Regisfered at the G .P.O . Meibourne for posting as a Periodical — Category " B "

Price 30c

HLAS DOMOVA

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER .

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XXV.

Číslo 22.

Meibourne 27. října 1975
Spor je o vybalancované zníženie branných sil

Rozhovory vo Viedni uviaili
Už před viac ako dvorná mesiacmi skončila konferencia o európskej bezpečno
sti a spolupráci v Helsinkách. Fanfáry o "úspechoch mierovej politiky Sovietskeho zvázu" zazněli veťmi hlučné. Ale důsledky tejto veTkej diplomatickej
konklávy sa dosial' neukazuji!. Naopak! Srně svedkami určitého rozčarovania.
Na Západe si veřejnost' uvědomuje stále viac a viac, že slovám spísaného do
kumentu ináč rozumejú y Moskvě a ináč vo Washingtone alebo v ktoromkoťvek
inom hiavnom meste západného světa. A tak sa teraz Východ a Západ vzájomne obviňujú. Vyčítajú si, kto aké ústupky urobil a volajú jedni i druhí po
reciprocitě.

Súčasne so ženevskými
poradami začali, vo Viedni
rozhovory o znížeňí bran
ných sil v strednej Euró
pe. Dohoda o tomto predmete mala byť druhým
stťpom európskej bezpeč
nosti a celej politiky détente. Vo Viedni sa zisli
k poradám tri tábory:
představitelka NATO obranného spoločenstva, zástupci Varšavského paktu
a niektori európski neutráli, V podstatě bola to te
da tá istá spoločnosť ako

v žene ve. Ale zatial’ čo v
Ženeve ako tak zosmolilí
dokument, s ktorým je te
raz nikto nť spokojný, vo
Viedni sa porady nepohlí
z miesta. hoci povodně
americká vláda dala najavo, že dá súhlas k dekla-

rácii o európskej bespeč
nosti len za předpokladu,
že dojde aj vo Viedni k
dohodě o znížení branných
sil v strednej Európe. Po
dvoch rokoch je nádej vo
Viedni veTmi nepatrná.
Prečo
vlastně viaznu

viedenské porady? Tato
otázka je teraz o to viae
na -mieste, že už máme
pod střechou deklaráciu o
európskej ..bespečnosti a
tak by mala v Európe pře
vládat’ váčšia istota, ktorá
by hravé dovolila zníženie
branných sil tam, kde Vý
chod a Západ stoja proti
sebe v besprostrednej konfrontácii. Niektori pripnmínajú, že viedenské rokovanie uviazlo aj preto, lebo sa čaká na výsledok
iných rozhovoroch o vojen
ských záležitostiach, na
(Pokračovanie na str. 2)

Po Gromykově návštěvě Československa

Zasedal Ú V KSČ

Před více než 28 lety přiletět do Československa sovětský zahraniční ministr
jen proto, aby se osobně přesvědčil, zda dochází v pořádku sovětské obilí a
byl moc překvapen, když se při té příležitosti dozvědět, že se lid bodá ujmout
woo a vtan# svsj osad db rukou tatíčka Stalina. Le
X /tos je situace naprosto odSšná: do Prahy přSetěi po
čátkem měsíce Groosyfce jen proto, aby vzat aa svá
apod., se zhoršením hospodářské situace Austrálie se bedra významné pocty {viz mžasié asi® HD) a krát
však situace změnila a Menzies se nyní setkává s ce potom byt® svoláno zasedání ústřediašho výbore
nepřátelstvím. "U ž mám dost té hry", řekl noviná
KSČ, které se zabývat® těstě? výfcradbě obBbp, isfiž
řům. "Nedávno mne lidé chtěli dokonce zbít, tak si
barvím vlasy a nechávám .si narůst vousy, aby si správněji zemědělskými problémy-

Střípky z Československa

mě s Whitlamem už nepletli."
* * Na začátku letošního roku vyšla vyhláška č. 9/75,
dle niž byl prohlášen 28. říjen za "významný den",
což znamená, že ve skutečnosti není tak významný,
aby se slavil pracovním volnem, tedy ani pracovním
volnem přesunutým na sobotu nebo neděli, jak se stá
valo v minulých letech. Zkrátka nyní je běžným pra
covním dnem> neslaví se ani jako "Den znárodnění".
* * Otto šling, popravený v roce 1952 spolu se Slán
ským, byl sice později plně. rehabilitován, ale to už
dnes zřejmě neplatí. V polovině října vydalo pražské
ministerstvo vnitra výnos, kterým se zbavuje čs. ob
čanství vdova pů Otto ŠlingoVi, Marian šlingová, kte
rá žije v Angli a provinila se tím, že hrála v britské
televizi sama sebe, když byly vysílány episody z její-,
ho života. Výnos říká, že veřejně hanobila čs. režim
a tamní sociální zřízení.
,
* * Mít svůj byt je v Československu pro mnoho lidí
,i třicet let po válce stáie problém. Režimu se nedaří
zvýšit takovou činnost, která by umožnila větší po
čet bytových jednotek, ale zato se mu daří přesvěd
čovat lid, že jeho byrokracie je velmi činná. Tak se
dovídáme z es. tisku, že není dostatek lidí a mate
riálu na stavbu bytů, ale jiná zpráva zase říká pyš
ně, že bylo vydáno nařízení, die něhož má být pova
žováno nenarozené dítě za člena domácnosti, dostanou-li příslušné úřady úřední lékařské potvrzení, žě
žadatelka o byt je těhotná. Taková okolnost umožní
příděl několika dalších metrů bytového prostoru —
bude-li tento prostor momentálně po ruce.
* * Lid v Československu je informován o celém svě
tě. Přečetli jsme Si např. v čs. tisku (Mladá fronta
14. 10.) tuto informaci z Austrálie: "Sydneyský úřed
ník Don Menzies je velmi- podobný australskému pre
miérovy (M F) Whitlamovi. V minulosti mu to při
nášelo dost příjemných chvil a výhod — lidé ho na
ulici přátelsky zdravili, taxikáři ho vozili zadarmo

Z postupně uveřejňova
ných projevů na zasedáni
ÚV KSČ se dostalo lidu
poučení, jak důležitou roli
v dalších programech rů
stu zemědělské výroby
hraje rozšiřování odrůd so
větské pšenice, jak měnit
skladbu hybridů, vyšlechťovat výkonné jednokličkové odrůdy cukrovky a
silážovat řepné skrojky s
přídavkem slámy či jak
rozšiřovat závlahy a od
vodňování
zemědělských
půd podle nejnovějších so
větských metód, a nebýt
toho, že na sjezdu dostal
slovo také ministr zahra
ničí Chňoupek a že jeho
slova byla otištěna vedle
projevu, který se zabýval
správnou ideologickou vý
chovou zemědělců a pěsto-
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musei. tfagažvaÉ: i e země
dělství skýtá jljeěšBý jprsfelém . s .nímž se
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zabývat.
Soudruh
deřekl ovšem pro veřejbesč
nic nového, co by až ne
tvrdil dříve. ZdůrazzšL že
čs. zahraniční politika je
prováděna pod přímým ve
dením ústředního výboru
strany a “ tvoří neodděli
telnou součást koorámova
ného úsilí - zemí sociali
stického společenství” . Tu
to- politiku uskutečňuje “ v
době, kdy dochází k vý
znamným změnám v pomě
ru sil ve světě, které jsou
především důsledkem stá
lého růstu politického, ho
spodářského, obranného a
(Pokračování na str. 2)
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OHLÉDNUTÍ NA HISTORII
Cassovius

Kdysi jsem se velmi těšil na oslavy 28. říjha:
vlající prapory, vojenské přehlídky, ulice malého
posádkového města plné lidi a dobré nálady — to
jsou moje nejjasnějši vzpomínky z dětství na tento
den. Dnes, daleko od rodného města a hodně let
od těch dětských dává mi výročí opětného nabytí naší
samostatnosti příležitost k -zamyšlení nád naší hi
storií, jejíž linie se zdá až překvapivě důsledná avznešená — přes stálý tlak, stálé ohrožování ná
roda v centru starého světadílu okolním světem —,.
nebo snad právě proto, pro tu potřebu být stále ve
střehu.
Naše známé dějiny'začaly před více než tisíci léty,
když se slovanské kmeny od Černého moře dostaly
na území dnešních Čech, Moravy, Slezska a Slo
venska. V devátém století už . vytvořily říši Velko
moravskou, která se stala jedním z nejdůležitěj
ších křesťanských států. Byla pak rozbita až vpá
dem Maďarů a její východní část, Slovensko-, zůsta
[o po tisíc let pod uherským panstvím.
V západní části vytvořil kmen Čechů pod vede
ním Přemyslovců brzy zárodek nového slovanského
státu. Na jeho- počátku vyniká postava křesťanskéno světce knížete Václava, postava jedinečná: upro
střed barbarského světa český vévoda odmítl jít
cestou výbojů a násilí, rozhodl se vést svůj lid k
opravdovému křesťanství, a na této cestě šel sám
příkladem. Kupoval otroky a propouštěl je na svo
bodu — 900 let před zrušením otroctví v Americe
—, zakázal mučení, zrušil trest smrti. V mezinárod
ní politice nalezl nejvhodnější řešení začleněním
českého, státu do tehdejší obdoby “ spojených náro
dů” , do tzv. Svaté říše římské a v ní mu získal
přední postavení. A i když byl kníže Václav natolik
p6ed svou dobou, že musel padnout, vtisknul tehdy
vznikajícímu národu pečeť opravdovosti a služby
vznešeným ideálům.
Od vévodství v 9. století vzrostl český stát v kní
žectví během století desátého a stal se královstvím
dvě stě let nato. čeští králové, jedni z nejmocněj-''
ších panovníků v té době, dosáhli nejvyšší hodnosti
tehdejšího světa, hodností císařské, české králov
ství bylo v čele Svaté říše římské počtem obyvatel,
vojenskou sílou, státnickým uměním, bohatstvím a
všeobecnou vzdělanosti.
Zájem tohoto vyspělého a mravně opravdového
aárcda se zcela přirozeně soustředil na nejdúležítější otázka té sksby — otázku náboženství a věčného
spasení. Byte nevyfencseiné. že Češí byli první, kteří
se ifiraefi potýkat s ústředním problémem středověku
— mrav ním rozkladem cír k v e —- a že se první po
ta š® o ježw ná^raTu. Dnes, po pěti stech -letech,
wiá&se. jak církevní sněmy reformují katolickou
cirtev opatřeními, která se nápadně podobají tonac_ oč BS&rsaJI hsisžíé ve století čtrnáctém.
Provedemm církevních reforem si český národ vy
bojoval zvláštní postavem v křesťanství, ■a .po za
hojení těžkých ran z doby husitských válek dal lid
stvu mySeeku na novou mezinárodní organizaci, kte
rá by nahradila zkompromitovanou a neúčinnou
orgarázací “ římského císařství” . Tehdejší vysoce
pcferc&ové návrhy Jiřího -z Poděbrad se vřele vzpo-.
mátají v kulturním světě’ dosud.
Dvěstě let se český národ těšil ze svého zvlášth2 sd postavení, až se na začátku 17. století střetl
s novým politickým směrem, který začal vytlačovat
stát a jeho demokratické zásady — s absolutismem.
¥ českých zemích představovali absolutismus Habs
burkové, kteří spojili tento nový politický koncept
s ©brožujícím se katolicismem.. Došlo k nevyhnutel
nému boji, ve kterém byli Češi strašlivě poraženi.
Jejich zvláštní postavení v křesťanském světě bylo
zničeno, vedoucí a vzdělané vrstvy byly vyhnány
nebo likvidovány, jejich majetek byl z velké části
vyrlastněn a dán cizincům. Na konci Třicetileté
války zůstalo ze čtyřmiliónového vzdělaného, kve
toucího a mocného národa kolem miliónu negra
motných nevolníků, pracujících pro cizí panstvo.
Čeština, která dosáhla svého vrcholu v Kralické bib
li, . přestala být spisovným jazykem.
A přece byl tento zdecimovaný národ tak silný
a tak životný, že vytvořil i v době své poroby lido
vou kulturu, kterou se dodnes může chlubit před
světem. Bylo pak jen otázkou času a přležitosti,
kdy se češi znovu vzchopí. Tato příležitost se do
stavila v 19. století příchodem nového myšlenko
vého směru, který šel Evropou — osvícenství. Bě
hem několika let se umlčenému a negramotnému
národu zrodila z jeho venkovského lidu nová inte-1
lígence a začal rychlý a bouřlivý proces národního ’
obrození. Každé desetiletí přineslo další pokrok a .
rozšířilo a zdokonalilo národní ; život. Literatura,
(Pokračování na. straně 2)
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Rozhovory vo Viedni uviazli
(Pokračovanie zo str. 1)
rokovanie medzi Spojený
mi štátmi a Sovietskym
zvázom v ženeve, na tak
zvané rozhovory SALT II o
ď alšom ' obmedzení strate
gických nukleároych zbra
ní. Ale aj tie uviazli a
čaká sa na priame roz
hovory medzi. prezidentem
Fordom a generálnym tajomníkom Brežnevom, ktorý mál už v lete prísť na
návštěvu do Washingtonu.
Ale aj jeho návštěva sa od
kládá, pretože Helsinky
nepriniesli to zmiernenie
politického napátia a naj
ma priamu úl’avu v myšle
ní l’udí ako sa očakávalo.
Lenže už na prvý pohl’ad možno odmietnuť ná
zor, že viedenske rozhovo
ry uviazli preto. že uviazli
rokovania SALT II. To
jednoducho preto, že prob
lematika viedenských ro
kovaní je ďaleko jednoduchšia a vzťahuje sa na
zistené problémy vojenskej
situácie v strednej Euró-.
pe,. zatial’ čo SALT II
představuje komplex ziožitých á dosiať pre obe stra
ny neustálených skutoěro
stí. A tak nepozostáva nič
iné, len si zopakovat' prob
lematiku viedenských rozhovorov ako bola nastole
ná na začiatku pořád.
Oficiálně sa hovořilo,
že ide o vybalancované a
priame zníženie branných
sil na obou stranách. Spor
je o to vybalancované zníženie, pretože hrá tu svoji;
úlohu aj geopolitika. Totiž
aj keby obe strany: NATO
a Varšavský pakt malí
rovnaké množstvo vojen
ských sil v stredoeurópskom priestore. tak je
predsa z hradiska vojen
skej stratégie vel'ky rozdiel, keď Amerika odsunie
svoje jednotky o niekol'-

ko tisícok kilometrov od
miesta ich terajšieho postavenia a keď Sovietsky
zvaz odsunie svoje jednot
ky len o pár stovek kilo
metrov. To je jeden prob
lém, kťorý viede.nské ro
kovanie sťažuje. Druhý
spočívá v. tom, že Soviet
sky zváz má v strednej
Európe ďaleko viac voj
ska ako Spojené státy. A
tak priame zmenšeme o
numericky rovnaký počet
znamená značná nevýhodu
pre Západ a značné zvý
hodněme Východu.
Z hTadiska vojenského
sú tu ďalšie vel'ké rozdiely. Například, sovietí v
tom priestore majú dva
krát viac tankov ako Spo
jené státy. Naproti točnu
sa za.se pripůšťa. že Spo
jené státy a teda celý Zá
pad má převahu v takííekej mikleáruej výzbroji a
v letectvo. Za týefet® okol
ností bolí vo Všední před
ložené tieto návrhy: Zo
strany sovietskej - rwno-

meriié zníženie (numeru -letectvo. PodTa posledké) na oboch stranách, ných správ z Washingtonu
pri čom by sa do zníže- minister zahranič-a Kisnia zarátali aj lietadlá a singer sa snaží o výcho
nukleárna taktická vý disko zo stepej uličky a
zbroj. Zo strany Západu: vraj doporučil ocbomíkom
sa navrhlo 60 až 70 tisíc NATO společenstva., aby
vojákov zníženia pozemné- preskúmaii- či. by z hra
ho vojska na straně sovíet- diska bezpečností Západu
skej a 30 tisíc na straně bolo únosné, keby Wa
americkéj. Tak by sa za shington vystel v úsírety
chovala akási rovnováha. Maskve v tom. že by Ame
Potom Sovietsky zváz na rika . z tohoto priestoru
vrhuje, aby sa zníženie tý stíaMa aj tisícku nukleárkalo všetkých mocaoetL nycfa zbrani a nějaké le
ktoré majú vojenské sily tectvo. a to za předpokla
v strednej Európe. zatial' du. že by sovieti bolí
čo Amerika aavri^je. aby ochotní redprocitne znížiť
sa prvý kMáiBgest m ilé  podstatný počet svojich
nia týkal lesí Spojených tankov.
Stator a Sorietskefeo zva
Vseobecne sa však má
za a eie ©statných.
za to. že terajšia medziNa íesnio bode .zamrzli národná rosprava o dórotóov osy. Sovietí nechcu sledkov konferencie v Hel
ani počat' o vyváženom sinkách. to vzájomne upozaížení branných sil (po dozrievanie nijako nevyměr 7t tisíc ku 30 tisícom) tvárá ovzdušie, v ktorom
a žiadajú- aby sa za kaž by sa mohol zrodit’ nějaký
dá cenu do dohody o zníže- kompromis vo Viedni v
ní zarátali aj taktické nuk najbližšom čase.
leárně zbraně a útočné
D. Lehotský

Zacodal ÚV KSČ
fFckračováiíí se sír. 1)
morálního potenciálu svě
tového socialistického spo
lečenství a důsledkem na
růstající sfly komunistic
kého a dělnického hnutí a
národně
osvobozovacího
b o je .
Úspěchy socialistické po
litiky přičítá Chňoupek dů
slednému uplatňování poli
tiky mírového soužití, a za
nejvýznamnější úspěch po
kládá uskutečnění helsin
ské konference.
“ Nyní půjde o to” , řekl
Chňoupek. “ pozitivní vý
sledky helsinské konferen
ce realizovat, prosadit do
hodnuté principy vztahů
mezi státy do současných

meznárodnfch vztahů a u- kého společenství, mluvil
dělat z nich normy mezi 0 těsné spolupráci KSČ a
národního života, které si KSSS a jen v té souvislo
nikdo nesmí dovolit poru sti dodal, že “ jejím výra
šovat. Československo, po zem byla i. úspěšná návště
dobně jako ostatní socia va clena politbyra ÚV
listické země prohlásilo ve KSSS a ministra záhraničstanovisku předsednictva ních věcí SSSR s. A. A.
ÚV KSČ a vlády ČSSR, že Gromyka, která znovu po
bude výsledky konference tvrdila neochvějné přátel
důsledně plnit.” Nyní pů ství atd.”
jde o to, dodají asi lidé
Zdá se však, že přes
v Československu a západ , všechny přijímané projevy
ní svět, co kdo považuje otrocké věrnosti nepovažu
za
pozitivní
vý jí sovětští soudruzi to přá
sledky dohody v Helsin telství za neochvějné a že
kách.
1 možnost částečného plně
V části projevu, věnova ní dohody v Helsinkách vy
né dalšímu “ prohlubování volává závažné problémy
spolupráce a posilování
především
pro
režimy
iednotv” zemí socialistic- obou nejzápadněji polože
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na níž budou předány výroční ceny nejlepším hráčům klubu
K T E R Á S E KONÁ V SOBOTU 15. LISTO PAD U 1975
V S Á L E ST. K ILD A BOW LING C LU B U ,

Fitzroy St., St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu
Pivo a všechny druhy vína a likérů možno dostat za barové ceny
kontinentální hudba
★ Velká tombola
Vstupné $ 9.00 včetně teplé večeře a dobře zásobeného studeného buffetu
Reservování míst: tel. 598-5756 (Chrpa),
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ných soudružských států.
Mnohé okolnosti, spojené š
Gromykovou cestou do
Československa a Východ
ního Německa tomu na
svědčují. Západní reakce
na plnění především 3. ko
šíku helsinské dohody so
větským blokem je velmi
kritická a brání uskutečňo
vání jiných, pró sověty vý
hodných částí dohody. So
větský zahraniční ministr
neletěl .ze zasedání Valné
ho shromáždění SN do Pra
hy a Berlína jen pro řá
dy nebo k instrukcím jak
pěstovat sovětskou pšeni
ci.
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Ohlédnuti na historii
(Pokračování Se strany 1)
hudba, výtvarné umění dosáhly rychle evropské úrovně. Za nimi šlo hospodářství a politika. Již v první polovině 19. století přišel český národ
s odvážným plánem přebudovat habsburskou říši na
moderní federální útvar, založený na sebeurčení ná
rodů, na politické svobodě a na společných zájmech
všech zúčastněných národů bránit se proti ábsoluiistickym říším německé a ruské. Blahodárnost to
hoto plánu, navrhováného především Palackým a
Havlíčkem a rozvíjeného dále Kramářem a Masa
rykem. dovede plně ocenit teprve, současná doba.
Bohužel tupost habsburské dynastie a zaslepenost
rakouských Němců a Maďarů tento plán zmařily a
přinutily Čechy, aby hledali naplnění svého národ
ního poslání v samostatném státě.
Spolu s národním obrozením českým šlo i národ
ní obrození na Slovensku. Začátky byly společné,
protože "kralíčtína” , tj. řeč bible Kralické, byla
společným literárním jazykem Čechů a Slováků, ale
odlišných tisíc let vývoje nebylo možno překonat a
tak si Slováci brzy zvolili svůj vlastní spisovný ja
zyk.
V Masarykovi československé národní obrození
vyvrcholilo a bylo ukončeno. Masaryk předložil ce
lému národu otevřeně otázku národní samostatnosti
a národ použil první příležitosti, která se mu na
skytla, aby samostatnosti dosáhl a vytvořil si tím.
možnost naplňovat své velké ideály.
Úkoly, které na konci první světové války čekaly
6y2 miliónů Čechů a hrstku uvědomělých Slováků, by
ly tak obrovské, že je až nepochopitelné, jak si je
naši otcové troufali na sebe vzít. Znamenalo to vy
budovat stát i přes trvalý odpor více než tří miliónů
■Němců, kteří dělali vše, aby mu škodili. Tisíciletý
útlak a pomaď-aršťování na Slovensku a na Podkar
patské Rusi představovaly další potíže pro samostat
ný stát. K tomu pak přistoupila obtížná mezinárodní
situace — brzy bylo Československo jediným demok
ratickým státem na východ od Rýna, se sedmdesátimiliónovou nacistickou diktaturou, která jě obklopo
vala. A přesto zůstalo snad jediným státem na svě
tě, který plně chápal světové události, který pod ve
dením presidenta Masaryka a Beneše vzal na sebe
úkol být výspou a obráncem demokracie v moři to
tality, a který byl na tento-úkol připraven. Bylo
třeba spojených sil demokratických i protidemokra
tických mocností, aby byl československý stát vy
vrácen.
Během války si oba naše národy vytyčily další čil, je
hož úspěch mohl změnit běh poválečných událostí v
Evropě. Byl to úkol vytvořit z poválečného chaosu na
svém území nový typ demokratické společnosti, opře
né o plánované smíšené hospodářství, a tak vytvořit
vzor pro ostatní svět, vzor, který by vzal vítr s
plachet komunismu a překonal jej ne násilím, ale
příkladem a silou myšlenky. To by byl pokus, který
byl východní diktatuře v budoucnosti nebezpečnější
než atomová puma, a proto byl zničen na příkaz Sta
linův zradou československých komunistů a tlakem
komunistů sovětských.
Po dalších dvacet let byly oslavy našeho národního
svátku v Československu rozpačité — 28. říjen nebyl
jen symbolem státní samostatnosti, ale především
symbolem myšlenek, které k němu vedly. Když po
dvaceti letech komunistického režimu lid Českoslo
venska odmítl ve své drtivé většině politický, ideolo
gický a ekonomický monopol komunistické strany a
žádal politickou pluralitu, hospodářskou samosprávu
pracujících a zejména obnovení demokratických svo
bod projevu, sdružování, volné volební soutěže a prá
va na opozici, udělala invase sovětských vojsk tomuto
rozběhu konec. Po odstranění reformistů z vlády
bylo rychle odstraněno vše, co připomínalo nekomunistický hlas demokraticky smýšlejícího lidu. Podni
kové rady byly zrušeny, odbory klesly rychle do ro
le propagandistických pomocníků mocenské kliky, zno
vu se zavedla persekuce jako-nástroj zastrašování, zno
vu se soudy a mocenské orgány soustředily na hlídá
ní a pronásledování odpůrců režimu, pracoviště se
opět proměnila v příliš mnoha místech v neradostné
pole zápasu o vyšší pracovní výkon bez přiměřené
hmotné a sociální kompensace, znovu převládly sna
hy proměnit člověka v pouhou lehce manipulovatel
nou jednotku.
Dějiny jdou dále. Ať již doma nebo v exilu ne
musíme se stydět za úkoly,, které jsme.si předsevza
li, i když byly často, nad naše národní síly. Naše ne
zdary jsou zaviněny především malostí ■prostředků,
nikoliv cílů. Naše vítězství bude znamenat vítězství
ducha nad hmotou. V tomto duchovním vítězství zů
stává 28. říjen dnem našeho poslání, naší národní
hrdostí.
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Co vidíme na obrazovce

Č ESK O SLO V EM SKO

zkratce

Marcela Čechová
Napsala mi známá z Prahy, že si koupila novou televizi. Není sice barevná,
ale aspoň bude mít na co po večerech koukat, ona a hlavně je jí malý kluk.
Protože v úvodu stejného dopisu psala poměrně otevřeně o těžkých poměrech
v republice (nepodepsala se samozřejmě svým jménem a dopis odeslala z ji
ného místa), a o tom, jak ráda by také žila v zemi, kde děti mohou rovně
vyrůstat, poněkud mne to nazlobilo. Odepsala jsem, že programy televize, o
<teré byla řeč, rozhodně nepatří mezi zdroje pravdivých a nezkreslených infor
mací. Naopak ještě uškodí dítěti, které krmí každý den zkresleninami a ''ne
pravdami ve škole. Televize nemusí být jen neškodnou "bačkorovou kulturou",
ale velmi nebezpečným politickým prostředkem k vymývání mozků.

Známá se urazila. Zpy pro děti - sovětský detek
tovala jsem svědomí: ne- tivní film Já kriminalista.
ukřivdila
jsem jí? Je Následuje tah sportky, ze
opravdu televize v Česko mědělský magazín o hrdi
slovensku tak špatná, stej nech socialistické práce,
ně špatná a prolhaná jako přenos z mezinárodního
Rudé právo a ostatní tisk? maratónu míru v Košicích,
Běžný čs. konzolidovaný televizní politické noviny,
občah rádio, neposlouchá a pořad ‘ ‘Ekonomika těchto
v novinách se; zajímá po dnů” o využívání materiá
drobněji jen o sport. Na lu a pracovního času. Ve
televizi však kouká téměř čer pak film Talenty v ze
každý. Snad je v jejích po leném - o umělecké činno
řadech víc pravdy než na sti vojáků. Druhý televiz
stránkách denního tisku? ní program (víc jich v
Obstarala jsem si progra Československu není) na
my čs. televizního vysílá bízí jako alternativu doku
ní. Hleďme, co předkláda mentární pořad o práci
uměleckého
la svým divákům napří Armádního'
klad od soboty 4. října do souboru a východoněmec
soboty 11. října:
ký dokument Espenheim
volá Boženu. Jak vidět,
sobota:
8.00 - hned ráno á na uví vysílání politického zamě
tanou pořad ‘ ‘Dukla - sym ření zabírá většinu vysíla
bol bratrství v boji” . Po cího času.
Pořady všedních dnů
řad trvá hodinu a je ná
sledován lekcí němčiny.
pak. nejsou příliš rozdílné
12.15 - Hovoříme ruský - od víkendů. V pondělí 'v
lekce pro pokročilé. Opa 19.30 diváci sledují pořad
ke Dni čs. lidové armády,
kuje se několikrát týdně.
14.10: film pro mládež, když předtím v 15.25 ab
tentokrát polský: Zachraň solvovali první lekci “ zá
te piráta. Děti jistě zůsta kladů politických znalostí”
nou u obrazovky i v 15 ho a kurs ruštiny. Ti nejvy
din, kdy začíná reportáž trvalejší se ještě ve 22.20
mohou podívat na pořad
z branné soutěže.
V 16.55 je něco pro ty, kte o zavádění náročnějších
ří v novinách prohlížejí osnov v učňovském škol
jen zadní stránku - přenos ství. V úterý a ve středu
z první ligy kopané. Ale jistě každého zaujmou po
od 19.00 začne pravé ško řady “ Chceš býti nováto
lení - nejprve Televizní no rem?” , “ Federální krimi
viny, následované úvahou nální ‘ ústředna pátrá” ,
k mezinárodním událo “ Prohraná partie” - doku
stem. Ve 20.00 - to už jsou ment o “ bývalém občanu
u obrazovky všichni členo ČSSR” L. Pachmanovi,
vé rodiny -'je na progra pořad o výstavě výtvarné
mu původní televizní hra ho umění socialistických
známého dramatika J. zemí v Moskvě, filmová
Dietla. Jmenuje se První reportáž o putování sovět
žena království a jedná o skou zemí, pořad pro de
životních osudech předsed váté ročníky škol “ Kdo
má právo, má povinnosti”
kyně JZD.
V neděli ráno opět něco - pohled- do naší ústavy a
DÁREK K VAKOCtM,
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdařme již
toto vánoční číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa
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hra “ Ohnivé křižovatky”
o lidech, kteří zakládali
Východoslovenské železár
ny. Mladí rodiče se pak
mají ve středu večer dívat
na pořad, v němž bude
rozebírána otázka, co je
vlastně domov. Ve čtvrtek
a v patek televize přináší
pořady “ O socialismu jako
první fázi komunismu” , o
celnících, hru sovětského
dramatika Viktora Rozova
Neklidný den a sovětský
film Krutý i s původními
titulky:
A už je zde znovu so
bota a neděle, kdy národ
usedá k obrazovkám. Uvi
dí dokument televize SSSR
o pionýrech. Prostě politic
ká výchova jako řemen.
Čechoslováci ji stálé ještě
zřejmě potřebují. Ale aby
chom nebylí zas docela
zaujatí, prozradím, že v
sobotu v noci se vysílá
angloamerická filmová ko
medie a ve čtvrtek večer

— Od 13. října' byla na
třídenní oficiální návštěvě
Libyjské arabské republi
ky čs. delegace vedená
předsedou vlády L. Štroúgalem. Na závěr bylo vy
dáno komuniké, dle něhož
byly během návštěvy “ po
souzeny možnosti dalšího
rozšířepí čs. - libyjských
vztahů” . Čs. velvyslancem
v Libyji je J. Varholik.
— K udělení Nobelovy Ce
ny míru sovětskému aka
demiku A. Sacharovoví uveřejnil čs. tisk komen
tář, v němž se praví:
“ Buržoazní tisk rozpoutal
je na druhém programu
pořad o malíři Antonínu
Slavíčkovi.
Když A. Solženicyn psal
provolání ke Svým kraja
nům - a k občanům všech
ujařmených zemí - nabá
dal je ,. aby še snažili vy
manit z duchovního nevol
nictví, nepodporovali vědo
m ě, lež tím, že ji budou
poslouchat a vstřebávat do
svých mozků a tak otřásali
pyramidou, na níž spočívá
vláda podvodu a násilí.
Podle podrážděné reakce
své známé na. nevinnou
poznámku o její nové te
levizi však soudím, že Sol
ženicyn, tento obr ducha,
žádá na mnoha konsolido
vaných občáncích příliš
mnoho.

EPIGRAMY
Milan Růžička
BEZVKUS

NÝ

Pouhé dva body
má. program ten:
vepřové hody —
a vzpomínka T .G . M.
" P O L lf lC K Ý

U P R C H L ÍK "

Dře se, až má hrb,
aby měl též krb.
MÍT č í

N EM ÍT

Mít něco, není potíž,
až ti svitne,
také dnes se totiž
— platí mýtné.
ID E A L IZ U JÍC Í

Ve vzpomínkách jež
domů tekou,
zdá se nám být, věz .
— i Botič řekou . . .
DOMA I V EN K U

By spral to kat !
Cesta to těžká:
umět netleskat —
když všechno tleská. . .

kolem této události kam Vladimír Š., když bylo
paň zřetelně namířenou zjištěno v podniku manko.
proti SSSR. Sacharov dob 30.000 Kčs. Zpráva dodá
rovolně opustil aktivní vě vá: “ Podezřelý z trestné
deckou činnost a pustil se činnosti je i kuchař 431etý
do psaní a rozšiřování Karel B., který nevidoval
‘manifestů’ pomlouvajících výdej stravy, dával větší
státní zřízení a vnitřní i porce a vydával potraviny
zahraniční politiku SSSR. za finanční půjčky.”
V r. 1973 podpořil americ — Do Dvořákovy,, síně
kého senátora Jaeksona a pražžského Dorhu umělců
vyzval americký Kongres, instaloval závod z Krnova
aby přijal zákon, který vá jedny z nejmodernějších a
že zrušení diskriminač nějlepších varhan v Evro
ních opatření v sovětsko- pě: mají 5050 píšťal s 61
americkém obchodu na po znějícími hlasy, čtyři ma
litické podmínky. Když za nuály a jejich cena je 4
hájil chilský diktátor Pi- milióny Kčs.
nochet širokou kampaň
represí v Chile, Sacharov — Náměstek zahraničního
tomuto diktátorovi vyjádřil ministra D. Spáčil navští
podporu. Tento bývalý vě vil V. Británii. “ Vzájem
dec se již dávno svými né rozhovory se zaměřily,
činy postavil proti vlasti, především na další postup
proti politice mírového při plnění závěrů konfe
soužití. Za jaké ‘zásluhy’ rence o evropské bezpeč
byl Sacharov vyznamenán nosti a spolupráci” , hlási
Nobelovou cenou míru?” la ČTK.
— Uskutečnění závěrečné — V Plzni na třídě 1. má
konference d evropské je byl zahájen provoz na
bezpečnosti a spolupráci novém mostě nad želez
ukončilo důležitost, kterou niční tratí do Chebu.
Praha dávala diplomatic — Dne 7. 10. uvedla praž
kému zastoupení ve Fin ská televize “ publicistický
sku. Odvolala proto z Hel- film” M. Hladkého Pro
sink “ důležitého” čs. vel hraná partie, který “ vy
vyslance Oldřicha Pavlov kresluje osudy emigranta
ského a jmenovala ho vel L. Pachmana” . Uvádí svě
vyslancem v Bělehradě. dectví, jak L. Pachman
Poměr Jugoslávie k sovět “ ještě jako mladíček” , pil
skému bloku není totiž ně pochlebuje nacistům,
právě nejlepší. Dosavadní po válce se z něho stává
velvyslanec v Jugoslávii “ uvědomělý marxista” , po
J. Nálepka byl jmenován ‘ ‘nezáviděníhodných kotr
jedním z náměstků mini melcích” v roce 1968 se
stra zahraničí.
“ navrací do lůna církve
— Dosavadní český mi svaté” ,
později
cesta
nistr školství J. Havlín “ dvěma
napakovanými
byl jmenován tajemníkem auty” přes hranice až “ do
ÚV KSČ. Na jeho místo náručí těch nejzavilejších
se dostal M. Vondruška, fašistů” . Na fámu je za
bývalý učitel, narozený v chyceno i jakési “ svě
r. 1925 v Bošilci u Č. Bu dectví” Pachmanova brat
dějovic. Naposled byl ta ra. RP píše, že. film uka
jemníkem pro ideologickou zuje, “ kam zákonitě vede
práci v jihočeském kraj farizejství, elitářská pý
ském výboru KSČ.
cha, neskromnost, bez
— Do Československa při ohlednost, velikášství a
jel náměstek ministra za bezpáteřnost: k otevřené
hraničních věcí Spojených zradě k zemi, v níž člověk
států amerických A. Hart- vyrostl, ke zradě na prav
maň. Podle uveřejněných dě, na poctivých čestných
zpráv jednal o současných lidech, ke zradě na socia
problémech čs. - americ lismu” . Kdyby to byla je
kých vztahů, “ jejichž pro diná ukázka způsobu čs.
hloubení by přispělo k cel propagandy, stačila by!
kové tendenci ke zmírňo — Na pozvání Svazu čes
váni mezinárodního napětí kých skladatelů a koncert
a prohlubování hospodář ních' umělců přiletěla do
ské spolupráce” .
Prahy na návštěvu vdova
— Dó prvních ročníků čs. po hudebním skladateli Bo
vysokých škol nastoupilo huslavu Martinů, Chartotte
letos 18.000 studentů, tj. o Martinů a byla slavně ví
9.000 méně., než kolik se tána a hoštěna.. Je to ro
k studiu přihlásilo. Další dilá Francouzka.
fakulty ohlásily letos noyé
učební plány - fakulta
právnická,
ekonomická,
zemědělská a veterinární,
obory studia žurnalistiky “
E L E K T R IK Á Ř
I
aj.
— Z lednice v Praze na !
7 dní v týdnu
J
Barrandově odnesl nezná
mý pachatel filmový ma
'
Aleš Hubscfaroamt
I
teriál určený pro film “ Pa
leta lásky” , šest odnese
Tel. 233-3815
I
ných krabic filmu mělo !
hodnotu 23.000 Kčs.
Melboume
*
— V Praze 7 byl zadržen !!
541etý vedoucí restaurace
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Optimizmus představiteli Světověj rady církví

Helsinky a církve
O výsledku konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci,, ktorá sa konala
v Helsinkách a o tom, ako sa jej uznesenie začínajú plniť v rázných oblastiach
spoločenského a medzinárodného života, sa teraz píše a diskutuje mnoho. Je
to tak aj v cirkevných kruhoch. V ekumenickom buletine Světověj rady církví
hodnot! deklaráciu z cirkevného a náboženského stanoviska Leopold Niiius,riaditei' výboru pre medzinárodné záležitosti pri Světověj radě církví. Hodnotí
deklaráciu kladné. Upozorňuje nielen na tretiu kapitolu deklarácie, ktorá hovoří
o spolupráci v humanitárnych a iných oblastiach, ale najma na siedmu časť
kapitoly prvej, ktorá sa zmieňuje o respektovaní lid sk ý c h práv a základných
slobod, vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženstva a presvedčenia.

• 5. 11. 1860 se narodil Pavel Alois Klár, syn univ.
profesora Aloise Klára (+ 1833), který založil r.
1832 Klárův ústav slepců, ale založení uvedl v plnou
činnost až r. 1835 jeho syn Pavel Alois, jenž byl také
stavebníkem zmíněného ústavu, empírové stavby v
Praze na Klárově (která je dílem Vincence Kulhánka
a Josefa O. Kramera).
• Ve Vadíně - Okrouhlici se narodil 5. listopadu 1890
malíř' Jan Zrzavý. Již jako chlapec byl velmi zruč
ný. Měl loutkové divadlo a loutky si sám odíval do
Riaditel’ Niilus upozor kladom pře mier, spravodkouzelných šatů. V neděli sezval vesnické děti do
školy a hrál
nejraději Doktora Fausta od Matěje ňuje na to, že deklarácia livosť a blahobyt.
Kopeckého. Dnes téměř každý přiřadí Zrzavého do vel’mi jednoznačné hovoří
O náboženskej slobodě,
české avantgardy, ale on sám se k ní vlastně nikdy
o tom, že štáty, ktoré dek respektive o jej rešpekto
nehlásil. Patřil k pokolení, jež našlo své nejúplnější
vyjádření v kubismu. Připomeňme si jen některé laráciu podpísali. budú vání, hovoří osobitne třetí
jeho obrazy: Meditace,' Breťaňský přístav, žďár na podporovat’ a účinné roz paragraf siedmej časti
Moravě. Jako ilustrátor nám zanechává kouzelně vy víjať
uplaťnovanie ob- prvej kapitoly takto:
zdobený Máchův Máj a Erbenovu Kytici.
“ Zúčastněné štáty budí
čianskych, politických, ho
• Ze synů Jana Jiřího Bendy, který pocházel ze
spodářských, sociálnych, uznávat’ a rešpektovať
značně rozvětveného českého rodu, byli v hudebním
životě 18. století riejvýznamnější Jiří Ant. Benda, kultúrnych ako aj iných slobodu jednotlivca hlásil;
Frant. Benda a Jan Jiří Benda ml. Nejmlhdší z nich, práv a slobod, ktoré všež- sa jednotlivé či vo spoločJiří Antonín Benda zemřel v saském městečku Kostriz ky vyplývajú z důstojnosti nosti s inými k nábožen
dne 6. listopadu 1795. Byl to pevný a vyhraněný umě člověka a sú potřebné pre stvu, alebo k vierovyznalecký charakter. R. 1742 se s rodinou svého otce
vystěhoval do Berlína, kde se stal zásluhou svého jeho slobodný a plný roz niu a vyznávat’ ho v sú
staršího bratra Františka houslistou královské kape voj, a to aj preto, že reš- lade s tým, čo mu káže
ly, od r. 1750 pak byl vévodským kapelníkem v Go- pektovanie týchto práv a jeho svedomie.” K tomu
tě. Ve svých skladbách je' předchůdcem hudebního slobod je nutným predpo- sa dodává v tretej kapitoklasicismu — psal klavírní a houslové koncerty, chrá
mové kantáty, mše, pašije. Je tvůrcem scénického
melodramatu Ariadně na Naxu, jenž vzbudil pozor
barev své palety. V. Rabas byl činný i literárně:
nost tehdejšího hudebního světa.
verše a kresby “ Malíř o jaru perem i štětcem” a
• V chrámu sv. Víta v Praze v ochozu mezi arká “ Lidé a věci domova” byly napsány a namalovány
dami chóru je ve dřevě řezaný obraz Útěk Bedřicha v době vleklé Rabásovy nemoci,, kdy musel zůstat
Falckého z Prahy od K. Bendla. Bedřich Falcký utí mezi čtyřmi stěnami a kdy nebylo pomýšlení na vel
kal dne 9. listopadu 1620 po prohrané bělohorské bit- ká plátna.
■
<vě, k níž došlo 8. listopadu. Maxmilián Bavorský, v • Ve starém'mlýně v podkrkonošské obci Syřenově
, jehož službách byl zkušený válečník Tilly, vtrhl 20. a Lomnice nad Popelkou sé narodil 14. listopadu 1805
září do Čech. Vojsko konfederovaných stavů, vede český lékař MTJDr. František Cyril Kampelík, ná
né knížetem z Anhaltu, o něco slabší, před ním ustu rodní buditel a průkopník sociálně reformních snah
povalo a teprve 8. 11. se mu postavilo na odpor mezi drobným rolnictvem a dělnictvem, iniciátor prv
. na Bílé hoře,' kde císařská vojska zvítězila. 13. li ních venkovských peněžních ústavů, později nazva
stopadu pak osvědčilo 201 českých pánů a rytířů ných po něm “ kampeličky” . Za svou práci byl ra
srdečnou lítost, že se pozdvihli proti pravému králi kouskými úřady často persekvován. Jan Kollár mu
Ferdinandu II. a přísahali mu věrnost, útěk králův věnoval 73. znělku své básně- Slávy dcera.
a kapitulace Čechů založily teprve význam bělohor • Strahovský opat.ThDr. Bohuslav Jarolímek, za
ského vítězství.
Jehož opatství byť Strahov v době okupace důležitým
• K Ant. Dvořákovi docházel ještě hudební skladatel střediskem odboje proti nacistům, se narodil 14. 11.
Rudolf Karel, jenž se narodil 9. 11. 1880. autor bo 1900 ve vesničce Vilín. Vzpomínku komunisty umu
hatě instrumentovaných děl symfonických, jako třeba čenému opatovi věnuje i L. Stehlík, ve své Zemi za
Renesanční symfonie a Démon a z pozdějšího období myšlené.
opera podle íidové pohádky Smrt kmotřička. Re • 3® let uplyne 15. listopadu od úmrtí profesora hu
voluční předehrou z r. 1941 protestoval proti fašistic manitních předmětů a pak' hospodářského správce
kému násilí.
jesuitské koleje v Uherském Hradišti (kde zemřel)
• 10. listopadu 1885 se narodil v Praze básník a pře P. Felixe Kadlinského. Od roku 1635 jako člen je
kladatel Stanislav Hanuš, který byl knihovníkem XS suitského řádu se zabýval literaturou. Pro nás jsou
V roce 1934 vyšly jeho intimní verše ve sbírce Housle dosud důležité jím napsané životopisy svátých. P.
a ruka. Překládal z francouzštiny a přeložil i hudeb . Kadiinský byl význačnou osobností českého literární
ní monografie od R. Roilanda, Handla a Beethovena ho baroka a. zasloužil si zmínky v Kalistově knize
České baroko.
a Stravinského Kroniku mého života.
: • Při učení o J. A. Komenském, posledním bisku
• 11. 11. 1940 zemřel dlouholetý předseda senátu NS povi Bratrské jednoty, probírali jsme obvykle velmi
dr. František Soukup, bystrý právník, kultivovaný podrobně jeho díla pedagogická a náboženská, ale
politik, so c.. demokratický idealista a výborný řeč málo jsme se dozvídali z jeho soukromého života.
ník.
Komenský byl ženat s Magdalenou Vizovskou, s níž
• 12. listopadu 1860 se narodil v Rychnově nač měl dvě děti. Manželka i děti zemřely r. 1622 za moru
Kněžnou klasický filolog a překladatel z řečtiny a někde na Moravě, nejspíš v Přerově. Sám Komenský
latiny Otmar Vaňorný. Jako středoškolský profesor pů se nezmiňuje ani o svém druhém sňatku s Dorotou
sobil v Č. Budějovicích, Hradci Králové a řadu lei Cyríliovou v Brandýáe n. O. (3. 9. 1624), jež zemře
ve Vysokém Mýtě.Od r. 1920 do r. 1937 vyšly knižně la r. 1648 v Lešně, ani o třetím s Johannou Gajusojeho mistrné překlady Homérovy Odysseie a IlMady, vou (17. 5. 1649) v 1Toruni. Podobiznu J. A- Komen
Vergiliovy Aeneidy a Zpěvů rolnických a pastýřských, ského namaloval Max Švabinský, a tento portrét vikromě drobnějších překladů dalších. Svá překladová síval téměř ve,všech našich školách. Málo známá je
díla doprovází obsáhlými komentáři a informacemi, rytina Komenského od G. Glovera, další od Crispina
ale i glosami polemickými. .Významně působil i při de Passe a konečně od Ch. Hagense. A pak je tu
vydávání českých učebnic latiny a řečtiny.
portrét od Rembrandtova žáka J. Ovense a konečně
• 12. listopadu uplyne 500 let od smrti královny Jo anglická rytina z roku 1642 známá z mnoha repro
hanky, manželky Jiřího ,z Poděbrad. Básník L. Steh dukcí a pedagogických děl, jež byla poprvé otištěna
v anglickém překladu Předchůdci vševědy. O této ry
lík ji oslavil sbírkou Dub královny Johanky.
• 13. listopadu 1885 se narodil v Krušovicích na Ra tině. jež byla provedena jistě za života Komenského,
kovnicku český malíř, grafik a sochař Václav Rabas. a kde není uveden její autor, se soudí, že byla
V okolí Krušovie namaloval většinu, svých olejů, jež provedena Václavem Hollarem.
i prostý návštěvník galerie poznal. Táhla se na nich • V Karlově ulici na Starém Městě je nad vcho
pás vedle pásu pole, na nichž uměl uplatnit kromě dem do jednoho domu umístěna pamětní deska při
jasných barev i všechny rozmanité odstíny hnědých pomínající pobyt slavného astronoma a velkého učen

Ié o právě na náboženské
vsťahy a spoluprácu, že
náboženské vierovyznania,
inštitúcie a organizácie,
ktoré praeujú podl’a plat
ných zákonov členského
štátu, móžu udržovat kon
takty a rozvíjať spoluprá
cu medzi sebou v rámci
štátneho spoločenstva a
vymienať si informácie a
skúsenosti.
Leopold. Niilus sa domnieva, že je to dostatoč
ná záruka pre ochranu ná
boženstva a . veriacich.
Označuje tieto usta.novenia,

v deklarácii za krásné a
ušTachtilé prejavy, ale zá
roveň si kládie otázku:
ako zistiť a kontrolovat’
úprimnosť týchto úmyslov
a týchto vyhlášení? Posledná kapitola deklarácie,
píše Niilus, dává aj po tejto stránke určitú smernicu. V odstavci 7 prvej ka
pitoly deklarácie přijali
zúčastněné štáty závazek
zoznámiť občanov s týmito ustanoveniami ako aj
podporovat’
vvužívanie
týchto práv v jednotlivých
sektoroch
spoločenskeho
života. To znamená, že
deklarácia z Helsiniek
chrám veriacich, aby ako
občania využívali neruše
né svoje práva a teda aj
právo prináležať k církvi
alebo náboženskej spoiočnosti a zúčastnit’ sa bohoslužobných úkonov. Štátna
(Pokračovanie zo str. 4)

ce Johannesa Keplera, který zde připravoval v ro
ce 1607-1612 své dílo Astronomie. Autorkou pamětní
desky je ak. sochařka Svata Hajerová. J. Kepler
zemřel 15. 11. 1630.
• V nové sokolovně, již v roce 1863-4 zbudoval arch.
Ignác Ullmann, leží na katafalku pozůstatky spolu
zakladatele Sokola Jindřicha Fuegnera, jež zemřel
15. listopadu 1865. Katafalk střeží dnem i nocí čestná
stráž dvanácti sokolů v krojích se smutečními od
znaky a nad ním pod galerií, osvětlen třemi proudy
světel, stojí v nadživotní velikosti on sám. Malíř Karel
Klíč zachytil prvního starostu Sokola v sokolském,
kroji a věrná podoba v barevných olejích vnáší do
vznešeného .smutku katafalku radostnou notu života,
který vyryl hlubokou stopu v dějinách národa a ne
bude zapomenut.
• Na Malé Straně vystavěl arch. Josef Zabel dům
U obrazu P. Marie pro bývalého mlynáře Hynka
Korunu, jemuž K. H. Mácha připsal svůj Máj. Dne
25. dubna 1836 píše Mácha Ed. Hinďlovi, který mu
půjčil na vydání Máje 20 zlatých, že v sobotu 23.
dubna dostal z tiskárny první exempláře tištěné- na
lepším papíře: Byl to graficky pěkně upravený tisk
a Máchu těšilo, že -byl vytištěn novým písmem, jímž
nebylo dosud nic jiného tištěno. Máchův Máj měl
mnoho vydání od svého prvního-, ale jedno je velmi
důležité, onen jediný exemplář, jež dal vytisknout s
výzdobou Fr. Kysely Jindřich Waldes, aby měl k
vánocům pro svou ženu dárek. Snad je třeba ještě
podotknout, že na výzdobě Máchova Máje se podíleli
četní ilustrátoři. Ze starších Aleš, Hetteš, Černý,
Liebscher, Oliva, dále pak Bouda, Svolinský, Pro
cházka, Toyen, Souček, Strnadel, Jiřincová, Mueller.
K. H. Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze.
• Koncem října 1905 došlo ve Vídni k pouličním bou
řím a vlna nepokojů se přelila i do Čech. Po. schůzi
sociálních demokratů 3. listopadu 1905 v Typografic
ké besedě v Praze ve Smečkách propukly velké de
monstrace. V neděli, 5. listopadu 1905 se nepokoje
rozrostly. Střílelo se. Za tohoto ovzduší připravovalo
Národní divadlo v režii Jaroslava Kvapila Jiráskovu
hru — podivnou hru — bez názvu. V ději rozmlouvali
vodníci s lidmi, šlechta se snížila k sedlákům — a
přece se nezdálo, že je tato hra určena dětem. Na
prosto neobvyklou formou napsaný příběh pokřtil
Kvapil titulem “ Lucerna” . Je zajímavé, že do vý
pravy Lucerny zasáhl M. Aleš. Sám Jirásek jej na
vštívil a požádal, aby mu nakreslil návrhy kostý
mů pro vodníky, které by při premiéře hrý — která
se konala dne 17. listopadu 1905 — hráli Jindřich
Mošna a Rudolf Innemann. Byl to největší triumf
Jiráskův v ND a ač od prvního provedení- Lucerny
uplynulo 70 let, je stále na repertoáru jak ND, tak
i ostatních českých divadel. Lucerna je aktuální
právě i v této době.

27. 10. 1975
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Peroutka

V rámci detenty se západ a východ někdy scházejí, aby si řekly, .že spolu naprosto nesouhlasí. V
San Francisku se konal Mezinárodní kongres historických věd, sověty jej obeslaly třiaosmdesáti delegáty.
Západní historikové předložili kongresu své složité a citlivé these o tom, jak nesnadno bývá polapit kluz
kou historickou pravdu, která se měnívá a ohýbá podle větrů doby, podle touhy, také podle toho, co se
kdo zanedbal dozvědět. Sovětští delegáti předložili tuto svou thesi: jsme ieninisté, a naše historická vě
da je povýšena nad kritiku, nad konflikt názorů; známe věčnou, za.všech okolností platnou pravdu. A teď,
když toto bylo řečeno, můžeme spolu debatovat, kolegové historikové .
Abychom vyzkoumali tuto thesi v praxi — neboť má svou praxi — obraťme se k poměrům, které nej
lépe známe. V Československu je spousta pronásledování, nejdůsledněji pronásledovaní zdají se být histo
rikové. Zde básníkovi může být odpuštěno, ten má své nálady, ale historikovi nikdy.
Když se po invasi vytvořil nad troskami národního života nový režim, zreformoval velký počet insti
tucí, vždy svým způsobem: nasadil do jejich čela své lidi. Ale Ústav dějin socialismu reformován nebyl.
Byl rozpuštěn. Měl za sebou dvacetiletou činnost, jejím ž úkolem bylo dokázat morální převahu sovětské
ho socialismu, ale nyní byl pokládán za nereformovatelný, jen za zavržitelný . . . Proč toto? Ze svých
specielních potřeb se režim usnesl na pravidlech pro uchazeče na jakoukoli funkci. "P řih láška", pra
vilo se v pravidlech, "musí obsahovat politický profil uchazeče, zejména v krizových letéch 1968 a 1969".
Profily československých historiků byly po této stránce beznadějné, a režim neměl nikoho jiného,
koho by bez ostudy aspoň s minimální pravděpodobností, že bude uznán za historika, mohl postavit v
čelo historického ústavu. Jak však v budoucnosti? Režim odhalil své myšlenky v projevu, o jehož autoritativnosti nebylo možno pochybovat. "Pozornosti", pravil režim, "zasluhuje ta skutečnost, že převáž
nou část historických pracovníků a kateder tvoří dnes lidé mezi 40-50 lety, a že přibližně za 10-15 let tato
generace vyjde z aktivního vědeckého života. Nejvíce bude záležet na práci vysokých škol, které tvoří
základy kádrové politiky. Kádry rozhodují vše, i v oblasti řízení historie."
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spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku

i

květin a věnců

:

v Československu nebo v jiných státech

1

Chi,íte-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatí?.'i
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
1
květinářství INTERFLORA.
1
1
Poznáte je podle obrázku Merkura
1
1
ve výkladní skříni.
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INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
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Julius Hay: Born 1900. Memoirs. Hutchinson, London, 1974, str. 384, cena $ 12.55.

Literatura
maďarského exilu

Julius Hay, přesto že patří k nejúspěšnějším sou
dobým maďarským dramatikům, není na Západě pří
liš znám. Jeho divadelní hry se obtížně dostávají na
anglické' či americké scény, poněkud je znají roz
hlasoví posluchači. Antologii jeho dramat publikovalo
To bylo dost jasné: za jádríme svůj dojem obraz váli, že jeden historický je kolem nich, v jejich uli před časem nakladatelství Penguin.
Hay vstoupil v roce 1956 do . maďarské historie,
prvé, historie bude zase ně: mluvit dlouže o histo fakt za druhým' osvětlí v ci, čím dále tím nesnad
pěstována, až kádrování rii a po celou tu dobu vy rychlém sledu morální pře nějším shledávali úkol jeho článek nazvaný “ Proč nemám řáď soudruha Kucseru” vyšel v maďarské obdobě Literárních novin
bude skončeno; za druhé, nechávat, že základ histo vahu sovětského komu držet se skutečnosti a so a vznítil jiskru, která pak zažehla krvavé události,
až dosavadní historikové rické činnosti je objevovat nismu, již objevit jim bylo větského komunismu záro které označujeme za maďarskou revoluci. 1956. Když
vymřou. Teprve potom; a sbírat fakta, připadá uloženo. Přišlo to jinak. veň. Historie sovětského pak sovětské tanky pronikly do Budapešti, aby roz
občané, debatujme o hi nám jako vylíčit hostinu Ačkoli byli mladí, patřili komunismu a zemí, které drtily liberální hnutí, Hay a jeho manželka volali na
vlnách maďarského rozhlasu úpěnlivě o pomoc
storii - jestliže vás zatím popisem talířů a misek,, ještě k době, kdy univer mu podléhaly, se jim po
do celého světa. Žádné pomoci se ovšem nedočkali,
nepřejde chuť. Oficielní slánek, pepřenek, nožů a sitní profesoři nebyli jme stupně odhalovala jako hi tak jako my o 12 let později. Přes toto všechno před
články s titulem “ O sou vidliček a vynechat tu ú- nováni politickou ústřed storie vnitřních zápasů, stavuje Hay postavů, která je sice výrazná, nikoliv
časném stavu řízení histo střední skutečnost, že u- nou a ještě vyučovali hi intrik, nespořádaná směs však ve všech aspektech nám. sympatická. Žije nyní
rické vědy” se periodicky prostřed toho všeho na ta storii, která se nerozešla falešných žalob a faleš jako exulant ve Švýcarsku — stále jako socialista.
Životopis začíná konstatováním, že se v roce 1934
vyskytovaly. Ponořme se líři- leží pečená kachna. s úctou k faktům. Nějak ných soudů, zabíjení a re nemohl zúčastnit pohřbu svého otce — byl tehdy ve
do nich. Tu se potkáváme “ Methodologie, koncepce, tato tradice setrvala v habilitování. Příchod No vězení jako nebezpečný komunista, v roce 1958 zemře
s mnohými slovy. Citujme směřování” atd. jsou no mladých myslích. “ Jen vého člověka byl hlásán, la jeho matka a Hay opět nebyl na pohřbu — tehdy
je: ideologie, methodolo že a vidličky (to, čím se drápek uváz’ a, už je chy ale žijící lidé byli mučeni byl ve vězení jako nebezpečný anti-komunista. Hayova
autobiografie nám osvětlí mnoho okolností politické
gie, theorie, směřování, krájí), fakta jsou kachna cen celý ptáček” , napsal ve starých vězeňských ho vývoje a života jak v Budapešti, tak ve Vídni,
kobkách. Roku 1956 pro která byla autorovým druhým domovem. Hay ovšem
koncepce, historická fron (to, co je krájeno).
Tolstoj.
ta, ideový profil, politická
Historikové z Ústavu dě
Když mladí historikové mluvil Nikita Chruščov. svůj životopis nenapsal ve formě politické literatury,
angažovanost.
předmar- jin socialismu se dali shledali, že v sobě nemo Prohlásil, že podle toho. mnoho stránek věnuje své rodině, přátelům, místům,
pobytu a atmosféře doby. Předmluvu k této knize ■
xismus. marxistický obraz pravděpodobně do práce s hou potlačit příchylnost k co ví a co vědí i jeho ko
napsal Hayův dávný přítel — A. Koestler.
dějin, theoretický přístup. chutí, patřili k mládeži, faktům, octli se - v nových legové ve vládě, mnohé či
Shodou okolností se v tuto dobu objevilo v melHledali jsme. ale nenašli která se roku 1945 slav poměrech - na šikmé plo ny sovětské justice byly či boumských knihkupectvích nové vydání Koestlerových
jsme slovo “ fakt'' v této nostně přihlásila ke komu še. Když bádali v archi sté vraždy. Tu historikové prací (Koestler se narodil v Budapešti v roce 1905,
záplavě abstraktností. Vy- nismu.. Nepochybně očeká vech i pozorovali, co se dě- (Pokračování na str. 6) studoval na vídeňské univerzitě, žije ve Velké Britá
nii, stal se velikánem vědního odvětví, které nazý
váme sociální politika). Pan Books v edici Picador
vydaly v roce, 1974 základní díla (The Acts of Creations. The Ghost in The Machine, parapsychologicj kou The Roots of Coincidence a novelu The Call-Girls).
AKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
iKoestlerův spis Temnota o polednách (Darkness at
Noon) přeložený do 42 jazyků měl v poválečné době
1 jedinečný vliv zvláště na mnohé levicově orientované
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLIČKY,
\! intelektuály, kterým též přiblížil skutečné poměry v
. Sovětském svazu.
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY
.
Poznámku o dílech maďarských exulantů uzavírám
zmínkou o. knize Robert Čapa, kterou letos vydalo
MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
* Studio Vistal. Jméno Robert Čapa vstoupilo do dě1,
A JELENÍ MASO
I jin moderní fotografie. Nyní publikovaná monogra1 fie shrnuje jeho nejslavnější snímky, které nejrůzněj
1
V PRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENAŘSTVÍ
ším způsobem vešly, do našeho povědomí, např. ty.
1 které fotografoval v občanské válce ve Španělsku,
i v první invazní den v Normandii během 2. světové
války, nebo ve Vietnamu — to byla jeho poslední
válka, byl tam zabit minou. V knize se také dovídář me o životě Roberta Čapy. Pracoval pro časopisy
i Life a Look, založil proslavenou skupinu fotografů
i Magnum. Původně se jmenoval André Friedmann, z
Horthyovského Maďarska utekl do Výmaru, studoval
1 politickou vědu v •Berlíně, odkud ho Hitler a jeho
i rasové zákony vytlačily do Paříže. Pak se stal svěi
Elektrika x-City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
. toběžníkem cestujícím s kamerou po všech kontineni
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
^ těch.
IP

Í

V ELKÝ VYBER
PRVOTŘÍDNÍ

TÉZ K DOSTÁNÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS
Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Víc.

Tel. 86 7178
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Methodoloeie m ísto faktu
(Pokračování še str. 5)
pocítili, že dostali legiti
maci vyprávět děje podle
pravdy. Legitimace nevy
držela déle než Chruščov.
Pražské jaro bylo - mi
mo jipé - výbuchem infor
mací a vědomostí o fak
tech. Dlouho trvající ta
jemství byla vytahována
na světlo a probírána. Ko
lik teroru bylo a jak byl
zuřivý) Jak sovětští, agen
ti rozhodovali v zemi. Jak
souhlas lidu s vládou' byl
vyráběn. Jak ve straně,
která se nazývala dělnic
kou, dělníci byli v menši
ně. Tato fakta dodali hi
storikové, a za to žádný
trest není dos.t velký. Po
srpnu 1968 historikové do
plnili své hříchy. Zatvrzek

le odmítali, říci své slovo
o Neposkvrněném Početí
Panny Invase, naopak se
brali fakta a před očima
sovětů je vydali v knize.
Tím velmi obtěžovali sově
ty, jež se cítily nuceny vy
dat proti-knihu.
Režim formuluje své
četné útoky proti histori
kům vždy stejně. Buď:
“ Historikové se svou čin
ností dostali do otevřené
ho rozporu s mnoha stra
nickými usneseními.” Ne
bo: “ Historikové neměli
dostatečnou
stranickou
praxi.” Nebo: “ Nepodaři
lo se překonat rozpory me
zi pracovníky ústavu dě
jin socialismu a tehdejší
mi vedoucími pracovníky
strany.” Nebo: " Historiko-

Velký výběr vín, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník- na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victmia Sis., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
! riebo: 104 Púilers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-4281
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Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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RÁMUJTE
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u první pozlacovačské firmy v Austrálii

í

J. KOŠŇAR PTY. LIB.

?

" 112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

?

stranickost nebo stranická
objektivnost, občané si mo
hou vybrat to nebo ono.
Přes velké risiko, které
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
po invasi nastalo, histori
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
kové odmítli zatížit své
Výtečná strava a domácké prostředí.
kostky olovem na jednu
Nebo si k nám zajeďte
oběd či na svačinu.
stranu a stát se jednou po
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
litickou stranou vydržova
nými povídkáři. Režim
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298
rozhodl, že, dokud tito hi
storikově nevymřou, stát
se obejde bez historie.
Avšak režim si nemohl za
Jiří Sýkora
tajovat, že jsou určité po
tíže. Zase citujme, jak re ■ Filmová společnost COLUMBIA PICTURES ozná
žim uvažoval: “ Školy není mila, že brzy uvede nový film režiséra Jána Kadára nazvaný THE LIES MY FATHER TOLD ME, čili
možno zavřít, nelze říci žá “ Co mi tatínek nalhal” . Hrdinou příběhu, který, se
kům, běžte domů, vyučo odehrává ve dvacátých létech našeho století v jed
vání bude obnoveno, až pá né čtvrti kanadského Montrealu, je malý chlapec Da
ni profesoři zmoudří. Vy vid, jeho' otec a dědeček. Autorem scénáře je Ted
Allen, spisovatel kanadského původu.
učovat je třeba i dnes. I Ján Kádár je ve filmovém světě mezinárodně
Znamená to do určité mí uznávanou autoritou, především za svůj Oskarem
ry improvisovat. Záleží odměněný film “ Obchod na korze” z roku 1965. Na
jen na tom, aby všude by rodil se v roce 1918 na Slovensku. Za druhé světové
války byl internován v koncentračním táboře. Hned
lo dost zdravé iniciativy a po válce začal působit ve filmu. Ve spolupráci s
myšlenkového ruchu.”
Klosem natočil během sedmnácti let řadu filmů, me
Tak tedy se “ do určité zi jiným “ Třetí přání” spisovatele Vratislava Blaž
míry” improvisovalo, a ka (jenž před několika lety zemřel v exilu). Film
“ Třetí přání” byl čs. cenzurou zakázán.
zdravá iniciativa a myšPrvním samostatným filmem Jána Kádára ve Spo
lenkový ruch byly na po jených státech byl film se slavným americkým ko
vel přeneseny do obecných mikem Zero Mostelem v hlavní roli, “ Anděl Levine” .
škol. Je o tom skoro roz V' roce 1970 dokončil film “ Něco nese voda” , jenž
košný detail. Na obecné byl na Západě promítán pod názvem ADRIFT. Něko
lik kratších filmů vytvořil v Kanadě, kde také nato
škole byli dva devítiletí čil více pořadů pro televizi.
chlapci povoláni, aby za
Kádár žije se svou rodinou v New Yorku, kde.
hráli nic menšího než roz pracuje na novém filmu, a zároveň se připravuje na
hovor Lenina s anglickým cestu do Kalifornie, kde má přednášet na tamnější
filmové akademii.
spisovatelem H. G. Wellsem,- předvedli Leninovu
břitkou útočnost a dospě chlapci měli masky, Leni- určité míry však tento
lý, mrzutý temperament novu pleš a jeho řidký podnik měl nahradit histoWellsův.
Nevíme,
zda vous, Wellsův knír. Do rickou vědu.

Nový Kádárův film

Telefon: 37-3109

?

nebo: 42 Howard St., North Melboarne

|

Telefon: 329-8038
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nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
. dle Vašeho výběru.

|

ANTOINE GALLERIES

S

514 Riversdale Rd., Camberwell
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(proti tržnici) — Telefon 82-5736
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

~
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vé měli nezdravé pocity
určitého výjimečného po
stavení vůči orgánům stra
ny a především k jejímu
aparátu.”
Tu, jak nám nemůže ujít, problémy historické vě
dy se smrskly na spor me
zi historiky a nehistoriky.
“ Vedoucí pracovníci stra
ny” se zastávali veleprosté “ methodologie” histo
rické vědy: historie je pro
paganda, nic víc v celé
otázce není. “ Historie je
významnou částí ideolo
gie” , pádně rozhodl režim.
Ačkoli historie se tu dostá
valo uznání, že je vý
znamnou součástí něčeho
zcela jiného, byla. tu zá
roveň likvidována před
stava, že historie má být
významnou činností svého
vlastního druhu.
Existuje chladná a vzne
šená zásada historické vě
dy: zjistěme fakta a pak
- padni komu padni. Ne
smírně daleko od toho re
žim vnucuje historikům
své rébusy. Zdá se mu, že
slovo “ objektivnost” do
sud vzbuzuje úctu v my
slích lidí, a s ohledem na
to se komunisté rozpakují
je vyškrtnout ze slovníku.
Místo toho je utápějí v ja
kési kaši. Udržují nepří
jemné jim slovo v amalgamech, což znamená, v
nemožných souvislostech.
Prý existuje objektivní

goířm tte

MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

/S
/

^
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I t TCHRPA
| Optical Service

573 Hampton St.,
Hampton, Víc.

Telefon 598-í>756

Rudolf Kefalín:

PROVĚRKA NA ZELENÉ HOŘE
Na zámek vyrazilo jen několik generálů, plukovní
ků a majorů, zvyklých pouštět hrůzu na důstojnický
plebs. Vzali Zelenou Horu ztečí a hned u vchodu se
rozeřvali.
Major Terazky jim vyšel, vstříc slavnostním po
chodem, zastavil se před nejtlustším generálem a
jal se opakovat ve skutečnosti to, co hlásil už toli
krát ve svých nejhroznějších snech:
“ Súdřuh minister, major Haluška.” Chtěl pokra
čovat, ale generál ho bezohledně přerušil:
“ Nejsem ministr!” zahřměl. “ Vy, soudruhu, ne
znáte ani -svého nejvyššího nadřízeného.”
Pod Terázkym se podlomila kolena.
“ Prepáčte, pán velkomožný,” zablekotal a díval se
. zděšeně na generálův veliký pupek.
‘ .Cože?” zařval generál a povyskočil.
“ Prepáčte, súdřuh generál,” zašeptal Terazky, “ já
som taký zmetený
“ To vidím,” konstatoval generál s krvežíznivým
úsměvem. “ Pokračujte v hlášení.”
Terazky se' celý roztřásl. Sicé svoje hlášení biflo
val v poslední každý večer, ale teď mu najednou
selhala paměť. Tolik generálů pohromadě ubohý ma
jor nikdy v životě neviděl. Připadal si jako vojáček
: před přísahou. Vzpomínal, vraštil čelo, po pleši mu
: tekly pramínky studeného potu. Údy mu dřevěněly
: právě tak jako jazyk. Konečně si přece, na něco
: vzpomněl. Z posledních sil zahalekal větu, kterou slý| chal denně od dozorčího roty:
i , “ Po dobu mojej "služby sa nič zvláštného. nestalo.”

“ Ale stane se!” zavěštil generál. “ A vám, soudru
hu majore, z toho nebude veselo.”
Terazky zavřel oči a zkameněl. Generálsko-plukovnická vlna se přes něho převalila a hnala se na zá
mek. To už ani nevnímal. Chápal jen to, že jeho vo
jenská kariéra je u konce a že má nejvyšší čas vy
brat si nějakou klidnou, dobře prosperující salaš.
Ministerská prověrka připomínala loveckou exhibi
ci. čepičkova kohorta zaplavila Zelenou Horu a po
stupovala promyšleně vpřed. Postižení zděšeně prcha
li a snažili se ukrýt v některé z nesčetných skrýší
zámku. Ale zkušení lovci je vytahovali na světlo, pá
rovali, deptali, jebali, zesměšňovali a ničili. Byly to
nezapomenutelné okamžiky, plné hrůzy.
Do kuchyně vtrhl jeden generál a zakopl o hrnek
s gulášem.
“ To je kuchyně?” zařval až se rozdrnčela okna.
“To je chlív! Všude máte svinčík, nepořádek, ..ba
přímo bordel. Já s vámi zatočím, miláčkové!” Roz
hlédl se, aby zjistil, kdo má nejvyšší šarži. Dozorčí
měl na ramenou jenom jednu midli. Pérovat frajtra
nebyla činnost hodná generála. Ale vtom zpozoroval
nadporučíka Huláká, který se zoufale snažil ukrýt za
jedním kotlem.
“ Hej, vy tam!” zařval generál. “ Proč jste mi ne
podal hlášení?”
Nadporučík se vypotácel na scénu. Při prověrkách
u něho vypukla žaludeční nervóza a teď byl značně
zesláblý, protože už delší dobu nemohl konzumovat
obvyklé množství porcí.

27. ÍO. 1975
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Rudolf Kefalín: Černí baroni (Konfrontace, Curych, 1975)

Pélépáci

Drama S. Mallarméa
František Hrubín

Snad se vám v době kolem tzv. Pražského jara dostala do ruky satira Miro mOkratické armály a ne
slava Švandrlíka Černí baroni. Tato švejkiáda z prostředí zvláštního útvaru ko bezpečné nositele imperia
munistické armády líčila s neodolatelným humorem život v Pomocných tech listických infekcí”.
nických praporech, kam lampasáčtí politruci zařazovali nejen politicky nespo
lehlivé živly, ale i jiné brance, kteří by, ja k se se soudružským vtipem říkalo,
"nebyli pýchou naší lidové armády". Román měl veliký úspěch. Ne snad pro
svou literární hodnotu, nýbrž proto, že byl jakým si pokračováním Dobrého vo
jáka Švejka v komunistických poměrech. A tento úspěch zlákal jednoho "osmašedesátníka", žijícího ve Švýcarsku, aby pokračoval v tomto eposu na neudolatelnost malého českého člověka za sebetěžších podmínek. Švandriíkúv samo
zvaný pokračovatel si dal pseudonym Rudolf Kefalín; je to jméno hlavního
hrdiny Černých baronů, kterého autor převzal z prvního dílu do svého pokra
čování.

Kefalín není jedinou po
stavou, která zalidňuje
jak první, tak i druhý díl
černých baronů. Autor Ke
falín pokračuje tam, kde
Švandrlík přestal. A tak
se čtenář opět setká i s.
ostatními figurami, i s
ostatními černými barony
a jejich dobrovolně nedob
rovolnými veliteli. Je tu
třebas někdejší dřevoru
bec, nyní pán Zelené Ho,
ry, major Haluška, řeče
ný Terazky, který se š
problémy všeho druhu vy
rovnává stoickou větou:
“ čo bolo, to bolo, terazky
som majorom.” Vrchnímu
veliteli pomáhají udržovat
kázeň
politruk Troník,
marně do poslední nitky
věrný teoretickým ideálům
strany, nadporučík Mazurek, který trpí pod knu
tou své ženy mnohem víc
než vojenskou službou, a
houfec jiných lampasáků.

Jejich protihráči jsou
ovšem právě černí baroni.
Vojenská služba na Zelené
Hoře, v Nepomuku a v
okolí je vlastně souboj vy
chytralých vojínů s jejich
veliteli, v němž vždycky
nakonec zvítězí drobní pétépáci, bez moci, bez šar
ží. Velitelé jsou totiž nejen
přihlouplí, ale i v jádru
dobrosrdeční. , Každý z
nich bez rozdílu je dušev
ně nějak nakřáplý. Jejich
intelektuální slabosti jsou
autorovi oblíbeným ter
čem, ale vyslovení sadisté
mezi nimi neexistují. Tu
se jak švandrlík, tak i je
ho následovník uchylují od
skutečnosti, o tom by jistě
mohli vyprávět historky
opačného ražení absolven
ti těchto trestných oddíljl
A zajisté nebyla taková
služba ani sled pouze ve
selých příběhů, i o tom
existují spolehlivé zprávy.

Generál zvedl hrozivě obočí.
“ Tak co ?” .
“ Soudruhu majore,’ ’ šeptal Hulák, který v těžké
jhvíli docela zapomněl, že existuje i jiná šarže než ta,
itěré se obdivoval u svého, velitele.
“ Nepřehlédl jste se?” Generálův hlas zněl mrarivě. “ Když já jsem byl majorem, tak vy jste ještě
íerozeznal majora od hasiče.”
“ Soudruhu generále,” opravil se nešťastník, “ nad
poručík Hulák. Nadporučík. Hulák, nadporučík Huák,” opakoval jako gramofon a třásl se na celém
,ěle.
•
“ Ovšem, ještě jste nadporučík Hulák,” přerušil ho
(enerál. “ Ale brzy už budete jenom Hulák. Moderní
irmáda nemá pro takové důstojníky místo.”
Podobně se vedlo i křivonohému poručíku Rajlichoň, který hledal útočiště v kapli, jako už mnoho
íříšníků před ním. Za chvíli tam vtrhli dva plu
kovníci, ale po Rajlichovi nebylo ani stopy. Jenom
ievci, krejčíci a ostatní skladnická havěť předstírala
péči o svěřené svršky.
Plukovníci vyslechli bez. nejmenšího zájmu Vo
la vkovo hlášení a-pátravě se rozhlíželi. Jednoho z
íich zaujala nádherně modelovaná hlava vojína Cima.
“ Poslyšte,” řekl, “ vy se mi zdáte nějak povědomý,
ýeznáme se odněkud?”
Ciml zavrtěl rozhodně hlavou.
“ Z civilu sotva. Leda že bysme spolu seděli na
^ankráci.”
Plukovníkovi přešla chuť k další konverzaci. Bylo
:řejmé, že v této společnosti nemíní dlouho setrvá
vat. Ale vtom se dala do pohybu obrovská halda
špinavých onucí. Poručík Rajlich, sužovaný zápa;hem a nedostatkem kyslíku, potlačil pud sebezácho

Ale právě v tom spočívá
kouzlo této knížky: dove
de i z ponurého prostřed!
vykřesat ne jiskru, ale
zrovna ohňostroj humoru.
Je však třeba přiznat:
Švandrlík - a tím spíše
Kefalín - jsou tak trochu
epigony. Byl tu Jaroslav
Hašek, který byl, myslím.
Kefalínovým hlavním vzo
rem. I jediný "ostrý” typ
důstojníka, náčelník krční
ho oddělení budějovické
vojenské nemocnice podplukovník Kosek, je vlast
ně jen komunistickou va
riantou Haškových stupid
ních vojenských lékařů.
Jako oni viděli v každém
nemocném vojákovi simu
lanta, vidí Kosek v nosite
lích černých výložek, v
příslušnících Pomocných
technických praporů, “ od
porný vřed naší armády,
osoby práce se štítící, za
vilé nepřátele lidově-de-

A tu je i Škvor^ckého
Tankový prapor. Právě
tak'jako při zprávě o pod
zimní bojové a politické
prověrce propukla panika
v
důstojnickém
sboru
osmé tankové divize, u níž
slouží! škvoreckého hrdina
Darmý Smiřický, zmocní
se děs důstojníků na Ze
lené Hoře, když se dozvě
dí, že jejich útvar navští
ví sám ministr národní
obrany Alexej čepička. A
všechno se odehrává podle
známé šablony: před ná
vštěvou v jednotce zmatek
a zvýšená činnost, což u
důstojníků znamená křik a
nervozitu, u mužstva pak
pobíhám, které beztak k
mč&xm nevede; a potom
ovšem fiasko při návštěvě
šatně Najdou-li kontrolují
cí generálové celou tanko
vou rotu místo na průzku
mu v hlubokém spánku,
přístihuje generalita pétépácké důstojníky po jed
nom, ale neméně kruté.
A jsou i jiné podobnosti
života černých baronů a
příslušníků tankového pra
poru. Oba spisovatelé se
zase podobají Haškovi v
tom, že velmi zábavně ukazují “ cenu” vojny, v je
jích případě vojny lidově-

vy a hrabal' se na světlo. Plukovníci zděšeně uskočili.
Atmosféra staré kaple nevylučovala přítomnost stra
šidel. Ale sotva zjistili, že je to důstojník, v ' očích
se jim radostně zajiskřilo. Rajlich několikrát hluboce
nadechl a postavil se do pozoru. Ačkoliv se snažil
zakrýt svou vrozenou vadu a tiskl kolena k sobě,
podběhlo by mu klidně mezi nohama středně velké
podsvinče.
“ Tak co nám povíte, soudruhu poručíku?” zeptal
se jeden z plukovníků s neskrývaným zájmem.
“ Poručík Rajlich,” ohlásil se ostýchavě křivonohý
důstojník. “ Při prováděni běžné kontroly skladu - se
mi někam zakutálela baterka a usilovně jsem ji hle
dal. V domnění, že může být pod onucemi, prohle
dával jsem příslušné místo, avšak nesetkal jsem se s
úspěchem. Zaneprázdněn hledáním, přehlédl jsem pří
chod prověrkové komise.”
“ To stačí,” pravil laskavě plukovník. “ Ale upozor
ňuji vás, že takové přehlédnutí zlámalo už mnohým
důstojníkům vaz. Rajlich se jmenujete,. že ano?”
Poměrně dobře dopadl kapitán Honec, který úspěš
ně simuloval srdeční záchvat a byl dopraven do
plzeňské nemocnice.
Naproti tomu kapitána Domkáře polapil tlustý ge
nerál na půdě. Býlo dost nesnadné vysvětlit generá
lovi, že právě v této chvíli se muselo kontrolovat
ozubí věžních hodin.
'•
Poručík Dolák, který měl být v knihovně, nevy
držel nervové zatížení a lehl si na střechu provizorní
latríny. Objevil ho plukovník, který si z druhého
patra prohlížel okolí. Ubohý poručík si pozdě uvědo
mil, že se měl, jako zkušený vojík, aspoň krýt deh
tovým papírem.
Kapitán Ořech se rozhodl čelit prověrkové komisi
politicky. Prohlásil, že je synem dělnické třídy a že

Po prvé uřícený jelen
se octl mezi ledovci.
A nikde stopy pó lovci,
ten do něho je vždycky vtělen.
Není tu stezek ani houští,
jen bělost oslepující.
Krev rozprouděná štvanicí
nefuhne, led se nerozpouští.
To život do vlastního středu
se vystřeluje. Zasažen
a sám zasáhnuv čelí ven
zběsilé netečnosti ledů.
(1956)

demokratické. Je jasné, že
vojnu se zbraní v ruce ne
bo beze zbraně - to u pétépáků, kteří s hlemýždí
rychlostí stavějí obytný
dům - lze snáze přežít s
notnou dávkou humoru. V
československé
armádě
prvních padesátých let ne
bylo zřejmě zapotřebí ani
švejkovy prohnanosti a
mazanosti, s níž předstí
ral své blbství, nebylo ani
zapotřebí přovádět pitomé
rozkazy . důstojníků
do
všech důsledků a tím je
uvádět ad ■absurdum. Sta
čilo - podle obou autorů projevit trochu nadšení
pro “ boj dělnické třídy” ,
trochu zájmu o kulturu,
třeba to byla ona smutné
proslulá lidová tvořivost,
škvorecký i jeho kolega od

pétépáků “ Kefalín” využí
vají tohoto příznačného ry
su lidovědemokratické ar
mády v plné míře a k ve
liké potěše čtenářů. Přiro
zené je tu i tam, že se vo
jáci po vzoru Švejků ra
kouského vojska vyhýbají
jakékoli práci, jekémukoli
příkazu, pokud to jen tro
chu jde. Opíjejí se, jdou
do basy, svádějí děvčata,
pro které je - aspoň v po
dání obou autorů - unifor
ma zvláště přitažlivá. A
vězení u pétépáků jsou
přesně taková, jaká byla
v rakousko-uherské monar
chii.
Ani Rudolf Kefalín, po
kračující ve vyprávění
ságy černých baronů se
(Pokračování na str.

8)

pro socialistické výdobytky kdykoliv procedí krev.
Generál si ho se zájmem prohlížel, potom řekl bla
hovolně :
“ No dobře. V kterém roce byl sepsán komunistický
manifest?”
Politruk několikrát naprázdno polkl. Nepředpoklá
dal, že by ho mohli, zkoušet jako malého kluka a klást
mu tak zákeřné otázky.
“ Komunistický manifest byl sepsán proto,” vyrazil
ze sebe, “ aby se dělnické třídě dostalo mocné zbra
ně proti imperialismu. Jedině dělnická třída, vyzbro
jená marxistickým učením, je schopná otočit kormid
lo dějin kupředu, zpátky ni krok.”
“ Jistě, jistě, ale kdy a kým byl sepsán komunistic
ký manifest?”
“ Bylo to kolem roku . . . ” mumlal Ořech a rozhlí
žel se kolem jako ve škole. Ale nikdo mu nenapověděl: Podlehl panice. “ Bylo to, kolem roku 1905. Sepsal
to soudruh Stalin.”
Generál s e . na něho podíval se zjevným zadosti
učiněním.
“ Mýlíte se, soudruhu. A co vám říká jméno Aurora?”
Politrukovi to jméno něco říkalo, ale nevěděl co.
Byl přesvědčen, že už ho někdy slyšel. Aurora . . .
Aurora . . . Byl to ten italský soudruh, brutálně umu
čený fašisty? Nebo jde o nějakou pevnost, která se
vyznamenala v boji s hitlerovskými okupanty?”
“ No tak,” pobízel ho netrpělivě generál. “ Která
válečná loď zahájila palbu na Zimní palác?”
Ořechoví zamžikaly oči radostí.
“ Byl to křižník Potěmkin, soudruhu generále. A na
jeho počest byly v Sovětském svazu zakládány Potěmkinovy vesnice.”
“ Stačí,” řekl generál.
(Z románu “ černí baroni” )
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BALÓN NAD PRAHOU A C ES T A DÓ A U S T R Á L IE

Pozn.: Pisatel dokončuje disertační práci na Monashově universitě, jejímž námětem je historie čs.
přistěhovalectví do Austrálie. Bude čtenářům vděčen
za jakoukoli informaci na toto téma, tj. která se
týká přistěhovalectví do Austrálie v minulém sto
letí a organizovaného života čs. krajanů v nynějším
století, včetně druhé světové války.
'
M. C.

S Y D N E Y
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Známá česká firma

.

I

DOBRÁ Č ESK Á K U CH YN Ě

a
|

je hlavní atrakcí,, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

•

LIDO RESTAURANT

I

V Kalendáři HD z minulého čísla píše J. Vlčková,
že první balón se objevil nad Prahou 31. října 1790.
K tomu poznamenávám, že podle jiných historic
kých dokladů se první balón vznesl nad Prahu dne
19. března 1784, tedy o 6 let dříve a to ze zahrady
knížete Fuerstenberka. Balonistou tohoto prvního
zdárného pokusu byl studující medicíny Tadeáš
Haenke. Pro nás v Austrálii je Haenke důležitou
historickou osobností, neboť byl prvním Čechem,
který vstoupil na půdu Austrálie — v roce 1793.
Haenke dostal podporu od císaře Josefa II., aby
studoval a sbíral léčivé rostliny a pracoval v téže
době pro španělského krále Carlose IV. Byl přidě
len k španělskému královskému námořnictvu, s hod
ností “ botanico-fysico commissionado” — poručíka
námořnictva.
Ve službách španělského krále procestoval Haenke
pobřeží Jižní a Střední Ameriky, hlavně pobřeží
pacifické. Když tři španělské korvety vypluly po
návštěvě Číny z Kantonu dne 15. listopadu 1792 na
cestu kolem Nové Guineje, Nových Hebrid a Nové
Kaledonie na Nový Zéland, plul na jedné z nich též
Haenke a byl tak na všech těchto ostrovech nepo
chybně prvním člověkem, který pocházel z Čech.
Při této cestě se španělské korvety zastavily také u
východního australského pobřeží. Z Austrálie po
kračovaly španělské lodě k souostroví Tongo, dále'
na Tahiti a konečně 23. července 1793 zakotvily v
peruánském Callau.
_
Haenke strávil zbytek svého života v Jižní Ame
rice, kde se později zúčastnil 'osvobozeneckých válek
proti Španělům, které'vedly nakonec k .vyhlášení sa
mostatnosti jihoamerických republik.
M. Cigler, Melbourne
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VÁŇHA'S PRO D U CTS CO. P /L .

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

■

Telefon 358-4844
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,
* v neděli od 12. hod. .polední do půlnoci.
Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu vě zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek
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(Pokračovanie zo str, 4) druhu ako například s
vrchnost’ im nesmie v tom Chartou Spojených nárobránit’ ani pre takúto dov, alebo .Uníverzálnou
účast’, ktorú občania ko- deklaráciou o ťudských
najú podťa svojho svedo- právach. Dojoručuje, aby
mia, ich nesmie diskrimi sa všetky tieto dokumenty
novat’ v občianskom a ná- zveřejnili spolu s . helsin
rodnom živote. Naopak, skou deklaráciou v plnom
podl’a 9. odstavca prvej znění. Je toho názoru, že
kapitoly, v ktorom sa ho by sa mali tieto dokumen
voří o spolupráci jednotli ty čítať a 1’udom vysvět
vých štátov medzi sebou, lovat’ ich zmysel na růz
sa jasné zdůrazňuje, že ných i cirkevých zhromažvlády, veřejné inštitúcie a deniach a že by sa málo
zodpovědné osoby majú o nich učit’ na školách
pozitivnu a zodpovědná všetkých stupňov. Leopold
úlohu v tom zmysle, aby Niilus je přesvědčený, že
napomáhali uskutečňovat’ len tí ťudia, čo si sú vě
ciele přijatých ustanovení. domí svojich občianskych
A tak podťa ríaditeťa práv, čo boli o nich pouče
výboru pre medzínárodné ní, sa můžu domáhat’ ich
záležitosti pri Světověj ra splnenia a tým aj realizodě církví Leopolda Niilusa vania ušťachtilých cieťov
prvým krokom na ceste helsinskéj deklarácie.
Ďomniavame sa však, že
realizácie ustanovení o
európskej bezpečnosti a optimizmus predstaviteťa
spolupráci má byť povin Světověj rady církví nie
nost’ zoznámiť občanov je na mieste a že bude
všetkých štátov s obsahom třeba vykonat’ viac ak
deklarácie a s právami, Moskva má uvoťníť nábo
M. K.
ktoré deklarácie vyměňo ženský útlak.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St.,
SYDNEY
vchoď do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

(Pokračování se str. 7)
příliš nezatěžuje psycholo
gickou kresbou svých- po
stav. Stačí mu několik úsloví, neustále opakova
ných, aby je charakterizo
val. Používá několika jed
noduchých gagů, aby na
vodil komický účin, docela
neomylně se trefí do čer
ného, do zrůdnosti trestní
ho oddílu, nemusí zabírat
hlouběji. Nevyhýbá se ne
omaleným, hrubým výra
zům, neboť je si vědom,
že by spisovný a cudný ja
zyk působil v tak turbu
lentní férii jako pěst na

Nové instalace,
opravy a údržby
jakož i
Z A Ř ÍZ EN Í

všeho druhu
V E Š K E R É OPRAVY
B YTŮ A DOMŮ:

maiovam, pokládání
tapet, truhlářské práce'
apod. provádějí spoleh
livě spojené firmy .

G EO R G E S
M AIN TENANCE CO.

24hodinová služba
Telefon (Sydney)
399-6673 nebo po běžné
Drac. době 3(1-8874

! ~ PROBLÉM š AUTEM ?

ji.

i Dohovoříme se po našem; Budete se moci pře- i 1
, vědčit o solidním jednání. Za výhodné ceny — i
( KOUPÍME Vaše auto
1,
( PRODÁME Vám zánovní auto. Pro zákazníky 1;
, se schváleným úvěrem jednotný deposit $ 25.- 1i
MECHANICKY
uvedeme Vaše auto do vzor- 1,
1 ného stavu
|
i ODSTRANÍME rez
,1
I NASTŘÍKÁME Vaše auto na Vaši oblíbenou i 1
i barvu
|
PO NEHODĚ Vám auto přednostně■opravíme 'i
PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
OPRAVY včetn ě1,
1 sváření
(

M ELIO R A K EN N E L S

I

LAWRI E

MOTORS

PTY.

LTD.

i
884 Canterbury Rd. (proti Haldon S t) '
I
LAKEMBA, NSW. 2195
,
Telefon (Sydney) 759-9072
t - Otevřeno sedm dní v týdnu 8.30 - 5.30 odp.

L . & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

,1

,1
t
1,
1,

'

Společnost pro vědy a umění v Sydney

2 Vstupné dobrovolné.
!

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

Licensed Contractors
a

pořádá populárně vědeckou přednášku
MUDr. B. Jarošové na téma
£"Ú činky slunečního zářeni na lidský organismus"

' Kromě české kuchyně máme též velký výběr '
,! jídel pro německé, rakouské, polské a maďarské;!
zákazníky a připravujeme jídla na objednávku,
;! pro svatební. hostiny a jiné příležitostné oslavy.;

STEVEN VARDY

T A T R A E L E C T R IC S ,

X
X ,

“ STEINDLER”

HODINAŘ *
ZLATNÍK *

1 česká restaurace
$

CO N TIN EN TA L RESTA U R A N T

oko. A také plytkost rádo
by ideologického myšlení
je jedním z triků, kterými
autor druhého dílu čer
ných baronů cílevědomě a
účinně koření situační hu
mor.
Pétépák Jan Kristofori
vyzdobil toto nadmíru ve
selé vyprávění o svých
někdejších
“ spoluvojínech” velice .. půvabnými
kresbami, které s jeho
vtipnými
komentáříky,
psanými “ neumělou” ru
kou, doplňují Kefalínův
text v četbu, která neuspo
kojí snad jen zapšklého pu
ritána nebo ideologa, kte
rý v krizovém období, nezakolísal.
J. S.
Pozn.: Knihu můžete ob
jednat též v Hlasu domova.

E L E K T R IC K É H O

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

Spri které budou zodpověděny dotazy- k tomut<
^zajímavému námětu. Přednáška se koná v pátel
|
C H C ET E^ S E D O B Ř E NAJÍST
!’ za cenu stále nejlevnější v Sydney? Pochutnat s i ; jídne 2. listopadu 1975, v 7.30 hod. na School o:
■; na PRAVÉ ČESKÉ KUCHYNI? Navštivte ,■ *Drama, University of New South Wales, Anzac
sParade, Kensington (vjezd z Barker Street).

197 Campbell Str., Darlinghurst, NSW. ,

Pětépáci

Helsinky a církve

výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, 1,
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKU ' :
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
I
Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA ,
u svých obchodních zástupců
:
nebo přímo u výrobce.
.
Větší zakázky k různým příležitostem
i
• dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny. , 1

i
i
<

27. 10. 1975

2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.

I

vala. L. Niilus rovnako,
alebo zároveň doporučuje,
aby sa občania jednotli
vých štátov zoznámiť aj s
inýmí dokumentární tohoto

VANHA’S PRODUCTS Co. P. L

1,

DOMOVA

Těšíme se na Vaši účast.

129 Baysw ater Rd.

^

Rushcuffers Bay

f

l
<—

H

B

i

iOtevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, <
iv neděli oč 12. hod. polední do 9 hodin večer, \1
I v pondělí za vřeno.
f1
j

|

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

I

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. J

27. 10. 1975 .

Sešlápl jsem spojku a přeřadil na dvojku. Stoupání
sice nebylo příkré — to se v téhle části placaté země
vyskytuje jen zřídka — i tak tó ale byl kopeček,
který moje stará rachotina zdolávala s téměř maxi
málním vypětím sil.
Na úpatí stoupání byla silnice rozdělena na tři
proudy a výrazný nápis doporučoval pomalým vo
zidlům zařadit se do levého proudu. Uposlechl jsem
a tak mi nezbylo nic jiného než trpělivě sledovat
míhající se auta napravo ode mne. Zanechávalo mne
to klidným, znám ale dost lidí, kteří by v podobné
situaci měli nebezpečně blízko k infarktu. Nejen že
jsem byl — s ohledem na stáří auta — zvyklý, že mě
málem předjíždějí i pošetilí kolečkáři, ale navíc mi
to bylo jedno i proto, že patřím k těm málo lidem,
pro které řízení auta není vůbec žádným požitkem.
Právě naopak. Auto pokládám za nesmyslný nástroj,
který si člověk vymyslel jen proto, aby, mohl pohodl
ně a legálně zabíjet i v těch krátkých okamžicích
V dějinách, kdy nedopatřením osudu dojde k tomu,
co se popisuje jako klid zbraní.' Kdybych byl důsled
ný — a to rozhodně nejsem — tak bych si vlastně
za volant nikdy sednout neměl. Stručně řečeno —
jsem obětí téhle země. Dlouho jsem vzdoroval, až na
konec jsem musel uznat, že tady se člověk bez auta
neobejde. Nechce-li ovšem svůj život strávit jen v
místě kde bydlí a kde pracuje.
To však nebyl ten hlavní důvod, proč jsem si kou
pil auto. Tehdy, před čtyřmi lety, jsem ho koupil
jen proto, že Jana ode mne odešla a odstěhovala se
do Melbourne. A tak, když jsem chtěl co nejčastěji
vidět, svého syna, nezbývalo mi nic jiného, než si po
řídit dopravní prostředek.
Od té doby jsem již mnohokrát uvažoval o tom, že
bych tu rachotinu měl vyměnit za něco lepšího, jen
že . . . Ke všem mým špatným. vlastnostem musím
připočítat i sentimentalitu — a tak jsem k tomuhle autu
nesmyslně přilnul. Což možná není ani moc divné,
když člověk uváží, že v mé samotě, při těch častých
a téměř dvě hodiny trvajících cestách do Melbourne.
Se tenhle kus železa stal pro mne společníkem, s
kterým si vyprávím, a vůbec mi nevadí, že to je
jen monolog. Člověk si prý zvykne i na šibenici.
Zcela klidně mohu také prohlásit, že tuto cestu —
absolvovanou již alespoň tisíckrát— bych mohl jet
se zavřenýma očima. Nazpaměť jsem znal každý
zákrut silnice, každý osamělý strom jsem měl do
konce i pojmenován — například ten, který se za
chvíli za vrcholem kopečku objeví, se jmenoval "vitač” . Měl větve rozhozeny jakoby nabízel objetí a
říkal: Tak tě tu nahoře, kamaráde, vítám po zdolání
toho kopce. Přes znalost. cesty jsem ani po čtyřech
letech řízení vozu nebyl schopen zbavit se jakéhosi
podivného napětí či strachu, .kdykoliv si sednu za vo
lant. Jak jsem již řekl — pro mne není řízení auta
žádným - požitkem.
Rachotina konečně stoupání zdolala a já automatic
ky přeřadil na trojku. Vítač na mě tentokrát zamá
val zvlášť radostně — zřejmě byl silný, vítr — a auto
na rovině začalo pomalu dostávat rychlost. V okam
žiku, kdy 'ručička tachometru dostoupila číslice zna
čící rychlost, kterou jsem považoval za bezpečnou,
ubral jsem plyn a pohodlně, bylo-li to vůbec možné,
jsem se zavrtal do chatrného polštářování sedadla.
které podle mého skálopevného přesvědčení mohlo
držet pohromadě jen silou jakési neznámé a nadpři
rozené vůle.
Najednou se kolem mihnul stín, který mne až vy
děsil. Blázen, ulevil jsem si, musel jet nejméně stov
kou. Doopravdy blázen! Jenže — nejsme všichni
blázny, každý svým vlastním způsobem? Jezdit ta
kovou rychlostí pokládá hodně lidí za odvahu, ale
mne již mnohokrát napadlo, neňí-li to náhodou jen
jiný projev strachu, který snad má v sobě každý člo
věk. Já strachy jezdil možná až příliš pomalu a
opatrně — on, aby svůj strach přehlušil, rychle a
riskantně. Jsou to jen dvě strany téže mince.
Na obzoru se objevily první známky soumraku. Oči
vidně nemám moc naděje — při své obvyklé cestov
ní rychlosti — přijet do Melbourne Včas. Patrně na
tom ale tak moc nezáleží. Konec konců chystal jsem
se k tomuhle kroku již dlouho, již velmi dlouho jsem
k němu sbíral odvahu, a tak na nějaké té minutě již
nemůže záležet. Dneska totiž nejedu na obvyklou
návštěvu své bývalé ženy a svého syna, ale dnes tam
jedu, abych. . .
Bezděky jsem si sáhl do kapsy, zda ten dopis s
sebou skutečně, mám. Někdy se mi stává, že to nej
víc důležité zapomínám. S ulehčením jsem papír na
hmátl a hned jsem se musel usmát nad představou
Jirkova obličeje, až se s tím papírem před ním obje
vím. Ještě víc ale bude určitě překvapený Láďa,
který mě vždy — a zcela právem— pokládal za ne
zúčastněného zbabělce. Jako tehdy, když Jirka vylože-
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ně lhal jen proto, aby Láďu vyhodili ze školy a já
seděl a mlčel, přestože jsem mohl, měl vstát a ří
ci . . Dodnes jsem nezapomněl pohled, kterým se na
mne Láďa podíval. A co horšího, nikdy jsem od Ládi
neslyšel ani slovo výčitky. To byl ale on, “ svátý muž”
jsme mu tenkrát říkali.
Právě tak jsem ale nezapomněl výsměšný a sebe
jistý pohled, kterým se na mne tehdy díval Jirka.
Věděl dobře, že mohu vstát a říci, že to je lež, ale
znal mne a tak si byl jistý, že to neudělám. I on
dobře věděl, že- jsem opatrný a zbabělec. Dívám-li se
dnes zpětně na celou episodu, není ani divné, že mé
zbabělosti využíval. Co by snad jedině mohlo být div
ného, byla jeho až perverzní důvěra, kterou ke mně
měl. Předpokládal, mohl předpokládat, že nebudu mít
nikdy odvahu říci někomu, s .čím se mi on svěřuje.
Mohl to předpokládat, ale nikdy si tím nemohl být
jist- Dnes si říkám, že jeho důvěra měla s největší
pravděpodobností další důvod. Snad každý člověk po
třebuje mít někoho, komu se může svěřit a vypoví
dat se. Tím víc takovou potřebu musel pociťovat
Jirka, kterého se každý bál. Díky své povaze potře
boval -navíc někoho, komu se může pochlubit svou
mocí, protože síla, o níž by nikdo nevěděl, neměla
pro něj plnou cenu., Přitoíh si ovšem musel být jist,
že vrba, které se chlubí svojí mocí, bude němá. A
tak za mnou chodil a beze studu mi vyprávěl, kolik
lidí již udal, jak si všechna ta. udání vymýšlel a jak
všichni ti lidé beze stopy, a jak věřil navždy, mizí
do neznáma.
Tak mi také řekl, že i Láďa je jedním z nich. Teh
dy poprvé jsem sebral všechnu svou odvahu, jak
málo jí bylo, a řekl jsem mu, že to neměl, že navíc
teď již jen mohu čekat, kdy udělá totéž mně. Podí
val se na mne překvapeně a pak s opovržením řekl:
"Ty? Ty se nemáš čeho'bát! Lidi jako ty se nikdy
nemají čeho bát! Lidi jako jsi ty dělají kulisu lidem
jako jsem já. Láďa, to je, vlastně byl” , dodal s
úsměškem, “ zcela jiný případ. Lidi s tvrdou hlavou,
jako je on, jen překážejí každému a všemu.”
Přestože si doslova pamatuji jeho slova, nemohu si
vzpomenout, zda jsem sé tehdy zastyděl. Já ale ne
měl “ tvrdou hlavu” . Já měl jen strach. A tak sí
Jirka mohl být jist, že jsem spolehlivou vrbou se
zamknutými ústy. Ústy zamknutými strachem. .
Pokud moje paměť sáhá, vždycky jsem měl strach.
Snad vznikl v době, kdy táta s uchem přilepeným k
radiu na mne dělal “ Pssst” a říkal “ Nikdy nesmíš
říci ani slovo, nebo mě zabijou” . Snad můj strach
pak rostl, když táta říkal — “ Bolševici” — a pak
dodával — “ Pssst, to nesmíš říkat, nebo mě zavřou” .
Možná však, že můj strach byl něco, co jsem bez
ohledu na tohle všechno v sobě měl. Skutečností ale
zůstává, že byl se mnou stále. Konec konců, nebýt
Jany, tak jsem se ani do téhle země nedostal. Ne
být jí, tak jsem strachy z domova neodešel, i když
ze stejně silného strachu jsem tam nemohl zůstat.
Celý můj život mě strach až paralyzoval — a snad
proto se ani Janě nedivím, že ode mne odešla. Můj
strach byl snad omluvitelný doma, ale jakmile Ja
na poznala, že jsem zbabělec, který — ať žije kdeko
liv — je životem postrkován jen jedinou silou a to
ochromujícím strachem, bylo vlastně logické, že ode
mne odešla. Logické přo ní i pro našeho-syna,
Náš rozchod jsem nesl samozřejmě těžce. Měl jsem,
a stále ještě mám, rád jí i našeho syna. Ale chápal
jsem ji. Chápal jsem ji, protože kdykoliv mě posedl
strach, kdykoliv jsem si uvědomil, jak mne strach
omezuje a jak na mne působí, dělalo se mi špatně,
nad sebou samým. Nikdy jsem ale nedokázal strach
překonat a vždy jsem záviděl lidem (a obdivoval
jsem se jim — jako třeba Láďovi), kteří strach ne
měli, nebo kteří ho dovedli překonat. A tak jsem
někdy dospíval až k nesmyslné sebelítosti nad tím,
že jsem se z nějakých, pro mne nepochopitelných a
nevysvětlitelných důvodů, nedokázal nikdy zmužit.
Pamatuji se, že můj strach někdy dospěl tak da
leko, že jsem byl neschopen někoho třeba i jen oslo
vit. Celá moje školní léta byla vlastně řetězem hrů
zy z toho, že budu vyvolán, že budu muset před ce

lou- třídou vstát a promluvit. Je vlastně téměř zá
hadou, že jsem školou úspěšně prošel a že jsem pak
byl schopen pracovat mezi lidmi; kterých jsem se
bál.. A já se bál vlastně, každého, nebo téměř každém
.ho. Bylo několik výjimek — a právě Láďa byl jed
nou z nich. Jirka měl pravdu, Láďa byl skutečně ji
ný. Pro mne nikoliv svoji tvrdou hlavou, ale pře
devším tím, že se mě vždycky zastal, že rozuměl
mému strachu, že ho chápal jako nemoc — a můj
strach nebyl ničím jiným — a že, aniž by omlouval
mé chování a to, k čemu mě strach vedl, mi nikdy
nic nevyčítal.
Nevyčetl mi ani to, že jsem zastavil jeho vyprávění,
jak to vypadalo v Jáchymově, odkud se — proti oče
kávání Jirky — vrátil. Samozřejmě že jsem si ne
myslel, že lže. Vše, co říkal, odpovídalo přesně tomu,
co mi o “ převýchovných táborech” vyprávěl sám -Jir
ka, přesto jsem ale Láďovi řekl, že mu nevěřím. Já
ho prostě nechtěl poslouchat. Možná, že to bylo také
ze strachu, ale tehdy to bylo ještě více proto, že
jsem se styděl, protože nejsem schopen mu říci prav
du. Pravdu o tom, kdo a jak ho- do Jáchymova do
stal a ještě více o tom, že to vše vím. Styděl jsem
se za svůj — i když mlčenlivý — podíl na tom všem.
Ten podíl lidí jako jsem byl já, lidí, kteří jen ký
vali a nikdy nic neřekli, přestože znali pravdu —
tak jako jsem jí znal já.
Láďa se na mne tehdy zkoumavě podíval a pak
s pochopením v hlase řekl, že je úplně jedno, zda mu
věřím nebo nevěřím. Řekl, že moje víra, tak jako.
každá jiná víra, na skutečnostech nic změnit nemůže.
Skutečnost zůstává skutečností bez ohledu na to, jak
silně a jak mnoho lidí před ní zavírá oči.
Rozuměl mi tedy dobře a přeste ani slovo výčitky,
na které měl více než právo. Přesně tak, jako když
byl díky Jirkovi vyhozen z gymnasia. Dnes zní té
měř neuvěřitelně, že Jirka,. Láďa a já jsme byli kdy
si velcí kamarádi. Odcizení mezi Jirkou a Láďou
začalo tehdy, když nás před koncem školního roku,
těsně před posledním sletem, tahali do auly našeho
staroslavného gymnasia, kde Jirka na nás začal z
pódia hřímat, že jsme naivní, když se domníváme,
že Sokolové se svými fangličkami mohou zvrátit
dějinný převrat, kterým konečně dojde k. osvoboze
ní každého. Láďa tehdy vstal a řekl, že Sokolové se
svými fangličkami něco takového skutečně udělat
nemohou, právě tak ale na osvobození každého si
budeme muset počkat, protože je nejdříve nutné za
vést diktaturu proletariátu — - jak je prý možné .se
dočíst v každé příručce.
. ;
Jirka tehdy zezelenal a já poprvé viděl v . jeho
očích něco, na co jsem si u něj později zvykl. Prázdni
ny se převalily a Jirka hned po začátku školního
roku, posledního roku našeho studia na gymnasiu, se
Lád!'ovi pomstil. Na školní budově se objevilo jakési
heslo — později se mi Jirka beze studu přiznal, že
je tam namaloval sám — a SNB přijela do školy vy
šetřovat. Jirka tehdy vstal a řekl, že to heslo- tam
napsal Láďa, že ho při tom viděl. Dokonce
uvedl i přesnou hodinu. Láďa tehdy vyskočil,
pak se však zarazil a podíval se na mne. Já ale jen
seděl, strachy neschopen cokoliv říci. V dobu, kterou
Jirka označil, byl Láďa u nás a Jirka to dobře vě
děl — sám jsem mu to řekl. Přesto jsem ale
mlčel, a tak si Láďa beze slova zase sedl. Nejhorší
na tom bylo, že Jirka přesně věděl, že nic neřeknu
a spoléhal se na to. A i kdyby — věděl, že se jemu
nemůže nic stát. Vždy mohl říci, že tam s Láďou
viděl i mne. A to byl přesně důvod, proč ani Láďa
nic neřekl. Věděl, že pro něj by se výsledek nezmě
nil. Jediný rozdíl by byl, že bych šel já také.
(Pokračování příště)
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HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

’
(Ceny jsou včetně poštovného)
'J. Drábek: A co Václav? $4.1S. Mareš: Báje z nového světa $ 2.90
,Alán Levý: Pražské peřeje $ 4.,J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
t J. Válek: Smutný muž $ 4.40
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
6 knížek Edice AKT:
J. Schilling: Jestřáb $ 3.30
J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 3.30
A. Lidin: Psychogenes $ 3.30
J. Strnad:. Pohádky $ 3.30
J. Shilling: Spodek, svršek, král, eso $ 3.30
R. Štorch: Jaký je druhý břeh jara $ 3.30

DOMOVA
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Resistence v Sovětském svazu
Jiří Sýkora

■

J. Škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10 '
J. Firt: Knihy a osudy $ 4.70
;
O. Filip: Blázen ve městě-$ 4.80
i
P. Eisner: Mamince $ 4.80
•i
J. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.20
. ]
Petr Den: Naší mládeži $ 1.10
]
M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
' '
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze:
Slezské Ostravy (3 díly), každý po $ 3.80
'
P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.70
!
P. Tigrid: Politická emigrace v. atomovém věku!
$ 3.90
.
K. Pecka: štěpení $ 4.40.
,
Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
]
Ha, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd-'
sko) $ 4.20
1
Zpěvníčky Lit. klubu ve švédsku $ 1.10
<
J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-i
žená cena $ 8.20, jednotlivé díly po $ 4.10
i
B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
]
J. Hochman: Jelení Brod $ 3.90
'
J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 4.20'
J. Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.2Ů ..
!
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
|
J. škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
«
Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty]
o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.20 1
J. Brodský: Řešení gama $ 5.20
<
O. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.20
<
J. Škvorecký: Lvíče $ 3.90
■ J
J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.20 «
J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.90
<
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.20
]
K. J. Krušina: Pan Dadáček mádovolenou $ 5.-]
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod .$ 5.]
K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.<
K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.5
Tři sbírky básní (J. Lederer. F. Listopad, V .'
Čeperková) $ 5.30
<
Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.40
<
Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.70
<
Kovályová-ř^ohák: Na vlastní kůži $ 4.20
l
Zpěvník národních a populárních písní $ 1.30
i
J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.20
i
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.\
Á. Lustig: Miláček $ 4.*
A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.40
í
G. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
<
L. Miňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
t
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
<
A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.80
|
Kníška Karla Kryla $ 2.70
\
K. Čapek: Anglické listy $, 1.80
>
A. Ostrý, (pseudonym — Praha): československý\
problém $ 5.20
5
R. Selucký: Východ je východ $ 3.90
5
Tanky proti sjezdu. (Vysočanský sjezd) $ 2.20 <
Motáky z Ruzyně $ 2.20
5
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.901
B. Mikula: Progresive Czech (učebnice češtiny)!
$ 4.50 + poštovné.
?
Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
S

Jednou z mnoha knih zabývajících se osudy těch,
kteří nesouhlasí se sovětským režimem a jsou proto
bud’ vězněni nebo odcházejí dobrovolně i nedobrovol
ně do exilu, je reportážní kniha Iriny Kirkové “ Pro
fily ruského odporu” , která vyšla letos v newyorském
nakladatelství Quadrangle. Je to souhrn rozhovorů,
jež autorka vedla se sdmnácti bývalými sovětskými
občany krátce po jejích příjezdu na Žápad.
■ Všem těmto bývalým občanům Sovětského svazu
je společné to, že absolutně odmítají sovětský systém,
že nebylí ochotni se podrobit komunistickému způso
bu života nebo prodat svoje přesvědčení za mate
riální či jiné výhody, a konečně to, že jejich beznaděj
uvnitř sovětského režimu je přivedla k rozhodnutí
hledat osobní svobodu na Západě. K utváření jejich
mínění a k jejich pevnému rozhodnutí přispěly i ty
literární práce, jež v Sovětském svazu vycházejí ile
gálně, ve formě známé pod názvem samizdat. Byly a
jsou to knihy Solženicynovy, Kuzněcovovy, Sacharovovy a desítek dalších autorů, často bývalých věz
ňů, jež podnítily současnou novou a šířící se vlnu od
poru proti sovětskému systému moci,
Irina Kirková svými reportážemi vytvořila fasci
nující knihu. Její síla je v citlivém výběru otázek
a přístupu k ínterviewovaným osobám. Reportáže by
ly pořízeny bezprostředně po příjezdu sovětských
exulantů na Západ, a díky literární zkušenosti Iriny
Kirkové je možno přehledně sledovat všechny vypjaté
emoce nových příchozích, kteří opustili vlast.
Většina z nich zvolila dobrovolně exil, ačkoli je
jich profesionální zkušenosti a nadání by jim umož
nily žít v Sovětském svazu velmi pohodlně — ovšem
jedině za tu cenu. že by v sobě zlomili charakter
a podrobili se požadavkům komunistické politiky.-Je
jich rozhodnutí odejít bylo tedy svobodné, pokud lze
vůbec o dobrovolnosti hovořit v případech, kdy jsou
lidé postaveni a vystaveni neobvyklým podmínkám,
jež je kladou před morální dilema.
Všech sedmnáct bývalých sovětských občanů jsou
osoby s vysokou inteligencí, ale to je pravděpodobně
jediná věc, jejž je jim společná pokud se týče po
staveni a zaměstnání: je mezi nimi malíř, básník, lé
kař, vědec. Velmi se liší ve svých životních názo
rech a ve svém osobním, přesvědčení: jsou mezi nimi
orthodoxní věřící, atheisté, Židé, kteří mimo jiné
poukazují na rozšířený všeobecný antisemitismus v
Sovětském svazu.
Nůkteří z nich prošli vězením. Tito disidenti se
liší i čo do formy odporu: Tak například Alla Cvětopolská se stala pro sovětské úřady podezřelou pro
to, že si začala dopisovat s osamělým vězněm, kte
rého ani nikdy osobně neznala. Posílala mu dopisy
jen proto, aby jej alespoň trochu potěšila v jeho
chmurných podmínkách; to však sovětským úřadům
stačilo.
Jiný z interviewovaných žil vlastně v exilu uvnitř
Sovětského svazu, vyhýbal se politické činnosti a psal
knihy, jak se říká, do zásuvky. Věděl, že jeho ne
nápadnost jej chrání před případnou prohlídkou bytu,
po níž by pro něho nebylo jiné vyhlídky než vězení.
Jiný disident, bývalý vězeň Radygin. označuje svůj
pobyt ve vězení za svoji univerzitu, a tvrdí, že se
*
l

Czechosiovak Cultural Club,
postbus 4149, Haarfěm, Holland

1
C

i Vám nabízí užitečný i hezký dárek k vánocům: /
i
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s kresbami Mikoláše Alše a básnickým doprovo-#
dem Pavla Javora. Zajistěte si jeho včasné do- i
'dání okamžitou objednávkou!
Cena Hfl. 7.501
i(A$ 2.40).
i
l Přijímáme též objednávky na Č E S K É PO H Á D KY, i 1
které dostanete včas pod stromeček. Cena Hfl 21.- 1
(A$ 6.50).
1|
1 Tyto knihy můžete též pbjednat u zástupce v1,
lAustrálii: M. Čechová, Lof 8, Stumpy Gully Rd.J
iMoorooduc, Vic. 3933,
,1
kde dostanete i tyto další knihy vydané CCC: i
'Henryková: Poslední vlak z Babylónu A$ 5.20, ,
lA. Kratochvíl: Žaluji I. A$ 5.60, Žaluji n. AS 5.60,i
|V. škutina: Presidentův vězeň AS 4.70, R. Těsno-| '
hlídek: Liška Bystrouška A$ 3.70, Třebízský: Po- i
'vídky karlštejnského havrana A$ 3.70, I. Diviš:1,
'Teorie spolehlivosti A$ 3.40, M. Racek: Zelená1
pastelka A$ř 4.50, J. Schneider: Salónek dočasně, 1
uzavřen A$ 4.20.
i
Protože poštovné v Austrálii bylo od září velmi i
'zvýšeno, prosíme čtenáře, aby k ceně připočetli 30c.1,

skutečným disidentem stal až tam. Nejpopulárnější
knihou mezi vězni bylá a je Solženicynová povídka
“ Jeden den v životě Ivana Denisoviče” . Ironické je,
že je to jeho jediná kniha, jež byla svého času v So
větském svazu oficiálně vydána.
Lidé, s kterými autorka Irina Kirková hovořila,
nejsou hrdinové typu Splženicyna, Sacharova či Bukovského, kteří věnovali své životy obětavému a
neúnavnému sporu se sovětským systémem. Vystave
ni nelidskému nátlaku obětovat svůj charakter, aby
mohli přežít, rozhodlo se těchto sedmnáct sovětských
občanů k odchodu z vlasti. Byli natolik šťastni, že
se jim vůbec takové možnosti dostalo. Jejich rozhod
nutí je zároveň odvážné i pochopitelné. Nikde na
světě by člověk neměl být vystaven podmínkám, za
nichž by jej stát nutil k extrémní volbě.
Alla Cvětopolská, jedna z těchto sedmnácti exulan
tů, řekla: “ Chci, aby se mé děti narodily v Ameri
ce. Chci mít-děti, jež .budou mít možná milión konflik
tů se svými rodiči, s vládou,-se. sebou samými, ale .
jež nebudou postaveny před dilema, zda zradit pří
tele — anebo být nějakým způsobem likvidován.
Tyrone T. Thomas: 100 Walks In Victoria.
Hill of Contenf, Melbourne, 1975, str. 156,
12 mapek, cena $ 2.95.

Zhubnutí se zárukou
Před měsícem jsme se zmínili o odtučňovací kůře,
kterou doporučuje český, v Sydney žijící lékař dr.
Beck. Začátkem příštího roku vyjde o této metodě
knížka. Můj přítel ve snaze zhubnout se stal vyzna
vačem Beckovy diety-, nemohu popřít, že nějaké to
kilo neshodil, to je svátá pravda, když ho ale vidím
u večeře, při které se prohýbá stůl, s kouskem ementálu a lahví minerálky, obdivuji se jeho pevné vůli
při tolika Chodech, které hostitelé připravili.
Vím ale již jak na to! Obstarám si pevné boty,
pumpky, batoh a podle příručky, která popisuje sto
výletů ve Viktorii, . udržím kondici i linii a navíc
ještě se dostanu do končin,, kam nevedou silnice
a které' mají nemalé kouzlo. Turistická příručka, o
které se zmiňuji, je velmi přehledná a kromě základ
ních poučení o výstroji a orientaci autor popsal trasy
jedno-, dvou- a třídenních výletů v nejatraktivněj
ších oblastech Viktorie a rozdělil je do tří stupňů
podle obtížnosti. Každý si může vybrat. Tož — hoře
zdar!
Při této příležitosti upozorňuji na velmi výstižnou
a textově i fotograficky připravenou publikaci, která
se věnuje ochranářské problematice ohrožené austral
ské přírody. Toho, kdo má rád zdejší hory, květenu
a zvířenu, velmi poučí (Dick Johnson: The Alps At
The ' Crossroads. The Quest for an Alpíne National
Park in Victoria, 1975, str. 208 a četné fotografie a
mapky, cena $ 3.50). Cenné informace také najdeme
v publikaci Bushwalkíng in the Víctorian Alps, kte
rou vy,dal Melbourne University Mountaíneeriňg Club,
1974, str.. 156, fotografie, mapky, cena $ 4.50. Podob
né poslání má knížka Snowy Montains Walks, kterou
již ve čtvrtém vydání publikoval The Geehi Club, z
drobnějších příruček jmenuji The Melbourne Walker
1975, Walk 1975. V poslední době se turistické litera
tuře věnuje v Austrálii dosti pozornosti. O vybavení
vhodném pro australské podmínky informuje příruč
ka Equipment for Bushwalkíng and Mountaineering,
kterou připravil Melbourne University Mountaineering
Club v roce 1974.
IP

PEČEME PO NAŠEM
Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
pekařské v ý r o b k y '
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E . Dvořáčkovi,

. cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd., Prahran, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415

. 27. 10. 1975
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HLAS

V hlubokém žalu oznamujeme všem
telům a známým, že nás dne 20. října
po delší nemoci opustil na věčnost
drahý manžel, otec, tchán a dědeček,

přá
1975
náš
pan

V Á CLA V ŽEŽ U LA

ve věku 68 let.
Jeho tělesné pozůstatky byly uloženy dne 22.
října na hřbitově v Templestowe.
Děkujeme všem za projevy účasti, kterými se
snažili zmírnit naši bolest.
Růžená žežulová,
Ludmila a René,
manželka
děti
61, Hartington St.,
Zuzana, Pavel, Míša,
Kew, Vic. 3101
Filip, Rony a Rudy
vnučka a vnuci

S V Á T E K VŠECH SVATÝCH A D U ŠIČ EK
V M ELB O U R N E

V sobotu 1. listopadu je zasvěcený svátek Všech
Svatých, to znamená, že katolík je vázán být na
mši sv. česká mše sv. není. V neděli 2. listopadu je
Den všech zemřelých — Dušiček. letos poprvé se
slaví v neděli, dříve, připadl-li na neděli, se překlá
dal vždy na pondělí. O Dušičkách každý kněz může
sloužit 3 mše sv. První bude jako každou neděli
v 10.30 v Bethlehem Hospital, Caulfield. Druhá ve
3 hod. odp. na Šumavě á bude obětována za všechny
zemřelé, třetí bude obětována na úmysl Sv. Otce.
Po ukončení mší sv. bude pobožnost za- všechny
zemřelé u pomníku padlých. Spojíme se tak s ^na
šimi tam doma, kteří ten den navštíví hroby naších
drahých a položí, kytičku i naším jménem na jejich
hrob.

•11-

Č ES K O S LO V EN S K É V Y S ÍL Á N Í V M ELB O U R N E
— 3ZZ A CC ESS RÁDIO — .

PŘÁTELÉ

čtvrtek 30. října: Zvláštní program k oslavě čs.
národního svátku a zprávy
čtvrtek 13. listopadu: Bedřich Smetana, jeho žiivot a ukázky z díla, dále zprávy a dětský koutek,
i Program se opakuje vždy následující patek
v 8 hodin ráno.
RO D IČO VSKÉ S D R U Ž EN Í V M ELB O U R N E

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Sny Abfcolr fw i Vic.
Telefon

41 - 6 9 75

s 301etou praxi
opravuje sixáelsfeě
vozy všedi běžných
značek.

Přijmu

Po dobu opravy za
půjčím náhradní v&r
Tel. (M tíhoarce)
728-375?

PANÍ 30-40 ROKŮ

jako hospodyni pro
vdovce - velkostatkáře.
Pěkný venkovský dům.
Vlastní místnosti.
Pište lask. na adresu:
L. Schmidt,
Delardie Ranch,
Harrow, Vic. 3317

Zašleme:
knih - ohracssiiks
výběr !
2. ROZHLEDY,

literární časepšs
(24 stran), ýedSGCl.
čísla S 2.-, i afeá
předplatné S 5.-

k doplnění ritmického
souboru v Melbourne,
především saxafonistu
a bubeníka, event. dal
ší. Volejte (po 5. hod.
odp.) tel. 347-8248.

partnerů- Píšfep sd
o informace.

Nová

adresar

|
i

CENTRUM,

Box 3458 STAČ.,
Hamflíoo. O it,
CANÁDA.

National Mutual
•

MELBOURNE
í SYDNEY

Volajte
Charles Antal

PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

tel. (Melbourne)
42-0401

;

Reservování míst a předprodej vstupenek: tel. 42-2823

>

\

l

srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

,1

TA N EČN Í ZÁ BA VU

\

kterou pořádá v neděli 23. listopadu 1975

i

!

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
1. '
Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)

R. C. Kugler & Associates

5

1

i

1
,
^
*.

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině. . |
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis i

5

Bohatá tombola

LETOVISKO

i'

Dárky se přijímají u pokladny, rozdávat je bude svátý Mikuláš
;;

"ŠUMAVA"

Locke’s Way, poblíž Belgrave South

l1

ř

Vstupné $ 7.00 včetně večeře — k dispozici výborný buffet

i

Road, Melbourne

A. Z. QUILTING

kterou pořádá v sobotu dne 6. prosince 1975 od 7. hod. več.

K tanci i poslechu hraje Continental Band a český orchestr p. Richtra

{

632 St. Kiida

1

ze skladu nebo na míru
dodá firma

T e le fo n : 622-2453

;

{

: |'

Melbourne:

'

i svešá-vá na den 12. listopadu 1975 ná 7.30 hod.
•
večer do klubovní místnosti,

í

175 Bronghpm St..
Kew, Vic-, td . 86-8427

,,

Č ES K O S LO V E N S K Ý K U LT U R N Í A SO CIÁLN Í í
K L U B V M ELB O U R N E
|

i
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.
J
* Na programu budou zprávy činovníků, volby no- i
i váho výboru, volné návrhy. Účast členů nutná, i
, šesté vitáni.
J. Dvořák, předseda 1
L . - - - - ___ _____:___ __________________ __________ _ í

INSURANCES

V S Á L E DAWN'S R Ě C E P T IO N S , 316 CHURCH ST., RICHMOND

!

I

j
\
<
)
)

K dispozici budou párky od firmy J. Kopecký aj. v
Náladová hudba, tanec. Vstupné dobrovolné.
<

3. SEZNAMOVÁNI

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ' ZÁBAVU

Přineste si vlastní nápoje

<

\
prostřednictvím HLASU DOMOVA.
f
\ Vaše přání v Hlasu domova dostane nej-?
\ větší počet českých a slovenských přátel, ušetří?
?Vám starosti a práci s posíláním jednotlivých přá->
j ?n í a — s ohledem na nedávné velké zvýšení poš-S
i Stovného — ušetří i hodně peněz.
s
i 5 Můžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (a te-<
| Slefon) pod společné přání (poplatek $ 1.20) nebo?
} sVaše individuální blahopřání s textem (u většíchS
| <event. i s obrázkem), který dodáte a to — podle S
| čžádané velikosti — např. za $' 5.-, $- 10.-, $ 20.-,>
> U 50.-. $ 100.-.
<
t > Vaše příkazy prosíme zaslat co nejdříve, nej-\
: ípozději tak, aby nám došly 11. prosince tr. Včas?
> \došlá přání budou uveřejněna ve vánočním dvoj-?
\ čísle z 15. prosince 1975.
.?

v neděli 2. listopadu v 5.00 hodin
v klubovních místnostech,
632 St. Kiida Road, Melbourne
SOUSEDSKOU ZÁBAVU NA NÁMĚT
"PĚJME PÍSEŇ DOKOLA"

Sydney:

|[

K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU

pořádá

1. NOVÝ SEZNAM

H LED Á M E
H U D EB N ÍK Y

srdečně zve Vás a Vaše přátele na tradiční

BLAHOPŘEJTE

S

ČESKOSLOVENSKÝ KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ
KLUB V MELBOURNE
)

Anna Men daňová

j

|

AUTOMECHANIK

Malý oznamovatel

Č E S K É OCH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E

]'

H LEDAJ í

Radka Machulu (Kojetín) — snad Melbourne, dále
Věru Struhařovou roz. Zavázalovou hledá návštěva z
Prahy.
Zjištímé-li adresu hledaného, oznámíme m u ,' kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

volává řádnou valnou hromadu na čtvrtek 6. listí
adu 1975 v 7.30 hodin večer do dolejší místnosti r<
taurace Edy Zlatého “ Rheinland” . 9 Drevvery Lam
lity. Všichni čs. rodičové a přátelé čs. dětí jsou vři
5 vítáni.

Dr. J. Májovský zomrel
Dma 29. septembra 1975 zomrel v nemocnici v
Curychu vo veku 53 rokov Dr. Julius Májovský. Zosnulý sa. narodil 11. apríla 1922 v Krompachoch na
Spiši. Študoval na obchodnej akadémii v Prešove a
v Košiciach. Počas svojich štúdií ‘za vojny bol členom ilegálneho Národného výboru a roku 1944 nacistami zatknutý a internovaný v tábore pri Gelnici. Podařilo sa mu však ujsť a skrývat’ sa. Zúčast
nil sa na Slovenskom národnom povstání. Po dokon
čení štúdií pracoval ako účtovník. Avšak tužba ší
řit’ Kristovo učenie a dať svojmu životnému poslaniu hlbší zmysel viedla ho k tomu, že začal študo
vat na bohosloveckej fakultě v Bratislavě. V roku
1952 bol v Březne vysvátený za kňaza evanjelickej
cirkvi augsburgského vyznania. Stal sa kaplánom v
Kolárové a neskór farárom v Slovens.kej L’upči pri
Banskej Bystrici.
Lenže po vel’mi aktívnej účasti v obrodnom hnutí
na jar 1968 stalo sa mu- ďalšie pósobenie doma ne
možným. Odišieldo exilu a hned’ po příchode do Cu
rychu spolupósobil pri založení Husovho zború Če
chov a Slovákov vo švajčiarsku. Zároveň sa zapojil
do krajanskej a exilovej činnosti. Založil Klub “ Jan
Palach” , ktorého predsedom zostal až do svojej smrti.
Roku 1972 stál pri kolíske ' Československého pořád
ného zboru v zapadnej Európe. Bol.zvolený za jeho
prvého miestopredsedu a roku 1973 až 74 bol jeho
predsedom. Pracoval aj vo Zváze československých
spolkov vo Švajčiársku a hlásil sa vždy verne a dósledne k ideám prezidenta T. G. Masaryka, kterého
bol oddaným stúpencom. Zanechává matku, brata a
sestru, 24-rocnú dcéru a 22-ročného syna.
če.sť jeho pamiatke!
Československý pořádný zboř v západnej Európe

DOMOVA

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
.

958 Nepean Highway, MOORABBlN, V ic., 3189
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DOMOVA
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M ISTR E V R O P Y AŽ Š E S T Ý

Karel
Mistrovství světa v košíkové žen

“ Bronz”

cs.

basketbalistek

První říjnovou neděli vyvrcholilo v kolumbijském
městě Cali V II. mistrovství světa v košíkové žen, kte
ré svou úrovní nezůstalo v ničem za předcházejícími
vrcholnými světovými šampionáty. Spíše naopak.
Vždyť i tentokrát — snad v míře ještě větší — se
zde prosadila družstva hrající moderní basketbal,
jehož hlavními znaky jsou rychlost s potřebnou tech
nikou, pohotová střelba a pochopitelně při útocích
soupeře i výborná "aktivní" obrana. Světový šam
pionát v Cali byl zároveň kvalifikací pro olympij
ské hry v Montrealu, kde bude dámská košíková po
prvé na programu.
Bez boje pojedou na OH 3 týmy z mistrovství v
Cali, mezi nimi i družstvo Československa, které sice
neobhájilo stříbro z posledního světového mistrovství
v Brazílii, ale třetí místo v konečném pořadí stačilo
k získání letenek do Montrealu. Pravda, od čs. basket
balistek se tentokrát čekalo víc, klopýtly však ve
své skupině s Japonkami a ve finálové skupině pro
hrály podle očekávání i s družstvem SSSR, a tak
nakonec byly rády. že neodjely domu bez medaile.
Titul mistra světa získaly' v Cali už popáté sovět
ské košíkářky. které zůstávají i nadále hlavními ucha. zečkami o olympijské zlato v Montrealu. O největší
překvapení se však postaraly Japonky, které zazna
menaly v posledních dvou-třech sezónách mimořádný
vzestup ' a po- vítězství nad Československem bylo
jasné, že si domů odvezou střibrné medaile. Další
pořadí: 4. Itálie. 5. Jižní Korea, 6. Mexiko, 7. Ko
lumbie. — Soutěž útěchy: 8. USA, 9. Maďarsko, 10.
Austrálie, 11. Kanada. 12. Brazílie, 13. Senegal.
GRAND P R IX USA

Sezóna automobilových závodníků skončila. V ame
rickém Watkins Glen ve státě New York se první
říjnovou neděli jela Velká cena Spojených států, kte
rá byla 14. (poslední) jízdou světového šampionátu
formule I pro' rok 1975. dotovaná 350.000 dolary. A
v ní letošní mistr světa Rakušan Niki Laúda na Fer
rari znovu potvrdil, že jeho světové prvenství nebylo
náhodné. Ve Watkins Glen udivil fantastickou jízdou,
při které jel průměrnou hodinovou rychlostí 186 km,
když porazil naprosto suverénně své největší rivaly,
kterými tentokrát byli: neúspěšný obhájce titulu mi
stra světa Brazilec Emerson Fittipaldi a západoně
mecký závodník Jochen Mass na McLarenu. Raku
šan Niki Lauda vyhrál letos 5 Velkých cen ' (Grand
Prix Belgie, Švédská. Holandska. Francie a USA) a
získal tak 64,5 bodu. Další konečné pořadí: 2. Emer
son Fittipaldi (Brazíliel 45 bodů. 3. Carlos Reutemann
, (Argentina) 37 b., 4. James Hunt (Anglie) 33 b., 5.
Clay Regazzoni 25 b.. 6. Carlos Páce (Brazílie) 24
bodů. V letošních bojích mistrovství světa automobi
listů bodovalo celkem 21 závodníků.

V západoněmeckém Hagenu probíhala “ Velká cena
tabletenistů” , na kterou bylo pozváno 8 stolních te
nistů z Evropy i Ázie, mimo jiné i evropský přebor
ník Čechoslovák- Milan Orlowski. Ten však zklamal,
když se nedokázal probojovat do závěrečných bojů
nejlepších 4 hráčů. Po prohrách se švédem Bengtssonem a Mad:arem Jonyerem ve skupině, musel v
závěrečný den hrát pouze o 5. až 7. místo. A zde
2 utkání vyhrál a jedno prohrál: porazil Japonce Tasaku 21 : 7, 21 : 23 a 21 : 10 a Jugoslávce .Šurbeka
Janovský
21 : 19 a 21 : 12, v boji o 5. místo však ztroskotal na
Maďaru Gergelym, s' kterým prohrál 16 : 21 a 15 : 21.
Konečné pořadí: 1. Stellan Bengtsson (švédsko),
2. Kjell Johansson (Švédsko), 3. Wilfried Lieck
Na zasedání rady mezinárodní lehkoatletické fe (NSR). 4. Jonyer (Maďarsko), 5. Gergely (Maďar
derace ve francouzském Rouenu se zrodila nová sou sko). 6. Orlowski (Československo), 7. šurbek (Ju
těž: Světový pohár -lehkoatletických reprezentačních goslávie), 8. Tasaka (Japonsko).
družstev. Až dosud se bojovalo pouze o Evropský
pohár, nyní bude soutěž rozšířena na celosvětovou
SM UTN É LOSOVÁNÍ
''záležitost’ ’. Poprvé budou lehcí atleti bojovat o
Světovou trofej v polovině srpna 1977 v Duesseldorfu,
V Curychu provedl předseda evropské, sekce mezi
kam se dostane 8 týmů mužů a 8 družstev žen. Zá národního fotbalového svazu Ital dr. Franchi vyloso
polení bude trvat 3 dny.
vání druhého kola všech třech nejpopulárnějších
Účast v závěrečných bojích 8 .nejlepších družstev evropských fotbalových soutěží klubových celků, kte
světa si auíomaticky zajistí první dvě družstva z ré bylo pro čs. kopanou losováním snad vůbec nejEvropského poháru 1977, dále pak tým USA. Dalšími smutnéjším.-'Tři ze čtyř čs. týmů ztroskotaly už v
účastníky budou: společný výběr lehkých atletů Se 1. kole a tak čest čs. fotbalu obhajují v evropské po
verní, Střední a Jižní Ameriky (to bude jeden tým), hárové kopané hráči bratislavského Interu, což je
dále družstvo Afriky, Ázie, Oceánie a tak zvaný skutečně velmi smutná bilance. V 2. kole . Poháru
evropský výběr, vytvořený z nejlepších atletů druž UEFA se utká Inter Bratislava s řeckým mužstvem
stev, která skončí v soutěži. Evropského poháru na AEK Atény, které-sice nepatří k předním evrop
dalších místech. O Světovou trofej se bude bojovat ským týmům, ale — alespoň doma — bude tvrdým
každé dva roky. Rada mezinárodní lehkoatletické oříškem. Přesto však by se Inter měl kvalifikovat do
federace v Rouenu dále rozhodla, že se na olympij 3. kola Poháru UEFA, tedy mezi 16 nejlepších muž
ských hrách v Montrealu musí lehcí atleti podrobit stev této třetí evropské soutěže.
V 2. kole hlavní soutěže fotbalové Evropy, v Pohá
nejen antidopingové kontrole, ale i zkoušce anabolik. Kdo se proviní, hrozí mu dvouroční zastavení čin ru mistrů evropských zemí, dojde k několika velmi
ností, případně, když se záležitost bude opakovat, zajímavým střetnutím. Tak obhájce PMEZ FC Bayern
Muenchen se utká se švédským přeborníkem Halmo
pak hrozí doživotní zastavení závodní činnosti.
FF, druhý západoněmecký klub přeborník Borussia
Monchengladbach hraje s Juventusem Turin, anglické
Derby County s Reálem Madrid, Benfika Lisabon s
KO D EŠ V E FO RM Ě
Dozsou Ujpešť Budapešť, atd.
Wimbledonský přeborník z roku 1973 Jan Kodeš se
zřejmě po několikaměsíční hráčské krizi dostává na
závěr sezóny do velmi dobré formy. Potvrdil to už
na pražské Štvanici, kdy se zasloužil o vítězství Čes
koslovenska nad Austrálií a postup do finále DaviV nej vyšší čs. fotbalové soutěži — první lize —
sova poháru, nyní pak pokračoval i na mezinárodním se pořadí tabulky zápas po zápasu mění.- O špici se
turnaji Grand Prix tenistů v Madridu v sérii úspě vede velký boj a o vyrovnanosti svědčí například
chů a stal se vítězem této významné soutěže. Ve fi skutečnost, že mezi druhým Slovanem Bratislava a
nále pánské dvouhry, které bylo vynikající úrovně, desátou Žilinou je pouze dvoubodový rozdíl. Do če
porazil italského tenistu číslo jedna Adriana Panattu la tabulky se po 12. kole dostali opět fotbalisté VSS
(ten v semifinále zdolal švéda Bjerna Borga) ve 4 Košic, zatímco Jablonec s Třincem, přestože v po
setech 6 : 2, 3 : 6, 7 : 6 a 6 : 2 a revanšoval se mu sledním mistrovském utkání vyhrály, se nemohou od
za letošní prohru ve finále mezinárodních rakouských poutat od konce tabulky.
přeborů v Kitzbóhlu.,— Škoda, že k daviscupovému
11. kolo: Baník Ostrava — Liaz Jablonec 1 : 1,
finále se Švédském nedojde o nějakých 6 týdnů dříve, Lokomotiva Košice — Dukla Praha 2 : 3 , Zbrojovka
než je naplánováno (pravděpodobně se hraje ve Stock Brno — Slavia Praha 0 : 0, Trenčín — Třinec 0 : 0,
holmu ve dnech 28. - 30. prosince).
Bohemians Praha — žílina 1 : 0 , -Teplice — Škoda
Plzeň -6 : 1, Spartak Trnava — VSS Košice 3 :0 a
Inter Bratislava — Slovan Bratislava 2 : 0 .
D E B A K L MARATÓNCŮ V KOŠICÍCH
12. kolo: VSS Košice — Zbrojovka Brno 4 : 0. ŽiJaká byla celá před- kteří v čele s Choy Chang lina — Jednota Trenčín 5 : 0, Jablonec — Spartak
olympická sezóna čs. leh- Sov-em
(čas
2:15:47.8 Trnava 2 : 0. škoda Plzeň — Bohemians Praha 3 : 2,
kých atletů, takový byl i hod.) obsadili 3 prvá mí Třinec — Inter Bratislava 1 : 0, Slovan Bratislava —
její závěr. V tradičním sta. Nejlepším “ nesevero- Baník Ostrava 1 : 3. Dukla Praha — Slavia Praha
45. ročníku košického ma- korejským” maratóncem 2 : 3 a Lokomotiva Košice — Teplice 1 : 2.
Tabulka po 12. kole: 1. VSS Košice 16 bodů, 2.
ratónu" (“ míru” ) obsadil byl v Košicích Dán Jentotiž nejlepší čs. vytrvalec sen, který časem 2:17.00.0 Slovan Bratislava. 3. Slavia Praha, 4. Dukla Pra
Václav Mládek
časem hod. obsadil čtvrté místo ha (po 14 b.); 5. Spartak Trnava, 6. Teplice, 7.
2:18:02,0 hod. až 10. mí- před dalším Severokoreán- Inter Bratislava, 8. Škoda Plzeň (po 13 b .); 9. Lo
komotiva Košice, 10. Žilina (po 12 b.); 11. Baník
stol Senzací závodu byl cem Park Kiog Šikem,
Ostrava 11 b.; 12. Zbrojovka Brno, 13. Bohemians
triumf
Severokoreáncú.
★ ★
Praha, 14. Jednota Trenčín (po 10 b .) ; 15. Jablo
nec 9 b.; 16. Třinec 8 bodů.

Nová lehkoatletická soutěž

: : Fotbalová liga : ;

FIA SK O NĚMCŮ V SU P ER P O H Á R U

Po vítězství v Mnichově nad dvojnásobným drži
telem Pohárů mistrů evropských zemí v kopané FC
■Bayern Muenchen 1 : 0, vyhrálo Dynamo Kyjev doma
i odvetu 2 : 0 a stalo se vítězem Superpoháru. o kte
rý bojuje vítěz PMEZ s vítězem soutěže držitelů tro
fejí. 110.000 diváků vidělo zasloužené vítězství so
větského týmu, který byl od první minuty pánem si
tuace na hřišti a prohra 0 : 2 je pro FC Bayern Muen
chen (který musel k zápasu nastoupit bez třech svých
opor v čele s Gerdem Muellerem) velmi lichotivá.
Vždyť hráči Kyjeva měli několik dalších vyložených
šancí, které svou zbrklostí “ spálili” . Obě branky
vstřelil (stejně jako už jediný gól v Mnichově) sovětskv internacionál Blochin.

Hokejová Hga
Motoru České Budějovice, který měl v 1. čs. ho
kejové lize senzační nástup do sezóny, dochází zřej
mě dech. Dokladem toho je debakl Jihočechů v Pra
ze. kde podlehli Spartě 2 : 9. Vedení v lize převzalo
mužstvo pardubické Tesly, které doma položilo “ na
lopatkv” brněnskou Kometu, když nad ní zvítězilo
8
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'

?

Tabulka po 8. kole: 1. Tesla Pardubice 13 bodů;
2. Sparta 11 b.; 3. Č. Budějovice, 4. Plzeň, 5. ZKL
Brno (po 9 b.); 6. Košice, 7. Litvínov (po 8 b .); 8.
Kladno, 9. Vítkovice (po 7 b .); 10. Slovan 6 b.; 11,
Dukla Jihlava 5 b.; 12. Ingstav Brno 2 body.,

X
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.:
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII S 7.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výři leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme r* požádání
obratem

