Registe>—u at tfae G.P.O. Melboume for posting as a

Periodicaí

- Čategory " B "

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XXVI.

Price 40c

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
Mel bouřné 1. listopadu 1976

Číslo 22.

Valné zhromaždenie
‘ l :-;;" Spojených národov
V sklenenom paláci pri Východnej rieke na 46. ulici Manhattanu sa zase zišio
valné,zhromáždenie Spojených národov. Je to už 31. riadne valné zhromaždenie
tejto světověj organizácie od jej založenia. Bude zasadať do Vianoc. Už zasadé
druhý mesiac, ale akoby sa ani táto konkláva světověj diplomacie nekonala.
Nikde o nej nič nepočuť, na prvých stránkách americkej tlače by ste darmo
hl'adali správu z valného zhromaždenia. Možno hádám namietať, že je to azda
preto, že v Spojených štátoch právě vyvrchoKuje prezidentská volebná kampaň,
ktorá zaujima iste viac. americká veřejnost' ako dipiomatické traktáty v bu
dově skleněného paláca. Ale celkom to tak nie je. Americká tlač by o činnosti
valného zhromaždenia iste referovala, keby sa tam dialo niečo důležité, alebo aspoň zaujímavé. Ale nič, a tak krátké správy, zaznamenané z novinárskej
povinnosti, sú odsunuté na vnútorné stránky.
Prečo
je teda valné
zhromaždenia světověj or
ganizácie tak nezaujímavé? Příčin je mnoho. Mno
ho sa totiž za 30 rokov
trvania tejto světověj or
ganizácie změnilo - mno
ho v jej živote, či osude,
ale mnoho aj m im o nej.
Spomeňme niektoré tieto
změny a okolnosti.
V prvom radě třeba spomenúť, že sa světová organizácia rozrástla. Pri
svojom založeni mala 51
členov, dnes má 144. Je

to výhoda, ale aj nevýho
da. Výhoda je v tom, že
takto sa stala univerzálnou organizáciou 1’udskej
společnosti, do ktorej patří
všetko, čo je štátne-politicky a spoločensky ako tak
zorganizované a prejavu-

nú hodnotu. A táto okol
nosť podnietiía tvorbu po
litických blokov, vytvořili
takzvaná tyraniu váčšiny
ked’ totiž malé státy se
združia a odhlasujá vset
ko, čo sa im páči, beí
ohl’adu na to, či je tc
reálne
alebo nie. Bei
ohťadu na to, či za týrr
stojí
nějaká
podstatná
mienka světověj verejno
sti, ekonomická a sociál
na sila. A toto tvořená
blokov vyústilo v jednorr
neblahom stave: vo vytvá
raní nenávisti, prestiže
osočovánia a napádania
Na valnom zhromážden:

je svoju životnost’ .
Nevýhodou je to, že za
tohoto, vysokého
počtu
členstva platí aj naďalej
zásada: jeden stát, jeden
hlas na valnom zhromaždení. A tak má členský
hlas veťm í pokleslá inflač- (Pokračovanie na str. 2;

"Důkaz československého vlastenectví"

jednotné pro 198.000 kandidátů

A ť hledáte jak hledáte, kromě voleb objevíte těžko něco jiného, co by se
předkládalo československým občanům v minulých týdnech. Jak volit (jednot
ně, manifestačně, s důvěrou a jistotou), proč volit (pro budoucnost, pro mir) a
koho volit (jediného, tedy doporučeného, tj. toho nej
lepšího), objevovalo se v různých obměnách na strán
kách všech novin a v rozhlasových a televizních ko
mentářích.
Až v minulých dnech se dostal na západ výtisk
Samotné volby pak, toť kou během cesty po scho
Tvorby z I. září tr. (č. 36) a to ještě oklikou. Zdrže
ní zavinila úvaha šéfredaktora Jiřího Hájka nazva selanka, naprostý soulad, dech k volební místnosti.
ná "O československý kulturní kontext".
ukázka jednoty lidu. Aby ‘ ‘Tady jsou naše papírky,
Hájek v ní rozbírá vztah Čechů a Slováků, přede
chom vám představili pa abyste si nemysleli, že
vším vztah jejich národních kultur a mezi jiným zjiš
ťuje, že tento vztah je bližší "než například vztah me nující náladu, citujeme z jsme tu načerno,” ode
zi. sovětskou ruskou a sovětskou běloruskou literatu první strany Rudého prá vzdává prezident voličské
rou", což není dáno jen blízkosti obou jazyků, nýbrž va jak volil ‘ ‘jeden z dokumenty a přijímá hla
i blízkostí duchovní. Odvolává se na úvahy Ncvo- nás” .
sovací lístky. Ještě se pře
meského, zmiňuje sé o tradici dvacátých a třicátých
‘ ‘Nad Pražským hradem svědčuje, že je všechno v
let, tedy z doby první republiky, ale i o zkušenostech
společných zápasů české a slovenské socialistické kul zářilo slunce . . . Je přesně pořádku, a přistupuje s
tury v uplynulých třiceti letech, o významu "skupiny pět minut před patnáctou chotí k urně. Hlasoval pro
revolučních slovenských spisovatelů a teoretiků DAV
hodinou, když u schodiště kandidáty Národní fronty,
z 24. roku", připomíná, že "česká literatura je Slo
tak jako před ním hlaso
vákům blízká právě tím, čím je specificky česká, Klubu zastavuje vůz. Vy
stejně jako Čechům je slovenská literatura nejbližši stupuje z něho soudruh valo v této místnosti 196
tam, kde je bytostně slovenská" ,a že "sounáležet Gustav Husák s chotí a voličů a jak v krátké
neznamená vlastnit druhého, nýbrž patřit k sobě, po
ve stejné chvíli drží oba chvilce po něm hlasovali
třebovat se navzájem, být jeden bez druhého ne
ostatní a jak po celé zemi
úplný, necelistvý . . . přijímat i dávat . . .". Hájek kytice růží, jimiž je obda
dospívá k názoru, že "navzdory příznivým faktorům rovávají pionýři. Vedoucí hlasovaly statisíce - pro
začíná oslabovat živoucí vědomí jednotného kulturní tajemník obvodního výbo mír, pro socialismus, pro
ho československého kontextu", což "není žádná sub- ru KSČ Prahy 1 Alois štěstí, které si sami stro
jektivistická teoretická konstrukce, nýbrž je to fakt,
Olšan, předseda ONV V. jíme. - “ Vidíte, že jsme
který se obráží v celé praxi současné české i sloven
dlouho nezdrželi,”
Jirků a předseda volební vás
ské literární kritiky".
směje
se na členy volební
okrskové
komise
Jírovec
"Určité oslabení živoucího vědomí sounáležitosti
U dveří ještě
našich národních kultur, k němuž došlo v posledních vítají soudruha Husáka. komise.
letech", píše Hájek, "rozhodně není 'vinou' federali- Několik vřelých stisků ru (Pokračování na str. 2)
xace .. . Příčiny jsou v tom, že jsme v Čechách i
oa Slovensku byli v posledních letech prostě příliš
eoMceni sami sebou, problémy spojenými s překosánim důsledků ideologické destrukce let 1968-1969."
PUBLISHED by F. Váňa.
8. Moorhouse S ,
O podobných otázkách však soudruzi veřejně diskuRichmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unificatiov
tswaf nesmějí. Jak jsme se zmínili vpředu, náklad
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne Vic. 3000
celéftro čísla Tvorby byl senzúrou zabaven a dr. Hájek
Ssfl zbaven šéfredakforsfví.

Ze zabavené Tvorby

OPOŽDĚNÉ POZNÁNI'
Arnošt Kolman patřil k soudruhům, je^ ch i víra i
komunismus se zaáia neotřesitelná.. Znal Eenana. byi
jeno přímým spolupracovníkem, spoiuzasmoaí Kona*msciciiou stranu Československa, členem xcmuaisiíe
Ke strany byl 58 let. Narodil se sice v Praze1, ai*
nusko (kam se dostal nejprve jako válečný zajaies
v první světové válce) nebo spíše ruský komunšsnms
ho po všechna další léta neodolatelně přitahovaly.
Za vlády Kerenského byl Kolman 6 měsíců im s rv '
ván za protiváiečnou propagandu, ale potom, ja t .
voják Rudé armády, hrdinně bojoval na čtyřech fron
tách za nastolení sovětů. Ve dvacátých letech ze so
větské metropole odešel, aby pracoval ilegálně v Ně
mecku, kde se stal brzy členem 'ústředního výboru
Komunistické strany Německa, Tam byl sice odsou
zen k pětiletému žaláři, ale po půl roce byl vymě
něn za Němce zavřeného v Sovětském svazu. Pak
byl činný y Kominformě, v KSČ, v moskevském vý 
boru KS á díky své partajní filosofii se stal členem
Sovětské akademie věd. Za druhé světové války pra
coval v politickém velení sovětské armády — velel
jednotkám, které měly za úkol vyvolávat neklid a
nespokojenost v řadách nepřátelských armád. Po vál
ce odejel na pokyn Moskvy do Prahy, a jako vedou
cí propagačního oddělení ústředního výboru KSČ ne
chal svou přítomnost náležitě znát. Jeho vyhraněné
prosovětskou činnost přerušilo až zatčení v době slánskyády. Nebyl však souzen v Praze, ale převezen do
matičky Moskvy, kde strávil bez soudu třiapúl roku
v Lubjance. Po své plné rehabilitaci se objevil opět
v Praze, kde byl jmenován ředitelem Filosofického
ústavu Cs. akademie věd. Když byl pensionován, ode
jel — stále ještě přesvědčený komunista — znovu
do Moskvy, kde měi však asi více času přemýšlet
a rozhlížet se kolem sebe. Pro veřejnost se docela
odmlčel. Teprve v minulých dnech prošla světovým
tiskem zpráva, že 841etý profesor Arnošt Kolman po
žádal o azyl ve švédsku. V té době poslal i dopis
Leonidu Brežněvovi, v němž sděluje, že vystupuje
ze strany.
Na začátku dopisu Brežněvovi vzpomíná Kolman
na svou minulou činnost, na své zásluhy o komu
nismus a přiznává se, že teprve Chruščovovo' odha
lení Stalinových zločinů, zakrývaných názvem “ kult
osobnosti” , mu pomohlo otevřít oči. Dále píše:
“ Začal jsem chápat, jak velmi pokřivená je sovět
ská komunistická strana a sovětský režim a že já
jako člen strany za to musím sdílet zodpovědnost.
Avšak teprve události roku 1968 přivodily naprostý
obrat v ■mém smýšlení. Měl jsem příležitost sledo
vat “ Pražské jaro” . . . Když Tvé tanky a armády
okupovaly Československo, přinutily ho k poslušnosti
Tvého politického diktátu a k podrobení se bezcitné
mu hospodářskému vykořisťování, zkrátka když je
proměnily v sovětskou kolonii, ztratil jsem všechny
iluze, které jsem o druhu sovětského režimu mohl
mít. Porozuměl jsem, že sovětská komunistická stra
na, už dávno přestala být politickou stranou, že byla
přeměněna na zájmovou společnost, jejímž úkolem
je plnit pětiletku. Její členové, sjezdy- i ústřední vý
bor nemají ve skutečnosti žádný vliv na stranickou
politiku, kterou tvoříš Ty osobně . . . ”
“ A konečně, o jakém druhu socialismu lze mluvit
v Sovětském svazu, když místa dřívějších kapitali
stů a velkostatkářů, vykořisťujících pracující, zabraly
privilegované vrstvy stranických a státních byrokra
tů? Ti se často utápějí v bohatství, žijí izolovaně
od lidu, nad ním, pohrdají obyčejnými lidmi, kterým
se nesnaží porozumět, ani nejsou schopni porozumět
jejich potřebám a jejich utrpení. O jakém socialismu
lze mluvit, když pokračuješ v stalinské vládni dikta
tuře doma a v supervelmocenské zahraniční politi
ce? Občané Sovětského svazu postrádají základní de
mokratická práva: místo svobodných voleb je hla
sování o shora dodaných kandidátech, veřejný poli
tický život neexistuje, stávky jsou zakázány, odbory
jsou poplatné režimu, politické debaty nejsou povole
ny a všechno podléhá cenzúře. Informace jsou jen
prostředkem k lživé propagandě. Základní lidská prá
va jsou krůtě pošlapána, odpadlíci jsou bezohledně
pronásledováni, desítky, tisíc z nich chřadnou v ža
lářích, koncentračních táborech a psychiatriciýdt
vězeňských klinikách — mnozí jen pro svou nábGŽes.skou víru. V šedesátých letech sovětské vlády ne
existuje intelektuální svoboda ani svoboda umšsecáě
tvořivosti. . . ”
Podobně pokračuje Kolman v další části dopise
když vzpomíná na sovětský zábor cizích zemL sa.
jeho krutou národnostní politiku, na vojenské přžprar
vy při současném volání po detentě a odzbrojesi. m
hospodářské křivdy a neschopnost režimu atd.
U mnohých vyvolává dopis vzpomínky na posáfeénou dobu, kdy týž Arnošt Kolman. tehdy dřesšý iftninista-stalinista, pomáhal v Československa ástasaě
zavádět a ideologicky “ vysvětlovat' pá&»« ty lasá®*dy, které dnes tak rázně odsuzuje.
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VÁNOCŮM,

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
(Pokračcvanie zo str. ] ) naozaj monstrózne, uveď néúproSnej tvrdosti prená- ta vidia * hodnotu Spoje
P ředplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma Již
me příklady. PodTa zása šajú. Každá velmoc z 5 ných národov v tom, čo
vánoční dvojčíslo se zvláštním listem, na
neslávi svoj triumf skúse- dy: jeden stát, jeden hlas, stálých členov Bezpečnost- je západným krajinám
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
ná a uhladená diplomacia, ostrovy Seychelles, ktoré nej rady má právo veta a najviac neprijateTné, to
vánoční a novoroční blahopřání.
která by podTa preambu- máju 59 tisíc obyvateTov na tom, ako sa toto veto tiž v bezuzdnej rétorike.
Zasíláme do celého svobodného sváta
ly Charty Spojených náro
a hodnotu ročného národ- dosial’ používalo, vidieť Každý členský stát sa to
dov mala viesť národy a ného produktu 35 miliónov, najlepšie, ako sa medziná- tiž móže na valnom shro
státy k pokojnému súžitiu, majú právě tak jeden hlas rcdné problémy tam vo máždění dokonale vyreč- duktu všetkých rozvinu jin a že aj ďalšie poskyt
k vzájomnej tolerancii a ako Spojené státy s 215 svojej tvrdosti a politickej niť, povedať, čo mu leži tých krajin, ako hospodár nuté prostriedky “ nevýjdu
sku pomoc.
nazmar ako vyšlo mnoho
priateTstvu, lež opačné. miliónmi obyvateTov a s polarizácii prenášajú. So na srdci. Ale aj vyrečniť
Dosiahnúť dlhodobé mo- z toho, čo Západ rozvojo
Krajiny takzvaného tretie- jednym biliánom a 700 mi vietsky zváz dosial’ použil obvykle tak, že povie, čo
ratórium, alebo úplné od- vým krajinám už dal. O
ho světa vytvořili blok, liardami ročného národné- 110 práv veta, Spojené má na jazyku. Vyporiada
písanie póžičiek, ktoré už prvom probléme možno ro
ktorý prejavuje len nená ho produktu. Alebo na štáty 16. A aj tých 16 len si účty s nepriateTom a
dostali a spotřebovali.
kovat’ na valnom zhrovist’ voči rozvinutým kra riadny rozpočet Spojených pováčšine v poslednýcfa ro- obvykle nemá dobré slovo
Vydobyt’ si obchodné maždení, alebo na iných
jinám. Útočí na ne, najma národov platia Spojené koch, keď sa polarizácia pre toho, čo mu. skutočne
výhody pre vývoz svojho medzinárodnych
fórach
na Spojené státy, obviňu Státy 24.9%, ale 16 komu členských štátov rozvojo pomáhá. A je len samo
tovaru na trhy západných možno sa tam o ňom vy
je ich z imperializmu, neo- nistických štátov vrátane vých krajin začala premie- zřejmé, že takáto rétorika
krajin.
rečniť, ale o druhom tře
kolonializmu a militarizmu Sovietskeho zvazu 25% a tať do Bezpečnostuej ra neprispieva k zmierneniu
Vydobyt’ si kompenzáciu ba rozhodnut’ doma, v roz
a takýmto počínáním si 78 krajin tretieho světa
medzinárodného napatia,
dy.
za údajné vyčerpáme ich vojových krajinách. A to
chce vynútiť éšte viac ho- ■ len 4.4%. Na Organizáciu
A tak táto siíuácia sa ani k vytváraniu- dóvery
surovin.
je povážlivá otázka, lebo
spodárskej pomoci ako do pre výživu a poTnohospo- odráža aj v mienbe vlád medzi národmi a štátmi.
ti, čo podporu žiadajú, poNiektoré
z
týchto
postustává. Sovietsky zváz, kto dárstvo platia Spojené stá a diplomatov
Súčasným
postulátom
všetkých
rý ná hospodársku pomoc ty 23.7%, 16 komunistic krajin. Existujů už aj také rozvojových krajin je útok látov iste si zaslúžia po važujú každú radu a pridá málo, alebo vóbec nič. kých krajin 2.7% a 78 kra pesimistické hlasy, či vraj na bohatstvo rozvinutých zornosti Západu. Ale pri pomienku darcov a podpo
a keď, tak len .tým kra jin tretieho světa 8%. Na toto valné zferomažcenie krajin. O tom sa zmieňu- tom ide o dva rovnako dó- rovatelův za zásah do ich
jinám, čo mu politicky vy- Fond pře hospodářsky roz- nie je pasledným. či ho jú pri každej příležitosti a ležité problémy: o ekono suverenity. A tak teraz ne
možno vidieť ako sa do
hovujú, tuto akciu třené . voj prispieva
Amerika diktát tyranie vačšžny ce- sú ochotné vytvořit’ vždy mické zvýhodněme rozvo
ho světa podporuje, podně 22%. 16 komunistických pocfaová tak ako Spetoě- nové medzinárodné organi- jových krajin na svetovom stat’ z tohoto začarované
cuje, lebo takto chce osla krajin len 2.7% a 78 kra nosť národov. A le hádám zácíe, keď zistia, že tie, trhu, připadne o poskyt- ho kruhu medzinárodnej
bit’ vplyv rozvinutých kra jin tretieho světa 3.5%. že situácia ešze naozaj nie čo před rokom či dvoma nutie hospodárskej pomo rétoriky a medzinárodnej
jin na medzinárodnom po Na palestinských tibefaií- tak kritická. Este v falav- vytvořili, nič nepriniesli. ci, a potom o to, ako za- polarizačnej bojovnosti.
Jedno je pri tom isté,
li.
kov dává Amerika 39.3%. nýcfe krajinách Západu: Ich adresné požiadavky na istiť, že sa toto zvýhod
něme alebo hospodářská že sa stává valné zhromažZo Spojených národov 18 komunistických krajin vo Wasfaíugíciae, v Ottawě, Západ sú tieto:
Vynútiť si 0.7 percenta pomoc využije pře rozvoj denie z roka na rok bezvyprchal ten idealizmus, len 0.02% a 78 krajin tre- v Bonne. v P a říž i, v Lon
ktorý pomáhal ich vytvo tieho světa 15.1%.
dýne. ale i v Tokia pře z ročného národného pro- hospodárstva týchto kra účelnejšie.
řit’. Nemožno sa preto di
Pravda, valné zhromái- vláda názor, že a j takáte
vit’, že v americkej verej- deníe nie je rozhodujácim světová organizácša jie leplosti ša z roka na rok orgánom Spojených náro- šia ako ceikam nič. A tenmenšuje
nadšenie pre dov, ale aj tak jeho psy to názor jpcevláša -satpBŽ
ivetovú organizáciu.
chologický vplyv na světo preto. že na jednom úse [Pokračování se str. 1) volební komise. “ Hluboký s revolučními, pokrokový
význam
slova
volby” mi, demokratickými sila
Ako sú tieto skutečnosti vá veřejná mienku nemož ku sa doslal’ ukazuje ne
zaMédl soudružku Ludmi
no predsa len úplné baga postrádáte! ‘noíi: ca úseku
(R P ) byl tím znova pro mi a hnutími ve světě” ,
lu Svobodovou. Objal se s
telizovat’ . Rozhodujácim udržovania primeria sned-j
kázán, všech 198.000 kan jak voliče ujistil den před
t í a pak podával ruce
MELBOURNE
I crgánom je Bezpečnostná zi rozvaděnými členskými*'
didátů na poslance fede volbami sám Gustáv.
- i všem. kteří mu nakrátko
i SYDNEY
rada, ktorá má 5 stálých krajinami. Jej takzvané f
rální,
státní,
krajské,
Může komunistická vo
zastupovali cestu. To spo
PROŠÍVANÉ
okresní a místní bylo zvo lební propaganda působit
členov: Spojené štáty, So mierové zboř. sá aepo- !
jem rukou v té chvíli by
PŘIKRÝVKY,
leno a to impozantní vět i v zahraničí?. Není to vy
vietsky zváz, Francázsko, stradateTné aj dnes na ?
lo symbolem velkého aktu,
POVLAKY
šinou - největší, jaká by loučeno. Den po “ vol
VeTkú Britaniu a Čínu. Strednom východe alebo j
který v pátek odpoledne
ze skladu nebo na mhu
Ale ani tam niet toho po- na Cypru. Keby to neboto, í
la kdy v Československu bách” oznamoval hlasatel
začal. “ Splnili jsme s
dodá firma
docílena (dříve bývala jen australské rozhlasové sta
rozumenia a tej -toleran- rýchlejšie by sa raimka í
manželkou tuto občanskou
A. Z. QUILTING
asi 99.5%). Lid náležitě nice docela vážně, že
světověj
veřejnosti
aspoň
1
cie,
ktorá
existovala
pri
Anna Mendanová
povinnost s radostí a jsem
ocenil péči, s níž byli kan “ československá
vládní
zakládaní světověj organi- na Západe orientovala i
Melbourne:
přesvědčen, že tak učini' 175 Brougham St..
zácie. Trecie plochy ž val proti Spojeným národům.
didáti vybíráni.
Vždyť strana zvítězila ve vol
á a jisté učiní drtivá vět
Kew Vic., tel. 86-8427 ného zhromaždenia, alebo
42.9% z nich jsou dělníci, bách . ...”
Komunistické štáty na
šina našeho lidu. Jsem
Sydney:
17.7% družstevní rolníci,
aj z běžného medzinárod- čele so Sovietskym zváVedle zpráv o domácích
přesvědčen o velkém víTelefon: 622-2453
ného zápolenia sa tam v jom a krajiny tretieho svě
22.4% příslušníci inteligen volbách objevila se v R P
:ězství, které bude nadějce, zhruba 30% je žen, i zmínka o volbách v USA,
iým předpokladem naši
přes 37% kandidátů je čtenáři še ani v ní nedo
íspěšné práce v dalších
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO VMELBOURNE
I
mladších 35 let atd. Volil věděli o Fordově prohlá
etech” . řekl ještě s. Hu
sehraje v pátek 5. a v sobotu 6. listopadu 1976
j sák. Na nádvoří zazněla také, jak mu kázalo “ ěes- šení (viz minulý HD),
vlastenec zpravodaj R P se jen roz
frašku o dvou jednáních
J spět hudba a nadšené vo- skoslov.enské
tví” , které je “ přímo v čiloval, že “ Ford pozval
áni na pozdrav.”
s živým obrazem na závěr
^
!
dialektickém svazku jed renegátské
emigrantské
V celé zemi neprobíhaly noty se socialistickým in
skupiny do Bílého domu”
rolby s takovou pompou, ternacionalismem, se vzta
a že kandidáti viceprezi:utáiky a pionýři, s kyti hem k Sovětskému svazu a
dentství se předháněli ve
cím nebyli všude po ruce, k ' ostatním socialistickým
“ vychvalování sovětského
de občané hlasovali všu- zemím, s naší solidaritou
zrádce
Solženicyna” .
od Karla Piskoře
j
le přesto “ podle zásad šiv divadelním sále Baranovy dvorany,
;
oké
demokratičnosti”
STOP PRES: Po uzávěrce došla zpráva, že na praž
19 a’Beckett St., Kew
«
R P ) pro kandidáty Ná- ském letišti v .Ruzyni vstoupil do letadla Čs. aero
Začátek vždy v 8 hodin večer T®*
;
■odní fronty. Totiž vlast- linií se 105 pasažéry a 6 členy posádky těsně před
:ě ne
všichni, pouze jeho odletem do Bratislavy česky mluvící občan, vy
Vstupné £ 4.00, studenti a pensisté $ 2.00, děti do 10 let zdarma.
I
zbrojený automatem a pistolí, který donutil pilota k
Podrobnosti na programech. Vstupenky u pokládny od 7. hod. večerní.
< 9.67% oprávněných voli odletu na západ a k přistání u Mnichova. Motiv není
čů, jak spočítala ústřední zatím znám.

198.000 kandidátů

TULÁCKE
pgg^QgpyZSTVj
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— V Praze byla ustavena
fakulta architektury čes
kého vysokého učení tech
nického. Děkanem fakulty
byl jmenován prof. ing.
arch. J. Sedláček.
— Československo potřebu
je “ tvrdou měnu” a má
velký zájem o obchodní
styky s kapitalistickými
státy. Opatření k usnadně
ní takových obchodů před
kládá
však
veřejnosti
např. touto formou: ČTK
hlásila 18. října: “ V sou
ladu s plněním Závěrečné
ho aktu helsinské konfe
rence Udělil ministr zahra
ničního
obchodu
ČSSR
Andrej Barčák se souhla
sem ministra financí ČSSR
Leopolda Léra povolení ke
zřízení obchodního zastupi
telství 12 japonským, 3
švédským, 2 italským a
jedné španělské firmě. Po
volení bylo uděleno na do
bu jednoho roku.” (Japon
sko ovšem signatářem Zá
věrečného aktu v Helsin
kách nebylo.)
V polovině října přijelo
do Západního Německa
Divadlo Spejbla a Hurvín
ka. V turné, které potrvá
do 7. prosince, uvede tam
72-představení.

— Ze zprávy starostlivých
volebních komisí sé doví
dáme, že nepřišlo nazmar
460 hlasů čs. námořníků,
členů posádek 12 čs. ná
mořních lodí. Na každé z
těchto lodí byla ustavena
okrsková yolební komise,
jíž předsedá velitel lodi
nebo jeho zástupce. Vý
sledky slavnostního dne
ohlásil např. předseda vo
lební komise z lodě Vítko
vice ze severního Atlanti
ku, z lodě Košice při cestě
z Jižní Ameriky do Evro
py, z lodě Třinec u bře
hů Brazílie, z lodě Sitno
před přístavem Basra, dá
le z přístavu Bumside na
řece Mississippi a z pří
stavů na Kubě, v Indii a v
Itálii.

— Prezident
republiky
jmenoval J. Sedláka vel
vyslancem v Republice
Maledivy s trvalým poby
tem v Kolombu.

— Cenu Svazu sloven
ských skladatelů za rok
1975 dostal cyklus smíše
ných sborů Z. Mikuly
“ Ozývaj sá, hora” na ver
še A. Plávky. V oblasti
populárních, zábavných a
tanečních žánrů získal tu
to cenu V. Matušík, z in
terpretů pak dř. Štefan
— československá vláda Klimo.
oznámila, že spolu s vlá
dami ostatních členských — V Praze byl podepsán
států Varšavské smlouvy protokol o výměně zboží
jmenovala náčelníkem štá na rok 1977 k obchodní a
bu Spojených ozbrojených platební dohodě mezi Čes
sil států Varšavské smlou koslovenskem a Indií. Pro
vy generálplukovniká A. tokol předpokládá zvýšení
Gribkova, bývalého velite obratu ve vzájemné výmě
le vojsk leningradského ně zboží a zajišťuje zvláš
vojenského okruhu, po tě' dodávky strojírenských
slance Nejvyššího sovětu výrobků pro obě země.
SSSR atd.
— Čs. noviny informovaly
— Svobodné slovo uveřej čtenáře o úspěších Komu
nilo dopis čtenářky z Pra nistické strany Spojených
hy 10, která si stěžuje na států. Kandidáti KS USA
kradení květin z hrobů a na úřad prezidenta a vice
na jejich prodávání, což prezidenta G. Halí a J.
se prý děje docela běžně Tyner jsou dle těchto
zpráv na volebních sezna
a soustavně.
mech v 19 amerických
— Člen korespondent Čs. státech a v hlavním mě
akademie véd V. Stehlík stě Washingtonu, zatímco
dostal k pětaosmdesátce v minulých prezidentských
zlatou plaketu ČSAV “ Za volbách v r. 1972 kandi
zásluhy o vědu a lidstvo” . dovali komunisté jen ve
--- Zaměstnanci Okresního 13 státech.

— Lidi v socialistickém
státě zatčení zřejmě pří
liš nepřekvapí. Ják jinak
by mohlo dojít v centru
Prahy- k historce, kterou
popisuje pražská Práce
(19. 10.) takto:
“ Před
pražským hotelem Ambassador na Václavském ná
městí začalo nemilé noční
dobrodružství 661etého Ale
xandra L. a 481eté Věry
U; Hodinu po půlnoci je
na chodníku zastavili dva
neznámí muži, představi
li se jako pracovníci bez
pečnostní služby a vyzvali
je, aby si z hotelu vzali
všechny
peníze,
neboť
jsou zatčeni. Když překva
pení učinili, jak bylo od
nich žádáno, nepraví kriminalisté je naložili do
auta, odvezli do blízkosti .
pankrácké věznice a tam
jim odebrali celkem 91,000
Kčs na hotovosti a 8.000
tuzexových korun. Pak
jednoho po druhém postup
ně z vozu vysadili a ujeli.
Skuteční kriminalisté teď
po svých falešných pro
tějšcích intenzívně pátra
jí.”
— Od 9. do 23. října se
konaly v hlavním městě
Slovenska
“ Bratislavské
hudební slavnosti” . Na
koncertních
pódiích
a.
operních scénách se vy
střídalo téměř 2.000 uměl
ců z 20 zemí. Zvláštní po
zornost tisku byla ovšem
věnována 70člennému sou
boru moskevského komorv b o hudebního divadla v
cete s laureátem Leninovy
ts s y G. Roždestvenským.

průmyslového podniku v
Rakovníku, provozovny v
Čisté, oslavili 55 let trvá
ní provozu. Při té příleži
tosti podali hlášení o mi
mořádném úspěchu: zvý
šili výrobu hoblíků deseti
násobně.
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Sokolové, diky!
Marcela Čechová
Jak pamětnici tvrdí, posledních asi tak 25 let byly oslavy založení českoslo
venské republiky v Melbourne většinou poněkud nepodařené, ačkoliv pořada
telé vždy vynakládali maximální úsilí i obětavost pro zdar večera. Shromáždění
vždy s povděkem vyslechlo kulturní vložky, jak se ale na pódiu objevil. první
řečník, z hlediště se ozval úpěnlivý povzdech davu. Při vší úctě, kterou k naší
domovině a k jejím výročím každý správný Čech a Slovák chová, nemohli jsme
se ubránit pocitu trapnosti. Nejen proto, že člověk musí znovu a znovu naslou
chat věcem už dávno známým a omletým. Hlavně proto, že neškolený řečník
— a kde bychom mezi sebou vzali školené — koktá, přeříkává se,-přešlapuje a
dupe po pódiu, což se v mikrofonu odráží jako malá bouře, ztrácí konce myšle
nek a zoufale hledá v papírech pokračování. Posluchači podle své nátury buď
spí, baví se se sousedy, nebo mlčky trpí, potí se společně s řečníkem a počítají,
kolik ještě papírů zbývá k přečtení, či škodolibě čekají na řečníkovy perličky
typu " . . . . a Maďaři nechtěli opustit Maďarsko, proto museli legionáři do bo
je . . . " A tak leckdy dobrá snaha i důležitá myšlenka přišla vniveč.
Dlouho jsme kolem této televize. Veliká škoda, ne naší daleké domoviny. K
horké kaše exilového živo boť příležitostí, kdy By vyvolání tohoto pocitu sta
ta nerozhodně přešlapova chom mohli ukázat, že v čilo pár uměleckých dia
li. Poprosit řečníky, aby exilu nás opravdu ještě positivů,
doprovázených
mluvili stručně či lépe vů cosi spojuje, není do roka vkusně voleným slovem i
bec ne? Nemožné - pova mnoho.
hudbou a hlavně cvičení,
Avšak od 28. října letoš které koženě slavnostní
žovali by to za pohanu ne
jen osobní, ale za znevá ního roku volám VIVAT! atmosféru změnilo v do
žení celé organizace, kte Zdá se. že oříšek je roz mácky přátelskou. .ženy
rou zastupují. Vybrat zá lousknut a myšlenka nám. předvedly fascinující ustupce pouze jediné orga ráčila přejít - jak říkal kázku sletového vystou
nizace? Nemožné - jak by už Karel Havlíček - z úst pení s takovou jistotou a
k tomu přišli
ostatní, do rukou. Letošní vzpo ladností, že lituji všechny,
vždyť všichni pracují stej mínku 28. října vzali do kdož na večeru nebyli a
ně záslužně, všichni mají ruky Sokolové a oslavili o zážitek přišli. Muži vy
co říci a navíc to chtějí vznik všech krásných vla kouzlili v hledišti smích i
říkat v obou našich národ steneckých ideálů tím nej- obdiv při obtížném cviče
ních jazycích. A tak pro češtějším způsobem - so ní na bradlech a nejroz
jevy nebraly konce a při kolskou akademií. Mělo to košnější byli malí sokolští
příležitostech, kdy by měl spád, půvab i bezprostřed špunti, kutálející se jak
sál praskat ve švech, by nost, všichni jsme se smá koťata po bedně i žíněnce
lo v hledišti vidět jen pár li .tleskali, upřímně bavili a vzbuzující v nás nejen
stále stejných tváří, pře i dojetím slzeli od osmi do vzpomínky na mládí do
jedenácté.
Všichni ma, ale i naději a vědo
dem odhodlaných položit půl
na oltář vlasti jeden nud jsme cítili, že patříme k mí, že s exilem ještě ne
ný večer. Ti méně stateč sobě, že v sobě neseme ní tak zle, jak by nám
ní zůstali raději doma u lidské i kulturní kořeny režim doma i jeho sluho
vé v Austrálii chtěli na
mluvit. Byl to opravdu
krásný večer, řízený mi
lým a uměřeným proje
vem konferenciéra a pro
stoupený poctivou snahou
věfskou náladou a kritikou détenty ve Spojených
všech zúčastněných uctít
státech" a uvedl, že "(prezidentští) kandidáti se
nejdůležitější český a slo
koncentrují na voliče, nikoli na zahraniční vlády.
venský. svátek. Sokole, dí
Účelem zřejmě bylo vysvětlit Brežněvovi, že pro
ky! - a víc už neřeknu,
hlášeni učiněná v zápalu volební kampaně se
a ť se každý příště přijde
automaticky nestávají politickou linií."
sám přesvědčit, že mezi
Povolný píše v dopise NYT, že je znepokojivé,
sebou máme ještě lidi, kte
když státník s dlouholetou zkušeností v meziná
ří žijí podle hesla “ Ni
rodních jednáních se snaží vzbudit u prvního ta
zisk, ni slávu’ ’.
jemníka Komunistické strany SSSR dojem, že
Jen ještě slovíčko k zá
americké volby nejsou ve skutečnosti ničím než
ležitosti, o níž bychom mě
bezvýznamným rituálem občas konaným — tak
li hovořit. Díky Sokolu
jako je tomu v komunistických zemích — bez vli
přišli na oslavu 28. října
vu na zahraniční politiku, á že není třeba dbát
mnozí ti, jimž angličtina
veřejného mínění.
je hlavním jazykem - do
Dále napsal, že umlčený lid v Československu
spívající synové a dcery'
a ostatních Sověty porobených zemích, právě tak
českých či slovenských
jako americká veřejnost, mají oprávněné obavy z
rodičů, kteří Českosloven
détenty. Obávají se, že Moskva získává více než
sko znají jen z vyprávěni,
Západ. Jestliže se sovětskému vedení říká, že
ale přesto je přitahují so
americké Veřejné mínění je bezmocné, aby ovliv
kolské myšlenky i činnost;,
nilo zahraniční potitiku, stanou se sověty ještě
rádi by tančili a zpívali
agresivnějšími a ještě méně ochotnými splnit
národní písně, prostě ne
ustanoveni Závěrečného aktu helsinské konference.
stydí se za svůj původ a
RSČ
za své předky. Je nutně
(Pokračování na str. i f i

V zápalu volební kampaně
V minulém čísle jsme uveřejnili komentář dr.
M. Kvetka k "uřeknutí" presidenta Forda o sa
mostatnosti' východoevropských států. Rada svo
bodného Československa reagovala na Fordovo pro
hlášeni bezodkladně telegramem tohoto znění:
"Byli jsme překvapeni Vaším včerejším prohlá
šením, že Sověty neovládají východní Evropu. Fak
ta mluví o pravém opaku. Sovětská okupace Čes
koslovenska činí z nezávislosti a autonomie, o kte
rých jste včera mluvil, výsměch."
V dalším telegramu, zaslaném kandidátu J. Carterovi, se praví mj.:
"Plně se stotožňujeme s Vaší odpovědí, že by
bylo těžké přesvědčit Američany československé
ho původu, aby s prohlášením (presidenta) souhla
sili
V předvolebním boji v Americe reagoval dále
předseda výkonného výboru , RSČ dr. M. Povolný
dopisem vydavateli New York Times na rozhovor
Cartrova poradce A. Harrimana s Brežněvem,
uveřejněný v NYT. Harriman řekl novinářům, že
účelem jeho moskevského rozhovoru bylo uti
šit Brežněvovy obavy z toho, jaký vliv budou mít
volební projevy v Americe na détentu. Harriman
prý "shledal, že Brežněv byl znepokojen protiso-
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SVĚTOVĚJ RADY CÍRKVÍ
V auguste zasadal v Ženeve Výkonný výbor Světověj rady církví. Jeho řokovanie sa očekávalo s vel'kým záujmom v světověj veřejnosti hlavně preto, že
podl'a rozhodnutia valného zhromaždenia před rokom v Nairobi mali členské
církvi předložit' správu O tom, ako sa v. ich krajinách rešpektujú ustanovenia helsinskéj dekíarácie o náboženskej slobodě. Očakávalo sa, že po sťažnostiach, ktoré
přišli valnému zhromažděniu v Nairobi ňa východéurópske režimy, bude výkon
nému výboru předložená správa o náboženskej situácii vo východnej oblasti
Európy, konkrétné, že sa poukáže na neznesitelné náboženské'poměry v komunistami ovládaných krajinách, teda aj v Československu, kde sú podTa na Zá
pade všeobecne prevládajúcej mienky náboženské poměry najhoršle, nábožen
ský útlak najváčší.

sťažnosti tamojších kreJarka Vlčková
sťanov proti zásahu režimov do ich náboženského
• Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví odstranil
bezprostřední osobní závislost poddaných na šlech
a cirkevného života.
ticích, povolil jim svobodně uzavírat sňatky, volné
Výkonný výbor Světověj
se stěhovat mimo panství, odcházet na řemesla i
rady
potom zveřejnil ob
studie. Znamenal mezník ve společenském vývoji na
šich zemí a jeho důsledky možno pozorovat i v ná
sažná rezolúciu, v ktorej
rodním českém obrození. Patent o zrušení nevolnictví
odsudzuje rasistické reži
byl vydán 1. listopadu 1781.
my v Juhoafrickej unii a
• 1. 11. 1896 se narodil první kontrabasista České
Rodézii a udělil finančnú
filharmonie a její dirigent, vysoce kultivovaný hudeb
podporu róznym tzv. osloník Karel šejna.
• Jan Sladký-Kozina byl podle rozhodnutí apelačního
bodzovacím
hnutiam na
Niektoré cirkvi z vý- pri posudzovaní priestup- stačit’ do Heisiniek, ale
soudu oběšen na plzeňském náměstí 28. 11. 1695. Max
africkom
kontinente.
Krok
chodnej
Európy
předložili
kov
proti
náboženskej
slo
nestačí po Helsinkách.
milián Lamminger z Albenreuthu. Lomikar zvaný, ne
výkonného výboru by bol
přežil jej však ani o celý rok a zemřel v Trhanoyě správy sekretariátu Svě bodě, že • je neobyčajne
Za týchto .okolností sa
raněn mrtvicí 2. listopadu 1696.
tověj rady cirkvi, ale ge- přísný a kritický voči ra výkonný výbor Světověj iste správný a všetkými
• 2. 11. 1911 zemřel malíř, grafik, výtvarný kritik nerálny tajomník Dr. Pot- sistickým režimom v Afrikresťanmi uvítaný, keby
rady církví uzniesol len na. sa s tou ištou rozhodnoa spisovatel Miloš Jiránek. Dokladem skvělého jeho
ter podrobná správu ne-, ke, ale veTmi. zhovievavý
esejistického umění je kniha Dojmy a potulky.
zásadnom stanovisku, že sťou obrátil aj na komu
A 3. 11. 1906 se narodila slovenská akademická ma předložil a tak sa světová voči protináboženskej čin vytvoří akúsi komisiu, ktonistické režimy a žiadal
lířka Lea Mrázová, žačka R. Vejrycha. Mezi její veřejnost’ doslal’ nedozvě nosti komunistických vlád.
rá bude sledovat’ do akej prepustenie politických a
práce patří zejména portrétní kresby z divadelního děla, či sa podl’a mienky
Po skončení zasadania
prostředí,' dále zátiší a krajiny. O 60 let později
miery sú vo východnej náboženských vazňov z ko
tunajších představitelův výkonného výboru mal gezemřel český sochař Karel Gabriel.
Európe porušované 1’ud- munistických vaznic
a
• P. Jan Jindřich Marek se narodil 4. 11. 1801. Jeho cirkvi uznesenia helsin- nerálny tajomník Světověj
-KPíseň česká .byla zhudebněna B. Smetanou. Přispí skej dekíarácie o nábožen- • rady církví Dr. Filip Pót- ské slobody a občianske koncentrákov.
práva, medzi nimi aj ná
val do Krameriových Vlasteneckých novin a je prů skej slobodě rešpektujú.
ter tlačovú konferenciu,
kopníkem historické prosy. Psal pod pseudynem Jan
Americký časopis Chri na ktorej . mu novináři boženská sloboda. Výkon
z Hvězdy.
stian Science Monitor pí předložili niekoUko otázok ný výbor však tuto komi
National Mutual
• Opery Léto a Poslední hejtman jsou dílem hudeb
neobjektívnosti ^siu hned’ -nezvolil a jeho
ního skladatele Miroslava Krejčího, který se narodil še, že sekretariát Světověj o tejto
INSURANCES
rady
čirkví bol veTmi Světověj rady církví. Od užnesenie vyznieva v tom
4. 11. 1891.
Volajte ’
• Měl ne jednu, ale asi deset dlouhých gypsovek, z ostro kritizovaný právě pověď Dr. Pottera na zmysle, ako by záležitost’
nichž si rád labužnicky zabafal — nesmiřitelný Lam- preto, že o náboženskom
otázky novinárov neuspo náboženského útlaku vo
Charles
Antal
bo z Fibichovy7 Hedy. ušlechtilý myslitel Prospero
východnej .Európe nebola
útlaku
vo
východnej
Euró
kojila
a
nemohla
uspoko
v Bouři — člen opery ND Stanislav Muž, který se
tel. (Melbourne)
pe mlčí. Vytýká sa aj ce jit’ . Aj teraz totiž jed doslal’ zjavne preukázaná,
narodil 5. listopadu 1896.
, .
• Návštěvníci slavných hudebních mší v chrámu mi lému výkonnému výboru. noducho opakoval len svo akoby bolo ešte stále tře
699-4866
noritu u sv. Jakuba nemohou zapomenout tamního světověj ekumenickej m- je staré vysvětleme, ktoré ba len ověřovat’ všetkv
regenschoriho a virtuosa na varhany Bedřicha Anto
štitúcie, že pokračuje aj mal aj před konferenciou
nína Wiedermanoa, jenž zemřel 5. 11. 1951.
• 6. 11. 1611 krátce po půlnoci zemřel v Třeboni po naďalej v starej koTaji-, v Helsinkách, že totiž SveT íiumimmmHninmmmmHmuiiimmmiiiuuiiiMiiin:
slední Rožmberk Petr Vok. Jeho smrtí zanikl nej ktorá bola kritizovaná na tová rada církví sleduje
Provádíme veškeré práce optické
E
přednější český rod, který po několik století výrazně valnom
zhromaždení v pozorné náboženský vývoj
přesně, rychle a za levné ceny
£
ovlivňoval politické dění celého království a podstat
Nairobi,
že totiž veTmi vo východnej Európe, že
ně rozmnožil kulturní a hospodářské' bohatství ze
3
mě a národa. Jeho odchodem se uzavřela významná prudko odsudzuje všetko je v styku s tamojšími
kapitola národních dějin a především svérázného vý to, čoho sa dopúšťa-jú re členskými cirk vámi, - aJe
:
/ ■ ■
_ -i
573 Hampton S t., —
voje jižních Čech.
žimy bielych v Afrike, ale že stále verí. že najlepšie,
• 6. listopadu 1771 se narodil v Praze Alois Jan Fran že je veTmi zhovievavý
Z '
Hampton, Vie.
2
čo móže pre tamojších i j /
tišek Senefelder, vynálezce litografie. Po nové repro
voči
rovnako
krutým
aletrpiacich
kresťanov
uro
dukční technice pátral pře to. že jako herec a dra
matik si sám chtěl tisknout své hry. Sestrojil první bo ešte, horším zásahem bit’ je, že bude udržiavať
kamenotískařský lis. Zaicžíi litografický ústav ve do náboženského života v styky s komunistickými
Telefon 598-5756
Vídni a *kamenotiskámu v Mnichově, kde roku 1824 režimoch komunistických. vládami, ale že ich nebu
zemřel.
Výkonný , výbor Světověj de %
7erejne kritizovat’, ale■ 9 V šedesátých létech minulého století přijal místo
. v lenorské sklárně miniatmista Jan Zachariáš Quast, rady cirkvi je obviňovaný, bo vyvíja ť veřejný nátlak,
žák Tkadlíkův na pražské akademii, malíř skla a že má dvojaké meradlo na ne. To . mohlo hádaní.
porcelánu, jehož podebiznářské umění zůstalo v pa
měti Máchovy milenky7 Lc-ry. Prohlásila,' že věrnou
podobiznu básníkovu namaloval jedině on. Karel- Hy
nek Mácha zemřel 6. 11. 1846 v Litoměřicích. Jeho
pozůstatky byly z tamního hřbitova vyzvednuty těsně
AKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHUI
před záborem 1. října 1938 a 6. května 1939 vystaveny
v Pantheonů Národního musea a převezený v neděli
7. května 1939 na vyšehradský hřbitov k definitiv
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
nímu uložení.
,
SMETANOVĚ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY
•
Zabloudili jste někdy při procházce po Starém
Městě -v Praze do “ ulice básníků” ? Pravděpodobně
m ladě krm ené kachny, kuřata
ano, aniž jste si uvědomili, že tímto názvem lze ozna
čit Michalskou ulici. Spíše náhoda než kouzlo ulice,
I
V
PRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENÁŘSTVÍ
jíž snad od počátku chyběl sluneční svit, přivedla
sem hned dvakrát obrozeneckého básníka a bohéma
Josefa Jaroslava Langra — nar. 12. 11. 1806, zemře]
28. 4. 1846 — , o němž nám poutavě vypráví F. Hamp]
v knize Básníkův ztracený život. Jen o tři lichá ulič
ní čísla dál stojí posud dům “ U zeleného orla” , kdy
si nazývaný “ U proroků” . V první polovině minulého
století tu bývalo často hodně veselo, když v oblíbe
ném a velmi laciném hostinci oslavovali své literár:
ní úspěchy obrozenečtí spisovatelé, mezi nimi Tyl,
Erben, Vocel, Chocholoušek a Franta Šumavský, je
den z nejlepších přátel B. Němcové, osobnost v čes
Elektrika z City: číslo 47 (ž Collins' Stí po Victoria Pde.), zastávka č. 38
kém kulturním snažení velmi zasloužilá. Narodil' so
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
27. 11. 1796. A mezi tuto společnost patřil i Josef
(Pokračování na str. 6)
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O Havlíčkovi II.

l

Fe rd in a n d P ero u tka

Položili jsme thesi: revoluce roku 1848 je zkušební kámen toho, co lze nazvat havlíčkovstvím. Havlí
ček vešel do lidové paměti jako oponent, jako buřič. Znovu a znovu je reprodukován obraz, jak, obžalo
ván rakouskou vládou, mužně, s rukou na prsou, stál před kutnohorskou porotou: Neexistuje žádný
obraz, jak, když v Praze se stavěly barikády a střílelo se, Havlíček seděl doma a psal článek proti ba
rikádám a českým revolucionářům. Řekli jsme, proč. Ve střední Evropě byla revoluce vedena pangérmány, kteří hodlali připojit Rakousko k německému spolku se sídlem ve Frankfurtu : a učinit tak
Rakousko částí Německé říše. V ní by byli češi a Slovani v beznadějné menšině. Havlíček a Palacký
nepochybovali, k čemu by toho pangermáni využili.
Havlíček všechno a kaž
dého posuzoval podle čes
kého prospěchu a nepro
spěchu. Pokud nábožen
ství se týká, byla v Hav
líčkovi všechna kritičnost,
již ukládal rozum mu vro
zený i na Voltairovi vytří
bený. Přece však by snad
bylo náboženství v jeho
mysli
lépe
pochopeno,
kdyby bylo kněžstvo vla
stenečtější.
Nebylo. Ústřední církevní vedení vy
chovávalo kněze k univer
sálnosti, což v té době v
Rakousku znamenalo protinárodně a ve prospěch
němectví.
Za
revoluce
1848 napsal Havlíček ne
vlídně: “ židi z Uher a ži
di z Německa pijí na
bratrství.” Byla pravda,
že židovským liberálním
žurnalistům a židovským
podnikatelům osud české
ho národa neležel na srd
ci. Byly toho dvě.příčiny.
Jednak, středoevropští ži
dé viděli ideál ve svém
splynutí s bohatě už roz
vinutou kulturou němec
kou,
neměli
trpělivost
zdržovat se nepatrnými
českými začátky, českožídovské hnutí vzniklo te
prve. když česká kultura
zesílila. Za druhé, revoáu-

♦

ce 1848 byla vedena libe
rály, kteří skrývali pod
svým
širokým pláštěm
pangermánství. Z těchto
dvou prvků pangermanismus židy sotva přitaho
val, ale liberalismus jistě
ano. Nebylo ani možno žá
dat něco jiného, židé tou
žili být vyproštěni zě své
ho dosud poníženého po
stavení, a nemohli to od
ničeho jiného očekávat
spíše než od vítězství li
beralismu. Ťak dvě srozu
mitelné tendence, česká a
židovská se střetly. Svět
bývá takto složitý.
Základní Havlíčkovo sta
novisko bylo: jako je doh
ra nebo špatná rakouská
vláda, tak také je dobrý
nebo- špatný liberalismus.
Podporoval rakouskou vlá
du, když vyhlásila rovno
právnost národů. Ihned se
proti ní obrátil, když od
toho upustila. To se v
české historii Opakovalo.
Masaryk dlouho zastával
ideu rakouského státu, ale
odešel agitovat proti Ra
kousku,
když se stalo
zřejmým, že Rakousko se
dohodlo s říšskoněmeckými pangermány.
Na vážkách- na nichž
T-.g L rei

T" -í -bt !

-n i***r?>*a

ny k drancování veřejných
peněz. A než v masách, v
nichž nebyl
zakořeněn
žádný řád.
Nad žádným jiným Če
chem není možno pocítit
takové potěšení z čilého a
rozjařujícího realismu ja
ko nad Havlíčkem - jestli
že máme na paměti, že
hlavním cílem v jeho do
bě byla, musila být exi
stence českého národa.
Havlíček by byl raději
vzal na sebe každou jinou
hanu než tu, že k tomu
vším způsobem nepřispěl.
Aby odolával, národu jé
třeba sebevědomí čerpává je ze své historie. Té
se také Havlíček dovolá
val, a neodvažujeme se
rozhodnout, jak daleko by
v tom byl zašel. Václav
Hanka šel na to svým způ
sobem. Aby dokázal, že
češi už v nejdávnější mi
nulosti měli významnou hi
storii i písemnictví, vyro
bil - se značným talentem
- své proslulé padělky.
Rukopis Královédvorský a
Zelenohorský. Myslíme, že
sí vzpomínáme, že Havlí
ček Je s chuti citoval.
zzxz&a. M B d i
jwřáá- N & d y napadá: Byl by
fca než v sfed éě a ežckví, m letí. í kdyby byl věděl?
které ijyiy vždy fřáp tw e- (P A r aóovám oa sír. 6}

lo v neprospěch roman
tismu, že hlavní jeho síd
lo bylo v Německu, jehož
úmyslů se Havlíček obá
val. Mimo to pozoroval,
že jemu tak protivné šarlatánství nalézá hejspolehlivější útulek v rozlývavém romantismu. Na sou
časný romantický a pangermánský
liberalismus
tolik se zlobil, že mu vy
týkal i pěstování literatu
ry: “ Vy pro zábavu svou
á svých paniček romány á
divadla sepisujete, nové
mazurky
komponujete.”
Za to snad někteří mohli
Havlíčka kritisovat. Ale i
z hříchu zaostalosti napro
sto podezřelý německý
básník Heinrich Heine na
psal tenkrát: “ Svoboda je
ztracena, teď zase pokve
tou román a novela.”
Jestliže se někteří diví,
že se Havlíček - aspoň na
chvíli - zastával rakouské
vlády, musejí se také di
vit. že Voltaire, tento otec
svobcxfcmyslnosti. se za
stával francouzské monar
chie. Oba odpovídali na
sfeBteĎBSst své doby. Voitaire videi v králi lepší
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Václav Dušek:

Druhý dech.

nakladatelství, ústí
Kčs 17.-.

Severočeské

n. L., 1975, str. 196,

E X U N O O M N ES
Jíž dlouho jsem se v této rubrice nezmínil o sou
dobém románu vydaném v Československu — ze dvou
důvodů: jednak nemám přílišný zájem tyto produk
ty socialistického realismu číst a i kdyoych chtěl,
nemám je k dispozici, čs. vydavatelé je ovšem ne
posílají redakcím exilových novin.
Stalo se, že mi někdo poslal z domu knížku s
tvrzením, že jde o nejlepší román vydaný v poslední
době v Československu a že stojí za přečtení. Po
tvrdit mohu pouze to druhé, že stojí za přečtení, ale
v jiném smyslu než čs. knižní fronta soudí. Člověk
pozná, na jakých vlnách se houpe česká beletrie.
Mám pramálo chuti se Duškovou knihou zabývat
podrobněji, za zmínku ale stojí.
Příběh se zabývá mladým šoférem rozvážejícím
maso a uzenářské výrobky, jeho ještě mladší, ale
zkušenější manželkou, která měla dítě za svobodna
s pánem, který se o malou Barušku začíná zajímat
,až po pěti šesti letech a to právě v době, kdy se
náš příběh rozvíjí. Nevlastnímu otci velmi záleží, aby
jej děvčátko mělo rádo a říkalo mu “ tati” . To je
všelidské a docela sympatické téma. V románě se
všichni snaží, aby to jaksepatří klapalo, jen vlastni
otec dítěte z neznámých důvodů míní uplatňovat svá
práva, což se zmíněnému šoférovi nezamlouvá. To
je všechno hezké, autor se ale pokouší tento mikrosvět lidiček někde ze severních Čech- izolovat od
ostatního světa, který jako by neexistoval. Za to více
se mluví o tom, co je k snídani, obědu a večeři —
je to vyprávění o spotřební společnosti, která odmítá
analyzovat včerejšek, o dnešek se nezajímá a o
zítřku neuvažuje.
Přístup k takové koncepci může být podmíněn dvě
ma důvody, oba jsou smutné. Buď je to skutečně
tak a občánkové se zajímají jen o svá zažívací a
jiná ústrojí a aby v koupelně tekla teplá voda. Ane
bo autor ve snaze zamezit jakémukoliv střetnutí s
cenzurou, absolutné opomíjí politícko-socíálně-ekonom idké vztahy a líčí své hrdiny jako tvory bez zájmu
0 cokoliv krčmě malého štěstí, které sestává z bez
keofiikíalhQ a nasyceného rodinného života. Prosím.
Emigrant snad ještě při čtení této knížky profituje
ze zcela nové a jemu neznámé terminologie, čí spí
ce žargonu, týkajícího se těch všech kermeiínů. trvá
nu. tatranek a pribináčkú. tj. výrobků čs. potravinář
ského průmyslu, kterým hrdinové příběhu holdují.
Bylo by nespravedlivé, kdybych této knížce upřel
jistou fabulační a stylistickou dovednost (V. Dušek
se narodil r. 1944, dnes žije v Krupce u Teplic a
kromě Druhého dechu napsal prvotinu Panna nebo
orel a povídky), ale a ť již pro ten či onen důvod,
zcela se vyhýbá problematice normálního života. Je
to vlastně protimluv kulturní politiky marx-Ieninismu.
V letech padesátých se román o mladých lidech mu
sel hemžit modrými košilemi a dunět pneumatickými
či jinými kladivy frazeologie a ideologie, román z
roku 1975 o společenské nadstavbě bezvýhradně mlčí
a spokojí se s člověkem — spotřebitelem. Je to lite
rární produkt motivovaný nihilismem falešného věku,
který se nazývá Socialismus.
- IP
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Kalendář HD
(Pokračování se .str. 4)
.Jaroslav Kalina, jenž se narodil 9. listopadu 1816 v
Novém Boru u české Lípy. Jeho balada Kšaft, která
byla vydána jako kramářský list, se stala velmi po
pulární. Na domě čp. 436 jest umístěna pamětní
deska, jež chodci připomíná, že tu bývala expedice
Dělnických listů, jež řídil Josef Barák, a v témže
domě bývala i redakce Hlasu, kde pracoval J. Ne
ruda, který se v prostorném tomto domě zvaném “ U
zlatého melounu” , kde bývala Linková taneční ško
la, seznámil 6. 11. 1851 se svou “ věčnou nevěstou”
Annou Holinovou. černému Honzíkovi z Ostruhové
ulice bylo tehdy 17 a Aničce pouze 14 let. A v tomto
domě zemřel přítel a spolupracovník Puchmajerův š.
Hněvkovský. Vedle Zeleného orla nás upoutá dům
“ U jelena” , s nápadným, zdaleka viditelným domov
ním znamením, dům, v němž strávil poslední čtyři
roky života básník Kytice Karel Jaromír Erben, který
se narodil 7. 11. 1811 a který v tomto domě 21. 11.
1870 zemřel.
• Úředník smíchovské spořitelny Jindřich Plachta
začal svou hereckou kariéru u Vlasty Buriana a má
velké úspěchy s Paní Acetylénovou. Později se stal
členem Městských divadel pražských, hostoval i v
ND, ale angažmá v něm nepřijal — necítil se tam
“ ve své kůži” . Filmový a divadelní herec J. Plachta
zemřel 6. listopadu 1951.
• 7. 11. 1876 byla premiéra Smetanovy opery Hu
bička, k níž napsala libreto podle povídky K. Světlé
Eliška Krásnohorská. Hubička vznikla z hluboké in
spirace, čerpané v lesích, uprostřed krásné přírody v
jabkenické mysli vně.
• 7. listopadu 1946 byl jmenován pražským arcibisku
pem pozdější kardinál Josef Beran.
• Císařský rada, člen rakouské panské sněmovny,
knižní nakladatel Jan Otto se narodil 8. 11. 1841. li
něho vyšla r. 1897 první česká moderní bibliofilská
kniha, Mrštíkova Pohádka máje, vyzdobená Zden
kou Braunerovou. Manželé dvou jeho dcer. výtvarný
historik Mádl, malíř Boettinger a pak prof. Pelnár.
zaujali významná místa v umění a vědě. Vnučkou
Jana Otty je tanečnice Milča Mayerová.
• “ Hviezdoslav si umienil oslavovat’ hviezdv, a osla
vuje národ svoj” ,. napsal o významu Hviezdoslavové
v monografii P. Bujnák. Nejkrásnějším Hviezdoslavo
vým dílem je Hájnikova žena, idyla mladého man
želského štěstí, končící málem tragicky, dílo zasa
zené do krásné horské přírody. Pavel Orságh-Hviezdoslav, který zemřel 8. 11. 1921, byl slovenským ná
rodním buditelem a vlastencem, který věřil v lepši
budoucnost svého národa v těsném soužití s Čecby.
• Redaktor a organisátor slovenského literárního ži
vota Andrej Truchly-Sytniansky, který se narodil 9.
11. 1841 a zemřel 28. 10. 1916, kladl velký důraz na
to, aby mladá slovenská spisovatelská generace ne
narušila kontinuitu s generací štúrovskou. Ke skupině
začínajících autorů, jež byla soustředěna kolem alma
nachu Napřed, zaujal jednoznačně odmítavé stano
visko a nejvýznačnějším představitelům této skupiny,
P. O. Hviezdoslavovi a K. Banšellovi, zamezil přístup
do časopisu Orel, který redigoval.
A 10. 11. 1866 se narodila česká divadelní a filmová
herečka Růžena šlemrová.
• 11. listopadu 1891 se narodil operní pěvec, režisér
a sbormistr Ján Kuehn, profesor Akademie music
kých umění v Praze, zakladatel českého pěveckého
sboru a Kuehnova dětského sboru,, s nímž- měl vý
znamné umělecké úspěchy.
9 Literární estetik Jan Mukařovský býval dosti
častým návštěvníkem Písku, kde se 'narodil. Zde
navštěvoval profesora Josefa Kotrče a spolu a někdy
i s profesorem KotaJkem promýšleli tvarové ustro
jení některého významného básnického díla. 11. li
stopadu vzpomeneme nedožitých 85. narozenin Mukařovského, který svoje krásné celoživotní dílo po
špinil po 48. roce spoluprací s dnešním režimem• 11. listopadu uplyne 50 let od premiéry Bergova
Vojcka, jehož uvedl v ND tehdejší šéf opery Otakar
Ostřčil, který nebyl právě oblíben pro svůj levě orien
tovaný umělecký postoj. Tehdy se národ rozdvojil, na
nadšené příznivce díla a na jeho prudké odpůrce. A
o premiéře byl poprask! Nejen že při představeni
podlehl záchvatu mrtvice náměstek primátora dr. Va
něk, ale diváci se tak důrazně ohradili proti provo
zování této hry, že policejní komisař musel pro ne
klid přerušit představení a požádat návštěvníky, aby
vyklidili hlediště. Příštího dne byl vydán Zemským
výborem zákaz dalších představení.
• český sochař Stanislav Sucharda se narodil 12. 11.
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Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
G. POSPÍŠIL
38 Boronia Gr., East Doncaster, Víc.
Telefon 842-1725

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

O Havlíčkovi
(Pokračováni se

str. 5) zlepšil stav celé země.”
Takové naladění v naší do
bě je mnohými prohlašo
váno za odbytou buržoasní
morálku, ačkoli nevyložili
přesvědčivě, proč je to
vadná morálka. Avšak teď
to vyšlo najevo: Havlíček
byl buržoa, se všemi' tě
mi vlastnostmi i ctnostmi,
jež buržoasie mívala, když
přebírala vedení z rukou
úpadkové šlechty a círk
ve.

Nechť jeho duch nám od-,
pustí toto přemítání.
Voltaire, ne Rousseau,
jak jsme už řekli. Bylo to
rozhodnutí celé Havlíčkovi
bytosti. Ve Voltairovi na
lézal praktičnost, jíž sám
byl pln. Voltairův styl byl
jako jasný den, kdy vše
je příjemně zřetelné, Ne
bylo třeba Havlíčka k to
mu přemlouvat, jeho vlast
ní pud vedl k jasnosti.
Rousseau přidal do litera
tury stíny noci.

Je-li co možno říci o"
Havlíčkovi s jistotou, tedy
to, že o stíny noci nestál.
Jako Voltairovi, politika'
mu byla ne “ filosofování
dopovětří", jak se vyjád
řil, nýbrž praktická čin
nost, která má činit život
snesitelným a bezpečným.
Byl pln nechuti k bohém
ským existencím a ješit
ným radikálům. Napsal:
“ Kdo sám sebe a svou ro
dinu Zachovalým a žád
ným způsobem uživit ne
umí, nevěřte mu, že dove
de radu dát, jak by se

V. jednom Dickensově
románu se žena, matka
rodiny, úplně zaměstnává
africkými záležitostmi, a
od rána do večera p íš e !
dopisy lidem v Africe. Dě
ti jsou hladový a roztrhá
ny, .umlčený manžel sedí
v koutě, ale ona den ze
dne je fascinována tím, co
se děje na jiném kontinen
tě. Něco takové by Havlí
ček byl sepsal, kdyby byl
romanopiscem.
Co může snad být poklá
dáno za havlíčkovstvi v
tak. rozdílné době? O tom
se -odvážíme přednést své
domněnky..

T ato

k n ih a , k te rá

je

z d a rm a , to p ro k azu je .

Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je pro-.o znepokojující pozorovat, jak sr
' jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše petuze a váš život” — “ Your money
and your life” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištěni pak, že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
néněžních záležitostech, jako o kupování a
__drancování domu,
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nebo použitého
auta, placení
daní, životních
z dědictví atd.
Je to též
zásobárna
informací
o jiných peněžních
záležitostech.
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Požádejte o
‘ # výtisk ředitele
m nejbližší filiálky
‘|
Národní banky.
Netvrdíme, že
í|| známe metodu,
.11 jak okamžitě
'11 odstranit inflaci.
|| ale touto knihou
_ JÉ můžeme zmírnit ■
í e$ náraz. A to

IP National Bank
300-P-954

1866. Byl žákem Myslbekovým, a od roku 1915 profe
sorem medailérské školy na pražské Akademii. P rv
ního veřejného úspěchu. dosáhl reliéfem Ukolébavka
a v této práci pokračoval pohádkovými reliéfy Vrba
a Poklad na motivy Erbenovy Kytice i reliéfy na
vlastenecké náměty (Libuše věští' slávu P rah y). .
• Slovenský sochař, a malíř Stanislav Bíroš, naroze
ný 12. 11. 1901. pochází z Bytče. Studoval na Vysoké
uměleeko-průmyslové škole v Praze. Jeho práce charakterisaje blízký vztah k realistické sochařské tra
dici — eapř. reliéf na bankovní budově v Povážské
Bystřicí.
. -:
• 12. 11. 1951 skončil sebevraždou básník Konstantin
Biebl — nepřímá oběť komunistické zlovůle, let pa
desátých. V roce 1928 dostal první cenu za nejlepší
básnickou sbírku v soutěži vypsaně k desátému výro
čí Aventina — za sbírku básiií Ikaros, která vzbu
dila manífestačm a několikasloupcovou pozornost kri
tiky.
• Zdický kaplan .páter Josef Vorel je autorem ná
pěvu k písni Nad Berounkou pod Tetínem, k níž slo
žil slova Josef Krasoslav Chmelenský.' Stalo se tak
v létě 1826 na faře v městečku Žebráku při oslavě
nedávné instalace děkana Vojtěcha Nejedlého. Šlo
o sázku, že Chmelenský napíše báseň, dříve, než Vorel
dopije poslední šálek černé kávy a Vorel se zavázal,
že složí k veršům nápěv dříve, než poeta vykouří je
diný doutník. Vyhráli oba a svědky byli ještě další
přítomní hosté Šebestián Hněvkovský a Vojtěch Sed
láček. Hudební skladatel J. Vorel se narodil 13. listo
padu 1801.
• 13. 11. 1906 se narodila divadelní a filmová hereč
ka Světla Svozilová, která prvně účinkovala v roce
1931 ve filmu To neznáte Hadimršku.
• Syn profesora kreslení a matky malířky květin,
žák M axe švabinského a asistent prof; T. F. Šimona,

malíř a grafik Cyril Bouda, se narodil 14. 11. 1901
v Kladně. Za kmotra měl Mikuláše Alše. Děd, strý
cové, tety, babička,- každý se něčím proslavil. Je
den postavil pomník Palackému (St. Suchárda), jiný
vyzdobil pražský orloj vyřezávanými figurkami (Voj
těch Sucharda). Bouda je předním představitelem
soudobé české grafiky a. těžko vypsat v krátkém
medailónku vše o jeho díle. Litografie Telč, ilustra
ce knihy Jan Maria Plojhar od Zeyera, olej Krajina
u Jičína; nesčetná ex libris, divadelní výpravy, poš
tovní známky, plakáty, mosaiky, bankovka . . .
@ Kromě starého židovského hřbitova je dnes v
Praze snad nejstarší malostranský hřbitov, kam byli
od r. 1787 pohřbíváni osadníci z Malé Strany a Hrad
čan. V tomto lapidáriu hřbitovní plastiky, dlouho za
nedbávaném, najdeme náhrobky s řadou zapadlých
jmen z oblasti hudby. Odpočívá tu, ač nyní již není
známo přesné místo,: hudební skladatel a kvavírista
Vincenc Mašek, který zemřel 15. 11. 1831.
• A 15. listopad, 1916 je úmrtním dnem malíře Fran
tiška Ženíška, podle jehož kartónu bylo provedeno
sgrafito Boj se Švédy na Karlově mostě r. 1648 na
Smetanově museu v Praze. Vyzdobil také Grégrův
sál Representačního domu historickými a alegoric
kými malbami. Odpočívá na Olšanech a jeho hrob
zdobí busta L. Kofránkal
• V naší literární historii má své místo Jan Vilikovský, který působil jako profesor- české a sloven
ské literatury na bratislavské universitě. Po .propuš
tění ze služeb “ slovenského státu” přešel na univer
situ do Brna, kde 15. 11. 1946 zemřel. Vilikovský po
stavil své mnohostranné filologické, historické a li
terární vzdělání především do služeb studia české
středověké literatury (Latinská poesi žákovská v Če
chách, w d a l Legendu o sv. Kateřině a Prosu z doby
Karla IV.).
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Mojmír Klánský: Vyhnanství (Index,
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Kolín n. Rýnem, 1974)

Selské srdce
Až dosud jsme četli v exilu z českého venkovského prostředí jen Javorovu
epopej KUS ŽIVOTA TĚŽKÉHO. Nyní Index vydal jako první z Příběhů ze
šuplat román někdejšího reportéra Zemědělských novin, který žije v Českoslo
vensku. Klánský napsal už dvě knihy (Soused a Sedm dní), několik rozhlaso
vých her. Román Vyhnanství vyšel v československém samizdatu a úryvek v
německém překladu ve zvláštním čísle časopisu Kontinent Sonderbag Prag.
Idea obou knih je téměř totožná: láska k půdě, nezničitelná politickými převraty,
končící teprve posledním dechem toho, kdo jí propadl. Javorův román je ovšem
zaměřen spíše na politické události, které rolnický rod omílají až skoro do
úplného zániku. V Klánského vyprávění zasáhl do života Františka Hrazděry jen
únor 48> přesněji řečeno socializace české vesnice. Zasáhl však katastrofálné,
vyvrátil jeho život z kořene.
Z Františka Hrazděry se stal ze dne na den kulak. Majetek mu sebrali,
nařídili vystěhování do bytečku na statku, kde se stal krmičem býků. Vzorným
krmičem, léta nejlepšim na okrese. Ale stáří a revma ho zdolají. Teď může ži
vořit, poléhává v posteli, sotva si přihřeje polévku, kterou ho každý třetí den
zásobuje sousedka. V testamentu pamatoval na své děti, rozdělil mezi nimi pe
níze, které jako krmič našetřil . . . , "dal u kameníka vytesat nový náhrobek a
pomnik a předem zaplatil hrobníkovi v Úslavicích, aby se postaral o jeho
umístění na rodinném hrobě.... Pak ještě sepsal u notáře poslední vůli s přá
ním, aby tam uložili i jeho, a přiložil peníze na pohřeb."
To je výchozí situace.
Děj je uveden do pohybu
pochybou, zda Hrazděrovc
přání být pochován v rod
né vsi, bude splněno. Za
jde za okresním tajemní
kem, aby mu dovolil kou
pit si ve vsi, odkud bvi
vyhnán,
domek.
Prosí
marně, rozeštval by prý
ves jako kdysi, kdy polo
vina rolníků čekala, co
udělá Hrazděra, jaký bude
jeho postoj k JZD. I teď
po letech tedy zasahuje
únor, či spíše jeden vesni

čan, kterého kdysi nachy
tali při krádeži podsvinéete a který se ten stal vy
sokým pánem v obci.
Ale v největším zoufal
ství přece jen svitne na
děje. Zootechnlk ze statku
mu vymůže. ze se Hraz
děra může přestěhovat na
území Úslavic do polo
rozpadlé hájovny na okra
ji obecního katastru. Z
počátku si chce pouze do
mek upravit tak
aby v
něm mohl bydlet. Ale v
žilách mu kolotá neklidná

Jde o podobnost ryze náhodnou . .

UPRCHLÍK NA SCESTÍ
Jaroslav Kujeba
Ne, nedá se říci, že československý politický
uprchlík Jan* Kandrdásek byl nenormální od saméhc
počátku svého pobytu v zahraničí. Zvrhlost se u ně
ho začala projevovat až někdy na podzim 1968. Dc
té doby o ni nikdo nevěděl.
Tehdy se u něho jednoho krásného dne objevil
pan Syřiště. Slyšel prý, že pan Kandrdásek je tady oč
osmačtyřicátého a že by tedy jemu, který do země
Wišel před několika měsíci, mohl poradit. — “ Velmi
rád,” řekl pan Kandrdásek a nabídl hostu kávičku
a trochu tamějšího vínka. — “ Chtěl bych stavět ba
rák,” začal pan Syřiště bez dlouhých okolků. “ Jistě
víte, jak na to.” — Pan Kandrdásek musil přiznat,
že nemá ponětí. Cítil se méněcenný. — “ Jak to, že
to nevíte?” děl pan Syřiště nevrle. “ Ten dům, ve
kterém bydlíte, jste si přece postavil, či ne?” —•
“ Ne,” odvětil zkroušeně pan Kandrdásek. — “ Ale
patří přece vám,” naléhal pan Syřiště. — “ Ani zdá
ní, to mám pronajaté.” — “ Jste tu dvacet let a
ještě nemáte vlastní dům?” podivil se pan Syřiště.
“ Já už koupil na Gardě parcelu a teď mi jde o to
postavit na ní vilu a osázet zbytek olivami.” Dopil
spěšně kávu a poroučel se, kroutě udiveně hlavou. Za
čas se panu Kandrdáskovi doneslo, že pan Syřiště
o něm roztrušuje, že je nějaký nemreouch neschop
ný, že to asi nemá v hlavě v pořádku, když ještě
nemá vlastní barák, o olivách na Gardě ani nemluvě.
Nevěřili tomu ovšem všichni krajané a pan Holub
pozval pana Kandrdáska k sobě. Pan Kandrdásek
přijel ve svém modravém fauvéčku předpotopního roč
níku.' “ Hlavně, že jezdí,” vykládal trochu rozpačitě,
když mu pan Holub ukázal v garáži svého saaba a
podivoval se obstarožnosti jeho vozu. — “ Já bych se
v takové krabičce od sardinek necítil ve své kůži,”
pokračoval. “ Já musím mít každý rok nové a pod
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selská krev, která nedovo
lí'odpočívat. Přemáhá bo
lesti, ale dře. sází, pěstu
je, žne. Obstará si králí
ky, holuby, kozu, tele.
prasata.
Začíná prostě
znovu hospodařit s jwstedními sílami, které v sobě
násilím zmobilizuje.
“ Cítil ske, že by si mněl
odpočiixxs, ale bál se. ahy
ho uprostřed nedáfcoBČessé
práce nepřekvapila, zima
Vydrž .opakoval svému tě
lu. Vydrž! Pak si- odpoči
neš
.”

BÁBA VYPRAVUJE
Nebo: “ Ve sklepě už
měl rance vlny, dva pyt
le křížal, hrnce s vepřo
vým a na tyči umístěné
napříč sklepa visely kusy
uzeného. Ale to byl jen
začátek, uvědomoval si,
vždyť další prasátko v
chlívku už mělo přes met
rák. Brzy se narodí kůzle
a kozička dá tolik mléka,
že je bude muset zkrmovat prasetem a králíky.
Kvokající slepice -sedí na
vejcích, které přinesl. A
tak tu bude na podzim
hejno hus a nové slepice.
Patnáct set vajec, nejmé
ně. Kůže z králíků, proto
že bude muset část zabít.
Peří. Ale co měl dělat?
Každý krok sám volal po
dalším. Musel. Už o ni
čem nepřemýšlel. Musel."
Hodí se tedy nový ku
lak vedle ztamírajkábo
JZD ve vsí. Musí své úspěcfey před veřejností
skrývat. Boji se lidské zá
vistí. závisti hospodářů,
kteří k hospodaření zira« í jakýkoli poměr, proto
že nehospodaří na svém.
Hraadára je svým pánem,
není závislý na straně, na
tajesisífcsvi. na .nikom. Do
práce í*0'žeoe jeho srdce.

volvo nejdu. Tuhle jsem koupil focáa své ženě a o
vánocích dostane můj syn LambcrgMm. ovšem bude-li mít k světu vysvědčeni. Jinak se musí spokojit
se svým starým pežotem.” — Pan Kandrdásek by
byl svůj volkswagen nejraději schoval. Aby zakryl
svůj stud, zeptal se plaše: “ A stavět Detiadeíe?" —
“ Kdepak,” odpověděl pan Holub, “ já jsem pro rych
lost. Dům je pro mne příliš statický. Já ho měl do
ma. Vilu a ť si postaví pan Syřiště, ten bydlel v Čes
koslovensku v havarijním paneláku.” — Pan Kandr
dásek se se svým “ broukán” odplížil za šera. Za
čásek se doslechl, že je skoro ostudou emigrace, pro
tože se nezmohl na větší auto. Nahrává prý tím ko
munistům, kteří tvrdí, že se uprchlíkům na Západě
vede bídně. Krajané se od něho začali odtahovat
jako od člověka, který nemá tu pravou uprchlickou
rovnováhu.
V přědprázdninové době se pan Kandrdásek setkal
náhodou s několika neznámými krajany v hostinci.
Zřejmě neměli o jeho zvrácenostech dosud ani potu
chy a tak před ním bez ostychu rozvíjeli plány na
dovolenou. Pan Kandrdásek mlčel, ale nebylo mu
valně. Costa Brava byl ten nejobyčejnější cíl krajan
ských cest. Celou dobu se obával, že se ho někdo
zeptá: “ A kampak vy, pane Kandrdásku, letos na
dovolenou?” Bude muset říci, že ty tři neděle stráví
procházkami po lesnatém okolí, koupáním v blízké
řece, houbařením, četbou. A když mu tuhle otázku
konečně položili a pan Kandrdásek se vyzpovídal ze
svých sousedských plánů, nastalo ve společnosti zlo
věstné ticho, těhotné ostrakismem. — “ Proč jste tedy
utíkal,” ptali se ho, “ když ne proto, abyste si mphl
zajet, kam se vám zachce?” — Pan Kandrdásek pro
vinile mlčel, ale v duchu připouštěl, že se od nor
málních uprchlíků liší absolutním nedostatkem touhy
projet andorrskými serpentýnami, vidět naleziště opá
lů v Coober Pedy, projít se po Broadwayi nebo vy
stoupit na Ararat. Shledával, že se mu děje právem,
když se s ním krajané nechtějí stýkat.
Považoval si tedy za čest, když ho navštívil pan
Vostřel. Pan Kandrdásek mu nabídl kávičku a tro

Byl jeden pes,
do pece vlez,
našel tam homolku,
běžel s ní k Nymburku.
Přiletěla k němu vrána,
to byla jeho máma,
přiletěl k němu slavíček,
to byl jeho tatíček,
přiletěl kos,
utrh mu nos.
Kde je ten kos ?
Do lesa zaletěl.
Kde je ten les ?
Na prach spálenej.
Kde je ten prach ?
Voda ho pobrala.
Kde je ta voda ?
Volí ji vypili.
Kde jsou ti voli ?
Řeznici je zabili.
Kde jsou ti řezníci ? .
Na vojnu je dali.
Kde jě ta vojna ?
U bílýho kamena.
A kde je ten kámen ?
Sekulička amen.
Z Čech

Brání svůj majetek pro
ti lupiči, ačkoliv má vše
ho víc, než kdykoli může
spotřebovat.
Zapomene
zcela na to, že za pět let
má být hájovna zbourána
a že tedy i toto jeho ho
spodářstvíčko
skončí.
Když si to uvědomí, a

když je mu tento záměr
z úřední strany nepřímo
potvrzen, vzdá všechno.
Naspořené peníze rozposílá svým dětem. Rozbije
chlívky, ploty, stáje a obě
sí se. Do rána je hájov
na do posledního zvířátka
(Pokračování na str. 8)

chu tamějšího vínka, ale pan Vostřel se hned po
příjezdu sháněl, kde má pan, Kandrdásek stáj a jaké
chová koně. Když pan Kandrdásek popřel, že by —
kromě svého autka — vlastnil byť i jedinou koň
skou sílu, odvrátil se od něho pan Vostřel, kávy se
nedotkl a jen vyprávěl, že by bez koní pro něj ne
bylo života, že jsou pro něj symbolem svobody, pro
kterou opustil trýzněnou vlast. P ři příštím koňském
guláši si pan Kandrdásek připadal jako lidojed a
vlastizrádce. To už se o něm v krajanských kruzích
veřejně povídalo, že by snad — v zájmu ryzíhx.
uprchlíctví — bylo dobré, kdyby byl internován někde
v ústavu pro cboromyslné.
Hůl nad ním však krajané definitivně zlámali poté,
co k němu čirou náhodou zavítali panové Pachole
a Rybář. Pan Kandrdásek k nim. okamžitě pojal sym
patie, protože nehovořili o tom, že nemá vilu a že
je nutno stavět, aby se člověk cítil jako doma, ani
o tom, že nemá rollsroyce, kterým by reprezentoval
výtečnou finanční situaci celé politické emigrace. Nevytýkali mu, že nezamýšlí odjet na dovolenou do Ja
ponska ani do Laponska, ani mu nezazlívali, že se
koně bojí, třebas není maličký, místo aby ho choval.
Zprvu se zdálo, že se ho ani nezeptají, proč utekl.
Proto jim radostně ukázal svou knihovnu. Upozornil
zvláště na knihy exilových nakladatelství. Měl je
všechny. Pánové Pachole a Rybář se zhrozili: “ Za
co vy vydáváte peníze! Snad také neodbíráte exi
lový tisk?! Vždyť je možno kupovat lepší knihy ve
zdejším jazyce a zdejší noviny vás informují důklad
něji.” Pan Kandrdásek usvědčen přiznal i exilový
tisk. Pánové Pachole a Rybář se rozhořčeni odporou
čeli. Vycházejíce, mumlali si pro sebe: “ Teď už je
mi jasné, že nemá peníze ani na fáro, ani na koně.
A chápu také, proč nebyl dosud na Tahiti.” Od té
doby s panem Kandrdáskem nepromluvil řádný uprchlík ani slovo.
Pan Kandrdásek však jde do sebe. Přestal odMrat české exilové knihy a noviny. Tak ušetří za rok
dobrých 60-70 dolarů. Za jak dlouho nebude njít
aspoň na ojetého oplíka . . .?
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Dr. B. Horák
Ve Washingtoně zemřel 13. října ve věku 77 let
Dř. Bohuslav Horák, manžel Milady Horákové, kte
rou komunisté v roce 1950 popravili.

Všichni jsme mu říkali Milan, ačkoli jeho pravé
jména Dyio Bohuslav. Začala mu tak říkat pry už je
ho babička. Horák pocházel z východních Čech, z cerR e s ta u ra n t " L A B U Ž N Í K "
mlova, kde jeho otec byl řídicím učitelem. Chodil
123 B a y s w a te r R d .
F
B
do školy v Jelčí nad Orlicí, studoval na hospodářské
R u sh cu tte rs B a y
p
» škole v Chrudimi a doktorátu dosáhl na vysoké ško
le zemědělské v Praze. Ale nevěnoval se zeměděl
ské vědě, nýbrž zemědělskému rozhlasu, jehož se stal
Otevřeno v úterý až zoQotu od 5 do 10 hodin večer,! v československém rozhlasu posléze ředitelem. Ti,
v neděli o< 12. hrd. polední do 9 hodin večer, í kdož pamatují počátky rozhlasu v Československu,
jistě si vzpomenou na strejčka Rákose a jeho po
, v pondělí zó.vřeárt.
•i
pulární pohovory se sousedem Brázdou. Ty1znal snad
®
Přesvědčte se o jaKosti našich jíd e í.
i
každý posluchač a to i nezemědělec. Dobrácký Rákos
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných, i — to byl Dr. Horák, který správně pochopil, že
šířit vzdělání mezi prostými zeměděici nelze učený
mi traktáty a duchamornými statistikami, nýbrž že
je nutno mluvit s nimi jejich jazykem, jejich způso
bem. — Ale přišel soumrak československé demokra
* H O DIN ÁŘ *
M E L iO R A K E N N E L S
, „
,
O dovolené nám svěřte
cie a také soumrak poklidného života Dr. Horáka,
ZLATNÍK
svéh0 pejska
jeho manželky Dr. Milady Horákové i jejich jediné
STEVEN VARDY
Jednotlivé ubytování
dcerky Jany, kterou Horák něžně miloval. Jakmile
7 x 5 m.
se vlast octla v smrtelném nebezpečí, manželé Ho
590 George St..
Přijímáme
rákovi neváhali ani okamžik a vstoupili do odboje.
Sydney
hárající feny
V roce 1940 je gestapo dopadlo o byli oba zatčeni.
(proti Trocaderu)
Udělejte si
Horák, odsouzený na léta do káznice, cestoval z
- ,
záznamvčas.
jedné trestnice do druhé a umíral doslova hlady,
Velký sklad zlatých aj
MOJžfá '
zatímco jeho ženu nacisté mučili v koncentráku. Ko
šperků, hodinek aia.
L - & c - MOJZI$ .
nec války ho zastihl v Bambergu a do Prahy se po
Opravy se zárukou.
Cedar ^ e k Rd.,
mnoha útrapách dostal v tak zbědovaném stavu, že
Mluvíme česky
THIRLMERE,
musel na měsíc do nemocnice. Pak krátce pracoval
a slovenský.
NSW. 2572.
v ministerstvu informaci.
Telefon: 61-8579
Tel. 046 - 818426
___________________
_______________________________
•
Ale pro něho i pro jeho Miladu, která se také vrá
tila z koncentráku, nebyl ještě konec kalvárie. Ko
V N E D Ě L I D N E 7. LIS T O P A D U 1976
munisté se zmocnili vlády. Horák ztratil zaměstnání
o 2. hodině odp. uctíme památku Otce S. Miky a a jemu i jeho ženě znovu hrozil žalář, ba smrt. V
zesnulých krajanů bohoslužbou na rockwoodském roce 1949 je přišli zatknout, Miladu dopadli, Milanovi
hřbitově ve “ Shrine of Remembrance” . Za nepřízni se podařilo zázrakem uniknout. Musel se však dlouho
vého počasí budeme v kapli, blízko níž O. Mika od skrývat, -než ho přátelé převedli přes hranice do Zá
padního Německa.
počívá.

J

Komunisté zaranžovali s Miladou Horákovou ne
P O S L O U C H E JT E Č E S K Ý R O Z H LA S V S Y D N E Y
slýchaný monstreproces, který zoufalý Horák sledo
každé pondělí o %2. odpoledne a každé úterý o %10. val v rozhlase v uprchlickém táboře. Byla to pro ne
hod. ráno na stanicích 2EA. vlna 800 KHz.
bo děsná chvíle, když sfyšei, že jeho Milada byla
odsouzena k smrti. Vedoucí mozky světa zapřísahali
^iy^ini-,0 t V * h lu l^ é m ^ ía lu oznaníu^^^^^š^m” ^ čs. komunistickou vládu, aby na sehe nebrala tak
a
příbuzným a zn ám ým , že dne 14. říjn a í strašnou odpovědnost. A když 27. června ohlásil praž
ský rozhlas, že Milada Horáková byla i se svými
1976 zem řela v Brisbane ve stá ří 66%
druhy popravena, svět se zděsil. Přátelé Horákovi,
kteří s nim byli v té době v uprchlickém táboře,
vzpomínají na tu chvíli dodnes se sevřeným hrdlem.
Zsinalého Milana museli hlídat z obavy, aby si něco
neudělal. Od té chvíle se pak Horákovo úsilí soustře
dilo na to, aby se mohl setkat se svou dcerou Ja
nou. Musel však čekat 16 dlouhých let. Konečně v
roce 1968 se Jana mohla vystěhovat a přijela za
otcem do Washingtonu, kam mezitím přesídlil. Dr.
Horákovi bylo dopřáno několik šťastných let prožít se
svou dcerou, která se pravdala za profesora Karla
Kánského a těšit se se svými dvěma krásnými vnou
čaty. V jeho pokoji visel velký portrét Milady, kte
■
roku naše drahá m anželka, m am inka a p rý sám namaloval a který se v nesčetných kopiích
9
babička, paní
S rozletěl do "světa.

I

Marie
V o h ra d ski,
|
rozená Ja ro lím k o v á .
S
Pohřeb se konal dne 16. říjn a dle přání j§
zesnulé žehem a urna s je jím popelem byla S
zaslána do Československa k hrobu je jí m atky 9
a syna Ja ro u šk a.
jj
Budeme síáie vzpomínat !
|
Fran tišek Vo hradský, manžel
Fran tišek V ohradský, syn g
B risban e, Queensland, Jo y , snacha, a vnoučata

1976

(Pokračování se sir. 7)
.vykradena', poslední kříža
lu s sebou vzali jeho sou
šedé za noci. . .
Vyhnanství je sága sel
ského rodu z doby, kd>
se “ život lidí rozlomil dc
dvou poloh. V té jedni
se pohybovali jako v drá
těné konstrukci, pevné
Stěsnáni do pevně stanové
ných pravidel, zatímco \
druhé, skryté a podivné
pokroucené poloze vegeto
váli dál podle svého.”
Výčet rozmáhajícího sé
hospodářství v hájovně
odsouzené k zbourání, ji
poněkud zdlouhavý. Klán
ský všechno doříkává dc
konce, nic nenaznačuje
pouze, nic nenechá domy
slet čtenáři, únavu, které
by z toho mohla vzejít
zahánějí sny starého člo
věka, ve kterých se staře:
promítají zastávky jeho ži
vota. Promlouvá s ženou
která zemřela v den, kdj
opouštěli svou usedlost, £
dětmi, se sousedy. Opaku

Kvalitní
dorty a zákusky
EUROPEAN
YUMMY CAKES
9 Gray St:,
Bondi Juncfion, NSW.
Telefon (Sydney)
389-0248
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

jí se dávno zapomenuté
scény, slova se vracejí a
máji kupodivu vztah i k
dnešní Hrazděrově situa
ci. Sedlák není hrdina, ustupuje dobrovolně tam,
kde vidí marnost odporu.
Bez otevřeného protestu
přijímá všechna pokoření,
i hroto, aby neublížil svým
příbuzným, na které by i
pouhá návštěva psance
mohla vrhnout stín politic
kých nesnází, mohla by
jim zkazit kariéru.
Tragédie české vesnice
po Únoru je tu vypsána
nespektakulárně,
nedramaticky. Byla by účinněj
ší, kdyby Klánský historii
zhutnil. Vyhnanství tak,
jak vyšlo, je typickým
příkladem, že méně je i
v literatuře více. Přesto
román zaujme, je tristným obrazem, zániku čes
kého rolnictví v soudružském systému. Zároveň
však dává naději do bu
doucna: vztah k půdě se
neztratil, je pouze zasut,
oživí se, jakmile se na
skytne i jen zdánlivá mož
nost.
J. S.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St..

SYDNEY
vchod do Wynyard Sta.
(naproíí pohyb, scho
dům;. Telefon: 29-7543

A zde ve Washingtone skončil také život mého pří
tele s nímž mi bylo dáno žít léta pod společnou
střechou. Byl obr postavou, ale obr se srdcem plným
dobroty a lásky, který rád recitoval něžné básně a
uměl malovat pestré květy. Busta Tomáše Masaryka,
— jehož učení on i jeho Milada zasvětili své životy,
busta, kterou sám vymodeloval, rozmnožil v sádro
vých odlitcích a kterou rozdával svým přátelům, —
stojí na mém stolku. Bude mi vždycky připomínat
Milana i Miladu, kteří dovedli pro věc demokracie
obětovat své životní štěstí, ba i život sám.
Dr. Jaroslav Drábek

ů
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Společnost pro vědy a umění v Sydney
pořádá
večer hudby, poesie a vzpomínek'
k 50. vyroci premiéry první hry V. & W.
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g
“ Vest Pocket Revue”
.3
■
DOBRÁ ČESKÁ RESTAURACE
Q
FAUSTOVY SKLENĚNÉ HODINY
B
je hlavni atrakci, kterou poskytuje
■
i velm i náročným hostům
■ b
aneb
X
§
CELKOVÝ POHLED NA PRAHU,
|
g který připravil Jan Jirásek ve spoluprácí s 3
■
Ludmilou Knorlesovou a dr. O. Fialou.
3
B
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 358-4844 B ^
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Večeře se podávají od 5. hoď. odp. do půlnoci, ■
Večer se koná v pátek 26. listopadu 1976
B v neděli obědy a večeře od 12. hod. polední ■
v 7.30 hod. večer na Schooi of Drama.
do půlnoci.
_
nam uji všem přátelům , é B
University of NSW., Anzac Parade. Kensington
že dne 19. října Í976 odešla po dlouhé nemoci i. H Lehké občerstvení a nápoje, dostanete po celou
(vjezd z Barker Street).
na věčnost moje drahá manželka *
H g noc (ďo 6. hod. ranní). — Plná likérová licence. ™
MARIE N O VÁKO VÁ
I
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti. B g
Vstupné: dospělí S 2.-. studenti a děti S 1.Smuteční obřady, vykonané Dp. V , Ondráš- E ®
Srdečně zve Jarda Vondrášek
■ 3 Těšíme se na Vaši účast. Pozvete své známé.
kem a rozloučení za čs. organizace
v Sydney I
I B B B f l B B B B B B B B K B B B B B
následoval pohřeb žehem dne 21. října 1976.
|
Po více než 55letém šťastném m anželství, (<dy |
jsm e vždy společně snášeli všechno dobré i zlé, |
ja k to život přinášel, nestalo pro mne rozloučení B
a prázdnota, kterou mohou, vyplnit jen vzpo- ■
m inky.
i
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O stihaní l'udí vo Východnom Nemecku

Vojna a “generál Mlčanie”
Poklal' sa týká zásahov režimu do života Občanóv, je československý komu
nistický režim najviac "marx-leninský" zo všetkých európskych vazalských štátov pod kontrolou Sovietskeho zvazu. Komunistická diktatura je ovšem zjavná
i v ostatných štátoch Východného bloku. Pre porovnanie uvádzame referát o
l'udoch zo súsedného Východného Nemecka, ktorf sa pokusili využit' i'udského
práva, "zaručaného" ústavou a požiadali o povolenie k vysťahovaniu na Západ,
aiebo ktorí sa rozhodli vystúpiť zo strany, či boli z nej vylúčeni. Tento referát,
napisaný jedným z postihnutých, bol uverejnený v hamburgskom týždenniku
Die Zeit.
Autor
článku,
Rolí
Mainz - z Lipska, najprv
rozpráva o případe vyso
koškolsky vzdělaného člo
věka, otca troch dětí, ktorý nernóže dostat’ prímerané zámestnanie a musí
sa uspokojit’ s podřadný
mi prácami, pretože má
v kádrovom posudku po
známku, že chce emigro
vat’ do Západného Němec
ka.
Mainzov případ je po
dobný, aj keď prvou pří
činou šikanovania nebola
vola emigrovat’ do cudziny, ale vystúpenie zo stra
ny. Tým že vrátil legitimáciu, podpísal nad sebou
ortiel’
nezaměstnanosti.
Býval lektorom v lipskom
nakladatel’stve, ale po vystúpení zo strany ho nechceli v nijakom východonemeckom podniku přijat’,
aj keď mu sl’ubili miesto.
K eď sa totiž dozvěděli, že
vystúpil zo strany, všade
ho zamietli. “ čo teda ro
bit’ ?” , špytuje sa postih
nutý po opísaní svojho
osudu a ď alej vra ví:
“ Existujú dve možnosti.
Alebo je previnilec ticho,
alebo nemieni mlčať. Ak
je ticho, hl’adí naň dost’
pokojné starostlivé oko
státu, no predsa len taký
člověk chodí medzi l ’uďmi ako odstrašujúci pří
klad. Ale ak nie je ticho,
začína preventívnu akciu
štátna starostlivost’ . Stupnica postihov je extemá a
vnútorná. Externá pozostáva z otvorenej a zamaskovanej hrozby a šikanovania každého druhu.
Tú vnútornú poznám iba
z počutia. Len čo sa však
objaví tento článok na zá
pade, rozhodne odstraní
náš stát aj tento nedosta-

tok.”
“ Ak si niekto podá žiadosť o výcestovanie do
Spolkovej republiky, počí
ná si vlastně dósledne.
Veď sám
socialistický
štát hó dohnal k tejto zra
dě. Ide tu 0 neriešiteFný
protiklad, o jeden z tých,
ktoré vyplývajú z ekonomickej základné a produkujú sa ďalej. So stúpajúcim hospodářským rastom
Východného Nemecka stu
pa aj počet žiadostí o vvsťahovanie. Je nutné však
dodat’ , že potřeba odísť
sa v každom případe ne:
kryje s tužbou odísť do
Spolkovej republiky. Ale
potřeba odísť sa kryje na
sto percent s potřebou ne
žit’ jednoducho vo Východnom Nemecku.”
“ A čo Helsinky? A čo
dojednanie a duch závě
rečného dokumentu? Prichodí sa mi iba smíať.
ak například čítám aj
Erichom Honeckerom slav
nostně podpísané posel
stvo, že podanie žiadosti o
zlúčenie rodiny nevedie k
nijakej zmene práv a po
vinností žiadateFa alebo
jeho rodinných príslušníkov. Tu je samozřejmé
všeobecným žjavom, že sa
poúča nielén žiadateF hru
bým spósobom o tom čo sú
Helsinky hodné. V Stembergu například, v malom
mecklenburgskom městeč
ku, stredoškolačku krátko
před maturitou vylúčíli zo
školy preto, že si jej mat
ka podala žiadosť o vysťahovanie. Dokonca aj
tí, ktorí sa prosebné prihovárajú, aby si súsed,
kolega, priatel’ alebo pří
buzný mohol zlúčiť rodinu,
pociťujú
šikanovaníe
vrchnosti. Ak nie sú léka

mus a než by pomáhali
budovat’ socialistickú spoločnosť.

A potom je tu ešte iný
moment. Autor
článku
zdůrazňuje, že súdruhovia
nemeckej
komunistickej
strany, fungujúcej v zá
padnom Nemecku, majú
ři alebo robotníci, znemož- možnost’ a smí sa bránit’
nia im dostat’ zamestnanie Ale kto pomůže tisícom a
právě tak. ako to znemož- tišícom Nemcov, žijucich
ňujú žiadateFom o vysťa- východně od Labe, v ich
boji o povolenie vy staho
hovanie.”
V článku hamburgského vat’ sa alebo v zápase o
týždeníka Die Zeit potom rehabilitáciu potažmo o
čítáme, ako sa dívá výr , zrušenie zákazu b yť za
chodonemecký autor na městnaný? Celé rodiny vo
otázku znemožnit’ 1’udom, Východnom Nemecku si
aby bolí přijatí do zamest- můžu vzia ť životy, pretože
nania. Ak vraj v Nemec- sú naozaj v zúfalstve a
kej spolkovej republike naozaj na konci svojich
suspendujú v štátnej služ sil, a sotva sa to voFakto
bě pracujúceho právníka, dozvie. A keď sa napriek
ktorý je komunistom a te vel’mi starostlivým bezopatreniam
da rozhodnutý
povalit’ pečnostňým
predsa
len
rozehýri,
že
zriadenie, ktoré ho za
městnává a platí, počút aj došlo k samovraždám, zov západných štátoch ostré smiešňujú sa obete s poprejavy ustaranosti o de- ukazom na to, že to boli
mokratickej podstatě zá zločinci alebo blázni.
Záverom tohto, článku
padného Nemecka.
Autor článku vraví, že píše autor z východného
zakazovat’
zamestnanie Nemecka Rolf Mainz:
zostáva
nehoráznosťou, “ Že člověka možno zabit’
bez ohl’adu na to, kde sa bez fyzickej likvidácie, to
praktikuje. No poukazuje nie je vynálezom sociali
na skutočnú podstatu vě stické j autokracie. Ona si
cí, čo chce vlastně presa- tento patent neslýchané
díť ten komunistický práv zdokonalila. Tento druh
ník. Třeba sa prísť po- vojny trvá už tridsať roz rie ť do východného Ne kov. 1Jej najskúsenejším
je
generál
mecka, ale nie ako turi generálom
sta disponujúci devízami. Mlčanie. Zákaz niekoho za
Nech tam prídu tí, kto městnávat’ tu vo východ
rí poukazujú vraj na zlý nom Nemecku neexistuje.
stav v západnom Nemec O ňom sa verejne nedisku
ku. nech prídu do Nemec- tuje, taký zákaz sa ani ofi
kej demokratickej repub ciálně nevyslovuje!”

“ A čo verejne neexistu
je, vůbec neexistuje. Ně
mecká demokratická re
publika nepozná zákaz vo1’akoho zaměstnávat’ . A je
teda legitimně, že tí, čo
im zakazujú b yť zaměst
naní, opúšťajú Nemeckú
demokratickú - republiku.
Kto nám pomůže? Pomámestnávať tu-vo Východneznamená, že by sme ne
potřebovali spojencov. Kto
by prišiel do úvahy? Azda
Spojené národy ? Spojené
i národy šú ďaleko. Alebc
i Veškerá P O JIŠT ĚN I odborně provedou
<; náš štátny aparát? Ten ne■ odpovedá ani na petície
i ani na žiadosti, ani m
i výzvy určitého druhu. A
i čo hromadné oznamovacií
J
Insurance Brokers. Voiejfe (česky neb slov.) 95-2421 i* prostriedky? Tie takét(
J
958 Nepean Highway, MOÓRABBIN, V ic., 3189 ' f záležitosti vůbec neberi
J na vedomie . . . ”
-Š

;

liky ako pracujúci, ako
členovia nejakej socialistickej brigády. Pravděpo
dobně rýchlo potom spoznajú, prečo tzv. buržoázne zriadenie tí prenasledovaní komunisti neopúšťajú, prečo neodchádzajú na
východ, ale radšej zostávajú tam, kde sú. Radšej
umývajú taliere alebo pe
ru doma plienky, než bý
prakticky uplatňovali proletársky
internacionaliz-

K. C. Kngler & Associates ]

= Víte, že v hlavních městech Austrálie existuje
služba, která telefonicky zodpoví nejrůznějšími ja
zyky včetně češtiny či -slovenštiny dotazy týkající se
přistěhovalectví a sociálně-zaměstnanecké problema
tiky, ale podá i jiné všeobecné informace. Volejte v
Sydney 2211111, Melbourne 6623000, Adelaide 503650,
B risk n ě 2252233 a Perth 223366.
= Jak již H P oznámili pražskému, režimem umlče
nému spisovateli L. Vaculíkovi byla letos udělena
Orwellova literární cena. Kasárenský socialismus
mu nepovolil cenu v Londýně převzít.
= Dovídáme se, že další australští češi se chystají
dó Ameriky, Slováci do Afriky a obojí do Evropy.
Doporučujeme jim sledovat ethnickou rozhl. stanici
v Melbourne vždy ve čtvrtek v 7 hod. večer. Dozvědí
se, jak cestovat, mnoho vidět a utratit málo peněz.
= Západoněmecká poštovní správa vydala známku
s výtvarným motivem zamřížovaného okna — symbo
lu hnutí Amnesty International.
= Až uvidíte plakát TAA, na kterém se vznáší pa
dák, pak vězte, že autorem fotografie je Jaroslav
Klápště a mám podezření, že parašutistou Petr Péithrier.
= Stevensonova biografie A Man Called Interpid již
dlouhou dobu figuruje mezi 10 nejúspěšnějšími kniha
mi- na světovém knižním trhu. Je to Churchillův živo
topis a nás kromě jinpho velmi zajímají ty statě,
které se dotýkají Československa. Jako dobrodružný
román jsem četl o okolnostech, které provázely čs.
parašutisty při atentátu na Heydricha. Léty čtyři
cátými se dále zabývá Barberova kniha The Week
France Fell a Tráfalgar, kterou napsal J. Terraine.
= Dr. Wasily Sakalo patří k předním mluvčím mla
dé militantní generace australských lékařů. Jeho otec,
také lékař, emigroval do Austrálie před 31 lety z
Ukrajiny, aby začal nový život — dodnes působí jako
pomocný laborant, když jeho doktorát nebyl nostrífikován.
= V září byl v Londýně odhalen památník obětem
masakru v Katynu, v r. 1940 tam NKVD zlikvidovalo
přes noc .14 tisíc Poláků.
= Divadelní skupina studentů university v Canbeře
úspěšně sehrála dramatické pásmo o Janu Palachoví.
= ' 201etý Mirek chtěl zabránit odletu své dívky na
letišti v Albury a namířil své auto proti startující
mu letádlu, když projel na startovací plochu (žé by
zkušenost z čs. hranic?). Pilot naštěstí zabránil ko
lizi, milenci se usmířili, Mirka ale čeká dohra u
melboumského soudu.
= ' Ti, kteří se domnívají, že lacino získají v někte
rém z chráněných lesů ve Viktoru divoce rostoucí
rostliny a přesadí si je na zahrádku, budou překva
peni — jestliže překvapeni, zaplatí pokutu $ 500 (do
nedávna to bylo jen $ 10). Tedy raději netrhat, jak
v zájmu své kapsy tak i australské přírody. .
= N. S. W. vláda uvolnila pro tento finanční rok
částku 750 tisíc dolarů ve prospěch výchovy, tlumoč
nické služby, úřadu proti diskriminaci atd. v zájmu
přistěhovalců.
= Slovy “ tvarovou sevřeností, hloubkou a barvito
stí dějového prostoru, vzklenutého z jednoduché kom
poziční struktury, román Postel š nebesy naznačuje,
že autor se vydal za novými horizonty” , vítá čs. kri
tika knihu Karla Houby zacílenou na emigranty. Vy
dal Melantrich v Praze 1. P. 1976. Bůh jim odpusť!
= Kdybych hrál na heligón, přihlásil bych se na
desetidenní hudební tábor, který pořádá v lednu-stře
disko pro výchovu dospělých (Adult Education Centre
Melbourne). V řadě letních.kurzů se můžeme uejes
naučit hrát na jakýkoliv hudební nástroj, ale ta k é
malovat, .sochařit, fotografovat, tkát, tančit, va iž.
a bůhví co ještě. Dokonce se můžeme dozvědět, j a t
se češi a Slováci podílí na australské lidové kužteče.
Letní kurzy na Monashově universitě zahn s iý fi.
oborů!
= Ve viktoriánském parlamentě jsme nedávno ájšeSL
že “ angličtina- není rodným jazykem 25% ábi waaí
Viktorie a tato čtvrtina je stále ignorována” . V p rs
ní řadě by na nás ale neměli zapomínat tL fcsg g
takto a podobně hřímají
poslanci.
= Archeologické exponáty v hodnotě $ 139 b ě SSež
budou vystaveny od ledna do března v Meiboegae at
do konce května pak v Sydney. Poslem je ÍSsmsi.
abychom na Vlastní oči viděli, že Pekirský Sssššic
žil již před 500.000 lety. Rozhodl tak M a » l á l m g
před tím, než byl sám nabalzámován.

hlas

domova

1. 11. 1976

MOJE Z Á S L U H A
Karel Schwarzenberg
Podivíte se asi! Ne proto, že se ehci rozepsat o jako můj otec, děd a praděd přihlášen k češtině; a
svých zásluhách — to dělává leckterý současník a když čeština, snažil jsem se, aby ta moje byla správ
krajan, píše li své paměti nebo líčí-li politické pře ná.
,
vraty našich dob nebo také píše-li o čemkoli —, ale
Pře je-li si to kdo, musí se ponořit do starých vzo
proto, že se tak upřímně k tomu znám. Také to hned rů: do slohu předbělohorské češtiny (jakou máte v
vysvětlím: stydlivě bych mlčel, kdyby mě chválili dopisech, otištěných v Sedláčkových 1'Hradech a zám
tak, že bych musel mít z pochvaly radost, ale chci cích” ) a do slohu buditelů a jejich synů, kteří napo
se o tom zmínit, protože mě pochvala velice mrzí. dobili ze všech sil sloh předbělohorský.
Jakou zásluhu mi přisoudili? Právě v těchto dnech
Bylo by chybou se domnívat, že naše doba, doba
mne opět různí lidé pochválili za to, že prý píšu nové emigrace, nového á ' jinačího “ Temna” , se ne
pěknou češtinou. A to je věc, která by neměla , být dočkala podobného úsilí. Jedním podivuhodným dů
žádnou zásluhou; nebo, je-li to zásluha, neměla by sledkem “ Pražského jara” byla netušená záliba mno
být vyznamenáním, měl bych j í sdílet se všemi kra hých — ne exilových, nýbrž domácích — spisovatelů
jany a vrstevníky.
ve starosvětské češtině. Byl to dokonce důsledek, kte
Snažím se psát slušnou češtinou, bylo by ostudné, rý na čas přečkal srpnovou “ bratrskou pomoc” Vždyť
kdybych tak nemluvil a nepsal — jsem rozený ne přece nemůžete obvinit člověka z velezrady a věznit
v Praze, natož v jejích předměstích, ale v jižních ho proto, že užívá genitivu záporu nebo času před
Čechách. Moje rodiště je vzdáleno půl hodiny pěšky minulého! Ale podobné obraty naznačovaly nepochyb
od Mirotic, kde se narodil Aleš, vášnivý milovník ně spisovatelův myšlenkový pochod (někdy snad do
českého svérázu. Maturitu' jsem musel udělat na cela podvědomý): naše doba je hnusná — nechci se
pražském Akademickém gymnasiu, jehož ředitel Jo vyjadřovat jako naše doba, chci se vyjadřovat jako,
sef Jungmann takřka založil novodobou spisovnou řekněme, rytíř Jeník z Bratříc, který doufal, že ob
češtinu; byl by. to, povídám, div, kdybych mluvil novuje rodnou češtinu pro samostatný národ . . .
češtinou chybnou nebo nepěknou. Přijímám tedy
Normalisace poměrů, jak tomu teď říkají, přivodila
uznání, že to nedělám. Ale jak přijdu k tomu. že ovšem beznaděj lidí vůbec a mezi nimi spisovatelů
jsem proto chválen?. A tady je ta příčina mého hně zejména. A proto zobecněly ty úpadkové zjevy, které
vu: je pravda, že nedobrou češtinou m im i a dokon se zasloužily o nevítanou poklonu — že prý píšu sluš
ce spisují někdy lidé, kteří by měli být nejen dobrý nou češtinou.’
mi Čechy, ba měli by důvod být lepšími Čechy nežli
Nebudu se ze široka zmiňovat o Trávníčkově no
já. Pokusím se vysvětlit, co tím myslím a tím snad vém pravopisu, i když mě mrzí nemálo. Tento pra
objasním ten smutný stav věcí.
vopis, který zavedl při některých slovech pravopis
Rodný hrad m é ' rodiny jé v Němcích nedaleko prostě chybný (např. “ vazal” , když se feudální pod
řeky Mohanu, před přibližně 550 lety tam můj předek řízený — vassus —
mus í
vyslovovat. f‘vasal” ),
spisoval knihy, které nejsou bez významu pro vý je pak přejímán i svobodným tiskem podle zásady,
voj spisovné němčiny. Kromě toho byla moje matka kterou naštěstí Komenský
nevyznával:
že
narozena sice v Čechách, ale ve Frýdlante, tedy v prý se musí exil řídit úpravami. z domova. Kde by
kraji, kde se dříve nemluvilo česky — nežli se tam dnes čeština byla, kdyby se byl Palacký domníval,
usadili Němci, hovořilo se tam lužšcky. S námi dětmi že slyší-li v neformálním hovoru, že “ Mašinka je
hovořila matka namnoze německy, ale podle přání fuč” , nikdy už nesmí psát češtinou více přiblíženou
muže, kterého jí válka vzala, se postarala o to. aby češtině českobratrské a husitské!
chom od dětských let mírnili česky.
Ale všimněme si dvojí češtiny, kterou vídáme v
Nějaký pan Kondelík nebo Vejvara m im i česky exilovém písemnictví; v literatuře exilu, jehož smysl
proto, že jinak mluvit neumí — a když německy' přece nemůže být jenom v tvoření - výborů či rad,
mluví, tedy přízvukem, který ohlásí zdaleka Čecha. nýbrž právě v tvoření svobodného písemnictví. P rv 
Totéž možno předpokládat u těch výtečníků, jakými ním nářečím, o němž píši, je vědecká (abych užil
byli Fierlinger. Gottwald a jiní, kterým německé také cizomluvy) “ Hoehsprache” , které mi připomíná
jméno nebránilo volat: “ Smrt Němcům!"’ a kteří potíž minulého století. Když chtěli mít Češi v Praze
teprve za chvíli dodali, že “ Není Němec jako Ně českou universitu, namítali někteří — a ne zcela
mec” . Němec-komunista je totiž milý — dokud se neprávem ' —, že česká věda užívá beztak cizích
nepohodne s jinými komunisty — pak může být oběšen knih nebo jejich překladů a zpracování, nebo — jak
přece. Takový Gottwald mluvil česky chíě-neehtě — to říkal zlomyslný Griliparzer: “ Koná-li profesor
i v době, kdy v “ rodné straně” bylo plno přiznaných přednášky česky, posluchači se pak musejí podívat
Němců, totiž do r. 1941 — kdežto já mluvím česky, do německých knih, zda to profesor přeložil správ
protože chci a německy mluvívám neméně snadno. ně.” Ale tím sě ■čeští profesoři nedali odstrašit, a
Kondelík, Vejvara, Fierlinger a Gottwald se nad češ lidé jako Purkyně vytvořili české vědecké názvo
tinou asi nikdy nezamyslili, nejméně se pak namá sloví. Naši současníci je však neužívají ani tam, kde
hali, aby mluvili a psali pěknou češtinou. Tuším, že je utvořené a snaží se naopak vyvolat zdánlivý, dojem
nevěděli, co to je. Tady si vzpomenu na obdobný vědeckosti zbytečným užíváním slov Cizích. Nelze-li
případ: kdo napsal nadšené knihy o češtině (ovšem už prostě říci, že “ bude pršet” , neřekne takový sou
s vynaložením píle, které jsem já zhola neschopen)? časník, že “ předpověď počasí je nepříznivá” , ale
Pavel Eisňer. Učinil tak právě proto, že jeho před prohlásí, že “ meteorologická prognóza je negativní” .
kové mluvili německy a při pobožnostech hebrejsky. Mimochodem — z komunistické hantýrky převzali vel
I on tedy česky dluvit
chtěl,
ovšem snad tím mi mnozí nahrazovat “ dobré” a “ špatné” “ pozitiv
spíše, že přihláška k národnosti německé mu byla ním” a “ negativním” , tedy ani he “ kladným” a “ zá
rázně znemožněna. Tady se případy liší: mně byla porným” .
přihláška k německá národnosti s ohledem na dávné
Ovšem vedle tohoto nářečí vzdělanců je i nářečí
předky rozhodně možná, ale chtěl jsem být stejně
sprostné (jak by řekli naši dědové). Tuhle pojednal
v “ Proměnách’.’ krajan Vejvoda výstižně o protivě
mezi řečí Máchových veršů a řečí z jeho zápisníku.
r ~ ------ ---------------------------'--------------- ------------------:---------------- \
Jednou řečí opěvoval Mácha buřičské ideály i čes
kou monarchistickou tradici a druhou řečí si zapiso
val, co a jak tropil se .svou milenkou. Dnešní mrav
je však ten, že jak se mluví v tankovém praporu,
tak se o tankovém praporu píše.
., .
Takhle lacino jsem, tedy přišel k těm pochvalám.
Pravda totiž je, že nejsem zvlášť útlocitný, můj bratr
mi naopak vyčítá, že někdy užívám nepěkných vý
razů, což je asi pravda. Snažím se však vždycky mít
na paměti rozdíl okolností. Jedna věc je, když mám
čest psát pro české čtenáře a druhá věc je, když
mluvím k věci na záchodě. Dodržování tohoto roz
dílu si tedy vysloužilo pochvalu. ,
Zákonodárce francouzského básnictví Boileau řekl,
že “ francouzský čtenář chce být ctěn” . Český čte
nář by to měl chtít také a pak by bylo siláctví odká
záno do patřičných mezí. A co se vzdělaneckého
2 2 0 LYGOM S T R E E T , C A R L T O N , 3053
nářečí týče, měl by každý dodržovat pravidlo, že po
Teiephone: 347 5242
dopsání stránky ji přehlédne a každý neužitečný cízomluv přeloží do češtiny.

L. & G. Pergl

odborníci v optice

<®fl£emíte
MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd.ř Kalorama, Víc., tel. 728-1298

Sokolové, d ík y !
(Pokračování se str. 3)
přiznat, že po málem tři
cetileté
existenci exilu
jsou to tito mladí, kteří v
budoucnosti “ ponesou po
chodeň” , na kom bude zá
viset pokračování našich
snah.
Jedna inteligentní a pře
mýšlivá dcerka poúnoro
vých rodičů byla nemile
dotčena, když v závěru
večera po československé
hymně
nenásledovala
hymna australská. Proč
prý to tak je - a nejen
při této příležitosti? Sna
ha obrátit věc v žert, že
přece
Austrálie kromě
Matyldy hymnu nemá, ne
bo výmluva, že šlo o zá
ležitost čistě českosloven
skou,
ji
neuspokojila.
Jsem v rozpacích - osobně
mně nikdy absence anglic
ké hymny na exilových
podnicích revadi-a - spíš
naopak by mi mohla ' při
pomínat
neblahé doby,
kdy se povinně na každé
schůzi dřív než Kde domov

můj a nad Tatrou sa blý
ská muselo zpívat “ Sajúz
nerušímyj respublik svabódnych” nebo ještě něco
odpornějšího.
Angličtinu
pokládám za prostředek
nezbytný k dorozumění,
ale není milá a blízká ani
mému sluchu, natož srdci.
Na druhé straně uznávám,
že země, která nás přija
la, má. právo na náš
respekt a stejně tak i li
dé, pro něž slova Bůh
ochraňuj královnu mají
hlubší smysl než pro mne.
Cožpak i sokolský prapor
sám - Sokol s rozepjatými křidly, stojící na zna
ku Viktorie a objímající
klokana - nezdůrazňuje na
ši příslušnost k zemi, kte
rá nám poskytla ochranu
a kde se narodily mnohé
naše děti?
Čas pracuje neúprosně
a bude-li exil chtít zůstat
exilem, tedy kompaktní
jednotkou národního bytí,
bude zřejmě nucen zmo
dernizovat své konání.

B IM IfflI LAL-LAL 'IflBH H S
| |
via B a lla n , je n 65 m il z Melbourne
| | Velmi pěkný výběr vyčištěných travnatých
| | parcel, vhodných též k chovu koníčků ponny
| | a dobytka. Blízko hotelu Lal-Lal a známých
||
vodopádů Lal-Lal.
| |
5 AKRŮ
za
$ 6.500
| |
15 AKRŮ
za
$ 10.000
| |
40 AKRŮ
za
$ 16.000
| |
80 AKRŮ
za
'
$ 24.000
| | 20% deposit, zbytek do 3 let na snižovaný
| | 10% úrok. — Při'koupi za hotové 10% sleva.
| | Cesta k pozemkům: Z Melbourne jeď te po
| | Ballarat Rd. přes Ballan, odtud pokračujte
| | 3 míle k odbočce na .Gordon, od hotelu Gordon
| | 3 míle po Dunnstown Rd., u požární budky| | odbočte vlevo a jeďte 3 míle po Yendon Rd..
| | pak zahněte vpravo a jeďte 4 míle do osady
| | Yendon. Zde zahněte vlevo před železniční
| | tratí a jeďte 3 míle do Lal-Lal. odtud po
| Clarenda Rd. 100 yardů za železniční tra ť.
| zahněte vpravo a sledujte žluté šipky 1 m3í
|
k pozemkům.
| Telefon majitele: 66-33706, po bod. 63-4291.
| V sobotu a v neděli mezi 11 hod. dop. a 5 h.
|
odp. se s ním můžete setkat pčxsio ita.
|
pozemcích.
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ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
V MELBOURNE
ABC — 3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz

Předvolební doDÍs
Z ČESKOSLOVENSKA DO AUSTRÁLIE
Je mi líto, že Ti Praha nedala souhlas k povolení
na plánovanou návštěvu, na kterou jsem se tak těšil.
K zamítnutí došlo asi z toho důvodu, že Tě naše
vláda šetří, aby Ti neutrhlo srdce naše předvolební
pracovní nadšení nebo snad aby Tvá návštěva ne
ohrozila samotnou podstatu usnesení helsinské míro
vé konference a Nové stockholmské výzvy, člověk
nikdy neví, co ho najednou napadne a jak mu skončí
dech. Co kdybys po shlédnutí toho blahobytu u nás
se rozhodl a utekl z Austrálie zpátky k nám a zane
chal doma plačící sirotky jako ten lump letec Bělenko? A kdo ví, zda by takový případ nevedl k třetí
světové válce? Naše humanitní pojetí nesnáší i jen
pomyšlení na válku a proto předvídavě si to s Te
bou radši v míru rozhází než aby Tě ve válce pro
klínalo. Idea míru, toť zachování status quo! . . .
Píši Ti hlavně proto, abys ten lék poštou neposí
lal, je možné jej doručit jen v případě, kdybys sám
přijel a přivezl jej jako svůj lék. Je to marné, a ne
dovedu si představit žádný fígl, na který by nepla
tilo bolševické síto našich orgánů, jejichž bdělosti
nic neujde. Já bych hrozně nerad, abychom krmili
vzácným lékem nějakého lumpa . . .
Myslím, že mohu tvrdit, že náležíme ke generaci,
která prohlédla klam a marnost všech snah — na
konec se musela smířit s dnešním životem. Měla od
vahu si říci, že nejde-li to jinak, nezbývá nic jiného,
než brát ten život tak, aby člověk nenarážel á nerozbíjel si hlavu zbytečně. Snaží se užívat života i
v poměrech neodpovídajících kdysi daným předsta
vám. Připusťme, že jsme prohlédli problémy nábo
ženství, manželství, mezinárodních smluv, jejich zákruhů a špinavých stránek, kotrmelců vlád, neplat
nost slibů — obchodní čest, tak zvanou svobodu, řeči
0 světovém míru a snahy o jeho zachování, všecky
ty ideály a stíny politických doktrín a frází a že jsme
poznali, jak je jejich hodnota, jen relativní. Proto je
dnes tolik vyznavačů hesla, že jedinou realitou a vě
cí absolutní je požitek a že je nutno jej uchvátit
stůj co stůj. Proto se také tolik krade (a nejen u
nás), a co se ještě neukradlo, stejně ukradeno bude.
Proto jsem si řekl slovy skoro biblickými: ó muži
této země, zanech zbytečného filosofování a hloubání
nad tím, co tuto zemi, tento národ v dávné či ne
dávné minulosti potkalo, přijímej události tak, jak
jdou a přijímej je jako neodvratitelný příkaz osudu .. .
Jinak je vše při starém. Chystáme se na radostné
volby, kdy svobodný národ ve svobodném státě si
svobodně zvolí vládu, kterou mu předem vybrala a
schválila cizina a tak očekáváme, že se nám bude
žít zase lépe, zase radostněji. Bramborů prý máme
dost, ale proti loňsku jsou o 100% dražší — ty, co
.stály v minulém roce 80 Kčs, jsou letos za 160 .. .XY
(Z dopisu čtenáři HD)
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PŘIJME

BLAHOPŘEJTE

Pravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.30
hodin večer. Program se opakuje vždy následující
pondělí v 1Ó hodin dopoledne.
7. a 8. 11.:. Plzeňsko tančí a zpívá a zprávy z
domova i ciziny.
14. a 15. 11.: Česká dechovka a zprávy a informace.
Australian Musicians' Guild Limited
pořádá v sobotu 6. a v neděli 7. listopadu 5. výroční
festival hudby pro rodiny “ MUSIC IN THE ROUND
76” na Werribee Park Estate u Melbourne. Po oba
dny budou uváděny od , 1 hodiny odpoledne do 9
hodin večer současně čtyři různé hudební pořady,
provedené více než 50 nejlepšími hudebníky z Mel
bourne. Jako hostující umělec bude účinkovat čes
koslovenský, ' nyní světoznámý dirigent a pianista
Walter Susskind. Vstupné na celý den je $ 5 za
dospělé, $ 3 za studenty. Děti pod 15 let mají vstup
volný. Předběžné informace: tel. 224-1151, 51-8579
nebo 527-1213.
MILUŠKA ŠIMKOVÁ VE WELLINGTONU
P ři zájezdu Australské opery na Nový Zéland
uspořádali krajané ve Wellingtonu večírek na tamní
universitě, na kterém zazpívala členka Australské
opery Miluška Šimková árie z českých oper a čs.
národní písničky. I když bylo málo času k svolání
všech místních Čechů a Slováků, zúčastnilo se ve
čírku přes 50 krajanů, kteří byli výkonem Milušky
Šimkové nadšeni. Po jejím uměleckém vystoupení se
konalo přátelské posezení a debata, k čemuž připra
vily místní krajanky pěkné pohoštění. Po delší době
byl to opět skutečně pěkný, úspěšný večer. Všichni
jen litovali, že Miluška Šimková nemůže přiletět do
Wellingtonu častěji.
J. D.

í

K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
PROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA

j
I

Vaše přání v Hlasu domova dostane největší í
počet českých a slovenských přátel v zahraničí a j
ušetří Vám starosti a práci s posíláním jednotil-1
vých přání.
J
Můžeme uveřejnit Vašé jméno a adresu (nebo }
adresu Vaší firm y) pod společné přání (poplatek ♦
P 2.-) nebo Vaše individuální blahopřání s textem j
(u větších event. s obrázkem), který dodáte a to J
podle žádané velikosti např. za $ 5.-, $ 10.-, $ 20.-. t
f 50.- nebo $ 100.-.
f
Vaše příkazy prosíme zaslat co nejdříve, nej- J
později tak, aby. nám došly 15. prosince t. r.
i

Výborná jídla připravená
ČESKÝM ŠÉFKUCHAŘEM
za velmi mírné ceny

KEARNEY*S RESTAURANT

•

50 Brunswick St., Fitzroy, Vic.
Telefon 41-2864, 419-5733
Otevřeno v pondělí až sobotu v poledne i večer,
v neděli od 6. hod. večerní.
V pátek, sobotu a neděli hudba.
Můžeme pro Vás připravit svatby . a oslavy
ke každé příležitosti.

HIEflBIIIEBE&lIlBII&BMlHllIIIIHIIJj
jarm
NEPŘESLECHNĚTE
vydám ------------------------------ vydám

3B

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
V neděli 7. listopadu vzpomeneme u Pomníku pad
lým na Šumavě u Belgrave South na všechny naše
drahé zesnulé, zvláště ty doma, kterým nemůžeme
položit kytičku na jejich hroby. Začátek pobožnosti
ve 3 hodiny odpoledne.

HLÁSÍ
SE
P*R*A'*H*A*
( = Pearův Rozverný A Hudební Almanach)

■
■

aneb
mimořádné československé vysílání, které

h

pro Vás připravil

■

fmmmmmtmmmmmmmmmyí

John W. Pear

■

1

LETOVISKO

i

"ŠUMAVA"

I

Locke’s Way, poblíž Belgrave South

1
1

(
»

| TANEČNÍ ZÁBAVU
l

t

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

1

i

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
J í d 1o

—

pití

tK dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)

Í

ve 22.30 hod. a v pondělí
15. listopadu v 10.30 dopoledne

A K H
í

B

Ě JS *

U&lfc 3
1220 KHz 3

aBBBBBBBaBBBaBBHB&SaBSBBBBBSiS&BaBSfc.^

která se koná v neděli 21. listopadu 1976

i

■

(s humorem jemu vlastním)
b
Accéss (Rádio) ■
Uslyšíte v neděli 14. listopadu,

srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

l

STEREO
výhodný nákup, odborná instalace a opravy
zvukových systémů všeho druhu
Josef MICHÁLEK
26 Longmore St., St. Kilda West, Vic. 3182
Telefon 94-7803

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.

Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

MmMwmmmwMmmwwm)

|
|Z L O B Í

PROVOZNÍ DĚLNÍKY
k 'přípravě svařovaného drátěného pletiva

|

a vyztužovacích prutů

(

pro stavební průmysl.
K dispozici jsou stálé denní

i
,

1

nebo stálé noční směny.'

i

1.
I
i

Všechny dotazy řiď te laskavě na:

i

Í
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D O M O V A

Personnel Officer,

1

A.R.C. ENGINEERING PTY. LTD.
528 Ballarat Road, Sunshine, Vic.

i
f

telefon: 311-5122

I

v á s

Oč i ?

! Bolí Vás hlava ?
i Noste brýle od

#
/

j I

OPTÁ

OPTO
! Capitol House, 113 Swanson St.,
"|
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 -- Mluvíme česky a slovenský
1
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
1 Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
1
v nutných případech i telegraficky,
i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i
ale v řobotu je zavřeno.

I
i
i
I
,

Vzhledem k velkému zájmu o čsl.
klasické melodramy •— ňa L P deskách
gramofonové firm y Thuricaphon CH —
natočené bývalou členkou brněnských
- divadel a čsl. rozhlasu, herečkou
~~

)
)
)
)
j

Blankou ČERNILOVOU,

)

dáváme do předvánočního prodeje
Úryvky z Máchova “ M áje” a ze
Zayerovy “ Radúz a Mahulena” , podložené
hudbou A. Dvořáka a B. Smetany.

/
)
)
<

Objednací listek:

)

Libor HAASE, 47 Yanko Ave., Waverley, NSW. 2024 <
Z a š le te ..............................kusů L P desek
Jméno: .....................................................
Adresa: .....................................................
Cena $ 6.50 a poštovné.

J
S
%
\
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D O M O V A

Janovský

Kvalifikace o účast na mistrovství světa v kopané

Československo — Skotsko 2 : 0 (0 : 0)
"Že jste dobři, to my Víme, dneska Skoty porazíme!" Tento z desítek jiných nápisů na standartách
nejlépe vyjadřoval na hřišti pražské Sparty na Letně atmosféru před zahajovacím střetnutím sedmé
kvalifikační skupiny pro účast na mistrovství světa v kopané r. 1978 v. Argentině se Skoty, kteří chtěli
zastavit vítězné tažení vládnoucích mistrů Evropy. Ani však jim se to nepodařilo, ačkoli dělali pro to
Vše, co bylo , v silách, tvrdými, někdy až bezohled nými zákroky chtěli čs. fotbalisty zastrašit a při
vést si z Prahy důležité body v boji o letenky do Argentiny. Vyprodaný stadión však byl svědkem tvrdé
ho boje a ž velkého odhodlání i fotbalového umění vzešlo nakonec vítězství 2: 0. Skoty, kteří měli v
prvních 45 minutách více ze hry, zlomily 3 minuty po změně stran, když Československo dalo záslu
hou Panenky a Petráše obě branky. Vedlo 2 : 6 a pak hrálo klidněji, převzalo hru do své moci, diváky
však tak očekávaný třetí aól už nebřišel.

1. 11. 1976
EVROPSKÝ POHÁR
Na 32 fotbalových stadiónů Evropy přišlo 20. října
několik set tisíc vyznavačů koženého míče, aby shlédli
hodnotné a mnohdy i dramatické zápasy všech tří nejpopulárnějšich evropských fotbalových soutěží klubo
vých celků.
,
Největší zájem byl pochopitelně o Pohár mistrů
evropských zemi, v jehož 2. kole se o největší pře
kvapeni postaral zapadoněmecký mistr Borussia
Móuchengxadbach, který vyhrál v Turínu nad AC Tu
rínem 2 : 1. Nečekala se ani bezbranková remiza,
které dosáhl belgický přeborník FC Brugy s Reálem
Madrid v Madridu. Téměř jistý postup do čtvrtfi
nále PMEZ má zajištěn sovětský tým Dinamo Kijev, který doma deklasoval řecké mužstvo PAOK Saíoniki 4 : 0. Rovněž FC Curych by mohl postoupit:
doma porazil finské mužstvo TPS Turku 2 : 0. Za
jímavá však budou odvetná střetnutí AS St. Etienne
(Francie) — PSV Eindhoven (na francouzské půdě
1:0) a Ferencvarosu Budapešť s Dynamem Dráž
ďany (v Budapešti 1 : 0 pro domácí). Ani odvetné
střetnutí FC Liverpoolu s tureckým týmem Trabzonspor (Turci vyhráli první zápas 1 : 0) nemusí být
nejsnadnéjší záležitostí.
BASKETBALOVÉ PŘEKVAPENÍ
Skvělou premiéru v dalším ročníku Poháru mistrů
evropských zemí v košíkové mužů měl tentokrát čs.
přeborník Zbrojovka Brno, který vyhrál v Bělehradě
nad Partizánem Bělehrad naprosto nečekaně, dokonce
vysoko, 96 : 85, a má tak v odvetě šanci na postup.
— Na třítýdenním zájezdu v Itálii byli košíkáři Sla
via Vš, kteří se tam zúčastnili dvou turnajů, z nichž
jeden vyhráli a na druhém byli třetí. Sehráli na Apeninském poloostrově 13 zápasů, z nichž bylo 10 ví
tězných, což je bezpochyby skvělá bilance. V hráče
světové extratřídy “ roste” v tomto družstvu Ptáček,
kterého soupeři nemohli uhlídat a v Mestre u Be
nátek zaznamenal sám 33 bodů.

Střetnutí Skotska s Československem bylo vynika mezi 16 nejlepšími světovými týmy. Ve skupině jsou
jící úrovně, čs. fotbalisté v něm — především po se Skoty a Čechoslováky i fotbalisté Walesu. — Dal
změně stran — předvedli výbornou útočnou kopanou ší pořad v této skupině bude tento: 17. listopadu hostí
a potvrdili, že tnul mistra Evropy je v dobrých ru Skoti doma mužstvo Wadesu, s kterým hraje Čes
kách. Nenašli ani v tomto 24. utkání přemožitele. koslovensko v Carďiffu .30. března 1977. Odveta se
Pravda, první poločas se nedokázali, vypořádat se Skoty bude. v Giasgově 21. září 1977, Wales se Skot
skotskou tvrdosa, aie druhá polovina hry vše na skem hraje v Cardiffu 12. 10. 1977 . a 16. listopadu
pravila. Měli ještě více šancí, ale ty bohužel nevy 1977 budou boje v kvalifikační skupině zakončeny v
užili. Těsně řpřed poločasem poslal.italský rozhodčí CSR střetnutím Československo — Wales.
Michelotti ze hřiště kapitána Ondruše spolu se .Sko
tem Andy Grayem, takže pak obě mužstva hrála o
10 lidech. Na rohy vyhrálo Československo 7 : 5, na
střely ná branku 10 : 6, především však zásluhou vel
V neúplném 8. kole nejvyšší čs. fotbalové soutěže
mi zlepšené hry v druhém poločase.
Přesto, že ani pražským vítězstvím nad Skotskem (odloženo bylo utkání Slovanu Bratislava se Žilinou) — Čs. kopaná slaví v těchto dnech významné jubi
leum. 19. října tomu bylo 75 let, kdy byl v Praze
nemá Československo1 v kvalifikaci ještě nic vyhrá Si pražská Dukla remizou 2 : 2 v Bratislavě s Jňteno, je to jistě dobrý základ pro další boje' o účast1 rem (prohrávala už 0 : 2) uhájila vedoucí postavení ustaven “ Český svaz fotbalový” , kterým byl dán
v tabulce. V souboji nováčků došlo k velkému pře organizační: základ fotbalového hnutí u nás.
kvapení, když pražská Sparta prohrála doma s muž- i — Bývalá čs. reprezentantka Martina Navrátilová,
stvem Frýdku-Místku 0 : 1. Pražská Slaviá uhrála je- I která žije od září minulého roku v USA, se po svém
H okejová liga
den velmi cenný bod venau, když remizovala na zranění dostává znovu do dobré formy. V semifinále
. Už prvních 8 kol 1. čs. hokejové ligy naznačilo,' ostravských Bazaiech s Baníkem 1 : 1. Trnava pora dámské dvouhry mezinárodního turnaje ve Phoenixu
že nejvyšší soutěž bude pravděpodobně i tentokrát zila Lokomotivu' Košice 1 : 0, svým výkonem však v americkém státě Arizona, podlehla sice první hráč
kolotočem výsledků a o vítězi padne rozhodnutí až nepřesvědčila. Loňský nováček Trenčín vyhrál doma ce světového žebříčku Američance Chris Evertové,
v závěru. Zatímco v otázce sestupu bude asi i , v nad Teplicemi 3 : 1 a útočí na špici, tabulky. Pod stalo se tak však ■až po velkém boji ve třech sadách.
sezóně 1966-77 platit, že nováček ligy má malou šan taktovkou internacionála Polláka porazily VSS Ko První set Martina vyhrála 6 : 1, v druhém však zka
ci udržet se mezi elitou — je jím TJ Gottwaldov — šice doma brněnskou Zbrojovku 4 : 1 a Plzeň pro zila několik míčků, znervózněla a tak nakonec pro
(ovšem ani Litvínov nemá vyhráno), na mistrovský; hrála v Praze s Bohemians 0.: 1.
hrála ještě s Eevertovou 4 :6 a 5 : 7.
titul je celá řada kandidátů) Momentálně je na špici ' Tabulka: 1. Dukla Praha 12 bodů; 2. Inter Brati — V zahajovacím utkání B skupiny evropského mi
tabulky Dukla Jihiava před Plzní. Obhájce SONP slava, 3. Trenčín (po 11 b .); 4. Slavia Praha 9 b.; strovství v ragby v Říčanech zvítězilo čs. družstvo
Kladno ztrácí zbytečně body, pražská Sparta je ná 5. Slovan (1 utkání k dobru), 6. Zbrojovka Brno (po po velkém boji nad reprezentanty SSSR 9.: 6. Po
kladová, Pardubice “ přenechávají” soupeřům body i ,9 b.); 7. Žilina, 8. Lokomotiva Košice, 9. Teplice (po tomto vítězství mají Čechoslováci možnost dostat se
na vlastním ledě . ..
8 b .); 10. Baník Ostrava. 11. Sparta Praha (po 7 b .); znovu, do A skupiny evropského šampionátu.
•Tabulka po 8. kole: 1. Jihlava 14 bodů; 2. Plzeň 12 12. Bohemians, ,13. VSS Košice, 14. Plzeň (po 6 b.); — Od 1. října neexistuje v moravské metropoli to
:b.; 3. Sparta 10 b.; 4. - 5. Košice a ZKL Brno (po 15. Trnava 5 b.; 16. Frýdek-Místek 4 body.
várna ZKL, přejmenovala se na Zetor. Tudíž i'h o 
9 b .); 6. Pardubice, 7. Kladno, .8. Vítkovice, 9. Mo
kejový tým ZKL Brno — brněnská Kometa — pone
tor č. Budějovice (po 3 b.); 10. Slovan Bratislava BANÍK OSTRAVA — FC BAYERN MUENCHEN 2 : 1 se jméno Zetor Brno.
7 b.; 11. Litvínov 1 bod; 12. TJ Gottwaldov bez bodu.
Černá Ostrava žila třetí říjnovou středu ve fot — Olyřnpijský program bude zkrácen. Z pořadu bu
balovém opojení. Domácí Baník, který s velkou dáv dou vypuštěny některé veslařské discipliny žen, za
ORLOWSKI ŠESTÝ
kou štěstí vyhrál mistrovství republiky, hostil v mítnut byl návrh, aby se olympijskými sporty staly
Příslušní funkcionáři mezinárodního tabletenisového prvém utkání 2. kola . Poháru mistrů evropských ze zápasy-sambo, moderní gymnastiky a sportovní akro
.svazu vydali v prvé polovině října světové pořadí mí trojnásobného'vítěze této trofeje FC Bayern Muen bacie, a i návrh, aby se do olympijského pořadu do
hráčů a hráček, sestavené na základě výkonů r. chen,'' jehož h rá či'se netajili názorem, že by už .na stala znovu chůze na 50 km.
1976. V čele světového žebříčku mužů je letošní mistr ostravských Bazaiečh chtěli zvítězit. Domácí fotbali
Předsednictvo klubů skotského fotbalového mistra
Ázie Číňan Liang Ko Ling před mistrem Evropy Fran sté, kteří museli kvůli zraněni nastoupit s 5 náhrad Glasgow Rangers zrušilo 103 roků platný “ nepsaný
couzem Jacquesem Secretinem a Jugoslávcem Dra- níky, však' nezklamali, góly Lorence á Ličky vedli zákon” , podle kterého klub mohl uzavírat smlouvy
gutinem Šurbekem. Světové pořadí tabletenistek pro už po 28 minutách nad Němci 2 : 0. Škoda však, že a brát za své členy pouze osoby protestantského vy
rok 1976 vede mistryně světa Severokoreánka Pak tito mladí chlapci (především ti náhradníci) neměli znání.
Yung Sunová. Z československých stolních tenistů je také v druhé půlce sílu, aby svůj náskok zvýšili. Nár — Házenkářky TJ Start Bratislava vyhrály prvé utká
ve světovém pořadí nejlepší Milan Orlowski, který opak v 53, minutě to byl Gerd Mueiler, který překo ní Poháru mistryň evropských zemí doma nad zápa■figuruje na 6. místě.
nal jinak skvělého brankáře Miehalíka a snížil ná doněmeckým družstvem Eintraeht Minden vysoko
,1 :'2. Á to v praxi znamená, že mužstvu FC Bayern 18 : 8 a mají tedy v odvetě šanci na postup do 2. kola.
OLYMPIJSKÁ MANIPULACE VZPĚRAČÚ
Muenchen bude stačit na Olympijském stadiónu v
Na nedávném zasedání gorii. Bezprostředně však Mnichově k postupu vítězství 1 : 0. Ovšem, už ta sku
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
výboru sportovního svazu po vážení krev dostali tečnost,' že Ostraváci zvítězili, je potěšující, je to
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
Německého
vrcholového zpět. To je svým způso- ■výhra skutečně cenná. Zápas měl vcelku dobrou úro
sportu DSB vyšly najevo bem něco nesportovního, veň a sledovalo ho vyprodané hlediště s 31.000 di
S Moorhouse St., Richmond, Yic. 3121.
váky. Prvá půlka patřila jasně Ostravě, po změně
manipulace předních svě- vyložený podvod,
Telefon.
I
tových vzpěračů na olymPředseda západoněmec- stran si vypracovali více šancí Němci, kteří přijeli
ROČNÍ PŘED PLATNÉ: V AU STR ÁLII $ 10.-,
ve
svém
nejlepším
složení.
Pom
ěr
rohů
12
:
9
pro
Ba
pijských hrách v Montrea- kého svazu šermířů dr,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ S 11.-. US S 13.-,
:lu. Předseda této organi- Elmar Waterloh se zase ník mluví jasně o útočné a líbivé hře.
Can. S 13.-, £stg. 7.-. DM 30.-, Rand 11.-. nebo
zace informoval účastníky zmínil o tom, že šermíři ■ Ostravský Baník nebude tedy v mnichovské odvetě
o tom, že vzpěrači před brali pro svou reakci v záviděhíhodné situaci, ovšem o nic lépe na tom
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
oficiálním vážením si ne- zvláštní prostředek, čímž není ani bratislavský Slovan, který hrál doma s
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
chali odebrat krev, čímž se prý budou muset zabý- anglickým Queens Park Rangers 3 :3 (po poločasu
•bratem.
byli lehčí a mohli zůstat vat funkcionáři meziná- 1 : 2) a tak by mu k postupu nestačilo v Anglii ani
každý ve své váhové kate- rodní šermířské federace. remizovat 0 : 0, 1 : 1 nebo 2 : 2.

: : Fotbalová liga : .

Ve zkratce

