Mořici 136,6 km/h.

Fassbenderovi podaří Kodeše porazit. Wimbledonský
přeborník však Fassbendera úplně deklasoval 6 : 2.
6 :1 a 7 : 5 a získal tak čs. družstvu třetí potřebný
bod k postupu. Kodešovi vyšel tentokrát dobře prvm
servis, který stačil jeho soupeř Fassbender vracet
buď do sítě nebo do outu. Fassbenderův return byl
tentokrát bezcenný, Kodeš v prvních dvou sadách
si mohl dovolit dokonce hrát v tréninkovém tempu.
Po Kodešově triumfu bylo pak poslední utkání Da
vis Cupu už jen formální záležitostí. Jiří Hřebec se
už ani tak nesnažil jako v první den proti Fassbendrovi, a prohrál ve třech setech 1 : 6, 1 : 6 a 5 :7.
Němečtí tenisté snížili náskok ČSR na konečný vý
sledek 2: 3.
Ve finále B skupiny evropského pásma Davisova
poháru hraje ČSR v Praze s Itálií, která v Turinu
vyřadila Španělsko 3 : 2. Čs. tenisté jsou vysokými
favority. “Squadra azzurra” přijede do Prahy bez
svých dvou nejlepších hráčů Panatty a Bertolucciho,
kteří mají za bojkot Wimbledonu zastavenou činnost
do 30. září.

LU ZERN SKÁ REGATA

10.000 M Z A 27:31,0 M IN .

HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-,
£ stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

Na tradiční, už 40. veslařské regatě ve Švýcarsku,
na jezeře Rotsee v Luzernu, se tentokrát sešla veške
rá světová elita — až na reprezentanty SSSR, kteří
dali přednost Spartakiádě —- a mnohé finálové boje
připomínaly závěrečné jízdy XX. letních olympij
ských her v Mnichově. Platí to především o finále
dvojek s kormidelníkem, ve kterém vyhráli držitelé
olympijského zlata východní Němci Lucke-Gunkel,
před držiteli olympijského stříbra, Čechoslováky
bratry Oldřichem a Pavlem Svojanovskými z Blesku-Slavoje Vyšehrad. Ve čtyřkách s kormidelníkem
obsadili čs. veslaři — stejně jako na OH v Mnicho
vě — třetí místo, za loděmi ,V. Německa a Bulhar
ska. Skvěle si v silné mezinárodní konkurenci v Lu
zernu vedli i Lubomír Zapletal s Petrem Lakomým,
kteří v soutěži dvojek bez kormidelníka obsadili 3.
místo za olympijskými přeborníky Brietzke-Mager
z Lipska a Rumunským párem. Z čs. účastníků zkla
mal dvojskif, který se sice kvalifikoval do finále,
zde však obsadil až 5. místo. — Absolutními vítězi
Luzernské regaty se stali veslaři V. Německa, kteří
vyhráli 6 ze 7 soutěží. Škrt přes úplný triumf jim
N O V Í T R E N É Ř I: G U T A S T A R Š Í
Nástupci doc. Vlad. Kostky a Jar. Pitnera ve funkci udělal pouze západoněmecký reprezentant Peter-Mitrenérů čs. hokejového národního mužstva budou dva chael Kolbe, který vyhrál soutěž (jednotlivců) ve
bývalí dobře známí čs. internacionálové: Karel Gut skifu před východním Němcem Gueldenpfenigem.
a dr. Jáno Starší. Sparťan K. Gut byl v padesátých
letech coby obránce dlouhou dobu kapitánem čs.
Z A C H R Á N Ě N I JA KO Z Á Z R A K E M
národního mužstva a svou kariéru v reprezentačním
Z celé řady sportovních podniků měsíce července
dresu zakončil na olympijských hrách v r. 1960 v způsobily největší rozruch automobilové závody “Vel
americkém Squaw Valley. Pak se věnoval trenér- ké ceny Anglie” v Silverstonu, které byly už 9. jíz
ské práci a byl i trenérem v NSR (Landshut). Jáno dou světového šampionátu formule I pro r. 1973.
Starší se vyznamenal svého času jako nejlepší hráč Už totiž v 1. kole Grand Prix došlo ke kolizi 5 vozů
Slovanu Bratislavy, jehož byl později i trenérem. a jako zázrakem nebyli 4 jezdci vůbec zraněni, pátý
Působil však také jako trenér v NSR (Bayern Muen- Ital Andrea de Adamich na voze Brabham z toho
chen). — ÚV ČSTV schválil i oba trenéry tzv. olym vyšel jen s lehčí zlomeninou. Vládnoucí mistr světa
pijského mužstva ČSR, složeného z hráčů do 23 let. Brazilec Emerson Fittipaldi, který “asistoval” při
Jsou jimi: Miroslav Kubera a spolutrenér jihlavské nehodě, se po závodě jen divil, jak je to možné, že
Dukly Stanislav Neveselý.
to všechno tak skvěle dopadlo. A ředitel anglické
automobilky Tim Parnell k tomu poznamenal: “Od
L. N A D R C H A L V C O R T IN Ě
Italský hokejový přeborník Cortina-Doria, který le r. 1966 v Indianopolis jsem neviděl horší autonehodu,
tos na jaře ztratil po letech mistrovský titul' Itálie je to až neuvěřitelné, že se celkem nic nestalo.”
Závod “Velké ceny Anglie” mohl pak nerušeně
(přeborníkem se podruhé v historii klubu stalo HC
pro oba favority — Brazilce Fittipaldiho
Bolzano), shání nové posily, chce, aby se prvenství pokračovat,
i
pro
dosavadního
vedoucího celkové klasifikace Sko
vrátilo znovu na olympijský stadión v Cortiné
Jackie Stewarta — nebyl však stejně šťastnou
d’Ampezzo. V tomto směru si funkcionáři klubu hod ta
jízdou. Oba totiž museli v dalším průběhu soutěže pro
ně slibují od dvou Čechoslováků. V brance Cortiny poruchy
voze závod vzdát, a tak nečekaným, ale
už v těchto dnech je bývalý brankář čs. národního naprosto nazaslouženým
se stal 341etý Ameri
mužstva a ZKL Brno Láďa Nadrchal, který má být čan Peter Revson na vítězem
McLarenu,
který ve velkém
na “stará kolena” uvolněn do zahraničí, aby si vy souboji porazil jak vítěze Velké ceny
Francie švéda
dělal nějakou tu liru. Není však zatím jasné, zda Ronnie Petersona na Lotusu, tak i dalšího závodníka
mezi Cortinou a Pragosportem dojde k dohodě. Za McLarenu Novozélanďana Denise Hulma. Pořadí
tím tam vede soustředění italských brankářů, za Cor- celkové klasifikace se však po 9. jízdě nezměnilo.
tinu však už chytá. Velkou posilou bude zřejmě i Vede Stewart se 42 body, jednobodovým náskokem
čs. exulant Tůma, který patřil až dosud k předním před Fittípaldim, a devítiboclo-vým rozdílem před tře
hráčům mužstva druhé západoněmecké ligy 1. FC tím v tabulce mistrovství světa Francouzem Fran
Kôin. I Tůma už je v Cortině a hraje za místní Do
ri u přátelská mezinárodní hokejová utkání letní se cois Cevertem.
zóny.
Anglický běžecký vytrvalec Dave Bedford, který
byl před dvěma roky držitelem evropských rekordů,
slavil na britských lehkoatletických přeborech na
Crv stal-Palace stadiónu v Londýně úspěšný lehko
atletický comeback. Před 8.000 diváky zaběhl zde
tento 231etý “enfant-terrible” anglické atletiky 10.000
m ve fantastickém čase za 27:31,0 min., čímž zlep
šil o 7,4 vt. dosavadní světový rekord dvojnásobného
olympijského přeborníka Fina Lasse Virena z fi
nále OR v Mnichově. “Kvůli zraněnému kolenu jsem
nemohl téměř čtyři týdny pořádně trénovat. 'Sám se
divím, jak mě to vše klaplo.”

