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HLAS DOMOVA

SOUMRAK BOHŮ

Po roce pilných příprav zůstala organizace celo
evropské konference Komunistických stran na mrtvěn
ooae. /.mikia taK fanťara, která měla zaznít jakc
1 uvou k za. sjezdu KSSS, který je plánován na tentc
únor v Moskvě. Ve východním Berlíně se v tyto dnj
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER ještě jako projev posieoní dobré vůle sešlá komise
Která chtěla alespoň trochu promastit rozskřípaná Ko
Ročník XXVI.
Melbourne 12. ledna 1971
Číslo l
lečka yztahů mezi evropskými komunisty, zdá se
ale, že údržbáři úkol nezvládli a pořádám této kon
D o filo tlra a
Í
H
ctřa rla m
n řo rln íh n
ím i■
ference bylo nejméně o rok odloženo, takže moskev
ské schůzování přijde o předehru. Ta by byla vel
mi vítaná.. Nešlo by jen o formalitu, Brežněv tak
ztrácí autoritu a iniciativu. Jeho úloha je na poli
internacionálního komunismu obtížnější nez byla ta
v Helsinkách, kde se ptáčci snadno chytili na BrežKonec loňského roku byl v Československu ve znamení přijímaných hlášení a (v našem případě strany
něvúv lep. Západoevropští komunisté nejsou nyní již
veřejných pochval podniků, které splnily pětiletku či dokonce vstoupily do šesté lidově,.socialistické a stra tak naivní, nepochybně mají dobré důvody být také
pětiletky s předstihem, a ve znamení příprav na sjezd KSČ, který má být opět ny slobody) se rozhodne znechuceni jak doktrínami, tak hospodářskými vý
"velkou, důležitou a radostnou událostí" — tak důležitou, že přijímaní pracov přijmout ■pracovní záva sledky fabrikoVanými-v první zemi komunismu, jed
ních závazků na jeho počest se stalo povinností nejen členů KSČ, ale celých zek na počest sjezdu stra nání s nimi není tak snadné jako bylo s oficiálními
vládními delegacemi v Helsinkách, a zjevně nesou
závodů, organizací atd. .
ny jiné, tj. komunistické, hlasí s kremelskou neo-koloniální a expansivní poli
ale lidé doma se nad po- tikou.
Jak je závazkové hnutí 96.700 jednotlivců přijalo v
Lidé v demokratické
dobriým '“svobodným roz
na počest sjezdu rozšíře-. jihomoravské mládežnické světě, jsou-li informovár
Západní komunisté se zřejmě nechtějí stát posluš
hodnutím” už vůbec ne ným nástrojem sovětského byra, jak si to kdysi před
rio, ukážeme aspoň na jed organizaci socialistické zá přijímají s nedůvěře
stavovala Kominterna. Na přípravném jednání zmí
pozastavují.
nom “hrdém oznámení” (z vazky na počest XV. sjez zprávu o tom, že vede
něné evropské konference vystoupili Východní Něm
28. 12.), které se týká jen du KSČ.”
(Pokračování na stř. 2) ci instruovaní z Moskvy a odsoudili NATO a USA
iedné “nolitické stram
dětí a mládeže jediného
jako výbojné a hegemonistické. To byla první chyba,
dala se snad přejít, když ale pak odsoudili spoluprá
kraje, ale je typické pro
ci komumstů se socialisty v západních zemícn, došlo
organizace a kraje ostat
k otevřenému rozkolu. Brežněvovi nezasadiia ránu
ní.
tato nepodařená schůze, ale zásadní odmítnutí jeho
“Více než 3.400 základ
politiky, španělští, italští, francouzští a dokonce i
ních organizací Svazu so
jugoslávští komumsté prohlásili, že respektují filo
Dušan
Leholský,
New
York
sofii pluralitní demokracie, přijímají koncept smí
cialistické mládeže, 5.000
Po 18-dňovom rokovaní skončilo dňa 10. decembra piaté valné zhromáždenie šené. ekonomie (tedy nezavrhují pozitivní podněty
pionýrských oddílů, na 400
1kapitalismu), nsouhlasí s vměšováním stranických
kolektivů a celkem přes Světověj rady církví v africkom meste Nairobi. Toto světové ekumenické hnu- rozhodnutí do odborářského hnutí a odmítají kontro
tie, ktoré združuje 286 protestantských a ortodoxních
lu kulturního života. Tyto zásady přijaly i jiné zá
církví z celého světa, sa schádza k takémuto sne- padní komunistické strany a to znamená zásadní ne
Normalizovaný boj perem movaniu každých sedem rokov. Tohoto sa zúčastnilo souhlas se směrnicemi sovětského komunismu.
Koncem roku 1968, tedy krátce po Srpnu, jsem se asi 2500 delegátov jednotlivých členských církví a 90 } Při ventilování těchto rozporů by evropská koníesešel s mladým českým novinářem. Tehdy byl výjezd hosťov, medzi nimi aj 16-členná delegácia rímskoka- ' rence přinesla Brežněvovi více škody než užitku a
z Československa ještě dost snadný, nebylo mnoho
Rusové její lednové uspořádání raději vetují. Výchopřekážek v cestě na západ, zvláště pozvala-ti k návště folickej církve. Světová rada církví bola založená v , doevropsKe komunistické strany by musely podporo
vě zahraniční organizace. Ujistil mne na počátku roku 1948 v Amsterdame za cieťom pracovat' ku vat sovětskou a sehrát tak prostituující úlohu. A ne
setkání, že není členem komunistické strany {i když kresťartskej jednáte, k zjednoteniu kresťanov všei- jen to, jednání by se nemohla tajit, tak jako vý
jsem se ho na to neptal) a pak zdůrazňoval, že po kých denominácíí. Nebudeme ieraz referovat' o tom, sledky přípravných jednání. Názory západoevrop
važuje za svou povinnost být doma a bojovat dále
čo doslal' docielila na ceste ku křesťanskému zjed ských komunistů, přece jen demokratičtější a více
perem za uchování dosažených svobod a za jejích
respektující principy osoDní svobody než ty ukuté
další rozšiřování, za tu proslulou československou ne- noteniu. S ohťadom na to, o čom chceme referovat', v Moskvě, by mohly podnítit nežádoucí otázky ve vý
sovětskou cestu. O tom mluvil dlouze a ohnivě — ja třeba spomenúť, že v roku 1961 sa přihlásili za číe- chodoevropských státech, zejména v Československu
ko muž, který si je vědom svých příštích velkých nov tejto světověj ekumenickej inštitúcie aj pravo a Východním Německu.
úkolů. Když jsem mu řekl, že se mi zdají takové úva slavná a protestantská církev zo Sovietskeho zvazu.
Před 13 lety hýli z mezinárodní bašty komunismu
hy poněkud naivní, tvářil se uraženě a pak se vážně
vyloučeni Číňané, aby neinfikovali' ostatní. Dnešní
rozhořčil nad poznámkou, že doma může nyní udělat
nách
takzvaného
tretieho
Účast’ představitelův
velkou kariéru každý novinář vzhledem k množství, křesťanských cirkví z vý světa, ale zostalo l’aho- jednota komunistického hnutí je papírová,..když někte
ří její představitelé požadují pluralitní demokracií.
uprázdněných míst — pokud má dobrý žaludek a
pňdá-li se bezvýhradně k prosovětským lidem. On chodně] Európy však mala stajné voči tomu, čo sa v Pro Kreml je z demokracií přijatelná jeno-m a vý
nikdy! Probrali jsme pak u několika šálků kávy dost značný vplyv na ďalšiu náboženskej oblasti deje hradně ta lidová. Otázka ovšem zní, do jaké míry je
podrobně možnosti vývoje doma, ale nakonec se stej prácu Světověj-rady cirk vo východnej Európe. A tento "bílý komunismus” či “eurckomunismus” špa
ně rozcházel mladý zanícený optimista se starým pe ví. Keď sa totiž zakláda tak do sídla tejto ekume nělů, Italů a Francouzů upřímný a jak se ve vývoji
evropských politických vztahů a détente projeví. Spá
simistou, který vývoji doma nerozumí..
la, táto inštitúcia mala nickej inštitúcie v Ženeve lí Španělé, Italové a Francouzi mosty do Moskvy či
Všiml jsem si ovšem, že miadší kolega píše i po
nikoliv? Ale ať již se situace vyvine jakkoliv, jde
sedmi letech do československých novin, i když byl jednoznačný a nekompro- prichádzalo v posledných
o soumrak kremelských bohů a to zní pro demokra
výslovný souhlas se sovětskou okupací, resp. bratr misný postoj k ateizmu, rokoch stále viac a viac
tický svět — i když nemá valnou důvěru k jakému
skou pomocí, první ’ podmínkou k tomu, aby se kte ktorý je štátnou filozófiou sťažností na to, že Světo koliv komunismu — docela optimisticky.
rýkoli novinář udržel u svého povolání. Lituji ho. vychodoeurópskych komu vá rada církví sa stává
Podstatné ovšem bude, zda se tyto rozpory konzer
Zdálo se tehdy, že jeho zanícení pro příští boj pe
nistických režimov a kto politickou, inštitúciou, kto- vativního a liberálního komunismu dostanou k uším
rena nebylo docela hrané.
Připomněl jsem si setkáni při čtení referátu praž rý rozhoduje o tom, čo rá nadržiava l’avým revo- těch, kteří vlastně mají jedinou možnost rozhodnout
ských novin o rozhovoru s ústředním tajemníkem Čs. členské církve v jeho orbi lučným prúdom a zaned — k těm miliónům lidí, kteří žijí v Sovětském svazu
svaza novinářů M. Nolčem, který mluvil o úkolech a tu můžu a čo nemůžu ko bává evanjelizáciu, nesta a jsou izolovaní od ostatního světa. Sacharov říká,
čiaaosti.svazu novinářů a jeho členů v právě uplynu nat’ nielen doma, ale aj rá sa došť. o to, ako ko že nesou Kainovo znamení, které jim vpálil Stalin a
že snad přicházející generace prohlédne a setřese
lé* roce. Soudruh Nolč se především pochlubil, že
munistické režimy vo Vý ze sebe cynismus, kariérismus a netečnost, který
ammast Čs. svazu novinářů "má určitý vliv na kva v medzinárodnej spoluprá
lita a intensitu práce novinářů", takže úkoly sdělo ci. Tak sa stalo, že vede chodnej Európe postupné mi se vyznačuje generace dnešní. Žádný národ ne
vacích prostředků mohou být řádně plněny. O jaké me Světověj, rady cirkví likvidujú náboženský, du může existovat beze změn. Jde o to, jakým směrem
V. DONÁT
úkoly jde? "A by naše sdělovací prostředky úspěšně sa socialne-politicky znač chovný a cirkevný život, vývoj půjde.
pomáhaly rozvíjet iniciativu pracujících a soustavně . né zradikalizovalo, považo ako různými zábranami
— 00 —
je získávaly pro socialistickou výstavbu . . . Svaz no
"Má-li někdo rád svobodu v Paříži, musí ji chtít
vinář® se snažil své členy podněcovat a pomáhat valo si za povinnost’ pod znemožňujú činnost’ jed kdekoli, v kterékoli zemi."
jiní v tom, aby otištěné a vysílané slovo bylo co nej- porovat’ různé revolučně notlivých církví.
George Marchais, gen. tajemník Komunistické stra
přesvBÉčívější . . . atd. atd."
politické hnutia v kraji- (Pokračovanie na str. 2)
c
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Konec roku v Československu

O náboženskom utlaku
vo východnej Európe

Mehyfo ovšem třeba hledat poučení u soudruha Nolče o tom, jakou úlohu nyní hrají čs. sdělovací pro
středky, jak se musí činit čs. novináři, aby splnili
daaé Školy, aby byli dost přesvědčiví. Stačí občas
čís* jak “ bojují perem".
Mladý zanícený kolega při svých cestách na zá
pad prý až rozhovory s utečenci nevyhledává . . . -ka-
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ny Francie, tím vysvětloval žádost své strany, aby
Sověty popřely existenci nucených pracovních táborů
pro politické vězně v SSSR. Dodal však (na sjezdů
francouzské komunistické mládeže), že odpověď ne
očekává
. Francouzská televize předtím ukázala
snímky jednoho sovětského tábora, které pořiď*! tajně
jeden z vězňů.
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Konec roku v Československu
(Pokračování se str. 1)
Vládní
propaganda
ovšem tvrdí, že došlá hlá
šení prokazují úspěšně
ukončení pětiletky, i když
konečná čísla o papíro
vém splnění nejsou ještě
zveřejněna. “Dobrých vý
sledků jsme dosáhli pře
devším proto, že do života
Komunistické strany Čes
koslovenska i celé naší
společnosti se důsledně
prosazovaly leninské prin
cipy a normy” , píše v úvodníku Rudé právo (30.
12.) a dodává, že pátá pě
tiletka byla plánem, který
“po nezdarech nereálného
plánování v celé dekádě
šedesátých let obnovil dů
věru v uvedený nástroj ří
zení” , což podle RP “mělo
a má velký politický do
sah” .
Leninské principy páté
pětiletky měly hlavní vliv
na “dynamický vzestup”
průmyslové výroby, na

pokrok v zemědělství, zvy
šující se společenskou pro
duktivitou práce a reali
zaci komplexního progra
mu mezinárodní sociali
stické integrace, zvláště
spolupráce se Sovětským
svazem, “která dosáhla
předtím nebývalého tempa
rozvoje” .
Do další pětiletky je
však nutno jít s ještě vět
ší energií, je třeba zkva
litnit řídící činnost orgá
nů i jednotlivců, zvýšit
státní a plánovací discipli
nu. rychleji uplatňovat vě
deckotechnický
pokrok,
zvyšovat efektivnost, ho
spodárnost a intenzitu
strukturálních změn á pře
devším na všech úsecích
zvýšit "úroveň práce” , te
dy více pracovat. Popohá
nění bude zřejmě jedním
z hlavních úkolů strany a
odborů v nadcházejícím
období.
Neúřední zprávy z do

mova se však shodují v
tom, že se naprostá větši
na lidí úsilovně vyhýbá
plánům, nařízením, pro
gramům a doporučením,
že přijímá různá usnesení
“těch nahoře” jako nutné
zlo, o němž se soukromě
jen uvažuje jak ho obejít,
jak se plnění daných po
kynů vyhnout. Tyto “zá
sady” platily zřejmě ve
zvýšené míře ke konci té
úspěšné pětiletky, v před
vánoční a vánoční době.
Byly ovšem podniky, kte
ré se “rozhodly” dohánět
pětiletku
nepřerušeným
provozem o vánočních
svátcích, které dobývaly i
v té době uhlí, slévaly
kov, předly látky, naklá
daly a vykládaly vagóny
atd., ale zájem o pětilet
ku nepřevýšil u většiny
zájem, kde co lépe koupit
a kam se odebrat ve dnech
volna, kam odejít z dosa
hu vyhlášek a nařízení.

československé obchody
byly před vánocemi vše
obecně dobře zásobené,
stále ještě lépe než v kte
rémkoli ze socialistických
států (podobně jako ma
ďarské obchody po roce
1956). Nepřekvapí proto
zpráva, že proud turistů
z Východního Německa do
severních Čech a Maďarů
do Bratislavy a Komárna
v prosinci nápadně zesílil.
Vraceli se pak zpět přede
vším se zásobami potravin
a textilu, ale někdy též snad aby 'prokazovali in
tegraci v praxi - i se zbo
žím dovezeným do Česko
slovenska z jejich států,
zbožím, které je v domá
cích obchodech mezi zbo
žím úzkoprofilovým.
Zprávy o novoročních
projevech a úvahách v
Československu mluví pře
devším o pětiletce, sjezdu
a “zájmu o lid a pro lid”.
Lid však své zájmy pro
jevuje nadule po svém.

O náboženskom útlaku
(Pokračovanie zo ftr. I] dy, keď ide o Západ, ale-j kú tlač, ako sa vo výchoď- boženskej perzekúcii v So
Tieto sťažnosti vyvrcho bo krajiny tretielio světa! ,nej Európe útoči na cir- vietskom zváze a zároveň
lili na piatom valnom a celkom inú, naprosto! Ikev. Je to hrozné, že aj konštatovalo, že všade,
zhromaždení v Nairobi na- zhovievá.vu mieru prejavu-l predstavitelia církve, Je kde existujú totalitárne re
toťko, že toto snemovanie je proti sovietom a ostat-: žíšovi sluhovia, ktorí má žimy, sa cirkvám ťažko
sa muselo s nimi vážné ným komunistickým kraji-] jů vydávat’ len svědectvo pracuje. Nuž iste je to
zaoberať. Podnetov k ro- nám, ktoré vypovedali ná-] pravdy, sa pod tlakom po málo na to, čo vo východ
kovaniu o tejto problema- boženstvu a celému du-f litiky dopúšťajú lži. Ako nej Európe v náboženskej
tike bolo viac. ale hádám chovnému životu likvidač-l potom móžu doma vypa sféře existuje. Niektorí de
najdóležitejší prišiel pria- ný boj.
| dat’. akú máju morálnu legáti boli však aj s tým
mo z Moskvy. OdtiaT to Konečne sa teda táto' váhu?
spokojní, lebo je to po 27
tiž dvaja církevní pracov vec dostala na valné zhro-| i Predstavitelia církví z rokov existencie Světověj
níci: ortodoxný farár Gleb máždenie ekumenickej in-[ ;východnej Európy aj na rady církví poprvý raz,
Lekunin a baptistický laic štitúcie. A rozprava o nej tomto zasadaňí v Nairobi čo sa táto inštitúcia od
ký pracovník Lev Regel- bola veťmi búrlivá. Ako 'sa snažili bránit’ sovietsky vážila rokovat’ aj o tak
*
son zaslali sťažnosť na sa dalo očakávať, delegá-. režim tým, že ak by svě evidentnej věci, ako je ná
sovietsku vládu, ktorá sú- ti zo Sovietskeho zvázu a tové ekumenické ústredie boženská perzekucia v
stavne porušuje, ústavu, z ostatných východoeuróp-1[odsúdilo sovietsku vládu, ateistických režimoch. K
jej ustanovenia o nábožen skvch krajin, vrátane Čes-Í :by museli zo Světověj ra- rezolúcii, ktorá sa tiež od
skej slobodě a znemožňu koslovenska, odmietali ob-] ,dy církví vystúpiť. Ale volala na deklaráciu, prije činnost’ církví. K nasto- vinenia a tvrdili, že v rám-j ímala Světová rada církví jatú v lete minulého roku
leniu tejto problematiky ci platných zákonov oni ípred touto hrozbou ustú- v Helsinkách a ktorá vy
iste přispěl aj list, ktorý pracujú slobodne. Keď to Ipiť? Je to únosné, aby na zvala signátorov Helsino náboženskej situácii v vezmeme politicky, tak há náboženské světové kong skej deklarácie, aby ju aj
Československu
poslala dám ani- ináč konat’ ne resy prichádzali predstavi v náboženskej oblasti doRada slobodného Českoslo mohli, lebo keby otvore- telia církví z východnej držiavali, bol přijatý' dovenska generálnemu ta ne aj oni přiznali, že ich Európy, keď musí byť datok, ktorý ukládá člen
jomníkovi Světověj rady práca je režimom hatěná každému jasné, že nepri- ským cirkvám, aby do
církví Dr. Filipovi Potte- a že nepracuju slobodne, chádzajú s pravdivými augusta tohoto roku zasla
rovi a výkonnému výboru, tak by to bola asi ich po- správami a nehovoria to, li sekretariátu Rady do Že
l^riamu sťažnosť však sledná účast’ na medziná- čo cítia, pretože tak ko nevy správu o tom, ako
náboženských nat’ zo strachu před re- sa v ich krajinách dodržiápredniesli delegáti anglic- rodných
kej metodistickej a ame- kongresoch. Lenže iná je žimom nemóžu? Je to k vajú ustanovenia helsinskej deklarácie o zaistení
rickej
presbyterianskej otázka: ako sa mali za niečemu dobré? •
Po hrozbě sovietskych náboženskej slobody.
církve, ktorí vytýkali vý chovat’ ako náboženskí
Uvidíme, ako sa predboru Světověj rady církví, vodcovia. Tí predsa ne delegátov Světová rada
že je neobjektivny a že smí uhýbat’ natoTko, aby církví přijala kompromi stavitelia církví z východ
inú mieru spravodlnosti hlásali a zastávali vylo- snú rezolúciu, v ktorej sa nej Európy k tomu zacho
má pri porušovaní l’ud- . ženú lož. Veď predsa jer konstatuje len toťko, že vajú. Sovietska delegácia.
ských a občianskych práv, ■každému jasné, kto len valné zhromaždenie dlho ktorá pomáhala vypraco
vrátane náboženskej slobo- trochu Sleduje komunistic- rokovalo o “udajnej” ná- vat’ kompromisnú rezolú-
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Prosincové volby do australského federálního par
lamentu vzbudily mimořádný zájem doma i v zá
moří a to jak pro neobvyklý způsob, jimž k nim
došlo — odvoláním pověření ministerského předsedy
generálním guvernérem, jehož moc jako reprezentan
ta britské královny je považována spíše jen za for
mální — tak pro zájem, jak budou voliči demokra
tické země posukovat režim, jehož některá opatření
za tříleté vlády a chování několika jeho čelných
představitelů vyvolaly dojem, že se obrat vládní po
litiky doleva má změnit v dlouhý skok nalevo. Ko
mentář Díše Aleš Nebeskv.

VOLBY: AŽ PRIUS
Pravice labouristické strany je stále ještě oněmělá
v nechápajícím úžasu, levice měla naproti tomu vy
světlení po ruce .okamžitě: za vše mohou novináři.
Lidé, kteří nedokáží říci jedinou větu, aniž by se
neodvolávali na blaho a vůli lidu, klidně prohlásí
lid za svedený a tudíž neschopný vlastního úsudku,
kdykoliv se jeho vůle obrátí proti nim.
Obvyklé vítězné fanfáry ale nezazněly ani na stra
ně vítězů. Očividně potěšený pan Frazer,c kterého
volby proměnily z úřadujícího (několik týdnů) mini
sterského předsedy na ministerského předsedu z vůle
lidu, se o volební noci tvářil spíše tak, jakoby volby
prohrál, částečně to lze přičíst jeho chladnému “osob
nímu stylu” , ale ještě více tomu, že si uvědomil
problémy před ním ležící.
Z hlediska průměrného' australského voliče to byla
především ekonomická neschopnost labouristické vlá
dy, která ho přiměla k tomu, že se k ní obrátil zády
a pokud nová vláda nedokáže jednat v tomto poli
dosti rychle a účinně, může jí veíice snadno potkat
v budoucnu stejný osud. Jednat rychle a efektivně
po třech letech ’ ekonomické nezodpovědnosti a ne
schopnosti se zdá být úkol téměř nadlidský.
Důvodů volební katastrofy labouristické vlády bylo
ovšem více —' i jen prostý seznam by. byl nad roz
měry tohoto článku. Samozřejmé existuje i strana
aktiv, zejména v oblasti sociálních opatření, z nichž
některé — při srovnání se světovým standartem —
měly být zavedeny již dávno předtím. Jakousi omlu
vou labouristické vlády by tedy mohlo být, že se
snažila .dělat mnoho a příliš rychle, což vedlo k ne
vyhnutelným důsledkům v ekonomií. I při nejlepší vůli
je však velmi těžké nalézt omluvu pro jejich činy v
oblasti vnitřní i zahraniční politiky.
V roce 1972, kdy labouristická strana vyhrála volby,
napsal jsem na těchto stránkách, že vše bude záležet
na vnitřním poměru sil labouristické pravice a levice.
Průběh tří let ukázal, žě levice byla silnější, takže
se pravice dostala .ke slovu až po řetězu skandálů a
po zjevném poklesu popularity vlády.'částečný ústup,
moci krajně levicového křídla strany však už vládu
nezachránil. A tak má na svém kontě nejen mezi
národně politické akce jako uznání okupace baltských
států, snahu navázat za každou cenu kontakty s ko■munistickými státy, které — jak dobře víme — ne
mají o to zájem, pokud by se styky měly dít na zá
kladě rovnoprávnosti a vzájemného respektování (pří
klad Severní Koreje z konce minulého roku je víc
než výmluvný) a ochlazení vztahů k tradičním spo
jencům Austrálie, ale i příklady, které jsou až v pro
tikladu s Deklarací lidských práv OSN. Jistě nemu
sím příliš připomínat odmítnutí asylu “nejmenované
Pokračování na str. 3)
ciu, však za ňu nehlaso
vala, lebo nesúhlasila s
připojeným
dodatkom.
Zrejme si uvědomila, že
sovietsky režim by jej ne
dovolil vypracovat’ a za
slat’ do ženevy pravdivá
správu o náboženských pomeroch v Sovietskom zváze. Ale sme zvědaví, ako
sa zachovajú preŮstavitelia církví z Českosloven
ska. Či aj tí budú mať od
vahu napísať niečo celkom nepravdivého proti
evidentnému a zúrivemu
protináboženskému bojů v
našej domovině. Lebo há
dám, že nikde nie sú du
chovné poměry tak dusné
a tak otravné ako u nás.

¥ Nairobi sa konečne
1’ady přelomili. Světová
rada sa musí zaoberať aj
takou nepříjemnou otázkou
ako je náboženská perzekúcia vo východnej Európe. Veď to bolo predsa
nepochopitel’né a nezmyselné, keď světová eku
menická inštitúcia . vyna
kládá ohromné finančně
prostriedky a organizova
la horlivá misionársku
prácu. aby šírtla evanjelium medzi nekresťanmi,
zatial’ čo sa so zatvorenými očami a so založe
nými rukamí dívala na to,
ako ateistické režimy likviduju to, čo už bolo dáv
no vybudované.
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HLAS

Hledání hodnot

D O MO V A

Č e s k o s l o v e n s k o ,■

zkratce

M arcela Čechová
Jednou z nejčtenějších rubrik v současnem českém tisku je bezesporu Čer
ná kronika, výbor z krvavých domácích událostí předešlého dne. Zaznamenává
ovšem jen nepatrné procento tragedií; ty nejtragičtější, nejsmutnější a nej
krvavější se do novin vůbec nedostanou, nebo se o nich píše jako o nerozborném bratrství. Přesto trvalo mnoho let, než stranická cenzura v Československu
vůbec připustila, že se nějaké černé skutečnosti mohou v kvetoucí socialistic
ké společnosti vyskytovat.

Zprávy černé kroniky
jsou ovšem velmi strohé
a nehovoří se v nich o pří
činách tragedií, přesto
mnohokrát čteme něco, co
musí zarazit: . ... “V sebe
vražedném úmyslu se vrhl
z okna” .. . “Dobrovolně
ukončil svůj život svítiply
nem” . . . “Lékař konsta
toval smrt z oběšení” .. .
Když byl tisk v roce
1968 několik měsíců po
měrně svobodný, poukáza
lo mnoho novinářů na sku
tečnost, že Československo
patří ke státům s nejvyšším množstvím sebevražd
a to hlavně u věkových
skupin, které úž mají za
sebou zklamání nešťast
ných lásek a ještě zdaleka
nejsou v penzi. Je to za
rážející ve státě, kde by
měl každý obyvatel v pro
duktivním věku spokojeně
a šťastně budovat a tvo
řit. Psychologové se sho
dují v názoru, že na obča
ny působí bezvýchodnost

nikoliv pouze osobní, ale
i národní situace, spojená
se ztrátou vžitých starých
hodnot, které nová společ
nost sice dokázala rozme
tat, ale nedovedla je na
hradit hodnotami novými.
V Mladé frontě se ne
dávno zamýšlel nad prob
lémem hledání hodnot re
zimní Husákův filosof Sc.
L. Hrzal. V obsáhlé stati
samozřejmě nejprve varu
je před Platónem a ostat
ními škodlivými filosofy i
před náboženstvím. V dal
ším pak pokračuje:
"Kapitalistickému způso
bu výroby je vlastní to,
že - jak říká Marx - prá
ce je 1pro dělníka vnější,
tj: nepatří k jeho podsta
tě, člověk se v ní popírá,
není mu v ní dobře, je v
ní nešťasten, nerozvíjí v
ní žádnou svobodnou fyzic
kou ani duševní energii,
nýbrž moří svou tělesnost
a ruinuje svého ducha. Je
ho práce není dobrovolná,
nýbrž vynucená, je to nu
cená práce. Není tedy
uspokojením nějaké potře

VOLBY: AŽ PŘÍLIŠ
(Pokračování se str. 2)
rodině z východoevropské země” (jak přiznal ministr
Cameron v parlamentě v říjnu 1974), či případ dvou
českých námořníků, kterým byl udělen asyl až na
velmi silný nátlak veřejného mínění.
Aniž bych přehlížel důležitost ekonomie a toho, o
čem jsem se zmínil v minulém odstavci, za nejnebez
pečnější považuji způsob, jakým se labouristická vlá
da snažila upravit australský vnitropolitický systém.
Federální systém, decentralizaci a dvoukomorový par
lament považuji za nutnou pojistku proti totalitním
snahám. Jakékoliv pokusy o přehnané soustředění mo
cí, o odstranění pojistných ventilů zabraňujících zne
užití moci těmi, kteří byli do svých míst zvoleni,
aby s l o u ž i l i
společnosti a byli v pravidelném
intervalu souzeni voliči na základě efektivnosti svých
služeb, vyvolávají — mírně vyjádřeno — podezření
a to bez ohledu na to, z které strany takové snahy
vycházejí. Konec konců oněch 21 pověstných návrhů
zákonů, které opozice v senátu odmítla, nemuselo by
být zneužito jen labouristickou vládou, ale jakoukoli
vládou v budoucnosti. Na zneužití moci nemá patent
jen levice.
Musím ovšem jasně napsat, že nevěřím, že v koa
ličních stranách, které získaly 13. . prosince tak pře
svědčivé volební vítězství, existují síly, které by
inklinovaly k zneužití moci jim svěřené. Jejich ví
tězství proxmne znamená úlevu a ulehčení, ale pře
ce musím souhlasit s těmi, kteří se domnívají, že tak
obrovské vítězství není zdravé. Je samozřejmě potě
šující. že australský' volič promluvil hlasem jasným
a nepochybným, ale právě tak je nutné doufat, že
zdeciraovaná labouristická strana si z toho vezme
správné poučení a stane se účinnou opozicí. Stejné
přání jsem vyslovil před třemi lety při porážce koa
ličních stran. Tehdy i nyní vycházím z přesvědčení,
že ptaralitní demokratický systém je nemyslitelný bez
efektivní opozice a bez skutečné alternativy, pro níž
se maže volič případně rozhodnout.

by, je prostředkem k uspo
kojení potřeb."

Přemýšleli jste již sami
o těchto otázkách?, ptá-se
■Mladá fronta. Přemýšleli,
můžeme odpovědět. A zdá
se nám, že Marx bý byl
při spatření dnešního “děl
níka - socialistického tvůr
ce” a při návštěvě dneš
ních socialistických praco
višť nemile překvapen.
Československo dnes patří
ke státům .s nejhorší pra
covní morálkou, dělníci
pracují bez spokojenosti,
nucené a s neláskou k ne
náviděnému- vykořisťova
teli - státu. Soukromá ini
ciativa v nich byla zabita
a zachovala, se jedině v
heslu “Kdo nekrade, okrá
dá rodinu” . Kafkovské
odcizení je dokonalejší než
by si i spisovatel hororů
dovedl vymyslet. Ztráta
hodnot však má i jiné než
materiální důsledky. V
Mladé frontě jsme před
vánocemi četli:
'■'Dne 2. prosince bylo v
potoce Chomutovka pod
mostem na Ctiborově ulici
v Chomutově nalezeno tě
lo muže. Příslušníci VB
zjistili, že dva dny před
tím se v jedné z místních
restaurací pohádal s dva
cetiletým Antonínem K.,
který muže sledoval až k
potoku, tam ho napadl a
způsobil mu zranění na
hlavě. Když pak viděl, že
je v bezvědomí, namočil
mu hlavu do vody. Zraně
ný však nepřicházel k so
bě, násilník ho nechal bez
pomoci a klidně odešel.
Viník byl tedy nalezen,
najde se bezpochyby i pří
slušný paragraf. Jenže
příslušníci VB zjistili ještě
něco. Právě v době, kdy
se pod mostem odehráva
lo drama, zaslechlo něko
lik lidí volání o pomoc.
Nikdo z nich se však ne
snažil pomoci, nikoho ne
zajímalo, že je někdo v
nouzi, nikoho nenapadlo
alespoň upozornit odděle
ní V B ."

Lhostejnost, beznaděj.
znechucení - to jsou "hod
noty”, s nimiž český a slo
venský národ vstupují do
nového roku. Smutné, ale
pochopitelné ve společno
sti, svázané pouty velké
lásky k ještě většímu
bratrovi. . .
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— Novým vedoucím stálé
čs. mise u evropské úřa
dovny OSN v Ženevě byl
jmenován M. Růžek.
— Státní banka českoslo
venská oznámila,' že přijí
má žádosti o devizový pří
slib na soukromé cesty do
kapitalistických států a
Jugoslávie do 10. února tr.
K žádosti musí být přilo
ženo potvrzení zaměstna
vatele, školy, společenské
organizace,
příslušného
národního výboru apod.,
že souhlasí s cestou žada
tele do kapitalistické cizi
ny a doporučují kladné vy
řízení žádosti o příslib.
Při vyřizování žádosti se
přihlíží k tomu, zda ža
datel byl v kapitalistické
cizině během posledních
3 roků: (Devizový příslib
neopravňuje ovšem ještě
k vydání pasu.) Státní
banka může po kladném
vyřízení prodat žadateli 11
US dolarů ná osobu a den,
maximálně 220 US dola
rů nebo protihodnotu, do
Jugoslávie 150 dinárů na
osobu a den, nejvýše 3.000
dinárů na celou dobu po
bytu.
— Stáli zástupci Českoslo
venska a Irska u OSN v
New Yorku podepsali 26.
prosince dohodu o navá
zání diplomatických styků
obou zemí na úrovni vel
vyslanectví.
— V neděli 28. prosince
byl vykonán trest smrti
oběšením, uložený kraj
ským soudem v Ústí n. L.
Petru Richterovi z Varns
dorfu za vraždu a pokus
vraždy. Při pokusu pří
slušníků VB o jeho za
držení střílel na ně lovec
kou kulovnicí, / při čemž
náčelníka okresního oddě
lení VB majora Goldamera zastřelil.
— Na pískovišti JRD Chotín v okrese Komárno od
kryli slovenští archeologo
vé pohřebiště z mladší do
by železné. Zatím objevili
7 hrobů. V jednom našli
kostru keltského bojovníka
s kompletní výzbrojí, v
jiných kostry jedinců bo
hatě vybavených železný
mi a bronzovými ozdoba
mi. Nálezy pocházejí z po
čátků okupace jižního Slo
venska Kelty. Archeolo
gický ústav SAV v Nitře
v průzkumu v Cholíně po
kračuje.
— V loňském roce vyrobili
v Pardubicích pres 800
tun perníku— Před vánocemi byl za
hájen provoz v novém
sportovním areálu v Ji
číně- na jehož výstavbě
odpracovali brigádníci ví
ce než 350.000 hodin.
— Xejvyšší soud SSR spo
lu s ministerstvem spra
vedlnosti SSR a krajskými
soudy vykonaly prověrky,
z nichž vyplývá, že z ho
spodářských trestných či
nů na Slovensku byly nej
častější trestné činy spe
kulace a nedovoleného

podnikání, přičemž šlo 3 milióny). Z nesocialisticpřevážně o neoprávněné kých států přijelo nejvíce
vykonávání služeb a pra ze Západního Německa
cí pro potřeby obyvatel (téměř 300.000) a z Ra
stva, o výrobu různých kouska (182.000). Čs. obča
předmětů apod.
né navštívili socialistické
— V Národním podniku státy v počtu- 6,200.000 (z
Gumárny 1. máje v Pu toho odjelo do Maďarska
chově byly v prosinci slav - 2.3 mil., Vých. Německa
nostně otevřeny nové vý - 1.6 mil. a SSSR 311.000).
robny. Vládní a stranickou Do ostatních států (včet
delegaci vedl Miloslav ně Jugoslávie) odjelo ko
Hruškovič.
lem čtvrt miliónu, což je
— Novým čs. ■velvyslan méně než loni. Nejvíce čs.
cem v Argentině se stal turistů odjelo do Rakouska
Vladimír Pavlíček, který - 73.000 a Záp. Německa vystřídal Luďka Kapitolu. 65.000.
Velvyslancem v USA jme — Před Novým rokem byl
noval Husák Jaromíra Jo zahájen provoz na zmoder
hanese na místo Dušana nizované lanové dráze z
Spáčila a velvyslancem v Liberce na Ještěd, který
Korejské lidové republice byl před 4 lety z bezpeč
M. Macúcha. J. Grossera nostních důvodů zastaven.
ze Severní Koreje odvolal. Na trati dlouhé 1.180 m je
V posledních měsících by nyní jen jeden nosný sloup
ly hlášeny velké přesuny (dříve- dva), Lanovka má
v čs. diplomatické službě. dvě kabiny, z nichž každá
— Už před vánocemi si pojme 35 lidí. Pohybují se
vyžádaly Krkonoše první rychlostí 10 ,m za vteřinu
oběť této zimy: 281etý ly a celou trasu s výškovým
žař z Prahy ‘ zabloudil na rozdílem 400 m ujedou za
lyžařské tůře po hřebenech 3.15 minut.
a zemřel -zimou a vysíle — Zaměstnanci Interlovu v
Přerově zaslali koncem ro
ním.
— Příslušníci Veřejné bez ku- 10.000 živých zajíců a
pečnosti v Nymburce ozná 1.000 bažantů do Francie
mili, že zadrželi pachate a Itálie. Odchyt zvěře a
le vloupání do potravinář prodej do ciziny má pokra
ského obchodu a lupiče čovat v 1. čtvrtletí letoš
pokladničky v kostele. Je ního roku, kdy Interlov po
čítá s prodejem 15.000 ži
jím devítiletý školák.
vých bažantů a několika
— Středočeská Veřejná tisíc koroptví. “Získanými
bezpečnost se zase pochlu devizami přispívají pra
bila třídenní předvánoční covníci Interlovu k tomu.
akcí, která byla zaměře aby bylo dostatek zboží z
na proti “kriminálním živ dovozu” , říká
zpráva
lům, recidivistům; fluk- brněnských novin.
tuantům a příživníkům á: — Svaz slovenských spiso
proti trestné činnosti mlá vatelů oznámil 22. prosin
deže a na mládeži” . Na ce. že udělil tyto ceny za
území kraje bylo zkontro literaturu za rok 1975: v
lováno 745 bytů, z 370 oblasti poezie Pavlu Koy-předvedených podezřelých šovi z a .knihu milostné a
osob byla 254 prokázána občanské lyriky Načo je
trestná činnost. VB odha člověku dom a Jozefu Milila 216 trestných činů a halkovičovi za básnickou
340 přečinú. 77 osob je sti
Kam sa náhlíte. Za
háno pro příživnictvi. 57 sbírku
prózu dostal cenu Miloš'
pro majetkové delikty. 39 Kmo za knihu dvou novel
pro mravnostní trestnou s tématikou Slovenského
činnost, 3 pro násilné trest povstání Hory čierné a Ha
né činy. 19 pro ohrožová na Zelinová za romány
ní mravní výchovy mláde Álžbeun dvoř a Volanie
že, 21 pro pohlavní zne větra. Za dramatickou li
užití nezletilých, 10 pro po teraturu . byl odměněn
žívání narkotik. Bylo za Osvald Zahradník za di
jištěno 38 ilegálně drže vadelní hru Sonatína pre
ných střelných zbraní páva a za dětskou litera
(včetně 1 samopalu) atd. turu Lubomír Feldek za
— V Praze zemřel've vě dílo Modrá kniha rozpráku 86 let dlouholetý před vok.
seda
Spolku
českých
bibliofilů a známý pražský
Zašleme:
antikvář Karel Zink.
1. NOVÝ SEZNAM
— V okrese České Budě
knih - ohromující
jovice bude sloučeno dal
výběr !
ších 20 obcí ve větší cel
2. ROZHLEDY,
ky. aby se zjednodušila
. literární časopis
administrativa. Podobné
(24 stran), jednotí,
slučování provádějí i jiné
čísla $ 2.-, roční
okresy..
předplatné S 9.— Za 10 měsíců loňského
3. SEZNAMOVÁNÍ
roku navštívilo Českoslo
partnerů. Pište si
vensko asi 11% miliónu
o informace.
turistů ze socialistických
Nová
adresa:
CEN TR U M ,
zemí a 806.000 z ostatních
Box 3458 STAČ..
zemí. Z první skupiny při
Hamilton, Ont.,
jelo nejvíce lidí z Východ
CANADA.
ního Německa (5% milió
nu) a z Maďarska (přes
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Radimského viera v mládež a lepšiu budúcnosť

Mládež bez programu 2

Dr. V. E. Andic
Před piatimi rokmi zomrel sociálny kritik a filozof Ladislav Radimský, ale
• 1. ledna uplynulo 145 let od vydání stanov Matice
céske, zviašunno peněžního ionau pro vyuavaru ces- nezomreli myšlienky, ktorými sa v svojej literárně] tvorbě zaoberal. Dostala
Kych knih. r rantisek Paiaeky, joset Jungmann, jan sa nám do rúk knížka Nasej mládeži, Vydaná v Říme před dvorná rokmi Kře
Svatopluk Presi a rtuuoii knize Kinsky jako čienove sťanskou akadémiou, s doslovom Dr. Vránu-Želivana, ktorá vyšla pod autorským
booru musejmno pro řeč a literaturu českou aan menom Petr Den tri roky po smrti Radimského (starostlivosťou pani Oťgy Rapodnět ke.zrizení zvláštní instituce, která měla na dimskej z New Yorku, ktorá sa stará o literárnu pozostalosť po svojom zosnupomáhat při vydáváni českých knih. její činnost se
setkaia s velkým ohlasem u českých vlastenců a lom manželovi) a je pozoruhodné, že nestratila dosiať nič na svojej aktuálnosti.
česká národní vrstva demokratická a především vla Filozofické myšlienky v nej obsažené budu predmetom debát budúcich' genestenecká inteligence ji oDétavě. poaporovaia. Přičini rácií nielen vědeckých činifeťov, ale aj najširšej veřejnosti — veřejnosti v stala se o vydáni jungmannova cesko-némeckého slov rom kraji zastrašenej, ale túžiacej po budúcom siobodnom Československu a y
níku, Šafaříkových Slovanských starožitností a rhnoha
súčastnosti materiálně otupenej veřejnosti v exile.
Jarka Vlčková

-12. 1. 1976

,i-h v; ÍU.U-,__

viatich kapitolách knihy
Nasej mládeži sa autor
zaoberá úlohami mládeže
přibližné ďo 25tich rokov
a dává.jej výzvu, áby hl’adala svoj ideál k spaseniu porážkou totalizmu,
ktorý ju zbavuje individua
lity a práva na kritiku,
na slobodu po?návania,
slobodu cestovania (“ste
na najváčšom oceáne svě
ta, na oceáne vzdušnom”)
atd’. Obviňuje Sovietov,
že ak si ozaj mysleli, že
majú právo sa izolovat',
aby mohli experimentovat’
nerušeíie od ostatného svě
ta, mali mať tol’ko zmyslu pře zodpovědnost’, aby
přiznali, že ich experiment
nepracuje, že sa mýlili a
že preto by mali skončit'
izoláciu a dať vedenie do
rúk iných, mladších, abytito začali experiment svoj
vlastný (str. 22).
4.
Komunistická strana
je zastaralá inštitúcia, ve
<dená skostnatelými konzervatívcami bez nadšenia a
bez fantázie. Mládež sa
CPokračovanie na str. 8)

dalších prací. Učmné přispívala k rozvoji česke vé
Je možné zhrnúť hlavné národov a nie v záujme stráneniu tejto izoláčie.
ny á kultury i národního hnutí.
• Vojensky lékař, spisovatel a dramatik Arnošt Dvo body Radimského myšlie- komunistickej strany, kto Mládež sa dusí v dnešrak pronikl hned svou prvotinou Kníže na jeviště ND nok, ťažko však plné do rá potlačuje záujmy týeh- ných pomeroch doma, ako
a zaradii se tak mezi dramatiky své generace. Mo
to národov.
to dosvedčujú mnohí spiso
derní na tu dobu pojetí historického aramatu reali- cenit’.
1. Dezolátny stav českej
2. Program, ktorý komu vá telia, ako to naznačil
sovai ve svých nejiepšich hrách Král Václav IV. a
Husité. V roce 1913 založil čtrnáctideník Scéna, jehož a slovenskéj spoločnosti nistická strana předkládá například aj Jozef Smrredakční kruh sdružoval české spisovatele pod ko postihuje
predovšetkým národom Československa, kovský, ba dokonca aj
rouhví Jaroslava Hnoerta a Otakara Fischera. Scéna mládež, ako najcitlivejšiu vytvořili starci, preto je
Antonín' Novotný, obaja
byla ostře zaměřena proti tehdejšímu režisérovi ND
Jaroslavu Kvapilovi a přispíval do ní i František oběť bezhlavého systému. zastaralý. Ludia sa ohýba- krátko před smrťou. Ra
Zavře], který po odcboau Kvapilově z ND nastoupil Izolácia, do ktorej komu jú a lámu, aby sa prispó- dimský už predtým v knina jeho místo. Arnošt Dvořák se narodil 1.- 1. 1881 nisti uvrhli národy Česko sobili komunistickej stra he Rub a líc nášho národv Hořovicích.
slovenska, sa najtragickej- ně a nie naopak. Strana ného programu v atómo• Malíř Josef Tulka — narozený 3. ledna 1846 — šie dotýká mládeže, preto- ta riadi myšlienkami mi vom veku (1959) volá po
patří k umělecké generaci Národního divadla, v je
hož lodžii o pěti arkádách jsou jeho lunetové obrazy že táto sa ocitla v pásci, nulého storočia. Osud mlá spytovaní svedomia: “No
symbolizující Pět písní, lu lk a byl hezký mladý muž, z ktorého nevidno nateraz deže je v rukách fanatic vá doba hlasné volá po
znamenitý kreslíř a ještě snad znamenitější musikus. východiska. Takmer ne- kých starcov, ktorí nepo- novom programe’’. Radim
Byl to Bohem nadaný všeuměl — i básník a filosof, predišné hrádze okolo ko znajú, alebo nechcú po ský, tento moderný exilo
vzdělaný a okouzlující člověk. Měl rušný život a
prožíval i období velké bídy. Po svém úspěchu v munistických krajin zabra- znat’ potřeby a problémy vý myslitel', vita nespo
kojenost’ a nekomformovaND zmizel Tulka beze stopy v Itálii, buď, v nějakém ňujú styk so západným mládeže.
klášteře,' po jehož klidu jeho srdce toužilo, buď svetom, kde sa myšlienky
3. Mládež prirodzene je nosť mládeže, ktorá je
dobrovolným odchodem ze života. Tajemství lulková vymieňajú vol’ne a pro nespokojná a musí zmo a musí byť tvorcom noodchodu je a asi zůstane pro nás tajemstvím.
gramy formujú v záujme bilizovat’ svoje sily k od- vej Európy. V prvých de• Slyšíme-li jméno Jana Karafiáta, vybaví se nám
asociací myšlenek jeho Broučci. Avšak v této idy
lické knížce pro děti není těžiště jeho literární práce.
Karafiát jako evangelický duchovní působil na růz dubicích žil od roku 1924 na pensí v Praze na Spo- ným pomocníkem Štúrovým, byl odlišných náhlí
ných místech v Čechách, byl učitelem evangelického řilově — a to již jen skoro vzpomínal na své literární svého druha. Nebylo mezi nimi hlubokého duchovn
semináře v Čáslavi a později farářem ve Velké Lho začátky a na svoji spisovatelskou i pedagogickou spříznění a dorozumění. Kdežto Štúr v zápětí ros
tě na Valašsku. Na Odpočinku v Praze vydával Re činnost. Napsal několik románů (Zkaženy andělí, své nul ve svých novinách — Slovenskje národňje nov:
formované listy. Vydal kritické vydání Bible kralic črty a humoresky zařadil do sbírek Galerie dobráků. vydávané, za finanční podpory knihkupce Kašp:
ké z r. 1613, napsal stadii Mistr Jan Hus, Reformo Na cestách životem. Věnoval se hlavně tvorbě pro Fejérpatakyho —- všechny slovenské požadavky v
lém souboru článků, jimiž ' připravil sněmovní
vaný zpěvník a Rozbor kralického Nového zákona děti (Lovci orchidejí, Z pralesů Konga).
co do řeči i překladu. Jan Karafiát se narodil 4. • 8. ledna 1896 se narodil v Praze hudební sklada pas, Hodža usnesenou petici nepodal. A tak jsou s
tel Jaromír Weinberger. Komponoval hudbu k insce venské požadavky známy jen z thesí, které veře.
ledna 1846.
nacím K. H. HUara, drobné skladby klavímí a hájil Štúr. Byl to jednak- soubor otázek politieko• 4. 1. 1891 se narodil v Plzni Jaroslav Mašek, ma. písňové. Po kratším působení v USA se vrátil zpět ciálních jako zrušení roboty a nevolnictví, zdanit
líř Chodska, krajinář, figuralista a portrétista. do vlasti, ale před nacistickou okupací opět uprchl, nost šlechty, zlidovění sněmu, svoboda tisku a :
Zemřel 29. 11. 1926 v Postrekově.
žil v New Yorku a v posledních svých létech na dobně. A pak následovaly postuláty národní. S tín
• První koncert české filharmonie se konal 4. led Floridě. Světového úspěchu dosáhla jeho opera švan programem a při svých osobních vlastnostech dos;
na 1896 ve velkém hudebním sále Rudolfina. Antonín da dudák, ’ ze zpěvoher pak Na růžích ustláno a Cí Stúr toho, že se stal 30. října 1847 proti třem
Dvořák na něm řídil svého Othella, premiéru Biblic sař pán na třešních.
manům poslancem za město Zvolen. Přijal tento si
kých písní. Slovanskou rapsodii As-dur a symfonii
úkol nezištně, zřeknuv se předem poslaneckého pla
•
Na
severní
straně
Křižovnického
náměstí
v
Praze
Z Nového světa.
Ludevít Štúr, vůdce- Slováků, zemřel 12. ledna 1856
stojí
chrám
sv.
Františka,
postavený
řádem
křižov• 5. ledna 1866 byla provedena v Prozatímním di
• Jako školačka jsem se vždy těšila na Malého č
vadle v Praze poprvé opera Bedřicha Smetany Bra níků. Pod klenbou tohoto chrámu, v němž je dodnes náře. A pročítajíc jeho stránky jsem si tehdy £
mboří v Čechách na text Karla S a b i n y . Odsudky, pěstována církevní hudba význačných chrámových hu neuvědomovala, že jej po dlouhá léta (od roku lí
jimiž byla premiéra doprovázena, odrazil Jan Neruda debních skladatelů, zněla často hudba litoměřického až do roku 1939) řídí František Serafínský Proch;
rodáka Jana Praupnera, hudebního skladatele i var
ironickým epigramem:
haníka, který se narodil 9. ledna 1751, ale nikdy ka, který se narodil jako syn kováře 15. 1. 1861
Ta hudba nemůže a nesmí za nic stát.
Náměstí na Hané. Tento redaktor, spisovatel a básr
nedosáhl významu svého staršího bratra Václava.
Za prvé: není tam nic do skoku,
vyslovil svoje protirakouské stanovisko lyrikou Hrs
•
Ve
venkovském
městečku
Milevsku
upoutal
před
za druhé: je to hudba pokroku,
léty ciziho návštěvníka jeden hotel — se znamením čanské písničky. Jeho četné lidové písně byly zl
za. třetí: Smetana je demokrat
modré hvězdy. Z-patricijské rodiny jeho majitelů po debňovány Janáčkem, Foerstrem, Malátem, Nov
a skoro, z každé árie
cházela matka spisovatelky Růženy Svobodové, je kem, a mnohé z nich znárodněly.
. se na nás šklebí demokracie!
jíž
otec, Jan čáp, byl ředitelem zdejšího premon • 17. ledna 1871 se narodila Abigall Hedvika JE
Po 110 létech patří Bramboří v Čechách stále k
strátského panství a oženil se tu se zdejší rodačkou ráková, česká herečka a spisovatelka. Jako recit
nejzářivějším našim operám.
torka propagovala zejména poesii Březinovu, Sov
• Jan Jeník z Bratříc, zapomenutý český buditel, Eliškou Vodňanskou. A hned proti hotelu Modrá hvěz vu a Bezručovu. Z jejích her před léty zdomácni
da
stojí
bývalý
obchodní
dům
U
Vodňanských
a
v
je zajímavou postavou z dob našeho národního obro
na repertoáru venkovských a ochotnických dívac
zení. Vyznačoval se kritickým postojem k tehdejší něm se narodil 12. ledna 1891 okresnímu hejtmanovi lidové hry z vesnického prostředí (Libuňský jemno:
společnosti a zároveň vlastní pevnou vírou ve slav Mařánkovi syn Jiří, který také propadl spisovatel pán, Dolorosa).
nou budoucnost naší vlastí., Významně podporoval ství a svůj. román o Petru Vokovi věnoval svému
• Karel Pokorný, vynikající sochař, profesor Ak
Krameriovu Českou expedici a jeho vzpomínky jsou rodnému městu.
cenným dokumentem o kulturním a politickém životě • Blížil se uherský Sněm, který měl zasedat ke kon demie výtvarných umění, se narodil 18. ledna 19
jeho doby. Jan Jeník z Bratříc se narodil 6. ledna 1756 ci roku 1847 v Prešpurku. Slováci se k němu při v Pavlovicích u Znojma. V jeho monumentálním dí
a v městském museu v Soběslavi — v bývalých sí pravovali na srpnovém zasedání Tatrína v čachti- vynikají zvláště pomníky obětem důlní katastrofy
ních rožmberského domu — visí jediný jeho autentic cích. Tam bylo usneseno, ze mají sněmu, podati své Lazech u Orlové a obětem důlního neštěstí v Oseku
požadavky. Jejich sepsáním a upravením na petici Duchcova. Je autorem sousoší Křest sv. Ludmily, j<
ký portrét.
• Lidovému českému spisovateli Františku Flosovi pyl pověřen předseda Tatrínu Michal Miloslav Hodža, je umístěno ve svatovítském chrámu, plastiky Zen
bylo pětadevadesát let. když 8. ledna 1961 v Praze- p čtyři roky starší vůdce mladé slovenské generace a s arch. Josefem Fragnerem pomníku Aloise Jirásh
zemřel. Jako bývalý okresní školní inspektor v Par- pež Ludevít Štúr. M. M. Hodža, ač se stal význam- t* P ra 7 .p .
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Úvaha o Americe

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

Milan Růžička

Socha Svobody v newyorském přístavu není mlčenlivá, má pod sebou text; do této země se uchylte
vy, kdo doma jste ubozí, chudí, utištění, zneuznávaní a pronásledovaní. Tím Amerika vstoupila do vě
domí a fantasie lidstva. Nejdříve přicházeli jedinci, pak skupiny, pak celý příval. Dostojevský ani ne
věděl nic opravdového o Americe. Ale i on v krátkém, netrpělivém doslovu poslal jednu ze svých slav
ných románových postáv, aby zahájila nový život v Americe.
Historie Ameriky je historií textu na Soše Svobody. Splnil se "Americký sen"? A nachází Amerika dost
klidných a slušných pozorovatelů a kritiků, nebo senad ní — více než nad kteroukoli jinou zemí — vy
bíjejí všechny četné vášně rozčileného světa?

Zaujímal tak vysoké společenské postavení, že uži
si mohl občas dovolit být nespolečenský,
i
★
{
Kdo stále mluví, slyší jenom sebe.
,

tu na bose bvobody je žely, hlavříě když si podro
Amerika jediný velký ne- bovalo menší okolní státy.
národní, nadnárodní stát Amerika naopak očekáva
světa. Odvážně se skládá la, že nastane splynutí du
ze stále přicházejících při ší, a že se vždy bude mo
stěhovalců, kteří s sebou ci s důvěrou dovolat “mí
přinášejí tradice,- zkušeno nění světa” , soustředěné
sti a city nejrozmanitější. ho ve Spojených národech.
Znovu.a znovu jim Ame Přišlo to jinak, dokon
rika otvírá svou náruč a ce zcela jinak. Kotel svě
vždy znovu očekává, že se tové politiky vře svým nespolu sžijí a vytvoří jedno předepsaným způsobem.
tu nebývalého druhu. Ved Bylo to hlavně přičiněním
le sebe tu žijí někdejší Ameriky, že nové africké
anglosaští zakladatelé stá státy nabyly členstvím ve
la a kvapem rostoucí spou Spojených národech důle
sta členů barevných náro žitosti, o jaké se jim nikdy
dů. Němci, Skandinávci a nezdálo. Ale naslouchají
j
židovští emigranti z Pol svým domácím bohům, a
ska a Ruska. Španěl a Amerika se ve Spojených
Rus a Koreánec. Arab a národech brzy ocitla v po
The National flank
sionista. Čech a Číňan. stavení trvalé menšiny.
Nad
tím by se potěšil fi Začala být pokládána za
se snaží ze všech sil
losof Friedrich Nietzsche, toho, na kom je, aby sní
jenž spatřoval v smíšení mal hříchy světa.
udržet hodnotu
ras povinný cíl historie.
V .určitých ohledech se
vašeho dolaru
<Některým jiným však čas situace tak vyhranila, že
od času připadá, že výsled je na místě i otázka, zda
Tato kniha, která je zdarma, to peébanie.
ky ještě jsou v laborator se Spojené národy nestaly
Za své peníze jste musel bezpochyby težce
pracovat. Je pro o zneposojujkž p r a r a r a t, jak sr i ním stadiu. Amerika má nástrojem boje proti bílé.
jejich hodnota zmenšuje. To je i&s®á_ psoč je tato problémy, pozorně sledo rase. Zde africké a asij
kniha “Vaše pemze a váš žžvoť" — ~Y« ht nweaey I vané jejími nepřáteli i ské národy vytvořily boand your Iřfe'’ — právě teď lak cenná
přáteli.
jovhou většinu, která se
Kniha má 160 stránek (s ssrčřrýts. vafaý®i
Jak existuje, Amerika je nezajímá o historické
místem pro pozjámkyV a raSa by cesn pSs&ých
živým obrazem toho, čím pravdy, nýbrž o to, kdo
pár dolarů. Při zjlšíěal psk. že je Stito iasisa.
je osídlena tato zeměkou ještě má moc, jež jim pře
zdarma, je docela nez&yiEé ji esíS~
Je to praktická oomácí' praraSa. m mstmídb
le. Je federací národností káží. Byly evropské státy,
oeněžníeh záležiicstetn..
e Laveraaí a •
a ras. Představuje “lid které měly impéria - už
. V J-gj kupcváxš zxnrébo
skou národnost” , je-li mož je nemají. Těm se dostává
no tak říci.
jakési shovívavosti. Bylo
| asatae p ač esí
Instituce Spojených ná jim odpuštěno, když oslábrodů byla vytvořena, aby ly a ztratily své role ve
politicky zastupovala, co velmocenské politice. Kri
Amerika zastupuje slože tika -se obrací proti Ame
ním svého obyvatelstva: rice, která nikdy impé
všechny rasy a národy rium neměla a nikdy pří
světa. Mohlo se snad oče znivcem impéria nebyla.
kávat. že stejné bude cí Amerika se učí snášet tuto
tit se stejným, a že'Spo křivdu a. jestliže v tom
jené národy a Amerika na dost rychle nepokračuje,
vážou přirozené a vřelé nalézá mnohé karatéle.
přátelství. Tím spíše, že Na druhé straně Anglie
bez naléhání Ameriky by ještě neodpustila úplně, že
saad Spojených národů ne v těch mezích, jež jí uklá
bylo. Sovětské Rusko se dalo přátelství a spojenec
připojilo k založeni této in tví. Amerika naléhala na
stituce s velmi chladnou likvidaci britského impé
myslí, z politické kalku ria. Byla někdy věrnější
lace. která se zdála ne svým zásadám než svým
zbytná v psychologickém spojencům. Roku 1956 vy
ovzdiiší po konci druhé slaly Francie a Anglie voj
světové války. Brzy shle sko. aby se zmocnilo
dalo. že Magna~ Charta, Suezského průplavu. Roz
__________________________
300-P-950 usnesené zásady Spoje hodná oposiee Ameriky
ných národů, mu překá- (Pokračování na str. 6)

Po celou známou histo
rii státy vznikaly a žily
jako sídla jedné rasy, jed
né národnosti nebo jako
společenství těch, kdo spo
lu od nepaměti žili na jed
nom místě, znali se doko
nale navzájem, měli stej
né zkušenosti a následkem
•toho měli i přibližně stej
né názory a city. Je to
vysvětlitelné: mezinárod
ní komunikace nebyly vy
budovány, bylo nesmír
ným podnikem cestovat z
jedné země do druhé.

Goethe uctíval Napotecma.
ale . dozvěděl se o jeho
smrti teprve za několik
měsíců.
Žádný stát se neskládal
z lidí, kteří by cestovali
jeden tisíc nebo několik
tisíc mil, aby se stalí obča
ny státu, jejž si po uvážení
zvolili. Poprvé se tak sta
lo, až když Amerika vstou
pila do počtu států- Jako
v jiných věcech, také y
této Amerika funguje jato
laboratoř světa.
■ Přímým následkem tex

^ National Bank

Psí štěkot je ještě bezcennější, když pes štěká z.
donucení.
★
|
Muž pronáší svůj, názor teprve tehdy, když
přiléhá.
.

1

★

Žena pronáší spousty názorů, už když — vstává.1

1

-k

Když konečně dorosteme, začnou nám zase tvrdit,1
že nejsme zralí.
I
★

-

I

Hodně dobrého vyrostlo nejenom v podzemí, aíe<
dokonce v podsvětí.
[
★
i
Na ty, kteří přečnívají, se lépe míří.
|
★
|
Spěchej vždy pomalu, ale nikoliv příliš pomalu.,
★

(

čím menší je nebezpečí, tím více je odvážných.
★
|
Kdo má prázdnou hlavu, musí sklánět i trup.
★
|
Mrtvým je obvykle přiznávána ta část prav
dy, kterou za svého života ani příliš nezdůrazňo-*
váli.
'
- '
★
1
Také v satiře má být dávka jedu jenom léčebnáJ
*
Zlost vyprchá, ale závist roste.
1
★ ■
l
Bývá -prospěšnější ujasnit si hned zpočátku —l
oč nejde.
i
★
i
Někde víc pochodíš s- pádným než s nápaditým.,
t

★

i

Příliš šetrný nemá nikdy z jídla požitek. Za svéi
se nenají a za cizí přejí.
,
1 ★
|
1 Nedělej ze sebe neviňátko! Mohla by být za-,
'se někdy vražděna. .
1 ★
|
I Byl mi blízký svým odstupem.
i ★
'
i
i Od smíchu prý hlava .nebolí. Pokud se ovšem i
,ne,smějí nám.
i ★
_
i
i Lidé nemají rádi špatné předpovědi — obzvlášť,|
ikdyž se vyplňují.
.
, ★
(
Pro číšníka je to tím lepší, čím častěji ho lidé
ujišťují, že:
. .je to dobrý” .
★
1
Více pravdy je v číslech než v písmenách.
1 ★
1
' Kdo nedokáže také slevit, nemá tu pravou hod-1
'notu.
i
1 ★
I
Za naše osobní nedostatky,, které se nedají za-l
^maskovat, se necháváme litovat.
'i
★
•
|
Prostřední má vždycky blíže dolů než nahoru..)
★

,

To, že o sobě občas prohlásím, že jsem byl vůl,,
ještě neznamená, že bych věřil v převtělování.
★
' 1
Byl to tak velký pitomec, že už‘ani ta-pochvala
od něho netěšila.
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Marian Rnnnw<šUii Zvítězil isem nad Hitlerem {Hogner & Bernard, Mnichov, 1973)

Polský heitmon z Konniku
ského 'chaosu. Odpověď
byla nasnadě: když tran
sport budou tvořit jen a
jen židé. Tak se koncem
listopadu 42 proměnil Ma
rian Rogowski v předáka
Wiktora Jaczyszyna, za
městnance
vymyšlené
lvovské firmy, která sta
věla - na papíře ovšem na Ukrajině silnice. Opat
řil si falešné doklady s
pěknými razítky wehr
machtu, vyrobil si s přá
teli ‘ řádně orazítkovaný
cestovní přikaž, opravňu
jící k cestám mezi Berlí
nem, Lvovem a Kijevem
tanou příležitost, jak za s určitým počtem dělníků.
chránit lidi, zasvěcené Místo Poláků, na povolení
smrti, před plynovými ko .uvedených, pašoval skupi
morami.
ny židů z ghetta na Ukra
Ze Lvova do Kijeva sice jinu. Povolení nevzbudilo
vlak jezdil, ale židé, kteří nikdy pozornost častých
v něm byli odhaleni, vy kontrol; židé jezdili i s
stoupili obvykle jen proto, tlumočnicí ve vagóně ‘‘jen
aby bylí zastřeleni hned pro Němce”, na nádražích
u vlaku. Rogowski - a je fasovali potraviny od ně
nabíledni, že Wiktor splý mecké branné moci. Ro
vá s autorem jak v činech, gowski pokaždé jezdil s
tak v myšlenkách - si tedy nimi, studoval chování ně
položil otázku, za jakých meckých • stráží, protože
podmínek nikdo neudá ži věděl, že bude se svým
da, který jede do ukrajin “zbožím” v bezpečí jen

O druhé světové válče bylo napsáno už tolik knih, že po nich čtenář na Západě
sahá jen s jistým váháním. Zajídá se mu číst o hrůzách nesmyslného vraždění;
ani hrdinové nepůsobí příkladem v době, kdy se uctívá všechno jin,é než
právě odvaha a čest. Nevěděl jsem donedávna, že o letech 1939-45 v Evropě
existuje humorná knížka-. Je jí zpověď polského novináře Rogowského, který
žije od roku 1959 v Německu. Autor na ni našel nakladatelství v Lodži, ale z
vydání — z politických důvodů — sešlo. Rogowského bratr Mieczyslav měl u
sebe rukopis románu od roku 1966. Tři roky poté stál před varšavským soudem,
který mu vyměřil tři roky vězení za to, že "kolportoval strojopis práce Mariana
Rogowského, který obsahoval údaje, že Poláci jako celek spolupracovali s
Hitlerem při vyhlazování obyvatel židovského původu a poškodil tím podstatně
zájmy polského státu".
Zdůvodnění varšavského soudu je ovšem vymyšlené. Pravda pouze je, že Ro
gowski je objektivní, že ve své takřka autobiografii nemaluje Němce pouze
černě a všechny Poláky a židy bíle, I mezi okupovanými národy byli zbabělci
a kolaboranti, mezi Poláky právě tak jako mezi Čechy. To známe nejlíp ze
soudobé historie.

Rogowski vypráví, jak v
době, kdy byl Lvov obsa
zen nacistickými jednotka
mi, odmítl on sám, mla
dý židovský sportovec, jít
bez obrany a protestu do
koncentračního tábora. Je
ho recept byl zcela jedno
duchý: polské přísloví, že
kdo chce lvovi uniknout,
musí se skrýt v jeho tla
mě. Hrdina, který se- v
románě nazývá Wiktor,
jedná přesně podle toho.
Ve Lvově to počátkem
čtyřicátých let vypadalo

pro židovské občany prá
vě tak zoufale jako téměř
v každém městě “Velkoněmecké říše” .-Kdo pomýš
lel na záchranu, byl ne
ustále ohrožen podezíra
vým .'.kolíiii, udavači, vy
děrači a musel pospíchat,
neboť možností, pokud vů
bec' jaké byly, bylo .stále
méně. Nejjistější směr úniků, jakkoli to zní pa
radoxně, byl ' východ,
Ukrajina, kde se Němci
necítili nikterak bezpeční.
Jejich nejistota skýtala ví

Nebe nad námi
Ludvík

Kundera

T y bys jen pořád slyšet chtěla,
že tě mám rád.
Abych svou lásku den co den
skalpely slůvek pitval.
Já se zas učím
v mlčení lásku zamykat,
abych ji třeba
neproplýtvai.
Svět pod mrakem je náhle —
ach, jakpak bylo včera?
Hned slunce rudě bodá
a hned sé zase směje —
A tak nám míjejí
dny, noci, šera,
nad nimi nebe
napjaté je.

tehdy, když se nebude od
německých vojáků lišit.
Aby
se pověstnému
džbánu, s nímž se chodí
dlouho pro vodu, neutrhlc
ucho, vymyslel si Rogow
ski časem některé variace
nebezpečných transportů
koupil třeba pod rukou ně
meckou uniformu a s po
mocí kulatého razítka s«
povýšil
na
“kapitáni
Krause, šéfa vojenské slu
žebny číslo polní poštj

L 00043”. To ho, jak s kru
tým humorem poznamená
vá, okamžitě oprávnilo k
tomu, “uklidit do bezpečí
i třeba- dvacet vousatých
a pejzatých rabínů, zaha
lených v tradiční tales” .
Jinou nutnou změnou bylo
přejmenování stavební fir
my, když se původní pod
vod stával podezřelým.
Padesáti sedmi židům
pomohl Rogowski-Wiktor
(Pokračování na str. 8)

ných dopisů. Například tenhlenc: “Milí soudruzi, po ními představiteli bude právě dodávka polovičních
dvou letech se mí podařilo vyměnit za kolo deset žebříků do Spojených států.
zánovních skobiček. Protože jsem' potřeboval jenom
HD.: Poctivá práce se prosadí, říkávali staří Če
INTERVIEW
dvě, tak jsem ostatní prodal. Z výtěžku jsem před chové.
platil ěienské příspěvky celé své rodině na pět let
S. ministr N.: Hlavně však dělnická třída. Náš
dopředu. . . ” Nejni to radostný ztotožnění občana člověk prostě umí zabrat, dyž ho nikdo nerozptyluje
NA ZAČÁTKU ROKU
se stranou? O tom se ale na Západě mlčí.
povídačkama o svobodě a blahobytu. Ale i tu při
■ Jaroslav Kujeba
HD.: Je to banda zavilých reakcionářů. Jakpak je nesl loňský rok významný změny. Houževnatou pře
svědčovací prací na všech rovinách jsme dosáhli to
Málo platné, přátelé, ať si zrádná emigrace po to, soudruhu ministře, s bytovou výstavbou?
S. ministr N.: Jsme první ve sjeté. Každej u nás ho. že se ze 42 hodin pracovní doby pracuje skutečně
mlouvá republiku jak chce, jdeme kupředu. Podařilo
se nám znormalizovat všechny složky našeho sociali má nárok bydlet. To tak nějak zaručuje naše pokro jen 21 hodin. Ostatní čas je prostojený nákupy v
stického života. Po skončení úspěšného roku 1975 jsme ková ústava. A také skutečně bydlí. Ty, který ne úředních hodinách, návštěvy hospod, čímž se zase
navštívili federálního ministra pro celostátní výdo chtěj bydlet, umisťujem na Pankráci. Jinak je to stupňuje spotřeba piva. Ukažte mi, soudruhu noviná
bytky soudruha Nemrcoucha a položili jsme mu náramný. Letos připadá dvoupokojovej byt na šest ři, jediný kapitalistický stát, kde by tohlencto bylo
několik otázek. On je bez váhání zvedl a tu je n á š. lidí. Budou-li si stavbařové věsti i nadále tak zdatně, možný. Tu doháníme pilně Sovětský svaz.
bude moct roku 1980 bydlet ve dvou pokojích už jen
HD.: Není to politicky trochu neuvážené?
rozhovor.
4 a 14 občana.
S. ministr N.: Kdepak. Víte přece, že existuje zdra
HD.: Soudruhu ministře, .váš úřad je jeden z. nej
HD,: To vám mohou 'všude jen závidět. A jak je vá soutěživost mezi socialistické jma zeměma. V obla
mladších v republice.
to v průmyslovém sektoru? Nesetkáváme se tam aspoň sti starobního zabezpečení jsme mezi soudružskejma
S. ministr Nemrcouch: Jo. Strana jej zřídila, protože občas s obtížemi?
1
satelitami dokonce na prvním místě. Pro naše dů
.ztrácela přehled o tom, co náš lid dosáhnul.. Taková
S. ministr N.: To rozšiřuje emigrace. Ale i tu má chodce se nám podařilo sestrojit tabletky, které jim
evidence je nutná,. abysme sjetu ukázali, zač je v me spoustu skvělejch výsledků. Např. národní pod postupně — při pravidelném používání, na- který se
Pardubicích perník.
nik Jiskra v Táboře vyrábí tak vynikající svíčky přísně v domech důchodců dohlíží — berou chuť k
HD.: Můžete nám říci, zač?
do automobilů, že si je u.nás po stovkách kupujou jídlu. Pokoušíme se vypěstovat takovou rasu důchod
S. .ministr N.: To přídě nato. Normální bochánek turisti ze zahraničí.
ců. která by jedla jenom jednou týdně. Už jsme tak
(bez ideologický náplně) dostanete už za bůra. Když
HD.: Proto jich je asi na trhu tak málo.
řka před cílem: přestárlí vyžijou s důchodem takřka
ho vyrobila brigáda socialistický práce, přiráží se
S. ministr N.: Právě. A taky proto, že je houfně celý měsíc.
na něm dvě koruny. Mazání medu kolem huby se vyvážíme. Nedávno podnik uzavřel smlouvu na nej
HD.: Bylo by si přát, aby přestali jíst vůbec. Dě
počítá zvlášť. Děti a vojsko polovic.
větší dodávku zapalovacích svíček. Republika San je se něco v tomto směru?
HD.: . To dokazuje pochopení strany pro potřeby Marino objednala pro svá tři ouřední auta 10 docela
S. ministr N.: Technologie je tu ve stadiu vývoje.
občanstva.
nových typů s dlouhým závitovým čepem, konkrét Zatím všichni důchodci natáhli bačkory, když jsme
S. ministr N.: To je hlavní, rys a jezevec našeho ně 14 L 8 Y.
jim pokusně odňali poslední jídlo. Ale umíraj rádi.
zřízení; projevuje se zvlášť v zásobování. O minu
HD.: To mají Táborští radost.
protože jednak umíraj v socialismu,, jednak vědí. že
lých vánocích připadla na každé dítě jedna manda
S. ministr N.: Mají. A taky ji projevili. .Začali s tím připravujou cestu příštím, kerý budou moci ce
rinka, jeden pomoranč a dva vořechy. Uvědomujete výrobou parafinových svíček, který si automobilista lý důchod, jednou věnovat jen na návštěvu divadel a
si, soudruhu, jaký je to rozdíl proti první republice? zapálí, dyž náhodou zapalovací svíčka selže. Ne, na koncertů. Ani dyž člověk zestár, nemusí si odpírat u
■Také pionýrSkejch šátků a stranickejch legitimací ši automobilisti si stěžovat nemůžou.
nás kulturní požitky.
bylo pod stromeček sdostatek.
HD.: Vskutku-převratný nápad. Nenalézám slov.
H D .: Tu jsme u kultury. Zajisté i zde má vaše mi
HD,: To je velice potěšitelný zjev. Buržoazie je
S. ministr N.: Zkonsolidovaná výroba dělá vůbec nisterstvo v seznamu nové vymoženosti.
• před válkou takřka neznala.
'
divý. Národní podnik Žebromat vyráběl dosud, jak
S. ministr. N.: ‘se ví. Všechny knihy sociaiistickejcb
. S. ministr N.:, A to nejni jen tenhlenc rozdíl. Vemte asi- víte, výborné žebříky. Jeden tamní novátor po autorů zůstávají z '' nevvsvětíitelnejch důvodů na
si třeba řebíčky. Před válkou si jich mohl neza dal zlepšovací návrh, jímž se ušetří polovina nákla- skladě. Rozhodli, jsme se, že je dáme hned po vyro
městnaný koupit u Rotha na Malým rynečku, třeba. ,dů. Vyráběj se teď žebříky, poloviční. Na světovém bení do stoupy a na papíře z nich natiskneme nový
30 druhů, ale neměl je kam přibít, když se chtěl obě■ trhu žebřiků se to samozřejmě rozkřiklo a Henry1 socialistický díla. Tak dosáhneme dvojí: pro síatisit. Nyní má stromy v parcích, který patřej jemu,, Kissinger nechal smiřování na Blízkém východě a. štiky zvýšíme počet titulů, a ušetříme v rámci ochraale nedostane řebíček, dyž se chce pověsit. Dyž hoi chystá se na oficiální návštěvu k nám. Hlavním bo-- ny životního prostředí naše krásné lesy.
ale sežene, pak visí. Tu bych moh citovat z pochval- dem jeho jednání s nej vyššími stranickými a vlád
HD.: Děkuji vám, soudruhu ministře XemrcmJclMx.
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .
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■

POLSKÝ H EJTM A N Z KOPNÍKU
H (Pokračovaní se str. /) naní. Jen na několik má

ČESKOSLOVENSKA
do bezpečí. Převezl je do lo okamžiků podléhává
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
(Výňatek z vánoční korespondence)1
■;i'.Yelmi;'nárpčhýnl;hostůrnjy
® Razatinu, do Kijeva nebo vnitřnímu hlasu, který na
:do Dněpropetrovsku, ,kde zývá Kazio. Tento jakoby
Na neprostupných svazích místní velehory příznač
t
ného jména Big Brother rozkvétají touto dobou kaž
jim se svými druhy ob přítel je skepse v něm,
dým rokem v šedozeleném moři eukalyptú červené
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.
® starali už dříve práci a která se snaží přivést na
ostrůvky vánočních stromů, které není třeba vůbec
Telefon 358-4844
■ byt. Tam byli. bezpečnější pravou míru jeho idea
zdobit. Právě tak jako nízká křoviska i vzrostlá stro
moví po zahrádkách rybářské vesnice North Hayen
Otevřeno denně od 5. hod, odp. do půlnoci, ■ tím více, čím bylo jasněj lismus poukazem na proa všude jinde po této zemi. kde je "Christmas Bush"
v neděli od 12. hod. polední do- půlnoci.' ”) ■ ší, že Němci válku pro spěchářství a slabost bdí.
oblíbenou a symbolickou ozdobou.
Plná likérová licence.
■
g hrají. Zachraňoval nejen Kázio nakonec jakoby vzal
Každý se snaží v tuto Sváteční chvíli říci světu své
Privátní oslavy, různého druhu ve zvi. místnosti.
židy; i skupinu ohrožených na sebe podobu nacistic
poselství dopisem, dálkovým Telefonickým rozhovorem
Srdečně
zve■
Jarda
Vondrášek.
ukrajinských
partyzánů
anebo prostě větším nebo menším množstvím vá
■ dopravil stejným způso kého funkcionáře, který
nočních karet do různých zemí světa- a míst, která
po válce jako věžeň disku
bem do Rumunska, kde ži tuje s Wiktorem a jeho
není možno obejít osobné a popřát šťastných svátků
MLÁDEŽ yBEZ PROGRAMU?
á všeho dobrého na památku. Komu se zdá popiso
li poměrně, svobodně..
přítelem Jurkem o ‘‘účel
vání vánočních karet příliš zdlouhavé či zvýšená poš (Pokračovanie zo str. 4) rešpondencii, ešte neboli
Každý z těch několika nosti konečného řešeni ži
tovní sazba příliš nákladná, volá šťastným privile- narodila pre vyššie. ciele, zobrané v osobitných kniž
transportů tvoří jednu epi
-govaným osobné anebo ani nepíše ani nevolá a dá
dovské otázky” . Dokazuje
vá' slavnostním událostem zcela volný průběh. Ne tak ako aby bola komandova ných súboroch. Aké by to zodu Rogowského románo jim, že nikdo, ani Vatikán,
boli skvostné doklady o vých pamětí na zlá léta.
americký sociolog, který tento rok rozeslal za stu ná přestárlými l’udmi.
dijním účelem na pět set vánočních blahopřání na
Ako' v svojich predoš- duchovnom prúdeniu a in- Vyprávějí sé tu . vlastně ani Američané, Angliča
né, Švýcaři .neměli zájem
zcela neznámé.- namátkou vybrané adresy, aby mohl lých knihách Radimský formácie o činnosti nášho
osudy nového hejtmana z
analysovat reakci na tento projev dobré vůle na zemi.
na záchraně židů. A tak
Sláva na výsostech B eta je námět mnohem oh-\ hovoří k mládeži dóstoj- exilu v rokoch 1948 až Kopiníku. Zuckmayerovu
je
pesimistické vyznění
hrdinovi však šlo pouze o
tížnější. statistických čísel k Běsni se Jaksi nedostává nou rečou, pretože mladí 1970 !
knížky
důsledné, třebas je
a vědecká analysa msofao ssepesaáliá. Vánoce je mož sú ochotní kritizovat’; sú
vlastní zájem a vlastní
no oslavit mnoha způsoby. V kostele i mimo něj. lepší, neohýbajú sa tak
výtvorem
fantazie: hrdi
prospěch, Wiktor jednal
důstojně a slavnostně čeho všedně a obyčejně, v před komunistickou byrokHODINAŘ *
na,
který
nasazoval'celou
pro záchranu druhých.
míru nebo ve válce, v doosácísa kraba rodiny nebo ve
Z LA TN ÍK *
Sled epizod se čte se za válku život za druhé, spá
společnosti nebo sám podle xlasteSw přání, vkusu, raciou; pretože mládež
verí v nesmrteťnosť Če
přesvědčení nebo srtaicsíL
STEVEN VARDY
tajeným ■dechem, i když chá sebevraždu, protože
Odvozujíce svou kufizau z křesfanství. v jehož chov a Slovákov.
je napínavost kořeněna poznává, že ani jatky dru
590 George St.,
znamení žijeme, odehrává se toto rozjásání koncem
■Sydney
Dúfajme, že z pózostahumorem. Od historické hé světové války .-nezměni
každého roku v drahé psie-rtaě: stoíett. jemuž je. zdá
(proti
Trocaderu)
losti
Dr.
Radimského
vy
pravdy se Rogowski uchy ly v nejmenším lidstvo, že
se, stále obtížněji razamět. kasa spěje-se svými tech
nologickými zázraky- ekaksgáe&ýsá proMémy a kri- jdu ešte ďalšie klenoty Velký sklad .zlatých a j. luje, asi jen v detailech, ideály 'lidství nezapustily
semi morálních hodnot- J ssbi však i jacá náboženství jeho filozofických myšlie- šperků, hodinek atd. které příběhu neubírají na pranic hlouběji'kořeny. To
a filosofie — mrsobá z bžcJi starší než křesťanství nok. nakoťko viaceré jeho
Opravy se zárukou.
potvrzuje třebas osud Ro
věrohodnosti.
a s neméně tak oddaným; a poraeSnýnĚ zástupy vě
Mluvíme česky .
úvahy
přednesené
na
ve
Hrdina věří ve' správ gowského bratra Mieczvřících —. která rovněž popxsáatjt světe svá po
a slovenský.
J. S.
řejných
zhromaždeniach,
v
nost a nutnost svého počí slava.
selství a mají své svátky věsššnDS rmsásem delší a
Telefon: 61-8579
obřadnější, ať je to m o tasaedim kf gaaaadan,, oslava rozhlase do vlasti, v kohindustánských božstev, čínský asnrý rak nebo vý
ročí Buddhova narození.
Vánoce nevánoce. je v u*a svým, zpetodscm každý kouli. v. minulosti nebo.-v budoucnosti-, majíce . při7
S Y D NĚ Y
z nás 'a dá se tomu řSkať mcesseEfi' jaráv^y. Pravdy k tom na mysli sebe, své děti, své rodiče, příbuzné,
sobě, ke svým bližním, ke spoleéaieíi a třebas I k přátele a bližní na celém světě. Jak krátké, jsou při
naší existenci na této planetě' vžtec- lé p e sex- aart; tamto rozjímání vzdálenosti mezi světadíly. Tušíme
na svých bedrech celý vesznír z {Batoh® no. této ze vědomí souvislostí lidí. věcí. míst a idejí, které nás
měkouli jako náklad navíc. piM aS jesfasoss spEe při te n spojují — máme svůj moment pravdy, kdy
nésti pravdu právě *na svém pEfcečákis iwrnÉEiitiSLy je áofaré zvednout oči k hvězdám a vidět souhvězdí
PROBLÉM S AUTEM?
s poledníkem, má i i iu být nijaká
. .pří OrissiL i když nohama vzhůru, anebo do deštivých
Dohovoříme se po našem. Budete se moci pře- 1
slušné místo a jazyk, počet staplii pod -natni 'BéS® sfeSsk a nastavit tvář dešti. P ři tomto stále novém
vědčit o solidním jednání. Za. výhodné ceny — .
nad nulou — již pro základní věrofewžseet tcis®o p®- IfcžáiKf Eásta na světě nejenom podle zeměpisných
KOUPÍME Vaše auto
,
selství od Pacifiku koncem roka If S . I když všecfc- seařaíiaic BejK^náhá ani rodný ani žádný světový
ny podobné parametry jsou. jak zežibo, v léto ses- jísagšk — řeč a sleva nejsou při něm důležitá.
PRODÁME Vám zánovní auto. Pro zákazníky (
vislosti velice relativní.
Záš se vsak. že esfl se stal rozměrem navíc. Opu
- se schváleným úvěrem jednotný deposit $' 25.- (
Zásluhou pana Voskovce, který loni vydal v Ameri s til J sa e tmaezB&Hý svět domova, kde jsme se naMECHANICKY uvedeme Vaše auto do vzor
ce více filosofickou než hudební desku “ R d afiro i ročBL vsáfi do sebe jebo vůně, barvy a rodnou řeč
ného stavu
1
vzato” , čtu v rybářské vesnici na břehu Tichého oceá a dorazil j s s e db třírozměrné země nového určení,
ODSTRANÍME rez
1
nu dílo francouzského filosofa Alberta Camuse "Mý kde je xšec&ae cizí a kde "ani to počasí není tak
tus o Sisyfovi” a snažím se srozumitelně česky psát stálé j a t by sasía být". Český exilový- básník pře
NASTŘÍKÁME Vaše auto na Vaši oblíbenou !
na vánoční téma. V místě tak líbezném, že zaujalo sazený z cšssiáci kaSsraí zahrady do místní divočiny
barvu
|
před více než dvěma sty7 lety i kapitána Cooka. pla ta může estovS. gE roda Jen. konstatováním "co není
PO NEHODĚ Vám auto přednostně opravíme .
vícího se podle břehů právě objevované Austrálie. mimosa Je ésfcalypť" a opěvoval oceán zjištěním, že
PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
OPRAVY včetně
Přesně 12. května 1770 byla během jízdy en passant. "mořské víny jsse pro ssě navždy záležitost najád".
svářeni
j
dána jména třem místním kopcům: Severní. Střední Mezi dvěma tříroeaaĚEišýsEá světy Je exil téměř jako
LAWRIE
MOTORS
PTY. LTD.
1
a Jižní Bratr. Každý žák obecné školy oceňuje jejich kosmické těles® ve stave beztíže, které překonalo
884 Canterbury Rd. (proti Haldon St.), - i
jednoduchost,, geografové jejich přesnost. ^místní gravitační pele. pabxifcjie se po stanovené dráze a
LAKEMBA, NSW. 2195
. ,
básníci a spisovatelé jejich kouzlo, které způsobilo, směřuje ke svému c3L
Telefon (Sydney) 759-9072
že největší ze tří, severní bratr, dostal kratší a lepší
Emigrace je d n ij startL ze které je žádoucí se
Otevřeno sedm dni v týdnu 8.30 - 5.30 Qdp. '
jméno ‘‘Big Brother” . Ač dosahuje nejméně výšky znovu narodit, v zájmu přežití pekad mažse.. co nej
Ještěda, hory asi stejně majestátné, není po něm dříve á v nové a lepší podobě, ale exil tato potřeba
momentálně pro silný přímořský déšť ani. stopy a umírání nezná. Bxíi Je kaotiaBÉta iiBntóiB. přes pří
krajina se podobá polabské rovině v blízkosti P ar tomné s budoucím, exil Je vědomí souvisšcsti s pra
dubic, ač § mořským hukotem v pozadí, stálou to chem kostí předků, exil Je odpověsfaest za budoucí
Česká restaurace
*" '
zvukovou kulisou této scény.
generace doma i kdekoliv na světě. Jak tomu říkal
Právě na úpatí Velkého Bratra je skromný hřbi neexilový český básník "mrtví, živ i. nezrození, ne Contin. "GOURM ET"
1
tůvek-s málo významnými-letopočty a běžnými anglic konečné pokolení". Exil je aktivní, exil Hedá nápravu
Restaurant
"i
&
khťníic " | | E . J
....
1
kými, skotskými a irskými jmény, chráněný ze všech' věcí a cestu ven z labyrintu současného světa. Rxii
129 Bayswater Rd.
0^
stran hradbou vysokých eukalyptú a jiného “bushe” . je kříž, který není lehko nést. protože jsme "ztratili
Hřbitůvek tak dojímavý, že je možno jej mít rád domov” , ale i positivním posláním, protože jsme
Rushcutters Bay
f ’—' * C
n K jg lt'
jako místo samo. Zde je možno mít přes veškerou ‘‘našli svět” . I když právě není snadné mít pocit
Sydney, tel. 31-7393
f
cizokrajnost určitý pocit domova. Další doklad toho, domova v nově nalezeném světě, kde sviští, tolik ne
•ř
|
že domov není jen teritoriální pojem, jak na své vlídných plískanic, v němž je tolik neporozumění a
Otevřeno
v
úterý
až
sobotu
od
5
do
10
hodin
večeru
•
desce tak působivě říká pan Voskovec' svým stále apatie a tolik cizích slovíček ve slovníku.
v neděli od 12- hod. polední do 9 hodin večer, (
Jako jediná útěcha zůstává soudce čas. který měří
mladým hlasem ve filosofické úvaze na téma síť
v pondělí zavřeno.
;
■chladně a spravedlivě, odděluje pravdu od lži, zrno
řeči.
•
■
V tomto místě tedy již po několikáté vánoce pře od plevele, dobré od zlého, i když měří někdy, jen mí
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
|
nášíme starý rok přes místní úzký most do roku rou delší než pouhý jeden lidský život. Každý je
Na -vaši návštěvu se těší rodina Novotných. (
nového, hledajíce, o co jsme moudřejší my,'okolní svět, zvážen podle svého vlastního konkrétního přičinění
(Pokračování na str. 11)
zda jsme více doma na jižní nebo na' severní polo

LI DO RlŠTÁIÍRANI
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HLAS

D O MO V A
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prsou, nemohl-jsem dýchat (hlavně v noci), ale z:
uva dny jsem si zvykl.
- 13. Navštívil jsem místní cirkus. První část pro
gramu — udierma a ciown; balerína potom prodáván
svoji fotku (naštěstí chabá reprodukce, protože t;
oaierina byia zoufalá) a clown prodával svaté obráz
ky (na ty si v Jižní Americe potrpí). Druhá čás
programu byl fotbalový zápas mezi dvěma mužství
cvicených psů. Peru zvítězila nad . . . Českosioven
skem. Ano: cvičitelem byl Čech, poúnorový uprchlík
s kterým jsem se po představení dobře pobavil. Je
(Putování napříč Jižní Amerikou)
ženatý s Chilankou, má farmu, kde trénuje koně £
Jižní Amerika mne vždy vábila; jaké to kontrasty: nebetyčné Andy pod sněhem a dusívá džungle Ama-I ty pak prodává ecuadorské kavalérii. Žije ve veikén
zonky; evropská civilizace Chile a domorodé indiánské vesnice Peru; historické Maccbu Pichu a mo stanu, kde má dvacet psů v dvaceti klecích a přec
stanem dva koně. Z Juliaca jel do Limy, kde je jehc
derní kultura Argentiny; poušť Chile a pampy Argentiny, směs ras a národů, moderní města, primi kamarád, také Čech, krotitelem lvů v místním trvale
tivní vesnice a krásná příroda. Nakonec se můj dávný sen uskutečnil a zde Jsou moje zápisky — ne umístěném cirkuse.
tak staré/ aby neměly vztah k přítomné době.
14. Nejpopulámějším nápojem je Coca Cola a Pep
1. Koneem června 1972 jsem odletěl na Tahiti. Fran nezabloudil, vyvedl mne z budovy {zdvořile, ale bez si Cola. Policejní stanice mají velké nápisy: Cosa:
couzové tehdy zkoušeli atomovou bombu a jejich le argumentu). Na druhé straně ulice b y ia moderní po van mejor con Cola (Things go better with Coke) £
tadla nebyla proto zásobována ani v Austrálii ani licie: automaty, helmy a pendreky. Z«j &bak> mse. pod tím je název městečka či vesnice. Potom pivo
na Novém Zélandě. I letěli jsme oklikou do Noumea že v každé jihoamerické zemi. kterou jsem navštívil, -víno (velmi levné) a Pisco Sour, alkohol z místníhc
nabrat benzin, potom Auckland a konečně Papetee. je uniformovaná, dobře vyzbrojená policie vždycky keře. Tři Pisco Sour a mluvíte perfektně Španělsky:
Není sporu o tom, že strava na francouzském le na druhé'straně ulice proti vchodu do viásfeá testoyy- každý vám rozumí, jenom vy nevíte, o čem camráte
Spali jsme v turistických- hotelích, které vláda udr
tadle je vynikající a že Francouzově nemilují anglicky
7. Lima má zajímavou ascbMektmmz když španSé
mluvící turisty. To jsem zkusil na vlastní kůži (mlu rajtovali ulicemi, dámy je chtěly vidět, ale samy se žsije v každém městě. Bál jsem se blech a vláče
sseoGE le ttý spací pytel, který jsem na noc po
vit česky jsem neměl s kým).
musely držet v ústraní. Proto mají první patra sta stříkal DDT. Nebylo to však třeba. A co víc: za
2. Tahiti je zajímavá, ale tři dny stačily k po rých domů dřevěné balkony s drevěsýiBÍ eteaoHBi; C hody byly čisté a tekoucí voda byla také k máni
kochání se přírodou. Francouzové se na nás dívají škvírami mezi dřevěnými ž a h a k m se -dámy cgvaiy Jes- služba, jako v každém socialistickém podnikl
svrchu (a my na ně, že ano),, ale Tahiťanky v pe- ná chrabré, dobyvatele, ale samy jakéms na ečšcis byia zoufalá. Odejeli jsme v 7 hodin, nikdo jiný t
’ strobarevných oděvech se na nás jen usmívají. nebyly. Je to jako závoj na tváří dosna. 3SSteré pa fioteJa nepřen ocoval. ale žádná snídaně. Vláda na
“Unaven?”, “Neposadíte se?” , “Chcete se projít par láce,- co se stavěly a přestavovaly iséfcalik š a t e . řádila, že kuchyň musí být otevřena každý den
kem?” a podobné dotazy mne překvapily jen první mají tyto balkony z různěte dřeva, a v id ie rssM ovsem teprve od sedmi ráno. Tak jim ušlo 58 sní
den. V devět hodin večer zaklepe 131etý kluk na dve mezi původními, čistě praktí-dsýrsš isalfcssy a ®sě- daní (cestující, vedoucí a 4 řidiči).
ře mého bungalowu: “Voulez vous 1’amour, rrion- lecky vyřezávanými verandami pozdější doby.
15. Cuzco je jedno z nejstarších a nejslavnějšícf
sieur?” — buď on nebo jeho sestra. Inu — Francie. 8. Průvodkyní byla profesorka gymnasia MesÁ a.
měst Peru. kde sídlil Inka. Má universitu, katedrá
3. Quantas nás odvezl do Acapulco.. Není pochyby, takto přivydělává.. Auto byl starý G aeraást s jed lu. policisty s automaty (byly tu nedávno nepokoje)
že po třech dnech na Tahiti je plechovka melbourn- ním předním světlem a třemi te sy . co se oeoaiiy architekturu Inků a. spoustu domorodců a míšenců
afcáiali zsetraiee Je tu pověstný kemen s 13 hranami ve zdi, kde ka
ského piva Foster nejlepší nápoj na světě. Mexiko otevřít. Jako největší raritu
jsem znal z dřívějších -cest, tak jsem se zdržel je mumii Francisco Pizarro, dobyvatele Bera. ve č l e  měny nejsou spojeny žádnou maltou. Typická prácE
nom týden. A byl jsem za to potrestán: trpěl jsem něné vitríně v katedrále. Nedalei© je testová kasgsre Inků. Viděli jsme ruiny pevnosti, kde ohromné bal
nepříjemnou nemocí, kterou lidé nazývají (podle ze su, vlajka na stožáru, voják a teásy. ale donnassř vany (až 6 metrů vysoké) byly postaveny vedle semě, kde jsou postiženi) buďto Delhi belly hebo Po nesmí ani turista, ani paziaisKáář. P ara je de be tak těsně, že nezůstala žádná škvíra mezi nimi.
msta Montezumy, zkrátka běhavkou. To jsou slasti mokracie (což noviny zriůraztevaly děsné) bez. voleb Všude vidíte lamy (něco jako kůzle a ovečka, když
cestování.
a bez- parlamentu. Ale vlajku sondají každý večer a jsou mladé), psv a osly. Dospělé lamy mne převy
4. Thalazol (pilulky pro takové případy) jako vždy ráno ji zase vyvěsí, je to přece ýesma. kongres a šovaly (měřím 190 centimetrů) a když se rozlobí,
prskají. Uprostřed města jsou haldy hnoje, odpadků
dělaly divý, a za dva dny jsem nabyl rovnováhu, Z forma se musí dodržovat.
Mexiko City jsem poprvé letěl společností Aeroli- 9. Naše skupina konečně vyjela. Bito nás 33. jeli a špíny, vítr to roznáší, psi všech odrůd, vychrtlí a
neas Argentinas, která, jak jsem se později přesvěd jsme dvěma malými autobusy ( s te č e byly ózké. s kožními vyrážkami se v tom hrabou a elegantně
čil, za cizí valuty pro vás udělá vše. Bohužel na hlavně ulice v městečkách) a jedním Jeepesa. Cestu oblečení Peruánci se kolem procházejí. Nikdo se nad
palubě nemají gin, což je jediný nápoj, který svědčí zorganizovala anglická spoieteost Feno Ovenanct Za tím nepozastaví. -Veřejné záchodky prakticky neexi
platili jsme přeaem jenom cestovné, kdežto jídlo a stují, takže jsme si zvykli lulat uprostřed parku, v
Thalazolu.
i .1*
hotely jsme si platili cestou sami.. Měli jsme tedy vý chodbě domu, nebo prostě na plot, na očích kolem
PERU
běr podle osobního přání a vkusu. Museii jsme vžay jdoucích. Tv kontrasty! Elegance, Peruánky se šá
5. Konečně jsme přistáli v Limě, v Peru, prvním utratit peníze v jedné zemi; žádná jihoamerická ze lami -a šátky, těsnými kalhotami a šperky, a když
jihoamerickém státu mé pouti. Na letišti jsou uni mě nepřijme měnu světe sooseda- Byli s námi Něm jsem seděl v místním autobuse, řidič se klidně vyčuformovaní policisté všude, velmi zdvořilí a nápo ci, Holanďané, Američané, Aiaglíéané, Novozélanďa- rai na jedné z hlavních ulic,na přední pneumatiku,
mocní. Musel jsem čtyřmo vyplnit dotazník o přive né 'a Austraiani. Návštívíii jsme pivní n áa y budov, matka kojila dítě na sedadle,-, psi se rvali na schůd
zené valutě, musel jsem přihlásit vše (mimo dolaro které postavili Inkové z hlíny. Nevěděl jsem , že celé kách autobusu, lidé plivali okny ven a klučina v po
vé bankovky nacpané v punčochách, zašité v saku pobřeží Peru' na jih od lim y je poušť. Písek a kámen dělaných kalhotkách pobíhal autobusem.
a schované v krabičkách filmu) a nakonec jsem byl různých barev — netušil jsem, že poušť je tak mno
16. Je tu hodně domorodců. Matka s dvěma dětmi
puštěn, tak řečeno, do světa. Je to země civilizova hobarevná —, prapodivné ótvary kopců zxnodelované sedí na chodníku a prodává ovoce. Koupil jsem ně
ná, tak se nemusíte bát jet taxíkem do města: Přek neustálým větrem, asfaltová silnice (Pan American kolik banánů a zaplatil. Byl jsem několik metrů vzdá
vapilo mne, že řidič za jízdy mlátí pravou rukou Highway) a nikde — s výpmkoa pobřeží rek — ani len, když na mne volala. Seňor ji omylem dal asi o
do dveří auta. I zeptal jsem se; byl překvapen, že stromeček, keř, či stéblo trávy. Za posledních 400 let, pět australských centů víc, než co banány stály, tak
to nevím. V civilizované zemi auta netroubí, to by :o Španělé začali vést záznamy, nezapršeio ani jed mi chtěla dát drobné nazpátek. I zastyděl jsem se;
kde byste -y tak zvané západní civilizaci -potkali ta
dělalo moc hluku. Proto, když chce někoho dostat z nou.
cesty, mlátí rukou na dveře otevřeným oknem. Po 10. Za dva dny a po 1J®§ kilometrech jízdy jsme kovou poctivost? Podobná příhoda se mi stala v jed
může taky, jak jsem zjistil, když tomu druhému ři přijeli do Arequipa, druhého největšího města Peru. nom jižním městečku. Obchodník mne hledal přes
diči přitom vynadá. V Jižní Americe všude zdůrazňu Cestou u každého městečka a vesnice je policejní dvacet minut po náměstí, aby se omluvil, že mi omy
jí civilizaci, že jsou civilizovaní, to že je civilizace, tóntrola. Náš vedoucí měl asi 15# kopií seznamu pa lem počítal' vyšší cenu salámu a chtěl mi dát 40
ale mnohé věci mi připomínaly Rusy, kteří, když se sažérů se všemi podrobnostmi (datum a místo naro- centů nazpátek. V Peru se nikomu nic neztratilo v
dostali do Brna, také pořád zdůrazňovali, že jsou kul ;ení, číslo pasu, věk a národnost) a tak jenom pře hotelích a nebáli jsme se jít sami -po ulicích.
turní, to že je kultura, i když o hygieně neměli ani léval jednu kopii za druhou veliteli patroly, který
17. Navštívil jsem místní -soudní budovu. Advokáti
ponětí.
;e na bumážku vážně podíval, vzal od našeho vedou mají svoje kanceláře vedle soudních místností. Za
6. Lima je zajímavé město. Navštívil jsem kata cího krabičku cigaret, nabídl mu jednu cigaretu & šel jsem. si na jedno kriminální přelíčení. Domorodec
před třemi soudci v talárech, jeden policista u dveří
komby, kde inkvisice mučila nevěřící (hlavně ty bo lal povolení zvednout závoru.
haté, co nechtěli dát církvi svůj majetek, a ovšem 12. Vláda propaguje socialismus. Podél dálnice ob a asi 20 příbuzných sedělo na zemi a sledovalo pře
taky pár těch chudých, jako aby se neřeklo) a při čas vidíte malou budovu s velkou cedulí (čím men- líčení. Neměli tušení, o co při soudních formalitách
váděla duše k Bohu. Presidentův palác je hlídán ope- ií budova, tím větší cedule) “Zde družstvo pracují šlo. Já také ne.
retně oblečenými vojáky; zbraně jsou americké, dril cích v zemědělství postaví moderní farmu” , nebo
18. Prohlédl jsem si místní museum. Inkové pocho
německý a uniformy z doby francouzské revoluce. ‘Na této parcele družstvo takové a takové zavede vávali lidi vsedě, a celé museum je plné mumií. Je
chov
prasat”
a
podobné.
Dělaje hloupého, snažil jsem se dostat do nádvoří;
likož je tu tak sucho, dobře se zachovaly. Za půl ho
když mne -jeden tajný. Chytil za rukáv, kam jako 12. Z Arequipy (asi 6.000 stop nad mořem) jsme diny jsem toho měl dost, ale do knihy návštěvníků
že se ubírám, povídám, že jsem z Austrálie i chci cačali stoupat podél El Misty (jedna z nejkrásněj- jsem napsal “Magnifico” . I rozběhl se za mnou zří
si vyfotografovat palác. (Kdykoliv cestuji cizinou, ;ích hor, taková chochole se zasněženým vrcholkem) zenec; chytil mě na ulici. Byl celý- šťastný, že se
mám na klopě velkého klokana, aby mě lidé nepo i v poledne jsme už byli na Antiplanu (14.000 stop), mi to líbilo a přinesl mi můj lístek s tím. že mohu
važovali za Američana.) Byl velmi zdvořilý (ten taj ťo n ám . samozřejmě dobře nedělalo, všechny nás přijít zase odpoledne a nemusím platit, lístek je dob
ný) a povídá, že nejkrásnější pohled na palác je s colela hlava, potáceli jsme se a neměli žádnou rý na celý den. Ta hrdost, pýcha Peruánců na jejicis
druhé strany ulice. To že je skutečně nádherný po- <nergii. Z Juliaca se 3 pasažéři vrátili; výška jim -minulost a kulturu!
(Pokračováni příště)
hled, na který budu v Austrálii hrdý. A abych snad i .eseděla. Já trpěl pocitem, že mi někdo sedí na
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“ Konec nezávislosti české”

l?oáemite

Karel Schwárzenberg
Hlas domova má více místa pro příspěvky rázu literárního, dějepisného atd. nežli samotné "Promě
ny", které jsou orgánem Společnosti pro vědy a umění. Proto Vás prosím o dovolení, abych na Vašich
stránkách siřeji rozvinul argumentaci, kterou jsem zaslal redakci "Proměn", abych projevil svůj ne
souhlas s názory jednoho spolupracovníka SVU:

MOTEL GUEST HOUSE
.R E S T A U R A N T
.
KALO RAM A .

Je pravda, že Ferdinand II. český národ nemiloval
V červencovém čísle věnoval Milíč Čapek vzpomín
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
ku profesoru Qdložilíkovi — který zvláště miloval dě — a proč by také byl miloval národ, který ho po
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
jiny pobělohorské nekatolické emigrace. Nic tedy ne podle jeho přesvědčení právoplatném nastolení
Výtečná strava a domácké prostředí.
ní pochopitelnějšího, nežli že autor, který ho prá sesadil? Ale dal například svého syna učit češtině,
Nebo si k nám zajeďte ne oběd či na svačinu.
vem obdivuje, mluví s nechutí o bělohorském vítězi. ač přece nejvážnější jeho poškození českého národa
Co se toho týče — profesor Pekař, který smýšlel do je to, že dal němčině s češtinou rovné právo. Ten
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
cela jinak, nazval pobělohorský převrat ‘‘neštěstím ani onen okupant našeho věku ve svém důvěrném
B
arbers
Rd., K aloram a, Víc., tel. 728-1298
bez míry a konce” ; o tom tedy není sporu. Já pak kruhu češtinu neuplatnil.
se držím — stran defenestrace, Bílé Hory, pobělohor Ale je tu ještě jeden příběh. Ferdinand II. chtěl od
ského státního převratu a Obnoveného zřízení zem měnit neobyčejnými poctami své vynikající věrné;
ského— Kalouskova nepostradatelného díla; jeho chtěl je udělat knížaty. Ba dva z nich chtěl dokon [
Velký výběr vin, lihovin a piva
“české státní právo” je směrodatné pro toho, kdo ce vyznamenat hodností vévodskou. Jistě že . by je ,
dodáme kamkoli v Austrálii
se ptá, zda a kdy a kterak samostatný český stát byl rád udělal vévodami říšskými; už proto, že tím L
za velkoobchodní ceny
,1
byl. A tak tedy nemohu souhlasit s Mílíčem Čapkem, by ve Svaté Říši přibyly dva katolické hlasy. Ale '
Ceník na požádání
1
jmenuje-li Ferdinanda II. “habsburského okupanta” . právě proto věc nebyla možná. Co tedy udělal Fer- *
Jaké by totiž vyplývaly důsledky z toho, kdyby toto dinand? Použil právě toho- — a tím to nade vši po
pojmenování bylo správné?
chybnost dosvědčil —, že (jak to řekl jeho děd_ Fer: J. HINDA & CO. RTY. LTD.
I
On vzpomíná na válku, která — není sporu — po dinand I.): české země “jsou od říše národa němec
cr. Jo n as & Victc-ia Sts., Richmond, Víc.
1
Bělohorské bitvě ještě pokračovala. “Kolík bylo ještě kého odedávna odděleny, a k ní nejsou přivtěleny” .
ohnisek odporu — na jihočeských hradech . . .”atd. Byl tedy jmenován zmíněný Jan Oldřich z Eggenber- 1
Telefon: 42-4782
l
Pravda! To mi připomíná epísodu. kterou bych tak ka českým vévodou krumlovským a Albrecht z Valdnebo: 104 WMIers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281 1 I
rád zpracoval, kdybych měl nadání spisovat romány. štejna podobně českým vévodou frýdlantským.
i
Hrad Zvíkov (který byl po zabavení prodán mému
Už jsem v tom věku, kdy rád mladým vypravuji 1 Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
vzdálenému předkovi. Janu Oldřichovi z Eggenber- opět a opět
bojím se, že do omrzení! — některé
ka), hájený nebojácnými žoldnéři, se držel ještě kuriosní příběhy svého života; a nanejvýš mě omlou
rok po Bělohorské bitvě. Jak poutavý by to byl obraz, vá to, že člověk narozený před první, světovou vál1
kdybych ho dovedl načrtnout? Česká země byla ovlá kou opravdu zažil příběhy kuriosní. Příběh, který moc
RÁMUJTE
dána široko-daleko Ferdinandovým místodržitelem rád vypravuji, je ten, jak jsem v době skutečné
u první pozlácovačské firmy v Austrálii
S
Karlem z Lichtensteínu. s ptnomocenstvim naprosto německé okupace ‘využil oněch titulů, udílených Fer i
neústavním; široko-daleko byla obnovena totalita vy dinandem II., abych v Berlíně dovozoval starožitnou
znání katolického, jakoby husitského převratu ani státnost českou. To se stalo takhle. Jen jednou jsem
J. HOŠNAR PTY. LTD.
I
kompaktát nebylo. A zatím na těch skalách nad Vlta byl v Berlíně, a to v roce 1942. To proto, abych se
vou a Otavou, asi kilometr na délku a pětset metrů poradil se znalcem poměrů, jak to zařídit, aby oku ?
112 M aribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
?
na šířku, bylo území onoho stavovského státu čes panti nezabrali „vlastnická práva českých velkostat
Telefon: 37-3109
?
kého, jehož králem byl- Fridrich Falcký, s jehož obra kářů. — Nepotřebuji vykládat, že bylo i v zájmu na ?
zem a znakem se ještě před rokem razily tak krásné šich zaměstnanců, aby se nestali přes noc zaměstnan ?
nebo: 42 Howard St., North Melbourne
\
české mince .. . ! Pravda, král Fridrich po Bělohor- ci Německé Říše.
V Berlíně jsem šel také do míst
Telefon: 329-8038
|
ské bitvě nemeškaje uprchl z Prahy a z Cech. z čes ního spolku pro rodopis; plno jeho členů bylo v po |
kého území; a katolický zlomyslný posměch nad po li — prostě, rádi si vyslechli ode mne přednášku. Nic1 5
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ ' \
raženým tedy nebyl neoprávněný, h a řekněme — ne nebylo přirozenějšího, nežli že' jim host z Protekto \
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
f
byl nerytířský. Neboť jaký to byl poražený?
rátu přednášel o české šlechtě. A tak jsem jim vy c rýběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v rámu £
“To jednal kláštemícky omezený, ale císařsky pev kládal jak Ferdinad II. udílel české knížecí tituly,
dle Vašeho výběru.
?
ný Ferdinand docela jinak” — Jak to řekl můj pra- aby se tím vykázal jako samovládný, svrchovaný ?
strýc “Lancknecht” . Ve vídešskést hradě vyčkal sta český král. Milovníci rodopisu jsou zpravidla slušní
A N TO IN E GALLERIES
|
vy, proti němu vzbouřené; když se ho pasopoě ptali: lidé; žádný se nad tím nepozastavil, že jim host z I
“Jestlipak, Ferdo, podepišeš?” — ©efeMÍtl a budiž zví Protektorátu vykládal právě o tom, že jeho země by 5
514 R iversdale Rd., Camberwell
C
tězil. Co pak činil, bylo po více t e t 388 M ech na la před 300 lety svrchovaným státem. Ale tento roz c
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
<
podobeno presidentem Benešem. I le s v lá d l panov todivný příběh dokazuje jedno — že Bílá Hora, ač
K rajanům poskytneme 15% slevu
s
nickými dekrety, o jakých nebyl© řeči v rétasé. na přivodila děsnou pohromu, nebyla tím. co v ní chtě S
kterou přísahal; i ten hromadné a často te c průkazů li před sto lety vidět i nespokojení Čechové, i centra
trestal všecky, kteří se před Jeba HáTiaten do vla lističt í Němci. Nebyla koncem české svrchovanosti,
sti dopustili velezrady. I ten mm. p ře d e jte *íavm jako jím bohdá nezůstane “Vítězný únor” .
rolští střelci, polští huláni, němečtí kyrysníci, aby
prohlásil konečně za zntšeiiouL
Noto© se ovšem vyjadřovat přesně a upozornit, Prusové žádného území od Čech neodtrhli.
Zde ovšem nutno říci, že za «*nnpamfc» — tedy za že fkamcoiizský nepřítel Rakouska. Ernest DeNespokojenost Čechů skončila tak, že se odtrhli od
mocipána v Cizí zenu — se sám Fersfiaaisi nepoklá EŠ5- svojí bofln neoadepsal "Konec samostatnosti”
mocnářství, že získali nezávislost, že si pochvalovali
dal. Vždyť'není možno vyslovili cfeazBĚJL nežli či agclKŽ “Kfflsee nezávislosti české '.
nil on, že se pokládal za dědičného a CMa8yášocýai Je i® teĚS — nač povrchní pozorovatelé lehko za- Dohodu, která jim tu nezávislost dala. Tak tedy
sněmem) řádně zvoleného českého krále: neasiiBsdteý p s ^ * a p — podstatný rozdíl mezi samostatností a žádná země už neměla společného panovníka totož
s českým..Když tedy za našich dob Němci chtě
jeho hněv proti účastníkům “té vysoce ohavné rebe aezá*áá©sfi- STSxtesasýiE byl český stát před Bi ného
li vtrhnout a pak vtrhli do Čech, žádný stát Čechům
lie” je zakořeněn právě v jeho přesvědčení- že čes lte BSocss a
po td — přečtěte si u Kalouska,
nic ho nenutilo, aby jim pomohl.
kým králem není falekxabě rýnský, nýbrž mm sáaa e® t® rsaoEBá. Nezávgžým nebyl po Bílé Hoře, ale nepomohl;
President
Beneš uznal za vhodné, aby se český —
— potomek Přemysla Oráče. Přesvědčeni
ani před máz zde se í& tii Desšs najdi; nezávislým pře
jest již československý — stát zase zapojil pod
. dovo. že je českým králem, souvisí také s ižzaýaá stal být, j f a * tv roce 3532) vstoupil do mocnářství to
ochranu mocné říše. tentokrát z východu, která bude
jeho činy, které dokazují rozdíl mezi ním a okepan- čili scxis&áiž Rakooskěbomuset chránit jeho hranice, a které on naopak bude
ty našeho věku.
Zde ale je zase tře te podškrteoaĚ něco. co je dneš zase povinen vojensky pomáhat. Ukázalo se ovšem,
níma čtenáři až přS S pwJjppiiežoé — co 'ale poko- že obdoba s dřívější úpravou nebyla úplná. Král jako
1 lení nadšenců 28. října nerad© slyšelo. Věc Mní ta. Vladislav I. byl císaři povinen chodit na říšské sně
I že o nezávislost masíme tezpatteiterrař usilovat a my; vládu v Čechách od něho bral v léno; s český
Z LO BI
VÁS
OČI?
^
'N i
mi válečníky přitáhl s císařským vojskem před Mi
;že Její ztráta byla neštěstím — právě naopak!
Bolí Vás hlava ?
/
£i
Samostatnost Je to. c© Je naše zděděné práv o a lán: ale uvnitř Čech císař nevydával zákony, nevy
' čeho se nemůžeme se ctí vzdát; samostatnost zname nášel rozsudky, nerazil peníze a nevysílal tam říš
ná. že máme svůj stát, který v sobě saměm má ské úředníky. Naopak, dnešní poměr znamená, že
Noste brýle od O P T Á
I ospravedlnění svého bytí. Nezávislost ale znamená, v Čechách platí komunistické zákony, komunistické
že tento stát není druhému státu nic dlužen — a že soudnictví, komunistické hospodářské plánování.— a
tudíž jemu není nic dlužen jiný stát. Rozdá je v že v nejednom pražském ministerstvu působí, ba roz
českých dějinách neobyčejně zřetelný. Český stát. hodují sovětští úředníci. Není tedy jenom nezávislost
’ojenskou ochra
, zapojený do Rakouského mocnářství, bvl společným obětována výměnou za nezbytnou %
! Capitol House, 113 Swanson St.,
J
I panovníkem tohoto soustátí nucen po ířísta let na nu, nýbrž — a to tím spíše, že se z té • ochrany
i Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí i hrozivé turecké frontě platit žoldnéře, posílat tam stala okupace — samostatnosti je ublíženo. Některé
1 Telefon •63-2231 -- Mluvíme česky a slovenský j brance; ba musel děsně vybírat daně svých podda- formální náležitosti samostatného státu ovšem trvají
— jako trvaly po Bílé Hoře — a jelikož tu není spo
',1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
( ných-poplatníků. když císařské pluky válčily na vzdá lečného panovníka, přítomnost sovětských vojsk je
lených horách aragonských o dědictví králů španěl
i Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
ských. Ale když králové pruští vpadli do Čech — dnes okupací, bezprávím. Situace tedy není tatáž, ja
i
v nutných případech i telegraficky,
naposledy v roce 1866. kdy už si Čechové trpce stě ko když císařův pluk Dampírových kyrysníků vtáhl
žovali na nedbání svého státního práva, své samo do Čech — kde se ten pluk za 300 let stal českoslo
i
V pátek je otevřeno do 3. hod. večer,
statnosti —, tu do Čech spěchali uherští husaři, ty- venským . . . .
i
ale v ,*obotu je zavřeno.
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ČESKOSLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
— 3ZZ ACCESS RÁDIO —

V lednu uslyšíte čs. vysílání ještě ve čtvrtek 22. 1.
v 8 hodin večer. Pro únor a další měsíce máme
pak radostnou. zprávu: čs. vysílání bude každý tý
den a to vždy v úterý od 10.30 hodin večer. Konečně
se také plní přání většiny z nás: zapojit do přípravy
programu co největší část zdejší čs. veřejnosti. Na
še půlhodinky budou, k dispozici jednotlivým organi
zacím, skupinám, rodinám i jednotlivcům. Dosavadní
pracovníci, kteří se podíleli na přípravě programu
po celý loňský rok, jsou ovšem k dispozici pomoci
radou i zkušenostmi,zajistit studio k natáčení atd.,
ale jinak má být program v délce 28 minut naplněn
hlavně Vámi — co nejširší čs. veřejností v Melbourne. Hlaste se nebo návrhy zasílejte na adresu: Co
ordinator (Personál), Czechoslovakian Program, 17
Hardware St., Melboume, 3090 nebo telefonujte:
347-1641 (Rojerová).
J. R.

SOKOL

MELBOURNE

Při posledním loňském cvičení, 15. XII. 1975, pře
dali Sokolu pí. Petrovichová a p. Vaněk jako zástupci
Čs. společenského a sociálního klubu v Melbourne,
který ukončil svoji činnost, slavnostně čs. státní
vlajku, čs. státní znak a pokladní hotovost $ 308.16
a oznámili, že se velká část členů likvidovaného
klubu zapojuje do sokolské jednoty. Starosta Sokola
br.. Vozábal poděkoval a slíbil, že jednota bude stát
ní vlajku i znak pečlivě opatrovat. Všichni přítomní
— sestry, bratři, dorost i žactvo — pak vzdali poctu
převzatým symbolům naší vlasti a zazpívali čs. hym
ny. Melbournský Sokol ten večer zakončil rok, v němž
. byla jednota obnovena. Má dosud 150 členů.
Po letní přestávce započne ijravidelné cvičení v
pondělí 2. února 1976 večer v nové tělocvičně, která
je moderně vybavena potřebným nářadím (kůň, kru
hy, hradla, šplhadla, koza, žebříky, kladiny) v Prin
ces Hill.High School, Arnold St., North Carlton (pro
auta: Streets Directory Melway str. 29, H — 11,
elektrikou: č. 1 nebo 15, zastávka 17 — roh Lygon
& Richardson Sts. — dále západním směrem, kde na
třetím rohu uvidíte novou školní budovu). Přijďte se
podívat do tělocvičny — třebas i se zájemci jiných
národností. Až pak se můžete rozhodnout, zda se
připojíte k dosavadním nadšeným cvičencům nebo
ne.
V. N.

ANT I GRATULACE
Z AUSTRÁLIE DO

ČESKOSLOVENSKA

DOMOVA
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DĚKUJEME
V hlubokém žalu oznamujeme všem přáíevšem čtenářům,, kteří si na nás vzpomněli
lům, že dne 16. prosince 1975 odešla po J
vánočními
pohlednicemi ' nebo přátelskými
delší nemoci na věčnost naše drahá ma- j|
slovy v dopisech. Všechna přání do roku
minka, paní
v
,
1976 srdečně opětujeme.
HLAS DOMOVA
BEDŘIŠKA SOUKUPOVÁ
|
ve věku 78 roků.
É
Po smutečních obřadech se konal pohřeb že- ji
PŘÁTELÉ
HLEDAJÍ
hem dne 18. prosince 1975 ve Springvale.
ji
Jménem všech příbuzných
B
Václava Ehla s manželkou Alexandrou, pí. B.
Jiří Soukup, syn
Jennifer Soukupová, snacha ||
Buckla,
která bydlela v r. 1957 na adr. 16 Chaucer
F. 64, 13 Esplanade, St. Kilda, Vic. 3182
®

t

St., St. Kilda, Vic. — dopis, Josefa Jirásko (který,
býval členem Sokola Malá Strana), pí. Věru Lapkovú . (Mělb.?) a Karla Macke z Budyně n. Ohří
M A TU R ITA Z Č EŠTIN Y V M ELBOURN E
(který přijel před více než 20 lety do Austrálie).
Zjístíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
V minulém čísle HD se zmínil M; Cigler v článku
‘Menšinové školy” o prvních maturitních zkouškách se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
HD
; češtiny v Austrálii. S radostí sdělujeme jména těch, nesdělíme jeho adresu tazateli.
:teří tyto zkoušky koncem minulého roku podstoupili:
Vincent Anděl, Daniela Frimlová, Zuzana Homol
ová, Richard-Jašek, V. M. Kentová, Jana Kimlová.
ielena Maslaniková, Zuzana Mrázková, J. Moder.
David Nebeský, Richard Nebeský, Eva Rongeová.
Melbournská stanice ABC zařadila do- svého roz
íva Růžičková a Olga Srbová, celkem 14. “Maturithlasového vysílání během svátků tolik pořadů s čes
ú třídu” vedl loni dr. J. Havíř.
Rodičovské sdružení v Melbourne srdečně blahopře- kou tématikou, že těm, kteří je sledovali, přinesla
kousek domova, vánoční vzpomínání a milé zážitky.
ě všem, kteří ukončili zkoušky s úspěehém.
Současně upozorňujeme, že v únoru započne opět V posluchačsky velmi disponovaném termínu — na
obotní vyučování češtině na středoškolské úrovni v Štědrý večer — jsme od půl desáté slyšeli půlhodinový
íčebnách University High School v Parkville.
V. pořad českých koled v podání Českých madrigalistů
a orchestru původních nástrojů za řízení M. Venbody. I když jsem všechny z těchto vysílaných ba
rokních koled neznal, byly tak typicky české v upřím
N ATÁČ EN Í PRO TE L E V IZ I
j né naivní oslavě narození Jezulátka a slavnostní v
Hledáme osoby různých národností, které by * závěrečném unisonu Narodil se Kristus Pán s jedno
duchým doprovodem varhan, jak vzpomínáme z na
mohly vystupovat v národních krojích v' žábě- j cích Půlnočních. Na Boží hod jsem slyšel Dvořákovy
rech pro televizní inzerci. Zajímafe-li se Vy nebo j klavírní Obrázky (Radoslav Kvapil, ten ještě hrál
Váš přítel či přítelkyně, volejte
j Siluety stejného autora o několik dní později) a dra
ELIZA B ETH MOSS, tel. 419-4100, po hod. 48-8367 j matický porad o svatováclavské legendě. Velmi hezky
byla pak zpracována životní perioda Antonína Dvo
THE FILM HOUSE P/L„
} řáka, kterou strávil jako ředitel konzervatoře v No
272 George St., Fitzroy, Vic.
| vém Yorku. Ve vánočním programu byla také zařaze
na Dvořákova 8. symfonie. Z orchestrální tvorby
ovšem dominovala Smetanova Má vlast (lipský Geřídil Václav - Neumann) 23. pro
W liillililS IIW wanysaiB-orchester
since s následujícím hodinovým průřezem Prodané
1
LETOVISKO
"ŠUMAV A "
' I nevěsty!
Stanice FM reprodukovala klavírní skladby Leoše
Locke’s Way, poblíž Belgrave South ‘
1 Janáčka V mihách a Sonáta 1905 v podání E. Beri
srdečně zve všechny krajany na
| 1 nátové. z české hudby jsme slyšeli Rudolfa Firkušnéfao. který hrál kísvími skladby Duška. Bendy. Vo
říška a T-v—g.Ěra Pražský symfonický orchestr hrál
Kalivcoovn Sym.f:rč F mot. S0 minut bylo věnováno
hudbě českého TSáečáka B. Dittersdorfa (koncerty
1
kterou pořádá v neděli 25. ledna 1976
| pro kontrabas- viso; a harfu), jehož píseň "Moravo.
Moravo- zzáradběSa.
'
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Těsuě pčeá tažrěskoc taíwto čísla HD jsme slyšeli
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
. další více než boččncyý porad ABC orchestrálních
Jídlo
— pití
, skladeb raoÓKtř české hudby — skladatelé — Janáček.
Martnrů. Féid a Bárta. Tento "festival" pak vyvrcho
( lK dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje) . lit přeaasecr příraé nahrávky z Vídně, kde Janáč
i Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině. i kovakvarteta zzsrovsky zahrálo Smetanův kvartet
Z uai&a- Svata a Dvořákův .Americký..
IP
iHrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

České vánoce

! TAN EČ N Í ZÁB AVU

(Pokračování se str. 8)
a podle svých konkrétních dobrých skutků, ať si je
definuje podle jakékoliv věrouky nebo filosofie. Za
všechno se jednou někde a nějak platí, protože, jak
tomu říká pan Voskovec, “ňáká spravedlnost, musí
bejt” . Ať je to třebas jen soud historie v odstupu
staletí anebo obyčejný lidský šproch v ústním po
dání. V tom není ani smítka rozdílu mezi domovem
a exilem, vědomí souvislosti platí oběma směry a v
tom je náš život a úděl společný.
Usmyslili jsme si odjíždět na svátky z velkého mě
sta, takže máme jeden štědrý večer s dárky před
odjezdem ze Sydney, pak slavíme Štědrý večer v na
šem útočišti ve stejnou chvíli jako každý tamější
křesťan, na Boží Hod vánoční vzpomínáme znovu,
Malý oznamovaffet
že právě teď všichni naši drazí doma' rozžíhají svíč
-------:
---------- ---------------ky na vánočním stromku a vzpomínají i na nás —
to všechno proto, že se zeměkoule nepřestala točit
a putovat za sluncem. Soudím, že z podobného bla
hopřání od protinožců by se snadno mohla zatočit
43 roků, střední postahlava, a proto mu raději říkám antigratulace.
vy,
s l31etým chlapcem,
“However” je pěkné anglické slovíčko vhodně pře
v Austrálii, hledá seložené jako nicméně pro tento úvod k závěru: Není
jistě důvod být vzrušen jen ve sváteční chvíli kon známení se slušným
cem roku, protože důvod být vzrušen je dán každým -pánem. Nab, na zn.
“Vzájemné porozúměokamžikem naší existence. Vědomí souvislosti ne
• ní” do
HD.
potřebuje svátků, stejně dobře mu slouží, všední dny
a noci. Není co odkládat, na všechno je k dispisici
jen jeden čas.
________________________
Kdo neviděl, neuvěří, a také náš exilový básník
jednou snad objeví krásu zdejší “bushe” , ve kterém,
P E R F E K TN Ě
hoří o vánocích celé stromy v květu. Ať na oslavu
A SPOLEHLIVĚ
této chvíle, před níž stojíme přes všechno lidské
Přepisy na blány protiřečnění s velkou pokorou, anebo jako memento,
Korektury v češtině
že pro podobnou procházku kolem světa, trochu ke
i angličtině hvězdám a zpět na pevnou zem v North Haven, vá .Překlady též z němčiny
nočním to našem přístavu, je třeba se alespoň na
a francouzštiny
pár okamžiků zastavit než vykročíme do nového le Telefon (Melb.) 41-454®
topočtu . . .
Jan Jirásek
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ve velkém výběru
Se slevou Vám dodá
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JARKA FLEIBERK

S

P. O. Box 35, Mt. Beauty, Vic. 3699

(*

Telefon: (STD 061) 57-2011

('

V HIGHLAJiD GRQVE,

na s e tm i fassadstého
Ontaria, a e sá tí aáM-e na
sníeósá mésbeíí tne T ik u 65

-------------------------------- geyter, slova (česky a
let čsJosef JaroRedakci došlo :
anglicky) Josef V. Tomálimefc. asi kterého si jistě
’
nek. Vydala Edice knih a
vděčně vaposneDou i mno- --------------------------------hudebnin
HLAS-VOICE..
zí z těch. kteří prošli v
88 - 168th Street. Jamaica.
INTERNACIONÁLA - L . L N _ Y . . 11432. USA
irooe JM8/3S uprchlickými
j tábory v Německu a v Pa Antikomunistická hymna jako svůj svazek 14. Cena
I gam v Itálií.
Z. L. (Nový text na starý ná- neudána. (Dobrovolný přípěv). Hudba Pierre De- spěvek.)
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12. 1. Í 976
Senzace ve Val ďlsere a v Madonna di Campiglio
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Janovský

"Salátová mísa" Švédům

Švédsko — Československo 3 : 2
K hlavním světovým sportovním událostem patří každoročně finále nejslavnější tenisové soutěže repre
zentačních družstev "Davisova poháru", které bylo tentokrát — poprvé od. r. 1933 — evropskou zále
žitostí. Střetla se v něm v předvánočním víkendu ve stockholmské Královské hale tenisová družstva Švéd
ská a Československa. Velkými favority byli ovšem Švédové, přesto jsme však jistě všichni tajně dou
fali, že československé tenisty zastihne závěrečné utkání o "Salátovou mísu" ve vrcholné formě: Bohu
žel se tak nestalo.

Čs. družstvo podlehlo ve finále Davis Cupu švéd
ským tenistům 2 : 3 , když se o porážce prakticky
rozhodlo ve čtyřhře, ve které vyrovnaná švédská dvo
jice Bjorn Borg — Ove Bengtson porazila čs. pár
Jan Kodeš — Vladimír Zedník ve třech sadách 4 :-6,
4 : 6 a 4 : 6 . Nechci sice nehrajícímu kapitánu és.
družstva Ant. Bolardtoví sahat na svědomí, neubrá
ním se však dojmu, že nebylo moudré postavit ke
Kodešovi Zedníka. Ten nejenže Ba kurtu vypadal mnoh-

vestny servis. Přiznejme si vsak, ze dva nejlepsi cs.
tenisté Kodeš a Hřebec na prvého hráče švédského
žebříčku Bjorna Borga nestačili. Nebyl to jen povrch
kurtu, který si švédové mohli určit, ale hráčsky byl
Borg lepší než oba Čechoslováci. Jan Kodeš s ním
prohrál hladce ve třech sadách 4 : 6, 2 : 6 a 2-: 6,
Jiří Hřebec 1: 6, 3 : 6 a 0 : 6.- Nakonec však už ta
skutečnost, že se čs. tenisté probojovali poprvé v
historii až do finále této soutěže (ve které startovalo
57 týmů), je velkým úspěchem.

:: Fotbalová liga :.
Poslední 15. kolo podzimní části L čs. fotbalové
ligy ročníku 1975-76 tak ztosmptikevaio situaci, že se
stalo něco, co nemá obdoby v čs. kopané. Podzimním
mistrem je sice obhájce mistrovského titulu Slovan
Bratislava, ale bodové ba -dostUďy další dva týmy:
VSS Košice a pražská Síavia. a tak jen brankový
poměr určuje pořadí na prvních třech místech. ‘“Dru
hou kuriozitou fotbalového podzimu v ČSR je. že roz
díl mezi 4. mužstvem tabulky Dsádtoe. Praha a 14.
Trenčínem jsou pouhé 2 body. Jablonec s Třincem
sice musí přezimovat na kooci latwlky. ovšem ani
to neznamená, že by už byly odsouzeny k sestupu.
15. kolo: Inter Bratislava — Lefccasotiva Košice
0 : 0. Slavia Praha — Staráš Bratislava 1: •- VSS
Košice — Liaz Jablonec I : §, Zbrejovkai Bras — Tři
nec 2 : 0, Spartak Trnava. — Žilisa 2 : t . Barák Ostra
va — Škoda Plzeň 0 : 0. Jednota Tresfia — S3áo t o ®
Teplice 1 : 0 a BohemiaHS — Dukla Praha 2 z I.
Tabulka po podzimu: I. S avan ffealisSava 18 bočů.
skóre 29 : 14; 2. VSS Košice t t b_. skice 38 :24: 3.
Slavia Praha 18 b.. skóre 27: 17; 4. BsiBa Píaha.
5. Teplice. 6. Inter Bratislava. T. Plzeň Cpa 18 bA:
8. Bohernians. 9. Trnava, li. LzatauoCiva Kasace ‘po
15 b .); 11. Zbrojovka Brno. 12. Baník Ostrava. 13.
Žilina, 14. Trenčín (po 14 b.); 15. lia z Jatieoec 11
b.; 16. Třinec 10 bodů, skóre If : 17.
SPARTA AŽ T Ř E T Í

Dlouhé týdny byli fotbalisté pražské Sparty na če
le druhé čs. celostátní ligy. v závěru však ''odpariíi” .
ztratili velmi cenné body (dokonce prohráli v po
sledním kole podzimu i doma s Kladnem 1 :2) a 'tak
na jaře budou mít co dělat, aby bodově dostihli prvé
dva týmy soutěže a vybojovali sí zpět prvoligové pří
slušenství. Mistry podzimu se stali '‘vakáři” z Frýdku-Místku (22 bodu a skóre. 22 : 15). před Bar.. By
stricou (21 b.). pražskou Spartou (18 b.) a Vítkovi
cemi, Prešovem a Kladnem (po 16 b.).
SSSR V ÍTĚZEM C E N Y IZV ĚS TIJÍ

Na “Zlatou neděli” vyvrcholil v Moskvě tradiční
mezinárodní hokejový turnaj Ceny Izvěstljí. jehož ví
tězi se stali i tentokráte hokejisté SSSR. kteří v zá
věrečném střetnutí zvítězili nad Československem
3 : 2 (2: 1, 1 : 0 a 0 : 1) . Čechoslováci byiř sice sou
peři rovnocennými partnery, nedokázali však využít
šesti přesilovek a to zřejmě rozhodlo o jejich poráž
ce. Branky ČSR: Martinec (snížil v prvé třetině na
1 : 2) a Pouzar (ve 2. minutě poslední třetiny upra
vil stav na 2 : 3).
čs. hokejové národní mužstvo, které předtím zvítě
zilo nad švédy a nad Finy, obsadilo znovu jen druhé
místo, ale . před švédy, kteří byli třetí, a poslední
mi Finy.

IN TER PROHRÁL

Z odvetných utkání 3. kola Poháru UEFA nás po
chopitelně nejvíce zajímalo, zda jednobrankový ná
skok jediného čs. zástupce v evropských pohárových
soutěžích, Interu Bratislava, bude stačit pro revanš
v polském Mielci. Bratislavští fotbalisté tu statečně
bojovali, plných 76 minut udrželi čisté konto, pak
však už podlehli drtivému tlaku soupere, prohráli
0 : 2 a byli vyřazeni z Pohárů UEFA. Zápas měl
však velmi dobrou úroveň, diváci viděli moderní ko
panou a dramatický závěr, ve kterém Poláci v čele
s nejlepším střelcem posledního světového šampioná
tu Latem měli více sil a nakonec vyhráli zasloužené.
Byli rychlejší agresivnější a i tvrdší, a to vše roz
hodlo o jejich postupu do čtvrtfinále, škoda jen, že
bratislavský Inter nedokázal 2 týdny předtím ze své
převahy doma vytěžit více než jeden gói. možná, že
by závěr zápolení v Mielci dopadl docela jinak.
KDO DO Č T V R T F IN Á L E

POHÁRU U E F A ?

ČtvTtfĚálocá střeSmiíí p o d d án a evropské soutěže
khájoyých re9k& — Poháru UEFA — slibují pěknou
pofivasos. M m S . neJtepSch mužstev soutěže po
sSos^Sy {krwaě jíe* e3 6 eie bratislavského Interu,
pašsfcěls© fy*® Sšal SEtíec): FC Liverpool (wřadii
polský S a s i Vzvdanr 2 : 1 a 3 : 0). AC Milan (zví
tězil d o n a ea*I í^jartakem Moskva 4 : 0 a tak si v
.iiaaslaeKsfcé odvetě motal dovolit prohrát 0 : 2 ) , CF
Bárcéfasa. (vyhrá la nad Yašašem Budapešť obě střet
nete; tteaa. 3 : 1 . r a k a 1; 0). Dynamo Drážďany (po
fai Mafe 3
dosna, nad Torpédem Moskva prohrálo
v M asi t ě pouze 1 : 3 ) . Levski Sofia (Bulhaři prohráli
i vyteálí 2 ; 1 a tak v utkání s Ajaxem Amsterodam
roztaodjy pokutové kopy. na které byli sofijští hráči
v poměru 5 : 3 lepší). Brugy — Belgie (vyřadily ne
čekaně AS Romu (oba zápasy vyhráli Belgičané nad
Římany 1-: 0) a Hamburger SV — NSR (vyhrál doma
2 : f. v portugalském Portu si mohl dovolit prohrát
1 : 2) .

Světová trofej lyžařů
Příznivci lyžařského sportu alpských disciplin se
mají při zimních olympijských hrách v Innsbrucku
skutečně na co těšit. Vždyť první sjezd mužů olympij
ské sezóny na závodech “kritéria prvního sněhu” ve
francouzském Val ď lsere ukázal, že soutěž může být
na OH tak, “otevřená” jako nikdy předtím. Ve Val
ďlsere totiž došlo k senzaci, jakou hned tak nepa
matujeme. Vítězem prvního sjezdu soutěže o Světovou
trofej se nestal nikdo z favoritů (Rakušan Franz
Klammer měl 200 m před cílem pád, Švýcar Ronald
Collombin se zranil už v tréninku a zdá se, že už
zakončí svou sportovní dráhu), ale naprosto nečekaně
201etý Kanaďan Ken Read, který tu deklasoval 67
soupeřů. Bravurním stylem zajel skvěle připravenou
trasu sjezdu dlouhou 3.298 metrů s výškovým roz
dílem 915 m ve výborném čase za 2:04,97 min., když
porazil o 0,61 vt. italského reprezentanta Herberta
Plaňka. Další pořadí: 3. Bernard Russi (Švýcarsko),
4. Dave Irwin (Kanada), 5. Werner Grissmann (Ra
kousko), 6. Roux (Švýcarsko), 7. Michael Veith (NSR),
8. Karl Cordin (Rakousko), 9. Jim Hunter, 10. Pod
horský .(oba Kanada).
První obří slalom olympijské sezóny ve Val ďlsese proběhl však víceméně podle očekávání. Vyhrál ho
olympijský přeborník, mistr světa a .několikanásob
ný držitel Světové trofeje italský reprezentant Jihotyrolák Gustav Thoni před Švédem Ingemárem Stenmarkem (o 0,3 vt. pomalejším) a Italem Piero Gro
šem. 4. Hauser (Švýcarsko), 5. Good (švýcarsko), 6.
Mahre (USA), 7. Bieler (Itálie), 8. Junginger (NSR),
9. Hintersser (Rakousko), Í0. M. Sochor (ČSR)..
Týden po vítězství Kanaďana Keňa Reada ve Val
dTsere došlo i k nečekanému průběhu obřího slalomu
v .italské Madonna- di Campiglio, který skončil vel
kým triumfem' Švýcarů. Naprosto nečekaným, ale su
verénním vítězem se tu stal Švýcar Engelhard Pargátzi, který zajel dva dosti náročné obří slalomy za
3:09,52 min., když byl o 1,6 vt. rychlejší než druhý
nejlepší závodník, jeho krajan Ernst Good/ Další
poradí: 3. Piero Gros (Itálie), 4. Franco Bieler (Itá
lie), 5. Thomas Hauser (Rakousko), 6. Peter Lues“cher (švýcarsko), 7. Gustav Thoni (Itálie), 8. Alfred
Burger (NSR), 9. Philippe Barrose, 10. Ingemar
Stenmark (Švédsko).
Sjezd v Madonna di Campiglio vyhrál však ten
tokrát podle očekávání Rakušan Franz Klammer, před
Švýcarem Philíppem Rouxem a Norem Erikem Hakerem.
Popáté v sezóně měla světová lyžařská elita své
dostaveníčko v severoitalském Vipiteno pod Brenerským, průsmykem, kde se jel speciální slalom Svě
tové trofeje. Vyhrál ho tentokrát — poprvé v olym
pijském období — Švéd Ingemar Stenmark před Ra
kušanem Hansem Hintersserem a Italem Piero Gro
šem. Tímto triumfem se dostal Stenmark do čela cel
kové klasifikace' Světové trofeje. Má 46 bodů, o bod
více než Ital Piero Gros. Třetí je Gustav Thoni (31
bodů), čtvrtý Švýcar Good (28 b.), pátý (s 26 body)
jeho krajan Roux, a o šesté místo se dělí se stejným
počtem 25 bodů: Rakušan Franz Klammer, Kana
ďan Ken Read a Švýcar Pargátzi.
ÚSPĚCH ČS. H O K EJISTŮ VE ŠVÉDSKU

V polovině prosince absolvovalo čs. hokejové ná
rodní mužstvo dvě tradiční utkání se svými “odvě
kými” rivaly Švédy, se kterými v Goteborgu re
mizovalo 5 : 5 a o 24 hodin později ve - Stockholmu
pak Čechoslováci zvítězili nad Skandinávci 2 : 1 , což
lze klasifikovat jako úspěch. Pravda, mužstvo Tře
Kronor mělo ve svých řadách 7 nových hráčů, presto
Švédové, podali i tentokrát dobrý výkon a zasloužili
se o to, že střetnutí byla víceméně vyrovnaná.

F IN Á LE SSSR — ČESKOSLOVENSKO ?

Nedojde-li k nějakým
senzacím v kvalifikačních
zápasech o účast mezi
nejlepšími týmy olympijského turnaje v Innsbrucku (ČSR hraje 2. února
s Bulharskem), pak bude
mít čs. hokejové národní
mužstvo v “A” skupině
.OH tento pořad:
Do hlavní soutěže zimnich olympijských her zasáhnou čs. hokeiisté 6,

února střetnutím s Finskem. O den později hrají
s USA, 10. 2. s Poláky,
12. 2. s vítězem kvalifikačního střetnutí NSR —
Švýcarsko, a v posledním
zápase, který má rozhodnout o držiteli olympijské
zlaté, hrají čs. hokejisté
14. února s týmem SSSR,
jenž obhajuje olympijské
prvenství,
—O —
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