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■ Slovo m ír zní v těchto dnech z v lá š ť p říje m n ě : v k lid u a m íru p ro ž it vánoce
a bezstarostně v íta t nový rok je jis tě přáním kdekoho z " o b y č e jn ý c h " lid i. Je
však stále hodně dokladů o tom , ja k lze přirozenou touhu po m íru zneužít,
y d ik ta tu rá c h nastává už p ra vid e ln ě koncern roku období, kdy propagační
" m í r " n a ru ku je v plné síle, aby z a k ry l násilí a pom áhal z a b rá n it příchodu
skutečného m íru a volnosti pro všechny ty "o b yče jn é li d i" i celé národy.
V současném světě je m álo zemí, kde je možno poukázat na tak jasné
zneužívání m írové propagandy ja k o v Československu. T am ní m ísfodržíci m ají
důvody k tom u, aby p ro ka zo va li, že dokáží b ýt pspežšiější než sám papež.

Touha mladých po míru
byla dle tisku’ jasně pro
kazována na krajských
přehlídkách politické písně
a pak pražské přehlídce
angažované, písně, o míru
mluvili řečnící na zasedá
ní
Ústředního
výboru
KSČ, které se konalo kon
cem listopadu, mírové po
selství vezl do Indie Lu
bomír širouga! se svou
suitou a značná pozornost
byla věnována hlavnímu
tématu, “ mírové spoluprá
ci” , konference Svazu so-

2)

Dušan Lehotský

V -Spojených štátoch s iá v iii 28. novem bra tra d ič n ý a krá sn y svis to k: P oďakovanie za 'úrodu.. Bola fo zase jedinečná p říle ž ito s t' p o ď a k o v a ť tý m , čo sa
s fa ra jú o to, aby bol s p o tře b ite l' dobré a p rim e ra n e íacno zásobený k v a litn ý m :
p o tra v in a m i. A le fo dnes už níe je ta k sam ozřejm é, oko bole před p á r rc k m i.

ČESKÁ ’ V Á N O Č K A
M ich a l Racek
■P řijm ěte recept snadný
Navažte úsměvů
a pěkně polévejte vůní
vánočního stro m ku
R am pouchy zazvoní vám se střechy
svou skelně bílou píseň k činu
A nezapomenout
Své srdce n a ťu kn ě te
a láskou ta kto vystřík n u to u
za nic nešeířte
a ť není vaše těsto sushé
Pak u střih n ě te na t ř i proužky sm íchu
(chléb sva to já n ský nevinného šp rým u )
a vše si posypte
-

psychologické války. Za
tímco vedoucím sociali
stických zemi je třeba vy
světlit. co vůbec psycho
logická válka znamená,
západní imperialisté jsou
stále připraveni provádět
podvratnou propagandu a
tak rušit mírové úsilí. Ru
dé právo o tom uveřejnilo
dlouhé poučení, z něhož
se dovídáme, že podvrat
ná propaganda může být
nebezpečná, zvláště je-!:
doprovázena vojenským i.
ekonomickými nebo poli
tickými opatřeními. Jako
příklad uvádí na prvním
místě demonstraci vojen
ské síly nedaleko protiv
níkových hranic.. Čtenáři
R P mají sice své zkuše
nosti s demonstrací so
vělské vojenské síly v

věíských společností pro
přátelství a kulturní sty
ky se zahraničím, na kte
rou odjela početná dele
gace v čele s místopřed
sedou Federálního shro
máždění V. Davidem,
Do záplavy mírové pro
pagandy se však pro jisto
tu vsunují varování, že
plody mírové spolupráce
mohou být i trpké, proto
že imperialisté se snaží
zneužít
mírového
úsilí
socialistických
zemí
v
rámci neúprosně vedené (Pokračování na str.

Když oko zvlhne
(o stří vzpom ínky tam v hloubku zajelo)
i slza p ro k y p ří
a vůni po vla s ti vašem u dílu dodá
Tenhie recept má vyhovět
všem S ta rým M la dým
Osamoceným
A povede :i se vám dílo
vzpom eňte na autora
s troškou rad osti.
Věnováno Hlasu domova

Americký potravinářsky
trh netrpí sice nedostat
kom přísunu všetkých druhov potravin, Jenže potra
viny značné zdražili. Kedysi sa americká vládna
politika neustále pýšila
před celým svetom, že sa
americký konzument stra
vuje relativné • najlacnejšie na sveíe, že vydá zo
svojho čistého ročného zárobku po zaplatení daní
len 18 alebo niečo nad
18% za potraviny. V iných
krajinách to bolo podstat
né víac, v Sovietskom
zváze aspoň 40 ba áj víac
percent. Nevedno ako do
padne statistika za tento
rok, ale sotva sa dá očakávať, že by platilo aj
pre tento rok, že americ
ký konzument vydá za po
traviny len 18% zo svojho
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Sovietska spolupráca
v Dotravinárstve
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CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

Fiasko n á všiě vy čs. p a rla m e n in í delegace v B ritá n ii

Zvláštní příležitost
k
“ mírové propagandě” p o 
skytla konference "národ
ních
mírových
hnutí” ,
která začala na Mikulá
še, 6. prosince; v Praze,
ale ta dala spíš příležitost
k vývozu této propagandy
než k domácí potřebě.
(Národní
mírová hnutí
jsou dle čs. tisku už za
ložena ve 120 zemích.)
Mírová záplava zasáhla
domácí obyvatelstvo už
před konferencí. Denně
se dovídalo o tom, jak
lid socialistických zemí
touží po míru, jak jen a
jen touha po něm vedla
kroky soudruha Brežněva
do Vladivostoku, aby se
setkal s americkým prezi
dentem a brzy na to do
Paříže, aby vysvětlil so
větské mírové úmysly pre
zidentu
francouzskému.

■

čistého příjmu. Pravděpo
dobně však zostáva Ame
rika aj naďálej na prvom
miesíe na svete čo sa tý
ka relativného vydania Zří
potraviny, pretože inflá
ciou sa potraviny zdražil;
vo všetkých krajinách hádám, že všade víac ako
v AmerÍKe, s výnimkou
Kanady.
Ale sviatok Pcďakovanie za úrodu poskytol pří
ležitost' aj k tomu, aby.
sa uvažovalo, aké sú ďalšie možnosti pre zvýšenie
produkcie
potravin, do
akej miery to móže umož
niť terajšia vládna hospo
dářská politika, potom čc
robiť, aby sa aj ostatně
krajiny přičinili o zmíernenie terajšej zásobovacej krízy. Pozornost’ sa
(Pokračovanie na str. 2)
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ŠŤASTNÉ A V E S E L É VÁNOCE
A MNOHO ZD AR U V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
^Současně prosíme všechny spolupracovníky a
>řátele za prominutí, že nám není možno psát všem
. že proto nezasíláme jednotlivá vánoční blahopřání
likemu.
jjq

PRAVDA, VEDENI, SVOBODA
- A E X IL
Aleš Nebeský

_ Byl to dáoceia mizerný film, jeden z těch, co se
objevují na obrazovkách po půlnoci. Nudou z něj
tmoucí Jsem se nechal omamovat v naději, že pře
hluší únavu okrádající mne o spánek, po kterém
jsem marně toužil. Když pak nuda začala působit, k
mé r-eradosti mě částečně přivedly k vědomí věty,
které autor scénáře vložil do úst jedné z postav:
“ Otec mi dal^do života tři naučení: Pamatuj synu,
pravda , je lepší než lež, vědění je lepší než omeze
nost a svoboda je lepší než otroctví.”
V polospánku mě napadlo, že se autor pokusil
zachránit nudný scénář vpašováním zrnek moudrosti,
a nejen rozespale, ale i dosti znechuceně jsem tele
vizor vypnul. Na nudný film, i jeho tři moudrá na
učení bych zcela jistě zapomněl — kdybych nedostal
právě dopis cd starého přítele, který na jeho konec
připojil pár poznámek o exilovém dění v zemi,
přiřknuté mu osudem k pobytu. Obzvláště chmurný
obsah poznámek hc tentokrát vedl k povzdechu, že
ho již několikrát napadlo, zda skutečně mělo smysl
odejít ze země. kde opustil stárnoucí rodiče ve chví
li. kdy jim měl začít splácet svůj život, když ni
čím jiným, tedy alespoň svou přítomností.
Znal jsem velmi dobře jeho otce a vím, že synovi
odchod nejen schválil, ale přímo doporučil — právě
pro ona tři slova z nudného filmu: PRAVDA, VĚDĚ
NÍ, SVOBODA. A nyní, přestože i pro mého přítele
byl význam těchto slov základním důvodem jeho
rozhodnutí, si najednou musí klást otázku po jeho
smyslu — a neklade se ji sám.
Vnitřní i vnější realita exilu doléhá nutně na kaž
dého. pro koho opuštění domova nebylo jen prostřed
kem k dosažení silnějšího a tlustěji namazaného kra
jíce. Samozřejmě — můj přítel i já se máme tzv.
“ lépe” a bylo by vrcholem pokrytectví říci, že jsme
v to nedoufali. Nehrálo to ale v našem tehdejším
rozhodnutí podstatnou úlohu — ani nemohlo, neboť
■o bylo něco. v co isme tehdy mohli jen a jen doufat.
Jisti jsme si tím být nemohli.
Bvli jsme si ale jisti tím, že nám vadí absence
PRAVD Y — nyní ale musíme konstatovat, že i tady
se lže.Byli jsme si jisti, že nám vadí izolace omezující
nejen naše. ale i všeobecné VĚDĚNÍ — nyní ale mu
síme konstatovat, že i tady jsou lidé ukazující ve
své OMEZENOSTI prstem na druhé: komunista, fa 
šista. materialista, křesťan, marxista; ukazující ni
koliv proto, aby pojmenovali, ale aby pomlouvali,
uráželi a — kdyby mohli — obžalovávali a odsuzo
vali.
Nejvíce jsme si ale byli jisti, že nám vadí nedo
statek SVOBODY — ale i v tomto případě musíme
nyní konstatovat, že i zde jsou lidé svobodou opovrhu
jící. upírající ji druhým, a kdyby mohli — utlačovali
by a umlčovali. A to vše dělají i ti, od kterých by
se to snad mělo očekávat nejméně: lidé prohlašu
jící sama sebe za EXIL a zá vyznavače PRAVDY,
VĚDĚNÍ, SVOBODY.
Přesto vše ale jedině skutečný význam těchto tří
slov může dát smysl našemu opuštění toho, k čemu
— a ť chceme, či nechceme — bytostně patříme. A ť
(Pokračování na straně 2)

-2 -

HLAS

DOMOVA

Mírové soužití
(Pokračováni se sir. 17)
únoru 1948 a v červenci
1968. ale to byla zřejmě
jen demonstrace neutucha
jícího přátelství.
Imperialisté se dle RP
snaží už od padesátých
let "demoralizovat obyva
telstvo socialistických ze
mí. přimět ho ke kontrarevolučnírn vystoupením,,
teroristickým akcím a ji 
ným činům podrývajícím,
základy socialismu . . Opí
rají se o nízké instinkty
některých lidí, psycholo
gicky a ideologicky při
pravují lidi ke krutostem
a dobrodružství, doslova
mrzačí jejich duši. Pomlu
vami a výmysly se snaží
vzbudit v lidech nepřátel
ství vůči socialismu” .
K tomu účelu vypraco
váli imperialisté
mnoho
tzv. černých a šedých
způsobů vedení psycholo
gické války. R P píše:
“ Jsou to dezinformace a
pomluvy, falzifikace a de
magogie, klamání a za
strašováni mas, provoka
ce a nabádání k sabotá
žím, zločinům, šíření ne
pravdivých zpráv a v ý 
myslů, nejapných infor
mači a nechutných anek
dot. Všechny tyto formy
se používají na území so
cialistických států k dezorientaci a
manipulaci

veřejným míněním.”
Lidé v okupovaném Čes
koslovensku si pak pře
čtou se zvláštním zájmem
další zjištění Rudého prá
va:
“ Metody ideologické a
psychologické diverze jsou
nezákonné nejen z hledisk
vnitrostátního práva so ■
cialistických zemí. Jsou v
rozporu se zásadami me
zinárodního práva, proto
že při jejich provádění
jsou narušovány nejdůle
žitější mezinárodní práv
ní normy, jako vzájemné
respektování
suverenity
států,'
nedotknutelnost
státního území a nezasa
hování do vnitřních zále
žitostí.”
Na jedné straně zápla
va mírové propagandy a
na druhé varování před
nebezpečím, které je s mí
rem spojeno, ukazují jen
dilema čs. režimu zvláš
tě v souvislosti s jedná
ním ženevské konference.
Obavy režimu, že čs. lid
neni na skutečný mír me
zi Západem a Východem
připraven,
že uplynula

příliš krátká doba od srp
na 1968, kdy své názory
tak jasně projevil, jsou
opodstatněné.
Uvedeme příklad, jak
těžko by se pracovalo čs.
propagandě při mírovém
uvolnění informací:
Koncem listopadu došlo
konečně k dlouho odklá
dané návštěvě sedmičlen
né delegace čs. parlamen
tu, vedené předsedou čs.'
skupiny Meziparlamentni
unie, místopředsedou čs.
parlamentu Janem Mar
ko, ve Velké Británii. Čte
náři čs. novin se dovídali
o přátelském přijetí, o o fi
ciálních rozhovorech, dis
kuzích např. o otázkách
ochrany architektonických
památek či o obědu, k ně
muž pozval Jána Marko
kterýsi lord. Ani slovo o
reakci britské veřejnosti,
o demonstraci před budo
vou čs. velvyslanectví,
při níž byly neseny plaká
ty, žádající
propuštění
čs. politických vězňů atd.
O návštěvě zaslal z Lon
dýna zprávu redaktor FCI
J. Josten. Zmiňuje se o

tom, že po upozornění na
povahu a poslání delega
ce zpravodajstvím FCI
vyšly v britském tisku ko
mentáře B. Levina (v Timesech pod názvem “ Ta
hají provázky za pražské
loutky” ), a že se ve ve
řejnosti kritizovalo pozvá
ní
poslanců satelitního
státu. Prohlášení sekretá
ře britské Meziparlamentní skupiny, že budou po
hnáni k odpovědnosti ti
poslanci, kteří by se k ho
stům chovali nepřívětivě,
vyvolalo
v parlamentě
bouři nevole. Padesát po
slanců podepsalo prohlá
šení odsuzující sovětskou
okupaci a návštěvu neví
taných pražských figur.
Účast na oficiálních pod
nicích byla katastrofální.
Někteří funkcionáři, dele
govaní na společné podni
ky, žádali záruku, že je
jich jména nebudou uve
dena v tisku.
Sunday Telegraph píše
v článku “ Rudé tváře z
české návštěvy” , že fia 
sko podniku vylučuje dal
ší styky na “ vyšší úrovni”

Sovietska spolupráca v potravinárstve

takto dostává do pozicie
najsobeckejšej krajiny na
obrátila najma na Soviet
svete, kt.orá neberie ohl’ad
sky zváz a komunistickí
na iné krajiny a tak núti
Čínu, ktorých kooperácic
predovletkým
Ameriku,
pri zvyšovaní produkcie £
Z p r á v y osobni
aby sa cna sama starala
pri světověj
distribuci
o zmiercenie hladomoru
toho, čo sa vyprodukuje
v rózných krajinách A fri
je nesmierne potřebná
Vojta Brodecký
ky a Ázie.
Týká sa to ešte viac So
s chotí
V diskosu o zvýšení po
Renatou,
vietskeho zvázu ako ko
moci
cudzine neušla ve
roz. Kuglerovou
múnistickej Číny,' pretožf
rejnosti okolnost’ , že je to
oznamují narození
Moskva a jej sateliti ne
dcerušky
Sovietsky zváz, ktorý sa
ustále propagujú, že kol
N IC O L E M A R IE
nestará o riešenie světo
a
chozný systém je najpro
věj zásobovacej krízv, na
Vlasta a Rudla
duktívnejší, zatial’ čo ;
opak, že velkými nákupmi
Kuglerovi
roka na rok skupujú obi
sdělují, že se proto
obilia, ktoré by bolo polie v cudzine, beru ho týn
stali poprvé babičkou
trebnejšie v Indii, v Bang
krajinám, ktoré trpia zú
a dědečkem.
ladéši, alebo v Abesínsku,
958 Nepean Hgwy.,
falýrn nedostatkom potra
táto krízu len prehlbuje.
Moorabbin, Vic.
vín. Sovietsky zváz se
Právě tak ako v r. 1972
Moskva zásahom na sve.tovom obilnom trhu spě
sobila krízu, tohoto roku
zase zavinila krízu. na svetovom cukrovom trhu. Ce
Vzhledem k velkému zájmu a poptávce ny cukru na svetovom
rozšiřujeme podnik o
trhu, aj na americkom
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
domácom trhu, vzrástli
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
ovel’a viac ako všetky
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
ostatně potraviny. Odbor
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
níci'prinášajú toto vysvetVždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKA
lenie:
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉE
Sovietsky zváz mal sla
CONWAYS
CAKES,
bá úrodu cukrovky, preto
m aj. B. & Ě, Dvořáčkovi,
sa
zaisťoval
nákuporn
cukrárna a pekárna,
cukru v cudzine. P rv ako
192 Commercial Rd , Prahran, Vic.
sa svět dozvěděl o jeho
(naproti tržnici). Tel. 512415
zlej úrodě cukrovky, spó(Pokračovanie zo str. 1;

{PEČEME PO NAŠEM

sobil naprostá paniku a
postaral sa tak o to, že
ceny cukru vzrástli asi
na šesťnásobok.
Moskva urobila to isté
na svetovom
cukrnom
trhu, ako urobila v r.
1972 na obilnom trhu.
Starala sa len o seba bez
ohl'adu na potřeby chu
dobných krajin. Keď při
šli v lete americkí odbor
níci do Sovietskeho zvá
zu. aby podTa uzavretej
dohody získali informácie
o tom. aká bude tohoročná ruská úroda, povedali
im v Moskvě, že si móžu prehliadnuť len niektoré kraje. To preto. lebo
sa Moskva obávala, aby
sa americkí odborníci už
vtedy nedozvěděli o zlej
úrodě cukrovky. Po štyroch dňoch pobytu v Mosk
vě sa odborníci vrátili do
mov
bez
hTadaných
správ. Nuž takáto spolupráca, nech je garantova
ná hociakou zmluvou, je
k ničomu. Ale dokial’ sa
nepodaří prinútiť Moskvu
k poctívej spolupráci pre
zvyšovanie světověj pro
dukcie a pre rozumnú
distribúciu potravin, nebu
du reálne vyhliadky na
zmiernenie světověj záso
bovacej krízy.

16. 12. 197ř

Pravda, vedení, svoboda
- a exil
(Pokračování se strany 1)
jakkoliv oprávněný může být náš pesimismus nad
tím, že i zde tato tři slova jsou více nápisem na
fáborech při oslavách než praxí každého dne, přece
jen je naše víra v jejich skutečný smysl to jediné,
co nám zbývá.
Přes všechnu nechuť k tomu, že se všude lže,
neměli bychom přehlédnout rozdíl mezi nepokrytým,
cílevědomým — a protože nekontrolovaným, tak i
sebejistým
lhaním na jedné straně a možností
dopátrat se pravdy na straně druhé. Lze jistě na
mítnout, že PRAVDU i LEŽ je někdy velice těžké
rozlišit, že člověk nemůže oboje posuzovat jinak než
pres filtry své víry, morálky, omezenosti a momen
tální potřeby, a že nevyhnutelně zaměňuje, poznání
pravdy za její hodnocení a před skutečností dává
přednost svým iluzím.
Jenže jedině skutečnost může být měřítkem prav
dy — na vzdory tomu, co hlásají lidé s “ posláním” ,
a ť již “ vyšším” , či “ historickým” . Tato pravda sku
tečnosti, přes veškeré slovní žonglérství, se vymy
ká hranicím ideologických a ekonomických systémů,
právě tak jako VĚDĚNÍ a OMEZENOST, o kterých
v druhé řadě mluvil onen dobrý muž ze špatného
filmu.
Nejsem si jist, kolik příslušníků naší generace si
dokáže ještě dnes vzpomenout, jak počátkem šede
sátých let začal najednou pociťovat, že naše nevě
domost je JEJICH cílevědomý program. Ten pocit
byl tím silnější, čím více se v časopisech začaly ob
jevovat noticky a později komentáře a rozbory o
životě a problémech ve světě. Přes jejich větší či
menší tendenčnost netrvalo dlouho a každý měl mož
nost si uvědomit, že ti pověstní ONI, přesvědčeni ve
své omezenosti o jistotě vědění všeho, ani nemohli
chtít vědět něco, pro co by nenašli vysvětlení vc
svých marxistických příručkách. A proto ani my
jsme vědět nesměli — ONI si přes svoji omezenost
až překvapivě jasně uvědomovali, že naše nevědo
most je zárukou jejich stability. To jim konec šede
sátých let plně potvrdil — a dodnes se děsí přízra
ku svobodné výměny informací.
Po tankovém finále jsme si ovšem byli vědomi, že
se historie neopakuje, právě tak, jako se tentýž
člověk znovu nenarodí. Ale právě tak dobře jsme vě
děli, že historie ^ je dělána lidmi a tak jako se
nemění vzorek lidského chování, nemění se ani vzo
rek chodu historie. Proto jsme odešli — naplněni
hrůzným pomyšlením, že bychom jinak byli nevy
hnutelně uvedeni zpět do stavu nevědomosti. V té
době jsme již nepochybně věděli, že patříme — a že
chceme patřit — ke světu, jeho myšlení a kultuře.
K celému světu, k celému jeho myšlení a k celé
jeho kultuře — a právě tak nepochybně jsme věděli,
že z toho všeho máme nejen právo, ale i povinnost
si udělat svůj vlastní výběr. Toto právo i povinnost
pak souvisí a i vyplývá z třetího otcovského nauče
ní. kterého se dostalo postavě v nudném filmu.
SVOBODA a OTROCTVÍ jsou předmětem stejně
velkého žonglérství se slovy, jako je PRAVDA a
LEŽ. Snad je to tím . že PRAVDA a SVOBODA
jsou jedna bez druhé nemyslitelné; snad je to i tím,
že SVOBODA je především pocit — pocit někdy jen
těžko konkrétně definovatelný. Musím se přiznat, že
ne tak zcela jsem kdysi chápal navrátilce z kon
centračního tábora, když mi v dávných padesátých
létech řekl. že “ tam” se cítil být více svoboden než
“ na svobodě" pod Gottwaldovou vládou. Stejně zdán
livý paradox popisuje Solženicyn ve svém Prvém
kruhu pekla, čtenář si jistě vzpomene na epizodu,
kde jeden z vězňů utěšuje své přátele — bezpochyby
upřímně — že oni, za mřížemi, jsou na tom v jednom
ohledu lépe než lidé na tzv. “ svobodě” . Jsou za-mřížemi. protože jsou pokládáni za zrádce a lidi myš
lenkově pokřivené a proto mohou volně myslet a
své myšlení si volně a téměř beze strachu sdělovat.
Je-li SVOBODA pocitem jen těžko definovatelným,
pak ono “ beze strachu” je pocit definovatelný až
příliš lehce. Je jistě trivialitou opakovat, že SVO
BODA neznamená, aby si jedinec dělal, co se mu
zlíbí — a již vůbec neznamená, zda si může koupit
auto. či vuřta navíc. --SVOBODA je závislá na tom,
zda člověk to, co dělá, může dělat beze strachu a
zda se může beze strachu vzepřít, či vyhnout sna
hám být manipulován.
Opět lze namítnout, že snaha o manipulaci s lid
mi existuje všude, že někde je člověk manipulován
více a jinde méně, někde nepokrytě, jinde rafinova
něji. Rozdíl ale začíná v bodě, kdy si člověk dokáže
manipulaci uvědomit a chce se jí vzepřít. Ten roz
díl je pak tvořen množstvím odvahy, které pro své
(Pokračování na straně 3)
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da mohla být efektivní
je třeba analyzovat příčí
ny, proč náboženství ještí
působí' a. přežívá” .
— Příspěvkem k výchov!
posluchačů Vysoké školj
politické v Praze byl kon
čert vojenského souboru
Střední skupiny
sovět
ských vojsk z Milovic,
pořádaný na této vysoké
škole.

/\ayz Alexandr boizemcyn pnsel — vlastně by — Dne 5. prosince zemřel obce Pavla Kollmanna. slavě odsoudil katolického
násilně^ poslán — do exilu, napsal na adresu svýcl
v Praze
takadi. sochař: Kromě toho byl odstraněn kněze Štefana Kaprdu k
krajanů a všech lidí v porobených zemích zoufali Antonín Kalvoda. Bylo ze Státního židovského mu lOměsíčnímu žaláři, pro
zaklínání: “ Nežijte se lží! Musíte sice žít v prostře mu 67 let.
zea v Praze poslední vě tože
namaloval na čty
dí, které je lží prostoupeno, nemusíte je však vě —- 2. prosince hlásila ČTK decký pracovník židov řech místech v okrese
domě podporovat. Kdo chce být čestný” , říká Sol menší změny v čs. fede ského náboženství dr. Jan Dunajská Středa na komu
dosavadní Herman. Vedení Výboru nistické vyhlášky hákové
ženicyn, “ ten si nemůže nechat zadní vrátka otevře rální vládě:
na. Tak beznadějně jsme už klesli, že za každo předseda vlády V. Ehren židovských náboženských kříže. Hájil se tím, že
denní skývu chleba se vzdáváme všech zásad, sv< berger se stal ministrem obcí v českých zemích svou akcí chtěl projevit
duše, všech snah svých předků — jen abychom s paliv a energetiky (místo převzal místopředseda dr. svůj odpor k fašismu a — Ještě před vánocemi
neohrozili svou vratkou existenci. Nezůstala nám an před 2 měsíci zemřelého B. Bass, ale předpokládá k hrubému násilí, které má být v provozu televiz
představuje. ní vysílač Západní Čechy
pevnost, ani hrdost, ani plamen v srdci. My se ne J. Matuška), ministr hut se, že funkci později pře fašismus
státního žalobce — Krašov, který je z čs.
bojíme atomové smrti, nebojíme se ani třetí světoví nictví a těžkého strojíren vezme Leo Ottenfeld, o Podle
války, třeba se před ní nějak schováme, my se ství J. Šimon se stal mí němž je známo, že už obstaral si páter Kaprda vysílačů nejsilnější.
Má
stopředsedou vlády a na dlouhá léta spolupracuje také dětskou ruční tiskár- zřejmě propagačně půso
jen bojíme projevu občanské statečnosti.”
Srovnávám Solženicynova slova s těmi, která nc jeho místo byl jmenován se Státní bezpečností. Pro ničku, na níž chtěl vyrá bit také v Bavorsku.
obranu bdí doma napsal v minulých číslech Ferdi dosavadní náměstek mi poměry je typické, že se bět nápisy k nalepování — Artia oznámila, že do
nand Peroutka. Peroutka cituje Masaryka: “ Vždy nistra hutnictví a těžkého čs. sdělovací prostředky o oa nádražích apod. Novi váží
ze
SSSR
ročně
je třeba mít ohled na okolnosti” , a říká: “ Politika strojírenství Zdeněk Pú- zmíněných čistkách vůbec ny v té souvislosti sdělí 1,300.000 publikací a z
je praktická, ne literární činnost. Kompromis je ná ček (narozený v Lozornu nezmínily. K čistkám do y, že se ňa západním a Československa do SSSR
stroj demokratické politiky. V politice je bud’ kompro u Bratislavy v r. 1924). šlo v souvislosti se stou středním Slovensku obje vyváží 480.000 knih-. U v ý 
mis, nebo je v ní diktatura. S nekompromisností tc — Novým čs. velvyslan pající spoluprací čs. a vovaly nápisy “ A ť žije vozu jde většinou o tisk
Solženicyn” apod.
bývá takové, že se nakonec dostane navrch nekom cem v Indonéské republi arabských úřadů.
knih dle sovětských ob
ce byl jmenován dr. Mi — Finanční výbor ame — ÚV Socialistické aka- jednávek.
promisnost odhodlanější a surovější.”
lemie
ČSR
měl
zvláštní
rického senátu odmítl Jaký je' rozdíl mezi názory Solženicynovými a P e  lan Mácha.
routko vými? Popírají se?
— Od 1. prosince byl L. přes námitky State De úenární zasedání, které — Ve strojírnách v So
Rozdíl zde bezpochyby je. Není však v něm anta Štrougal na týdenní ofi partmentu - dát svolení k :e zabývalo nežádoucí ná- kolově se uvolnil nedosta
návštěvě
Indie. vrácení asi 18 tun zlata,' >oženskou výchovou. Za věný portálový jeřáb, vy
gonismu. Solženicyn i Peroutka jsou oba humanisty ciální
a demokraty. Oba mají v srdcích příliš mnoho lásky Před ukončením pozval I. cteré odvezli nacisté z sedání zjistilo, že “ výcho padl z kolejového svršku
k poníženým a utlačovaným, než aby na jedné stra Gándhíovou k návštěvě pražské Národní banky a va k vědeckému ateismu io rozbředlého terénu a
ně nepociťovali smutek a na druhé povinnost brá Československa “ v době, cteré Američani po válce e nedílnou součástí vý • ieho konstrukce byla de
nit se proti skepsi. Solženicyn je však stále duší i která bude oběma stra Dřevezli ze západního Ně- •hovy k vědeckému svě- molována. Škoda je 2 minecka do USA. Senátní ovému názoru. Aby vě- ióny Kčs. Příčina uvol
srdcem v zemi, z níž byl vyhnán. Nestal se ještě nám vyhovovat” .
věstník rýbor žádá,v aby byla dří eckoateisfická propagan- nění se vyšetřuje.
exulantem. Proto si může dovolit říkat lidem za — Prosincový
ostnatými dráty, jací opravdu jsou. Může je nazvat Mezinár. výboru Židů z ve vyřešena otázka náslabými, netečnými, zbabělými, bezpáteřnými. Pe Československa, který v y  irady za zabavený nebo
routka naproti tomu je exulantem do morku kostí chází v Londýně, píše o inárodněný majetek ameických občanů v ČeskoProto pociťuje potřebu být shovívavým k těm, kteří lalším odstraňování rep
židovských ilovensku. Jde o majetek
nemají odvahu postavit se proti teroru. Pták v pří rezentantů
rodě nemůže odsuzovat ptáka v kleci pro jeho sna organizací v Českosloven isi 2.630 US občanů v cehu přizpůsobit se těsným poměrům. Ostatně ani sku, mezí nimi předsedy iě 72,500.000 dolarů. Do i
Podle západních pramenů bylo dosaženo v mivolně poletující ptactvo nemusí být vždy prototypem Výboru židovských nábo vyřízení tohoto problému í nulých dnech na konferenci o evropské bezpečtoho nejlepšího, co Bůh stvořil. Je mnoho škůdců, ženských obcí v Čechách íemají být Českoslovenk nosti a spolupráci v Ženevě určitého pokroku při
dravců a nepodařenců mezi božími opeřenci. Solže a. na Moravě Frant. Fuch- ;ku kromě toho přiznány
J
jednání o otázce lidských práv. Sovětský svaz
nicyn se svým odsouzením těch, kdož si nechávají se, sekretáře tohoto výbo ‘nejvyšší výhody” při ob? vyslovil konečně souhlas s návrhem dohody, která
zadní vrátka, ve skutečnosti nijak neprotiřečí Pe- ru Oty Heitlingera a před ihodních stycích.
pražské židovské - Městský soud v Brati ’ se týká sjednocováni rozdělených rodin, o níž jedroutkově obraně kompromisu jako jediné možnosti sedy
přežít útisk. Oba nakonec tvrdí jedno: lidé by ne
» na li delegáti na konferenci už od března letošního
měli lhát — ani jiným, ani sobě.'
í Většina z nás, kteří jsme museli opustit vlast, se jeho opěvovaný “ hrdinný národ” je masou ochotnou > roku. Návrh příslušného dokumentu vypracoval
dnes, po pětadvaceti či pěti letech exilu, přiblížila hrbit se, lhát a přetvařovat se za kus žvance z ruky > rakouský delegát ve zvláštní podkomisi, která se
více názorům Peroutky než Solženicy na. Náš poměr tyrana, pak jeho postavení exulanta nabývá jiného \ touto záležitostí zabývala.
k domovu obsahuje mnoho neskutečného, ilusorního. zabarvení. Kdyby připustil, že jen nemnozí jednotliv
Už od dob Komenského je — teoreticky — exil úto ci dokáží nadřadit svobodu ducha věci uzenek, upad \ Mluvčí konference poznamenali, že západní de-,
čištěm těch. kteří se nechtěli smířit s násilím. V ne bud’ v naprostou beznaděj nebo do komplexu ^legace daly Sovětskému svazu jasně najevo, že
praxi ovšem odešli do exilu i takoví, jimž ideály plné spasitelství. Obojí se v exilu dosti často stává.
‘ musí přistoupit na zásadní podmínky západních
břišní dutiny byly bližší než otázky svobody a nesvo
Velikost Solženicyna i Peroutky — myslím, že je • zemí v oblasti lidských práv, včetně sjednocování
body. To je stránka věci, kterou exulant Peroutka jako prototypy tohoto bloudícího věku můžeme po
dobře vidí, zatímco Solženicyn je ještě za pravdu stavit vedle sebe — spočívá v tom, že nesvádějí ani , rodin, jejichž rozdělení způsobilo politické uspo
nepřijal. A skutečný politický uprchlík — idealista? k vyvyšování se. ani k nihilismu. Oba říkají: Nelže ř á d á n í Evropy, svobody pohybu lidí a volnějšího!
Aby zůstal tím. čím je, musí věřit, že:
'proudění inform ací, chce-Ji docílit toho, aby byl!
me si! Podívejme se pravdě do očí!
1.
) odešel nikoliv proto, aby se zbaběle vyhnul přeJednou z těchto pravd, již bude muset každý exu 'výsledek konference veřejně vyhlášen na vrcholné;
kážkám, ale proto, aby si odchodem otevřel ruce i lant sám v sobě vyřešit, je jeho vztah k domovu.
• schůzi v roce 1975.
i
ústa k práci pro svoji vlast.
Je trpké pro naše srdce natrhnout růžový opar dru
2.
) Jeho národ doma nesouhlasí s terorem hé
a domoviny, četné návštěvy- příbuzných a známých • Rakouský delegát prohlásil, že rozhodnutí So-<
útiskem a touží po svobodě.
však potvrzují, že materialismus po pětadvacetileté Světského svazu přistoupit na návrh ve věci roz-,
Politický uprchlík potřebuje tuto víru ke svému socialistické výchově převládá nad touhou po svobo ; dělení rodin je mimořádným koncepčním průlo-[
bytí. Zdá se mu, že kdyby ji ztratil, upadne v cy dě a duchovní nezávislosti.. Průměrný dnešní česko 1mem v celém dosavadním průběhu ženevské kon-'
nismus konzumního exulanta. Kdyby připustil, že slovenský občan samozřejmě není proti větší míře
iference. Řekl také, že příslušný dokument bude'
volnosti, nehnul by však ani prstem, aby ji získal,
nepodstoupil by jakékoliv riziko ztráty svého osob , zárukou, že zúčastněné státy budou vyřizovat po-'
, zitivně, urychleně a lidsky žádosti občanů, kte ří,
ního pohodlí.
Člověk za hranicemi své nedostupné vlasti si proto [si budou přát odjet ke svým příbuzným za hráni-*
klade otázky: Mám ještě vůbec něco dělat? A mám
'cem i. Zvláštní výsadu budou mít přestárlé a ne-*
se ještě vůbec k takovému národu hlásit?
(Pokračování se strany 2)
Alexandr Solženicyn i Ferdinand Peroutka by jistě 'mocné osoby. Ti občané, kteří dostanou od přísluš-t
vzepření se člověk potřebuje — či potřebuje-li odva formulovali své odpovědi dokonaleji, než to dovede ■ných úřadů povolení k odjezdu za hranice, budou*
hu vůbec — a podle míry této odvahy lze pak mě me my. Snad se však příliš nezmýlím: řekli by asi. . si moci vzít sebou osobní věci a potřeby pro do-*
že ^odpovědnost exulanta k národu trvá a je tím imácnost. Dokument dále stanoví, že žádost fa-*
řit i míru SVOBODY.
PRAVDA, VĚDĚNI, SVOBODA je samozřejmě ně vyšší, čím silnější je útisk doma. Zapírat tuto od
co, co není dáno samo sebou. člověk o ně musí ne povědnost by byla zbabělost a zbabělost se rovná lži. ;kových občanů o cestu do zahraničí nesmí mít*
ustále usilovat. Nám možnost takového usilování A aby nás povzbudili, dodali by, že žádný útisk , za následek žádnou změnu v jejich občanských spadla do klína naším odchodem bez zásluhy. Jedi není tak velký, aby dokázal národ zcela zničit a vy [právech, ani v právech příslušníků jejich rodin. 1
ně naplněním možnosti usilování o PRAVDU, VĚ mazat. Potom bychom si už také mohli odpovědět [ V dokumentu je i opatření, podle něhož zúčast-!
DĚNÍ, SVOBODU můžeme dát smysl našemu E X I na druhou otázku sami. I kdyby člověk chtěl před ’ něné státy sníží na nejnutnější m íru případné;
světem zatajit, kam patří, sám sobě to zapřít nemů
LU a odchodu z míst, kde jsme se narodili. Toto vše jsem ale svému příteli napsat nemusel. že. Alespoň jednou v roce se mu zasteskne po rozsví •finanční náklady, spojené se změnou žádostí. Do-i
Píši toto vánoční rozjímání pro poslední otázku, kte ceném vánočním smrčku, po maminčině pohlazení, • kument konečně zavazuje stát, který přijm e obča-,
rou on svůj dopis uzavřel. Napsal totiž, že zcela po vznešené kráse gotických chrámů i po chladivé lny, jim ž dal jin ý stát povolení k odjezdu za hra- ,
samozřejmě, pro něj osobně, čistě sobecky vzato, náruči českého lesa. A v hlubině beznaděje mu za
nice, že se postará těmto hostům o bydlení a léjeho odchod smysl měl a má. Pokud se ale EXILU svítí slova, která dávno před Solženicynem vyslovili , kařské a jiné sociální zajištění.
J. Sýkora;
týče, závisí to na nás všech. — A pak se zeptal: Masaryk, Komenský i Hus: Žijme s pravdou! Ona
nakonec zvítězí!
“ Mám napsat — bohužel?”

Sjednocování rodin

Pravda, vedeni, svoboda
- a exil
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Karel

Wendt

Kola vlaku mlátila o pražce . .. tam-tada-dam . . . tam-tada-dam .. . Chvíli
co chvíli nadskočila, dopadla a posunula pravidelnost rytmu do změněné škály.
Krajina ubíhala, ohraničena tmou pokřivené perspektivy světelných obdélníků
Dósledky energetickej krízy a ňou vyvolanej hospodárskej recesie sa začíoken. V dálce houkal jiný vlak. Objevily a zase se ztratily chuchvalce světel
najú vážné p rejavovať na americkom pracovnom trhu. A ako na konci lánského ných zrn vzdálených vesnic, v nichž žili lidé po letech zase svobodní.
roku, tak a] teraz je najvážnejšie postihnutý automobilový priemysel. T ri ame
Ve špatně osvětlené uličce vlaku dvě postavy, otec a bratr, jako by nebyly.
rické automobilky zastavujú v tomto mesiaci prácu v niekolkých svojích
Tíseň, smutek a předtucha prolezly a zalehly poslední kout duše. Vetřely se do
fabrikách na jeden alebo dva týždne. Najváčšia firm a , General Motors, za srdce. Napadly mozek. Prostoupily morek. Zmořily tělo únavou ducha.
stavila 2. decembra prácu na jeden alebo dva týždne vo svojich deviatich výTíseň z čeho, — když skončilo čekání? Smutek, nad čím, — když čekání skon
robniach, za tia l' čo v ď alších jedenástich sa normálně pracovalo. V tejto auto- čilo vítězně? Předtucha čeho?
mobilke bolo teda na začiafku decembra celkem 180.000 zamestnancov mimo
Nového čekání?
pracovného výkonu. V menšom meradle urobili to isté firm y Ford a Chrysler.
. . . Tam-tada-dam . . . tam-tada-dam . . .
Život praská čekání ve švech. Čekání ho obepíná od pólu k pólu: čekání za
Pnamou pricmou tohoto niach. V důsledku toho novembra sa vlastně u;
opatrenia je ochabnutie museli aj iné sektory prie- Zváz
zamestnancov
i námi a před námi; čekání, které skončilo a čekání, které začíná; čekání dětství,
automobilového trhu, po myselr.ej výroby zastavit’ uholných baniach dohodo čěkání dorůstání, čekání dospělosti.
V bezprostřední minulosti: čekání na to, až odejdou poraženi ti, co přišli v í
kles odpredaja osobných načas prevádzku. Postih so zamestnávatelmi nt
tězně;
na příchod těch, co je porazí; čekání na pomstu a na konec strachu;
vozidiel. Ten poklesol v lo to predovšetkým želez- novej zmluve, predsedc
čekání
uvnitř věznice na vlastní propuštění a čekání před věznicí na propuštění
ničnú
dopravu
a
niektore
Zvázu
vtedy
vyhlásil,
že
prvých dvoch týždňoch
je to výborná zmluva. Tt jiných; čekání na konec dvanácti hodin v německé továrně; čekání na lístek z
novembra až o 40%. L ’u- oceliarne.
koncentráku, že ještě žije; čekání na nálet a na konec náletu, na tanky a na
dia sa totiž obávajú, že
Správy o dočasnom za sa už len mala předložit
m-óže zase nastat’ nedosta- stavení prevádzky v nie- k schváleniu členom Zva ulice bez tanků; čekání na cestu domů.
Na cestě domů má končit čekání i smutek. Ve chvílích vítězství a síly není
toE pohonných látok a tak ktorých podnikoch póso- zu. V súčasnom americ
kupu áut odkladajú. Fir bia značné znepokojenie a kom odborovom hnutí je místo pro tíseň . . .
Cestou z koupání praskaly pod podrážkou sandálů pískem posypané pěšiny.
ma Ford chce poklesu zvyšujú nezaměstnanost’ , však zvláštna situácia: v
Mezi
zjizvenými kmeny a zelenými keři prosvítá zašlá bělost oprýskaných
rokoch
sa
automobilového
obchodu hoci bezprostředný dopad posledných
čeliť a preto oznámila, že na sociálně poměry takto často stalo, že zmluvu zdí starého hřbitova. Modř oblohy bez mraků ztmavla nad hlavou pohodou
znižuje cenu osobných áut postihnutých zamestnan ktorú vedenie odborového podvečera. Slunce se schovalo, ale odněkud dále připomínalo svou přítomnost.
členstvc Stromy .kolem hrobky Schwarzenbergů protáhly stíny. Louky zintensivněly vůně.
o 66 dolárov. Ťažko však cov sa ešte po dlhší čas zvázu přijalo,
předvídat’ , či to pomože, neprejaví. Všetci zaměst zvázu neschválilo. A tak Přeryvy lehkého větru plnily masy listí v korunách stromů mnohotvárným
pretože sa zároveň vážné nanci, vyřadění dočasné z obavy, aby sa to nepři životem: mapa Francie přešla v tvář starého muže; stářý muž se změnil v
hovoří o tom, že arabské z výrobného procesu sú hodilo aj vedeniu Zváží kaskády fontány; fontána se roztekla lenivým pohybem v beztvárnost kaňky
olejárske krajiny pomýš- totiž naležíte zaistení. Do zamestnancov v uholných na pijáku.
Noha, pod níž ještě před chvílí hrály vlny rybníka a pod jejímž opálením volala
l ’ajú znova zaviesť embar stanu určité požitky tak baniach, nepředložil před
go na vývoz pohonných ako by pracovali a sú seda Miller zmluvu k hla- o obdiv pružnost svalů patnácti let, vyrůstala ze země, jejíž byla částí, a zvy
šovala vyzývavou silou pocit pohanské všemocnosti.
látok do Spojených štátov. chránění aj
zdravotně. sovaniu, lež oznámil ve
Nálada přírody a nálada člověka se slily v harmonii plného, spojení.
Americké úradné kruhy Tak například u firmy deniu bani, že sa musí
Na záblesk chvíle, odnikud, přešel tmavý stín. Barva nohy, její trvání ome
sice oznámili, že dopad Ford dostanu zaměstnan obnovit’ rokovanie - poža
takéhoto případného em ci, ktorí pracovali podl’a duje zvýšit’ mzdy nie o zeno dobou prázdnin, pobledla. Kůže svraštěla a svaly povolily vzdálenou před
barga by už nebol tak kolektívnej zmluvy, asi 15 lež o 20% a odmieta po- tuchou stárnutí. Obzor potemněl. Na méně než na okamžik něco dechlo do
vedenia uhol- jistoty mládí mlhovinu, slovo “ umírám’ ', i dodechnutí otazníku: Proč?
tvrdý ako před rokom, le- 95% toho, čo poberali, žiadavok
První prchavý dotek myšlení. První prchavé zavanutí čekání na význam.
bo že sa Amerika na ta- keď pracovali a to až po ných bani, aby si zaměst
První
náznak rozeznání stavu. První platná otázka . . .
kúto okolnost’ lepšie při dobu jednoho roku. Ti, čo nanci brali polovičku do
Periférií
myšlenky, prošla mlhavá postava průvodčího, řekla “ jízdenky, pro
volenky
v
zimě
a
druhů
pravila, ale úradná sprá nepracovali podTa kolekr
va nemóže ihned’ rozptý tívnej zmluvy, majú nárok polovičku v lete, trvá na sím” , a zase Zmizela. Z dálky mluvily blízké hlasy. Vlak znovu poskočil na
lit’ obavy, ktoré sú aspoň na odstupné, ktoré sa vy tom, aby si brali celú do výhybkách, najel na soutok nových kolejnic, kola zvýšila tep úderů o pražce.
Ze tmy začala proskakovat světla města. Stíny telegrafních drátů narůstaly
nateraz viac psychologic počítá podťa rokov, strá volenku len v lete.
na všech stranách prudkými, trhavými kmihy jako linky notového papíru . . .
kého ako věcného charak vených v pracovnom po
Tento štrajk. ktorý sa
Čekání není výjimečnost. Nezačíná vpádem vetřelců. Nekončí jejich odcho
teru.
začal len z formálnych
mere u firmy.
dem. čekání je všednost každého dne: čekání až začne a zase skončí práce;
Hospodářské
ťažkosti,
Ináč sa pozornost’ veřej dovodov, pretože vyprše na dopis, na výplatu, na šek, na svátek a na neděli; na to, aby sen noci
ktoré přivodila energetic nosti sústreďovala najma la stará pracovná zmluva
ukončil nudu dne a bezesnost noci aby skončila denním světlem; čekání na
ká kríza, sa ešte kompli na vyjednáváme o novů a nová nebola ešte schvá
začátek biografu, až někde otevřou — hospodu, obchod, úřad; až vykyne těsto,
kovali štrajkom zamest kolektívnu zmluvu v uhol- lená, sa stal vážnou zále
uschne barva, přijede elektrika, prádlo uschne na šňůře, změkne maso, pře
nancov v uholných ba- nom priemysle. Dňa 13. žitosťou, ktorá značné zastane bolet zub a dojde objednávka; čekání, jestli se to povede, jestli to vyšlo,
siahla do súčasnej deprejestli to schválil; čekání na výsledek — zápasu, zkoušky, voleb, roentgenu,
sie, ohrozila výrobný pro
operace, pitvy; čekání až přestane plakat dítě, až uschne slza, na vyřízení žá
ces v tých odvetviach, kto
|
PO N O ŽK Y — P O D K O L E N K Y
J ré sú na uhlie najviac od dosti, na oběd, na večeři, na to, až vyjdou noviny, někdo zaklepe a někdo za
zvoní; čekání na odchod a na návrat;-čekání na to, až člověk přestane být
j
všech
druhů a různých^ vzorů
j
kázané.
dítětem a začne být mužem; čekání na to, až se z muže stane muž . . .
i
nylonové — vlněné — bavlněné
l
Je zaujímavé, že proti
j
koupíte nejvýhodněji u výrobce
j
Vlak se zastavil s odfouknutím lokomotivy. Na nástupiště osvobozeného města
záujmom odborov vláda
J
U N IT E X
j
I vybíhaly z čekáren spěchající postavy. Mužové s páskou odváděli někam v
nie v stave přesadit’ cel
I
J. & M . Voborsky
, I
poutech včerejší vítěze. Čeká je čekání.
kový záujem amerického
i
110 W ills St., Glen Iris, V ic.
j
Život obklopil vlak. Brzy asi budou volat jako za stara “ pivo, pivo” a “ horké
j
Telefon: 25-6770
J hospodárstva. Odborář párky” . Lidé, nastupovali a vystupovali. Ti, co předtím čekali, až se vlak za
ské práva sú v Amerike
staví, čekali teď, až se rozjede. Dočkali se v obou případech a jako množství
posvátné, dodržiavajú .sa
kolem nich, i množství kolem toho množství, zase čekají.
takmer za každých okol
Zabouchly poslední dveře. Pára zasyčela a kola zaskřípala na písku. Popud
ností.
lokomotivy dotkl se jednoho vozu po druhém — vlak se pohnul. Pomalé sté
P Á R E K
K
VÁNOCŮM ,
D. Lehotský
nání zápasu zemské přitažlivosti s parním strojem přešlo znovu v pravidelný
na který se celý rok nezapomíná:
rytmus nárazů. Kolem oken proběhla světla předměstí a potom zase všechno
PŘEDPLATNÉ H LA S U DO M O VA!
obklopila noční tma, přerušovaná jenom během světelných odrazů oken, které
Pfedplatíte-li příští ročník, přidáme zdarm* již
" V
ánoční'
”
se plazily po příkopech, po polní hlíně, po trávě luk, náhle příkře vybíhaly po
toto vánoční číslo se zvláštním listem, na
P O H L E D N IC E
tmavých siluetách lesů a zase padaly k zemi vedle pražců a kamení nasypa
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
ného podél kolejnic.
Zasíláme do celého svobodného světa
(Pokračování na straně 5)
s čs. motivy možno ob
jednat telef. (Melb.)
480-2737

I
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ČEKÁNÍ
Uličkou se protáhl železničář s lucernou. Jedna postava se ptala, na čem
budeme spát. Druhá odpovídala, že se to za říd í. . . .
' Lesy také čekají. Louky čekají. Potoky, řeky a pole čekají. Každý list se
svým rubem a lícem, každý jednotlivý stvol, každá bříza napjatá ve větru,
všechno, co nějak žije mízou nebo vzduchem. nebo krví, čeká . . . Celá země
čeká — na déšť, na sucho, na vítr, na roční dobu, na slunce, které dává život,
na oblaka, která jej milosrdně obalí, když příliš pálí na obloze; na vláhu, na
rosu, na broučky, na žížaly, na, červy, na semeno, na pelem zamoučené včely,
na oplodnění, na zrození, na smrt a na život hniloby.
Země čeká věčně, ale spokojeně. Její naplnění je život.
Kde je ale naplnění života, který byl odcizen spořádanému běhu přírody
schopností myslet?
I myšlenka je trýzeň: trýzeň schopnosti se ptát, trýzeň vědomí, trýzeň
rozeznání vlastního stavu; trýzeň čekání pustiny mezi myšlenkou a myšlenkou,
když studená ruka strachu sáhne na srdce pochybnosti, jestli váha civilisace,
vřesk jejích papoušků, vrčení strojů a zápach potu zápasníků o moc neubily
ještě schopnost přemýšlet.
Proces myšlení je past stavu čekání na osvobození myšlenkou a osvobození
od myšlenky. Úzkost čekání na její příchod je vystřídána při prvním jejím
záblesku úzkostí, aby se neztratila v moři jako peníz vyklouzlý z prstů ruky,
která spočinula na zábradlí lodní paluby. A když prvně trochu zpřesní, ničí
pohodlí předstírání, novým významem rozmetává významy, narušuje zvyky,
podkopává přijatelnosti a falešné fasády zaběhnuté spokojenosti, žádá si ná
mahu formulace, uniká, vrací se, rýsuje se, rozplývá se v mlze, kličkuje pod
hrotem pera, které ji chce přišpendlit na papír. Odděluje člověka od člověka,
staví ho do samoty prostoru, jehož přelidněný svět byl vylidněn maximem
“ myslím, tedy jsem” .
Čekání na myšlenku jsou kleště toužení a hrůzy: toužení po spokojenosti
života blbců; hrůzy ze života přijatých šiboletů bez myšlení . . .
Vlak, který jel stále stejně rychle, přidal do kroku jako závodník, který
tuší konec utrpení týraných plic, jako veslař, který poslední silou zvyšuje počet
záběrů vesel. Tep nárazů o pražce zazněl staccato na svahu do roviny jižních
Čech.
Poslední etapa cesty domů — z cizí země, z cizích továren, od špíny strojů,
hrůzy výslechů, přízraků nadlidí, od padajících bomb; z bezmoci k vlastnímu
rozhodování, z ponížení k hrdinnosti, od pošlapaných ideálů k jejích naplnění,'
ze tmy do světla; z čekání.. .
V dolině před a pod vlakem — placka světel, každé z nich známé • ■ • První
stíny domů v předměstích, každý z nich vzpomínka .. . Tmou zředěná stavba
viaduktu, přesný odraz siluety v pam ěti. . . Každý stín, každý obrys, každá
vůně, každý zvuk, každý vjem — živá jizva v pam ěti. .. Nová změť uzlů
kolejnic, drát vedle drátu z notového papíru.. . Známé místo je krásnější
než krásné . . .
A přece tíseň ve chvíli vítězství, smutek ve chvíli návratu, jak myšlenka
zavadila v předtuše o nekonečnosti čekání: čekání na něco, čemu se dá věřit
úplně; čekání na něco, před čím se dá padnout na kolena; čekání na jediný
pevný bod, jehož se možno chytit sevřeným svěrákem prstů člověka, který
visí mezi životem a smrtí, a říci s důvěrou: toto je naplnění, toto je význam,
hledal jsem a našel jsem — proto tady jsme! Drž mě! Nepusť mě! Zastav
volný pád ' čekání, které končí jenom jednou v konečnosti smyslu a nekonečnu
bezvýznamná!
Čekání na zázrak . . .
Na městské straně rybníka prořezával mléčné ticho mrazu křik kluků. Zmuch
lané kabáty místo branek, pravé hokejky i klacky místo hokejek, v běhu bylo
utkání. Ale výše, , na cestě po rybniční hrázy, uprostřed zadumaných “ špalírů”
mohutných dubů bylo ticho, které rostlo tam, kde otvor v závoře vybíhal na
pěšiny parku a zhoustlo v neprodyšnost na břehu rybníka, mezi stromy, které
oněměly váhou sněhu na větvích.
Na obzoru po obzor — bílé ticho rybníka pod ledem a pod sněhem. Skvrny
vran pohozené po sněhovém polštáři a modrošedé půlměsíčky stop, které vedly
osaměle přes rybník a splývaly a rozplývaly se u protějšího břehu, zvyšovaly
kontrastem mír bílé krajiny. Jméno ztichlého rybníka bylo Svět. Nic nebylo
za jeho obzorem. Celý svět se mohl schovat v zátiší měkkosti jeho bílé náruče . .
Hlas v zajetí nejistoty říkal v uličce vlaku, že už tam budem. Tentýž hlas.
plný lásky a laskavého porozumění, říkal dvěma dětem u rybníka — b u d e m e
si
krátit
čekání
hrou.
Kdo ví kolik.. .?
Čekání na co?
_
Čekání na zázrak úplného významu, který ozáří obličej dítěte pod vánočním
stromem a končí koncem nevinnosti důvěry, která se neptá.
Lidé spěchali z nástupiště, na němž stálo “ Praha — Budějovice” : dolů po
schodech, známým vestibulem velkého nádraží; kolem známého hotelu, podél
známých kasáren, po známém chodníku doprava k známému stromořadí, vel
kým vchodem po nejznámějším schodišti ke dveřím mnoha snů, za nimiž bylo
uzavřeno mládí.
Ruka, která se nestyděla u bílého rybníka, byla příliš hrdá dospělostí, aby
podlehla touze a stiskla ruku vedle sebe.
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Sjezd SVU v New Yorku
Sedmý sjezd Společnosti pro vědy a uměni se konal ve dnech 15. až 17. listo
padu v přednáškových síních právnické faku lty Newyorské university v New
Yorku za účasti předních českých a slovenských vědců, umělců, spisovatelů,
žurnalistů a kulturních pracovníků. Sjeli se členové SVU z celých Spojených
států, Kanady a jednotlivci p řijeli i z Evropy a dokonce až z Izraele.

Valné shromáždění se
konalo v pátek 15. listopa
du za předsednictví prof.
dr. Františka Schwarzenberga z Chicaga. Dopo
ledne se podávaly zprávy
jednotlivých funkcionářů,
místních skupin, komisí a
odborných sekcí
SVU má nyní místní
skupiny v USA, Kanadě,
západní
Evropě
a
v
Austrálii. Kromě toho má
ústřední
žurnalistickou
sekci s odbočkou v Mni
chově a odborné komise
pro hudbu, ethnické zále
žitosti a české a sloven
ské školství v zahraničí.
Na sjezdu bylo oznámeno,
že se nově utvořila nová
historická sekce, která
bude pravděpodobně pů
sobit pod názvem česko
slovenská historická spo
lečnost v Americe.
V pátek odpoledne se
konaly volby za předsed
nictví dr. Jana Stránské
ho. Novým předsedou byl
zvolen dr. Míla Rechcígl
z Washingtonu, místopřed
sedy dr. Alexej Bořkovec,
dr. Ernest Šturc z W a
shingtonu, dr. Ján Gavora
z Ottawy, dr. Zdeněk Su
da z Pittsburghu a dr. Jo
sef Škvorecký z Toronta.
Generálním
tajemníkem
zůstává dr. Hanuš Lexa z
New Yorku, pokladníkem
byl
zvolen dr. Frank
Meissner z Washingtonu,
a členem předsednictva je
také vedoucí redaktor ča
sopisu “ Proměny” , dr. Ji
ří Škvor z Montreálu. Dá
le byl zvolen 51členný vý
bor a jiní funkcionáři.
V sobotu měla zasedání
žurnalistická sekce SVU.
Po podaných zprávách by
lo zvoleno nové předsed
nictvo: V. Nevlud - před
seda, M. Dobrovodský a
B. Lajda - místopředsedo
vé, A. Faltusová - jednatelka-pokladní a P. Pecháček - člen předsednic
tva. Poté se rozpředla
diskuse na námět “ Problé
my a perspektivy českého
a slovenského tisku v za-

hranici .
ka a překladatelské prob
V sobotu a v neděli se lémy, Přírodní vědy a lé
po celý den konaly před kařství, Hudba a výtvar
nášky z různých oborů od né umění atd.
politických věd a historie
četly se též ukázky z
až po národní hospodář děl českých a slovenských
ství, hudbu a literaturu. autorů. Každý den probí
Na ukázku uvádíme ale halo od rána až do večera
spoň některé sekce: Husi souběžně pět až šest ka
té a Chelčický, čeští věd tegorií přednášek, sympo
ci o Rukopisech, Česká po sií a -panelových diskusí.
litika 1848-1918, První od
V jedné místnosti práv
boj 1914-1918, Politika a nické fakulty Newyorské
politici dvacátých let, čs. university byla souběžně
politika v druhé světové otevřena výstava obrazů
válce a po válce, Česko mladého českého malíře
slovensko 1945-1948, Slo Aleše Jiránka a mladého
vensko 1918-1945, Národ českého sochaře Miloše
nostní problémy na Slo Jiránka. Sjezd SVU vy
vensku a Podkarpatské vrcholil v sobotu večer
Rusi, Němci a židé v kul banketem, který byl za
tuře a dějinách Českoslo končen koncertem, na ktevenska, češi a Slováci v ' rém účinkovali
Rudolf
cizině, Východní Evropa Pirkušný,
nový
čestný
dnes, Sociologie, Národní člen SVU, na piano, Fran.hospodářství,
Ethnické tišek Smetana na violon
studie a žurnalistika, L i cello a Karel Husja na
teratura a literární kriti piano. Hráli skladby K. B.
ka, Nová česká a sloven Jiráka, Leoše Janáčka a
ská literatura, Linguisti- Karla Husy.
žs-SVU
Kam il V . Zvelebil: The Poefs of the Powers.
Rider, London, 1974, $ 4.75.

Fascinující verše
československá orientalistika ma ve svete zvučné
jméno a její představitelé (např. překladatelé z indic
kých jazyků, sanskrtu, arabštiny, čínštiny apod.) si
získali ohlas nejen ve vědeckých kruzích, ale také v
široké veřejnosti svými překlady zejména poesie do
češtiny nebo do slovenštiny. A. Friš přeložil ze
sanskrtu mnoho děl, které patří k pokladům starově
kého písemnictví, D. Zbavitel z bengálštiny, V. Grůcka
z arabštiny atd. Nyní jsem našel knížku, která
má dopad na anglicky čtoucího čtenáře — český orientalista K. V. Zvelebil přeložil z tamilštiny, jazyka,
kterým se dosud mluví v jižní Indii a který má bo
hatou literární minulost, do angličtiny poesii, která
vznikla mezi 10. a 15. stoletím. Je to vůbec první pře
klad tamilských básní do angličtiny a tím více je po
těšující i udivující, že byl realizován českým linguistou. A podle ohlasu, který tento překlad doprovází,
soudíme, že jde o překlad perfektní a vystihující ne
jen tradiční rysy tamilského jazyka a poesie, ale také
specifitu angličtiny.
Tvůrci této starověké náboženské tamilské poesie
byli tzv. sidhas, mystikové a zakladatelé yogy, která
v tomto století pronikla i do západního světa jako
metoda vedoucí ke schopnosti duševní i tělesné kon
centrace a odpoutání od tenzí každodenního života.
Způsob života těchto tamilských myslitelů se stal ve- .
doučím prvkem v celé jihoindické kultuře, která je
zajímavá zejména svou averzí k jinak v Indii dosud
rozšířenému kastovnictví — doméně hinduismu. Zvelebilův překlad staré tamilské poesie nám umožňuje
nahlédnout do neznámého světa indického asketismu
a orientální mystiky. Na rozdíl od současné záplavy
povrchní literatury orientované tímto směrem, Zvelebilovy překlady jsou autoritativní zvládnutím témati
ky a okouzlující slovesným vyjádřením.
IP

Zůstaly holé zdi.
Holé zdi domova . . .' Kolem nich holé zdi osvobozeného města . . . Kolem ni<
holé zdi osvobozené zem ě. . . Kolemyní holé zdi světa . . .Uvnitř holých zdí si lidé krátili čekání hrou: hrou významů bez významu .
hrou vítězů . .. hrou poražených . .. hrou výsad .. . hrou zisků . . . hrou c
žádostí.. . hrou pokroku . . . hrou majitelů . .. hrou cílů . . . hrou ztrá t. . . hri
hromadění. . . hrou předstírání. . . HROU . . . HROU . . . HROU . . . HROU .
HROU . . . HROU . . . HROU . . HROU . . . HROU . . . hrou . . . hrou . . . hri
hrou . . . hrou . . . hrou . . . hrou . . . hrouhrouhrouhrouhrouhrouhrou .. .
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Sme připravení na súboj ideologií v roku 1975?

Z Rady svobodného Československa
Ve dnech 16. - 17. listopadu se sešli v New Yorku členové předsednictva ne
dávno zvoleného Výkonného výboru RSČ. Za předsednictví prot. M ojm íra Po

Kontroverzné varovanie

volného se jednání účastnili: Rudolf Fraštacký, předseda Zastupitelstva, dr.
Jozef M rázek, místopředseda Výkonného výboru. Čeněk Torn, první místopř.
Zastupitelstva, prof. J iří Horák, politický tajem ník RSČ, prof. Radom ír Luza,

ounrn oKoinosti je politický ódmák (détente) načasovaný tak, že prichádza
v čase hroziacej ekonomickej krízy v Západnom svete. Samotné reálne nebezpečie krízy je vážným problémom i keď sa vládám možno podaří v poslednom momente odvrátit’ svetovú depresiu pripomínajúcu roky 1929-1932. K tomu
treba^ prirátat náhlý rozvrat morálnych a ideologických hodnot zapříčiněný
umělým zadržiavaním vývoja myslenia konzervatívnymi silami- v spoločnosti.
Od času prvých predobier k snahám o mierové súžitie různých systémov sme
věřili, že hospodářská sila a stabilita Západného světa bude nevyvrátiteťným
argumentom v otvorenej konfrontácii dvoch hlavných ideologií. Technologická
pomoc, ktorú nutné potřebujú socialistické štáty, sa mala stať dókazom nadradenostisúčasného kapitalizmu nad plánovaným hospodárstvom. Zároveň sme
chceli klást’ podmienky, ktoré by s ekonomickou a technologickou pomocou
otvorili aj brány k výměně a slobodnému rozširovaniu informácií, ď alej sme
chceli, aby socialistické krajiny zaručili slobodu vierovyznariia, politického
presvedčenia a slobodu presídlenia a vysťahovania.
Ale sa^ snažíme pozerať nestranné a objektivně na naše šance v otvorenej
konfrontácii, prídeme asi k nasledovnému %
rýsledku:
1.
) EKONÓMIA. Váčšina národohospodárov zvaluje nastávajúce nebezpečie
světověj krízy na olejové embargo. Socialistické štáty přežili za posledně desaťročia rožne druhy embarga od totálnej blokády po obmedzenia v oblasti
strategických^ surovin a priemyselných výrobkov. Serióznost’ olejového embar
ga je minimálna v porovnaní so schopnosťou vyvinut’ autarkiu (hospodársku
sebestačnosť), ktorú dosiahol Sovietsky zváz a ostatně socialistické štáty po
dlhé roky. Je zjavné, že to znížilo životnú úroveň obyvatelstva v socialistických
krajinách a spomalilo technologický vývoj, ale plánované hospodárstvo bolo
lepšie schopné šetřit’ surovinami, ktoré neboli k dostaniu a tiež zabránilo ne
zaměstnanosti za cenu premiesťovania pracovných sil bez ohťadu na kvalifikáciu robotníka a bez ohťadu na ekonomické straty.
BlamovaU olejové embargo a energetickú krízu ako jedinú příčinu hroziacej
depresie je nesprávné a nelogické. Hlavnou příčinou krachu automobiliek v
Austrálii tak ako v USA a v Západněj Europe nie je zvyšovanie cien pohon
ných látok, ale saturácia trhu. Ak by ceny pohonných látok boli rozhodujúcím
faktorom, každý by sa snažil zbavit’ osemválcového krížníka a kůpiť lacnejšie
a ekonomickejšie európske alebo japonské vozy. Aká je skutočnosť? Japonské
a európske automobilky sú postihnuté právě tak ako Leyland, firma, ktorá
vyrába celú škálu automobilov od malých po najvačšie modely.
Vbudovaná zastaralost’ , nezmyselná honba za krátkodooými ziskami, ne
zdravá súťaživosť a zvyšovanie produkcie na psychologických skór než skutočných potřebách přispěli k hrozbě krízy právě tak ako energetická situácia,
ale nie viac. Po desaťročie australské automobilky kríčali, že potrebujú viac
prisť-ahovalcov na degradujúcu prácu pri bežiacích pásoch. To je len jeden
příklad mizerného plánovania a honby za získom cez mrtvoly.
Ale móžu socialistické krajiny ponúknuť istotu miesto vyššej životnej úrovně
spojenej s rizikom nezaměstnanosti, budú mócť kťudne otvoriť hranice tak
ako to urobila Juhoslávia už před rokmi. Napokon, v 1968 opustilo Českoslo
vensko len malé percento obyvateťstva. Móžeme s istotou povedať, že v nastávajúcom roku bude životná úroveň kapitalistických krajin vyššia než v
socialistických krajinách s porovnateťnou úrovňou priemyslu a históriou, ku
příkladu Československa a Rakúska, Bulharska a Turecka, Východného a Zá
padného Nemecka? Želal by som si, aby sme to mohli s istotou povedať!
2.
) SLOBODA. Zdá sa, že kritika slobody vierovyznania v socialistických
krajinách spolu so slobodou slova a tlače sú v móde. Tie samé problémy v
Austrálii sú posvátnou kravou a málokto si odváža kritizovat’ diktaturu kresťanskej morálky, ktorá je vnucovaná zákonmi a spoločenskými, nepísanými zákon
ná bez výnimky každému. Kto chce obhajovat’ túto morálku na základe práva
váčšiny si musí uvědomit’ , že akokoťvek slobodné a tajné volby v Sovietskom
zváze a čine. aj pod medzinárodnou kontrolou, by priniesli podporu rozhodnutiam.
tamojšej vlády a teda představovali váčšinu.
Příklad nového rozvodového zákona, ktorý by dal možnost’ rozviesť man
želstvo po 12 mesiacov separácie, je v Austrálii klasickou ukázkou obmedzeného myslenia konzervatívnej časti spoločnosti. Zubami — nechtami sa konzer
vativně kruhy budú bránit’ slobodě rozhodnutia manželov, ktorí nemajú děti a
neboli zasobášení v kostole. Uvolnenie zákonov o homosexualitě je odkládané
do nekonečna na základe pár riadkov z Biblie bez ohťadu na to, či tí, čo si želajú udržiavať homosexuálny poměr veria v Bibliu alebo nie.
Nemá zmysel citovat’ všetky obmedzenia, ktoré diktuje křesťanská idcológia
cez zákony a sociálny tlak. Diskriminácia proti nelegálnym deťom a proti
každému, kto sa chová ináč než vyžadujú striktně morálně zákony je horšia,
než otvorené prenasledovanie. A predsa tu ide len o slobodu a o uznanie, že
dospělý člověk má právo rozhodovat’ o svojom myšlení a činoch, pokiať to
neškodí druhým.
3.
) OTVORENÁ BRÁNA PROPAGANDĚ A INFORMÁCIÍ. Modemá technológia dospěla k bodu, keď- rozširovanie propagandy a informácií nie je už
otázkou strategického umiestenia rádiovej stanice blízko k hraniciam druhej
krajiny. Umělé družice usnadňujú komunikáciu do takého stupňa, že přenos
normálneho televízneho signálu je možný priamo z Moskvy do vašej obvvačky
a z New Yorku do obyvačky v ruskom byte. Ako sme připravení na túto mož
nost’ ? čo sa stane, ak bude dohoda o détente obsahovat’ voťnú výměru tele
vízneho vysielania?
Mám ten dojem, že síla argumentov na našu stranu je oslabená nielen hroziacou hospodářskou krízou a zjavnými nedostatkami súčasného kapitalizmu,
ale aj nesehopnosťou racionálně a účinné presadzovať alternativy. Sociali
stické hospodárstvo je byrokratické a ideológia nepružná.
Mali by sme sa zo všetkých sil snažit’ , aby naše myslenie bolo menej ťažkopádne a aby sme boli schopní dokázat’ , že Watergate a podobné kalamity sú
náhodné a nie pravidlom. Mali' by sme tiež dosiahnuť stupňa tolerancie, aby
nás druhá strana nemohla obviňovat’ z útlaku menšin a z odopierania slobody
cez cenzúru a zákony, ktoré sú zastaralé a odrážajú tisícročnú ideológiu, ktorá
m-óže vyhovovat’ veťkému počtu obyvateťstva, ale nemala by b yť vnucovaná
každému len preto, že sa bojíme, že by bola menej priťažlivá, ak by boli
možné alternativy.
DRASTIK

referent pro vnitřní záležitosti, dr. J iří Škvor, předseda tiskové a propagační
komise, Vávro Ryšavý, referent pro otázky finanční, dr. Adolf Klim ek a dr.
M artin Kvetko. Omluveni byli dva zbývající členové předsednictva: dr. Ján
Papánek, který dlí na úředním zájezdu v Evropě a G abriel Sarkanič.

M. Povolný podal zprávu o zahraničně-politické

situaci a o výsledku do
savadní práce předšed
nictva. R. Fraštacký in
formoval o výsledku po
slední konference sloven
ských
demokratickýcí
exulantů, jež se plně sta
ví za zásady a směrnicí
obnovené RSČ, na zákla
dě rovnoprávnosti Čechů
a Slováků. J. Horák na
značil organizační a poli
tické úkoly pro nejbližš:
období, R. Luža referoval
0 situaci v českosloven
sku, J. Škvor přednes:
program tiskové a propa
gační komise a V. Ryša
vý komise finanční.

Dříve než
opustíte Austrálii,
...zbavte se potíži
spojených s návratem
zpět.

Předsednictvo RSČ vza
lo s uspokojením na vědo
mí pozoruhodný ohlas, ja
ký v exilové veřejnosti i
v Československu zazna
menala konference RSČ
konaná koncem září v
jedné z kluboven americ
kého Kongresu ve Wa
shingtoně. Povzbuzující je
1 výsledek prvé regio
nální schůze v Chicagu,
jíž se účastnili také zá
stupci Čs. národní rady
americké a Čs. národního
sdružení v Kanadě. Před
sednictvo připravilo řadu
formálních
podání
na
americký State Depart
ment,
některým členům
amerického Kongresu a
kanadského parlamentu.
Členové
předsednictva
RSČ referovali také c
svých neformálních schůz
kách s představiteli pří
slušných zemí zastoupe
ných na současném zase
dání Valného shromáždě
ní OSN. Za účelem užší
spolupráce s představiteli
čs. exilu v evropských ze
mích, předsednictvo roz
hodlo vyslat do Evropy
dr. M. Kvetka, aby tam
pokračoval v současném
úsilí dr. Jána Papánka.

Od 1. ledna 1975 se mohou vrátit do
Austrálie bez zpětného viza pouze australští
občané.

.

Všichni ostatní obyvatelé Austrálie
potřebují vízum. (Výjimka se týká jen
určitých obyvatel vracejících se z Nového
Zélandu.)
Toto ustanovení je nově zavedeno pro
občany Spojeného království, Kanady,
ostatních zemí Britského společenství národů
a Irska. Pro občany jiných zemí platil tento
předpis už dříve.
Nemáte-li australské občanství, ušetříte si
pozdější čas a potíže, vyžádáte-li si zpětné
vizum — před odjezdem. Toto vízum platí
12 měsíců a může být v zámoří prodlouženo
o dalších 6 měsíců.
Dostat pro Vás vizum ještě v Austrálii je
snadné. Informujte se v nejbližší úřadovně
ministerstva práce a přistěhovalectví.

D epartm ent of tá b o r and
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R. C. Kugler & Associates
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Nicholas Bethell:
The Lasf Secret.
Deutch, London, 1974, str. 211.

Israel a politika i hlavně pušky
Ferdinand

Peroutka

Od té doby, čo jsme zde posledně psali o Israeli (H D 10/74, p. r .) , všechno, co v té věci bylo zlé,
změnilo se k horšímu. Zástupci palestinských g u e rril byli pozváni, aby se'účastnili jednání ve Spoje
ných národech. A ť tomu nikdo nedává jiné jméno než jaké tomu patří: hanba, — nebo tragedie. Instituce,
o níž bylo předpokládáno, že bude svědomím světa, uznala právo na teror, i na nejhorší teror. Když
palestinští teroristé na Olympijských hrách v Mni chově zabili jedenáct israelských atletů, mohlo se
zdát, že se svěř otřásl hrůzou a ošklivostí. Ale svět, jak existuje, má silné nervy. Vůdce guerril jménem
A ra fa t použil pozvání a na své cestě na Kubu se na okamžik zastavil na zasedání Spojených národů
a tam prohlásil, že politika a zdar politiky vy ch ázejí z hlavně pušky. Mohl dodat: z bomb, ze škrcení
lidí, ze zabíjeni dětí. Nejvyšší mezinárodní instituce mu neřekla, aby s tím šel někam jinam . Musíme
vidět věci, jak jsou. Z problému Israel se stalo ohni sko, z něhož násilí už bez ostychu proudí do světa.

Rozmýšlíme se, jaké je
naše stanovisko k Israeli. Když skončila druhá
světová válka a židovské
oběti byly počítány, vítě
zové neušli pocitu, že jsou
něco dlužni židům, o něž
se nemohli starat, dokud
sami bojovali o svou exi
stenci. Za tu dobu byly
přidány
k Ahasverově
cestě nesčetné cesty židů
do plynových komor. Vítě
zové se teprve seznamo
vali s detaily. Byly tako
vé, že když se vítězové
rozhodli založit instituci
Spojených národů, rozhod
li se také založit israel-

sky stát a vymanit ty ž i
dy, kteří budou chtít, z
prostředí, kde násilí proti
nim bylo tradiční. Cítili
se zavázáni uspořádat vě
ci tak, aby “ Už nikdy” .
Eichmann řekl ve svém
procesu v Jerusalémě:
“ Musím připustit, že hu
bení židů byl jeden z nej
horších zločinů v historii
lidstva. Ale stalo se to,
a musíme učinit všechno,
aby se tak znovu nesta
lo.” Eichmann měl tenkrát
své důvody, aby takto
mluvil. Ale roku 1945 to
byla převládající nálada
ve většině toho, co bylo

The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vašeho dolaru
Tato

kniha, která

je

zdarm a, to prokazuje.

.Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je proto znepokojující pozorovat, jak se
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše peníze a váš život” — “ Your money
and your life” — právě teď tak cenná
Kniha má .160 stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
zdarma,, je docela nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
ůnancování domu,
kupování nového
|H M |||rj|g
nebo použitého
auta, placení
!
daní. životních
pojistek, poplatků
z dědictví atd.
* i
Je to též
1
, zásobárna
\
informací
I
í o jiných peněžních
Wm
záležitostech.
fc jL
\
Požádejte o
,
výtisk ředitele
!
nejbližší filiálky
{
Národní banky.
' 'jB
Netvrdíme, že
i
zr>áme metodu,
Bb |§|p
jak okamžitě
%
IP Ia liiS l
odstranit inflaci,
ale touto knihou
js;
můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrý začátek.

300-P-95Q

možné nazývat lidstvem.
Lidé chápali, že slova ne
stačí a cítili povinnost dát
židům místo, kde by byli
chráněni před nejhorším.
Myšlením a cítěním jsme
zůstali přívrženci tohoto
slušného činu, i když v
jiných původní cit během
doby otupoval.
Zůstali
jsme u něho, i když jsme
viděli, že Israel byl šťast
nější a dostal záruky, ja
ké naše vlastní země ne
dostala.
Jak dnes musíme vidět
postavem Československa,
bylo rozhodnuto na jaře
1945 na Jaltské konferen
ci. Ačkoli protokoly této
konference, jestliže existu
jí, zůstávají tajný, ze
všech pozdějších událostí
vyplývá; že západní de
mokratické státy se na
Jaltě dohodly s Ruskem o
“ sférách vlivu” . Českoslo
vensko vedle Polska, Ma
ďarska, Rumunska a Bul
harska bylo zařazeno do
sféry sovětské. To byla
úmluva, která byla dosti
věrně plněna po nějakou
dobu. Vysvětluje dokona
lou nehybnost západních
demokracií při sovětských
invasích do Maďarska a
Československa.
Stát Israel ještě neexi
stoval a nebyl zařazen do
žádné sféry vlivu. Zápas
o to se teprve nyní roz
poutal. Nežárlili jsme na
tehdejší výhodu Israele,
cítili jsme. že by nám ni
jak neponíohlo. kdyby ta
ké Israel byl podmaněn.
Byl by to jen jeden další
krok k likvidaci samostat
nosti malých národů.
Roku 1945 Rusko souhla
silo se zřízením státu
Israel, ale bylo by marné
mu to připomínat. Sovět
ští komunisté přiznávají
nebo vyhlašují, že jejich
myšlení se pohybuje ve
fázích. Tak se může stát,
že mínění v druhé fázi
bude zcela.^odporovat mí
nění, jež bylo zastáváno
ve fázi první. Problém
Israel ovšem není oddělen
od všeho ostatního, vybíjí
se na něm obzvláště prud

ce a neoezpecne soutěž s
Amerikou. Říkáme “ sou
těž” , abychom nemusili
říkat “ vrchol studené vál
ky” , což by šlo na nervy
těm, kdo touží po mezi
národní idyle a sami sebe přemluvili, že už exi
stuje. Po loňské arabsko-israelské válce sověty
měly určité důvody, aby
se
cítily
diplomaticky
předstiženy.
Americká
diplomacie stála na prvém
místě v likvidaci války,
sovětům se zdálo, že Ara
bové a Amerika
jsou
schopni navázat přátel
ství. S obvyklou svou
energií se sověty pustily
do díla. jehož cílem je
dostat Israel pod moc
Arabů a přes ně dostat
i Israel i celý Střední
Východ do moci sovětů.
Sověty začaly svýšenými
dodávkami zbraní Ara
bům. čteme, že Sýrie sa
ma pravděpodobně má
dnes více tanků než kte
rýkoli západní evropský
stát.
Po mnichovské, konfe
renci 1938 Čechoslováci
cítili, že se kolem ! nich
všechno zřítilo. Padla je
jich smlouva s Francií,
sympatie Anglie, solidari
ta demokracií. Svět, vče
ra jim přátelský, netrpě
livě čekal, až se otálející
Čechoslováci podrobí pod
mínkám Hitlerovým.
Nyní se také svět kolem
Israele za jeden rok hlu
boce změnil. Místo mni
chovské konference zase
dá
valné
shromáždění
Spojených národů se svou
mnohohlavou,
výbojnou
africko-asijskou většinou.
A není žádné tajemství,
na které straně stojí so
větské Rusko. Snad nejsilnější z nových okolno
stí je ta, že do Arabů
vešlo vědomí moci, které
už z nich nevymizí. Ob
jasnili si, že majetnictví
olejových zdrojů jim dá
vá neslýchanou sílu. Mo
hou rdousit západní hospo
dářství, Israel nemůže.
Některé západní evropské
státy, jejichž sympatie do-

André

Ponižující tajemství
V 22. (a v tomto) čísle HD se Ferdinand Peroutka v.
článku Co dělat v exilu dotknul stálé citlivého místa'
— Jaltské dohody, ve které se, tehdejší představitelé'
spojeneckých velmocí Roosevelt, Churchill a Stalindohodli, jak rozdělit poválečnou Evropu a osudově
přiřkli místo Československa na východ od čáry dělí
cí svět na svobodnou a totalitní část. Toto rozhodnutí,
které Stalin prosadil na Churchillovi a Rooseveltovi;
stále považujeme za nespravedlivé. S postupujícími
léty se ukazuje, že nebylo ukřivděno pouze nám,,
Po Solženicynově impulzu byla nedávno publiková^
na kniha, jejíž faktický obsah otřásl demokraticky-smýšlejícím světem. Velká Británie a Spojené státy
přistoupily k násilnému rozhodnutí, které vedlo k f y - .
zickému zlikvidování několika miliónů lidí. Šlo o obča
ny, kteří byli narozeni v SSSR a během druhé světové
války se ocitli z různých důvodů na německé straně,
a po vyhlášení příměří byli do SSSR deportováni,
a ť již chtěli či nechtěli.
Není divu. že zprávy o této skutečnosti byly ta 
jeny v britských a amerických válečných archivech ■
tak dlouhou dobu. Zahanbují morální a humanitní tra
dice dvou největších anglicky mluvících národů.
Lord Bethell. autor knihy, čerpal autentické infor-1
mace z úředních a dlouho tajených pramenů a podává
zprávu o několika miliónech sovětských občanů, kteří
byli vydáni Brity 'a Američany do sovětských rukou
a jejich exekuce byla buď vykonána Okamžitě (zvláště
pokud šlo o bývalé důstojníky Rudé armády) anebo
byli deportováni do sibiřských pracovních táborů,
které neznamenaly ani převýchovu, spíše jen oddá-,
lení smrti za dlouhého strádání. Tím neříkám, že mno
zí z těchto lidí byli nevinní, kromě válečných zajátců z nacistických koncentráků to byli i renegáti a
příslušníci Vlasovovy armády a jiných jednotek, kte
ré se postavily se zbraní po boku Němců proti Ru
sům. Dnes vím. že hlavním motivem tohoto spoje
nectví s Němci nebyla pražádná sympatie ,-jk^.iia-^
cismu. ale odpor ke komunismu a nevůle žít ve sta
linském režimu.
První skupina — 10 tisíc Rusů —■ opustila V. Bri
tánii 31. 10. 1944 a jak kniha dokládá prohlášením-'
očitých svědků (příslušníků britské eskorty), Rusové
byli po předání v Murmaňsku okamžitě rozděleni do
dvou skupin. Krátce po rozdělení a 'odvélem -hýly:
pak slyšet série kulometných salv. Dnes víme, co<
to znamenalo — vyřízení účtů se skupinou určenou,
k okamžité exekucí. Takové zprávy-pak,-provází i___
popis dalších transportů, -mnoho těch, kteří byli de '
portováni a s vědomím, co je čeká; siV žá ló " život/
před předáním do sovětských rukou, .Mezi,-ftěmi,-'
kteří byli násilně deportováni, byly i dva milióny'
Kozáků včetně žen a dětí. Podle generála Alexandra
bylo v německé armádě jen v jižním Rakousku kon
cem války padesát tisíc Kozáků a pětadvacet
tisíc Chorvatů. Mezi vojáky německých armád za
jatých Spojenci a ocitnuvších se v britských zaja
teckých táborech byli kromě jiných i češi a.Slováci,,;
jak kniha referuje.
.)
Bethell dále v knize uvádí, že repatriace mnohých;
Rusů do SSSR byla nelegální i pod zorným úhlem-;
Jaltské dohody, nehledě již k následkům — popravám-'?
či “ převýchově” na Sibiři.
IP
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MARIA BOOKBIND1NG
16 B rnn n ln g St., S T . K 1 IJ )A , T le .
Telefon 9 1 -4 1 6 4
"
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.
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tud byly na straně Israele, ale jejichž dobro závi
sí na. oleji, snaží se nyní
vyhovovat Arabům. Může
být také pokládáno za
jisté, že Arabové vyvolali
loňskou válku s plánem,
od kterého už neupustí:
vyvolávat krisi za krisí.
třeba válku za válkou, až
dostanou co chtějí. Mezi
Araby jsou rozdíly, ale

i arabští minimalisté ne-1
pochybně kladou sekeru:
' ke kořenům státu Israel. 1
Nejkonservatívnějšř arab- \
ský monarcha, Faisal ze i
Saudské Arábie, se vyšlo-;
vil, že se mu už nechce
vidět stát Israel. A ne
bezpečí nukleární války,
s níž si Rusko obratně
zahrává, tlumí přirozené
(Pokračování na str. 8)

-8-

ri L A i D O M O V A

Israel a politika
(Pokračování se str.

7)

city
reakce
západních
státníků, jako je tlumilo
při invasi Českosloven
ska.
Bylo řečeno v Israeli:
“ Nevěříme v nic než v
sebe, ve svou vlastní sí
lu.” Jak velká je to síla?
Je tak velká, jak může
být, když Arabů je páde
sátkrát víc. A zběžný rea
listický pohled praví, že
i tato síla se houpe na
vlnách mezinárodní poli
tiky, závisí-na dodávkách
věcí, jež Israel sám ne
může vůbec nebo v dosta
tečném/množství vyrobit,
na bezpečnosti cest, jimiž
dodávky jdou do Israele,
na vůli hlasujícího obyva
telstva v demokratických
zemích, na ochotě jejich
státníků brát na sebe risiko.
Aby pomohly, některé
elegantní noviny na zápa
dě se rozhodly vážně pro-

mluvit k vůdcům guerril.
Vyzývají je, aby proká
zali schopnosti vůdcovské
a ukázali, že správnost si
vyžaduje
kompromisu.
Bůhví, proč je papír takto
utrácen. Každý může vi
dět, že nekompromisnost
je přesně to, čeho se vůd
cové
guerril
nehodlají
vzdát, co založilo celou
svou vůdcovskou pověst
mezi Araby, a co jim Spo
jené národy právě schvá
lily.
Někteří věří, že je dost
času," aby žádali pro
Israel “ železné záruky” ,
mimo jiné také tu záruku,
že jeho lodi budou moci
svobodně užívat přístavu
Aquabského a že Israel
bude dostávat sinajský
olej. To v době, kdy ne
má žádný západní stát
dodávku oleje železně za
ručenu. Svět je ve větší
bouři než si tito navrho
vatelé představují. Co je
dnes zaručeno tam, kde

— ■ ■■■•■■'■■■"■■■■■a*
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(Contin. "G O U R M E T "
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! Restaurant " L A B U Ž N ÍK " J g j L j C

Á.V

C129

Bayswater Rd.
I Rushcutters Bay

Sydney, tel. 31-7393
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HI 1

Přesvědčte se o jakosti našich jíd el.

I

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

I

Upozorňujeme pány hosty,

Na své kratičké zastáv
ce ve Spojených národech
Arafat
oznámil, že má
sen. Podstatu tohoto snu
lze snadno rozeznat: ko
nec státu Israel. Nechť
je na místě Israele vytvo
řen
společný
arabsko-israelský stát. Jak věci
stojí, do tohoto státu by
se ovšem ihned nastěhova
ly guerrily se svou filoso
fií, že politika vychází z
hlavně pušky, zasloužilí
teroristé by se stali mi
nistry a některý z nich
pravděpodobně ministrem
vnitra a šéfem policie.
Spojenci Arabů, sovětští
komunisté, učí, že vždy je
důležité mít v rukou mi
nisterstvo vnitra. Tréno
vaní teroristé by nebyli už
jen za hranicemi, nýbrž
by byli v každé ulici. Asi
nejsou takové nervy na
světě, které by to snesly.
Je jeden sen,
aby byl
stát Israel, je druhý sen,
aby nebyl.
A ť je jakákoli situace,

1

Nové instalace, opravy
a údržby elektrického
zařízení všeho druhu
spolehlivě provede

'Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,'
Iv neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer.'
iv pondělí zavřeno.
*
J

jedna síla roste a druhá,
řekněme, stojí?
Od té chvíle, co většina
Spojených národů se obja
la s arabskými teroristv,
je nad naši smělost před
povídat budoucnost. Už
nejde jen o to, oč šlo ce
lých posledních sedm let,
o to, aby Israel vrátil
území dobytá v šestidenní
válce.

TATRA

ze****** * * ^ '**"*****'''

RESTA U R A C E L A B U Ž N ÍK bude letos na Štědrý den

24. prosince a na Silvestra 31. prosince zavřena.

E L EC TR IC S

Licensed Contractors.
24hodinová služba.
Telefon (po běž. prac.
době). Sydney: 387-3381
349-7599
j

HORSKÉ
LETOVISKO

kubba

-

ROONGA

^Todlát^-li ^strávit ^pří-

■
V

'W i É Í É - í |

Rybaření v horských říčkách, golf, koupám,
projíždky na koni a procházky přírodou.
K tomu dobré jídlo v domáckém prostředí,

o které se postará Vašé GRACE TŮMOVÁ
9 Brentwood Ave., Blackheath, NSW, 2785 — Telefon: (STD 047) 87-8330
Reservování předem nutné

16. 12. 197ř
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* Moderní * Slohová * Klasická

■

je třeba vždy vědět, co
pomůže a co nepomůže.
Obyvatelům Israele nepo
může demonstrovat před
svým vlastním parlamen
tem proti zahraničním zku
šenostem, proti tomu, že
Arabové ovládají zdroje
oleje, že Arabů je více a
že stále ještě se jich více
rodí, že Arabové jsou bo
jovní, že sovětské Rusko,
které má v těchto konči
nách velký vliv, je odhod
laně antisemitské. Nejmé
ně by pomohla bojovná ž i
dovská skupina v New
Yorku či jinde na Zápa
dě, a pokřik, že Arafat
má být zabit. To se za
kládá na úplném nepocho
pení situace. Vždy je tře
ba-varovat se násilí, kte
ré může být opláceno ná
silím
nesmírně větším.
Cokoli domněle statečné
ho by se stalo v New
Yorku - okrajové vesnice
Israele jsou v snadném
dosahu teroristů. Zabít
Arafata? První světová
válka vypukla, když byl
zabit arcivévoda. Je vel
mi třeba varovat se sta
tečnosti jedné skupiny v
New Yorku.

O SVĚTLO VA C Í T ĚLESA

5

* STOLNÍ * STOJANOVÉ LA M PY

H

D IS K O N T 20 - 33 1/3%

J Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý
■
Továrna a výstavní síň
■
S. & G. L U M E N CO.
S
8-10 Cadogan St., Marrickville, NSW. 2204
£
P. O. Box 634, Marrickville 2204
3
Telefon (STD 02) 51-7278
p « B a E B Q B E a a s » B n B 9 a e fle n B B H H M M n a H H i"

I

I
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ČESKÁ RESTA U R A C E
M O R AV S K Á

?

JI ZBA

?

,

“ Moravian Lodge”

»

290 Bendi Rd., Bondi (Sydney)

>

i

Telefon 300-9783

|

1

Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci

1

\

A

(v úterý zavřeno)

<

Srdečně Vás zvou

?

manželé Dagmar a Václav Toldy

i’

c

Známá česká firma

(

V A N H A ’S PRODUCTS t o . P. L
H O D IN Á Ř *
Z L A T N ÍK *

' i výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, i
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ I
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
i'

S TEVEN V A R D Y

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j. 1
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 6.1-8579

M E L IO R A K E N N E LS

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

Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA ( 1
u svých obchodních zástupců
nebo přímo u výrobce.
1(
Větší zakázky k různým příležitostem
i
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
i
I
1,
1

VA Ň H A 'S PRO DUCTS CO. P /L .

1

216 Devonshire St.
Surry Hills, NSW. 2010
Tel. (Sydney) 69-6889

I
i
,

ČS. VÁN O C E V S Y D N E Y :

Tradiční vánoční program pod stromečkem se le
tos bude konat v Sydney
v sobotu dne 21. prosince

1974.

V 6 hod. večer bude svátá mše v kostele Santa
Sabina, 90 The Boulevarde, Strathfield, N.S.W.
L. & C. M O JŽÍŠ
Hned po svaté mši začne v sále program s večeří
Lot 2,
českými koledami a výstupy.
Cedar Creek Rd.,
Účinkují: Kuldanova česká muzika, Umělecký krou
THIRLMERE,
žek sv. Václava, naše české děti a dospělí.
NSW. 2572.
Vstupné: dospělí $ 4.-, studenti a pensisté $ 2.-. V
Tel. 046 - 818426
ceně vstupného je zahrnuta večeře (smažená kuřata)
Děti do 12 roků budou vítány zdarma.
Všechny krajany zve jménem svých přátel a spo
lupracujících
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B.
SWISS T R A IN E D
Večeře si, prosím, zamluvte na jednom z těchto
čísel: 387-3501 (R. Mestek), 86-4601 (V. Fox), 632-4786
W A TC H M A K E R S
K. Ebner
; (L. Stromek).
19 York St.,
!
Ale hlavní událostí čs. vánoc bude v Sydney zase
SYDNEY
i
ČESKÁ P Ů L N O Č N Í SVATÁ MŠE
vchod do Wynyard Stn. j
v. noci z 24. na 25. prosince v koleji Santa Sabina,
(naproti pohyb, scho- i 90 The Boulevarde, Strathfield. Přijďte uctít novo
dům). Telefon: 29-7543
rozeného Spasitele zpěvem českých koled a posle
chem úchvatných zpěvů, které čeští klasikové k Jeho
poctě složili. Vložky zazpívá rozšířený smíšený sbor
Kroužku sv. Václava pod vedením p. Šindeláře.
TÁBO R ČS. D Ě T Í V S Y D N E Y -
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Přemysl P itter: Duchovní revoluce v srdci Evropy (Konfrontace, Curych, 1974>

České dějiny v kostce
Kdo prosel uprchlickým táborem Valka v západním Německu v době jeho ní, jako je tomu např. u
likvidace nebo zirndorfským táborem v době jeho začátků, ten jistě autora Luthera nebo u Zwingliho,
tohoto dílka zná: Přemysl P itter se tam staral v druhé třetině padesátých let nýbrž v tom, že “ posta
o čs. uprchlíky, zvláště o ty, kteří nemohli em igrovat ze západního Německa, vil poznanou pravdu a
a ť už proto, že byli nemocní nebo proto, že se zapletli do p aragrafů . Těmto Bohem osvícené svědomí
ubožákům patřila zvláště Pittrova láska, ale nejen jim . Neuprchl totiž do ciziny, nad lidskou autoritu, nad
jen aby unikl komunistickému krim inálu, kterému se ve vlasti nestoudně pře- autoritu koncilu” . Pitter
zdělo "socialistická spravedlnost", opustil vlast s úkolem, který si vytkl na rovněž připomíná snahu
počátku svého života a kterému je věrný dodnes: pomáhat slabým a utištěným. mnohá českých katolíků,
V první republice to byly žižkovské děti z ohroženého rodinného prostřed!, které rehabilitovat Husa; v je
našly v jeho Milíčově domě celodenní útulek. Na počátku války tam Pitter jich čele stojí zesnulý
ukrýval židovské děti a mnoho jich uchránil od plynových komor nacistických kardinál Beran.
koncentráků. Po válce pak se ujímal českých dětí, které se vracely z němec
Další postavou v Pittrokého otroctví, a německých dětí, které strádaly v českých internačních tábo vě české národní galerii
rech. Inspirací a hnací silou této samaritánské činnosti Přemysla P ittra je je Jeroným Pražský, Hu
sův
spolubojovník
za
hluboká náboženská víra.

Ta je také zdrojem je
ho českých duchovníci:
dějin, které vyšly roka
1968 v Curychu a za něž
byl odměněn literární ce
nou kantonu Curych Na
historické kulise, načrtnu
té několika výraznými ta
hy, předvádí čtenáři ga
lerii českých mužů, kteří
vytvořili trvalé hodnoty,
z nichž národ čerpal v
minulosti, kteří podnítil:
obrození “ Pražského ja 
ra ” a k nimž se budou li
dé vracet jistě i v budouc
nu. Není to suchý výčeí
letopočtů. Pittra nezajíma
jí králové a bitvy - i když
se ani on bez nich zcela
obejít nemůže, protože na

jejich pozadí veliké osob
nosti vznikaly a formova
ly se.
Pitter svou galerii za
číná svátým Václavem a
svátým
Vojtěchem.
U
prvního vyzvědá jeho mírumilovnost, avšak připo
míná, že patron české ze
mě se sotva vyrovná vý 
znamem jiným postavám
českých dějin, že ho jer:
tisíciletý kult učinil pev
nou součástí české du
chovní tradice. U Vojtě
cha si všímá jeho význa
mu pro pokřesťanění j i 
ných Slovanů, zvláště Po
láků. Dále se zastavuje n
Jana Milíče z Kroměříže,
Dopodrobna vypisuje jehc

Jde o podobnost ryze náhodnou ■ . .

Navr tilec Bonifác
Jaroslav Kujeba

Tuhle ke mně přiběhl přítel Bonifác. Spěchem byl
celý zadýchaný, očí mu plály. Tím jsem byl překva
pen, neboť to byl u Bonifáce neobvyklý zjev. Až
dosud jsem ho vídal smutného: tak smutného, že
svou truchlivosti dával fleká slonici své mládě za
lehnuvší. Od prvního dne. kdy jsem se s ním poprvé
setkal na kterémsi velvyslanectví ve Vídni. lkal. N e
bylo taky divu. Opustil republiku v prvním srpno
vém týdnu léta Páně 1968, v dobré víře, že se na
Jadranu zotaví pro další melouchaření. Když se však
22. srpna vracel domů, dozvěděl se kdesi v Záhřebu
o pomoci bratrských vojsk. Než dojel do Vídně, při
pomněl mu spolucestující svá bohatýrská léta, která
strávil jako Mamulův podřízený a projevil naději,
že se heroická doba, kdy vládl nad vyšetřovanci v
Bartolomějské, brzy zase vrátí do jeho rukou, ó lide
český. Přítel Bonifác dostal takový strach ze socia
listické spravedlnosti, že místo na sever pokračoval
v cestě na západ, až skončil v téže zemi jako já
Ale od té chvíle se jeho duše malého českého člo
věka zahalila do černého; nechal totiž kdesi v čes
kých luzích a hájích chalupu, která sice zatím patři
la vzdálenému strýci Řemdichovi, “ ale prosím tě,
jak dlouho může osmdesátiletý děda ještě žít?” , tá
zával se s jistotou v hlase, že si strýce Řemdicha
co nevidět odvede zubatá.
V naší nové vlasti se mu dařilo docela slušně. Ale
na novou chalupu to zatím přece jen ještě dlouho
nevypadalo. O chalupě přemýšlel doma i v kancelá
ři; dokonce se mu o ní zdálo, a byly to sny jedna
radost: strýc byl bradou vzhůru a přftel Bonifác už
v chalupě bydlel; opravoval krov, vylepšoval plot,
jeho děti si hrály ne na strýcově, nýbrž na jeho.
Bonifácově zahradě. Sny byly útěšlivé, ale o to horší
bývala probuzení. Mezi chalupou a Bonifácem byly
dvoje hranice a strýc, který psal, že ho synovec,
jediný potomek jeho rodu, nechal na holičkách, a že

boj o nápravu mravů v
tehdejší církvi, jeho vítěz
ství nad pomlouvačnými
protivníky u papeže Urba
na V. v Avignonu, jeho
úspěchy doma a zánik je
ho díla, jeho obce Jeru
zaléma, po jeho smrti.
Podle
Pittrova
názoru
připravilo Milíčovo půso
bení půdu pro reformaci
na počátku 15. století.
Jejím vyvrcholením je
Mistr Jan Hus. Pitter vy
slovuje odvážnou tézi, že
nový věk začíná Husovým
upálením, nikoli objeve
ním Ameriky. Hlavní Hu
sův význam nespočívá v
teologických návrzích na
změnu církevního nazírá

Z R C A D LEN Í V č ASE
F.

X.

násilí, zastánce branců:
kteří z náboženských n
etických důvodů odmítaj:
vzít do ruky zbraň, a ť je
v nebezpečí kterákoli vy
soká hodnota, se přiznává
k svým vzorům. Přede
vším k Chelčickému, kte
rý se původně jmenova
Petr Záhorka
(jak se
domnívá F. M. Bartoš)
a byl prvním hlasatelen
absolutní pasivity a popí
rání'jakékoli světské orga
nizace, ať už církevní ne
bo státní.

vnitřní mravní, nikoli teo
logickou obnovu církve. I
jeho cestu na hranici po
pisuje autor prostými slo
vy, ale snad právě neps
tetickou jednoduchostí vel
mi působivě. To je, my
slím,
veliká
přednost
Pittrova přehledu českých
duchovních dějin: téměř
historická strohost, pod
Nemusíme s Chelčické
níž však čtenář vycítí ne ho (a Pittrovými) názon
změrnou úctu autora k ná do všech důsledků souhla
rodnímu odkazu.
sít, neupřeme však jejicl
Tento rys je nejpatrněj přesvědčení podobu s pa
ší v kapitole o Chelčie- sivním odporem Slovák;
kém i o Bratru Řehořo a. Čechů proti sovětskýn
vi a o Jednotě českých tankům v osmašedesátém
bratří. Pitter, sám laický třebas vyplynul z překva
kazatel této církve, zaní pění, z nedostatku ozbro
cený odpůrce jakéhokoli jení, tedy z nutnosti, kte

tedy odkáže chalupu jednotnému zemědělskému druž
stvu. nevrátí-li se synovec v době nejbližší.
Byla amnestie, ale přítel Bonifác byl vyjeven zprá
vou. že jeho kámoš Servác je na Pankráci. " A byl
to přece soudruh, oddaný' straně a ochotný následo
vat ji kamkoli, kam se linie hne.” vyprávěl mi s
úděsem v tváři. Než se vysvětlilo, že kámoš Servác
nesedl v cele pankrácké věznice, nýbrž v ié hezké
čtvrti dostal přepychový byt za to. že v krizový'ch
letech nezakolisal. amnestie skončila a “ možnost vy
pořádat se poctivě s minulostí*' pominula. Chalupa
zůstala uprostřed luhů a hájů a strýc pořád žil (na
štěstí). ale taky pořád psal (naneštěstí), že se na
synovce vykašle, když se cn vykašlal na něj. Jed
nu změnu doznaly jeho dopisy: jeho dědicem už nes
mělo být družstvo, nýbrž paní Hacafírková. která
se prý o něj teď v jeho samotě stará. Přítel Bonifác
se netajil obavami, že by strýc Řemdich mohl v
záchvatu senility tuto ženštinu pojmout za manžel
ku. Pak by přišel o chalupu a kdoví, zda by se
Bonifácovy děti mohly jednou prohánět po zahradě
neužilé vdovy.
Tehdy, ve chvílích nejvyšší úzkosti, se přítel Bonifác obrátil na čs. zastupitelský úřad a pokorně
poprosil, aby mu dovolili vrátit se domů, protože na
hlédl své poblouznění, a aby ho jen vypeskovali, leč
netrápili šatlavou, že se z něho teď stal opravdový
socialista, a ť přímo nedí komunista.
Po půl roce, když už strýc Řemdich psal, že se
paní Hacafírková k němu nastěhovala, a když už
tedy bylo opravdu na čase něco podniknout, odpo
věděl zastupitelský úřad, že se Bonifácova žádost
zamítá, ježto se prý zdržuje v cizině bez povolení
úřadů. Touto novinkou byl přítel Bonifác zaskočen
a teprve teď si jaksepatří uvědomil, co je vlastně
za slotu hanbářskou. A strýc Řemdich psal, že jim
to s. paní Hacafírkovou klape skoro jako v manžel
ství. Přítel Bonifác začal nosit smutek.
Proto jsem byl překvapen, když se u mne obje
vil s jasem v oku. “ Poslouchej,” jásal, “ já četl v
říjnové Tvorbě, že se lidé přiznávají i k tomu, čo
nespáchali, ve snaze dostat se před čs. soud a tím
i domů.” — “ Já myslel,” povídám, “ že tohle byla
výsada estébáků. . . ” — “ To jsou kecy reakce,”

šalda

Je prosinec, však po trávníku zeleném
hrá ještě mihotavý svit,
a nenechá se dlouho rozplašit
ta mléčná mlha, co spadla přede dnem.
A černá hlína voní, zář spí nad městem
a teple a mdle svítí v parku V e n u š e ...
T eď tknut sirobou všeho do duše
se musíš usmívat všem světa bolestem.

rá se světu jevila jako
neuvěřitelná ctnost. Neboť
je pravděpodobné, že by
se Slováci a Češi rozhodli
v onom srpnu k odporu,
kdyby byli měli jakoukoli
šanci, právě tak, jako Ma
saryk v rozhodné chvíli
odvrhl svůj pacifismus a
postavil se nejen do čela
diplomatického
odporu
proti
Habsburkům, ale
podnítil i utvoření legií,
protože “ poznal, že česko
slovenský nárok na osvo
bození vzbudí bez bojují
cí armády málo pozorno
sti ve světě” . Pitter tvrdí,
že “ Masarykův vliv jako
hlavy státu byl menší než
jeho vliv v exilu” ; rov-'
něž, že by nebyl získal
takovou úctu všech exilo-'
vých skupin, kdyby si ne
byl udělal jméno svými
neohroženými boji před
(Pokračování na str. 10)

odmítl Bonifác mou domněnku. “ Z nespáchaných či
nů se obviňuje přece jen pobloudilý uprchlík. Co
bys tomu řekl. kdybych se přiznal, že jsem vylou
pil Státní banku?” — “ Nebyla by lepší vražda ba
bičky vitriolem?” — “ Ba ne, oni takhle na mne
budou moci svést mizernou hospodářskou situaci.”
A Bonifác si u mne hned napsal doznání (T/aveu).
Pěkně je vyšperkoval podrobnostmi svého politickéhD
zvrhlictví. zamíchal do toho buržoazní původ, vy
robiv z otce pískaře otce velkoobchodníka a vzal na
sebe i smít jednoho zvláště bedlivého vrátného, kte
rého “ odrovnal” zvláště zavrženíhodným způsobem:
bral ho s sebou denně na oběd do závodní jídelny.
Projevil na konec naději, že soudruh prokurátor jistě
odhalí jeho další provinění, podepsal a odeslal. P ří
mo do Prahy.
Odpověď dostal obratem. “ Pane,” psal mu fede
rální ministr vnitra osobně, “ Vaše zločiny jsme pro
šetřili a zjistili jsme, že jste si je vymyslel. Státní
banku jste vykrást nemohl, protože díky Sovětskému
svazu bylo takové nebezpečí navždy zažehnáno. S tra-'
na se postarala, aby trezory Státní banky zely od
března 1948 prázdnotou. Vaše žádost o návrat se
zamítá.” — “ Přiznej se, příteli Bonifáci,” povídám,
když jsem viděl jeho zoufalství, “ k jinému zločinu,
pravděpodobnějšímu.” Odkvapil beze slova, ale z po
hybů sálalo odhodální nevzdat se.
Za nějaký čas, tedy přesně: včera, přišel znovu,
tentokrát rozjařen. “ Jedu domů,” jásal hned ve dve
řích. — “ Prosím tě, jaks to dokázal?” — “ Napsal
jsem novou žádost a jen tak mimochodem jsem v
ní poznamenal, že znám nemravné historky o před
stavitelích exilu.” — “ Napíšeš taky něco o mně?” ,
povídám drze, ačkoliv jsem nebyl nikdy v žádném
výboru, ba ani v komisi. — “ Proto jsem přišel. Chci
ti nabídnout kšeftík. V Československu je ovšem vše
ho dost, jen psacích strojů se tam jaksi nedostává.
■ Mám si pro své memoáry přivézt vlastní. Já ale
žádný stroj nemám. Dej mi svůj a já tě tak “ ohodím” , že si tě v exilu začne každý vážit.”
Dal jsem příteli Bonifácovi svou hermesku a ještě
jsem mu přidal tisícovku papíru a nějaké kopíráky.
Co člověk neudělá proto, aby se o něm v exilu hezky
mluvilo, aby se stal populárním!
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9 Roku 1633, kdy Morava byla opět vystavena vpá
dům uherským, na počátku nových bojů s Turky,
vydává Tomáš Pěšina z Čechorodu výmluvnou výzvu (Pokračování se str. 9) ní a neutuchající víra v
k světu křesťanskému a k novému společnému zá- ,
válkou, kdy - podle Pittra Boha, jeho pedagogické a
pasu proti těmto nebezpečenstvím “ Ucalegon Germaniae. Italiae et Polonie, Hungaria, flamma belli - byl nejnenáviděnějším didaktické dílo vypisuje
TGM byl příliš Pitter s takovou láskou,
Turcici ardens” , v níž byla obsažena tucha nových Čechem.
i
Jarka Vlčková
běd, valících se na české země, proti nimž chtěli demokrat
(
na to, aby uplat že jistě získá i čtenáře,
© Lásku k rodné Českomoravské vysočině vyjádřil vlastenecký biskup Pěšina svým způsobem přispět1;
jako president své který je založen docela
Petr Křička ve své první básnické knize Šípkový k postavení obranné hráze. Pěšina sám se toho jíž i ňoval
.
proti jinak smýšle materialisticky, který tra
keř. Báseň Medynia Glogowska ( = polská ves, dě nedočkal, jak byl roku 1683 podniknut mohutný ná- ideály
;
jiště bitvy v první světové válce, jíž se zúčastnil por turecký na západ, obležení Vídně, a jak potom jící
většině. “ Věděl, že dice neuznává a žije dneš
i
básník) vyslovila ve zkratce tragiku českého vojáka přece jen došlo k jistému splnění jeho snů o mo- j ;nelze celý národ naráz z ku, nikoli historii. Duchov
V rakouské armádě. 'Zhudebnil ji O. Jeremiáš a E. hutné křesťanské koalici proti Turkům, na níž ne- j j
ní revoluce v srdci Evro
Axman. Křička napsal také text k sokolskému po chyběla samozřejmě znamenitá účast česká. Tomáš poddaných změnit v moud
py
vrcholí vlastně Chelčicré,
svobodně
myslící
lidi.
chodu “ V nový život” od Josefa Suka. Narodil se Pěšina z Čechorodu se narodil 19. prosince 1629 v ;
4. prosince 1884 v Kelčí u Hranic, mládí prožil jako Počátkách jako syn řezníka.
Věřil s Komenským v po kým, Masaryk, třebas vy
syn řídícího učitele v Maršovících u Nového Města © 21. 12. 1834 zazněla poprvé píseň Kde domov můj i malý
:
ale jistý vývoj dob budoval .svému národu
na Moravě, dále v Havlíčkově Brodě a v Novém Mě ve Stavovském divadle v Tylově hře Fidlovačka aneo rovolnou cestou výchovy.” svobodu a samostatnost,
stě na Moravě, kde maturoval na reálce. Zemřel 25. Žádný hněv a žádná rvačka. Zpíval ji na nápěv
následovníkem
Komenský, to je podle byl jen
července 1949 v Okarci u Náměště n/Oslavou.
Františka škroupa Karel Strakatý v roli slepého hu
•
6. prosince 1944 zemřel v , Satalicích u Prahy debníka Mareše. Bronzová deska z r. 1934 na prů Pittrova soudu jedna z Chelčického a Komenské
básník Jan z Wojkovútz (vl. jm. Jan Nebeský), který čelí bývalých kasáren na náměstí republiky připo nejkrásnějších a nejklad ho. Jeho přínosem české
ve svém díle vyšel z okruhu Moderní revue a v míná, že ji zde složil J. K. Tyl, který byl tehdy fu
nějších postav českých mu zápasu byla důsledná
němž se stále vracel do oblasti duše zraňované ne rýrem v tamní vojenské kanceláři.
ukojenou láskou, což pravděpodobně způsobila ona © Roku 1901 odešel na odpočinek člen ND František dějin. Jeho putování po mravnost podle ideálů čes
J. S.
okolnost, že autor od roku 1907 byl trvale upoután na Ferdinand Šamberk. Působil nejprve u Švestková celé Evropě, jeho zklamá ké reformace.
lůžko. Jeho dílo zhodnotil J. Karásek ze Lvovic v divadla na Starém městě, vystupoval na české scé
knize Impresionisté a ironikové.
ně Stavovského divadla, spolupůsobil s Zollnerovou
• M<rošov se zámkem i barokním chrámkem byl společností vedenou Tylem. Vrátiv se do Stavovského
o
působištěm P. Vojtěcha Nejedlého, který se stal r. divadla přešel do divadla Prozatímního, kde zažii , i
DARUJTE
1826 děkanem ve svém rodišti Žebráku. Za jeho fi vrcholná léta své herecké slávy. Jako dramatik na- ‘
losofických studijí v Praze měl na něho největší vliv psal dvě vážné hry Josef Kajetán Tyl, Karel Havli- 1
vlastenecký matematik P. Stanislav Vydra, “ cordatus ček Borovský, v nichž se neubránil určité sentimen- 1
Bohemus” Jiráskova F. L. Veka, pod jehož vlivem talitě, jeho hry konversační, z nichž za nejlepší lze '
vstoupil Nejedlý v roce 1795 do literatury drobnými považovat Blázinec v prvním poschodí, Palackého ■
básněmi. Zemřel 7. prosince 1844, takže přežil o 10 třída 27 a Jedenácté přikázání, jsou hrány dodnes. ‘
let svého bratra Jana Nejedlého, advokáta a univer F. F. šamberk zemřel na Hod Boží vánoční 1904.
sitního profesora, jenž převzal po Pelclovi stolici češ © Lékař a spisovatel Jan Karník (vl. jm. Josef Sví )
o
tiny na universitě. Ač zasahoval jako universitní til). znalec slovenské literatury a překladatel z polšti j
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
|
profesor ostře proti Jungmannovi ve sporech jednak ny. napsal v Arše 1947 své vzpomínky na lékaře a ' }
O
o obohacování češtiny novými slovy, jednak o zavá spisovatele Františka Skácelíka, autora románů Ven ]
Telefon
41-6973
o
dění nového pravopisu, vzpomíná na něj Jungmanr. kovský lékař. Architekt Malota ( = F. X. Salda) a
ve svých Zápiscích v dobrém. Proti Šafaříkovi vy Opustíš-li mne. V Lidových listech ze dne 21. listo r .
... .
~
*
stoupil Nejedlý ve sporu o prosodii. Jan Nejedlý padu 1943 Svítil vzpomínal ve feuilletonu Dopis k
zemřel 31. prosince 1834 v Praze. .
sedmdesátce Františka Skácelíka, jak se scházívali
• K. V. Rais vzpomíná ve Světozoru r. 1897 osmde k literárním besedám v kavárně U Karla IV. v Praze ' z l o b í
VÁS
O č i ?
i
sátých narozenin spisovatele P... Františka Pravdy, a v Moravské besedě. Se Skácelíkem se jeho pří
Bolí Vás hlava ?
/
, |
který ve svých povídkách ukazoval idylickou tvář tel rozloučil, verši Památce Fr. Skácelíka v Lidové
českého venkova a přispíval svými články do mnoha demokracii z^ 13. června 1945. Kdybychom chtěli za ! Noste brýle
od
OPTÁ
|
tehdejších časopisů, almanachů a kalendářů. P. Fr. členit Skácelíkovo dílo do širších literárních souvi
Pravda, vl. jm. Vojtěch Hlinka, zemřel 8. prosince slostí, potom je to především tvorba našich lékařů,
1904 v Hrádku u Sušice, kde byl vychovatelem a které^ se přibližuje a postupem let stále vědoměji do
hostem v šlechtické rodině.
ní včleňuje: Je to řada, která vede od Skácelíkova
© 10. prosince 1914 zemřel v Praze Leopold Strop vysokoškolského učitele Josefa Thomayera přes ne
Capitol House, 1U Swanston St.,
J
(
nický, vynikající operní pěvec barytonista. Žák Pi- klidného a stále hledajícího Emila Trávala, až k v y 
Melbourne (vedli kina Capitol) — 8. poschodí .
vodův a Smetanův, člen opery Prozatímního a pozdě rovnanému, idylicky důslednému Františku Hamzovi.
ji Národního divadla, se stal svým skvělým mužným Je to řada,^ do níž Skácelík se řadí vedle prostějov ' Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
zjevem a lahodným hlasem jedním z protagonistů ského lékaře Ondřeje Přikryla i novoměstského Jo
1
' DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
cpery éry Smetanovy, umělcem v našich dějinách až sefa Svítila-Karníka. František Skácelík, švagr Rů
legendárním. Mozková mrtvice učinila konec jeho ženy Svobodové a velký přítel F. X. saldy, zemřel 1 Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
I
v nutných případech i telegraficky,
skvělé umělecké dráze. Zemřel v bídě, zapomenut a na svátek sv. Štěpána 1944.
opuštěn. A přece má nesmrtelný pomník v Nerudo © Po prof. Janu Nejedlém osiřela stolice českého i
V patek je otevřeno do 9. hod. večer,
1
vých “ Podobiznách” a ve Weisových “ Písních Leo jazyka na universitě. Za jeho nástupce byl navrho
i
ale v í obotu je zavřeno.
I
polda Stropnického” .
ván F. L. Čelakovský, který zde již suploval, avšak’
• Julius Lenko se narodil 10. prosince 1914 v Hy- místo nedostal, jelikož se jako redaktor Pražských
biach. Roku 1956 vydal knihu Výlet do Demánov- novin znelíbil vládě. Nejvyšším císařským rozhodnu
ských jaskýň, v níž se pomocí verše pokusil přiblížit tím vyšel v dubnu 1839 ze soutěže jako vítěz Jan
dětem krásy této rarity Slovenska. Jako středoškol Pravoslav Koubek. I ten měl na policii svůj panský profesor se snaží svými překlady do slovenštiný slávský vrub a ministr Sedlnitzky proti jeho jméno
Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne
E
seznámit děti s LaFontainovými bajkami a s poesií váni protestoval, ale Koubka doporučoval Josef JungH. Heineho.
mann. Jenž svými vlivnými známostmi Koubkovo
• Několik dní před tím, než nacisté zakázali smí jmenování prosadil. Na pražské universitě pak vy
šené sňatky, oženil se spisovatel Jiří Weil s neteří choval Koubek
národnímu uvědomění několik ge
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081
cestovatele A. V. Frice. Z jeho tvorby stojí za zmín nerací', přednáškami o českém jazyce' seznamoval
Telefon: 459-3672
ku vynikající novela Na střeše je Mendelssohn, o posluchače s literaturami slovanskými. V díle Hroby
stržení sochy hudebního skladatele Felixe Mendels- básníků slovanských oslavil vynikající představitele
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
sohna-Barthodyho nacisty z Domu umělců, a pak jeho české, polské a ruské poesie. Zemřel 28. 12. 1954 v
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Žalozpěv na 77.297 obětí. J. Weil zemřel 13. prosince Blatné.
Přesvědčte se !
1959 v Praze.
© Bývalý president České akademie věd a umění,
• Povídkový debut Kouzlo rozchodu od Karla Sezi- hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, se naro
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
my (vl. jm.. Karel Kovář) vyšlo r. 1898 jako milost dil 30. prosince 1859. Ušlechtilý to lyrik kontemplativkterá je zárukou nejlepší kvality.
né dobrodružství spisovatele žijícího rozumem. Doku ní povahy, autor šesti oper, pronikl do ciziny svými
písněmi,
jež
spojují
ušlechtilou
něhu
s
lyrickou
hloub
mentární hodnotu mají dodnes jeho paměti Z mého
života, věnované literární situaci let devadesátých a kou. Jeho sborové skladby se druží ke skupině čes
autorovým stykům s F. X. šaldou. Kritické stati sou kých sborových skladeb, které znamenají specifikum
střeďoval do souborů Podobizny a reliéfy, Krystaly české hudební tvorby před světovým forem, jeho muž přinesl řadu skutečných či jen už pomyslných naro
a průsvity, Masky a modely. Literární kritik K. Sezima ské sbory jsou ozdobou a chloubou této skupiny a zenin — pětaosmdesátiny. J. Jeremiáše, osmdesátiny
uchvacují svým lyrismem a melodickou i harmonic P. Bořkovce, J. Vogla a S. Vorlové, sedmdesátiny
zemřel 14. prosince 1949 v Praze.
M. Budíkové, I. Krejčího. Snad ještě připomeňme
O Povídkové knihy Křest ohněm a Krvavá fuga kou krásou.
nejúspěšnějšího dramatika první republiky Franka © Končí se pomalu rqk 1974, rok, jejž můžeme prá  dva historické zjevy. F. X. Tůma se narodil před 270
Tetauera těží náměty z protifašistického odboje. Vý vem nazvat rokem české hudby. Vzpomněli jsme v a zemřel před 200 léty, V. J. Tomášek spatřil světic
znamným přínosem české divadelní kultuře jsou jeho tomto “ Kalendáři” B. Smetany i A. Dvořáka, při světa před 200 roky. Organisace spojených národů
překlady z anglo-americké dramatiky ( 0 ’Neil, G. B. pomněli jsme si dvojí výročí V. Blodka, nezapomněli pro výchovu, vědy a kulturu — UNESCO — vybrala
Shaw) a jeho kniha K ránu přichází smrt je romá .isme ani na L. Janáčka, B. Foerstera, J. Suka a O. čtyři jubilanty letošního roku — Smetanu, Suka, Ned
nem o vzniku románu. Frank Tetauer zemřel před Nedbala i O. Ostrčila. V. Novák nás .opustil před bala a Tomáška — a zařadila je do světového výro
25 léty a B. Martinů před 15 léty. Oslavný ten rok čí r. 1974. Je to pocta naší hudbě.
dvaceti léty — 15. 12. 1954 v Praze.

Dějiny v kostce

Kalendář HD
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HLAS

DOMOVA

P ře jav R. V . Fraštackého, předsedu zastupitelstva
Rady slobodného Československa

Rozhlasem domov
Přiznám sa,
že hovořit’ k vám v tomto čase
ozbrojeného mieru a zářivého ideologického boja,
ale zároveň aj pokusov všetko nedorozumenie překo
nat’ , je ťažká a vážná úloha. A hovořit’ k tomu do
movu, který bol znova v roku 1968 zdeptaný sovietskym imperializmom, je
dvojnásobné zodpovědná
úloha. Ale hádám, že mi uFahčí prácu tá okolnost’ ,
že předpokládám, že ste si i povšimli, ako súčasný
medzinárodný vývoj ovplyvňujú snahy, zamerané na
zmiernenie medzinarodného napátia, a najma úsilie
na vytvorenie normálnej spolupráce medzi dvorná
světovými superveFmocami: Spojenými štátmi a Sovietskym zvázom, všeobecne označované ako americko-sovietska détente. To, čo sa dnes, či zajtra
přihodí v tomto medzináordnom vývoji, nebolo z
hťadiska medzinarodného práva a medzinárodnej mo
rálky možné a prijateFné ešte včera.
Za tejto situáeie vy doma a my v exile zdiel’ame
rovnakú obavu o budúcnosť. Nám v exile to samo
zřejmé značné sťažuje prácu. Ale snahy na zmier
nenie medzinárodného napátia a na nastolenie dorozumenia a plodnej spolupráce v celej světověj ro
dině národov každý musí uvítat’ . Vítáme to aj my,
hoci propaganda režimu doma nás tak často ozna
čuje za vojnových štváčov. Lenže domnieváme sa,
a v tom nie sme sami, ale aj v zhode s tradičnou
americkou politikou a s politickým dedičstvom pre
zidenta Kennedyho, ktorého — ako vieme — ste aj
vy mali vo veFkej úctě a láske, že zmiernenie na
pátia sa móže dosiahnúť len vtedy, keď sa zároveň
uspokoja túžby všetkých národov po slobodě ^a keď
budú respektované demokratické ašpirácie všetkých
národov, teda aj našich národov, keď budú respek
tované medzinárodne zmluvy o zaistení Fudských slo
bod a občianských práv všade na svete,_ teda aj u
nás v Československu. Viete dobré, že máme osobitný dóvod hovořit’ o potrebe rešpektovania 1’udských
slobod a' občianských práv, zvláštny dovod upozornit,’
na to, ako to terajší režim všetko porušuje, ako na
příklad odopiera vám náboženská slobodu, a to ta
kým krutým despotizmom, aký si voči obyvatel'stvu nedovolí ani jeden východoeuropsky režim.
Je tragické, keď v krajině slovanských vierozvestovateFov Cyrila a Metoda, ktorí dali základ křesťan
ské j civilizácii v celej východněj Europe,^ sú dnes
veriaci krutejšie prenasledovaní ako v PoFsku,, Ma
ďarsku a inde, alebo keď v krajině Kollárovho a
Masarykovho humanizmu sa dnes vedie ten najkrutejší boj proti kultúrnym pracovníkom. Máme obavu,
že rokovanie o zmiernenie medzinárodného napátia
nebere v úvahu tieto smutné skutočnosti v našej
domovině. Spolu s mnohými veřejnými činitel’mi^ v
Europe a v Severnej Amerike cítíme, že doterajsie
rokovanie o détente, ako aj práce na konferenciách
v Ženeve a vo Viedni, alebo vrcholné porady vo
Washingtone a v Moskvě, neposkytujú záruku, že
ašpirácie a legitimně práva našich národov a celej
východnej Europy budú rešpektované. Sme přesvěd
čení. že bez tohto mier, spravodlivý mier, nebude
vybudovaný. Nechceme sa přitom dovolávat’ len tých,
čo sa veFmi kriticky dívajú na doterajší priebeh ro
kovaní o détente, ale tvrdíme, ž e . v rokovaniach so
Sovietskym zvázom třeba viac opatrnosti a obozretnosti, lebo za úsměv Sovietov nemožno hazardovat’
s bezpečnost’ou celého světa. Lebo úsměv Sovietov
sa može 1’ahko vytratit’ , ale ak raz Sovieti dostanu
americkú technológiu, aby modernizovali svoje za
ostalé hospodárstvo, tak sme stratení. Sme preto
rádi, že sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, ktoré ziadajú reciprocitu ústupkov a ktoré nezabúdaju aj na
ideologické předpoklady pre vybudovanie spravodlivého mieru. To znamená, že sa nemá zabúdať ani
na osud ujařmených europských národov.
I
Za týchto okolností máme před sebou jednu úlohu-,
presviedčať západ, upozorňovat’ tých, čo rokujú^ v
Ženeve a vo Viedni na toto úskalie, ktoré doterajsie
rokovanie o zmiernenie medzinárodného napátia prináša. Upozorňovat’ Západ znova a znova, že bez
slobodnej strednej a východnej Europy nemožno vy
budovat’ spravodlivý mier.
i
Vieme, že tuto svoju úlohu musíme robit’ s no
vými sviežimi silami a novými metodami. Preto sme
v septembri vo Washingtone zreorganizovali vrcholnú organizáciu exilu: Radu slobodného Českosloven
ska. Postavili sme ju na pevné dorozumenie medzi
slovenskou a českou časťou exilu, přibrali sme k
práci nové, mladšie sily. Sústredili sme všetky sily
slovenské a české, ktoré uznávaju rovnoprávnost’ na
šich národov, sú ochotné budovat’ spoločný domov na
rešpektovaní národnych záujmov oboch národov, te
da na federatívnom usporiadaní nášho spoločného
státu. Přibrali sme tých, čo máju bezprostředná skú-

-
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Jedno výročí
18. prosinec je zasvěcen československé poštovní známce. Bylo to právě v
tento den roku 1918, kdy byly vydány první dvě známky nové republiky jako
symboly nově nabyté státní svrchovanosti českého a slovenského národa.

Vypracováním
návrhu
prvních československých
známek byl pověřen ma
líř Alfons Mucha. Podle
svých vzpomínek byl Mistr
vyzván připravit návrhy
známek již několik dní
před převratem, ale ko
nečná jednání proběhla
mezi 30. říjnem a 3. listo
padem. Doslova přes noc
připravil
malíř
návrh
zobrazující silhuetu Hrad
čan v pozadí s paprsky
slunce,
symbolisujícími
nově nabytou svobodu.
Původní kresba byla^postupně několikrát uprave
na, takže v celé sérii Hrad-

j& s L - a *

čan existuje celkem pěl
různých obměn základní
ho motivu.
Tisk známek byl zadán
tiskárně České grafické
unie v Praze. Nedostatek
technického vybavení, ma
teriálu a zkušeností - až
do té doby se známky
tiskly ve Vídni a Buda
pešti - způsobil, že i zvo
lená jednoduchá technika
knihtisku nevedla k příliš
uspokojivým
výsledkům.
A tak, když se probíráme
sbírkou “ Hradčan” , obje
vujeme spoustu barevných
odstínů, druhů papíru, od
chylek v detailech kresby

a tiskových vad, které
jsou pravou lahůdkou pro
každého opravdového sbě
ratele.
Tisk prvních českoslo
venských známek byl za
hájen již 16. prosince 1918
a dva dny nato byly vy
dány první dvě hodnoty:
5 haléřů světle zelená a
10 haléřů červená. Postup
ně byla série doplněna a
do dubna 1920 vyšlo cel
kem 26 různých známek

MELBOURNE
i SYDNEY
PR O ŠÍVA N É
P Ř IK R Ý V K Y ,
P O V LA K Y

s námětem Hradčan.
Tolik ke vzpomínáni.
Pro sběratele je tato sé
rie známkovou klasikou a
existuje řada velkých sbí
rek zasvěcených plně stá
diu a historii prvních čes
koslovenských
známek.'
Autor se netají tím, že
československé
známky
jsou v jeho sbírce tou nějmilejší částí. A domnívá
se, že v této slabůstce
není
samojediným
.na
australském
kontinentě.
Což tak najít k sobě
cestu? Mají zde svůj klub
sběratelé Číny, M aďar
ska, Německa,
Polska,
Rakouska, Ruska i USA.
Nemohla by být i Czechóslovak Philatelic Society?
Milan Vender, Sydnéy

ze skladu nebo na míru
dodá firma

&$&£ĚÍĚ3mte

LÉKÁRNA

A. Z. Q U IL T IN G

MARKOV'S

MOTEL GUEST HOUSE

Anna Mendanová

RESTAURANT
KALORAMA

175 Brougham St.,
Kew, Vic., tel. 86-8427

Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, Vic. 3053
Telefon: 347-2505
Mluvíme česky

Melbourne:

Krásná dovolená v Daňdenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.

Sydney:

t

Telefon: 622-2453

j

Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
■>'

Srdečně zvou manželé Pospíchalov>

\

' <

Barbers Rd., Kaloram a, V ic., tel. 728-1298

senosť zo života v domovině, kde až donedávna
vámi odolávali despotickému tlaku režimu. Myslíme
že vzhFadom na ťažké úkoly, ktoré máme dne;
před sebou, sme urobili dobrý a nádejný začiatok
A keď sme hovořili o domove, našli sme pre naši
prácu hlavnú posilu v tom, že sa nepodařilo okupač
nému ^režimu ani takzvanou konsolidáciou ani nor
malizáciou zlomit’ váš odpor proti okupácii. To j<
najvýznamnejší argument v našej ďalšej práci. Ten
to váš odkaz chceme poctivo plnit’ a vás prosíme
aby -ste věřili v úprimnosť našich úmyslov. Necl
Božia prozřetelnost’ sprevádza vaše a naše 'osudy.
(Vysielaňí rozhlasom domov.'

DA RUJTE
K VÁ N O C Ů M
SU ŠEN K Y B R O C KHO FF
D Ě L A N É Z P R A V É H O MÁSLA

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
★

P R V O T Ř ÍD N Í Š U N K Y ,

★

NEJVĚTŠÍ

VÝBĚR

M LADÉ

KRM ENÉ

JA K O S TN ÍH O

MASA

H U SY,
A

KACHNY,

U Z E N IN

VŠEHO

S L E P IC E
DRUHU

*• K DO STÁNÍ T É Ž J E L E N Í MASO Z NO VÉHO Z É L A N D U

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLG00DS Pty. ltd.
3 26 High Street, Kew, V ic

Tel. 86 7178

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

<
(
<
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Moravská báje
o pohankové kaši

BETLÉMSKÁ HVĚZDA
B oris P aste rnak
Zim a byla.
V ě try , které ze stepi se nesly,
p ro v ív a iy že b řin a m i je s lí.
D ítě ti se Iíčka o jín ila .

J iřin a Zacoalová
N ikdo neznal je jí jm é no , nikdo nevěděl, odkud p řiš la . Ř íka li jí Pohanka a t v r d ili, že je jí oči jsou č e r
né a tajem né ja ko země, odkud si j i pán p řiv e z l. Z a z lív a li mu, že si s k o řis tí z válečného tažení p ř i
táhl i cizin ku a u č in il j i svou m anželkou, protože byi posledním z rodu a na p o ctivý km en naštěpoval
ta k jakous: cizo kra jn o u odnož.

H řá l je vlažně d ý c h a jíc í vů l.
Osli h ý k a li
v teplé m a šta li,
opar dechu nad je sle m i p lu l.
Pasfuchové snící pod rouny
lože u s tla li,
avšak nespali.
Noční dá lka p řiv á b ila zevlouny.

Nebyla však ší astná ani Pohanka. Nezůstala sice k o řis tí, nestala se pouhou m iio s tn ic í, byla m anžel
kou ry tíře a paní lid u z po dh radí, ale přece jen c iz in k o u . D ě sily ji hluboké iesy a řev neznámé zvěře,tís n ily ji kam enné chladné kom n aty h ra d u . Neustáie vzpom ínala na otevřené síně bílých paláců, kde
: těžké koberce la p a ly jit ř n í chlad a horké v ě try , te s k n ila po š irý c h pláních a štíh lých palm ách. N aučila
se m ilo v a t svého muže, aie rozum ět jeho ře či, m ra vům jeho země, bylo pro ni p říliš těžké. Nedůvěřo
va!a starém u m n ich o vi, k te rý p ra vid e ln ě ja k o slunce a měsíc přichá zel do je jí kom n aty a učil ji jeho
v íře . N enáviděla zakuklenou postavu, chm urné oči, hlas, k te rý , i když m lu v ii o lásce a dobrotě, zazníval
v y h rů ž k a m i, žilnaté ruce třím a jíc í neustále k říž ja k o pohotovou zbra ň. Pohanka nechápala význam to -'
! ho znam ení, je n vzpom ínky je s lu čo va ly s ob razy sm rtí a utrp e n í.

V dálce bylo pole se h řb ito v e m ,
p lo ty, hro by, sníh,
oje v závě jích,
hvězdy p lá ly pod nebeským krovem .
A tu v okně no cle hárn y vzplála
ja k o dů vě rn ý
plam en lu cern y
hvězda, je ž se do Betlém a b ra la .
V zn ítila se ja k o koudel žháře,
. ja k o požár stohu,
zády k nebi, k Bohu,
ja k o d vo ry pod plam enem záře.
Plála ja k o ry c h lý oheň v p ý ru ,
ja ko podpálená
suchá kopka sena.
Bylo horko, bylo úzko ve vesm íru.
Nad ní nach ry l v tichém nebi jiz v u
ja ko znam ení.
A t ř i zm ám ení
hvězdopravci zaslechnuvší výzvu
za tou hvězdou šli se svým i dro m e d á ry,
s osly v čelenkách,
k te ří m ěli stra ch ,
aby se svých hřbetů nesetřásli d a ry.
P říš tí děje ja ko fá ty m orgány
v dálce z lůna budoucnosti v y p ly n u ly :
všechny m yšle nky, jež budou vepsány
do k n ih , do obrazů, vytesá ny z žuiy,
všechny h říč k y , všechen sm utek nad k ř iv u li,
všechny s tro m k y světa, všechny dětské sny.
Všechny třásně, svíčky, jim iž
bude o slavo vat v ý je v ve lko le p ý
. . . Ještě prudší v ě try v á ly ze
. . .V šech no pozlátko a všechna
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je d lič k a
.. .
zlé stepi . . .
ja b líč k a .

Olše zpola z a k rý v a ly v ln o b ití,
avšak skrze větve s hnízdy h a vran ů
bylo možno v id ě t ry b n ík , jenž se třp y tí.
S hráze d ív a li se na ka ra va n u
pastuškové, haluzem i p o u k ry tí.
— P o jď m e , b ra tři, zázraku se p o k lo n iti, —
a už ob lé kli se do svých ka fta n ů .
M rzlo , pod nohama byl však h o rký sníh.
Jako skelné s tříp k y na plan ině tá ly
stopy lid í, k te ří k chatě pospíchali.
Na třp y tiv é stopy psi se rozštěka li
pod hvězdou, jež v nebi hořela ja ko vích.
Tato noc se zjevovala ve znam eních.
Nevěděli p a s tý ři, že závějí
chodci nezření je doprovázejí.
Jen psi, jdoucí za pastevci šlépějí,
k novým stopám p řim k li o s tra ž itý čenich.
P a s tý ři šli s několika anděly,
k te ří, do zástupu jdoucích p řiv o la n í,
n e v id ite ln í v svém beztělí,
zanechávali je n bílé stopy v plán i.
V m ize, podobající se popeli,
honáci a pastevci se předbíhali,^
s jezdci ro zva d il se národ opěšalý,
ve lblo ud i se, v y ž iž n iv ě lí,
h n u li k na pa jed lu , osli k řič e li.
S vítalo. A hvězdy m atně hořící
naposledy v peci nebe zadoutnaly.
M a ria však pouze m oudré tro jic i
dovolila vs to u p it do o tvo ru ská ly.
Ležel v je s lič k á c h , když vešli do je skyně ,
spal, ja k záblesk měsíce se lig o ta l.
Nehověi si v m ěkké ovčí kožešině,
avšak oslíček a vůl ho dechem h řá l.
S táli v stínu stá je , je ž se setm ěla,
p ře v ra c e li v ústech slo va, šeptajíce.
Náhle v tem notě se čísi nesmělá
ruka lehce do tkla m u d rco vy líce.
O hlédl se. Přes práh d o v n itř hleděla
hvězda vánoc na pannu ja k návštěvnice.
(Básně doktora Ž iva g a . P ře lo žil J iř í

K ovtu n)

g* Jednoho jitra mnich ne
sl* přišel. Hrad byl rušnější
l i než jindy a Pohanka tak
mohla nepozorovaně vy 
l i klouznout ze své komnaII, ty. A rovnou clo stáje a
| rychle na svého koně.
te který byl také pánovou
t kořistí a jejím věnem.
Prohánět se na hřebci.,
sďo byla jediná Pohančími
wradost. Obvykle směla vyUjíždět jen se svým mu| žern: ten den byla radost
|,ze svobody tak bezuzdná.
Ij, že ji zanesla daleko od
hradu. Pak se schovalo
fe slunce, které k Pohančině
jřúdivu svítilo, ale nepálilo,
g obloha se pokryla černými
|f mraky, o nichž věděla, že
fepřinášejí bouři. Místo hor
ského písku přihnaly však
I* mraky závěje bílých vlo|,ček, které studily, ale
oslepovaly
stejně jako
ji horká zrnka. Zděšená Pofe hanka se snažila stočit
k koně směrem ke hradu,

I
ř

ale zbloudila. Teprve ac
dlouhé době našla na mý
tině chatu, která dýmem
vydechovala teplo jakc
svíčka dává světlo plame
nem. Uvnitř našla mladou
ženu a muže, který vyře
zával ze světlého dřeva
postavy pastýřů a zvířaí
a stavě* je kolem jeslí,
v nichž leželo- děťátko rú
žcvě a ziatě vymalované.
Pohanka byla neobvykle
zaujata dřevěnou skupin
kou. do štíhlých prstů bra
la sošku po sošce, tmavou
dlaní hladila růžové tvá
řičky dítěte. Pak se od
vážila zeptat těmi mále
slovy, jimž se naučila, co
muž dělá. Z mužova vý
kladu porozuměla jen dvě
ma slovům - že se nard
diio či narodí elitě. Ne je 
jích, jiné, někde nahoře,
ukazovali Pohance, ale to
ji nezajímalo. Chtěla vě
dět, jaké dary připravuji,
jaké veselí chystají, vždyť

APO KR YF
Ja ro sla v Strnad

L Tak abyste věděli: já jsem byl tehdy u toho,
i když se narodil. Hlídal jsem naše stádo ovcí, vlastně
f ho hlídal strýček Fanuel, já byl tenkrát prcek, dě
ti vět nebo deset let, a jen jsem mu pomáhal, či spíš
|, překážel. Ale překážel jsem rád, protože to byla
i legrace. Ve dne se psy a s ostatními kluky, večer u
f ohně, hezky skrčený v houni, za plameny se týčila
i*tma, tajemná, plná oblud, strašidel, duchů, a pa|,stevci vyprávějí, že je doopravdy spatřili, že pocíl tili jejich vanutí, našli jejich stopu, a to víte kluk.
ftomu běhá hned mráz po zádech hrůzou, za nic by
á nešel za okruh, vyříznutý ohněm do temnoty, bojí
í se usnout, třese se. aby ho nečistý ve spánku nef odnes’ , ale pak ho únava přece zmůže, a ráno, sotva
ě začne svítat, zbývá z příšer jen drtínek bázně, není
=,kdy myslit na obludy, když svítí slunce, jako by mu
í platili.
f Tenkrát jsme se právě chystali oslavit _u ohně
é návrat slunce, na to se za mého mládí ještě moc
1, drželo, každý se snažil zůstat vzhůru do půlnoci, k
f slavnostnímu přípitku, i my, kluci, jsme dostali čuc
hnout, a usnout o slavnosti slunovratu, no, to se po
jí važovalo za pořádnou ostudu, ještě týden potom se
i takovému mamelukovi ostatní smáli. Taky jsem se
f bránil ostošest spánku, ale předtím jsem si tajně
ý nahnul ze strýcova měchu vína a usnul jsem jako
j. dudek.
j Probudil mě velikánský hluk, měl jsem zato, že
? už je půlnoc, že vítají výskáním a zpěvem slunce,
i ale pak jsem se podíval na oblohu, ještě nebylo dež, set. A všichni volali, že se jim zjevil duch, že to

každé dítě znamená ra
dost, oslavu nového živo
ta. Muž a žena jen za
vrtěli hlavou a Pohanka
konečně porozuměla, že
zítra na hradě, v kapli,
se oslaví zrození děcka z
jeslí. Pohanka se na chví
li zamyslela, zachvěla se
představou zakuklené po
stavy. chmurných očí a
výhružného
hlasu: pak
rozkázala manželům, aby
přišli na hrad už před
večerem a aby přivedli i
ostatní poddané a jejich
děti.
Příští den by]a Pohan
ka poprvé opravdu šťast
ná.
Nařídila
vyzdobit
komnatu závoji a . lesklý
mi cetkami, které si při
vezla ze své domoviny, a
v kuchyní rozkázala na
vařit hrnce sladké kaše.
A když s večerem dora
zili na hrad vesničané,
všechny pohostila a pak
vybídla děti. aby zpívaly.

Ch.víli se zaposlouchala
clo hlásků
tenkých jako
píšťaly, do melodií, v
nichž se honily zvonky se
strunkami. Ten večer P o
hanka
poprvé přinesla
svou loutnu a v tichých
tryleích se přidružila k
dětem. Když vyšla večer
ní hvězda, rozdala dětem
vše, čím byla komnata
vyzdobena.
Než odešli do hradní
kaple, pošeptala Pohanka
svému muži příslib plný
tajemství - že až se naro
dí jejich syn, musí být
také všichni veselí a šťast
ní.
Černé
oči Pohančím'
jsou už dávno pouhou zá
ří kdesi ve vesmíru, ka
meny moravského hradu
byly mnohokrát přesitv
sítem vichřic a bouří, ale
lidé tam v tom kraji do
dnes jedí o vánocích po
hankovou kaši.

bvla taková vznešená postava v bílé tóze, celá prý
zářila a nejvíc okolo hlavy, kde se vznášel jakoby
hvězdný kroužek, který vydával takový svit, až oči
přecházely, a každý si přidával jinou podrobnost. Je
den prý zahlédl v ruce toho ducha šofar a zněl prý
nebývalé slavně, že se draly do očí slzy. Jiný pra
vil, že duch nebyl sám, že měl kolem sebe celý zástup
šestikřídlýčh serafů, kteří zpívali nějakou neznámou,
ale hrozně radostnou melodii. Třetí přísahal, že sly
šel odkudsi sladkou hudbu, ze všech stran, ze země
i s hvězd. Dva se dušovali, že se jim posvátnou
bázní zastavilo srdce a Zebedeus dokonce prý poro
zuměl slovům písně serafů, jenomže je, hlupák, za
pomněl, bylo prý v nich něco o Jahve a o pokoji a
o zemi a výsostech a dobré vůli; byl z toho tak vy
jevený. že jen blekotal a kloudného slova z něho
nikdo nedostal.
No. řekl jsem si, mír s vámi, to víno s námi udě
lalo pěknou paseku, mne uspalo, vás připravilo o
rozum. A ť jsem se díval, jak jsem chtěl, nikde ne
bylo pranic zvláštního, hvězdy se třásly na nebi jako
obvykle, oheň skoro uhasí, nikdo nepřikládal, ovce
neklidně pobekávaly, ale to tím křikem pastevců,
psi vzrušeně pobíhali, nevěděli, co si mají o svých,
jindy tak rozvážných pánech myslet. Zkrátka nic
neobyčejného se kolem nedělo, až na mužské, kteří
nepřestávali jeden přes druhého křičet. Strýc Fa
nuel, mužský, kterého hned tak něco nepoplašilo, byl
také vyděšen a pravil, že mu teď právě napadlo, že
ten duch, nebo co to bylo, ohlásil, že se v sousedním
Betlémě kdosi právě v této chvíli narodil. Dnes vím,
že tohle všechno byla davová psychóza, to je jasné.
Ale už tehdy jsem si říkal: když narodil, tak naro
dil. Bože. to je toho. co má být? Ale strýc nepřestá
val bláznit a najednou všechno ztichlo a on volal.
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Svíčky a prskavky
Božena S irková
V našem m além městečku pod B rd y se jednoho ro ku p řih o d ily t ř i vážné ud álosti, kte ré se později spo
j i l y v řetěz: zámožnému m a jite li p ivo va ru zem řel na tu b e rku lo su je d in ý synek, š p rý m a ř P epík, povo
láním k o m in ík , spadl do vysokého tová rn ího korní na, odkud ho v y tá h li zuhelnatělého, a němé, kulha vé
Náně se na ro d ila zdra vá dvo jča ta .

Pivovarští nesli ztrátu
jediného syna velmi těž
ce, zejména paní, která se
s jeho úmrtím nedokázala
smířit. Denně prý připra
vovala pro syna šatstvo,
obuv a jídlo v bláhové na
ději, že se syn přece jed
nou z nenávratna zase
vrátí.

le podlahu, udržovala v
čistotě byt paní, u níž
bydlela, a za malou od
měnu pomohla, kde se da
lo. Od obce dostávala ně
jakou podporu na děti, ale
celkově zápasila se živo
tem velmi těžce.

né mříži a paní ji zdobila
vším, čím se stromek o
vánocích pyšní. Pod stro
mek dala vánočku, cukro
ví a pečlivě zabalený dá
rek. Začalo se stmívat a
paní rozsvítila na vystro
jeném stromku svíčky a
zapálila prskavky.

Pro oba chlapce byla
ochotna udělat' vše. Ti
rostli a byli si . podobní
jako dva růžové tulipány:
měli modré oči, zlaté vla
sy, vzdorné bradičky a
pěkné, příjemné rysy obli
čeje. Bylo jim osm let,
když anděl smrti povolal
Nánu na druhý,
lepší
svět. Dobří lidé se radili,
co dělat. Chlapci se měli
rádi, jeden bez druhého
nemohl být, avšak dva si
nikdo vzít nechtěl. Zbylo
tedy jediné řešení: pa
stouška.
Přicházely vánoce
a
chlapci byli poprvé bez
mámy - nemocné, ale pře
ce tak starostlivé mámy.
Pastouška
stála poblíž
hřbitova a tak se stalo
vícekrát, že hrobník vedl
dva bosé zkřehlé chlapce
od mámina hrobu zpět do
pastoušky.
Na štědrý den přijela
paní z pivovaru kočárem
ke hřbitovu. U hrobky je
jího syna připevnil kočí
voňavou jedličku k želez

onomu zázračnému strom
ku. Držel je právě oba za
kštice, když se u hrobky
objevili oba rodiče po
hřbeného chlapce. Výslech
byl stručný. Hrobník na
dával. Paní roztržitě upra
vovala roztrhané řetězy
na stromku. Chlapci stáli
V pastoušce bylo v té zkroušeně před pánem,
době nevlídno, dětem se který si je se zájmem pro
zdála světnice zvlášť pu hlížel,
stá, touha po , teplém po
‘ ‘Ukradli Jeníčkovi ko
hlazení byla silnější než níčka” , lamentovala paní.
jindy. Ponocný Král, kte
“ Ne, ten balíček je pod
rý se o chlapce z pověře větví” , šeptnul Pavel.
ní obce trochu staral, va
‘ ‘Proč jste kradli z hro
řil polévku z rybích hlav bů?” , zeptal se ostře hrob
ník.
a dětí si nevšímal.
Ze zachmuřeného nebe
‘ ‘Petr moc chtěl mít
popadával sníh. Chlapci svíčky a já . . . já chtěl
stáli u okna a prohlíželi mít prskavky . . . A tu vá
si dopadající vločky. V nočku . . . měli jsme hlad.”
tom uviděli na hřbitově
Trochu stranou stojící
hvězdu, pak druhou a tře pán pohladil oba po kuče
tí .. . Zahlédli odjíždějící rách a tiše opakoval:
kočár. Vyšli nepozorovaně “ Měli jsme hlad . . . ”
z domku, Z blízké chalupy
-kbyly slyšet dojemné zvu
Krátce po vánocích pi
ky koledy. Byla už doce
vovarští oba chlapce adop
la tma. Přelezli zídku
tovali. Vyrostli z nich
hřbitova a běželi k osvěthezcí, zdatní muži. Oba
Inému stromku. Té nád
studovali medicínu a byli
hery na něm!
Otrhali
požehnáním nejen pro ro
rychle, co se dalo - hlav
diče, ale pro celé široké
ně ta krásná blikavá svě
podbrdské okolí.
télka - a sebrali vánočku.
Pivovar byl v naší obci
Druhého dne dopadl oba
chlapce hrobník, když při později zrušen (na jeho
šli znovu na hřbitov k místě je plícní sanato-

riurn). Oba doktoři, po
kud vím, dosud žijí.
O Štědré noci se prý
dějí zázraky. Snad tedy

že prý taky od toho zjevení slyšel, že to novorozeně
leží v jeslích a že je zavinuté do plének. Nu, poví
dám ši, dítě se má narodit v řádném domě a ne
ve stáji, to je pravda, ale na druhé straně nem nic
divného, že je matka zabalila, to se dnes přece dělá,
ne? O tom není zapotřebí mluvit a vůbec už ne se
rozčilovat. Ale Matatiáš, on byl mezi pastevci nej
starší, nosil takový vous, jako prý míval Mojžíš,
hustý, divoký, nespořádaný, tak tenhle Matatiáš na
vrhl, aby se všichni šli podívat do Betléma, že tohle
zjevení není možno odbýt jako báchorku pro děti.
bylo prý příliš velebné, představte si, namouduši
řekl “ velebné” . A všichni byli pro a nikdo se ne
smál, každému ze zraků hleděl posvátný strach jaj
kýsi, a už se zvedali a chystali se do Betléma. Mně
se s nimi moc jít nechtělo, bylo to přece jen dobrých
pět hodin bystré chůze a já byl ještě rozespalý po
tom víně, ale pak jsem si uvědomil, že bych tu
zůstal sám, protože kluci že půjdou taky, a to se mi
chtělo ještě míň, co kdyby se zjevení vrátilo. V y 
dal jsem se tedy s nimi.
Cesta nám trvala mnohem déle. hnali jsme s sebou stáda, ale do Betléma jsme došli ještě za tmy.
Najít nemluvně dalo, řeknu vám, fušku. Bloudili jsme
po Betlémě křivolakými, hrbolatými uličkami, světla
bylo v úzkých průchodech mezi domy jen málo,
ačkoliv byla chanuka a skoro za každým, oknem
blikotalo světýlko, co chvíli se někdo z nás natáhl jak
široký tak dlouhý do bláta a výkalů a splašků před
domky a neslušně klel, ale po novorozeněti v jeslích
ani vidu ani slechu. Jeslí je i dnes v Betlémě víc
než domů a ani tak se nebylo tedy možno orientovat.
Všichni už byli na Matatiáše skoro dopáleni, ale
hlavně ha sebe, myslím, že se dali vytáhnout zbůhdarma do Betléma, a chtěl: se vrátit. Vtom volání.

a zprvu vypadalo, jako by se byl někdo při pádu
pořádně třískl. Pak jsme však poznali Sáruchův
hlas a porozuměli jsme, že objevil na periférii města
stáj, v níž kromě obvyklého dobytka byla ubytovaná
také rodina, které se tu noc jako z udělání narodil
syn.
Všichni pastevci byli bez sebe nadšením, že zje 
vení přece jen mluvilo pravdu. Začali se jako blázni
klanět a modlit sej až z toho rodiče nemluvněte byli
celí tumpachoví a mám dojem, že moc nechybělo,
aby sebrali robátko a utekli s ním před šílenými ven
kovany. Ale Matatiáš to nějak postřehl a honem ho
dil na dítě, které se tolika huhlajících a brebentících
mužských polekalo a brečelo, jako by je na nože
bral, ovčí kůži, kterou měl přes plece, a pak začal
jiný tanec. Zorobábel věnoval kloučkovi, aby ho
uklidnil, kůzle ze svého stádka, ačkoliv tím snížil
jeho stav o pětinu a měl pro to s tátou potahovačky.
Fáres nadojil teplého čerstvého mléka a dal i s dížkou zmatené matce, prý pro dítě. Kozám svlékl
vlastní košili, aby prý dítě mělo víc plinek, a strýc
Fanuel chtěl dítěti darovat kožich, který mu na hlí
dání půjčoval můj otec. V tom jsem mu však zabrá
nil a tak ostříhal aspoň jednu ovci, aby prý matka
upředla z vlny pro nemluvně látku na kaťata. Nu.
zkrátka předháněli se v dobročinnosti a vyváděli ja
ko pominutí. Já jsem byl z toho ze všeho tak omá
men, že jsem začal slyšet jakoby jásot tisíců hrdel,
hněvivé veselí a radostnou zášť, ale byl jsem ještě
natolik při sobě, že jsem ze stáje utekl pod širé
nebe, na němž se objevovalo první svítání. Naráz
jsem vystřízlivěl. I ovce a. kozy měly víc rozumu
a začaly se dovolávat trávy a bodláků a tak pastev
ci museli nechat klanění a odešli od stáje a z Betlé
ma. Ještě dlouho bylo jejich noční zjevení předmětem

zába'vy u ohně, já jsem však věděl své: víno to bylo.
víno a úplná náhoda, že nějakého právě narozeného
kluka našli v jeslích.
Pak jsem, toseví, zaslechl o nějakém tesařově
synu, který běhal po Judsku a prohlašoval se za Me
siáše. Tvrdí se, že je to týž kluk, kterého jsem se
strýcem Fanuelem a s ostatními navštívil v betlém
ských jeslích. Mluvil jsem osobně se švakrovou ry
báře Šimona, co je pravdy na tom, že jí ten tesař
z Nazaretu uzdravil. Říkala, že dlouho trpěla zimni
cí, ale že neví, zda ji vyhojil lazebník nebo ten člo
věk, se kterým chodil muž její sestry; spíše prý
bradýř, v jehož domácím ošetřování už dávno byla
a jemuž platila nekřesťanské peníze. Já tomu věřím
taky, protože jak by mohl mít tesař v malíčku me
dicínu?
A dnes jsem byl v Jeruzalémě — slavnost přesnic
je pro nás penězoměnce jedinečná příležitost vydělat
výměnou valut .větší obnos — a přišel jsem do chrá
mu, když už bylo po všem, takže nemohu sloužit,
co tam ten šílenec natropil na kulantních obchodní
cích. Potom jsem se šel — ze zvědavosti — podívat
na Golgatu, když tam křižovali ty tři zlosyny. Římští
vojáci, kteří hráli pod křížem v kostky, mi řekli, že
ten na prostředním kříži je onen rabiát. který vyhnal
z chrámu obchodníky, a že je to ten Mesiáš, který
se před třiatřiceti lety narodil kdesi v Betlémě. Ten
křik, který tropil dav pod křížem, když ten prostřed
ní volal o vodu, mi zazněl na okamžik jako jásot
tisíců hrdel, hněvivé veselí a radostná zášť. které
jsem zaslechl tehdy uprostřed opilých pastýřů. Ale
jen na okamžik, dnes stojím oběma nohama na ze
mi: umřel jako ostatní dva po jeho levici a pravici,
obyčejně, jako umírají ukřižovaní. Takže jakýpak
Mesiáš. Mesiáš musí být nesmrtelný, to dá rozum.

Kominík Pepík byl sta
rý mládenec, který žil
vesele, rád pil a proto pa
něm nic nezůstalo. Na je 
ho pohřbu plakala jen Nána. Ale protože Nána
Pikslová byla němá a na
pohřbech vždycky'plaka
la, nikdo se nad tím ne
pozastavil, nikdo si ani ne
všiml kytičky, kterou se s
Pepíkem loučila. Nikdo si
Laké ještě nevšiml jejího
těhotenství.
Později se jí narodila
dvojčata Petr a Pavel a
lidé se dohadovali, že je 
jich otcem byl Pepík. Ná
na mluvit nemohla a v
tomto případě své tajem
ství ani prozradit nechtě
la. Své děti vychovávala
velmi těžce. Ve dne cho
dila po vesnici s velkou
‘ ‘pikslou” - asi proto ji li
dé nazvali Pikslová - a
do ní slévala vše, co do
stala k jídlu. Z darova
ných ústřižků a hadrů ši
la, občas vydrhla v koste
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Proč vyh líd jsem oknem te ď k lesu ven?
T am u lesa okno se třp y tí,
tam vlo n i byl sněhový ještě lán
a letos už chaloupka s v iti.
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Já vsázím se, že se tam za stolem
dvě m la d istvé tu lí te ď h la vy,
v ž d y ť v chaloupce m la dý je páreček
a p rv n í svů j sva fve če r sla ví.
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A na nebi nad m alou chaloupkou
tak do d á lk y hvězda se třp y tí —
aby t ř i krá lo vé věděli,
kam napřesrok s poklonou j i t i . . .
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oné kouzelné noci poslala
maminka synkům pozdra
vy v podobě světélek na
stromku.
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POZOR NA VÁZANKY!

£ * & & * * * *
Klára s Martinem se obvykle . jako rozumní lidé náruče. Martin seděl nad prázdnou sklenicí, několi
Všem přátelům a hostům
domluvili, co si koupí k vánocům. Manželka letos krát vyklepal a znovu nacpal dýmku, potom zuřivým
srdečně přejeme
potají doufala, že to bude barevný televizor. Byla pohybem strhl s krku vázanku a zmuchlal ji do kap
příjemné prožití vánočních svátků
celkem rozumnou ženou, která si také občas dala sy. Když Jan přivedl Kláru ke stolu, zahlédla cía hodně zdaru do nového roku
poradit srdcem a city, zatímco Martin se přísně držel peček vykukovat z Martinovy kapsy a moc ji to
ŠTĚPÁNKA A JAN POSPÍCHALOVI
poznatků á předpovědí, které jiné moudré hlavy uve potěšilo.
i
řejňovaly v'novinách a časopisech. A tak když Klára
Sotva se přehoupla dvanáctá a odbyly se novo
navrhla televizor, Martin se zděsil. Jek může dnes, roční polibky, při nichž Martin nespustil Kláru z
Barbers Road
v době tak těžké, ba téměř kritické, pomýšlet na náruče, řekl Martin rozhodně,' že se půjde domů. A
- tak zbytnou věc? Další rozbory a černé předpovědi už cestou zahájil' první novoroční disputaci.
K A L O R A M A , Vic.
o národohospodářské situaci Klára už neposlouchala.
“ Tak už konečně vím, na kom jsi viděla tu zatra
Telefon 728-1298
Nu tak dobrá, bude to tedy jako obvykle kniha a cenou vázanku.”
vázanka. Skoro se rozplakala, ale pak jí to šelmovsky
“ O čem to, prosímtě, mluvíš?” , zeptala se Klára
zahrálo v očích, místo po kapesníku sáhla po nůž pomalu, jak jí víno svázalo jazyk.
kách a vystřihla si z novin dvouodstavcový článek
“ Taková strašná vázanka! Nikdo jiný než Jan,
jakéhosi profesora a výstřižek položila na Martinův ten nafoukaný panák, který si nevidí na špičku nosu,
Šťastné prožití svátků vánočních
stůl.
ale kterého ženské nacházejí neodolatelným, jen to
a
mnoho
zdraví a spokojenosti do nového roku
Když si vyměnili dárky pod stromkem, který směl mu. si jeho degenerovaný vkus dovolí koupit tako
být letos podle pokynů muže jen malý a skromné vou vázanku. Ovšem ty jsi zrovna taková jako ty
přejí všem přátelům a zákazníkům
ozdobený, poděkovala Klára způsobně za knihu, kte- ostatní. Od jakživa jsi se v Janovi jen zhlížela, oči
JAN, GEORGE, DENIS A ČESTMÍR
roiu možná nebude nikdy číst a nedočkavě se dívala jsi na něm vždycky mohla nechat. Bojím se, co by
K O ŠŇ AR O VI
po Martinovi, jak rozbaluje svůj balíček. Poslední se asi stalo, kdyby o tebe projevil jen trochu větší
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
úhledné složení papíru,- aby se dal použít zase příští zájem. Tak jsi mi aspoň koupila stejnou kravatu.
rok, a Martin si přes ruku přehodil širokou hedváb Abych ti připomínal Jana. Když ne Newman tak
Telefon 37 - 3109
nou vázanku s elegantním vzorem vytónovaným v Jan, jen abys mohla fantazírovat, místo svého man
moderních barvách, jakou by si on ovšem nikdy ne žela si představovat hejska.”
koupil. Martin políbil Kláru, odkašlal si, přehodil
Klára se ien smála pošetilým smíchem, o němž
£ * £ * & * £ £
vázanku přes opěradlo židle a znovu se na ni dlouze věděla, že jde Martinovi na nervy. “ Vůbec nevím,
Veselé vánoce a spokojený rok 1974
zadíval.
o čem mluvíš, ale mně je to jedno. Chce se mi spát.
přejí všem krajanům
“ Nelíbí-li se ti, mohu ji vyměnit” , ubezpečila Takové nesmysly!”
B. HAVLÍN A ZAMĚSTNANCI FIR M Y
Klára.
“ Žádné nesmysly, dokáži ti to hned jak přijedeme
A T L A N T IC B A K E R Y P /L .
“ No, snad trochu nezvyklá kombinace barev, a domů.”
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic.
jistě musela být hrozně drahá.”
Doma se Martin rozehnal do svého pokoje a vzá
“ Na tom přece nezáleží, jsou vánoce. A barvy — pětí se vrátil s výstřižkem, který tam Klára před
pamatuješ, jak jsme viděli ten poslední film? Zrovna svátkv nastražila.
K vánočním svátkům a do nového roku
takovou vázanku měl Paul Newman a jak báječně
“ Tak se podívej. Tady to máš černé na bílém. A
přejí všem krajanům
vypadal. Senzačně.”
od kapacity — od profesora psychologie” , mával Klá
“ Jo, ale já nejsem Newman.”
ře nřed očima. Ale ta měla oči zavřené, věděla ostat
hodně radosti a spokojenosti
“ V té vázance mi ho budeš aspoň trochu připomí ně dobře, oč jde. a Martin jí začal hlasitě předčítat
MANŽELÉ KOPECKÝCH
nat, odmyslím-li si vrch hlavy a břicho.”
varování učeného profesora, abv muži. nechtěií-li se
majitelé firmy
“ Nechci ti nikoho připomínat. Buď jsi spokojená dočkat zklamání, nikdy si nenechali kupovat vázanky
se mnou nebo . . . ”
od svvch manželek, Drotože ie dokázáno, že ženy
“ Proboha, jen ne žárlivé scény!” , zasmála se podvědomě vybírají vázankv vhodné ne pro své mu
bujně Klára. “ Vždyť to je docela nevinné. Téměř že. ale nro své ideály, wsněné irnlence. a tak vlast
každá žena má svůj tajný ideál, obvykle z dívčích ně obvče.iná vázanka může vyievit. dňvěřiyému man-’
326 High Street, Kew, Vic.
let, a sem tam o něm sní.”
žehi víc než úzkostlivě schovávaný deník. Podle vá
Telefon 86-7178
“ To je právě to zlé. Vy ženy ve svých erotických zanky může manžel poznat., iak vzdálený ie předsta
fantaziích můžete zajít příliš daleko. Jste neukáz vám o mužství a kráse, které ieho manželka taino
něné a dovedete zmást i zkušeného psychologa.”
chová ve svém srdci. V některých případech může
■ “ Tak abys neměl strach, že bych v určitých chví pouhá vázanka způsobit, i manželskou tragedií.”
Příjemné vánoce
lích tě mohla —■ v podvědomí — zaměňovat s New
“ Tak co tornu říkáš?” , zahřměl Martin. “ Napřed,
a
manem, tak tu vázanku vyměním.”
vázanka á la Newman. pak Jan a pro mne by sta
mnoho spokojenosti v příštím roce
Pó svátcích se Klára přiřadila k zástupu žen vy  čila tkanička od bot, v iď ? ”
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
měňujících vánoční dárky. Prodavačka se na ni
“ Říkám, že pan profesor je hlupák nebo starý
EXQUISITE FURNISHING CO.
zcela proti očekávání usmála — snad měla podobny paprika, kterv ženám vůbec nerbzumí.”
OTTO VANĚK
problém. “ Jak vypadá váš manžel, mohu vám snad
Klára, se zabořila do polštáře a spokoieně usnula.
la Carters Ave., Toorak Village, Vic.
poradit s výběrem?”
Telefon: 24-2044
Věděla, že Martin už od ní nebude chtít nikdy vá
“ Děkuji” , řekla Klára, “ hledám určitou kravatu, zanku. .
X
nezáleží na tom. bude-li se hodit nebo ne.”
—
★ —
Hned po vánocích oznámil Martin, že je dnes ta
Po dlouhém hledání našla konečně Klára, co hle
dala. Křiklavě modrou vázanku s nepodařenými pun  barevná televize vlastně naprostou nutností — je
SPORTOVNÍ K LU B SLAV IA MELBOURNE
tíky, které padnou jako pěst na oko k Martinově prv konečně lepší dívat se na pěkný obraz doma,
přeje srdečně všem krajanům
radostné vánoce a mnoho zdaru v
než chodit někam, kde se lidi ani bavit, nedovedou . .
kulaté tváři.
příštím roce
Jiřina Zacpalová
— ■ ★ —
Když. se připravovali na silvestrovskou zábavu,
přinesla Klára novou vázanku.
“ Vezmi si ji, je apartní, udělá tě o deset let mlad
ším.”
“ Jsem docela Zachovalý na svoje léta” , namítl
muž.
srdečně zve všechny krajany a jejich přátele na
I
“ Udělá tě čipernějším, dodá ti trochu žáru. Viděla
jsem j i . . .”
“ Na kom jsi ji viděla?” , zaútočil Martin.
■,“ Na panákovi v obchodě” , ujistila ho Klára.
Když přišli do sálu, bylo ještě poloprázdno. Po
zdravili se se svými přáteli a Klára se jaksi netrpě
livě dívala po dveřích. Konečně se tam vhrnul nový
proud hostů, mezi nimi Jan — v křiklavě modré
vázance s nepodařenými puntíky. Klára si šťastně
kterou ukončí starý rok a uvítá jak se patří rok 1975
1
oddychla. Ale zdálo se, že Martin si vázanky nevšiml.
“ Bože, jak jsou muži jednoduší” , posteskla si K lá i
/ q Jlí
v úterý 31. prosince 1974
>
ra v duchu. “ Přijít sem žena ve stejných šatech, tak
ve.všech místnostech St. Kilda Bowling Club-u, Fitzroy St., St. Kilda
I
je z toho katastrofa!”
(poblíž nádraží St. Kilda)
i
Jak večera a veselí přibývalo, začali si hosté plést
K dostání všechny druhy likérů, vína i piva za barové ceny
1|
stolky a tak se konečně i Jan ocitl u jejich stolu. 1
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 3 hodiny ráno
1(
Zastavil se proti Martinovi, hlučně se s ním pozdra '
vil a šprýmovně ho zatáhl za vázanku. Pak požádal 1
°tC X o
Vstupné S 10.- včetně bohatého výběru teplého i studeného jídla
1f
Kláru o tanec. Víno a hudba zvláčněly Klářiny po i
a zakusk-ú a půlnočního občerstvení.
Velká tombola
l
hyby, rozzářily jí oči, oddaně ji uložily do Janovy I
V u y
Reservování míst: telefon 98-5756 (Chrpa) nebo 49-3294 (Frencl)
l
I
'—
U nás bude Silvestr opravdu veselý!
i

Yosem ite T o u rist House
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SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA

SILVESTROVSKOU

ZÁ B A V U

Doporučujeme, abyste si rezervovali místa předem

i
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Po stopách Moravských bratří v Austrálii
M,

C i g Ie r

Historii církve česko-brairské zná asi aspoň zběžně
většina čtenářů. Menší počet z nich však možná v :,
ja k tato církev pod jménem Moravští b ratři proni
kala do všech světadílů a ja k velký vliv měla na
rozvoj mnohých částí zeměkoule. Právě před 130
lety byli požádáni Moravští bratři o pomoc při kolo
nizaci státu Victoria v A ustrálii, a jejich činnosti na
pátém kontinentu bude proto věnována .především
tato vzpomínka.

Začátky česko-bratrského hnutí sahají do 15. sto
letí. Po upálení Mistra Jana Husa pokračovala v
jeho učení skupina věřících, kteří pokládali bibli za
základ náboženského vyznání. Jejich počet se stále
zvyšoval, takže v roce 1457 už byly příslušníky tohoto
hnutí skoro všechny třídy české společnosti. Tehdy
došlo k založení Jednoty bratrské. Bylo to v zlaté
době českého písemnictví, která se tak výrazně pro
jevovala v náboženských a pedagogických publika
cích.
Když po porážce českých stavů na Bílé Hoře v
listopadu 1620 začali vítězní katoličtí Habsburkové
nemilosrdně pronásledovat příslušníky česko-bratrské
ho vyznání, opustilo jich mnoho české země a usa
dilo se v cizině. Nejznámějším z nich byl Jan Amos
Komenský, který byl ctěn a vítán ve všech evrop
ských zemích. (Bylo mu také nabídnuto místo na
harwardské universitě v Americe, které však nepři
jal.) Jeho práce na poli pedagogiky je asi nejvýznam
nějším podílem, kterým přispěla česká kultura ke
kultuře světové.
Jiní příslušníci česko-bratrského vyznání zůstali
ovšem doma a ti vytvořili duchovní skupiny, v je
jichž rámci tajně četli Bibli Králickou a jiné bratr
ské spisy. Kdo četl Jiráskova F. L. Věka, asi si bude
pamatovat, jak mladý František Věk hltavě čítával
bratrské knihy, zapůjčené mu starým výměnkářem.
V roce 1722 přešla malá skupina příslušníků Jedno
ty bratrské hranice do sousedního Saska, kde dostali
od hraběte Zinzendorfa povolení usadit se na jeho
pozemcích. Zpráva o tom se brzy roznesla po čes
kých zemích a mnoho dalších příslušníků Jednoty
odešlo za hranice své vlasti. V Sasku založili osadu
Herrnhut, která se stala střediskem českobratrského
exilového života, a odtud také začali vysílat misio
náře do jiných částí světa, kde měli pokračovat v
učení bratrské křesťanské tradici.
V roce 1732 začali svoji misionářskou práci v Ho
landsku a Grónsku, v roce 1736 v západní Indii, 1739
v Lotyšsku a Estonsku, následovalo založení osad ve
Švýcarsku, v roce 1741 v Anglii a 1747 v Americe —
hlavně v Georgii, Pennsylvanii a v Severní i Jižní
Karolině. Koncem osmnáctého a začátkem devate
náctého století dosáhli již Laponska, Labradoru, Ceylonu, Rumunska, Ruska, Turecka, Tunisu, Persie,
Japonska, Britské Guyany, Jerusaléma, Tibetu, N i
caraguy, jižních, východních a středních částí A fri
ky a konečně Austrálie.
Prvními kolonizátory zámořských zemí byli zpra-'
vidla mořeplavci, následovaní vojáky, koloniální
správou, pak obchodníky a misionáři, kteří přicházeli
s prvními vlnami běžných přistěhovalců. Také od
počátku osídlování Austrálie se různé evropské církve

Osada Ebenezer ve Viktorii s domky pro domorodce v r. 1874

snažily přivést australské domorodé obyvatelstvo na
křesťanskou víru. Pozoruhodnější měrou se o to sna
žili anglikáni, metodisté a presbyteriáni, ale s ma
lým úspěchem, výsledky jejich činnosti byly větši
nou negativní. V té době už byla ve světě známa mi
sionářská činnost Moravských bratří a tak koloniál
ní správa státu Victoria požádala v roce 1844 londýn
ské středisko Moravských bratří o pomoc. Žádosti
bylo vyhověno v roce 1848.
Velkou zásluhu na pozvání Moravských bratři do
Austrálie měl tehdejší guvernér Viktorie Charles Joseph La Trobe, který byl sám příslušníkem a kaza
telem této církevní skupiny. Byl to syn kazatele a
autora mnoha církevních žalmů a spisů o bratrské
činnosti. Jako mladý muž vyučoval pozdější guver
nér Viktorie na “ Moravian Brethren Boarding School'’
ve Fairfieldu u Manchesteru v Angli a byl tutorem
ve švýsarsku. V pedagogice se stal známým tím. že
z pověření lorda Glenelga vypracoval tři studie o
vyučování černochů v britské západoindické kolonií.
La Trobe byl také tulákem, jak nasvědčuje jedna
z jeho životních episod: Když cestoval z Anglie do
Švýcar, setkal se v Le Havru s americkým básníkem
a ^spisovatelem Washingtonem Irvingem a nechal se
přemluvit, aby místo do Švýcar jel s ním do Ameri
ky. Mladý La Trobe pak doprovázel Irvinga na
toulkách po amerických prériích, o kterých napsal
Irving jedno ze svých nezapomenutelných děl.
Čtenáře snad může zajímat, že babička guvernéra
La Trobe byla českého původu. Její rodiče byli čeští
exulanti, usazení v Sasku, kde se ona narodila, a
děda La Trobeův byl hugenotem — proto jeho fran
couzské jméno. Před nástupem služby v Austrálii se
La Trobe oženil se Švýcarkou, která neznala anglic
ky. (Její vliv se pak projevil tím, že v době zlatokopecké horečky a i dlouho po ní se melbournské
“ hořejší vrstvy společnosti’ ’ věnovaly studiu fran 
couzštiny.
V době, kdy se La Trobe stal guvernérem Viktorie,
byl jeho bratr Petr tajemníkem ‘ ‘London Moravian
Association” . (Petr La Trobe se narodil ve Fulnecku
v anglickém hrabství Yorkshire. 'Anglický Fulneck
byi pojmenován po rodišti
J. A Komenského Fulneku
ve Slezsku, který je me
zi Opavou a Novým Jičí
nem.) Tajemník La Trobe
poslal do Viktorie dva mi
sionáře: Traegera a Spiseka, oba rodáky z Klad
ska. Krátce po jejich při
plutí byla. založena osada
v severozápadní Viktorii
u
Dimbooly.
Misionář
Traeger byl brzy vystří
dán kazatelem Hagenaurem, rodákem ze slezských
Albrechtic, a v roce 1859
zahájila misijní stanice
svou plnou
činnost, tj.
kromě školy byla v činno
sti i hospodářská koopera
tiva. Misijní stanice byla
pojmenována Ebenezer po
podobně založené osadě v
americké Georgií.
Začátky misionářů byly
obtížné, neboť k dorozu
Skupina Aboriginů před nově vystaveným kostelem
mění s domorodci museli
v osadě Ebenezer v r. 1860

sudovat jejich' řeč a ve škole museli vyučovat anglic
ky. Koncem prvního roku bylo v osadě asi 40 domo
rodců, kteří pracovali v družstvu a 30 domorodých
dětí navštěvovalo školu. Nejvíce nápomocná jim byla
australská presbyteriánská církev, která pomáhala
finančně v udržování osady a . hlavně pomohla s vý
stavbou osadního kostela, který byl otevřen 12. srpna
1860. Koncem roku se oba misionáři oženili. Jejich
nevěstami byly rodačky z moravského Slezska (odkud
pocházel i kazatel Hagenauer). Později byl Hagenauer vystřídán Angličanem Francisem a odebral se
na výzkum Gippslandu ve východní Viktorii, kde se
usadil nedaleko Sále a založil na březích řeky Avon
druhou osadu v Austrálii, nazvanou Ramayuck. Tam
pracoval pro australské domorodce až do roku 1908.
Zemřel v roce 1910 a jeho vdova dva roky po něm.
Povzbuzeni počátečním úspěchem, rozhodli se Mo
ravští bratři založit v roce 1965 třetí osadu a to v
Coopers Creek ve střední Austrálii, kde však jejich
pokus skončil nezdarem. Nepředvídané nesnáze, pře
devším nedostatek vody a těžké přírodní podmínky
způsobily, že se po patnáctiměsíčním úsilí rozhodli
vrátit do Viktorie.
Počet obyvatel v osadě Ebenezer se měnil, prů
měrně tam bylo 60 - 70 osob. V kooperativě začaly
pěstovat melouny, zeleninu, ovocné stromy a bram
bory a k tomu účelu vybudovali zavodňování pozem
ků. Na okolních pastvinách se v pozdějších letech
popásalo až 3.000 ovcí, které zaručovaly stálý finanč
ní příjem.
Jak nezapomenutelně se ebenezerská mise zapsala
do dějin pro australské sportovní nadšence, svědčí
pomník, postavený nedaleko místa mise, nyní na po
zemku střední školy v Edenhope. Na' pomníku je
napsáno:
“ V blízkosti byl utvořen první kriketový tým do
morodců, první australský kriketový tým, ktérý pod
nikl turné po Anglii.”
Zásluhy našich předků, kteří se o vycvičení muž
stva postarali, jsou proto nehynoucí. Na pomníku
jsou také uvedena jména domorodých hráčů, která
jsou velmi exotická: • Mosquito, Captain, Mullagh.
Dic.k-a-Dick, Rid Cap, King Cole, Peter, Tiger. Jim
Crow, Sundown, Cozens, Dumas, Bullocky a Charles
Lawrence. Dovídáme se také, že tým si vedl na
anglickém turné velmi dobře: zaznamenal 14 vítěz
ství, 14 porážek a 19 zápasů bylo nerozhodných.
Úspěch Moravských bratří v Austrálii byl neoby
čejný, neboť jejich osady byly jediné, které moh: y
vykázat skutečný zdar. Například wesleyané založili
misii u řeky Barwon nedaleko Geelongu. která se
však brzy rozpadla. Podobně dopadla baptistická mi
se u Merri Creek-u, severně od Melboume. iidyž úiáda Viktorie pověřila v roce 1878 zvláštní královsko?!
komisi vyšetřením životních podmínek tiktoriáisskýcři
domorodých aboriginů, dostalo se osadám, zřízeným
Moravskými bratřími oficiálního uznání: osady_y
Ebenezeru a Ramayucku byly uznány za aejáspěšnější.
V osadách se vystřídalo postupem časa více Mo
ravských bratří, ale úmrtím misionáře Bogiscfte t
roce 1903 jejich úspěšná práce v přímí a aejróaam nější osadě skončila. Pouze hřbitov v Ebejaeaera. byt
ponechán v původním stavu, kdežto pozemky paaptí
osadě byly rozprodány. Zbytky kostela, skíadíšsě a
kuchyně stojí dnes uprostřed potí a o&yvaíeié městeč
ka Dimbooly a Nhill. jejíchž předkové lídU
Tlil
\
(Pokračování na straně 15)
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Po stopách Horavských bratři
vzpomíná ve svých spisech, že slýchával písně, které
mu připomínaly rodný Trutnov.
Většina příslušníků této církve přešla časem k Lu
teránům. Jen jména jako Hacha, Nagorcka. Sima,
Bíles, Zsech aj. připomínají, že jejich předkové přišli
z českých zemí. — Dnes bydlí mnoho poválečných
,čs. přistěhovalců v melbournské čtvrti Hawthorn.
Pro zajímavost uvádím, že bydlí na “ české půdě” ,
protože prvními obyvateli této čtvrtě byli osadníci
ze Slezska a Kladska. Také Doncaster v Melbourne
byl nejprve osídlen bratrskými předky, hlavně pak
Slezany od Albrechtic a Krnova.
Proč byla misijní práce Moravských bratří daleko
úsněšněiší než oráče iiných církevních jednotek?
Hlavním důvodem úspě
chu byla asi skutečnost,
že podstatnou -částí misij
ní práce bylo školení a
propagování hospodářské
ho družstevnictví. Výtěžek
'
$3
hospodářské činnosti si
neponechávala zcela admi .
nistrativa osad, jako tomu
bylo na jiných stanicích,
ale část byla rozdělena
''jb
osadníkům, kteří pak měli
větší zájem o dobrý v ý 
sledek podnikání. Remu^
Ví » u '
nerační odměny, zavádě
né některými pokrokovými
podniky ve dvacátém sto
letí, se osvědčily v bratr
ských osadách o století
dříve.
Pojedete-li někdy seve
rovýchodní Viktorií, za
stavte se v Dimboole a u
zbytků rozbořené osadv
se zamyslete nad kouskem
historie Austrálie, která ie
' , ,
,
. . .
také částí historie Českých
Nynější zříceniny kostela bývalé osady Ebenezer
(nebo Moravských) bratří.

(Pokračování se strany 15)
této osadě a podíleli se na jejím úspěchu, se dnes
starají o zbytky osady, než je zub času zcela rozhlodá.
Z původních budov zbylo málo. Obrázek tehdejší osa
dy je k nerozeznání od nynější skutečnosti. Dnes tam
spatříte spadlé trámy, prasklé zdi, jednoduché ná
hrobní kameny a, hranatou věž, která se vypíná k
modré obloze viktoriánské Wimmery.
Činnost církve, známé v Austrálii pod jménem
Moravian Brethern skončila oficiálně v roce 1904,
kdy byla ■sloučená s církví luteránskou. Kromě mi
sionářů, o kterých jsem se zmiňoval, žily v Austrá
lii stovky příslušníků této církve. Sám známý zla
tokop Paclt, který cestoval Viktorií v letech 1857-59.
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dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodni ceny
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laždý pamětník, který viděl hrát F. C. Slezskou
Osrravu v dobách slávy, vám řekne, že dnes se už
nehraje fotbal, ale jen surová okopávačka. Kdepak,
praví kouzlo mužného boje o míč je už dávno pryč!
Kdysi slavný F. C. Slezská Ostrava už taky dohrál.
Naposledy si stará garda zahrála v červnu roku 1945,
kdy nastoupila proti staré gardě S. C. Moravská
Ostrava. -Pět tisíc skalních přívrženců obou klubů
se sešlo na staré tribuně a v ochozech. Všichni, jimž
ležel na srdci další vývoj a osud fotbalu na obou
březích řeky Ostravice, přišli, nechyběl nikdo. Můj
táta, pekař a jednatel F. C. Jaroslav Lapáček, ne
byl přítomen, jelikož už seděl v kriminále a měl na
krku několik paragrafů, mezi jinými i velezradu.
Ani mančaft nebyl vlastně kompletní.
V brance stál Ludva Kocifaj, měl na sobě jako za
dávných časů fialový svetr, ale nebyl to už Ludva
z dob před patnácti léty! Ludva se v brance moc
naparoval, předstíral ohromující sebevědomí. Když
se krátce před zahájením zápasu stará garda roz
kopávala, předváděl pro tribuny efektní robinsonádv.
ile praví odborníci hned poznali, že střely starých
otbalových hvězd už nemají tu rasanci jako kdysi.
*ikže Ludva s nimi moc práce neměl a vrhal se k
zemi, jen aby se ukázal

Mnohé oko starého pamětníka slavných dob S. C.
Slezská Ostrava zvlhlo, nejedna slza stékala po muž
ných tvářích, když žluťáčci nastoupili opět na tráv
ník, na němž kdysi vybojovali nesčetná vítězství a
zažili nejeden debakl. V hledišti panovala slavnost
ní nálada. Nejsem si zcela jist, zdali ji mám při
rovnávat k povznesené radosti nebo k slavnostní a
okázalé sentimentalitě, s níž vstupujeme na místa,
která nám připomínají mládí, sílu a vůbec jen hezké
věci.
Není proto divné, že diváci odměňovali každý Ludvův zákrok frenetickým potleskem. Jak asi byli při
pohledu na stárnoucího brankáře rozněžnělí a rozměklí!
Ale potlesk rázem ustal, když si Hubert Mušial
postavil míč na velké vápno a jako v dobách své
největší slávy poslal Ludvovi ostrou přízemní ránu
přesně do dolního rohu kisny. Jak známo, byl Ludva
na levý roh vždycky lazar; tohle věděl už můj táta,
Jaroslav Lapáček, pekař s výsadním právem prodeje
preclíků o přestávkách utkání, a jednatel klubu. Už
v roce 1928, první neděli v září, když si pan Václav
Deutscher, později si říkal ale Wenzel, stavěl míč
r,a značku jedenáctiyardového pokutového kopu, při
pomínal táta Ludvovi levý roh. Pan Deutscher střelil
tehdy vedle pravé tyče, a Ludva si efektním způ
sobem lehl na opačnou stranu. Tenhle nevydařený
pokutový kop asi rozhodl o další slávě a vzestupu
místního F. C., a já jsem se právě vyloupl na svět
a řval jsem. Nikdo mě však nevnímal.
Míč se třepal v Ludvově brance, fandové se řehta
li na celé kolo. Dovedu si představit,- jak asi Lud
vovi bylo. Když se zvedal ze země, třásl se vzteky,
nahrbil se, praštil brankářskou čepicí o zem, několika
rychlými kroky překonal velké vápno, chytl pana
Huberta Mušiaia pod krk a vykřikl, že to slyšeli
všichni: — Ty svrabe! Ty podvodníku! Jak mi to
kopeš! Musím si před zápasem přece omakat míč!
Y obraně nastoupil opět pan Emerich Cách, řezník
z našeho dvorku a pomalu myslící hráč, 'kterému se
muselo od lajny radit. Pan Cách ztloustl. Žluté trič
ko mu neustále povylézalo z trenýrek a obnažovalo
vystouplé břicho, celé růžové jako čarstvě uzená
šunka. Pan Cách si tričko neklidnými pohyby staho
val. ale jen udělal krok, už bylo zase venku; po ně
kolika minutách hry rezignoval a vystavil svůj pu
pek teplým paprskům letního slunce. Do míče si kopl
jen tehdy, když se mu nedopatřením zakutálel pod
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popisuje následující ukázka z románu Oty Filipa
"Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostra
v y ". Ale nedejme se m ýlit. Je to jen úvod třetího dílu
tohoto obsáhlého románu, kdy fotbalová jedenáctka
složená z Čechů, Poláků, Němců, katolíků, židů, ha
vířů, živnostníků a pochybných existencí má za sebou už tém ěř desetiletí zamotaných lidských osudů
a ještě netuší, co čeká jednotlivce v poválečném ob
dobí. O tom všem nám ale vypráví Filipův Lojzek
Lapáček, hlavní hrdina tohoto čtyřsvazkového díla,
ostravský kluk, narozený v baráku u hřiště v roce
1928, ve chvíli, kdy se právě střílí pokutový kop roz
hodující o postupu S. C. Slezská Ostrava do divise.
Překlady prvých dvou dílů tohoto románu vyšly
v západní Evropě již před dvěma lety a patří např.
v NSR k nejčtenějším knihám. Další dva díly nyní
připravuje k vydání řada cizích nakladatelství. Celý
román vychází právě česky v kolínském Indexu.
Autor Ota F ilip, byl — ja k známo — po letech
pronásledování, po profesu z roku 1969, po věznění
a šikanování, letos vypovězen do NSR a zbaven čes
koslovenského státního občanství.
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nohy. Namlouval jsem si. že pan Cách se po celý
zápas ohlížel za branku, zdali tam nespatří mého tátu
s košíkem preclíků mezi nohama. Protože však táta
za brankou nebyl, zůstal pan Cách stát na místě,
zcela otupěl a ze své strnulosti se probral až pět
minut před koncem zápasu, kdy svým klidným, uvá
ženým způsobem nakopl jednoho hráče ze staré gar
dy S. C. Moravská Ostrava tak surově, že mu pře
razil nohu. Tribuny řvaly nadšením.
— Kampak se hrabete na starého Cacha, křičeii
staří pamětníci slávy místního F. C.
Vedle Cacha hrál pan dr. Václav Jurzena. Před
sedmnácti léty byl Jurzena typ záludného hráče, teď
však už na sprosťárny neměl fyzický fond, tak se
po celý zápas věnoval diskusím s rozhodčím, kterému
jako právník dokazoval, že všechno, co odpískal do
mácím, bylo vlastně nespravedlivé. Když jej útoč
níci S. C. jednou obešli, vykřikl nahlas: — Ježíšmárja, ty saláte, pískej ofsajd! Poněvadž pan roz
hodčí nic nezapískal, klesl Jurzena do kolen a bil
hlavou o trávník. Pan dr. Jurzena byl právě jmeno
ván prokurátorem u soudu, takže pan rozhodčí si
nedovolil jej napomenout. Po poločase byl rozhodčí
tak zpitomělý, že přenechal zápas osudu, nepískal
už vůbec nic; se svěšenou hlavou poklusával smutně
po hrací ploše a ničeho si nevšímal. Když pak pět
minut před koncem zápasu přerazil pan Cách hráči
S. C. nohu, pan rozhodčí skryl obličej v dlaních a
asi hořce zaplakal. Ve chvíli, kdy zraněného hráče
odnášeli z hřiště, se konečně vzmužil k činu: odpískal
o pět minut dříve konec zápasu.
V záloze hrál pan Karel Pastrňák, bývalý sodovkář z našeho dvorku, ale v téhle branži skrachovai
a dal se na špeditérství, kde se mu dařilo. Po celý
zápas pan Pastrňdák zdůrazňoval, a činil tak každýra
pohybem, gestem a pohledem do hlediště, že tenhle
boj považuje za určitý druh komedie, které se on,
úspěšný podnikatel, zúčastňuje jen pod nátlakem sen
timentality, a že jemu nejde vůbec o výsledek na
hřišti, když v životě už dokázal svů j. velký boj o
existenci.
Herbert TJozco, další záložník, horník na šachtě
Trojice, se vedle pana Pastrňáka pohyboval jako
mátoha. Jestliže pan Pastrňák svým znovu probuze
ným fotbalovým instinktem poznal, co si ještě může
dovolit, a předváděl tu a tam několik technických
fint, kopal pan Gozco do míče tak špatně a bez
zájmu, že diváci počali pískat. Protesty diváků jej
občas probudily z mátožného polovědomí, zarazil se
uprostřed hrací plochy, sklonil hlavu jako beran,
zůstal tak chvíli stát, ale potom vyrazil. Pan Gozco
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Kundera anglicky

:
:

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

J iři Sýkora
Nedávno vydalo Knopfovo nakladatelství v New Yorku v anglickem překladu
dvě knihy M ilana Kundery a to Život je jinde a Směšné lásky. Obě byly velmi
dobře p řija ty kritikou v předních am erických listech.
Po svých úspěších v západní Evropě upoutal na sebe Milan Kundera pozor
nost ve Spojených státech poprvé v dubnu tohoto roku, kdy časopis Esquire
otiskl tři jeho povídky, které uvedl zasvěceným slovem významný am erický
spisovatel Philip Roth, jenž ve svém úvodu vyzdvihl Kunderův politický román
Žert z roku 1967. Redaktoři časopisu Esquire označili Kunderu za "velkého
nového spisovatele" a Philip Roth hodnotil román Žert jako dílo s vlivy Dos
Passose a Camuse.

Nyní je v Americe o
Kunderu zájem díky vydá
ní jeho románu Život je
jinde a sbírky povídek
Směšné lásky,' k nimž na
psal
předmluvu
Philip
Roth.
Známý kritik Paul The
roux cituje v THE NEW
YORK TIMES BOOK R E 
VIEW Philipa Rotha a po
znamenává, že se čeští
autoři k zájmu ciziny o
české spisovatele staví
jaksi skepticky. Zdá se
prý, že čeští autoři po
dezřívají západní kritiky
a umělce, že jejich zájem
je upřen spíše na obtíže
českých spisovatelů než
na jejich díla. Podle The-

rouxe' jsou čeští spisova
telé názoru, že zahranič
ní chvála může přicházet
z
pocitu
povýšenosti.
“ Myslím si” , píše Roth.
“ že Kundera by rád na
šel na Západě čtenáře,
kteří by neměli o jeho
dílo zájem jen proto, že
je předmětem útlaku ko
munistického režimu.”
Kritik Theroux pak píše,
že se přes tento Kunderův
přístup odráží v jeho pra
cích i v dílech jiných čes
kých autorů zcela jasně
prostředí, v němž tito
autoři tvoří. “ Je však nut
no přidat” , dodává The
roux, “ že Kunderovy kni
hy jsou dobré samy o so
bě.”

počal zmateně pobíhat po celém hřišti, fotbaloví od
borníci tomu říkají, že “ honil merunu” , ale nikdy
se k ní nedostal. A když se mu míč náhodou připletl
mezi nohy, nakopl jej tak špatně, že rozpaky po
klesl v kolenech, pokusil se o žalostný omluvný úsměv
a upadl na další dlouhé minuty dó stavu, který bych
mohl přirovnat k celkovému ochrnutí pohybových
ústrojí.
David Wiesenthal, nejlepší záložník, jaký kdy v
barvách místího F. C. hrál, bývalý majitel kořalny
“ U dubu” , v sestavě chyběl. Z mapčaftu jej defini
tivně vyřadili v. jednom vyhlazovacím táboře v Pol
sku. Na místě pana Wiesenthala nastoupil jednoruký
pan Karel Motl, kterého táta kdysi koupil ve Frýd
ku. V roce 1945 chybělo panu Motlovi i jedno oko,
takže musel neustále otáčet hlavou, aby viděl, od
kud letí míč. Pan Motl propadl už alkoholu, dokonce
k zápasu přišel v podnapilém stavm takže se po prv
ních deseti minutách hry zcela vyčerpal a do konce
utkání se potácel na místě, kde kdysi zářila stálíce
první velikosti; žid David Wiesenthal.
Na křídle chyběl pan Jan Krapiezek, rozkolísaný
intelektuál bývalého mužstva F. C., člověk s nevy
jasněným národnostním původem a s ^přecitlivělou
duši, v níž pan Krajiczek objevil mimořádné schop
nosti. které jej však za války přivedly do záhuby.
Ale k tomu se ještě vrátím. Na místě pana Krajiczka
nastoupil pan dr. Málek, který sice nikdy nehrál fot
bal, ale podílel se na vzestupu a slávě místního F. C.
coby pokladník klubu. Noviny po zápase psaly, že
pan dr. Málek podal snaživý výkon.
Označit jakoukoliv činnost pana dr. Málka za sna
živou znamenalo znepřátelit si jej navěky.
Toto odjektivum nesnášel od doby. kdy jej použil
pán Tenkler a kvalifikoval jím Málkovy první lite
rární pokusy.
Po dlouhá léta seděl dr. Málek v kanceláři berní
ho úřadu, vedl pokladnu F. C. a snažil se prorazit
jako literát. Zasypával všechny redakce ve městě
svými výplody, v nichž se vyjadřoval a zaujímal sta
noviska k otázkám, jejichž hranice lze označit ,na
jedné straně prostitucí a na druhé korupčními a fé 
rami vládců města a radnice.
Ač muž s akademickým titulem a s místem pod
pensí, nebyl dr. Málek ženichem, po němž by matk}zletilých dcer házely sítě. V dobré společnosti se o
něm mluvilo jako o člověku, který obcuje s prosti
tutkami. Dr. Málek svůj vřelý vztah k_ lehkým_ že
nám veřejně hlásal a povídal, že tohle je druh jeho
protestu proti zahrávající společnosti. Dnes už vím.
protože jsem si to’ někde přečetl, že na dobrou spo-

O knize život je jinde
napsala Jane Larkin-Crainová v týdeníku Saturday
Review, že tato Kunderova kniha je “ po všech
stránkách významným d í
lem, jež je skvěle napsá
no” a že je ‘ Vzácným
zjevem uměleckého úspě
chu současné doby, to
jest významným romá
nem” .
Je nutno jen dodat, že
román život je jinde byl
odměněn ve Francii lite
rární cenou MEDICI za
nejlepší zahraniční román
roku 1973 (jak už HD čte
náře informoval, p. r.).
Pokud se týče Kunderovy
sbírky
povídek
Směšné lásky, lze uvést

to, co napsal kritik listu
THE NEW YORK TIM ES’
“ Byl bycn velmi překva
pen, kdyby se letos obje
vila na našem trhu sbírka
povídek s tak vynikajíc;
úrovní” .
Příběhy v knize Směšné
lásky (jež byla v Česko
slovensku vydána v roce
1969) jsou podle Waltera
Clemonse
z
týdeníku
NEWSWEEK “ svěže ener
gické a virtuózně napsa
né” . V jedné povídce, jež
se jmenuje “ Eduard a
bůh” , předstírá mladý ko
munista víru v Boha. aby
mohl svést katolickou dív
ku. Jeho pseudonáboženská aktivita upoutá však
pozornost úřadů a hrdina
povídky se musí :e své
činnosti
ospravedlňovat
před svými predst vřený
mi. Ten však než by při
znal pravdu, se rozhodne
nechat se raději obvinit
ze ztráty pevné víry v ko
munismus
a
pokorné
příjme rozhodnutí úřadů,
že musí být přeškolen.

lečnost nadávají tímto způsobem právě takoví, kteří
by se mezi smetánku moc rádi dostali, ale nemohou.
Ale vraťm e se k literární činnosti dr. Málka. Mezi
krajními body ohraničujícími témata těchto článků,
úvah a komentárů, nacházel snaživý doktor věd práv
ních široké pole pro rozvíjení dalších kritických po
střehů, v nichž se zabýval nejen místní literaturou,
ale i problémy fotbalu, zkrášlení městta, rozvojem
dopravy se zvláštním zaměřením na zřízení tramva
jové linky s konečnou stanicí u fotbalového hřišté
F. C.; kromě toho stačil dr. Málek vypotit několik
ubrečených povídek o prostitukách a před každými
vánočními svátky psal o hladových dělnických děc
kách stojících v mrazu před přeplněnou výkladní
skříní firm y Meinl a spol., a zírajících na milostpanicky, které obtíženy exotickými lahůdkami vychá
zejí z krámu. Neříkám, že ve městě nebyly hladové
dělnické děti, bylo jich dost a bylo svinstvo, že ne
měly co jíst, zatímco velkopanští ratlíci, čubky a
foxteriéři žrali šunku. Podivné však na povídkách
pana dr. Málka bylo, že popis nafoukané milostpaničky vždycky souhlasil se vzhledem té či oné matky
z lepší společnosti, která odmítla pokusy snaživého
právníka přiblížit se k její dceři. Lahůdky ve vý
kladní skříni firmy Meinl a spol. vylíčil pan Málek
vždy tak sugestivně, že se čtenářům sbíhaly v hubě
sliny, takže ostatní obchodníci koloniálním zbožím
ve městě jej podezírali, že své povídky píše povzbu
zen bakšišem konkurenční firmy.
Postupem let si dr. Málek získal pověst bojovníka
ža spravedlnost, takže zkorumpovaní vládci města
došli k názoru, že je čas dr. Málka zkorumpovat.
Nabídli mu místo v redakci rozhlasu, v^níž dr. Má
lek přežil několik režimů a jistě by přežil i další,
kdyby jej v srpnu roku 1968 nezasáhl blesk.
Na spojce zářil jako ve starých dobách Vlasta
Plevka. Dřel se po celém hřišti, předváděl vrcholné
záchvaty poctivosti. Ve druhém poločase, kdy roz
hodčí už rezignoval, ujal se Vlasta vedení zápasu;
ani spoluhráčům neodpouštěl fauly. Ale nedá se nic
dělat, pan Gozco byl z formy, Plevku nikdo.netlačil
kupředu, byl zcela odříznut od středu hřiště, kde, jak
známo, se rodí hra a branky. I když z^Vlastovy sta
ré slávy zůstaly jen matné odlesky, přece jen pře
vyšoval na hřišti všechny nejméně o jednu třídu.
Karel Hyneš, bývalá naděje českého fotbalu, pozdě
ji dálkový běžec, výrobce falešných peněz a zakladatel společnosti “ Obroda” , kopal jak nejlépe uměl.
Na rozdíl od Vlasty, který nehrál jen pro sebe a ne
zištně rozděloval míče, pan Karel Hyneš zcela pro
padl marnivému pocitu vlastní dokonalosti, a jakmile
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Telefon: 98-5756

Optical Service
Pcdle časopisu News
week je nejlepší povídkou
sbírky Směšné lásky pří
běh. který se jmenuje " A ť
staří mrtví ustoupl mla
dým mrtvým” . V tomto
příběhu se neúspěšný pé
tatřicetiletý Lortario setká i
se svou dávnou mSenkou.
jíž je nyní již 50 lei a i
rozhodne se obnovit j e 
jich bývalý vztah, ačkoli.
krása milenky je už pryč ;
Výsledek, jenž je autorem j
předkládán
s hlediska i
obou milenců, je velmi do- i
jimayý. Spisovatel Roth
(Pokračováni na str. 18)

1 Objednejte si mladé }
'

K R M EN É KACHNY /
z české fa rm y
od Čechů.

J
J

•Telefon z Melbournerl
•
(059) 788228
\

Opravy

radicpřístrojů. TV.
vádí spolehlivě a levně
tracsisí. a domácích
elektr. spotřebičů proE. HA LUŠKA

F.

58/125 Napier St ,
Fitzrov. Vic.
Tel. 4Í9-3319

se dostal k míči, předváděl kouzla.
Pravda, rychlost pan Hyneš už ztratil, ale techni
ku ne. Přehazoval si míč z hlavy na patu a zase zpět.
pohrával si s ním na špičce kopačky, předváděl kla
sické ukázky “ nůžek” , zpracovával míč v každé si
tuaci. Několikráte během hry se přihodilo, že hráči,
domácí i soupeř, utvořili kolem pana Hyneše kruh a
s otevřenými hubami přihlíželi těm zázrakům, které
se dnes už nevidí. Pan Hyneš sklízel potlesk na otev
řené scéně. A o to mu .asi šlo.
Hubert Mušial vedle pana Hyneše zanikl. Pocity
méněcennosti, jimiž asi po celou hru trpěl, vyrovná
val tím, že střelil všechny tři branky. Mušialovy
tvrdé ^střely na brankáře hostí však vyvolávaly u
diváků nespokojenost. Celé hlediště je chápalo jako
neslušné a nesportovní chování.
Blonďatý blesk, pan Ada Lakubec, ztratil už hod
ně vlasů, začínal plešatět. A tím je řečeno mnoho.
I jeto hra totiž zplešatěla; na hřišti se pohyboval
jen stín bývalého Lakubce, postrachu všech branká
řů a obránců. V prvních dvaceti minutách hry se
Ada sice pokusil o několik rychlých úniků po křídle,
ale záhy asi poznal, že k ním už nemá sil, tak změ
nil předsevzetí,- s nimž nastupoval na hřiště a nepo
koušel se už pronikat po křídle, ale věnoval se jer,
taktickému vedení boje. Lakubec se tedy počal pro
cházet po křídle nahoru a dolů, pokřikoval na své
spoluhráče velmi moudré a užitečné rady, jak by mě
li hrát a komu nahrávat. Moc se však rozzlobil, když
po několika minutách zjistil, že spoluhráči na jeho
rady nereagují, že na ně vyloženě kašlou a hrají
si každý po svém. Takovou veřejnou vzpouru ne
mohl bývalý kapitán F. C. přenést přes srdce, tak
počal na křídle přehrávat pózy uraženého člověka.
Mám nepříjemný dojem, že Ada si přál. aby stará
garda F. C. zápas prohrála. Protože však mužstvo
staré gardy S. C. Moravská Ostrava bylo složeno z
vyložených outsiderů, jelikož v dobách slávy tohoto
klubu v něm hráli vesměs občané německé národno
sti, a ti teď seděli v lágrech anebo byli mrtví, skon
čil zápas výrazným vítězstvím žlutých. Kdyby F. C.
zápas prohrál, mohl by Ada po utkání v šatně ze
široka vykládat a vysvětlovat, že se prohrálo jenom
proto, že mančaft nedbal jeho rady. každý hrál individualistícky, což vede, jak by Lakubec jistě správ
ně poznamenal, vždy ke katastrofě. Výhra domácích
však vzala Ádovi argumenty, a tak mu zbyla jen pó
za uraženého člověka, kterou předváděl už na hřišti
a vydržel s ní i po zápase v šatně a dlouho do noci v
klubovní restauraci, kde se to všechno zapíjelo.
Pozn.: Knihu můžete též objednat v HD.
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K U N D ER A A N G L IC K Y
(Pokračování se str. 17)
tvrdí, že Kunderův přístup
připomíná
čechovovské
zkoumání toho,
co vše
nám natropí čas.
Román živJt je jinde
vypráví o mladém básní

kovi
Jaromilovi,
který
zemře na zápal plic dříve
než se dožije třiceti let.
Jaromila zcela ovládá je 
ho matka, která jej také
nutí, aby psal poezii. Kun
dera přichází s teorií, že

DOMOVA

lyrici většinou vyrůstají
pod vlivem žen a proplé
tá svůj příběh žertovnými
paralelami ze života Jesenina,
Majakovského,
Rimbauda,
Baudelaira,
Keatse a Shellyho. “ Bás
ník věnuje celý svůj ži
vot tomu, aby jednou na

16. 12. 197ř

své tváři spatřil znaky
mužnosti” , píše Kundera.
Kniha popisuje komic
kou a zároveň bolestnou
Jaromilovu snahu dostat
se z matčina vlivu, opro
stit se od vlastního narcisismu a získat uznání
skutečného světa mužů, o

což se pokouší tak, že
čte svoji poezii na škole
pro policisty. Jaromil při
jímá heslo “ revoluce” se
stejnou neurotickou zrnateností, jež je charakterů
stiká pro vše, co podniká.
Jaromilovým jediným po
litickým aktem jeho živo

A U S T R A L S K Ý ÚŘAD
P R O P R Á V N Í P O MOC
Australský úřad pro právní pomoc (The Austra-

Kanceláře jsou poblíž obchodních středisek nebo

ltan Legal Aid Office), který zřídil ministr spra

soudních budov a jsou vedeny kvalifikovanými

vedlnosti senátor Lionel Murphy, Q.C., bude po

právníky, kteří jsou schopni, pomoci v právních

máhat přistěhovalcům do Austrálie, kteří potře

těžkostech.
Australský úřad

bují pomoc při řešení svých právních problémů,

službu řešící všeobecné problémy.

ale nemohou si ji dovolit.
Senátor Murphy nařídil, aby kanceláře tohoto
úřadu byly

otevřeny po celé Austrálii a to

v

NEW SOUTH

Je-li řešení

právních problémů spojeno se sociálními potížemi,

:*v- ■yí

úřad pro právní pomoc bude moci odkázat osoby

ÚŘADU

PRO

PRÁVNÍ

POMOC JSOU N Y N Í O T E V Ř E N Y
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na taková místa, která jim budou schopna pomoct.

místech, kde je jich třeba.

KANCELÁŘE

pro právní pomoc obstarává
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Brunswick: 139 Sydney Road,

W ALES

BRUNSWICK, Víc. 3056
Telefon: 387-4178, 389-4555

Sydney: Family Law Section,

lOth Floor, La Salle Building,
Cnr. King & Castlereagh Streets,
SYDNEY, N.S.W. 2000
Telefon: 20323

The Attorney-General,
Senátor Lionel Murphy, Q.C.

P.O. Box 277,
BRUNSWICK, Vic. 3056

W ESTER N A U S T R A L IA

Sunshine: Office No. 4,
Perth: 9th Floor, Lombard House,

McEwans Building,
27 Devonshire Road,
SUNSHINE, Vic. 3020
Telefon: 311-8611

General Law Section,
King York House, .
32 York Street,
SYDNEY, N.S.W. 2000
Telefon: 297202

251 Adelaide Terrace,
PERTH, W.A. 6000
P.O. Box 7142,
Cloisters Square,
PERTH, W.A. 6000
Telefon: 254-611

P.O. Box 196,
SUNSHINE, Vic. 3020

Blacktown: Suitě 3,
Q U E E N S LA N D

118-120 Main Street,
BLACKTOWN, N.S.W. 2148
Telefon: 621-4311, 621-4800

Frem anfle: Unit 1, Wesley Way,
Brisbane: M.I.M. Building,

6a Cantonment Street,
FREMANTLE, W.A. 6160
Telefon: 35-7108

160 Ann Street,
BRISBANE, Qld. 4000
Telefon: 29-2944, 29-2675, 29-2275, 29-2493

Leichhardt: 23 Norton Street,

LEICHHARDT, N.S.W. 2040
Telefon: 560-4933

P.O. Box 837,
FREMANTLE, W.A. 6160

Ipswich: 60a Limestone Street,

Fairfield: 109 Ware Street,
FAIRFIELD, N.S.W. 2165
Telefon: 72-7377

_

_ _ _ IPSWICH, Qld. 4350_ ^

_ _

__

Townšviíle":' 159-165 “ Flinders Street,
TOWNSVILLE, Qld. 4810
Telefon: 72-2877

Newcastle: Block A,

Hunter Village,
509-511 Hunter Street,
NEWCASTLE, N.S.W. 2300
Telefon: 261-966

SOUTH

TA S M A N IÁ
Hcbart: A.M.P.

Building,
86 Collins Street,
HOBAR-T, Tas. 7000

A U S T R A L IA

G.P.O. Box 1422,
HOBART, Tas. 7001

Adelaide: 45 Grenfell Street,

Wollongong: A.M.P. Building,

ADELAILE, S.A. 5000

Cnr. Markét & Kiera Street.
WOLLONGONG, N.S.W. 2500
Telefon: 28-5944

Burnie: Shop 1, Voyager Motor Inn,

8 Wilson Street,
BURNIE, Tas. 7320

Box 2150, G.P.O.,
ADELAIDE, S.A. 5001
Telefon: 51-7400

V IC T O R IA

P.O. Box 550,
BURNIE, Tas. 7320
Telefon: 31-5622

Elizabeth: Room 1, lst Floor,
9a Raleigh Walk,
ELIZABETH, S.A. 5112
Telefon: 255-4417

Melbourne: FoUr Courts Building,

178-188 William Street,
MELBOURNE, Vic. 3000
Telefon: 67-9081, 67-9082-5

PŘE KLAD

TOHOTO

I N Z E R Á T U

Tlumočníci budou na požádání k dispozici

P R O V E D L

TENTO

ČASOPIS

16. 12. 1974
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DOMOVA

i

budou oslaveny mší sv. v kapli sv. Cyrila aš
Metoděje, 383 Darlington Road, Darlington, W.A.^
v neděli 22. prosince 1974 ve 3 hodiny odpoledne. 1

SYDNEY

Nevhodná slova
M ilan Růžička

A D ELA ID E

STAVBA SOKOLSKÉHO N Á R O D N ÍH O
V SYDNEY

Říci dokázal hodně, zapřít — všechno.

★
Nejlépe nás vedou kupředu ty knihy, ke kterým
se vracím e.

K vánocům hodně pohody a do nového roku
zdraví, spokojenost a úspěchy
přejí všem zákazníkům a přátelům

FRANTA A VĚRA BOUBLÍKOVI

Overway Hotel
160 Hindfey St.ř Adelaide

j I
W
WI

1f

★
Pozor! Zakopaný pes!

★
Předstírá, že čeká a zatím vyčkává.

★

||

Snadnější je špinit než zastínit.

^

★
Ani tak rychle nepovyšoval, jak
charakter.

Vedoucí a zaměstnanci
čs. restaurace

W

PAPRIKA CLUB RESTAURANT |
přejí všem krajanům
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce
145 Hindley St., Adelaide
Telefon 51-5002

rychle ztrácel

★
Nejhorší je, že hloupost bývá
domitá.

neobyčejně svě

★
M alým pánům se leze

snadněji do zadku.

★

*
^
^

Člověk se musí umět
sel pracovat.

Jakápak skvrna na svědomí, hlavně že si udrží
flek.

hodně činit, aby

Vesele vánoce a mnoho zdaru
v příštím roce přeje všem krajanům

M

R O D IN A J IR Á N KOVÁ

5

Kangaroo Fur Products

* * * * * * * * * &

JSí

★

£
*

ÍÉl

&

*

PRlJEMNE u ž i t í v e s e l ý c h v á n o c
A R A DO STN Ý

NOVÝ

ROK

všem přátelům a známvm přejí

Říkal nahlas to, co si myslil už loni.

^

★

W
*
jfe,
g

maj. ‘THE BLACK CAT” Knitting Wools
(všechny druhy vlny na pletení)
49A Majors Bay Rd., Burwood, Sydney 2134
Telefon 73-5491, 747-5117

A
j§ ,

P Ř ÍJ E M N É VÁNOCE
A PLNO U SPOKOJENOST V ROCE 1975

^

Snadnější je s čověkem zatočit než ho přivést
na správnou cestu.

P O ŽE H N A N É S V Á T K Y V Á N O Č N Í

W

Je k politování ten, komu se zrychlí dech jedině
tehdy, když jde do kopce.

a do nového roku hojnost zdraví, štěstí
a úspěchů přeje všem krajanům

^
jÉ?,

5 Field Street, Bowden-Adelaide, SA. 5007

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol v Sydney oznamuje
svým členům a přátelům, že se po více než dvaceti
letech úsilovné práce Sokola podařilo získat nádher
ný pozemek v předměstí Forestville (parcela 4,
Grattan_ Crescent) a že na této parcele již započala
stavba československého sokolského národního domu.
Rozpočet na celou stavbu je $ 95.000. Protože Sokol
má v hotovosti pouze $ 32.000, přijal návrh architek
ta,_ aby byla stavba celého projektu rozdělena na
dvě části. Hlavní budova rozměrů 42 x 15 metrů se
staví první a bude vybavena vším zařízením potřeb
ným k cvičení a sportu, jakož i k pořádání kultur
nich podniků, národních oslav a tanečních zábav.
Rychlé ukončení první části stavby a její vybavení
potřebným zařízením bude záviset ve značné míře
na finanční podpoře široké krajanské veřejnosti, s
jejímž porozuměním snad výbor může počítat. Dary
laskavě adresujte na: Czechoslovak Sokol Gymnastic
Association Ltd. a zašlete na adresu pokladníka: G.
J. Jelínek, 53. Alice St., Sans Souci, NSW. 2219. Te
lefon br. Jelínka: 529-8457.
Sokol, Sydney

nemu

★

#

DOMU

T . A U S T IN -K O S T ÍN E K

s rodinou

★

Československý klub v Jižní Austrálii

^

51 Coglin St., Brumpton, SA.

*

t* * * * * fc fc * * * * 4 4 £ * ft f

★
To, že jde s každým , řík a jí nejčastěji ti, z kte
rým i nešla.
Pokřivení si většinou dobře stojí.

Právě jsem se vrátil z druhého delšího pobytu v
Mozambiku. Prvně jsem tam bydlel na předměstí,
ale tentokrát tam nebylo bydlení pro bělocha bez
pečné, takže jsem musel zůstat v hotelu ve středu
města. Lourence Margues je krásné město a kdysi
v něm bývalo dobře, ale nyní, co je tam u vlády tzv.
Fronta za osvobození, která chce v zemi zavést ko
munismus, to jde s celkovými poměry hodně s kopce.
Jeden z prvních zákonů, které vydala nová vláda,
je určen proti těm, kteří by nový režim kritizovali
— stanoví za to trest od 2 do 8 let vězení. Místní
noviny ovšem píší, že nyní může lid svobodně myslet.
To, co dělal při minulých nepokojích tamní fana
tický dav s bělochy, nedělá řezník s dobytkem:
utloukali bělochy klacky, sekali mačetami, upalovali
je, obchody a sklady na předměstích byly nejen vy
krádány, ale i zcela zničeny, těhotné ženě rozpárali
břicho a rodinu s dětmi upálili v autě. ^Přitom je
město stále plné vojska a policie, která všák neměla
po ruce ani slzotvorné granáty k rozehnání davu. Ce
lý ten rozsáhlý vojenský aparát je podivný: ^ přes
deset let vedl válku s Frontou za osvobození, ale
zřejmě ne pro vítězství, ale proto, aby bral válečné
příplatky. Vojáci umírali, ale velení se mělo dobře.
Právě před mým odjezdem byl podle novinových
zpráv v městě australský vyslanec z Lisabopm aby
jednal o půjčkách australské vlády nové vládě Mo
zambiku.
V. K., Malagasy
K L ID V M ĚSTĚ SANTA CRUZ

, Mám před sebou novinový výstřižek z 8. listopadu
1974 s nadpisem “ Povstání v Bolívii potlačeno” . Vedle
fotografie plukovníka — presidenta Hugo Banzera,
který osobně v čele svých oddílů rozdrtil poystání
vojáků a civilistů v městě Santa Cruz, je uveřejně
no prohlášení vládního mluvčího: “ Klid vládne v
Santa Cruz” .

Manželé Fisherovi a Hanouskovi
dovolují si pozvat na

»

áÉb
*
H

§L

kterou pořádají ve prospěch
“ Czechoslovakian Country Clubu”
v úterý 31. prosince 1974 od 4. hodiny odpolední
až do Nového roku

3g|
Hl
j||

Hudba, tanec. Vstupné pro dospělé $ 5.- včetně
večeře (pečená kuřata). Děti do 16 let zdarma
(bez večeře). Kromě toho se budou prodávat za
mírné ceny jaternice, karbanátky a nápoje.
— Abychom mohli zajistit příjemnou zábavu pro
všechny, hlaste se laskavě do 25. 12. na tel.
605-4128 (J. Sergejev), 604-4267 (J. Rutar) nebo
607-2121 (J. Fisher).
AmillIlHHUlHUlIHIIHKiinilk

Nedávno jsem četl knížku J. Franka Dobie-ho Zla
to Apačů a stříbro indiánů Jaqui. V kapitole “ Sierr;
Madre a její bronzoví strážci” zredukuje mexick;
generál Torres, vyslaný presidentem Don Porfiri
Diazem, po konquistadorsku jeden z jaquiských kmí
nů, pobije mnoho indiánů a — vzácný to zjev — je
denáct živých zajme. Aby se dozvěděl, je-li mezi mír
hledaný náčelník kmene, postaví generál zajaté pře
popravčí četu a dá povel'všechny postřílet, neprozra
dí-lí ho. K odůvodnění svého rozkazu dodá: “ Pánbů
si uz jejich duše přebere!”
Zprávy z Bolívie docházejí všelijaké, pro tohc
kdo zná tamní poměry málo překvapující, ale úřec
ní zpráva neříká, zda došlo k přebírání duší, kdy
zavládl klid v městě Santa Cruz.

restaurace

Labužník,

129 Bayswater Rd.. Rushcutters Bav, NSW.
Všem svým zákazníkům a přátelům
přeje veselé vánoce a šťastný nový rok
Ch. Brož, Tatra Electrics,
Box 72, P. O., Bondi Beach, NSW. 2026
Telefon 387-3381, 349-7599

fHiVšem přátelům a známým v Sydney a Melbourne
jfe
přejeme srdečně
1|ř
radostné vánoce a spokojený rok 1975
Manželé Dráždilovi,
|||
33 Bridge St., Coniston, NSW. 2500

SILVESTR O VSK O U ZÁBAVU

na farm ě J. Fishera, 54 Ash Rd., Preston, NSW.

přejí všem milým hostům a přátelům
manželé Novotných,

★

HHiim iim uiiHiiiiiHM iiiEir
CZ ECH OSLOVA K IA N C O U N T R Y C LUB ,. NSWZ N Á V Š TĚ V Y M O Z A M B IK U

jfc

C ZECH O SLO VAKIAN C O U N T R Y CLUB V NSW.

přeje všem svým členům a jejich přátelům
a celé naší krajanské veřejnosti
šťastné a veselé vánoční svátky
a vše nejlepší v novém roce.

J ||. C ZECH O SLO VAKIAN C O U N T R Y CLUB V NSW.

posílá u příležitosti vánoc a do příštího roku
jfe
v srdečné pozdravy a přání mnoha úspěchů
*
všem našim exilovým a krajanským organizacím
éfc v Austrálii, na Novém Zélandě a v celém světě..
jfc,
Nechť nás naše ideály spojují
7T
a umožní zdar naši práci.
H
^
^Za C.CU.: ^

V S Y D N E Y můžete nyní kupovat jednotlivé v ý - .
tisky Hlasu domova také. v restauraci LABUŽNÍK.
129 Bayswater Rd., Rushcutters Bay.
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P R V N Í A U S TR A L Š TÍ M A T U R A N T I Č E Š T IN Y
— H LASTE S E !

Při rozjímání nad právě míjejícím rokem můžeme
na stranu aktiv nesporně připsat i to, že čeština
spolu s dalšími jazyky (litevštmou, lotyštinou, polšti
nou, srbochorvátštinou a ukrajinštinou) byla uznána
jako maturitní předmět a zároveň jako předmět při
jímacího řízení na všech třech universitách ve Vik
torii. Každý, kdo sleduje krajanskou kulturu, musí
uznat, že se tím dostalo češtině nejen velké cti, ale
hlavně nových perspektiv. Není tedy tato událost
záležitostí několika jednotlivců, nýbrž veškeré česko
slovenské veřejnosti.
Ale Jako vždy, i ty nejlepší podmínky a možnosti
budou bez náplně a smyslu, zůstanou-li stranou zájmu,
zůstanou-li bez lidí. V příštím roce bude otevřena
první maturitní třída češtiny v Austrálii, ale češtinu
tam budeme moci učit jenom tehdy, najdeme-li mi
nimálně deset žáku. Jaká by byla škoda, kdybychom
této příležitosti nevyužili, navíc těch několik nadšen
ců, kteří se již přihlásili, bychom nechali takříkajíc
na holičkách, tj. nechali bychom je, aby se k české
maturitě připravovali sami. Obracím se na Vás na
všechny, v prvé řadě na ty, kdo v příštím roce ma
turují a mohou tedy použít svých znalostí z domova
k úspěšnému dovršení svých zkoušek dospělosti, ale
i na ty, kteří mají již maturitu za sebou, ale chtějí
prospět nám svou přítomností a sobě doplněním zna
lostí své mateřštiny (i ti konečně mohou skládat
napřesrok maturitu z češtiny), aby se přihlásili. Ze
své strany Vám slibuji, že vyvineme veškeré úsilí,
aby náš učitelský sbor jak pro maturanty, tak i pro
mladší ročníky byl plně na výši.
Přihlášky urychleně řiďte na adresu: Mr. M. Cig
ler, Lecturer of Education, State Coilege of Victoria
Hawthorn. Victoria 3122. Osnovy (syllabus) si mů
žete vyžádat na adrese: Prof. J. Marvan, Department
of Russian, Monash University, Clayton, Victoria
3168. jak to již bylo uvedeno v příručce Viktorián
ských škol (Handbook of directions and prescrip
tions for 1975. rubrika Higher School Certificate
Czech. str. 1521. Ve stejné příručce se můžete do
číst, že první maturitní zkoušky z češtiny se budou
konat 1. prosince 1975. Těšíme se na Vás na všechny!
Prof. J. Marvan,
předseda komise baltoslovanských jazyků

•

K U P O D IV U ?

Přiroaní zákony
ty nemají vady —
domácí proutí
ohýbá se i tady.
•

?
?
f

Darujte k vánocům
českou a slovenskou knihu
vydanou v exilu

1

HLAS DOMOVA MŮŽE VAM DODAT

|

IHNED TYTO KNIHY:

ČECHA NAJDEŠ V ŠU D E

S J. Firt: Knihy a osudy $ 4.30
SJ. Hochřnan: Jelení Brod $ 3.70
<J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 4.S j . Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.• R E L A T IV N Í
\ Jan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50
t o stále ozývá se.
TJ. škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20'
(Však aby z těch ech
? H . šklíbová: Pohádky $ 1.20
nezbylo jen — eh!)
^Neviditelný domov (verše exulantů 1948-53) $ 2.20,
Milan Růžička
> L . Pachman: Jak to bylo $ 4.50
SEgon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumentyi
5 o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.< Jarpslav Brodský: Řešení gama $ 5.ř O . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.'
V sérii našich informací o ediční činnosti exilo > J. Škvorecký: Lvice $ 3.70
!
vých nakladatelství se hlásí o slovo také Křesťanská
)
akademie (dotazy a objednávky adresujte na Vele \J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.i
hrad, Via Concordia 1, 00183 Roma, Italy). Toto ? J . škvorecký: Zbabělci $ 3.70
(
účelové nakladatelství neozr.amuje vydavatelský pro-j 5 J . Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.gram pro příští rok, upozorňuje na knihy, které má' S K . J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.80(
k dispozici. Je jich nemalý počet a pokud některé z S K . J. Krušina:Jedenáctý obvod $ 4.80
nich znám, mohu jen potvrdit, že jde o hodnotné e K . J. Krušina: Zimní bouře $ 4.80
čtení pro ty, kteří jsou křesťansky orientovaní a
!
mají zájem buď o četbu duchovní a poučení ve ví > K . J. Krušina: Druhá bouře $ 4.80
)
ře (např. Tomáš špidlík — Prameny světla, Otče iM . Holková: Tisíc tomu let $ 2.20
náš od téhož autora, P. Thomas — Biblické eseje, i Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V.)
sv. Cyprián — O smrti a trpělivosti a další). Zna Tčerepková) $ 5.10
<
lost českých duchovních dějin prohloubí sborník Ti
?B . Štěpán: Vynálezy $ 3.10
<
sic let pražského biskupství, životopis olomouckého
,
arcibiskupa A. C. Stojana, dvousvazková studie J. ?Ivan Sviták: Dialektika mcjci $ 4.30
’
V. Polce a V. Ryneše Svatý Jan Nepomucký či ži 5 Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.60
votopis kardinála Berana nazvaný Velká mše. Kře 5 Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.1
sťanská akademie vydává knihy ve čtyřech tématic < Zpěvník národních a populárních písní $ 1.20
<
kých řadách — jsou to edice nazvané Náboženská.
1
Vigilie, Studium a Katechetická. Ze studijních mate S j . K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.10
riálů stojí za povšimnutí mezi mnohými jinými publi > Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3.20)
<
kace Církev a deklarace lidských práv, Rio Preisnera \E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.80
Kritika totalitarismu. Naši mládeži od Petra Děna a ? A. Lustig: Miláček $ 3.80
<
dvanáct přednášek Josefa Piepera Tomáš z Akvina. ? A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.20
<
Pro čtenáře beletrie a básní Křesťanská akademie
?
A
.
Lidin:
Trpaslík
na
houpačce
5
3.90
<
NA
PRODEJ
| připravila šeberovy Povídky na okrají dne, SchereJ
rovy ženy v bibli, sbírku básní Anastáze Opaska 5 G. Laub: Největší proces dějin $ 3.50
!
Ideálně položený
1
Obrazy či Reočovu Pražskou legendu. Nakladatelství S L. Mňačko: SúdruK Muenchhausen $ 4.30
t
UBYTO VACÍ HO TEL
I věnuje po právu velkou pozornost literatuře pro děti
S L. Grossman: Nevěsta $ 3.40
1
(
v HEPBURN SPRINGS. Victoria.
! a mládež, připomínám jen románový životopis sv.
<
A
.
Amalrik:
Udrží
se
SSSR
do
r.
1984?
$
2.70
í
' Blízko minerálních pramenů a koupele. * Vhodnáf Václava Tisíc tomu let autorky M. Holkové, Písmo
*
budova (pozemek 1 akr). * Ubytování pro 50 hostů! svaté v obrazech, omalovánkv Betlém, Jsme děti Bo AKníška Karla Kryla $ 2.50
| se vším domácím komfortem. * Nádherná jídelna j ží. Mše svátá. Kristus Pán a jiné, které připravila i Anglická publikace: The Jews of CzechoslovakíaS
zařízení pro zábavu a rekreaci hostu. * M ajitelé! malířka G. Goepfertová. Toto je jen malý výčet knih, í (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 c
^
i'
odcházejí na odpočinek- po 30 letech.
♦ které má Křesťanská akademie k dispozici a kterými S stran) cena $ 16.50
5 VELKÁ PŘÍLEŽITOST. * Podrobnosti včetně t slouží křesťanské myšlence čs. exilu, zájemci by j i SJ. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 1
měli napsat o katalog na výše uvedenou adresu Vyše
,!
ceny atd. sdělí prodávající agent:
j
*
hradu. Knihy jsou velmi levné a cena vždy kryje ř K . Čapek: Anglické listy $ 1.70
W.
W OLFFS
| jen manipulační poplatek.
IP í A . Ostrý (pseudonym — Praha): Československým
\problém .$ 5.<
i
107 Hawthorn Rd., Caulfield, Víc.
j
? Sborník:, Systémové změny (autoři dr. Bystřina.*
Telefon 53-9953, po hod. 53-9221
!
?Z . Hejzlar, prof. Kosta, dr. A Kusák, A. J. Liehm,*
i
T Y T O K N IH Y , V Y D A N É CCC BOOKS,
I ' 5dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a d r j
Vám může dodat ihned
i 5 O. šik) cena $ 3.30
\
M. Čechová, Lot 8, Sfumpy Gully Rd.,
i
>G. M. Hopkins: Básně $ 1.50
\
i
Moorooduc, V íc. 3933:
|
\ R. Selucký: Východ je východ $ 3.70
<
iJ. Fischmann — J. B. Hutton: Soukromý životi
J. Stalina $ 4.50.
( 1 ? Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.10 <
«
'Kratochvíl: Žaluji (I. díl) $ 5.40
i ? Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.10
IČížek — Morris: Humor na ně $ 2.95
1, 5 Motáky z Ruzyně $ 2.10
J
,J. Kovtun: Pražská ekloga $ -4.30
I
#
MANŽELÉ ZDENA A FRANTA
> The Birth of Czechoslovakia (vydala RSČ v e j
J. E. Veselý: Zelená pastelka: $ 3.55
(1
v |
J
KŮRKOVÍ
j 'J. Schneider: Přesunuté hodiny mythologie $ 4.40 r ' j Washingtonu) $ 5.|
iV. Fischl: Hovory s Janem Masarykem $ 4.<t <£ m . Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.50
&
SRDEČNĚ PŘEJÍ
K. Čapek: Povídky z jedné i druhé kapsy $ 5.50| j i V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.80?
VŠEM PŘÁTELŮ M A HOSTŮM
V. Třebízský: Povídky karlštejnského havrana! <
i Smejkalová, Smrčinová, Hais: Anglicko-slovenský?
*
PŘÍJEMNÉ PR O Ž ITÍ
1$ 3.65
| { |Slovensko anglický slovník $ 5.70
5
J§.
VÁNOČNÍCH S V Á TK Ů
j IK. Friedrich: Cvokárna $ 3.55
f <
A MNOHO 3D ARU
i J. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 3.55
# j >B. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny) 5
W
DO NOVÉHO RO KU
] 1J. Kučera: Pražský srpen $ 2.20
a ,|$ 4.50 + poštovné.
<
Telefon: Warburton (059) 66-2077
il. Diviš: Teorie spolehlivosti $ 1.70
C J|Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško-<

*

iš s s s š s š

I
#

GREEN GABLES CHALET
Warburton

g

Knihy z Říma

j

4 FERDA A VĚRA HERZOVI
§||

přejí všem svým přátelům

ÍÉ<

a známým

É1
ř

'trochu pravdy?
Komu? A na kdy?

VESELÉ V Á N O C E A
HODNĚ ÚSPĚŠNÝ PŘÍŠTÍ ROK

VÁNOČKY
výborné jakosti

obdržíte u firm y
CONW AYS CAKES,

192 Commercial Rd., Prahran, Vic. 3181
Vzhledem k velké poptávce prosíme, abyste
vánočky objednali včas. Telefon: 51-2415

[ly $ 3.70
5
JJ. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.50?
;; ! •Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
?
i ' • Petr Den: Naší mládeži $ 1.5
1 «
• Nový zákon. Překlad Dr. O. M. Petrů O. P. $ 3.40?
e ’
í Betlém na vystřihování G. Goepfertová $ 1.70
S
i 4
; J|
Ceny jsou včetně poštovného
?
!' <

16. 12. 1974
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 19751
SRDEČNÉ

PŘEJI

★

J. & J. Š V E H L Á K , TV & Rádio Service, 331 Henley

13 Crescent Grove,
Campham Common,
London S. W. 4, G. B.

-Ví!

vedoucí
kíanceláře
Amerického
fondu pro čs. uprchlíky,
1060 Wien,
Gumpendorferstr. 5 a, Austria
JAN

K U N C ÍŘ ,

Beach Rd., Brooklyn Park, SA. Telefon 352-2082,
do bytu 352-2619
L ÍD A A JA RO SLA V U T Ě K A L O V I, Findon, SA.
K. E B N E R , Swiss T. Wátchmakers, 19 York St.,
Sydney
M IR O S LA V A M A G D A L E N A P O L ÍV K O V I,

D r. A N T O N ÍN D IV IŠ s
rodinou, Hobart, TAS.

50 Charlton St., Barnsley, NSW. 230i
F. SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje,
37 Mulách St., Cooma, NSW., tel. 21-727.
E. A. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu,
37 Waiora Rd., W. Heidelberg, Víc. tel. 45-6255
A N N Y A VA Š E K B U R IA N O V I,
98 Charles St.,
Prahran, Víc,

L U D V A A G IN A V E S E L Ý , Newtown-Hobart, TAS.
R O D IN A HO RÁ KO VA z Adelaide

Doncaster, Víc., tel. 848-51o9

'■''^ S Ě j& V ^ r '

M IL E N A BENEŠOVÁ s
Honzíkem, Hobart, TAS.

' •7 ' ^ p g j ' ■'

M A Ň K A A BOHOUŠ C U L K O V I, 8 Henry St.,

B. R. PANOCH, P.O. Box 13A, Andamooka, SA. 572S J. A. F O R E S TE R S R O D IN O U . 8 Cummins Grove,
Malvern, Víc. 3144
G. PIPINAS, klub, 131 Hindley St., Adelaide
P. RIESS, Life Assurance Consultant, The Mercantile V AC LAV a M a r i e H AI KOVI, 72 Bonme View

Mut. Life Ins. Co., tel. (Adelaide) 23-5822,
do bytu 267-1070
R O D IN A S LA D K Á , výroba košil “ Bohemia” ,

9

M
*

Zemský výbor oblasti Jižního Pacifiku
přeje všem členům, přátelům a krajanům
veselé vánoce, mnoho zdraví a štěstí v příštím
roce a naši vlasti brzkou svobodu.
A. Slabik, předseda
★

jgi,
jfe.

★

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LE G IO N Á Ř S K Á
Jednota Vkto rie,

přeje všem sestrám a bratřím,
krajanům a přátelům,
šťastné svátky vánoční,
úspěšný Nový rok ve zdraví
a na shledanou ve svobodné vlasti
, J. Jelínek, předseda

®
J|^
,
^
gr
'

★

★

Ir
®

ČESKÉ O C H O TN IC K É D IV A D L O
V M ELBO URNE

j||
jfc.

přeje všem krajanům příjemné prožití v^noc
a plnou spokojenost v roce 1975

n,

M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton St.,
Hampton, Víc., 98-5756

* * *& £ * * * * £ * * & * * £ £

* .

#

Rd., Croydon, Víc., tel. (Croydon) 3-2863.

Knight Ave., Windsor Gardens, SA., tel. 261-6954 THE INLIBRUM BOOKSELLKKS, maj. P. Jabomík,
Box 1888 R., GPO Melbourne.
JINDRA JANCA S RODINOU, 660 Hubert Ave>
Glenroy, Víc., 3046
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC L E G IO N Á Ř SK Á ,

|£t
ífe

★★

JARO SLAV K A F K A , 2 Junction St., Preston,

tel.

480-2737
M IL A N KANTOR S RODINOU, c/— advokátní kan
celář Smith & Emmerton, 224 Queen St., Melbourne
J. K IND A & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, vine,
likéry, 104 M illeťs Rd., North Alíona, a Cnr. Jonas
6 Victoria Sts., North Riehmond, Vic., teL 42-4305
42-4782, 42-4791
Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
Box Hill North
M A N Ž E L É K R U P K O V Í, c/- Caroline Delicatessen,
Camberwell Markét, Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
JAROSLAV K ř EPČIK S RODINOU, Glenroy, Vic.
F R A N T IŠ E K K Ř IV Á N E K , F. 38, 400 Waverley Rd.
Malvern East, Vic. 3145, tel. 211-1680
R. C. K U G L E R s rodinou, pojištění všeho druhu,
958 Nepean Highway, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421
R O D IN A K U T K O V A ,

18 Gilmore Rd.. Doncaster,

Vic., tel. 848-1496

JO SEF & R Ů ŽE N A M A T Y S O V i, 9 Hanson St.,
jfc Ú S T Ř E D Í ČS. D E M O K R A T IC K Ý C H O R G A N IZ A C Í Niddrie, Vic., tel. 379-5560
IP
V A U S T R Á L II A NA NOVÉM Z É L A N D Ě
JO SEF M IL E T ÍN S K Ý , 37 Marv Street, St. Kilda.
*
přeje všem krajanům příjemné užití

..........

Vic. 3182

jfe

vánočních svátků
a plnou spokojenost v příštím roce.

jfe

★★

Jfe

ČESKOSLOVENSKÉ S D R U Ž E N Í V E V IK T O R II

O LD A OSWALD S R O D IN O U , Chadstone, tel. 277-8249

»
j£t

přeje všem členům, příznivcům a přátelům
veselé vánoční svátky
a mnoho štěstí a zdaru v příštím roce

A N T O N ÍN A IR E N A P A V L A S O V I, Emerald, Vic.
M A N K A P IC K O V Á , 137 Argyle St., St. Kilda, tel.

šjj,

RO DIČO VSKÉ S D R U Ž E N Í V M E L B O U R N E

jfe.
W
*

přeje všem dětem i jejich rodičům
bohatého Ježíška a dobrou náladu o
vánocích i po celý příští rok.

★

*

★

★

★

*

RADA PO RO BENÝC H NÁRODŮ V E V IK T O R II

jfe
jfc
^
^
*

přeje všem národním skupinám a všem přátelům
a příznivcům veselé svátky vánoční, hodně štěstí
a zdraví v úspěšném Novém roce a brzký návrat
do svobodné Evropy.
J. A. Forester, jednatel Rady.

*
®

★

★

BESEDA "strýčka K a fk y " v M elbourne.

šjl,
přeje všem krajanům
^
příjemné prožití svátků vánočních^
W a mnoho zdaru, zdraví a spokojenostiv novém roce
Ifc
Krajanské veřejnosti současně děkuje
(Ér-. za výpomoc a podporu “ Besed” v letošním roce.
* * * * * * & * * & & &. &

★

Milému bratru Vilém u Jandovi
a jeho rodině v Chicagu

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
D r. R U D O L F V Á C L A V ÍK ,

POKOJNÉ .VÁNOCE, šťastný nový rok
a ve všem zdar přeje všem členům a přátelům
Čs. klubu v Adelaide
,
Marie Krutská-Waghorn z Perthu

OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
St., Melbourne, teL 63 2231.

94-6635
E M IL SVOBODA S C H O T Í, tisk všeho druhu,
7 Harwood St., East Kew, tel. 85-6850

J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbinding” , 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91 - 4164
M A R IE TO M A N O V Á , East St. Kilda, Vic.
O TTO A M A R IE V A Ň K O V I, 7 Westbury Gr. East
St. Kilda, Vic., tel, 52-4411
M A N Ž E L É VO BO RSKÝC H, výroba ponožek “ Unitex”
110 Wills St., Glen Iris, Vic., tel. 25-6770
EDA A V Ě R A Z L A T Ý C H , c/- Rheinland Restaurant.
9-13 Drewery Lané, Melbourne, tel. 663-1266

,

Veselé vánoce a příjemný celý příští rok
přeje všem svým přátelům a známým
Marie a Tonda Slabikoví
7 Ising St., Newcomb, Geelong

í

přeje vše nejlepší k vánocům a do nového roku j
M. Krutská-Waghorn ze Západní Austrálie

★

Ťt

Manželům W hittovým , Middlesex, G. B.
a synu Romanovi

*
'

přeje bohatého Ježíška a šťastný rok 1975
*
babička a prababička
i
M. Krutská-Waghorn ze Západní Austrálie !
Všem přátelům a krajanům,
které-jsme poznali při toulkách po Austrálii,
posíláme touto cestou upřímné
vánoční a novoroční přání a pozdravy.
Rodina Králova z Nového Zélandu

Á
*
i
.
1

★
★
Radostné vánoce a vše dobré v příštím roce
všem přátelům a známým přejí
Jiřina a Josef Vaňkovi, Melbourne

:
'
;
;

★
★
Všem milým zákazníkům a přátelům
přejí veselé vánoce a úspěšný nový rok

i

manželé B. & E. Dvořáčkovi, Conways Cakes,

;

192 Commercial Rd., Prahran, Vic. 3181
★
★

i

CH ARLES A N TA L z National Mutual Life
v Melbourne

i

vinšuje priatelom

^

veselé Vianočne sviatky a štastný Nový rok 1975. i

★

★

i

Alena a Zdeněk Šolínovi z lvanhoe, V ic.

,

přejí všem přátelům a známým hodně radosti
o vánocích i po celý příští rok
'
a hodně úspěchů v podnikání.

*
4
j

★
★
Namísto jednotlivých pozdravů
přejeme tímto všem přátelům a známým
v celé Austrálii
příjemné vánoce a šťastný a veselý nový rok.

i
1
'
í

E. & B. Vosáhiovi, Brighton, V ic.

★
★
Všem přátelům a všem spokojeným i nespokojeným
zákazníkům přeji srdečně veselé vánoce
a celý příšti rok.

j

]

;
!
-i
)

V . Glaser, Continental Coffee Roasters,

323 High St., Kew Vic.

Tel. 86-7477

★
★
Veselé Vianočné sviatky a štastný Nový rok
priatelom a známim želajú
Katka Thomasové s dcerkou

★
★
Radostné prožití vánoc
a plnou spokojenost a úspěchy v roce 1975
přejí tímto všem přátelům
*

^
‘
4
;

;

Milda a Dáša Kratochvílovi

Ellis Ceramics, Abbotsford, Vic.
Na místo rozesílání jednotlivých pozdravů předali'
jsme $ 20^- Čs. pomocnému fondu v Melbourne. •
★
★
Příjemné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým přátelům a známým
IR E N A A JO SEF KA DAN Ě
Finance Brokers
4 Wilkinson St., East Burwood, V ic.

Telefon 232-5574
★

★

VÁN O C E R A D O STN É, P Ř ÍJ E M N É A ŠŤASTNÉ,
N O VÝ ROK Ú S PĚŠ N Ý, V E S E L Ý A SPO KO JEN Ý

přeje všem milým zákaznicím i všem, které rád
přijme do okruhu svých spokojených zákaznic,
jakož i ostatním přátelům a krajanům
A. PRO CHÁZKA
dámské kadeřnictví "C o iffure de Jo u r"
813 Glenhuntly Rd., Caulfield So.ufh, Vic.

Telefon 53-4308
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Odposlouchávací zařízeni
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12. im

Čs. rekord konečně i rekordem světovým

Lehkoatletická bilance roku 1974

čínská tisková agentura Hsinhua obvinila nedávno
Rok 1974 byl v porovnáni se sezónou předcházející pro příznivce královny rekord na 1.000 m na
hokejové reprezentanty SSSR,, že jsou velmi špat
nými sportovci. Autoři referátu nadepsaného “ Nová sportu — lehké atletiky — tak trochu zklam áním . Za svými výkony zůstali tento 2:13,9 min. - Do seznamu
zbraň Sovětů — odposlouchávací zařízení” komento k rá t především Evropané, od kterých se očekávalo, že v přípravě na evropské světových rekordmanů se
vali podzimní seriál utkání sovětských a kanadských mistrovství v Římě nebo přímo na Olympijském stadiónu "věčného m ěsta" zapsali i dva atleti z Vel
hokejistů. Dosti podrobně se zmínili o stížnostech ka
Británie:
Angličan
zlepší nějaký ten světový rekord. Ale až na malé výjim ky (hod kladivem a ké
nadských profesionálů, že ve svých hotelových po
Foster zaběhl
kojích v Moskvě našli namontována odposlouchávací chůze na netradičních vzdálenostech) se tak nestalo. Zato o skvělé bilanci Brendan
zařízení, kterými sovětští funkcionáři, především však mohou m luvit ženy, které pozměnily ve většině disciplin tabulky světových 3.000 m za 7:35,2 min. a
trenéři, mohli předem zjistit koncepci, strategii hry prim átů.
Irčanu
Mick Molloyovi
Kanaďanů a podle toho se zařídit.
stopli 2. listopadu ve WalO senzaci se postaral Mass. stopli Američanu čas), Eddie Harta a .Ray
Hsinhua se dále zmínila o tom, jak si sovětští ho
tonu na 30 mil 2:44:47
kejisté 18. dubna letošního roku v Helsinkách počí 2. února ve finále “ Her Ábelu
(Jim Hineš
Kiviatovi
3:55,3 Robinsona
nali v odvetném střetnutí mistrovství světa s Česko britského společenství ná min., bylo to dvaeátéosmé běžel tento čas ještě 14. hod.
slovenskem, kdy jim šlo o vše,' o obhájení titulu
A pro úplnost: nejlepší
října 1968 ve finále olym
mistra světa a zároveň o revanš za debakl, který rodů” v novozélandském zlepšení světového rekor
světový překážkař (čtvrt
pijských
her
v
MexicoChristchurch na du na 1.500 m. čtyřiadvas hokejisty Československa utrpěli v prvním utkání městě
ka !) Američan Jim Bolv podobě výsledku 2 : 7 . Číňané nejenže připomínají 1.500 m dvacetiletý A fri cátý figuruje v tabulkách City). - Měřeno na yardy,
světu, že SSSR vyhrál zápas s ČSR 3 : 1 jen a jen čan Filbert Bayi z Tanzá- náš Stanislav Jungwirth, skvěle si vedl Američan ding vytvořil 24. červen
ce v Turínu nový světový
zásluhou západoněmeckého rozhodčího Kompally, kte
nie, který zlepšil o 0,9 vt. který 12. července 1957 Ivory Crocket, který 11.
rý uznal Sovětům Michajlovovu vyrovnávací branku
rekord na 440 yd 48,7 vt.,
dosaženou bruslí, ale zmiňují se o hrubých zákrocích šest a půl roku starý svě v Houštce u Staré Bole května v Knoxville posu
sovětských reprezentantů. Doslova agentura Hsinhua tový rekord Američana slavi posunul světový re nul světový rekord na 100 15 světových rekordů žen
říká: “ Sovětští hokejisté sice získali titul mistra svě Jima Ryuna , když mu kord na 3:38,1 min.
yd (91,44 m) na rovných
Všechny - až na světo
ta, avšak jejich chování na ledě si zaslouží veřejné
stopli skvělý čas 3:32,2
Nejrychlejším světovým 9 vteřin.
vý
rekord
Američanky
ho odsouzení.”
Sapenterové na
V této souvislosti se zmíním o záznamu, který z min. K tomuto výkonu do- sprintérem r. 1974 byl
Z technických disciplin Debry
utkání ČSR — SSSR v Helsinkách přinesla v přestáv- -pomohl Bayimu i novozé- Američan Steve Williams, byl zlepšen pouze světový 440 yd (za 52,2 vt.) - vy
ce mezi druhou a závěrečnou třetinou prvního zá landský mílař John Walc- který zaběhl 21. června v
tvořily Evropanky. K nej
pasu Kanada — SSSR (Kanaďané tehdy vyhráli ker, který v tomto fan kalifornském Westwoodu rekord v hodu kladivem
úspěšnějším patří i čs.
a
to
hned
dvakrát:
4.
čer
4 : 1 ) v Torontu americká a kanadská televize. V
úvodu tohoto desetiminutového záznamu řekl repor tastickém závodě nemají 100 m za 9,9 vt., čímž vence hodil v kvalifikaci koulařka Helena Fibigerotér, že v Sovětském svazu si stále stěžují na tvrdou cím na této trati obdoby vyrovnal světový rekord východoněmeckých přebo vá (narozená 13. červen
hru Kanaďanů, jak však hokejoví mistři světa ze vytvořil časem 3:32,5 vt. pěti běžců, svých kraja
ce 1949), která se 21. září
SSSR hráli v odvetě s Československem v Helsin nový národní rekord, kte nů Jim Hinese, Ronnie rů v Lipsku Reinhard
v Gottwaldově rehabilito
Theimer
76,60
m
(dosa
kách, to nelze vidět nikde na kluzištích klubů americko-kanadské profesionální ligy. A pak televize uka rý je o 0,6 vt. lepší než Ray Smitha a Charlie vadním držitelem světové vala za svůj neúspěch na
Ryunův Greena (kteří jako první
zovala jeden faul sovětských hokejistů na Čechoslo byl dosavadní
ho rekordu byl od r. 1971 mistrovství Evropy v Ř í
váky za druhým, někdy i zpomaleně, aby si televizní světový rekord. Od 8. v jednom závodě 20. červ
mě, když vrhem 21,57 m
divák udělal o záludné hře Sovětů "dobrý obrázek” . června 1912, kdy v Cam na 1968 v kalifornském výkonem 76,40 m západní
zlepšila o 12 cm dosavad
Němec
Walter
Schmidt),
Už první nečistý zákrok — crosček sovětského obrán
bridge
v
americkém
státě
Sacramentu
zaběhli
tento
ní
světový rekord Rusky
ce Cygankova na nejlepšího hráče mistrovství světa
11. září pak na Braunově
Martince — komentovala televize asi v tom smyslu,
Naděždy
Čižovové z 29.
memoriálu v Mnichově
že sovětské mužstvo poučeno debaklem s Českoslo
září 1973. - Skvěle si v
posunul
sovětský
kladivář
venskem v prvním střetnutí, chtělo-hned v zárodku
letošní sezóně vedla i
— už ve 2. minutě utkání — zlikvidovat nejnebezpeč
V 1. čs. hokejové lize hraje momentálně vše prc Alexej Spiridonov světový
olympijská přebornice v
nějšího hráče soupeře a tím jednu útočnou formaci mužstvo Kladna. Po 20. kole, ve kterém kladenšt; rekord na 76,66 m.
hodu diskem Ruska Faina
čs. týmu úplně zneškodnit. V této záludné hře staro hokejisté dokázali vyhrát i v pražské Sportovní hale
noví mistři světa ze SSSR v utkání s Českosloven nad Spartou 5 : 3, měli 29 bodů, už pětibodový ná
Jediným lehkým atle - Melniková, která v Praze
skem pokračovali a kanadsko-americká televize uka skok před obhájcem přebornického titulu Dukloi tem, který v r. 1974 vy
posunula světový rekord
zovala zpomaleně všechny nečisté zákroky u hraze Jihlava. Zlepšení v posledních kolech zaznamenala
tvořil dva světové rekor na 69.90 m, - dále pak vý 
ní, nečistou hru sovětských hokejistů lokty, hokej brněnská Kometa, která se pomalu dostává z pásma
dy a přesto se o těchto chodoněmecká výškařka
kami i bruslemi, prostě američtí a kanadští televizní ohroženého sestupem.
diváci viděli jeden hrubý zákrok sovětských hokejistů
Tabulka: 1 Kladno 29 bodů; 2. Dukla Jihlava 2- jeho výkonech příliš ne Rosemarie
Witschasová
za druhým. A resumé televizního komentátora bylo- b.; 3. Sparta Praha 23 b.; 4. Motor české Budějo hovoří (nejsou klasickými
(1,94),
východoněmecká
“ Účel však světil prostředky, bezohledná hra sovět více. 5. Slovan Bratislava. 6. Litvínov (po 22 b.):
disciplinami), je Ameri oštěpářka Ruth Fuchsského mužstva přinesla ovoce: Sovětský svaz se stal 7. Pardubice 20 b.; 8. ZKL Brno 18 b.; 9. Plzeň, 10
čan Rick Wohlhuter: 8. Gammová (67,22 m), P o l
znovu mistrem světa v ledním hokeji.”
Košice (po 17 b.); 11. Vítkovice 15 b.; 16. Gottwa’.
června zaběhl v americ ka Irena Szewinská "(za
dov 11 bodů.
D VO JÍ A T L E T IC K É R E K O R D Y
kém Eugene 880 yd za běhla dva světové rekor
1:44,1 min. a 30. červen dy: 200 m za 22,0 vt. a
Na nový rok vstoupí v platnost rozhodnutí Mezi
V anketě agentury U PI
národní lehkoatletické federace, podle kterého budou
ce v Oslo vylepšil světový 400 m za 49,9 vt.), atd.
A L I SPO RTOVC EM R. 1974
světové rekordy na tratích do 400 m vedeny zvlášť
pokud jsou měřeny elektronicky a odděleně ty, které
Blíží se konec roku a tak stejně jako v minulýcl
jsou měřeny ručně. Elektricky měřeno vypadají letech přicházejí sportovní redakce významných ča
10 T R E N É R Ů DOSTALO " K V IN D E "
tyto světové rekordy takto:
sopisů a agentur i tentokrát s žebříčky nejúspěšněj
Deset trenérů reprezen funkce udrželo. Jsou to:
100 m J. Hines (USA) — 9,94, vt. — r. 1968
ších sportovkyň a sportovců. Zajímavou anketu uspo tačních národních muž trenér NSR Helmut Schon,
200 m D. Quarrie (Jamaika) — 19,81 vt. — r. 1971
řádala v tomto smyslu americká agentura U PI stev se stalo "obětí” ju trenér východního Němec
které se zúčastnili i přední evropští žurnalisté. / bilejního
400 m Evans (USA) — 43,88 vt. — r. 1968
X.
světového ka Georg Buschner, dále
z této ankety vyšel suverénně vítězně 321etý rohov šampionátu v NSR: pro pak Polák Kazimier Gór4 x 100 m — USA — 38,18 vt. — r. 1972
110 m přek. R. Milburn (USA) — 13,24 vt. — v r. 1972 nický mistr světa všech vah Cassius Clay alias Mu neúspěch bylo odstraněno ski, Skot Willie Ormond,
400 m přek. J. Aki-Bua (Uganda) — 47,82 vt. — 1972 hamed Ali, který porazil 30. října v Kinshase obháj a nahraženo novými tre švéd Georg Ericson a
ce světového prvenství George Foremana v osmén néry, nebo se samo funkce Brazilec Mario Zagallo.
•kole k. o. a stal se tak po Floydovi Paterssonovi te “ vzdalo” . Pouze 6 si své
C R U Y F N E J L E P Š ÍM F O TB A LIS TO U SVĚTA
prvé druhým boxerem historie těžké váhy, kter^
Dnp 20. listopadu před utkáním poražených fina získal zpět ztracený titul mistra světa. V anketi
ÚSPĚCH E X U L A N T A K A N D E R A L A
listů jposledních dvou šampionátů Italů a Holanďanů U PI dostal 173 bodů, o 36 bodů více než druhý mu:
Po plzeňském vítězství nad Anglií vyhrálo čs. te
v Rotterdamu došlo k slavnostnímu ceremoniálu, při v pořadí, nejlepší světový fotbalista Holanďan Jo nisové družstvo v Curychu i střetnutí 2. kola Pohárí
kterém šéfredaktor západoněmeckého sportovního ča han Cruyf z CF Barcelony. Na 3. místě je belgick; švédského krále nad Švýcarskem 3 : 2. O postup;
sopisu “ Kickers-Sportmagazin” Karl Heinz Hei- cyklista Eddy Merckx, na 4. světový rekordman ■ ČSR rozhodla až závěrečná čtyřhra, ve které čs
mann, spolu se nástupcem obchodu se sportovními běhu na 1.500 m Filbert Bayi z Tanzánie a na pá pár Kodeš — Hřebec zvítězil nad švýcarskou dvojic
potřebami "Adídas” předal nejlepšímu fotbalistovi tém wimbledonský přeborník a mistr USA Ameri Werren — Sturdza 9 : 11, 6 : 4, 6 : 8, 6 : 2 a 6 : 4
- mistrovství světa v NSR Holanďanu Johanu Cruy- čan Jimmy Connors.
Jeden bod získal Švýcarsku několikanásobný Švýcar
fovL (hraje nyní za mužstvo španělského přeborní
Za nejlepší sportovkyni r. 1974 zvolili novináři ský mistr čs. exulant Petr Kanderal, který porazi
ka FC Barcelona) "Zlatý míč” . V anketě, které se rozhlasoví a televizní komentátoři Polku Irenu Sze druhého hráče čs. žebříčku Jiřího Hřebce 8 : 6 <
zúčastnilo 16 trenérů všech mužstev světového šam winskou, která pozměnila tabulky světových rekor 10 : 8. S Janem Kodešem prohrál však Petr Kande
pionátu, dále pak novináři i fotbalová promince v dů na 200 m a 400 m. Dostala 215 bodů, o 57 více ral 1 : 2 na sety (0 : 6, 6 : 4 a 4 : 6).
čele s Brazilcem Pelem, dostal vítěz Holanďan Jo než sovětská gymnastka Ludmila Turiščevová. í
ČSR reprezentované dvojicí Hřebec — Huťka (te
han Cruyf 372 hlasů. Na 2. místě je kapitán mužstva Kornelia Enderová (V. Německo — plavkyně), 4 dy bez Kodeše) vyhrálo v Amsterodamu nad Holand
NSR Franz Beckenbauer (FC Bayern Muenchen — Chris Evertová (USA — tenistka), ji- Annemarie Mc skem 3 : 2 a postoupilo do závěrečných bojů v italski
278 hlasů), třetí pak kapitán polského reprezentač serová-ProIlová (Rakousko —. vítězka Světové trofe Anvoně, kam se kvalifikovala i družstva Itálie, Ma
ního týmu Kazimier Deyna (175 hlasů).
je v lyžování alpských disciplin).
ďarska a Švédská (obhájce)..

Hokeiová liga
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MI L Í
|
ČESKÉ V Á N O Č N Í BO HO SLUŽBY V M E L B O U R N E
P Ů L N O Č N Í bude sloužena v kapli Convent of Mercy,

88 Nicholson St., Fitzroy (proti Exhibition
Building, kolem níž je dostatek místa k
parkování aut). Před započetím mše sv.
je zpívání koled.
BOŽÍ HOD: v 10.30 hodin v kapli Bethlehem Hospital,
476 Kooyong R., Caulfield.
Š TĚPÁ N A : v 11.- hod. na Šumavě u Belgrave Sth.
N O VÝ ROK: v 10.30 hod. v kapli Bethlehem Hospital
V Bethlehem
v 10.30 hodin.

Hospital je mše sv.

každou neděli

P Ř Á T E L É

ČTENÁŘI
HLASU
DOMOVA!
1 ^ íetošním roce se dodávka Hlasu domova
dvakrát zdržela vinou stávky poštovních zaměst
nanců. Hlas domova ovšem nestávkoval, takže
všechna čísla vyšla přesně jako dřívější léta.
Včasné vydávání umožňuje také spolupráce
mnohých z Vás: zasílání informací, výstřižků,
komeatářů a kritiky usnadňuje práci redakční,
získáváni nových odběratelů pomáhá udržet
vydávám finančně. Za Vaši pomoc jsme vděčni.
V minulém čísle jsme se už zmínili, že po
z á š e ř i šcorrého a inflačním růstu cen papíru
a jiných potřeš jsme bylí nuceni zvýšit před
platné c I dtriár- tj. na S A 7.- ročně (nebo
ekvivalent v ~:r.ě nasay. Oehčíte nám práci,
vyrovnále-ií p-řečzáamě- bez zvláštního upozor
ňování.
* První číslo přisáta ročzarj vyjde 6. ledna
1975. Bude v c&a znj. p n r f část reportáže dr.
C. R. Sudka o výstESc. us Hřmačaje.
* Přejeme Ván: ještě jeÓECc bezké vánoce i
celý rok 1975.
HLAS, DOMOVA

H L E D A J Í

Věru Jonášovou-šafaříkovou z Mladé Boleslavi,
která emigrovala do Hamburku, nebo její švagrovou,
žijící někde v Austrálii (hledá Eva, dříve z Brna).
Rodinu Fraňkovou: p. Franěk asi 471etý pracoval
před 20 lety na King Island-u, později se oženil, pak
měl úraz při autonehodě (hledají australští přátelé
z Bendiga).
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

Radostné a požehnané vánoce, jakož i vše dobré
do roku 1975 přeje všem
P. Josef Peksa
SYDNEY
Svým krajanům přeje šťastné a veselé vánoce
a požehnaný nový rok
O. Vladimír Ondrášek S.D.B.,
St. John of God Hospital, 13 Grantham St.,
Burwood, NSW. 2134. telefon: 747-5611.
České bohoslužby jsou v Sydney každou sobotu
o 6.30 hod. večer v kapli sv. Jana z Boha, 13 Grant
ham St., Burwood, NSW. 2134, a každou první u
třetí' neděli v měsíci o 11 hod. dopoledne v Marist
Chapel, 5 Young St., Sydney.
Kromě toho bývají české služby Boží každou dru
hou neděli v měsíci o 4.30 hod. odpoledne v Italian
Centre, Stuart St.,' Wollongong, a každou čtvrtou
neděli v měsíci o 4. hod. odpoledne v Sacred Heart
Church, 839 Hunter St., Hamilton 2303.

NAŠI F U R IA N T I V M E L B O U R N E

Čeští ochotníci v Melbourne volili tentokráte úkol
rad jiné těžký: Stroupežnického Naše furianty. Tato
hra, napsaná koncem minulého století a tedy zdánlivě
“ staromódní” , představuje stále jakýsi klenot čes
ké dramatické tvorby a proto je dodnes repertoirní
hrou i velkých scén doma. Je nesmírně náročná po
všech stránkách divadelního tvoření, najmě pro ochot
níky. Vyžaduje nejvýše zkušeného režiséra, řadu rá
zovitých figur, přiléhavou výpravu v několika ob
měnách, velké obsazení (přes 30 lidi).
Provedení Našich furiantů ve dnech 6. a 7. pros:nce tr. překonalo svou kvalitou všechna očekává
ní. Zásluhu o to má především režisér F. Vozábal.
Dal hře spád a dramatický účin. z herců pak v pra
vém slova smyslu “ vydupal” charakteristické posta
vy, jakými se vyznačoval jihočeský kraj té doby.
Scénáristé Š. Bravenec, J. Skružný a K. Konečný
dali každému jednání realistický ráz, pí. Voborská
oděla jednotlivé postavy v pestré jihočeské kroje.
K. Jančář se postaral o opravdovskou dudáckou ka
pelu. Všichni se zhostili svých rolí “ na jedničku” .
Přesto je třeba vyzdvihnout nejtypičtější postavy
hry, představované F. Vozábalem a Š. Bravencem.
jakožto opravdové furianty zjevem i podáním. K
Gráfa v roli starého výměnkáře, selku Šumbalovou
F. Dvořákové, dva kamarády, tj. Vysloužilého vojá
ka Bláhu, podaného J. Sadílkem, a V. Nováka v roli
ševče Habršperka, přiléhavě maskovaného krejčího
Fialu, hraného J. Dvořákem, jeho ženy v energickém
podání M. Voborské, švarného chasníka J. Kousala a
jeho oddané snoubenky Verunky, hrané V. Lomo
vou, atd.. atd. Zvláštní pochvaly zasluhuje Krystýnka
mladičké R. Dvořákové, v níž nám vyrůstá nadějná
ochotnice.
Vcelku tedy představení, jaké Melbourne dlouho
nevidělo.
J. V.

— Dr. Antonínu Hřebíko
ví, starostovi čs. Sokola v
zahraničí, který žije v
Chicagu, byl udělen ame
rickou organizací Immigrants
Service
League
diplom “ Vynikajícího naturalizovaného občana” .
— Profesor Kalifornské
university v Santa Cruz
dr. Pavel Machotka vydal
společně
s profesorem
Spiegelem knihu “ Messages of the Body” (New
York Free Press,
1974,
440 stran).
— Předseda oddělení po
litických věd na Brock
University, St. Cat.herines,
Ontario, urof. Viktor M.
Fic byl zvolen presiden
tem kanadské Společnosti
asijských studií. Dr. Fic
napsal předmluvu ke kni
ze
Ravindry
Varma
“ Australia
and
Southeast
Asia”
(Abhinav
Publications, New Delhi.
1974).
— Sbírka na založení Ka
tedry českých a sloven
ských studií při Universi
ty of Chicago započala
před 6 léty a do 1. září
tr.
bylo
vybráno
S
152.100.62. tedy čtvrtina
potřebné částky S 600.000.
Společnost pro vědy a
umění vybízí k další pod
poře akce. protože “ jedl
ně naše generace může
tuto trvalou katedru uči
nit skutkem” , šeky mají
být vystavovány na “ Uni
versity of Chicago - Czech
and Slovák Studies” a za
sílány na adresu nového
děkana: Dean K. J. Weintraub.
1010 East 59th
Street. University of Chi
cago. Chicago. Eli.. 60737,
USA.
— V říjnu zemřel v M ni
chově ve věku 51 roků ing.

--

Hledám
muže mezi 48 - 60,

nejraději lékaře, pro
další život a spoluprá
ci. Jsem býv. žena lé
kaře, v pol. čtyřicítky,
erudovaná zdrav, se
stra, od r. 1968 v Záp.
Německu. Nabídky na
zn.
“ Zdrav.
sestra
NSR” do HD.

Hledám

S krajanským pozdravem
Jiří Dušek

l
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\
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ČS. S P O LE Č E N S K Ý A S O C IÁ LN Í K L U B ,

632 St. Kilda Rd., Melbourne,
* pořádá 24. prosince 1974 v 7 hodin večer na hořejší
adrese Štědrovečerní hostinu. Přijďte si s námi za
zpívat koledy!
* V lednu příštího roku Vás zveme na každé nedělní
odpoledne do Střediska na kávu, bábovku a zmrzlin i
a k poslechu české hudby.
* Výbor klubu věnoval ze svého sociálního fondu
Čs. rodičovskému sdružení $ 45.- k úhradě pobytu
2 čs. dětí v letním táboře na Šumavě u Belgrave.
i

Community Rádio Federation připravuje v dohled
né době zahájení pravidelných rozhlasových pořadů
jednotlivých národnostních skupin. Čs. společenský a
sociální klub- se obrací na všechny krajany se žádo
stí o pomoc při vytvoření zvukového archivu pro čs:
vysílání. Prosíme o zapůjčení k jednomu přehrání
gramofonové desky a magnetofonové pásky, ať tzv.
mono či stereo, s dobrou kvalitou záznamu a to jak
s mluveným slovem, tak s, lidovou, populární, taneč
ní a klasickou hudbou. Současně uvítáme připomín
ky a náměty k připravovanému vysílání, které má
započít v příštím roce na středních vlnách. Pište
laskavě na adresu:
Czechoslovak Center (Rádio), 632 St. Kilda Rd..
Melbourne 3005, nebo: Box 91, St. Kilda Yic. 3182

u firmy

O

ČS. D Ě T Í

bez závazků, 50 - 60
let, v důchodu, mluvící
česky nebo maďarský,
za účelem vedení do
mácnosti. Sňatek mož
ný. Mám dům v Syd
ney a menší podnik.
Foto
vítáno. Dopisy
lask. zašlete na red.
pod
zn.
“ Zajištěná
budoucnost” .

High Crest Motors,

VŠE N E J L E P Š Í V N O VÉM ROCE

3. L E T N Í T Á B O R

2
•

Č ESKO SLO VEN SKÉ R O ZHLASO VÉ V Y S ÍL Á N Í
V M E LB O U R N E ?

SKODA

P Ř ÍJ E M N É P R O Ž IT Í VÁN O C A

Čs. rodičovské sdružení v Melbomnw
pořádá ve dnech 4. až 11. ledna ISIS

paní, vdovu nebo
rozvedenou,

COMPANY UNLIMITED

Přejeme všem přátelům, krajanům a známým

*
2

J a to opět “ Na Šumavě” u Belgrave Sm ák. oj*
* kterého budou vítány děti ve věku od 7 do 13 let.#
|•Poplatek za celých 8 dní za jedno dítě. $ 5-~_5
* za dvě děti $ 45.-. VyžádejtěN’ si laskavě ferzy^
* bližší informace a formuláře přihlášek na tdL2
*
91-4333 nebo 467-4864.
•

----------------------------------------------------------------------- _

CA IR N S,

NORTH QUEENSLAND

Československé sdrůžení ‘" Beseda"’' w Caafaeře
pořádá úředně povolenou a kí8t í 2w i»K »s ® Jeeeiíh
v níž bude vylosován dům ve čži i sl JSsaÉi w Casfeefe.
jehož cena je odhadnuta na $ 32jM L G e » t e * je
$ 10.-. Výtěžek loterie bude píe d ám db S ndh mz
stavbu čs. národního domu v Cariáeše.
losů a platy zašlete laskavé na aáressc
BESEDA, C.A.A.C. Ic c „
P.O. Box 1488.
Canberra, ACT. 2501
Těšíme se, že se loterie zúčastní kra ja né * «*šě
Austrálie a že pak budeme moci výherce
bsíseí.
slavnostně přivítat.
B eseis

*
M alý oznamovatel

Prodej.
udržování,
součástky

GEORGE DUŠEK & ASSOCIATES
-

Alojz Lonovič, který byl
zaměstnán od r. 1952 v
Rozhlasové stanici Svo
bodné Evropy.
— Česky hrající Nové di
vadlo v Torontu dostalo
v rámci vládní politiky
“ mnohokulturalismu”
$
2.500 na podporu uvedení
čtyř divadelních her, z
nichž dvě budou hrány v
Ontariu a dvě v Quebe
cu. Kromě tohp' uspořádá
Nové divadlo čtyři reeitační večírky.
— 26. listopadu oslavil v
Ottawě pětašedesátku bý
valý poslanec a aktivní
exilový pracovník Ota Ho
ra.
SVU/ČS

366 High St.,
St. Kilda, Vic.
Telefon: 94-1655,
94-1713
94-1898

í

ř

Z ábavní

skupina “ P O L K A "

srdečně zve Vás a Vaše přátele na

S
\

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU j
>
l
{

dne 31. prosince 1974
od 8. hodiny večerní do 3. hodiny ranní
VE VELKÉM SÁLE DAVON’S RECEPTIOX.

<
/
)

>

316 CH URC H ST., R IC H M O N D , V IC .

\

^

(mezi Swan St. & Bridge Rd.)
<
l Vstupné $ 10.- včetně výborné večeře o 5 ehodech. )
'
Přineste si vlastní nápoje.
)
">
Vstupenky doručíme na zavolání:
\
>
tel. 29-7075 nebo 419-1930
/
O Vaši dobrou zábavu se postarají
)
Bobi’ a B řeťa Tomečkovi )

>

<
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HLAS

DO M D V A

16. 12. 197ř
V soutěži Ceny Izv e s tijí
V ÍT Ě Z S T V Í A L E I D E B A K L ŠVÉDŮ V P R A Z E

Kare!

Janovský'

Kdo bude mistrem Evropy v kopané ?
Necelé dva měsíce pa skončení jubilejního X. m i:šfrovsíví syeva v kopané v NSR rozjel se naplno
nový ročn ík evropského šam pionátu. Není v něm ani íssnfokráí- nouze o překvapení a iak lze těžko říci,
kdo bude mistrem Evropy. Pravda, favority jsou :světoví přeborníci a obhájci evropského prvenství
západní N ěm ci, ale zdá se, že to nebudou snít tento krát tak lehká ja ko posledně.
I. skupina — Československo klo p ý tlo
V. -- Holandsko, Polsko nebo ířálie?

Vysoce favorizovaní Angličané porazili ve své pre
miéře čs. reprezentanty 3 : 0, druhé jejich střetnuti
však ukázalo, že i oni jsou k poražení. Mistři světa
z r. 1966 se totiž doma na WembJey stadiónu v Lon
dýně museli v utkání s Portugalci spokojit jen s bezbrankovou remizou.
I I. — "o te v ře n á s k u p in a "

Nejlépe si vede Wales (zvítězil doma nad M aďar
skem 2 :0 a Lucemburskem 5-: 0, prohrál však ve
Vídni s Rakušany 1 :2 ). Rozhodnutí však asi padne
až v posledním zápase 19. 11. 75 v Cardiffu v zá
pase Wales — Rakousko. Maďarům (vyhráli v Lu 
cembursku 4 : 2) se příliš nevěří.
I I I . — fa v o rite m je Jugoslávie
O překvapení se postarali severoirští fotbalisté,
kteří vyhráli ve Švédsku 2 : 0. prohráli však v Oslo
s Nory 1 : 2. S čistým kontem jsou pouze Jugoslávei
kteří v Bělehradě zvítězili nad Nory s větší náma
hou, než se předpokládalo (3 : 1).

blágrern bylo 20. li. v Rotterdamu střetnutí pora
žených fmglista posledních dvou světových šampio
nátů Jtalů a Holanďanů, které vyhráli domácí 3 : 1,
squndra azzuva však naznačila, že hned tak svou
kůži v soutěži r.eprcdá. Gutsicic-r Finsko prohrálo
všechna tři umám: doma s Polskem 1 : 2 a s Ho
iandskem 1 :3 . v Polsku 9 : 3.
V I. — Debakl

SSSR

^Skupinu vede p-. nečekané ďadkém vítězství v
Dubknu n?ť SSSR 3: 0 irská republika, jejíž repre
zentanti uhrán v Izmlru s lureckem remizu 1: 1.
1 pro-ince zatáhli clo bojů i Švýcaři, kteří v Istan

V posledních 7 letech žila “ předvánoční” Moskva
vždy ve znamení mezinárodního turnaje reprezentač
ních týmů o Cenu Izvestijí, letos však se stal tento
hokejový turnaj soutěží celcsezónní. čtyři účastníci:
SSSR. Československo, švédsko a Finsko sehrají spo
lu každý s každým po šesti utkáních (dva třízápasové série doma i venku) a tak si každý z týmů
nebude moci stěžovat na nedostačující přípravu
na světové mistrovství. — Čs. hokejisté zasáhli do
bojů Ceny Izvestijí třemi zápasy v pražské Sportovní
hale proti svým odvěkým rivalům Švédům, ze kte
rých získali 4 body a skóre 14 : 7. Dres ČSR obléklo
v těchto střetnutích 7 nováčků, kteří se osvědčili,
jako debutanti podali velmi dobrý výkon.
ČSR — Švédsko 4 : 2 (0 : 1, 3 : 1 a 1 : 0)

Silně omlazený čs. tým začal, zápas nervózně a
tak se stalo, že hosté ze Skandinávie dlouhé minuty
svírali Čechoslováky v jejich vlastní třetině. Už v
5. minutě prvé třetiny se Švédové ujali Labraatenem
vedení 1: 0. Augusta sice ve 28. minutě vyrovnal na
1 : 1, hráči Tre Kronor však o minutu později Soderstromem vedli znovu 2 : 1. Jen o několik málo
vteřin na to Martinec vyrovnal na 2 : 2 a od té chví
le byli čs. hokejisté pány na ledě. Ovládli hru a po
dobrém výkonu zvítězili ještě 4 : 2, když zbývající
dva góly dali Hlinka a Novýl
V přestávce mezi první a druhou třetinou byla
na ledě malá slavnost, při které se oficiálně s repre
zentačním dresem rozloučili tři čs. hokejisté: bran
kář Vládo Dzurilla. Jan Havel a Standa Pryl. Zá
stupce čs. hokejového svazu předal všem třem upo
mínkové předměty na jejich reprezentační dráhu.
Odveta Švédů

bul. — V. Německo ještě nevyhrálo
•■
áCnii. ri.srs ”-3 mistrovství svě-£ jsi-vO j9díro potazilo NSR. není zatím v nejlepší formě
Nepříjemné překvapilo své příznivce remizou 1 : 1
demo s Islandem a ani v Paříži nenadchlo a s Fran
cií h r á l o 2 : 2. Nejlépe jsou na lom Belgičané, kteří
vyhrál' v F.ejkjaviku nad Islandem 2 :0 a doma
porazili Francouze 2: 1.

Druhé ze série tří utkání (o 24 hodin později) za
čalo drtivým nástupem Čechoslováků, kteří doslova
ostřelovali švédského golmana LSfquista. ten však
dělal v brance pravé divý. nebyl k překonání. Ne
proměněné šance vzaly čs. hokejistům v druhé tře
tině chuť do hry a tak přibližně od 11. minuty pro
IV . — naději má Španělsko
střední třetiny převzali švédové zcela hru do své mo
Skotští fotbalisté, kteří na mistrovství světa v NSR
ci a o 4 minuty později se Soderstrómem ujali vede
jako jediní neokusili hořkost porážky, zahájili evrop
ní. Martinec sice při přesilové hře v 28. minutě vy
ský šampionát v Glasgově nečekanou prohrou se špa V š il . --- Remiza NSR v Aténách
■nělskem 1 :2 . Svěřenci Laco Kubaly španělé zvítě
Překvapením skupiny jsou řečtí fotbalisté, kteří ve rovnal na 1 : 1, ale pak měli Seveřané téměř do kon
zili i v Kodani nad Dánskem 2 : i, zatímco čtvrtý své premiéře v Sofii uhráli s Bulhary remizu 3 : 3 a ce utkání převahu a po brance Wickstroma a dvou
účastník skupiny, Rumunsko, hrálo v Kodani 0 : 0.
, doma na Karaiskaki stadiónu v Aténách byli v utkání gólech Sundquista vedli už 4: 1. Necelé 3 minuty
i s NSR lepším mužstvem, měli však smůlu a museli před koncem se podařilo Jiřímu Holíkovi snížit stav
na 2 : 4, ale to bylo vše, čeho Čechoslováci dosáhli.
se spokojit pouze s remizou 2 : 2. NSR je však
T riu m fá ln í vítě zství
nadále favoritem skupiny.
Ve třetím utkání se hned od počátku hrálo na jed
iní branku: na švédskou. Kombinovaný čs. tým slo
Obhájce mistrovského titulu Slovan Bratislava pře
__ V Poháru IÍEFA___
žený ze zkušených starších hráčů dobře doplněný
zimuje i letos na čele ligové tabulky. A i když i “ bemladými talenty- byl v porovnání s prohraným zá
lasí” měli výkonnostní výkyvy, byli přesto bezpo
O STR AVA I D U K L A V Í T Ě Z Í
pasem jak vyměněný, předváděl hokejovou exhibici
chyby nejlepším čs. týmem, který se snažil i na
Oba
zástupci
čs.
kopané
v
mezinárodní
soutěži
o
a zvítězil v ní 8 : 1, po třetinách 2 : 0, 3 : 1 a 3 : 0u
hřištích svých soupeřů hrát otevřenou-, útočnou ko
panou, což se nedá říci o mnoha mužstvech. Do Pohár UEFA si zatím vedou skvěle a mají šanci Tři branky dal vedoucí střelec čs. ligy Milan Nový
jarní odvety (v březnu) budou nastupovat s dvou na postup clo čtvrtfinále. Přímo o senzaci se v prv z Kladna, po jedné pak Horáček (nováček), Marti
ním utkání 3. kola postaralo mužstvo Baníku Ostrava, nce, Hlinka, Augusta a Novák. Za Švédy skórova!
bodovým náskokem před mužstvem Sklo Union Tepli
ce, které po nevalném začátku v sezóně se rozehrálo které zvítězilo v Neapoli nad předním týmem Itálie Ahlberg (ve 38. minutě snížil stav na 1 : 4).
AC Napou 2 : 0 a je tak v odvetě velkým favoritem
V soutěži o Cenu Izvestijí bjda sehrána už tato
a pod vedením svého nejlepšího borce čs. internacio
postupu mezi 8 nejlepších týmů soutěže. Hrdinou další střetnutí: mužstvo SSSR zvítězilo nad Finy: v
nála Bičovského se v posledním kole podzimu dostalo
zápasu
.byl
ostravský
brankář
Micbaíik.
který
podle
Moskvě 8 : 1. 7 : 3 a 4 : 3, a na finských kluzištích
ještě na druhou příčku, na kterou si dělali zálusk
názoru italských novinářů podal výkon, jaký fanoušci 7: 2. 5 : 2 a 5: 3. Švédové porazili Finy 2: 1, 9 : 1
fotbalisté VSS Košice.
v Itali: od brankáře už dlouho neviděli. Michalík a jednou (v druhém střetnutí) se mužstva rozešla
Příznivci kopané v hlavním městě republiky však
přiváděl hráče soupeře přímo k zoufalství, nedoká za remizy 5 : 5.
příliš spokojeni být nemohou: všechna mužstva (nejzali ho překonat z několika krcku. A jen a jen je 
■lepší je Bohemians) jsou v dolní polovině tabulky.
H A T — 'TR iC K V Á C L A V A N ED O M A N S K É H O
Sparta dokonce bude mít na jaře co dělat,, aby se mu patří clík za to, že konto Ostravy zůstalo i pn
hodmové rte;:polské ofenzívě čisté. Pak se hra v poli
zachránila. — Úroveň podzimní části 1. čs, fotbalové
Když
před dvěma mě- byl totiž 1. prosince v San
vyrovnala a Albrecht, levý křídělní útočník Ostravy,
ligy nebyla valná, mužstva příliš taktizovala a na
sici oblékl čs. hokejový Diegu ústřední postavou
měl
velkou
šanci,
obešel
už
i
italského
brankáře,
cizím hřišti hrála vysloveně defenzivně, spekulovala
ale nedokázal skórovat. Vše si však vynahradil li. reprezentant Václav -Ne- zápasu americko-kanadské
na remizy, které mnohdy nevyšly.
dres ligy WHA mezi týmy Tom'nut před koncem zápasu, když získal svému muž domanský poprvé
13. kolo: Bohemians — Jablonec 3 : 0, Teplice
stvu vedení 1: 0. Z něho byli zřejmě neapolští šo mužstva Toronto Toros, ronto Toros a San Diegem.
— VSS Košice 3 : 0, Zbrojovka Brno — Inter Brati
shodli se experti v názo- Toronto vyhrálo 3 : 1 a
slava 5 : 1, Slovan Bratislava — Žilina 8 : 1, Baník kováni a v necelých dalších pěti minutách inkasovali ru, že on i Richard Far- Nedomanský dal všechny
z kopačky Kolečka druhý gól, který jim nedává pří
Ostrava — Třinec 3 : 1 , AC N itra — škoda Plzeň
da mají před sebou velkou branky a dosáhl poprvé
liš velké naděje v Ostravě.
2 : 1, Spartak Trnava — Dukla Praha 2 : 1, Slavia
profesionální kariéru. Na hat-tricku coby profesio,
Dukla
Praha
vedla
na
hřišti
Bohemians
nad
čtvrtým
Praha — Sparta Praha 3 : 0 ( ! ) .
jejich slova už pomalu nál. Zvýšil tak
počet
14. kolo: VSS Košice — Spartak Trnava 3 : 1, Jab týmem Holandská, mužstvem FC Twente Enschede dochází, alespoň v přípa- vstřelených branek v prolonec — AC Nitra 1 : 0, Žilina — Bohemians 1: 1, v poločase už 3 : 0 a zdálo se, že soupeř už je úplné dě Nedomanského.
Ten fesionální lize na 15.
Inter Bratislava — Baník Ostrava 1 : 0, Slavia P r a  na lopatkách. Krátce po změně stran Holanďané
snížili
stav
na
i
:
3
a
přesto,
že
'při
tomto
stavu
ha — Teplice 2 : 2, Dukla Praha — Zbrojovka Brno
0 : 0, Třinec — Slovan Bratislava 2 : 3, Sparta P r a  zůstalo až do konce zápasu, tato branka zřejmě způ
sobila. že odveta Dukla Praha — FC Twente Ensche I
ha — Plzeň 5: 3.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
15. kolo: Teplice --- Sparta 2 : 0, Baník — Dukla de bude ještě hodně dramatická. Výsledek 3 : 1 je |
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
2 : 1 , Bohemians — Třinec 2 : 0 , Trnava — Slavia spravedlivý, neboť Holanďané se v Praze předsta3 : 1, Brno — VSS Košice 4 : 1, Slovan Bratislava — . vili jako dobrý reprezentant útočné kopané, ale bylo
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Inter Bratislava 1 : 0, škoda Plzeň — Liaz Jablo snad až neuvěřitelné, jaké brankové šance nepro |
Telefon: 42-5980
měnili.
Branky
Pražanů
vstřelili:
Karel
Dvořák.
nec 2 : 1, Nitra — Žilina 1: 0.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 7.-.
Tabulka po 15. kole: 1. Slovan Bratislava 20 bodů. ' Krumbch a Nehoda.
DO ZÁMOŘÍ LODNÍ POŠTOU:
NZ $ 7.-,
skóre 39 : 18; 2. Union Teplice 18 b.; 3. VSS Košice,
Další utkání 3. kola Poháru UEFA: Juventus Tu
4. Baník Ostrava, 5. Zbrojovka Brno (po 17 b . ) ; 6. rín
Ajax Amsterodam 1 : 0, Hamburger SV — I US $ 10.-, Can. $ 10.-, £ stg. 4.50, DM 24.-, Rand
Inter Bratislava, 7. Liaz Jablonec, 8. Spartak Trnava Dynamo Drážďany 4: 1. Partizán Bělehrad — • 1. | 7.-, nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
(po 16 b .); 9. Bohemians 15 b.; 10. Dukla Praha, FC Kóin 1 : 0, Borussia Monchengladbach — Reál
kého příplatku do různých žerní sdělíme na
11. Slavia Praha (po 14 b .); 12. Třinec, 13. Žilina Saragcssa 5 : 0, Derby County — Velež Mostar (Ju
požádání obratem.
(po 13 b . ) ; 14. Sparta Praha, 15. AC N itra (po 12 goslávie) 3 : 1 a FC Amsterodam — Fortuna Duesseidorf 3: 0.
_
.
b . ) ; 16. Škoda Plzeň 10 bodů, skóre 17 : 31.

Fotbalová liga

j

