Begister** at the G.P.O. Melboume for posting as a

Pcriodica' — Cateaory " B "

Prtce 48c

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY '
Ročník XXVI.

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER.
Melboume 15. listopadu 1976

Číslo 23.

Pilíř sovětské politiky

Proletářský Internacionalismus
Československo vzpomnělo okázale výročí Říjnové, to je listopadové revoluce
a nyní probíhá "Měsíc československo-sovětského přátelství", v němž se kdekdo
z představitelů režimu snaží přetrumfnout ostatní v patolízalství k Velkému
bratru. Tón "vážných" úvah udal jako obvykle "zásadní" .úvodník Rudého prá
va: "Naše strana od svého vzniku považovala Sovětský svaz za největší vymo
ženost světového proletariátu a vedla naše pracující k tomu, aby v Sovětském
svazu viděli oporu ve svém revolučním boji, aby se od sovětského proletariátu
učili bojovat za vítězství dělnické třídy. Po vítězném Únoru se zkušenosti so
cialistické výstavby SSSR staly pro nás hlavním, zdrojem zkušeností."
Z dalšího obsahu úvod
níku se má čtenář dozvě
dět, že to byly prospěšné
zkušenosti, kterých je tře
ba se držet: “ Z vlastních
trpkých zkušeností jsme
se poučili, kam vede od
klon od principů interna
cionalismu.
Proto naše
strana se vypořádala se
všemi, kteří ji chtěli svést
na scestí nacionalismu a
antisovětismu.
Prospěli
jsme tím nejen sobě, aie
také mezinárodnímu ko
munistickému hnutí.’’
Proletářský

nalismus byl a měl zůstat
navěky zaklínadlem všech
pravověrných komunistů.
Citujeme ze zprávy Rudé
ho práva o podobných
oslavách před 13 léty. R P

tehdy
uveřejnilo hlavní
projev z oslavy ve Slo
venském národním divadle
v Bratislavě dne 6. listo
padu 1963:
“ Jako každý rok, i ten-

tokrát spojujeme oslavy
Velké říjnové revoluce s
oslavami výročí uzavření
Čs.-sovětské smlouvy o
poválečné pomoci a vzá
jemné spolupráci. . Naše
strana jednoznačně podpo
ruje úsilí Komunistické
strany Sovětského svazu
za uplatňování zásad prolétářskěho
internaciona
lismu v boji za jednotný
postup komunistických a
dělnických stran a v
(Pokračování na str. 2)

Amerika má nové vedeme

Dr. Martin Kvetko
Po dlhcj, ůnavnej a vyčerpávajúcej volabnej kampani americkí voliči zvolili
nové vedenie. Po 8-ročnej ére Republikánskej strany — Nixona a Forda —
nastupujú do Bieleho domu reprezentanti Demokratické strany, vedení 51-ročným farmárom, producentom burských orieškov a bývalým guvemérom státu
Georgia, Jimmy Cartrom. Garter dostal podi'a neúplných výsledkov 51 percent
internacio- hlasov a výše 270 takzvaných elektorov — potřebných k víťazstvu a Jerry Ford
__ ___ ._________________ dostat 4t percent hlasov.

Co se stane po únosu letadla?
Stručnou zprávu z minulého čísla o únosu letadla
ČSA doplňujeme: únoscem byl 26letý železniční za
městnanec Rudolf Bečvář, který přinutil pilota k
odletu na západ a k přistání v Mnichove a to tak,
že cestujíc? vůbec netušili, že letadlo vzalo opačný
směr, a nad Mnichovem se ještě domnívali, že při
spívají v Biafisiavě. Německé noviny p^aly o "mír
ném a klidném únosci", který po vystoupeni z le
tadla ochotně "složil zbraně" a požádal německé
uiady o azy>.
Čs. sdělovací prostředky ovšem spustily pokřik a
Československo požádalo o vydám Bečváře k potre
stání. Podle pražských novin se Bečvář vplížil za tmy
k letadlu JI-18, mechanika, který chíěl právě odsu
nout schůdky, přinutil s pistoli v ruce, aby mu otev
řel dveře Itlounu, jenž měl letet do Tater á Košic.
Bečvář pak vstoupil do kabiny s pistolí a samopalem
:> nařídil pilotovi Mikuláši Bačovi, aby odstartoval
letadlo do Západního Německa. Na palubě bylo 105
cestujících a 6 členů posádky. Pražské Svobodné slo
vo píše: "Posádka se zachovala opravdu statečně,
vždyť nikdo nemohl vědět, co zločince během letu
napadne. Ozbrojený násilník v takc-ve chvíli je jistě
všeho schopen." Pražské noviny ovšem dodávají, že
násilníkovi má být odmítnut azyl a připojují, že byl
hledán "pro přepadení taxikáře" a že je "podezřelý
z bratrovraždy" a hlavně, že "ohrozil nevinné lidí
v letadle". Unisono tvrdí: "Zločin se stal na území
Československa a tady by měl byt únosce spravedli
vě potrestán."
Velmi se pak rozčilují na německé listy, které za
s*ávají stanovisko, že "má hv* nejdříve zjištěno,
je-li únosce skutečně vinen" a že např. Frankfurter
Rundschau "blízký vládní sociálně demokratické stra
ně . . . považuje vydání gangstera do rukou čs. orgá
nů za velmi r.iálo pravděpodobné a dokonce tvrdí, že
by to byl ústupek vůči ČSSR". Rudé právo píše:
"Ochrana zločince před spravedlivým potrestáním jé
pro ně vlastně vítanou příležitostí k ochlazení mezi
národní atmosféry . . Že je gangster Bečvář brán v
NSR tak horlivě v ochranu . . . je ústupek před reakčními kruhy, před nepřáteli mezinárodního doro
zumění."

kterých
prebiebala. V
prvom řade třeba sporné
nóť, že to boii prvé vol
by po Vietnamskej vojně,
která, tak otrasla americ
kou pEáítšckoti štruÉiúri«petam po Wažergaie a fé 
ře, která bádám eš£e viac
zasctMa mysíestie americ
kých občaoov. P t t e a tře
ba tiež spocaenáť. že o
úřad prezídesta za De
mokratická stranu sa po
prvý raz od reku IMS uchádzal představitel' ame
rického juto, který si ne
ustále sťažaje. že v poiitickom vývoji krajiny je
zanedbávaný. Ysetky tie
to tri okolnosti značné
ovpiyvůovali postoj voličov. Tá posledná napří
klad je zřejmá už z toho,
že Carter získal - ako sa
dalo očakávať - takmer
celý americký juh ha svoju stranu.
Volebně otázky, či pro
P rv však niekolko poznámok o priebehu kam gramové body bolí tieto:
paně a o okolnostiach, za (Pokmčovanie na str. 2)

Kíaáie
sa
naiiehavá
otázka: čo to znamená?
Čo nové vedeaie prináša?
Ako sí bude Amerika po
čínat’ doma i v zahrani
čí? Lebo je nesporné, že
americké prezidentské vol
by sledovali s velkým
záujmom nielen v Londý
ne a Bonne, ale aj r
Moskvě a Pekingu.
Odpověď na tieto otáz
ky dá nový prezident aj
vo svojej inauguračnej ře
či 20. januára a potom v
správě o stave americkej
únie, ktorú je povinný
podat’ kongresu podl’a ústavy hned’ po tom, čo sa
ujme úřadu. Ale na budúci kurz americkej domácej
i zahraničnej politiky mož
no usudzovať aj z priebehu volebnej kampaně, z
řeči, prejavov a vyhlášeni
kandidátov. Pokúsme sa
o to.
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SEDMIKRÁSY
Karel Wandt
V roce 1949 jsem vyslovil v německém uprchlickém
táboře Lechfeldu neprozřetelně názor, že “ to bude
I trvat takových pět. tet". Reakce byla okamžitá a
I předvídatelná. “ Pesimista!” zařvali druhové spoluuprchlíci a počali rozvíjet důmyslné teorie, podle
kterých to mělo prasknout zítra, pozítří, za týden,
ale v tom nejhorším případě docela určitě do dva
nácti měsíců.
Od té doby mi to s tím pesimismem zůstalo, čte
náři, kteří se se mnou náhodou setkají, jsou ohrome
ni faktem, že mi není devadesát let. Přátelé pro
hlašují, že jsem nevyléčitelný škarohlíd, kde že zů
stal můj smysl pro humor, a navrhují proti zachmu
řenému neduhu různé léky. “ Člověk je dobrý, život
krásný, budoucnost jasná, pokrok zaručený. Dávno
už neupalují čarodějnice, máme penicillin, svět je
záhon kopretin a sedmikrás.” Tak mi domlouvají
laskavým lékařským hlasem, jakoby chtěli dodat: a
vězměte to třikrát denně.
“ Něco na tom bude,” připustil jsem v duchu zdo
lán váhou veřejného mínění. “ Změním náhled a i . svět,
kolektivně se budu radovat, s úsměvem Ludu hledat
záhony sedmikrás a kopretin.”
Jsou ovšem různé druhy záhoní. a různé druhy
kopretin, podle toho, v jakém í<etě člověk žije. Udá
losti mi vnutily úlohu polLického uprchlíka. Přijal
jsem osud. ž iji v ovzduší politickém. Nyní, v zápase
se zhoubným pesisrnsmem, poskakuji po lučinách
místní i mezinárodní politiky, nastavuji tváře svěží
mu větra mědím vpřed. Za ruku držím vilu opti
mismu s-e vlajícím rouše z průhledného šifonu. Ne
dotýkáme se země. Letíme. Vznášíme še. Kytičku
ze sedmikrás vplétá mi do vlásků .. .
Umřel vůdce Číny. Scelil tříšť v obra monolitu.
Ukoval národ, o jakém se vždycky snilo vládcům —
národ, který čeká na pokyn. Smějte se! Směje se.
Radujte se! Raduje se. Revoltujte! Revoltuje. Tleskej
te popravám! A z popravy je divadlo, a jeviště je
vyprodáno. Udávejte! Udává. Demonstrujte! Démon- struje. Odmítejte! Schvalujte! Tupte! Povznášejte!
Vítejte! Recitujte! Suďte! Hoňte vrabce! Obdivujte
vůdce! Hubte mouchy! Nenáviďte!
Odmítají, schvalují, recitují, vítají, hubí mouchy,
nenávidí. . . v miliónech . . . na pokyn . . .
Důvod k pesimismu?
Naopak: sedmikrása na záhonu politiky, kopretina
na lučině filozofie, květ do sociologova herbáře.
Akademický muž západního světa hledí na květinu
láskyplně zvětšovacím sklem, píše o ní téže, hodno
tí, vynáší optimistický verdikt: “ Hle, model budouc
ností.' — cesta, kterou by se mělo ubírali lidstvo."
Umřel velký muž, ukoval tříšť v model budoucno
sti, dal do klatby myšleni a nahradil je mechanic
kou reakcí. 36c není zadarmo. Něco to stálo. Kolik?
Odhady se různi. Jedny říkají, že třicet miliónů li
dí. ty aejskromnějši odhadují, že těch miliónů bylo
jeseni patnáct.
Ve svých pesimistických náladách ve mně taková
čísla vzbuzovala podivné, až perverzní představy. Utá
pěl jsem se v maličkostech. Před oči se mi vetřel
jeden z těch miliónů. A já ho pozoroval, jak mu vá
ží nace za záda, jak pokleká a sklání hlavu, jak mu
pokládají na zátylek hlaveň pušky, té, ze které vy
chází veškerá moc. Slyšel jsem přidušenou ránu, vi
děl červenou kaňku na zátylku, pozoroval postavu,
která se napřed naklonila a pak padla obličejem kzemi.
Stál jsem nad mrtvolou, rád, že už je po všem, ale.
oni převrátili film a bylo znovu před popravou.
Bez vůle jsem vstoupil do mozku a do srdce té
postavy a všechno se opakovalo, jenomže z jiného,
vnitřního úhlu. Neviděl jsem, jenom cítil: úzkost, hor
kost, bezmocnost, bolest, zoufalství, opuštěnost ná
silného umírám. Srdce bolelo a hořklo, ale zbýval
ještě jeden úkol: znásobit bolest zhuštěnou v jednom
umírajícím patnácti, dvaceti, třiceti milióny. Svět se
točil ve tmě a topil v slzách. Kapala z něj krev a
pršela bez dopadu.
Nyní jsem poučen. Ztratil jsem představy. Nekři
čím už: vražda! Neříkám už: lidský život je bolest:
patnáct miliónů utracených životů je patnáct miliónů
bolestí. Nově nalezený optimismus mi dovoluje vel
komyslný rozmach historického pohledu. Maličkost
jedné popravy, to jest bezvýznam jednoho života, mě
nerozhází. Na místě neživých lidských těl vidím tři
cet miliónů ztuhlých králíků, každý z nich schod k
jasné budoucnosti. A jediný život, který mě zajímá
živostí bolesti, je můj vlastní.
Taková je moudrost Y&Ií &íčtk . k^ektivní zájem ná
rodního hospodářství vyžaduje, auy Í^L.V, trj-ýjl —
a člověk zapomene na hlad; kolektivní zájem i t o . .
pochodujícího uvnitř historie potřebuje oběti — a člo
věk omilostní vraždu. Kolektiv nemá zděšené, vyčí
tavé oči. Jenom jednotlivci je mají.
(Pekm éw ání na str. 2)
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Proletárský internacionalismus
(Pokračování se str. IV
mezinárodním hnutí v du
chu společně podepsaných
zásad a dokumentů . . . ”
Slavnostním
řečníkem
byl člen ústředního výbo
ru Komunistické strany
Slovenska Alexander DUbčék.

Dovídáme se, že Nejvyšší sovět považuje za
nejnaléhavější úkol po
zvednout zemědělský sek
tor (jako se rozhodl za
Stalina, za Malenkova a za
Chruščova) a zlepšit výro
bu spotřebního zboží (jako
dříve).
Spotěšením vzal na vě
domí, že “ sílí a úspěšně
se rozvíjí velké společen
ství socialistických států,
že se dále rozvíjí hospo
dářská spolupráce sociali
stických zemí a sílí socia
listická hospodářská ihtegrace” .

Proletářský internacio
nalismus znamená v pra
xi, že
je komunistům
všech
zemí
přiznáno
Moskvou právo poslouchat
a správně interpretovat
právě platné zásady, smě
ry, politiku vůdců v Krem
lu. Zmiňujeme se tedy
současně o politice Komu
nistické strany Českoslo
venska, všimneme-li si po
litiky, kterou Vryhlásil Nej(Pokračovanie zo »tr. 1)
vyšší sovět počátkem to
ekonomické problémy, ne
hoto měsíce.
zaměstnanost’ ,
inflácia,
Moskevská Pravda refe
sociálně problémy, dané,
ruje způsobem, který je i
otázka potratov, z oblasti
čtenářům čs. novin velnu
domácej
a zahraničnej
povědomý:
politiky, obrana, mier na
‘ ‘Sovětští lidé nadšeně Strednom Východe a oplní historické usnesení chrana štátu Izrael, spoXXV. sjezdu KSSS. Bez lupráca so spojencami, s
mezné věří leninské straně Moskvou i Pekingom a
a dokazují to činy, oběta Východná Európá.
vou prací na všech úse
S potěšením vzal na věcích výstavby komunismu. vov snažili sa kandidáti
Zkušenosti, životní praxe vyjádřit’ k týmto problémiliónů, jednomyslná vše- mom aj na troch veřej
lidová podpora stále zno ných debatách, prenášavu přesvědčují o tom, že ných televíziou. V podsta
usnesení strany jsou nlu- tě sa rozdiel medzi názor-

Série setkání L. I. Brežhěva s vedoucími předsta
viteli bratrských stran
znamenala “ další etapu v
rozvoji spolupráce, ve vy
pracovávání
společných
pozic
komunistických
stran těchto zemí”,.
Ve vztazích s Čínou “ dů
sledně usilujeme o jejich
normalizaci” , politika na
Středním východě “ stejně
jako všude jinde je prin
cipiální, třídní, marxisticko-leninská” , rozvoj sovětsko-amerických vztahů si
“ zachovává
pozitivní
orientaci” a SSSR “ dů

15. 11. 1976

BLAHOPŘEJTE

sledně plní všechny body
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
Závěrečného aktu (z HelPROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA
sink)” , avšak trvá na “ do
I Vašp přání v Hlasu domova dostane největší”
držování vzájemného re
1počet českých a slovenských přátel v zahraničí a <1
spektování svrchovanosti a ” ušetří Vám starosti a práci s posíláním jednotli- !
nevměšování do vnitřních 1vých přání.
1
I Můžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (nebo [,
záležitostí” .
Ke konci konstatuje, že 1adresu Vaší firm y) pod společné přání (poplatek
!$ 2.-) nebo Vaše individuální blahopřání s textem '
“ v upevňování pozic so 1(u větších event. s obrázkem), který dodáte a to
cialismu a sil národního
podle žádané velikosti nápř. za $ 5.-, $ 10.-, $ 20.-,!
;
osvobození na světovém ;$ 50.- nebo $ 100.-.
fóru dosahuje komunistic ! Vaše příkazy prosíme zaslat co nejdříve, nej- i I
” později tak, aby nám došly 15. prosince t. r.
'
ké hnutí významných úspěchů” . To vše proto, žs
‘ ‘naše plány vyjadřují jed
notnou vůli strany a li
du” . .. “ v rámci proletářského internacionalismu” .
(Pokračovaní se str. 1)
Zemřel velký muž a sbor živých .. . Ještě nedávno
bych recitoval: lže mrtvému chválu.. . Nyní pokle
kám na květnaté louce dějinného optimismu, přidá
vám do kytičky novou sedmikrásku.

Sedmikrásy

Amerika má nové vedenie

boce oprávněná . . . ”

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na mixu
dodá firma
A. Z. QUILTING
Anna Mendanová
Melbourne:
17S Brougham St~
Kew, Vic.. tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2453

mi kandidátov prejavil
alebo vyformuloval takto:
prezident Ford zaujal konzervatívnejšie stanovisko k'
týmto
otázkám, Carter
progresívnejšie, Ford dal
váčší doraz na ochranu
hospodárstva proti inflácii
ako na odbúranie vysokej
nezaměstnanosti.
Carter
opačné. Prezident Ford sa
domnieval, že stačí poskytnúť ekonomii ďalšie da
ňové úl’avy a že to bude
stačit’ k nástupu do nové
ho dyríamizmu a tým aj

k odbúraniu nezaměstna
nosti. Carter sa s takýmto
riešením neuspokojil. Dá
vá přednost’ k odbúraniu
nezaměstnanosti před oba
vou z inflácie. Sl’úbil, že
po štyroch řokoch zníži
nezaměstnanost’ na nějaké
4 percentá. A aby to do
kázal, je ochotný sice pqskytnúť súkromnému sek
toru podporu v daňových
uťavách, ale ak by to ne
stačilo, chce rozviňúť ve
řejné núdzové práce, fi
nancované z federálnych
prostriedkov, aby sa vy
tvořili nové pracovně pří
ležitosti a znížila neza
městnanost’ . Ford už dve
osnovy
odhlasované
v
Kongrese, ■vetoval. My
slím, žě táto záležitost’ a
rozdielny postoj k nej najviac zavážila vo volbách a
přispěla k víťazstvu Jim
my Cartra.
Ostatně problémy z do
mácej scény nehráli takú
úlohu, ako sa očakávalo,
najma například otázka
umělého prerušovania tehotenstva, ktorú nastolila
katolička hierarchia, sa
nijak neprejevila.

i

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

j

Vás srdečně zve na

I

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZABAVU

i

která se koná v sobotu 4. prosince 1976

i

v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe Street, City

i

K tanci hraje orchestr H. Rúty

1

Dárky se přijímají u

pokladny a bude je rozdávat Svatý Mikuláš

Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola
i

Vstupné $ 5.00, studenti a pensisté $ 3.50

Rezervování stolů: tel. 546-1541 (Maslaniková), 57-7032 (Průšovi!

V oblasti zahraničnej
politiky bol rozdiel medzi
kandidátem menší.
Po
úplné
nepochopíte!’nom
stanovisku prezidenta Forda k pomerom vo východ
něj Európe. ktorý tvrdil,
že sovieti nedominujú túto
oblast’ , sa sice východná
Európa stala vážným spo
rem v kampani, ale jej
význam bol zase podmino
vaný nerozumným vyhlá
šením Jimmy Cartra o Juhoslávii, ktorý iste nemu
sel dať Moskvě najavo, že
ak by po smrti Titovej do
Juhoslávie poslala svoje
vojsko, Amerika nezakro
č í Ale táto Juhoslovanská
příhoda sa odohrala až na
konci kampaně, keď už
hádám nebolo ani chuti
ani času, aby sa z nej
vytvořil vážný spor. Ináč
aj Carter je za detente s
určitou obměnou, pričom
tvrdí, že sa domnieva, že
Amerika musí viac spolu
pracovat"
so
svojimi
európskymi spojencami a
s Tokiom. a podl’a toho
usměrňovat’ aj svoju poli
tiku detente. Myslím, že
Fordova chyba vo vyjád
ření sa k postaveniu východnej Európy (hoci sa
to snažil potom napravit’)
a jeho zotrvávanie na terajšom kurze politiky de
tente a na dóvere, ktorú
přechovává k dr. Kissingerovi, mu najvia poško
dili.
Carter šiel do volebnej
kampaně s heslom: třeba
změnu, změnu vo vedení
štátu. A na takéto hesla
Amerika vždy mnoho dá.
Americká dynamická speločnosť odmieta prešlapo

Louka je plná barev. Prorůstá ji kvítí. Výběr pro
kytici není snadná věc.
Mohl jsem zamířit do nejrůznějších krajů: do Mozambiku, kde pokrokoví vládci, kterým poskytujeme
hospodářskou pomoc, posílají příbuzným popravených
uřezané uši, aby neměli starost a věděli, co stihlo
bratra, dceru, sestru nebo otce; do Ugandy, kde se
odsouzení musí sami sežrat, což je lepší než poprava
na lačný žaludek; na Haity, do Brazílie, do Chile,
kde věsí lidi za palce a vytrhávají jim nehty; do
Severní Koreje, která prý je v mučení nepřátel po
kroku ze všech nejdůmyslnější; do Irska nebo Liba
nonu, kde bratr denně vraždí bratra. Možnosti je
mnoho, od blázinců Sovětského svazu po blázinec
amerických prezidentských voleb; od masakrů v osvo
bozené Kambodže po mrtvolné ticho osvobozeného
Vietnamu; od svobody, která je uznáním nutného, po
svobodu od zábran a od svědomí.
Pokrok je všude na pochodu. Podél cesty kvetou
sedmikrásy.
Zvolil jsem smrt velkého muže, protože si myslím,
že demonstruje všechno. Jestliže totiž člověk, který
přímo nebo nepřímo způsobil smrt miliónů lidí, je ve
chvíli své smrti označován demokraty za světlo hi
storie, jestliže akolády prší z parlamentů, univerzit
i chrámů, jejichž přikázání říká — nezabiješ!, jestli
že země onoho muže je téměř všeobecně považována
za zářný vzor budoucnosti, jestliže tedy ani milióny
mrtvol, ani obrovitý národ, který nemyslí, jen reagu
je, nejsou důvody k pesimismu, ba právě naopak,
proč se rmoutit, proč vidět černé, proč nepřijmout,
proč sě nekonečně prát, proč nebýt kolektivním opti
mistou?
Louky jsou živě zelené, poseté barvou pestíků.
Sedmikrásy kvetou na hrobech. Hroby jsou schody
pokroku. Pokrok je nezadržitelný.
Zdvihám patu a s rozvahou a schválně lámu šíji
sedmikrásy. Spadla ji hlava s bílou korunkou. Ne
dbám. Kolem mi voní kolektiv moře sedmikrás.
Jsem optimista.
Jenom někdy se mi zdá, že jedna sedmikrása se
zlomenou šíji udusí smutkem vůni lánů kopretin.'

vanie na mieste a volá .po
novom trende. Carter ho
sl’ubuje. .STubuje .ho v
ekonomii, v sociálnej politike, v daňovom' systé
me, v zahraničnej orientácii, skrátka tak globálně
všade, že mu to. mnohí vy
týkali, že příliš vel’a sru
buje a že je v konkrét
ných otázkách příliš ne
určitý. Ale tak č i ' onak,
Amerika sa rozhodla pře
změnu, pre změnu podl’a
predstáv Jimmy Cartra.

Amerika musi dať svoje
nospodárstvo do poriadku,
lby mohla, vystupovat’ ako
silná a vedúca vel’moe v
medzinárodnej oblasti. Doíieli to nový prezident?

Malý oznamovatel

PRODÁM
broušenou vázu, karafu
a popelník. Telefon
(Melb.) 560-8849.
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Zřízena Novinářská cena K. Havlíčka

— Nikdo nemůže tvrdit, že
se nynější režim v Čes
koslovensku nestará o po
bavení svých poddaných.
Tak hapř. 1. listopadu oznámil
ústřední
výbor
Svazu čs.-šovětského přá
telství při
zasedání v
Obecním domě v Praze,
že udělil další velké vy
znamenání za projev přá
telství k Sovětskému sva
zu. Jméno poctěného: Viselský
vojenský
útvar
Střední skupiny
sovět
ských vojsk - tedy útvar
sovětské okupační armády
v Československu byl vy
znamenán za své přátel
ství k Sovětskému svazu
získáním putovního poháru
ÚV SČSP!
— . Výroční ceny Svazu
českých výtvarných uměl
ců a českého fondu vý
tvarných umělců dostali:
průmyslová
výtvarnice
Hana Blažková-Charouzová, in memoriam ak. ma
líř a grafik VI. Bra
hovszký, akad. sochař Z.
Kolářský, akad. sochař
Karel Kuneš, akad. sochař
F. Mrázek, akad. sochař
M. Pangrác, akad. sochař
F. Pasek, průmyslový vý
tvarník V. Plátek, akad.
malíř Lumír šindelář a
akad. sochař V. Žalud.
Ceny pro absolventy a po
sluchače vysokých škol zí

Zasedáni čs. exilu v Brixenu

skali akad. sochař P. še dali pokyny o zákazu pro
Československý poradní sbor v západní Evropě, sdružující činovníky exilo
divý a průmyslový výtvar deje lihovin v závodech.
ník V. Klein.
V případě, že se zaměst vých a krajanských organizací uspořádal ve dnech 15. - 17. října 1976 v Jiho— Brněnské pracoviště nanec dostaví do závodu v tyrolském letovisku Feldthurns u Brixenu IV. valné shromáždění, jehož se účast
státního výzkumného ústa podnapilém stavu, je po nilo několik desítek exilových a krajanských pracovníků a hosté z Anglie, Bel
vu uskutečnilo letos 16 slán okamžitě z pracoviš gie, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Západního Německa a Spojených států. Val
implantací sovětského u- tě a kromě absence je nému shromáždění, které řídil předseda Ing. Josef Holman, došly pozdravné
mělého
srdce .telatům. ještě postižen dvoudenním
projevy a telegramy od mnoha politických a veřejných činitelů. Byl mezi nimi
Hlavním
koordinátorem zkrácením dovolené, pří
pozdrav
od dirigenta Rafaela Kubelíka, předsedy Naardenského hnutí dr. Slo
padně
dalšími
opatřeními.
úkolu
“ Náhrada srdce
srdcem umělým” je prof. V závodě, kde mistr vě váka z Londýna a jiných.
děl, že má na pracovišti
MUDr. J. Vašků.
Shromáždění schválilo zprávy činovníků sboru, které byly vydány písemně a
opilého pracovníka, byl
— G. Husák jmenoval no
potrestán nejen zaměstna finanční zprávu dr. I. šafáře z Vídně. Zároveň určilo úkoly příští činnosti, které
vým čs. velvyslancem ve
nec, ale i mistr.
budou zaměřeny především na sledování plnění helsinských dokuméntů v Čes
Švédsku Eduarda Bílka,
— V Olomouci byla uve
odkud současně odvolal
koslovensku. Na to byl čs. poradní sbor rozšířen o další exilové a krajanské
dena na počest voleb čs.
Pavla Džundu.
premiéra hry sovětského pracovníky. Jsou mezi nimi Dr. Mojmír Vaněk, předseda švýcarské skupiny
— 27.
astronautického autora V. šukšina “ Cha- Společnosti pro vědy a umění, Dr. Miroslav Levý, žurnalista z Fribourgu ve
kongresu, který se konal rakteři” .
Švýcarsku, dr. Svatopluk Ježek z Arezza v Itálii, redaktor A. Kypěna z Mni
v Anaheimu v Kalifornii, — Dodatečně došla zprá
'
se z Československa zú va, že v Československu chova a další.
častnili: člen korespondent zemřeli bývalí čs. letci v
Součástí tohoto setkání bylo Havlíčkovské sympo
ČSAV R. Pešek. prof. Z. Anglii Blažej Kašný a
zium na téma: “ Havlíček a dnešek” . Posledního října
Horák a šéfredaktor K vě František Fišer. Brno hlá kandidáty Národní fronty tomu bylo 155 let co se Havlíček narodil a letos
tů dr. M. Codr. Příští sí úmrtí 661etého pplk. na poslance Sněmovny li 29. července uplynulo 120 let od jeho smrti. Účastni
astronautický kongres se let. Josefa Keprta, který du Federálního shromáž ci sympózia se shodli, zejména v těchto bodech:
bude konat koncem září sloužil též u 312. stíhací dění hlasovalo 10.605.072 Havlíček, jak to zdůrazňoval také T. G. Masaryk,
voličů, tj. 99.97% odevzda vedl příkladný boj proti absolutismu a proti druhé
1977 v Praze.
perutě v Anglii jako noční
ných hlasů a pro kandidá mu extrému, proti diletantské, nepřipravené revoluci,
— Krajský protialkoholni stihač.
sbor Jihočeského krajské — V minulém čísle jsme ty N F na poslance Sně která neměla vyhlídky a posléze boj proti bachovské
ho národního výboru hod přinesli zprávu, že v mi movny národů 10,605.611 reakci a cenzuře. Havlíček byl proti klerikalismů a
voličů, tj. rovněž 99.97% z za náboženskou toleranci. Stavěl se proti utopiím a
notil v minulých dnech nulých volbách hlasovalo
svou činnost; na každém pro kandidáty Národní celkového počtu platných byl pro drobnou osvětovou práci. Vystupoval proti ra
okresním národním výbo fronty 99.67% oprávněných odevzdaných hlasů. Obča dikalismu a reakcionářství jako dvěma stranám téže
ru v kraji pracuji okresní voličů. Doplňujeme tuto ny musí při takových zprá mince. Byl realista a nesentimentální humanista.
protialkoholni sbory, v po zprávu úředním sdělením vách napadnout otázka, k Usiloval' o zlepšení v rámci ústavy, třeba i ústavy
předí jejich činnosti je ústřední vole.bní komise čemu je to stálé bojování špatné a vnucené. V tom se jeho stanovisko podo
omezování požívání alko Národní fronty, podle níž proti domácí reakci, když balo dnešním metodám sovětských a českých <£bůholu mládeži. Dále ředite se voleb zúčastnilo 10,617. prakticky žádná neexistu dentů.
Sympózium řídil dr. Jaroslav Pecháček, bývalý ře
lé závodů celého kraje vy 152 voličů, tj. 99.70%. Pro je, jak volby dokázaly.
ditel čs. oddělení rozhlasové stanice Svobodná Evro
pa, který se úvodem zmínil o Havlíčkově cestě do
Ruska.. Havlíček, v mládí rusofil, poznal nevzděla
nost vedoucí ruské vrstvy, utýranost poddaných, a
prodejnost byrokracie a Rusko se mu pro celý život
zprotivilo. Rusko nám nemohlo být vzorem v polo
vině minulého století a nemůže nám jím být am
(Od našeho zpravodaje z Itálie)
dnes. Jaroslav Dresler .připravil výběr Masarykových
výroků o Havlíčkovi a dr. A. Heidler přednášel o
zováni jako vyzvědá či a slídilové. Na seznamu
Kdo by se domníval, že je věc svobodného Čes
Havlíčkově poměru k církvi a náboženství. Přesto, že
amerického senátu je gymnastka Eva Bosákové,
koslovenska na západě úplně zapomenuta, mýlil
Havlíček kriticky vystupoval proti tehdejším pomě
rům v církvi, byl nábožensky, hluboce věřícím kře
profesor Dědič, trenér hokejového mužstva Vladi
by se. Také v italském demokratickém tisk* jsme
sťanem.
'
mír
Zábrodský,
cyklista
Jindřich
Kotal
a
kapitán
často citováni a vzpomínají nds též čtenáři v do
V sobotu 16. října na večer se účastníci sympózia
fotbalového mužstva Rudolf Baloun.
pisech redakcím listů. Mottem těchto úvah v před
rozjeli k nedalekému brixenskému domku, v němž
Také mezi sportovci letošní olympiády, vysla
volebním údobí i nyní bylo: chcete-ll skončit jako
byl Havlíček rakouskou vládou po několik let inter
nými Československem do Montrealu, byly desít
nován. V jeho průčelí je pamětní deska s českým
Československo, jen dejte komunistům místo nebo
nápisem stručně shrnujícím okolnosti Havlíčkova briky tajných agenti, část z nich byli skuteční spor
vliv ve vládě! O ostatek se pusta reji buď oni sa
xenského pobytu a s reliéfem jeho podobizny. K
tovci, kteří pracovali pro SiB buď z fanatismu
mi nebo přivolají “ na pomoc" máťušku Moskvu.
pamětní desce položili zástupci Čs. poradního sboru
V době letošní Olympiády přinesla římska nacio nebo v důsledku obvyklého vydíráni a zastrašo
v západní Evropě a mnichovské sokolské jednoty ky
vání. Bytí tam ovšem také profesionální fizlové,
nalistická revue II Borghese článek svého dopi
tice bílých a červených karafiátů. Potom předseda
čs. poradního sboru- Ing. J. Holman vylíčil historii
maskovaní za sportovce. Jejich úkoly byly jako
sovatele z Paříže Nerina E- Guna pod názvem
Havlíčkova nedobrovolného pobytu v Brixenu.
obvykle četné. Bylí zejména zaměřeni na kanad
Zátopek
byl
š p i c l . Není bez zajímavo
Havlíčkovské sympózium pokračovalo v neděli 17.
ská obranná střediska, tvořící součást obranného
sti shrnout Gunovy vývody; zodpovědnost za refe
října dopoledne četbou z monografie T. G. Masaryka
systému atlantického společenství NATO. Úmyslem;
rát mu ponecháváme. Pramenem jeho informací
“ Karel Havlíček .— Snahy a tužby politického probu
mnohých bylo přejít po skončení her do USA,
zení” a z-havlíčkovských esejů Ferdinanda Peroutky.
je Washington. Podle nich je Emil Zátopek agen
Následovala diskuse k předneseným referátům, kte
neboť hranice mezi Kanadou a Spojenými státy
tem sovětské tajné služby od roku 1952. K pře
ré se účastnili: J. Pejskař, dr. M. Levý, prof. dr. Z.
je,
jak
známo,
prakticky
volná.
Akce
východní
dáváni svých zpráv prý používal nic netušící a
Mannheim, Julius Firt, Ing. J. Sochor, M. Srnec.
špionáže nebyla zaměřena jen proti Kanadě, ale
nikterak podezřelé manželky Dany, která měla
M. Levý. navrhl zřízení novinářské ceny Karla Havlíč
též proti jiným státům, zastoupeným na hrách,
ka Borovského. Pravil:
být stále přesvědčena o manželově antikomunismu.
“ Máme v exilu již literární cenu Egona Hostovskézejména proti zemím "Třetího světa".
Zátopek byl prý v době sovětské invase agentem
ho,. která je každoročně udílena zasloužilému exilo
Při zmínce o metodách vydírání, jichž komuni
provokatérem.
vému literátu. Nemáme však dosud žádnou cenu, kte
stická policie zásadné používala a vždy používá,
"To vše je nyní potvrzeno informacemi", píše
rá by zhodnotila práci našich exilových novinářů. V
přechází nakonec Nerin E. Gun k odhalení ve vě
Nerin E. Gun, "obsaženými v úředním raportu,
úvahu jako kandidáti by měli přicházet novináři všech
ci Antonína Novotného. Bývalý rudý agent Frolik
sdělovacích prostředků v exilu, časopisů, revuí, pe
jenž byl předložen senátu Spojených států jeho
riodických publikací, redaktoři rozhlasových stanic,
prohlásil před senátní komisí, že Antonín Novotný,
vlastní komisí pro vnitřní bezpečnost. Raport, při
případně televize a to bez rozdílu věku, pohlaví, ná
"hrdina odboje", proslulý sekerník a oddaný lo
jatý senátem jednohlasně, obsahuje svědectví Jo
boženského či politického přesvědčení pokud bojují
kaj
Moskvy,
byl
až
do
roku
1945
agentem
Gesta
sefa
Frolíka,
bývalého pracovníka čs. taj
proti cenzuře, za svobodu tisku, projevu a svědomí
pa. Po pádu nacistů odevzdal obsáhlé seznamy
a za demokratické — nekomunistické uspořádání spo
né služby, který zvolil svobodu . . ."
lečnosti. Volbu kandidátů by vůbec neměly ovliv
hnědých kolaborantů novým komunistickým mociZátopek je uváděn v amerických kruzích jen ja
ňovat tyto faktory: zda je navržený Čech nebo Slo
pánům, kteří jich vydatně použili ke svým úče
ko přiklad. Též jiní sportovci, vysíláni na olym
vák, zda v exilu působí od r. 1948 či až od srpnové
lům.
*1
pijské hry nebo jiné sportovní podniky, byli nasa
emigrační vlny, zda svou novinářskou práci vykonáPokračování na str. 8)

Špiclové mezi sportovci?
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KO N TIN EN T ČÍSLO 9
V Hiase domova sme si už dvakrát všimli literárneho, spoločensko-politického a náboženského časopi
su Kontinent a jeho významu ako pre sovietskych disidentov, ktorí Unes žijú na Západe, tak i predovšefkým pre disidentov, kforí žijú naďalej v Sovietskom zváze a snažia sa vybojovat' tam váčšiu infelektuálnu a všestranná slobodu. Kontinent však hrájé veťkú rolu i ako informačný prostriedok pre tých
1'udí na Západe, ktorí sa .snažia poznat' život v diktatuře. Vedl'a ruského vydania, ktoré vychádza v
pravidelných trojmesačných intervalech, vychádzajú, i keď nie tak pravidelné, inojazyčné vydania —
anglické, francúzske, talianske, nemecké, atď. Komentujeme dnes o deviatom čísle Kontinentu, ktoré
vyšlo v minulom mesiaci.

Na obálke Kontinentu sú fotografie autor ov niekto- ných” a z Biblie, ale z Nového zákona, je aj motto:
rých příspěvkoví Tatjany Chodorovičovej. Alexandra “ Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.”
Soiženicyna, Piérrea Daixa, Tomasa Vendovu a Vla Citujeme:
dimíra Maximova. Vedl’a fotografie vždy krátký ci
"Celý život, až pokial' mu siahala pamať, sa FeĎ tm u n m m ifH iiim im im n H iiiim n m im iť iiiin u iiiim í tát. Uveďme aspoň jeden z nich — citát z otvore- dor pokúšal dostat' odtiaťto preč, kam by ho oči
ného listu moskovskej lingvistky Tatjany Chodoro poviedli; len preč z tejto tmy, z tejto, do očí bijúcej
vičovej, spoluzakladateťky iniciatívnej skupiny na biedy a hlbokého hmotného opilstva."
obranu 1’udských práv v Sovietskom zváze, Leonidovi
V pravidelnej rubrike Rusko, a skutočnosť uveřej
Pijuščovi, ktorý teraz žije v Paříži a ktorý vyhlásil,' ňuje Kontinent dva příspěvky: dokončenie eseje básní
že sa čiti marxistom. (Chodorovičová mala nemalá ka a publicistu Nauma Koržavína (dnes v Spoje
“ Pychológia súčasného nadšenia” .
zásluhu na tom, že sa případ ukrajinského matema ných štátoch)
tika Pljušča dostal ďo povedomia světověj veřejnosti Prvýkrát sa medzi autormi Kontinentu objavuje Ahaa že ho nakoniec podpora světověj verejnej mienky tolij Marčenkó, autor dnes už klasickej samizdatovej
Jarka Vlčková
vytrhla z vázenskej psychiatrickej liečebne v Dne- práce o táborech, knihy “ Moje svědectvo” . Disident,
• 16. listopadu 1861 se narodil houslista, dirigent a propetrovsku.):
žijúci dnes vo vyhnanstve, mal spolupracovníka, kto
hudební skladatel Váša Suk a téhož dne roku 1971
"Svoje 1'udské predurčenie, zrny sel života, vidím rý sa skrývá pod pseudonymom. Názov eseje: “ Terzemřel v Dobříši autor českého snu básník Josef v odmietaní zla, v milosrdenstve, v súcite, v spolu tium datur” — Tretia_ danost’ — závěr naznačuje
Kainar.
účasti a v pomoci tým, ktorí to potrebujú. Odmie- problematiku, ó ktorú autorem ide:
"Okrem neraz vyskúšanej a tak často skompro• Básník Sv. Čech v dramaticky zpracovaném zlomku tam násilie, pesúhlasím s dialektickým chápáním
Roháč na Sioně, jenž obsahuje Iřpausfeou tragedii, dobra a zl-a, s tým, že je relativné alebo triednej mitov-anej cesty kompromisu a súhlasu existuje aj
postoj mravného odporu násiliu. Tento postoj sa ho
si upravil historická data pro svou potřebu- Ač s povahy."
Vo vnútri 9. čísla Kontinentu sú na prvých 80-tich dí pre jednotlivcov, pre skupiny, i pre celé státy."
králem zprvu nespokojený Tábor se přidal k Zik
Takto hovoří Marčenkó zo sibiřského vyhnánstva —
mundovi 18. listopadu 143S a Hradec Králové, hou stranách básně a próza — páť básnikov, dvaja pro
ževnatější Tábora, až začátkem března 1437, dochází zaici. Ako prvý litovský básník Tomas Vendova v slobodne a otvorene — a v poznámke sa preto rev dramatě zprávy o jejich poddáni v touž téměř ho překlade Jozefa Brodského. Vendova (ročník 1937) dakcia skláňa před jeho odvahou.
Ďalšia pravidelná rubrika: Východoeurópský dia
dinu, a brzy pak téhož dne dozvídá se král o odporu žije v Litvě. Jeho otec bol predsedom Z vázu litovRoháčově a vypravuje proti němu vojsko, jež podle ských spisovateťov, povoláním je filolog, odborník log — je v deviatom čísle věnovaná Estonsku. AdePalackého táhlo k Siónu teprve v den sv. Jiří tj. 24. na semiotiku, prednášal na univerzitě vo Vilne, pře laida Lambergová, redaktorka v Stockholme vychádkládal poéziu. Viackrát ho vypočúvala KGB, zbavili zajuceho estonského týžderiníka, rozoberá dve memo4. 1437.
• Josef Tomášek, ehyšecký kantor, se zasloužfl pro ho možnosti prednášat a publikovat’ . V máji 1975 randá, odoslané z Estonska Organizácii Spojených
nikavým způsobem o blaho tamních občanů, jejichž napísal otvorený list ÚV Komunistickej strany Litvy, národov, priamo Kurtoví Waldheimovi a dva listy
spřed dvoch rokoch, odoslané západným komunikačbyl ochotným rádcem a obráncem. Za jeho předsed v ktorom žiádal o povolenie emigrovat’ .
Z básně nazvanej Památi básníka, varianta, krát ným prostriedkom. Uzávěr ku ktorému autorka donictví se konala dne 14. 11. 1918 první schfize Revo
chádza, je naznačený už aj v názve: “ Estónski di
lučního Národního shromáždění. J. Tomášek zemřel ký citát:
sidenti sú za nezávislost’ .”
" A 1'ahké slovo, bez významu,
18. 11. 1926 a byl pohřben na hřbitově chyšeckěm
znejé v diaťke presnejšie ako sm rť."
Pod názvom: Západ — východ prináša Kontinent
za ohromné účasti všeho lidu z blízka i z daleka.
Ďalší štyria básnici sú novší emigranti zo Sóviet- materiál oď Izáka Dona Levina, amerického novinář a
• 19. 11. 1966 zemřela zasloužilá umělkyně, herečka
Terezie Brzková, která po desetiletích dřvadeliá čin skeho zvázu. Medzi nimi i Vadim Delaunay, jeden z a historika, ktorý bol v 20-tych rokoch v Moskvě
nosti stanula poprvé před kamerou ve E tan Kouzel účastníkov demonštrácie proti okupácii Českosloven ako dopisovatel’ denníka Chicago Daily News. V
ný dům, pak přišla stěžejní postava v Babičce, v ska na moskovskom Červenom náměstí 25. augusta 1924 vydal na západe zborník materiálev: Listy z
Barboře Hlavsové a v dalších třiceti filmech, z nichž 1968. V 9. čísle Kontinentu sa střetáme ešte s měnami ruských vážení, prvú správu z Gulagu. Zborník rodvoch ďalších účastníkov tejto demonštrácie: Na- zoslal popredným predstavitel’om světověj koltúry.
poslední byl Princezna se zlatou hvězdou.
• Žák Otakara Nejedlého, ak. malíř František Michl, tália Gorbanevská a Viktor Feinberg podpísali vy- Kontinent uveřejňuje ako historický materiál ohla
má své umělecké království v Domažlicích. A Chod hlásenie na záchranu Vladimíra Bukovského. Cituje sy — Einstein, Thomas Mann, Hauptmann, Schnitzler, Lagerlofová, Romain Rolland, mnohí ďalší aj
sku náleží hlavně také jeho umělecká paleta. V jeho me závěr:
ateliéru jsoú pověšeny rané litografie Moravcovy, I "Bukovský nerozmýšťal: som malý, som slabý, čo Kare! Čapek, ktorého citujeme:
"Nastal čas znova vzkriesiť vieru v ťudstvo; v
plastika Houslistka od O. Švece a i obraz A. Chittu zmóžem sám? Ale sa poponáhťal pomoct' druhým
siho Kapří rybník u Třeboně. Malíř Fr. Michl se na a za ich slobodu zaplatil vlastnou slobodou, zdravím 1'udoch uvidieť ťudské bytosti a nie nepriateťov.
— a dúfajme, že nie i řivofom."
Strašná Je nielen smrť. K aždý deň zo m ie ra jú tisíce
rodil 20. 11. 1901.
Próza v Kontinente, to je ďalšie pokračovanie- kni 1'udí na rakovinu a na tuberkulózu, a pochybnosti
• A je-li již řeč o Chodsku, jak nevzpomenout 105.
hy Jiřího Hochmana “ Český happening” a úryvok o hodnotě 1'udského života to v nás nevyvolává. Straš
yýročí narozenin chodského malíře Jaroslava špfllaz románu Vladimíra Maximova, hlavného redaktora ná je najma nespravedlivost' a nenávist'. Či móžu
ra, jež připadají na 21. listopad. Tento umělec za
Kontinentu. Román má názov “ Archa pre nepovola
(Pokračovanie na str. 6)
světil celou svoji životní tvorbu Chodsku a jeho své
ráznému lidu. Z velmi známých jeho prací jsou tyto
obrazy: Výměnkáři, Na robotě, Chodská svatba, Lou
čení s nevěstou. Čtenář Baarova Skřivánka se dozví
o špillarovi několik životních episod, velmi citlivě
JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
odpozorovaných, poněvadž Baar se s umělcem dů
věrně znal. Musíme ho však v románě hledat pod
jmény Pilař a Trávniček a Postřekov je zde nazý
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
ván Borovnem.
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY
• Spisovatel Miloš Kareš se narodil 22. 11. 1891
Napsal libreta k Weinbergrově opeře Švanda dudák
a hudební hře Lidé z Poker-flatu a k první rozhla
MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
. sově opeře Letní noe skladatele Rudolfa Kubína.
• Historik Václav Chaloupecký zemřel 22. 11. 1951
V
PRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENÁŘStVÍ
• 23. 11. 1921 byla v Brně premiéra Janáčkovy ope
ry Káťa- Kabanová. Titulní roli zpívala Marie Ve
selá.
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• Přerovský rodák Jan Blahoslav zemřel 24. 11. 1571
Jeho životu a dílu jako historiografa a biskupa Jed
noty jsou vyhrazeny vstupní místnosti Komenskéhc
musea v Přerově, kde před zámkem stojí Blahosla
vův pomník od sochaře Fr.>Bílka,
• V Novém Bydžově Se narodil 24. 11. 1881 dirigen
a houslista Milan Zuna. Největší zásluhy si získá
o rozvoj hudebního života na Slovensku, kde byl i
létech 1920-1923 šéfem bratislavské opery a zaklada
telem Bratislavského symfonického orchestru.
(Pokračování na str. 10)

m

CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

326 High Street, Kew, Víc

Tel. 86 7178

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

15. li. 1976

HLAS

DOMOVA'

Havlíček o 20. století
Ferdinand Peroutka
Co můžeme pokládat za Havlíčkovu tradici, za havlíčkovství, když scéna od jeho rakousko-uherských
časů se tak nesmírně změnila? Změny hmotné jsou každému známy. Ale také školství, university, filo
sofie, literatura, novinářsiví, se na počet úžasně rozmohly. Čím déle tím více lidí žije ž toho, co je na
zýváno kulturním průmyslem. Knih o všem možném se hrne tolik, že se zdá, že každý už může všechno
vědět. Na druhé straně — všechno už bylo tvrzeno a všechno popřeno. V tom smyslu statisíce knih,
které se hrnou, nejsou jako řeka plynoucí k svému cíli, nýbrž spíše jako vír pod skálou. Tak člo
věk, mezi horami knih, jakoby se ocitl na holé zemi. Musí zase pracovat svým vlastním rozumem;
Jestliže lze z Havlíčka vyvodit nějakou platnou nauku, tedy tuto: drž se toho, co vidíš a hmatáš;
zkoumej nohu tam, kde tě bota tlačí; buď konkrétní. "Jsme již dávno přesvědčeni, že se má při každém
myšlení a přemýšlení vyjiti od něčeho skutečného, ne větru fantasias honiti", napsal Havlíček. Je to
trvalé poučení nad netrvalými věcmi. Během delšího času je vždy něco jiného konkrétní, vždy něco
Jiného je fantasie. Někdy liberál, někdy konservati vec vidí lépe skutečnost. Od tohoto obrazu života se
někteří odvracejí netrpělivě: je to příliš složité, a mimo to je to pro ně méněcenné. Oni cítí, že ušlechti
lejší a charakternější je věrně jít dopředu stále jedním směrem. Avšak pokud se složitosti tyká, člověk
Je odsouzen žít v ní. Jsou, kdo složitost teprve tehdy uznají, mohou-li ji nazvat dialektikou. Je také slo
žité, že člověk nosí šaty podle počasí, jiné v létě a jiné v zimě. Nebylo by charakternější, kdyby stále
nosil tytéž šaty?
“ Vše přijde na okolno
sti” , vyhlašoval Havlíček
svou češtinou z první tře
tiny devatenáctého století.
Patrně ano. Mnozí kdysi
našli slávu v tom, že bo
jovali
proti
papežovi.
Avšak jestliže moc pape
žova neobyčejně oslábne,
jen poněkud zkamenělá
mysl by horlivě pokračo
vala v boji proti němu,
Havlíček vždy bystře vi
děl aktuelního nepřítele.
Bylo řečeno, že “ dobré
vlastnosti se mohou zbláz
nit” . V každém případě
to znamená, .že není všech
no řečeno tím, jestliže je 
den napíše na své dveře
“ tady bydlí liberál” a dru
hý “ tady bydli konserva
livec” .
Neboť
libera
lismus a konservatismus
se mohou zbláznit. Aktuel
ní je připomenout, že také
sex může. Liberalismus s
konservatismus jsou slo
va, do nichž se už mnohé

vešlo. Stalinisté vystupo
vali pod jménem liberálů
a nebyli za to po nějakou
dobu ani kritizováni. Ně
kteří konservativci snadno
vpluli do fašismu, ačkoli
evropský konservatismus
rikdy nebyl fašistický. Je
neradno spoléhat na slo
vo. jež ten nebo onen před
sebou postrkuje. Co udělal
Robespierre z vlády rozu
mu, co Stalin ze sociální
spravedlnosti, co Hitler z
německé 'rovnoprávnosti?
Stejné slovo často zastu
povalo vše dobré nebo vše
špatné pod sluncem.
Za jisté můžeme poklá
dat, že by se Havlíček lak
r.esklonil
před
slovem
“ mládež” jak činili mnozí
zirémovaní hodnostáři v
přítomné době.. Slovo mlá
dež samo o sobe je prázd
né, dostane obsah teprve,
když registrujeme činy.
Tu pak nelze neshledat,
že v různých zemích a v

různých dobách se mladí
lidé zapřahovali před růz
né vozy, pomáhali osvobo
zovat i terorisovat. Mnoho
četli, ale někteří nakonec
povýšili
Mao-cs-tungovu
egitační
brožůrku
nad
všechny knihovny. Hlásali
svobodu a práva jedinco
va, ale seřazovali se a du
pali v přísném, pochodu,
pravá levá, pravá levá.
Bouřili, že chtějí, aby se
jim dostalo lepšího vzdělá
ni. ale pálili universitní
archivy,
kde
profesoři
před nimi utekli. Dbát ví
ce toho, co lidé dělají, než
toho, co říkají, to byl Hav
líčkův realismus.
Jak také s jistotou mů
žeme mít za to, Havlíček
by byl neschopen cítit ně
co jiného než ošklivost
hnutí, které se v západ
ních zemích objevovalo
pod jménem Nové Levice.
Mnozí vzděláni lidé před
tím z jakési bázně poklon-

kovali. V podstatě N oví
Levice, složená zejména.:
nudících se mladíků, žádá
la revoluci - za všech okol
ností, i když jí není tře
ba. Na svou vlastní kůž
byli tito mladí muži opatr
ní, v které zemi byl znač
ný počet barevného obyva
telstva, tam vyzývali čeř
nochy, abý za ně revoluc
laskavě provedli. To vši
by se ošklivilo Havlíčko
vým politickým instink
tům. Nemůžeme si porny
slit. něco jiného než že b;
byl nemiřitelný k tomuti
druhu veřejné zábavy. Vi
své vlastní době se nijal
neostýchal vystupovat pro
ti revolucionářům. Bylo 1
jeho tušení, že revoluci
snadno sklouzne do ne
spravedlnosti a libovůle
Revoluce,
které
znal
skončily ve zmatku, Cřom
wellůva i Velká francouz
ská revoluce.
Když 1
(Pokračování na str. 6)
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Melbourne Studies In Educatlon 1976, ed.
Stěphen Murray-Smith,, Melbourne Universi
ty Press, $ 13.60.

Etnické studie
Publikace, o které se dnes zmiňuji, podává zprávu
0 současné situaci některých universitních obořu v
Austrálii a již samostatném státu Papua Nová Gui
nea. Editor do knihy zařadil devět studií humanit
ních disciplin včetně osobních vzpomínek předních
australských pedagogů A. Phillipse a A. E. Wooda.
Líbila se mi studie B. Benetta o australské literatuře,
spíše bych měl říci, že mne poučila, protože vývo
jová linie a dnešní společenský význam stále netvoří
v Austrálii tak tradiční pojem, jako byl. přístup k
písemnictví v Československu. Benett je nespokojený
se situací na australských universitách, pokud se tý
ká interpretace zdejší literatury. Nemá na mysli ani
její dějiny či teorii, ale přímo samotnou tvořivost,
ta prý není příliš silnou stránkou australských aka
demiků. Dokonce příslušné univerzitní ústavy se za
bývají více jakoukoliv jinou literaturou než austral
skou. To je prý residuum koloniální mentality.
Tohoto psychického fenoménu se také dotýká další
studie, která mne zaujala ze všech nejvíce. Je to
esej J. J. Smolicze z adelaidské univerzity a je vě
nována etnické kultuře v australské společnosti. Smolicz se domnívá, že v Austrálii převažuje velmi ne
šťastně názor o nesprávnosti dvou paralelních ja
zykových systémů. Australané se domnívají, že uží
vání dvou jazyků (zejména komunikace v rodině a
ve škole) negativně ovlivňuje výchovu. Smolicz s
tímto názorem nesouhlasí, argumentuje s těmi, kteří
naznačují, že i v přistěhovaleckých rodinách by se
mělo mluvit anglicky. Mnozí studenti pak zapomínají
mluvit svým rodným jazykem, angličtinu dokonale
neovládnou a tak se vytváří podmínky k literární
negramotnosti. Mnoho takových dětí pak školu nedo
končí a trvale se stígmatizují v sociální struktuře
australské společnosti. Smolicz označuje rozvrat etnic
kých kúitur v Austrálii za tragický. Může Austrálie
nyní změnit tento neblahý trend? Nebo zde zůstane .
po našem kulturním dědictví jen imitace podobná
newyorskému židovskému humoru? Ve Spojených stá
tech již skutečná etnická kultura neexistuje, zavede
1 nás' netečnost do téže situace?
IP
Walter Adamson: The Institution. Oufback
Press, 1976, $ 7.95, paperback $ 2.35.

Vyléčení možné ?
Dnes referuji o’ knížce, která mne zaujala. Nechci
křivdit tématické zápletce a literárnímu zpracování,
obojí má solidní základy, spíše mi jde o to, že auto
rem tohoto románu je Němec, narozený v Královci
v roce 1911, který se přistěhoval do Austrálie v roce
1939, přes válku sloužil ve spojenecké armádě a po
roce 1945 začal psát — v Austrálii a nejprve němec
ky, později i anglicky. Přistěhovalci se liší v nejed
nom směru od domácích a ke vzájemnému porozu
mění je nutně zapotřebí také beletrie i poesie spo
jující jednotlivé etnické skupiny, menšiny i většiny,
a vytvářející půdu k vzájemnému porozumění a spo
lečnému Hrotu. Adamsonova tvorba nemá tedy po
slání jen literární, ale i etnické a všeaustralské a humanitnL škoda, že není mezi námi nikdo, kdo by se
v tomto smyslu zapojil do tohoto' proudu, i když
schopní lidé mezi námi jsou. V Austrálii vyšlo v prýb ěta let několik knih napsaných lidmi, jejichž mateř
ským jazykem není angličtina, většinou to jsou spi
sovatelé židovského původu, kteří jsou zaměření na
svou pospolitost (např. Goldhar, Bergner či GlasWeiner). Adamson šel dále, i když rukopis napsaný
německy byl přeložen do angličtiny (Sonja Delander),
jeho román, spojující fantasknost s realitou, pojed
nává o našem dnešním bláznivém a smutném světě.
Nemám ve zvyku ve svých recenzích citovat z obsa
hu, tentokráte se ale nevyhýbám. Hlavní postavou
románu je jednašedesátiletý Herr Schiller, který byl
internován v ústavu a mamě se snaží vysvětlit vy
šetřujícímu lékaři, že jeho povoláním je sbírat znám
ky a nikoliv s nimi obchodovat. Tomu dr. Essau ne
chce rozumět. “ Přece nemůžete být naživu sbíráním
známek.” Schiller říká, já z nich nežiju, já žíju pro
ně. A z čeho tedy žijete? Mé všechny čtyři ženy by
ly majetné. A proč jste se čtyřikrát rozvedl? Proto
že jsem še čtyřikrát'oženil. A proč jste se čtyřikrát
oženil? Poprvé, protože jsem byl svobodný, třikrát
protože jsem byl rozvedený. Dr. Essau již nyní ví,
proč je Schiller pokládán za nebezpečného, institucionalizovaný svět mu již zatrhne další svatbu a další
rozvod. Je to jasné? V knize to vyjasněno není, tak
jako v dnešní tupé a represivní byrokracii.
IP
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Havlíček a 20. století
•Pokračování se str. 5)
zmatku dojde, revoluce bý
vá nakloněna volat po sil
ném muži. A silný muž
příjdé.
Havlíček psal: “ Není
nyní větší nepřítel svobo
dy než ten, kdo pracuje
k revoluci a zamítá cestu
reform y” . Proti “ cestě re
form y” se chovala Nová
Levice s neslýchanou frivolností. Někdy se i zdrá
hala udat cíl revoluce,
neboť hlavně prý záleží

DÁREK

K

na tom, aby .člověk pražil
revoluční vzruch. Je málo
pochopitelné, proč někteří,
kteří nemuseli, stáli před
touto bublinou v dosti ucti
vém pozoru. Když se zdá
lo ve Francii všechno
s Novou Levicí skončeno,
její velitel napsal epilog:
“ Hle, konečně si mne' na
kladatelé všimli, haha” .
Revoluce bez cíle, jen s
revolučním vzruchem, může
iracionalismus
vstoupit ještě na vyšší

TáSOCCM,

na který se celý ro k nezapomín á :

PŘEDPLATNÉ HLASU D O M O VA !
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
vánoční dvojčíslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa.

.

R. C. Kugler

|

1

Havlíček byl silný a
prudký nacionalista. Žil v
době, kdy český národ
buď cítil naciónalisticky
nebo by zahynul. Snad se
budou někteří ptát, zda
vlastenectví ještě odpoví
dá rozumové úrovni mo
derní doby, a jiní, kteří
se vystěhovali do ciziny,
zda odpovídá jejich pro
spěchu. Vyskytuje se ta
kový plán : přestaneme být
Čechy a splyneme s lid
stvem. Jestliže tomu tak

má být, tedy jděte a zku
ste to. Nehodláme hájit
nacionalismus nad tu mí
ru, která je dána přiroze
ným a nebojovným citem.
Zdá se nám' ovšem, že,
když se někdo v cizině
vzdává své
národnosti
příliš ochotně, nijak ne
ukazuje sílu charakteru. A
na otázku splynutí s lid
stvem odpovídáme, ják
Havlíček ve své době
často odpovídal:
“ Není
dobře fantasias honiti” .
Abychom se chovali aktueln ě:. splynout, s lidstvem,
znamená také, na příklad,
splynout
s
Lebanonci.
Jsou v Lebanonu dvě fron
ty a je mezi nimi nemi
losrdné, neslýchané vraž
dění, Lebanonec je Leba
nonci . nejhorším nepříte:
lem. Račte splynout s Le
banonci.

Byli jsm e v Brixenu
Setkání krajanů,: ke- kterému došlo v říjnu ve
Feldthumsu, malém horském
hnízdě u Brixenu
(Bressanone) zásluhou čs. poradního sboru v západ
ní Evropě k uctění Havlíčkovy památky, bylo kon
struktivní. Světlá památka Syna národa se oživila.
Myšlenková jednota účastníků evokovala předčasně
zničený život.
Co by asi cítil tento hoch, kdyby se ocitl duchov
ně mezi námi? “ Měl jsem své potěšení” , řekl by
asi, “ vidět clonou věku vaše Setkání u domu mého!
Přikryt prachem století, uvolnil jsem se, abych po
cítil společný osud nás za horami. Duše naše se
setkaly při přání mém, aby Lípa povadlá znovu
rozkvetla.”
Nepopírám, ba zdůrazňuji klady sjezdu, i když si
dovolím mít své připomínky. Vždyť platí stále, pokud
vím, heslo “ demokracie — toť diskuse” .
Musíme se dívat na problémy našeho společného
úkonu s hlediska potřeb přítomné situace, aby se
'opravdu zazelenala zlomená ratolest. Máme před sebou obrodnou práci, která by měla sjednotit roztříš
těný exil. Proto nejsou na místě rozmanité akce, kte
ré . slouží spíš k uplatňování ctižádosti jednotlivců,
než k obrodě národní svobody. Nemíním tím zvlášť
poukazovat na naše setkání, ale je třeba zdůraznit,
že bylo příliš krátké a příliš naplněno vzpomínkami
na minulost, než aby se mohlo plně využít -vzácné
chvíle kontaktu lidí z rozmanitých zemí, jejž nelze
opakovat příliš často. Měli bychom si vytýčit společ
ný program dalších akcí, které povedou opravdu k
vytouženému cíli. K tomu nám má světlá Havlíčkova
památka dopomoci. Domnívám se také, že před Hav
líčkovou pamětní deskou měl též promluvit člověk
od novin.
Je tedy na místě, aby lidé povolaní, lidé od pera
a političtí znalci přinesli jednotící prvek do obro
zenecké práce nynějších exulantů. Nechť zůstává na
ším heslem:
Pravda
vítězí!
Dr. Svatopluk Ježek

Je známo úsilí vládnou
cího režimu doma, aby Če
ši a Slováci zmizeli jako
výrazná národní jednotka
a splynuli s lidstvem so
lnsorance Brokers. Volejte (český neb slov.) 95-2421 5 větským. . Emigrant nebo
951 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., J1S9 < exulant může svým podí lých důvodů - přispět k f ř.uje z důvodů neušlechtilem - snad i z ušlechti tomu, k čemu režim smě-1 lých.
_______________ . . . ___

> Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

’

vrchol? Havlíček, žák Voltairův, nepřihlížel by trp
ně k tomu, když se někte
ří chystají přispět, aby se
racionalismus stěhoval do
Orientu a Afriky, a Evro
pa, staré sídlo rozumu,
aby si hrála s iraciona
lismem.

lá. 11. 1976

Z PŘÍBĚHŮ
MILOŠE FORMANA
Zkoušeli jsme psát tady. V Americe. Nejdřív s
Buckem Henrym a s Paulem D. Zimmermanem.
Jmenovalo se to Harry, tfae King of Comedy a nikdo
to nechtěl. Komedie o takovým jednom zoufalci. Dal
ší scénář, který jsem spolupsal, se jmenoval Flasher.
Taky bych to byl točil, ale zas o to nikdo nestál.
Pak jsem najednou dostal román Keňa Keseye Pře
letěl přes kukaččí hnízdo (One Flew Over the Cuckoo’s Nést). Se zpožděním, jak jsem později zjistil.
Vyšel původně v roce 1962 a stal se četbou celé jedné
americké generace. Herec Kirk Douglas koupil fil
movací práva a shodou okolností se v polovině še
desátých let octl v Praze. Pravděpodobně viděl Čer
ného Petra nebo Lásky jedné plavovlásky a když se
vrátil do USA, poslal mi zmíněnou knihu s otázkou,
zdali by mne zajímalo udělat podle ní film. To bylo
v době, kdy se začalo uvažovat o možnosti, že bych
dělal film v USA. Kniha ale nedošla. Asi se něko
mu, kdo ji dostál do niky přede mnou, líbila tak, že
si ji prostě ve státním zájmu ponechal. Douglas se
pak pokusil realizovat film s Haiem Ashbym, s Ro
bertem Altmanem a několika dalšími. Nakonec to
vzdal a přenechal práva svému synovi, rovněž herci,
Mikemu Douglasovi. Od toho jsem román nakonec
jednoho krásného dne dostal v New Yorku, s bezmála
desetiletým zpožděním.
Dál se už nic moc dramatického nedělo. Rychle
jsem si uvědomil, že tohle je zdaleka nejinteligent
nější materiál, jaký jsem za dlouhou dobu držel v
ruce. Jenže, Douglas, to byl Hollywood, a možný pro
ducent, Saul Zaentz, předseda správní rady Fantasy
Records, zase prostě byznys. A tohle nebyla látka
ani pro Hollywood, ani pro byznys. Na schůzku s
oběma jsem jel s hlubokou skepsí. Ale vešchno do
padlo až kupodivu dobře. Ukázalo se, že máme
stejný názor ha základní koncepci filmu: Nesnažit
se zalíbit módní stránkou věci. — Kniha vznikla na
začátku psychedelické vlny a je celá psána z pohledu
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indiána, jehož vědomí je, neustále pod vlivem sice
lékaři předepisovaných, nicméně však psychedelických drog. Bál jsem se, aby z toho producenti ne
chtěli těžit a byl jsem rád, když souhlasili, že film
musí vystoupit z indiánovy hlavy, že je třeba ho
vyprávět objektivně, jako příběh, v němž indián je
sice důležitá postava, ale zároveň jen jeden pacient
na oddělení. Zaentz a Dougias byli dokonce ochotni
dělat Celý film s neznámými herci, kdežto já si od
začátku myslel, že McMurphy by. měl být stár. Jestli
nějaký příběh potřebuje hvězdu, je to tenhle. Příběh
o člověku, který přichází ze světa nám známého
do světa nám neznámého. Čím lip známe toho, který
reprezentuje nás, to jest, nám důvěrně známý svět,
tím spíš budeme ochotni uvěřit světu nám neznámé
mu. Tedy na jedné straně hvězda, tj. známý svět,
a na druhé,.strgně svět neznámý, docela bez hvězd,
béz známých tváří.
Tahle jediná schůzka stačila, abych já řekl ano,
a oni taky.
Nejdůležitější práci při adaptaci literární látky dě
lá člověk, když ji čte poprvé. Všechno ostatní je už
jenom pokračování původních reflexů. Proto bylo asi
rozhodující, že jsem si při prvním čtení "vůbec ne
byl vědom mýtu, který se kolem Keseyova románu
vytvořil, ani toho, co ténhle mýtus v povědomí kul
turní Ameriky znamená. Četl jsem také všechny do
tě doby napsané scénáře, (včetně Keseyova vlastní
ho, i scénářů pirátských) ,••které se z respektu k pů
vodnímu textu vesměs snažily zachovat ten psychedelický štych.. Možná, že- kdybych byl .tehdy věděl
o •knize to, co vím ...dnes; pokoušel .bych se o.něgo
podobného. Jenže v té době jsem -s ní prostě zachá
zel jako s každou jinou a bylo v ní pro mě dobré
jenom to, co sloužilo filmu. Mám-li být zcela upřím
ný — jak se mi to strašně líbilo, a jak moc jsem to
chtěl dělat, pořád mi vrtalo hlavou, proč jsou Douglás a Zaentz takoví blázni a myslí ši, že zrovna tenhle
příběh by mohl mít komerční šanci.' To jsem jim
alě neříkal.
První verzi scénáře jsme Odjeli psát s Larrym
Haubenem do Qregonu. Ubytovali jsme se rovnou
v blázinci, kde jsme pak film točili. Každý den
jsme nejen psali, ale také strávili několik hodin na
odděleních. To mělo dvojí smysl. Moc jsem se dově
děl, měl jsem možnost vidět skutečnost na vlastní

oči. Zároveň to přispělo k vytvoření vzájemné dů
věry mezi námi a vedením nemocnice. Podivný osud,
který chtěl, že -jsem to byl zrovna já, na koho se
Kirk Douglas před deseti lety nejprve s látkou obrá
til, potkal i Jaeka Nicholsona. Byl tehdy neznámý
herec a když. knihu přečetl, chtěl rovnou koupit prá
va. S lítostí zjistil, že to nebude on, kdo vytvoří na
plátně postavu McMurphyho. Práva snad už tehdy
měl Kirk Douglas. Nakonec, po deseti letech, to pře
ce byl právě on..
Jack byl samozřejmě moje volba číslo jedna. Jen
že jsme byli připraveni začít točit v dubnu 1974 a
on byl blokovaný. Čekat nebo nečekat? Bylo to o
ústa, nikomu se moc nechtělo znovu odkládat film,
který už tolikrát neuspěl. Nakonec jsme se ale přece
rozhodli čekat a dnes si vůbec nedovedu představit,
že by to mohl dělat někdo jiný. Samozřejmě.
-McMurphyho chtěl hrát každý. Zato vrchní sestru
žádná. Pět hvězd nám r o li. odmítlo. Anně Bancroft,
EUe Burstyn, Colleen Dewhurst, Angela Lansbury a
Geraldine Page. I to bylo dobře.
. Obojí mě však překvapilo. P ro č ' to nechtělo tolik
herců Hrát? Vždyť ta role je velký risk. Nesmírně
populární postava může na plátně vyjít nepříjemně,
mechanismus je tu jiný než v románu, na jevišti.
.Tam je všechno stylizované, kdežto na plátně může
totéž být prostě odpuzující. Naproti tomu vrchní
•sestra, která je, tak dokonale černá v knize i na je
višti,' může na; plátně' vyjít jako příjemné překvapení.
Byl jsem přesvědčen, že každá herečka po té roli
skočí, A ony ne.. Zkušenost z první práce s velkou hereckou hvěz
dou byla' spíš příjemná. Jack Nicholson je ovšem
jako superstar asi dost netypický. Nepřinesl nic z
nepříjemných stránek hvězdářství a naopak s ním
přišly stránky příjemné. S jeho prestiží stoupla i
míra důležitosti projektu, mnoho věcí se rázem usnad
nilo. Původní rozpočet byl kolem 1.5 miliónu. Ve
chvíli, kdy se v projektu objevil Jack, dostalo všech
no jiné dimenze a film stál nakonec přes 4 milióny.
Aniž bych musel, cokoli měnit na koncepci a na způ
sobu, jakým jsem film chtěl dělat, a také dělal,'
měl jsem najednou na všechno o 2.5 - miliónu víc.
To znamená víc času, větší výběr, -lepší kvalitu z
většího výběru, čili, všechny příjemné stránky, které
-s. sebou hvězda . nese; .

15. 11. 1976

HLAS

DOMOVÁ

-

7

-

Adlna Mandlová: Dneska už se lomu směju (68 Publishers, Toronto, 1975)
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Minulost k smíchu i k pláči
Před nedávném upozornil na "paměti" Adiny Mandlové v HD už kolega IP.
(HD č. 18, p. r.). Domnívám se však, že knížka je tak závažná, že si zaslouží
ještě jéden pohovor. Její význam je .dvojí: bezohledně vypráví osudy kdysi
významné české filmové divý a zároveň nastavuje zrcadlo české povaze. Mand
lová se s odzbrojující otevřenosti přiznává k hříchům, které malému českému
člověku asi naženou husí pupínky na jeho puritánské maloměšťácké kůži.
Vzbudí však také nelibost u punčováných vlastenců (kterými obvykle mčč —
aspoň u piva — bývají). Znovu totiž potvrzuje to, co někteří z nás věděli
už dávno, že totiž Češi v krizové situaci, kterou byla bezpochyby nacistická
okupace a květnová revoluce, selhali. Národ Masarykův, Husův a Komenského
(a já nevím čí ještě) prostě ve své většině nevydržel ttak a zezvířečtěl (tato
náklonnost k popuštění nejnižších pudů se opět ukázala v únoru 48).
Otevrenost Adiny Mand
lové je docela jiného dru
hu než třebas otevřenost
Luďka Pachmana v jeho
memoárech JAK TO B Y
LO. Šachový velmistr se
přiznává k pokleskům po
litickým:
než
nahlédl
zrádnost
komunistického
režimu, vyl vesele s vlky.
Mandlová se nevyznává z
politických “ omylů” ; zato
z libeftináže, z volných
mravů, které konvenční
morálka zavrhuje. Mand
lová střídala přečasto ne
jen milence, často velmi
náhodně, ale i manžely.
Nepočítal jsem, kolikrát
byla vdaná, to přenechám
statisticky založeným čte-

nářům. Naposledy - a stá
le ještě - je jejím mužem
Ben, o kterém ví, že je
homosexuálně založen, se
kterým' se však dohodla,
že každý z nich půjde se
xuálně tudy, kudy je je
jich sklony povedou. Ale
nejen toto poslední man
želství, které - aspoň ve
chvíli vydání knížky - trvá
na Maltě, bude aši kame
nem úrazu pro všechny
velevěrné ženy a muže,
přísně vychované a mrav
ně se chovající. Ještě víc
jim bude asi vadit to, že
se
Mandlová
nesnaží
omluvit, že vypráví bez
ctnostných zámlk, jak ži
la, bohatě a ňecudně, prá-

Nicholson sám — to byla jedinečná zkušenost. Zná
me se dávno, jsme přátelé, takže jsme věděli, kdo
je kdo, nemuseli jsme se navzájem oťukávat, marnit
čas a energii. Asi se stal hvězdou proti všem. Ve
chvíli, kdy začne pracovat, změní se vě sluhu, slouží
příběhu, filmu, denně přichází perfektně připravený,
má zájem na dobré atmosféře a ovlivňuje ji. Docela
samozřejmě na sebe bere stejný díl discipliny jako
každý jiný herec. A spíš větší, protože ví, že ho to
Udělá ještě lepším. Je patrně jediný z dnešních vel
kých hvězd — snad ještě Marlon Brando — který se
nebojí riskovat. Kdokoli se stane hvězdou, začne rá
zem opakovat určité jistoty. Chytá se každé nabídnu
té ruky, uchyluje se k osvědčeným prostředkům, jež
mu získaly postavení hvězdy, bojí s e : postavit ' před
kameru zranitelný. S Jackem je ťo přesně naopak.
Umožňuje dělat film a ne snímat hvězdu. Nevyža
duje privilegia, neurčuje, jak se má snímat, jak za
bírat^, Kolikrát jsem méi nesmírné potíže přesvědčit
ho, že musí být v záběru pořádně vidět. Má doslova
hrůzu z prodávám zaručených kvalit. Přimět ho, aby
ukázal “ svůj úsměv” , je zápas. Cesta k postavení
hvězdy mu trvala dlouho, což přispělo k tomu, že je
dnes profesionál až za hranice lidských možnosti.
Můžete s ním točit jeden záběr, kde přesně cituje
text, další, ,ve kterém improvizuje na dané téma,
ještě jeden, kdy se soustředíte na fixování improvi
zace po zkoušce, a když to natočíte, nepoznáte na
plátně rozdíl. Všechno je rovnou měrou přesvědčivé
a spontánní.
Další ohromný dar je, že dokáže okamžitě navázat
kontakt s okolím, se spoluherci, s lidmi ze štábu.
To bylo moc důležité právě v našem případě. P ra 
covali jsme 11 týdnů v nepříliš radostném prostředí
blázince v Oregonu, kde v jednom kuse prší a je
mlha, a pořád jsme se báli, že se nám lidi budou
hroutit. A právě on, na kterém všechno viselo, po
mohl překlenout nebezpečí, táhl to po celou dobu s
nesmírnou bravurou jako herec i jako člověk. Za
celou dobu natáčení jsme se chytli jednou jedinkrát.
Ne že bychom se byli nepřeli. On rád zkouší, jestli
režisér jenom předstírá nebo jestli skutečně ví, co
chce. To je normální. Ale skutečně jsme se srazili
jenom jednou, což je asi lepší než kdybychom se ne
chytli vůbec.

vě tak, jak si občánek
představuje život film ové
herečky a kumštýřů vů
bec. I budou memoáry
Adiny Mandlové pro něj
potvrzením, že tm to dáv
no říkal, že s uměním (ja 
kýmkoli) jsou spojeny se
xuální excesy, pijatiky,
zkrátka bezuzdný život.
Než jsem si přečetl do
slov p. škvoreckého, kte
rý se zapřísahá, že kníž
ku napsala Mandlová sa
ma, neměl jsem, připouš
tím, o hereččině inteligen
ci valné mínění. Mám ji v
paměti jako velmi pohled
nou ženu, hrající děvčát
ka nevinná a vinná, ne
zkušené drobečky i protře-

ZIM N Ý OBRAZ

Julius Lenko
je ženštiny, ale obé bez
Slnečno . . . Tatry leskom končiarov
hlubšího záběru, bez pono
do mrazných výšok čnejú modroblele:
ru, téměř bez ducha. Ny
koruna slávy na kráťovskom čele
ní se kaji za předpokladu,
nad šírou rišou sněžných chotárov.
že p. Škvoreeký říká prav
du (a nemám důkaz o opa
Pod nimi hole. Čiernych svrčín p á s. . .
ku). Aditía Mandlová na
Po bieiych iúkach v ťažkom obrnění
psala velmi vtipnou knihu,
zbrojnoši stromov stoja rozídení:
svěží a čtivou, nebolestínpri hradoch stodol večne bdělá stráž.
skou i v pasážích, kdy jí
Tišina zimy .. • Sám šom vůkol, sám.
v životě vskutku do. smí
Nozdrami, srdcom pijem rozdychtene
chu nebylo. Sloh je velice
silu i večnú krásu tejto zeme
buršikózní, nezůstává na
jak strom, keď dať chce silu vetviciam.
poloviční cestě, nazývá i
Drahý to obraz, rodný, jediný .. .
choulostivé věci pravými
Aj
keď aj budem v čiernej zemi,
jmény.
To je vlastnost
v
duši
mi bude večne zavesený.
především dopisů ze švý
Teraz však y živých očiach svieti mi.
carského sanatoria, kde
si léčila tuberkulózu. V
V ňom je mój svět. Keď mu však dojatý
nich překonává dokonce i
vyznať chcem lásku skromným slovom
slovník Vratislava Blažka,
vrúcim,
jak jej známe z dopisů Ma
mizne mi jakby do hmiei, do pavučin.
riáše z Reykjaviku. Nerů
To sa mi v slzách stráca rozliaty.
to vždycky na prospěch
vyprávěnému, ale je to v
Hmi upřímnosti, která asi
ný film , nelze si ji z jeho tu je upřímnost psána nej
byia od mládi jednou z
historie odmyslet, nelze ji většími písmeny, pravda,
předních vlastností uměl
vy gumo vat. V Pamětech jak ji vidí (nebo viděla)
kyně- I to je kus svědec odhaluje mnohou netuše Mandlová
je
trumfem
tví o prostředí, ve kterém nou stránku
silnějším
než
kulturních mnohem
se pohybovala.
dějin té doby, obnažuje styk prostý, bez zákrutů,
Mandlová
spolutvořila vztahy osob a jako nešetří nevyumělkovaný a snad
čs. předválečný a váleč- sebe, nešetří, ani druhé. I (Pokračování na str. 8)

Pokud jde o ostatní, péče o přesné obsazeni byla
větší než v mých předchozích filmech. Také problém
byl ovšem náročnější. Vždyť na plátně máte po ce
lou dobu, přes dvě hodiny, osmnáct lidí, pacientů
jednoho oddělení. Ne všichni mají dost atraktivní role,
aby si je divák zapamatoval a nepletl si tváře. Viděl
jsem přes 900 herců (kromě indiána jsou všichni
vlastně profesionálové). Každý z vybraných musel
mít tak silné charakteristické rysy, abychom jě nezaměnili a zároveň jim věřili, že jsou lidé s mentální
poruchou. Přitom nesmějí sklouznout do karikatury.
Poprvé jsem točil hraný film bez Mirka Ondříčka.
Kolem kamery také vzniklo jediné minidráma. Haskell Wexler je vynikající kameráman, ale nerozumí
jedné věci. Snaží se samozřejmě být ze svého hle
diska perfektní, zrovna jako já ze svého. Pro něj
je proto nejdůležitější světlo a všechno, co souvisí
s perfektností obrazu. Když tomuto dáte volný prů
chod, zabijete herce. Příliš'perfektní fotografie ome
zuje spontánnost hercova pohybu a vyhání život. Tohle
je jeden extrém. Na druhé straně,; kdybych já se
snažil mít všechno perfektní, vyhodím kameru a svět
lo a budu to hrát jen pro sebe. Z čehož vyplývá,
že vztah mezi režisérem a kameramanem je uměni
kompromisu. Do jaké míry se tahle dvě extrémní
stanoviska dokáží sejít v půli cesty. Problém nebyl
v tom, že by Haskell Wexler nebyl býval schopný
udělat kompromis. Problém byl, že tím strašně trpěl,
a to vyvolávalo, napětí á nervozitu, které nepřispívaly
k dobré pohodě při práci. To však ještě nebylo kri
tické. Kritické to začalo být, když nakonec přestal
věřit tomu, co děláme, a měl pocit, že to musí za
chránit.. Nevěřil, že můžete nechat. kameru klidně
na hercově obličeji bez hnutí a bez zvláštního svícení
deset minut, a pořád to bude zážitek. Tohle ovšem
není vědomé, to jé kameramanské podvědomí. Tak
jsme se uprostřed filmu museli rozejít. Film dotočil
Bili Butler, který dělal Chřtán (Jaws). Á protože
jsme byli o týden přes, točil ten poslední týden Wiliam
Fraker.
Zase jste udělal politický film o Americe. Je to zá
sluha předlohy?
Když někde žijete šest. let, tak už nejste na návště
vě. To už jste doma; Jako když někam přijedete ja
ko host a pak zůstanete a začnete pro hostitele pra
covat. časem nevyhnutelně odložíte ohledy návštěv

níka a začnete koukat, kde a jak se co dotýká va
šeho života. V tu chvíli jste doma.
Všechno, co se v tom filmu říká, neplatí ostatně
jenom o Americe. Autora jsem nikdy neviděl, jen
jsem kdysi četl část jeho scénáře. Byla to výborná
další verze knihy, ale s filmem to nemělo nic spo
lečného. V době, kdy jsem vstoupil do projektu, autor
a producenti spolu už nemluvili. To se mne však
netýká, autora neznám, nemohu soudit. Pro mne by
lo důležité jenom to, že-jsem najednou držel v ruce
knihu, která se mnou nezaeházela jako s blbcem. Li
teraturu pro dospělé.
Jaký je roždí! mezi prací v Evropě a v Americe?
V Evropě se všichni, když padla, dohromady mírně
ožerou. Tady jde veškerá energie skutečně do filmu.
Od. chvíle, kdy lidi přijdou na plac až do okamžiku,
kdy se rozcházejí. To patrně souvisí s tím, že počet
lidí k dispozici je v každém oboru — herci, štáb —
tolikrát větší než v Evropě. Úměrně stoupá i vděč
nost každého, kdo byl angažován, vůči projektu. Když
nemáte kvalitní spolupracovníky, neznamená to ovšem
moc. Ale máte-li štěstí a získátě-li dobré lidi, pak
máte k dispozici nejen kvalitu, ale i opravdu sto
procentní odevzdanost. Konkurence je ve všech smě
rech tak veliká, že se každý prostě snaží dokázat,
že je nejlepší. Třeba zvukaři. Nebo rekvizitáři. To
je prostě nevídané. Přitom jako by tam nebyli. Já
postsynchronizoval v celém filmu snad deset slov.
Italové postsynchronizují skoro všechno. (Za chvíli
se z toho ovšem stane styl. Ruší jen nedůslednost,
kombinace kontaktního zvuku a postsynchronu.) Ří
kají, že je to jednodušší, rychlejší, a že jsou stejně
vždycky scény, kde prostě nelze pracovat s kontakt
ním zvukem, jako třeba na lodi, v autě apod. A když
už se musí postsynchronizovat něco, tak už radši
všechno. Když mi to takhle vysvětlovali, myslel jsem
jenom na to, jak my pracovali s kontaktním zvukem
i na lodi, řval nám do toho motor, oceán, a nemuseli
jsme postsynchronizovat jediné slovo.
Tohle ovšěm platí jen o nejlepších lidech. Průmě
ru chybí ta odvaha k iniciativě a. samostatnému myšle
ní, která v Evropě často vyváží chybějící profesionál
ní kvalitu.
Z knihy A. J. Liehma Příběhy Miloš* Formana
(68 Publishers, Toronto). Knihu můž*t* koupit též v

HD. Cena včetně poštovného $ 4.8#.
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8 KNIHY Z EVROPY Z NOVÉHO KNIKUPECTVÍ ■
■

■ Rádi Vám opatříme knihy odborné, romány, g (Pokračování se .str. 7)
Sj dětské — ve světových i východoevropských ja-g proto tak působivý. Uměl
Szycích, jakož i publikace všech východoevropských* ci, kě kterým obecenstvo
Memigrací.
i vzhlíželo jako ke svým
*
Specielní katalog knih o Československu a vý-B idolům, tu chodí v županu
chodní Evropě v německém jazyce. Výstřižková* a ten je mnohdy dost ušpi
1 služba z německy psaných novin. Odděleni filmo-S něný. čtenář vidí v ne
Svých publikací. Vyžádejte si zdarma seznamy!
2 utěšeném negližé třeba
Hl
B
g
Pisté (i česky) na:
■ Vladimíra Šmerala, který
ji nechal v květnové revo
DIALOG, Mainzer Ldstr. 50,
*
D-6000 Frankfurt/M. 1, West Germany
■ luci na holičkách, i když
S***Baau*******BaoHa*aB8a*ffi»iiieBatt8*.g mu zachránila předtím ži
vot.
ZASEDÁNÍ ČS. EXILU V BRIXENU

g

15. lí. 1976

MINULOST K SMÍCHU I K PLÁČI

B
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DOJMÍ OVA

■

(Pokračování se str. 3)
vají jako profesi anebo zda novinářsky pracují mimo
jiné povolání, zda jsou jeho politické názory bližší
nebo vzdálenější tomu či onomu myšlenkovému prou
du, zda žijí v Americe, v Německu, v Austrálii nebo
jinde.
Dr. M. L evý navrhl, aby cenu Karla Havlíčka Bo
rovského udílela porota, složená z významných exi
lových publicistů, kteří mají přehled o novinářské
tvorbě v exilu. Bude třeba ještě rozhodnout, zda
cena bude udílena jednou za rok jedné osobě či ví
ce osobám, popřípadě redakčním kolektivům. Také
nutno uvážit, zda by cena byla udílena výlučně jen
exilovým pracovníkům masových medií anebo pří
padně i doma umlčeným novinářům demokratického
smýšlení, a to in oontumaciam
' Návrh dr. Levého byl všemi účastníky sympózia
schválen a Čs. poradní sbor byl pověřen vypracová
ním stanov a organízačmho řádu. Současně bylo do
poručeno, aby přizval ke spolupráci ostatní exilové
organizace ve svobodném světě.
Doslovem předsedajícího dr. J. Pechéčka, který
zdůraznil význam K . Havlíčka Borovského pro dneš
ní dobu a současnou situaci v Československu, bylo
Havlíčkovské sympózium zakončeno.
Ing. J. Hol ma n převzal řízem Valného shromáždě
ní, které schválilo dvě rezotoce. přednesené Kamilem
Benou.
Rozloučili jsme se s ESrixemaja v přesvědčení, že
Karel Havlíček Borovský zůstane nejepšim učitelem
české žurnalistiky.
Sbor inf. — Mnichov

Zejména spadeno má
Mandlová na Jiřinu Štěpničkovou, "tu velkou vla
stenku” , která se spolu
prací s Němci nezkompromitovala jen proto, že při
zkouškách pro německý
film se Němcům typeiri
nehodila: “ Nikdy nezapo
menu, jakou jsme z ní
měly s Natašou (Golovou)
srandu. Stály jsme obě za
kamerou, zatímco Vávra
se štěpničkovou aranžovali její pantoflovou scénu z
Pygmalionu.
Její
test
trval asi třikrát tak dlou
ho než kterýkoli jiný, šli
na to vědecky a velmi
důkladně, ale bylo to hou
by platné. Pořád to byla
Maryša, ne Lízá, a pro tu
v německém filmu nebylo
místo. Nás ostatní, kteří
jsme ty zkoušky vzali, jak
se prý dnes říká, žavesem, vybrali později pro
Czechoslovakian Country Ctob Líd. Sydney
různé
role v německých
československý klcb v J^daey
filmech a po válce jsme
si dovoluje pozvat Vás, vážení krajané, mezi nás.
to odnesli.
Naše adresa je : 1® D evosstire Rcaá.
Kemps Creek. NSW.
Mandlová hrála pemze v
Máme otevřeno každou sobota od 12. hasL po
:j wjmirm německém fdmn.
lední do 10. hodiny večerní a každou re d fii od
10 hodin dopoledne (to 19 Jsoáía večer. Naše v ý  ;nesxsSííckáEa. jehož hiavborná kuchyně je Vám k službám. K s H ý čSesa :Kwwt hesreesa byl Heinz
Vaší rodiny najde u nás dostatek fsíiiegÉssfi t
zábavě. Možnost provozovat razné sparty.
V dohledné době budeme pořádat jK aviieteé ta
■ a lf
neční večírky. Jsme též připraveni aspořáfiBai. pe©
Vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,
krtin apod.
Informace podá: A. Barák, tel. 724-4S27. večer
72-3826.
PAMÍ M ML £e3a,
fs zsztýsa p s á n ) íáeVzhledem k velkému zájmu o čsl.
)
dá pothsijem - zxHz.
klasické melodramy — na L P deskách
)
nebo iaeaaará . - t Sýdoey-Noitíi. Poenofen na
•raihratip i frrzak 7jn :
"Podnájem Sydney”
do HD.

Í

'RuchmaiJi, herec, který
po válce nemusel ani pro
jít denacifikačním říze
ním, tak čistou vestu měli
Přesto se o ní mluvilo ja
ko o kolaborantce,' jako o
milence K. H. Franka.
Mandlová přesvědčivě do
kazuje, že se s ním setka
la pouze jednou, když mu
tlumočila při jedné recep
ci v Rudolfinu. Dokazuje
také, že na Frankův zá
krok přestala účinkovat v
německém filmu, třebas
Frank musel bojovat s
Goebbelsem.
“ Nemohla
být větší ironie, než že ■ * B * * * * B * * a * * * * * * B B ,t E !P * * * ia * l* U U M n «S 9
Frank, jehož mi fáma ne
ustále přisuzovala jako
milence, mi de facto zni •BBtBBBBB&BSBBBBBBSBBBBVBBBBBBBBBSiBBBB
čil nejdřív kariéru, v ně
meckém filmu a pak se
dlouho stavěl i proti obsa
zování ve filmech čes
kých,” píše Mandlová a
pokračuje: “ To ovšem vě
dělo jenom pár lidí, a ti
mlčeli. Jejich mlčení při
spělo tenkrát i po válce
k mé osobní tragédii.”
Otevřeno v úterý až sobotu^od^dÓ* 10 hodin ve^er, ,
v neděli oc! 12. hod. polední do 9 hodin večer, i
To, jak se zachovali ke
vpondělí zi.vřeno.
i
kolegyni těsně po okupa

SY D N E Y

ci čeští herci, vypráví
Mandlová suše, ale snad
právě proto tak otřesně.
Byla vězněná, cestou na
práci na ni lidé plivali,
nadávali jí. Už pro tuto
pasáž
doporučuju
si
“ Dneska už se tomu směju”
přečíst.
Zbabělost
hrála těsně po revoluci
prim. Kovtunova Pražská
ekloga tu nabývá faktic
kých tvarů a jsou to tva
ry děsivě, které člověku
herou
nad
lim, že je Čech. Proto bo
de "zpověď XeSny Mandlo
vé *
* '•r?
i.

gramofonové firmy Thuricaphon CH —
natočené bývalou členkou brněnských
divadel a čsl. rozhlasu, herečkou
Blankou ČERNILOVOU,

1
j
j

též v

HD.

Cena $ 5.80

včetně poštovného.)

'

)

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

j

Libor HAASE, 47 Yanko Ave., Waverley, NSW. 2034 7
Zašlete ............................ . kusů L P desek

j

Kvalitní

STEVEN VARDY

dorty a zákusky

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)

9 Gray St.,

Bondi Janction, NSW.
Telefon (Sydney)

389-0248
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

(
I

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

I

l

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných,

f
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DOBRÁ ČESKÁ RESTAURACE
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

■

LIDO RESTAURANT

■
^

2Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 358-4844
Večeře se podávají od 5. hod. odp. do půlnoci,
“ v nedělí obědy a večeře od 12. hod. polední
■
do půlnocí.
■ Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou
g noc (do 6. hod. ranní). — Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
®
Srdečně zve Jarda Vondrášek

Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

®
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l
_

■
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■
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o fa— jak se čeští jouáci
a jooaěky změnili. Protia
lék proti národní píše.
J. 5. X
X
(Kniho můžete objednat
3

* HODINAŘ *
* ZLATNÍK *

EUROPEAN
YUMMY CAKES

OSLAVA 28. ŘÍJNA V ADELAIDĚ
Ochudili se o krásnou hodinu všichni ti krajané,
kteň nepřišli do Čs. klubu v Adelaide na oslavu 28.
října, Byla to oslava téměř dokonalá. Po proslovu
předšědy A. Trávnička, nastiňujícím, historické udá
losti vrcholící 28. říjnem 1918, se obešel program
bez často nudných projevů či neumném recitování
básní a místo toho zazněla jen hudba.
SI. Sandra Tancibudková a mistři J. Tancibudek a
Z. Bruderhans předvedli nám své umění. Snad jsme
si my posluchači ani neuvědomili vzácnost toho zá
žitku — ale přece snad ano, protože jsme seděli
všichni neobyčejně tiše a hudba se nesla nerušena
šeptáním a šoupáním či cinkotem skleniček, jak tomu
obvykle bývá při podobných slavnostech.
Oslavit 28. říjen hudbou je, myslím, skvělé. Vždyť
láska k muzice je jednou z nejlepšíeh vlastností na
šeho národního charakteru a českou hudbou a na
šimi interpretry jsme vlastně dokázali dát a říct
světu o sobě víc než čímkoliv jiným. '
Jiřina Zacpalová

Společnost pro vědy a umění v Sydney
pořádá
večer hudby, poesie a vzpomínek
k 50. výročí premiéry první hry V. & W.

2
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|
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“ Vest Pocket Revue”

4

1

FAUSTOVY SKLENĚNÉ HODINY

|

X
CELKOVÝ POHLED NA PRAHU,
|
X který připravil Jan Jirásek ve spolupráci s 8
8
Ludmilou Knorlěsovou a dr. O. Fialou.
g
X
Večer se koná v patek 26. listopadu 1976
8
X 1
v 7.30 hod. večer na School of Drama,
8
3 University of NSW., Anzác Parade, Kensington I
8
(vjezd z Barker Street).
3
3
2

Vstupné: dospělí ? 2.-, studenti a děti S I-Těšíme se na Vaši účast. Pozvete své známé.

8
8

POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V SYDSET
každé pondělí o % 2. odpoledne a každé áfiesát :• S i
hod. ráno na stanicích 2EA, vlna 8M K E i

15. 11. 1976
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L. & G Pergl
odborníci v optice
220 L Y G O N S T R E E T , C A R L T O N , 3053
Telephone: 347 5242
s _ ________ ____ __ _______________

K O N T IN E N T
CISLO 9
(Pokračovanie zó str. 4)
ti, ktorí organizují! a vykonávajú teror proti l'udským dušiam veriť v dušu, svedomie, a v niečo dob
ré a krásné v 1'udstve? Ak nie, tak nemajú vlád
nut'. Ak veria v morálně normy a napriek tomu konajú ďalej tak, ako vyplývá zo svedectiév muče
ných, tak běda im, lebo zradili člověka v jeho historickom boji proti krutosti a atavizmu. Hovoria, že
je proti nim světová buržoázia — nie, proti nim je
váčšia sila — svedomie světa. A svedomie je a bu
de čoraz viac vážným politickým a medzinárodným
faktorom; svoju vec sami předurčili k porážke, keď
sa zbavili tohto spojen ca."
Karel Čapek — koncom 20-tych rokov — k prvým
priamym svedectvám zo sovietskych pracovitých, tá
borový k prvým hiasom z Gulagu. Tento pojem je
úzko spojený so Solženicynom, vďa-ka jemu vošiel
do vedomia světa. V 9. čísle uveřejňuje Kontinent od
Solženicyna vel’mi zaujímávý materiál. P ri návšte
ve v Londýne sa laureát Nobelovej ceny za literatúru stretol s pracovníkmi BBC. Jeho kritické pripomienky k ruskému vysielaniu si teraz možno prečítať.. S tým súvisí aj ďaiší príspevok — lisv, ktorým
sa Alexej Retivov rozlúčil po 15-tich rokoch s prá, cou v ruskej redakcii Hlasu Ameriky. Autor popisuje
pracovně podmienky, politicko-programové problémy
a varuje prěd nevysielamm určitých informácií z
— ako píše — diplomatických dóvodov.
Rubrika Fakty a svědectva prináša otvorený list
Tatjany Chodorovičovej — spomínaný na úvod.
To je prvých 270 zo 440-Lch stráň Kontinentu. Tie
ďalšie — to sú pravidelné rubriky o knižných no
vinkách, o historických materiáloch (medzi iným
tfalší úryvok z pamaL bývalého Stalinovho sekretára
Borisa Bažanova) í , na závěr v rubrike Naša anketa
uveřejňuje Kontinent rozhovor s Pierre Daixom, bý
valým členom komunistickej strany Francúzska. O
druhéj polovici 60-tych rokov Daix hovoří:
"Uviděl som, že režim, do ktorého som vložil tol'ko nádeje, sa ukázal ešte jednou formou neslobody.
Určíte t>y som sa bol vtedy so stranou rožiešiel,
keby sa nebola ohlásila československá jar, ktorá
bola pre mňa naozajstným obrodením. Začínali sa
kontakty medzi rovnako mysliacimi y Sovietskom
zváze a v Československu. Dozvěděli sme sa o vynikajúcom Solženicynovom liste Zvázu spisovatelův.
Podl'a mňa tento list podnietil Zváz československých
spisovatelův vystúpiť proti straníckej cenzúre. Zdá
lo sa mi, že nakoniec sa predsa objavila komunistic
ká strana schopná povedať otvorene pravdu o procesoch, o vlasinej korupcii, o čistkách. Předpokládal
som, že hnutie, ktorému som věnoval život, je schop
né obrody a móže sa vydat' na cestu reforiem. Ako
viete, československá jar sa skončila vpádom soviet
skych tankov do Československa. Francúzska komu
nistická strana inváziu odsúdila, ale o rok neskór
uznala takzvanú normalizáciu, t. j., inými slovami
uznala za vnútornú Československu záležitost' zničenle obrodzujúcej sa československej komunistickej
strany. Po potlačení československej jari som pocho
pil, čo je mou povinnosťou."
To ďalšie je známe, Pierre Daix sa rozišiel s ko
munistickou stranou Francúzska; o svojej skúsenosti a o poučeniach z minulosti hovoří vo svojich kni
hách. A j týchto sa dotkol v interview, ktoré poskytol
deviatemu číslu Kontinentu.
-M-
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"JEJ PASTORKYŇA" NA NOVOM ZÉLANDE
Hudba Janáčkovej opery -‘Jej pastorkyňa” zněla
v októon V uvoch noýozejáridských mestách — vo
Weiiingtone a v. AucRiaňdp., Uvíeala juf Australská
opera zo Sydney, ktora přišlá sem'na zajazd s dvorná
nastudovanými přečistá veniami; okrem Janáčka uvied*
la ešte Verdiho operu Rigoletto. Obe predstaveniá
sa těšili veTkej pozornosti publika; Janáčkova ope
ra však bola pre Novozélanďanov překvapením a?
objavom. Janáčkovo měno bolo tu sice známe medzi,
milovníkmi hudby, nemohlo sa to však ešte doně*
dávna tvrdit’ o jeho opernej tvorbě. Australskí hostiá
sa však svojim uměním přičinili o . to, aby si Je*
nufa — pod týmto názvom uviedli Janáčkovu ope
ru na Novom Zélande — získala srdcia divákov ý
ďalšej krajině. Noviny potom písali o “ triumfujú*
cej Jenufe” a o tom, že ten, kto sa zaujíma o opery;
nesmie vynechat’ návštěvu predstaVenia. Tento úspěch
je vlastně pokračováním Víťaznej cěsty Janáčkovej
Jenufy v Austrálii.
Pre Čechov a Slovákov žijúcich na Novom Zélandě
málo predstavenie “ Jej pastorkyně” zvlaštny vý
znam, pretože rolu starostovej ženy spievala česká
spevačka Miluška Šimková.. Skupina Československej
spoločnosti pre vedu a umenie vo Weiiingtone sa uja
la iniciativy a zorganizovala večierok, na ktorom
Miluška Šimková spievala pre našich krajanov české
a slovenské 1’udové a populárně piesne a opěrné árie.
Večierok skupiny československej spoločnosti pre
' védy a umenia vo Weiiingtone mal úspěch. Zúčast
nili sa ho krajania zo všetkých emigračných v l’n, od
tých, ktorí utiekli před Hitlerom před druhou světo
vou vojnou, až po tých, čo přišli na Nový Zéland pó
okupácii Československa v roku 1968. Bolo to sú*
časne_ prve novozélandské podujatie Československej
spoločnosti pre védy a umenia, ak sa nepočítá sčhňdza priatelův Spoločnosti z 21. augusta. Vtedy si pre*
mietli kanadský film o augustových udalostiach z
před osmich rokov “ Sedem dní, na ktoré sa nezabúda” a rozhodli sa založit’ skupinu Spoločnosti.
Večierok, na ktorom spievala Miluška Šimková a o
ktorom písali i wellingtonské noviny “ The Dominion” ;
sa stal sviatkom pre všetkých přítomných. Totiž po
prvý raz spievala na Novom Zélande česká speváčká
české a slovenské melodie našim krajanom. Miluška
Šimková študovala spev na pražskom konzervatóriu
počas a po druhej světověj vojně. Od roku 1949 žíla
v zahraničí a usporiadala koncerty v. mnohých kra
jinách ako v Německu, Venezuele, Taliansku, švédsku, švajčiarsku. Před štyrmi rokmi nastúpila k
Australskéj opere v Sydney.
Wellington/Ci

S T E R EO
výhodný nákup, odborhá instalace a opravy
zvukových systémů všeho druhu
Josef MICHALEK
26 Longmore St., St. Kilda West, Vió. 3182
Telefon 94-7803

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 á neděli hudba.
Můžeme pro Vás připravit svatby a oslavy
ke káždé příležitosti.
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Krajanům poskytneme 15% slevu
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= “ Petice” , semizdatová edice čs. umlčených spiso
vatelů a rozšiřovaná všelijak, dosáhla více než 50
titulů. P. Tigrid a O. Filip uspořádali výběr a ně
mecky vydali ve Frankfurtu u Ullsteina pod názvem
Kontinent — Sonderband Prag. Sešit byl “ přes noc”
rozebrán a setkal se s vynikajícím kritickým i čte
nářským ohlasem. Obsahuje překlady prací J. Trefulky, A. Klimenta, A. Dubčeka, V. Havla, L. Vaculíka.
K. šiktance, J. Seiferta, B. Hrabala a jiných.
= Novoguinejskému kmeni Fóre hrozilo vyhynutí, je
ho příslušníci umírali ještě donendávna nevysvětlitel
nou nemocí zvanou “ kuru” . 531etý americký a sloven
ský mluvící virolog D. C. Gajdušek byl za objasněni
této endemie odměněn letošní Nobelovou cenou v obo
ru lékařství.
-,= Od 20. do 27. listopadu probíhá v Melbourne Fe
stival národů, program napovídá, že jde o velkou
kulturní událost, do které jsou zapojeny ■téměř všech
ny etnické skupiny včetně československé. Kromě spo
lečenských akcí největší pozornost- upoutají koncerty
folkloristických skupin, výstava lidového umění, spor
tovní soutěže i kuchyně, kde najdeme pasta sciutta.
lagumades, vepřovou, boršč, bígos a bůhví co ještě.
= Fordovo prohlášení o politické svobodě, a nezá
vislosti ve východní Evropě se také projevilo tím, že
president (ve snaze rychle napravit svoji chybu) podepsal vládní vyhlášku, na kterou příslušníci býva
lých čsl. vojenských jednotek, kteří nyní žijí v USA,
čekali 3.0 let — zrovnoprávnění v poskytování sociál
ních a léčebných výhod pro Američany, kteří bojo
vali v II. světové válce.
= Americká kritika chválí divadelní hru Pavla Ko
houta uvedenou na jeviště na Broadway pod názvem
Poor Murderer jako mistrovské dílo, jehož inscenaci
dosud zabraňovala stupidní autorita. Tím je míněn
zákaz provozování Kohoutových her v Českosloven
sku, kde autor žije.
= Problematikou čs. etnické skupiny v Austráli se
zabývají dvě disertační práce.
Zdeněk
Volek
zpracovává výsledky svého sociologického průzkumu
mezi čs. exulanty, M. Cígler ve své thesi o kultur ně-osvětovém přínosu Čechů a Slováků v australské
historii objevil nejeden cenný poznatek (úloha Morav
ských bratří při osídlení Austrálie, osobnost přistěho
valce dr. Lhotského aj.).
= FM ABC stanice vysílá v pátek 19. listopadu od
6.05 večer půlhodinku moravských a českých národ
ních písní v podání pražských madngalistu, což nás
všechny (kromě několika puristů) potěší.
= V melboumských knihkupectvích si můžete kou
pit baedekra s téměř 500 stránkami věnovanými
cestování a turistice v Československu (Fedořs 1975
Czechosiovakia). Zájemci o židovský hřbitov, mu
zeum a košer jídelnu v Praze pak sáhnou po prů
vodci The Jewish Travel Guide 1976. Ti, kteří se
chtějí poučit v rodném jazyce, si obstarají cestovatelskou příručku od Janka a Adamce Českosloven
sko (Olympia, Praha, 1976, str. 496, mapky, plánky)
nebo Turistický lexikon od A do Z (sport, Brati
slava).
= Od 29. listopadu do 5. prosince bude zájem teni
sového světa upřen na dámský mezinárodní turnaj v
Sydney. Zúčastní se jej také čs. exulantka Martina
Navrátilová s velkou touhou si napravit poněkud po
šramocenou sportovní reputaci. Vy v. Sydney, pomů
žete ji?
= Australské turné Emy Destinové kdysi překazila
slavná, ale žárlivá, zpěváčka Melba, jak jsme se do
zvěděli v zajímavé zprávě v HD (č. 17), o distri
buci gramofonové desky DG 2721078, na které se ko
nečně nyní hlas naší proslavené krajanky dostává
do Austrálie. Pozorný čtenář ze Sydney se ozval, že
tomu bylo již v roce 1972, kdy byl vydán snímek (Saga Record No. 7003) se záznamem z let 1901 - 1906,
na kterém jsou zachyceny 4 operní árie v podání E.
Destinové.
= Každý Australan starší 15 let spotřeboval v r.
1974-75 průměrně 198.4 litrů piva, 17.3 litrů vína,
1.7 litru pálenky a 3.42 kg tabáku. Nerad dodávám,
že někteří naši krajané žijící v Austrálii se na do
sažení těchto rekordů neblaze podíleli.
= V minulém HD jsme četli o . předvolební kampani
v ČSSR. Výzkumníci v JZD zjistili, že krávy zvyšují
dojivost při dechovce, komorní hudba je dojnicím
lhostejná a v kravíně, kde se reprodukují volební
projevy, užitkovost silně poklesla.
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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.; Kalorama, Vic., Ul. 728-1298

Kalendář HD
(Pokračování se str. 4) .
• 24. listopadu 1941 přijel první transport do židov-;
ského ghetta v Terezíně.
• Alžběta Pechová, dcera Ondřeje Pecha, majitele;
natěračského a velmi prosperujícího závodu. To jmé-j
no mnohému čtenáři asi mnoho neřekne, a č ''je to:
občanské jméno nejoblíbenější libretistky Bedřicha;
Smetany, zakladatelky prvního dívčího gymnasia, ja-;
kého neměla tehdy ani Vídeň s celou střední Evro
pou, spisovatelky Elišky KráSnohorské,jež zemřela
26. listopadu 1926. Dozvěděla se totiž mladá básníř
ka, že bývala v Čechách rytířská rodina Pechů, z
Krásné Hory a začala své básně podpisovat Eliška
z Krásné Hory nebo Eliška Krásnohorská, z nichž,
poslední pseudonym na návrh K. Světlé si ponechala;
až do konce života.
• Dne 9. 12. 1599 píše Tycho de Brahe z Benátek
v Čechách Janu Keplerovi, který vydal v roce 1596
svou první knihu Mystérium Gosmographičum, dopis,;
který začíná slovy: “ O Vaší knize Tajemství světa;
mám vysoké mínění od okamžiku, kdy jsem poprvé;;
se do ní z a č e t l...” Jan Kepler, kterého Tycho de;
Brahe nazval trubadúrem hvězd, zemřel 27. 11. 1571.;
Život Brahův a jeho vztah ke Keplerovi je zpraco
ván také beletristicky v románě pražského autora-'
Maxe Broda Tycho Brahes Weg zu Gott:
:
• O zdokonalení vodních turbin si získal v našem •>
století největší zásluhu Ing. Viktor Kaplan, který se)
narodil 27. 11. 1876. Byl profesorem na německé;:
vysoké škole technické v Brně. Po mnohaleté práci |
dospěl v roce 1913 k definitivní konstrukci svého vy-;:
nálezu — k vodní turbině, nazvané dnes jeho jmé
nem.
ji
• Timrava, vl. jm. Božena Slánčiková, slovenská spi
sovatelka, jenž zemřela 27. 11. 1951,napsala několik;
vesnických povídek, v nichž se obracela proti vystě
hovalectví do Ameriky.
•
Z Grafenberka pocházející - Vincenc ' Priessnitz,
který zemřel 28. 11. 1851, léčil pacienty studeným
čerstvým vzduchem a pohybem a od r. 1838 byl v
čele vodoléčebného ústavu ve svém rodišti (dnes láz
ně Jeseník), kde jsou jeho zásluhy připomínány ma
ďarským pomníkem, německým a polským památní
kem a Myslbekovou Hygienou.
• Po Janu Augustovi Vitáskovi sé stal regenschorim
v katedrále sv. Víta jeho žák Robert Jan Fuehrer,
bouřlivý typ, po pěti létech zbavený svého místa,
autor čtyř set skladeb, jehož srdce se přiklonilo i
ke staročeským chorálům, z nichž Hospodine, po
miluj ny a Svatý Václave zpracoval ve varhanních,
preludiích a tokátách. R. J. Fuehrer zemřel 28. 11.
1861.
• 28. 11. 1906 se narodil Jaroslav Žák, podle je
hož studentských humoristických románů natočil Mar
tin Frič v roce 1938 film škola základ života, po
němž následoval ihned další Cesta do hlubin študá
kovy duše. Jar. Žák působil tehdy jako profesor v
Jaroměři, kde filmaři točili některé scény do filmu
Škola základ života, k němuž byl předlohou Žákův
román Študáci a kantoři.
• Roku 1969 vydalo pražské nakladatelství Vyšehrad
Popelku Nazaretskou, cyklus básní Václava Renče,
který se narodil 28. listopadu 1911. Ve své katolic
ky orientované reflexivní lyrice usiloval Renč o tva
rovou čistotu, rovněž i v kouzelných překladech Rilka, Maeterlincka, Schillera, Maritaina, což zřejmé
bylo důvodem k tomu, aby byl za Gottwaldovy bezuzdné vlády odsouzen na dlouhá léta do žaláře.
• 29. 11. 1856 se narodil ve Zlomcích architekt pro
jektant Václav Roštapil, autor projektů Národního
musea a Strakovy akademie. Vytvořil světelnou fon
tánu a stavby na Národopisné výstavě.
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3.50 AŽ $ 7.00 NA DÍTĚ
TO JE VÝŠE PŘÍSPĚVKU RODINÁM,

KTERÝ JE VYPLÁCEN OD ČERVENCE 1976

ŽIJETE-LI TRVALÉ V AU STRÁLII A STARÁTE
SE O JEDNO NEBO VÍCE. DĚTÍ VE STÁŘÍ POD
16 LE T NEBO DĚTÍ PLN Ě STUDUJÍCÍCH VE
VĚKU 16 AŽ 25 ROKŮ,
M ÁTE NÁROK NA
RODINNÝ PŘÍSPĚVEK ; FED ERÁLNÍ 1 VLÁDY.
TENTO PŘÍSPĚVEK SE P L A T Í TAKÉ OBYVA
TELŮM AUSTRÁLIE, KTE Ř Í PODPORUJÍ DĚTI
ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ.
SAZBY RODINNÝCH PŘÍSPĚVKŮ :

PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI se platí mužům
od 16 do 64 let nebo ženám od 16 do 59 let, pokud
nepracují, ačkoli jsou schopni a ochotni přijmout
vhodné zaměstnání.
NEMOCENSKÉ PODPORY se platí mužům od 16
do 64 let nebo ženám od 16 do 59 let, pokud ztratili
příjem, protože jsou dočasně neschopní pracovat
vzhledem k své nemoci nebo úrazu.'
TELEFONICKÁ TLUMOČNICKÁ SLUŽBA
Ministerstvo sociálního zabezpečení poskytuje také

na jedno dítě nebo studenta v r o d in ě ............ $ 3.50 týdně
na dvě děti nebo studenty................................. $ 8.50
na tři děti nebo studenty .............. ................... $ 14.50

”

na čtyři děti nebo studenty .............................. $ 20.50
n ap ět dětí nebo studentů ............ ................. $27.50
na šest dětí nebo studentů................................. $ 34.50
a $ .7.00 -týdně za každé další dítě nebo studenta

Tento příspěvek rodinám může být poukazován
každých 12 týdnů na bankovní konto, které si
určíte (avšak ne na konto dítěte).
Dáváte-li přednost šeku, který je zasílán poštou
na Vaši adresu každých 28 dní, lze to zařídit.
Nebo může být plat poukazován na Vaše konto
u spořitelny (Credít Union) nebo u stavebního
družstva, resp. Permanent Building Society a to
rovněž každých 28 dní.
,
DOMNÍVÁTE-LI SE,
ŽE MÁTE NÁROK NA
RODINNÝ PŘÍSPĚVEK A NEDOSTÁVÁTE JEJ,
OBRAŤTE SE N A NEJBLIŽŠÍ KANCELÁŘ M I
NISTERSTVA
SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENI.
JEJÍ ÚŘEDNÍCI VÁM BUDOU NÁPOMOCNI A
DAJÍ VÁM K V YP LN Ě N Í FORMULÁŘ ŽÁDOSTI,
POKUD JEJ BUDETE POTŘEBOVAT.
OSTATNÍ p e n s e a p o d p o r y
UVÁDÍME NĚKTERÉ Z OSTATNÍCH PENSÍ
A
PODPOR
POSKYTOVANÝCH
M INISTER
STVEM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ LIDEM,
KTERÝM PŘÍSLUŠÍ VZHLEDEM K JEJICH
PŘÍJMŮM, BYD LIŠTI A NĚKTERÝM JINÝM
PODMÍNKÁM:
STAROBNÍ PENSE se platí ženám od 60 let a
mužům od 65 let. Osobám starším 70 let se platí
pense bez ohledu na jejich příjmy.

TELEFONNÍ ČÍSLA
Ja Í W Ě r s T _

• Vladimír Svoboda, malíř portrétista a krajinář,
žák a následovatel Pimerův, Hynaisův a Schwaigrův,
se narodil 29. 11. 1871. Vedle portrétů jsou známy
dva jeho cykly Babičino údolí.
• Lékař a publicista Josef Václav Podlipský se na
rodil 30. listopadu 1816. Jeho otec byl zámožný sládek v Nuslích, později v Opočně, vlastenec a de
mokrat, a jeho syn kráčel v jeho šlépějích. Když
byli ve Vídni pozatýkáni a vyslýcháni všichni hlav
ní členové Kampelíkova a Podlipského spolku — býl
to studentský tajný spolek s cíli literárně vzděláva
cími a národně buditelskými — Podlipský byl zatčen
jako jeden z posledních současně s mladším, do ni
čeho nezasvěceným bratrem, 30. září 1840 ve vlaku
ve stanici Gánsendorfu, když se vracel do Vídně k'
třetímu semestru. MUDr. Podlipský měl za ženu spi
sovatelku Sofii Podlipskou, sestru Karoliny Světlé, a

TLUMOČNICKÉ

SLUŽBBY :

Ji. AU STR ALIA,,!*-

SYDNEY 221-1111
MELBOURNE 662-3000
PERTH 22-3366
BRISBANE 225-2233
ADELAIDE 50-3650
KANCELÁŘE AUSTRALSKÉHO MINISTERSTVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:
SYDNEY
Australia House,
50 Carrington Street.
Telefon 2-0255
MELBOURNE
Australian Government Centre,
Cnr. Spring & La Trobe Streets
Telefon 662-0411
BRISBANE
Australian Government Centre,
295 Ann Street
Telefon 25-0133
ADELAIDE
A. M. P. Building,
1 King William Street
Telefon 51-7400

INVALIDNÍ PENSE se platí osobám starším 16
let. které nejsou schopny se živit vzhledem k trvalé
fyzické neschopnosti nebo slepotě.
VDOVSKÉ PENSE se platí ženám, které ovdověly,
jsou rozvedené nebo opuštěné nebo jejichž manželé
jsou v ústavu pro choromyslné nebo kteří jsou ve
vězení déle než 6 měsíců.
ZVLÁŠTNÍ PODPORY MATKÁM se vyplácejí svo
bodným matkám nebo matkám opuštěným, rozve
deným nebo těm. které se starají samy o své
děti z jakéhokoli jiného důvodu.

(Telephone
Interpreter
Service — T. I. S.) pomoc
přistěhovalcům, kteří ne
znají dostatečně anglicky.
T. I. S. Vás spojí s ně
kým, kdo zná plynně Vaši
řeč a současně i angličti
nu a kdo Vám bude ná
pomocen například tím, že
bude za Vás mluvit s Va
ším lékařem nebo Vaším
zaměstnavatelem.

PERTH
Mt. Newman House,
200 St. Georges Terrace
Telefon 20-3203
HOBART
Australian Government Centre,
188 Collins Street
Telefon 20-5011
jejich dcera Ludmila se provdala za J. Vrchlického.
• Jožka Antek,. sochař a řezbář, se narodil 30. 11.
1911. Po svých studijních cestách působil hlavně na
Moravě a z té doby pocházejí podobizny Františka
Táborského a Františka Ondrúška a četné plastiky
(Zrání, Magdalena).
• Na začátku století. bydlil u svého tchána v Březnici v bývalém komorousovském domě národní umě
lec Ludvík Kuba, tehdy zamilovaný do barevné krá
sy mečíků, i jiřin a růží i rozkvetlých korun jablo
ňových, jim iž slynula tchánova zahrada. Malíř s pa
letou ,se vypravoval i do okolí, kde několikrát ma
loval sličný renesanční štít Starosedlského Hrádku,
a některé rodiny březnické mají krásnou památku na
jeho tehdejší portrétování, jež malíři umožnilo ten
krát aspoň kousek živobytí. Malíř Ludvík Kuba zem
řel 30. listopadu 1956.
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i
ČSL. HUDBA A ZPĚV PRO VAŠE
1i STEREO-MONO KASETOVĚ MAGNETOFONY
I trampské, pijácké, taneční, folklor, pop-musik,
1|
veselé Silvestry aj.
1(
EDAS, čs. exilové nakladatelství hudby,
1•
New York, USA., zástupce pro Austrálii:
i(
KAREL PI KORÁ, 37 Kenton Rd.,
i
Geilston Park (Hobart), TAS. 7615
i
Vyžádejte si seznam..

|

\

SUŠENKY B

LETOVISKO

R

O

#

"ŠUMAVA"

i

Locke’s Way, pobliž Belgrave South

l
i

srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

PŘÁTELÉ
HLEDAJÍ
|
|
Zdeňka Kopečka a Jardu Bažanta hledá Jarda Ka
C
bát, P. O. Box 374, Bondi Junction, NSW. 2022.
t
«
[
ČESKA HUDBA V E W ERR IB EE
I
V minulém čísle HD jsme četli inzerát upozorňu
# jící na festival komorní hudby ve Werribee u Mel£ boume ve dnech 6. a 7. listopadu. Oznámení bylo
nevhodně formulováno, Zdůrazňovalo účast českoslo
venského dirigenta Waltera Susskinda — mohli jsme
se tedy domnívat, že přijel k této příležitosti z ČSSR.
Nebylo tomu tak, Susškind pochází z Prahy, emigro
val před dobrými 40 lety a pokud vím, desítiletí pů
sobí v Torontu. Každopádně je to dirigent světové
pověstí a můžeme být pyšní na jeho pražský původ.
Dosud mluví dobře česky, jak jsme se přesvědčili.
Festivalu se zúčastnil jako pianista v Dvořákově kla
vírním kvintetě A dur. (Susskindův úkol při jeho melboumské návštěvě spočíval ale jinde, dirigoval tři
hlavní abonentní koncerty ABC, na programu byla
vždy Haydnova symfonie č. 48 “ Marie Terezie” , Musorgského Obrázky z výstavy a Dvořákův koncert
pro violoncello a orchestr b moll s Jánošem Starkerem.)
V oznámení, zaslaném pořadateli k otištění v HD,
| nebyla zmínka o Jiřím Tancibudkovi, který v pro
gramu vystoupil jako sólista v Telemannově hobo
jovém koncertě, sonatině G. Jacoba pro hoboj a cem
balo a posléze v Bachově Braniborském koncertě č.
5. Snad v příštích letech při této příležitosti uslyší
me i jiné čs. instrumentalisty, kteří nyní žijí v, Austrá
lii (např. Schneiderovou, Chvojku, Bruderhanse, Degena či Jáska).
i
Oznámení neříkalo také nic o české hudbě, ačkoli
byla na festivalu velmi bohatě zastoupena. Program
i
probíhal ve třech paralelních řadách a jedna z nich
\ byla téměř výhradně věnována hudbě Antonína Dvo
řáka — vzpomněl jsem si na dvořákovské festivaly
na Sychrově, kde Rohanové postavili skvostný a v
Čechách jediný zámek v pseudotudorském slohu (dru
l ' hý je v Lednici na Moravě). Z Dvořákovy hudby
jsme ve Werribee kromě zmíněného klavírního kvin
f tetu ještě slyšeli zřídka koncertně provozované trio
pro dvoje housle a violu, sonatinu G dur a čtyři ro
mantické kusy pro housle a klavír, smyčcový kvar
tet e mol a z vokálních skladeb Biblické písně a Ci
kánské zpěvy, české hudební baroko bylo zastoupe
no sonátou F dur pro harfu Jana Křtitele Krumbhol-.
ce a moderna Třemi madrigaly pro housle a violu
Bohuslava Martinů.
IP

TANEČNÍ ZÁBAVU ;!

I

která se koná v neděli 21. listopadu 1976
Začátek ve 3 hodiny odpoledne

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem

*]

V PRAVÝ ČAS

Koordinační výbor čs. demokratických organizací v
Jídlo
— pití
*>
Austrálii (P . O. Box 255, East Caulfield, 3145) vy
Í.K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje) 1( dal v říjnu péčí Společenství nového řádu výstiž
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
i ně formulovanou a přehledně graficky upravenou
brožurku (8 stránek formátu 10 x 21 cm) nazvanou
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis^ i Pravá tvář komunismu. Vyšla anglicky a je koncipo
vána jako stručná informace pro politiky, odboráře,
publicisty, novináře, studenty a všechny, kteří by
měli být upozorněni na skutečnou situaci v Českoslo
Mikita hvězdou kanadskéhp hokeje
vensku, která je obdobná s ostatními státy so
větského bloku. Denně se setkáváme- s překvapují
RÝŠA FARDA KONEČNĚ NA SCÉNĚ
cím nedostatkem informací o kasárenském socia
V obou profesionálních americko-kanadských ligách lismu, který je pak v západním světě často mylně
NHL a WH A se soutěže rozjely už na plné obrátky interpretován. Mám na mysli např. novinové extem
a ve střeleckých tabulkách dominují Steve Shutt a pore generála Halla, představitele australských vete
Guy Laffeur z Montrealu, spolu s velkým nahrava- ránů, pochvalující úsměvné, spokojené tváře vojá
čem Bobby Orrem z Chicaga, tedy hokejisté, kteří ků a studentů v SSSR (filosoficko-politické extrémy
patřili na “ Canada Cupu” k nejlepším vůbec. Hodně si jdou do noty) nebo Fordovo prohlášení, nad kte
však se právě v uplynulých dnech psalo v americkém rým strnul celý svět. To jsou dva markantní přípa
a kanadském tisku o našem krajanovi Stanu Mikitovi dy, s podobnými se setkáváme až příliš často v no
z chicagských Black .Hawks a o čs. exulantu Rýšovi vinách, rozhlase, televizi, i když třeba nejsou levi
Fardovi. Proč? Stan Mikita se totiž stal třetím hrá cově orientovány. A to nemluvím o australských od
čem americko-kanadské ligy NHL, kterému se po borech nebo studentském hnutí. Seriózní rozšiřování
dařilo získat zá střelbu — to je v dosažení branek objektivních informací patří tedy k našim předním
i v přihrávkách —• přes 1.300 bodů. Slovák Mikita úkolům. Proto právě publikovaná brožurka plní své
střelil v NHL už 486 gólů a na 817 nahrál, což v ka poslání velmi pozitivně. Stručně se dotýká principu
nadském bodovacím systému znamená 1.303 bodů. čs. ústavy, KSČ, ROH, školství, omezování občanských
Lepší už byli pouze: rekordman Gordie Howe, který práv, náboženského života a Helsinské konference.
za 25 sezón získal v dresu Detroitu 1.809 bodů a pak Uvádí konkrétní případy a cituje čs. tisk.
John Bucyk z Boston Bruins, který má momentálně
Domnívám se, že dr. Hofírek, který brožurku ini
pouze o devět bodů více než Stan Mikita.
ciativně připravil, má v úmyslu takové informace čas
Zatímco Václav Nedomanský patří v americko-ka od času a dle potřeby publikovat. Např. sféra kultu
nadské profesionální lize WHA k předním hráčům, ry, která od doby národního obrození hluboce ovliv
o jeho spoluhráči a kamarádu Rýšovi Fardovi z ňuje životní mentalitu Čechů a Slováků, není ten
brněnské Komety nebylo v poslední sezóně příliš sly tokráte naznačena, bude tedy snad analyzována
šet. Zdá se však, že potřebovali celé dvě sezóny, aby |později. Nebo fenomen strachu, který se stal v dnešse mezi profesionály “ aklimatizoval” . Jak Václav |ním Československu univerzálním a zasahuje bez rozNedomanský tak i Rýša Farda hrají spolu v jednom I dílu všechny vrstvy obyvatelstva.IP
mužstvu: Toronto Toros, které celé bylo z finančních;
důvodů (v Torontu velká konkurence Toronto Maple
Leafs) přemístěno do amerického Birminghamu. A
jakoby i tato změna prostředí Fardovi vyhovovala.

ABC — 3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz
Pravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.30
hodin večer. Program se opakuje vždy následující
ponuéií v 10 hodin dopoledne.
21. a 22. 11.: český výlet na Havaj. Zprávy.
28. a 29. 11.:Veselý slovenský pořad. Zprávy.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOIJRNE
uvedlo k uctění památky zesnulého spoluzakladatele
divadla J. M aťátky veselohru K. Piskoře “ Tulácké
dobrodružství” , kterou přijali diváci po oba dny vel
mi příznivě. Hru režírovala s přehledem R. Gebertová a svých rolí se zhostili s úspěchem dříve osvěd
čení i noví herci: V. Novák, V.Chaloupka, H. Toma
nová, J. Sadílek, J. Rojerová, I. Kašparová, E.- Svo
boda, J. Čejda, A. Wagnerová, Z. Haberová a R.
Christl.
SOKOL MELBOURNE
srdečně zve všechny členy a 1přátele na
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná ve středu 24. listopadu 1976 v 8 hodin
večer v sále divadla, 19 a’Beckett St„ (z Princes
St.), Kew.
Pořad:
1. Film ze sletu ve Švýcarech
2. Film z akademie v Melbourne
3. Složení slibu nových členů
4. Zprávy členů odstupujícího výboru
5. Volba nového výboru
6. Volné návrhy
PIKNIK SOKOLA MELBOURNE
se bude konat v neděli 12. prosince 1976 V zátiší,
Yarra Rd., Wonga Park od 10. hodiny dopolední.
Volejbal a jiné hry. Jídlo (opékám k dispozici), pití
a dobrounáladu si přivezte sebou. Informace br.
Petráň tel. 848-5729.
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbour
ne, spolu s Good Neighbour Council of Victoria po
řádají v neděli 21. listopadu 1976 autobusový výlet
do Healesville. Odjezd v 8 hodin ráno. Jízdné:- dospě
lí $ 4.00, děti $ 2.00. Reservování (záloha) v kance
láři G. N. C., 575 Elizabeth St., nebo telefonicky na
č. 328-2421 (slečna Nevea Kolcic) nebo na č. 480-2737
(J. Kafka). Odjezd od kanceláře G. N. C. Vezměte
sebou maso neb uzeniny k opékání.
Čs. rodičovské sdružení v Melbourne
pořádá
5.
LETNÍ
TÁBOR
ČS.
DĚTÍ
“ Na Šumavě” u Belgrave South ve dnech 8. až 15.
ledna 1977 a to pro děti ve věku 6 až 13 let.
<
Čs. rodičovské sdružení v Melbourne
S
č
srdečně zve všechny děti,
í
P
jejich rodiče a přátele na
i
|
MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
<
>
kterou pořádá v neděli 5. prosince 1976
?
\
“ Na Šumavě” u Belgrave South.
?
|
Začátek ve 2.30 hod. odpoledne.
?
f Děti mají vstup volný a pro všechny budou mít ?
£
Mikuláš s andělem přichystány dárky.
i
? ‘
Čert bude přihlížet.
S
5
Pro všechny přítomné bude k dostání
s
>
svačina a večeře, zákusky atd.
<
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OČI ?

Balí Vás hlava ?
Noste brýle od

I
/

J i

OPTÁ

op t o Tj71

Capitol House, 113 Swanson St.,
X
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
1 Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
I1
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
' Vašim příbuzným, i bez lékařského předpise,
v nutných případech i telegraficky.

)
i

i

V pátek je otevřeno do 9. hod. večer.
ale v sobotu je zavřena.
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Teprve po poslední Grand Prix

HUNT MISTREM SVĚTA
M íť ste c h je lidské a to i u automobilových zá
vodníků, o kterých se všeobecně tvrdí, že musí být
nejen vynikajícími jezdci, ale i statečnými muži,
kteří mají pro strach uděláno. V japonském Fudži
se jela Velká cena Japonska, která byla 16. a po
slední jízdou světového šampionátu formule I pro
rok 1976, před kterou byli ještě dva aspiranti na
světové prvenství: vedoucí celkové klasifikace a ob
hájce titulu mistra světa 271etý Rakušan Nikl LauKarel
Janovský
da (Ferrari) a jeho největší rival, p 2 roky starší
Angličan James Hunt. Už ta skutečnost, že teprve
FC Bayern Muenchen — Baník Ostrava 5 :0 (2 :0 )
tento poslední závod musí rozhodnout o světovém
přeborníku, nasvědčovala, že v těmto závodě budou
hrát velkou roli nervy. A Laudovy nervy skutečně
vypověděly službu. Už ve druhém ze 77 kol Niki
Bavorská metropole žije stále ještě ve fotbalovém opojení. FC Bayern Muenchen deklasoval 3. listo
Lauda závod vzdal a tak bez většího souboje dopadu za velmi sychravého počasí na Olympijském stadiónu před zraky 60.000 diváků čs. přeborníka
pomohl svému soupeři Huntovi k světovému titulu.
O obhájci Niki Laudovi se nedá bezpochyby říci, že
Baník Ostrava 5 : 0 a postoupil znovu do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí. Beckenbauer, Gerd
by byl nějaký slaboch, že by měl z něčeho strach.
Mueller a spol předvedli vynikající hru a při větším štěstí ve střelbě mohli zvítězit ještě větším roz
Vždyť několik týdnů po té, kdy 1. srpna vážně ha
dílem. Mužstvo však hraje tak, jak mu soupeř dovolí. A ostravský Baník dovolil tentokrát trojnásob
varoval na Grand Prix Německa v Nuemburgringu
nému vítězi PMEZ všéchno, když podal — a to na tiskové konferenci přiznal i trenér Jiří Rubáš — je
a v nemocnici zápasil se smrtí, se objevil na startu
den ze svých nejslabších výkonů klubové historie.
dalších bojů o světové prvenství. Ale ve Fudži to
Skutecne, bylo to chvílemi az trapné se na hru
Středa 3. listopad byla vůbec černým dnem čs. najednou nešlo, teprve nyní se mu zřejmě vybavily
Ostravy dívat — odborníci konečně pochopili-, proč kopané. Pěknou nadílku dostal i bratislavský Slovan, všechny ty bolesti, které vytrpěl, na rozmoklé dráze
trenérovi Ježkovi neasistoval při triumfu čs. národ který prohrál odvetu 2. kola Poháru UEFA na hřišti nebyl najednou schopen řídit vůz, k velkému pře
ního mužstva v Bělehradě ani jeden hráč mistra li anglického Queens Park Rangers 2 : 5 (první zápas kvapení diváků a zástupců Ferrari závod vzdal. “ Byl
gy. Z celého týmu (nastoupil bez svých 3 zraněných v Bratislavě skončil nerozhodně 3 : 3 ) a byl vyřazen to vůbec nesmysl odstartovat za takového počasí Vel
hráčů) zasluhuje pochvalu — a to je paradox — z další účasti v této třetí nejpopulárnější soutěži “ klu kou cenu Japonska” , prohlásil. Niki Lauda a dodal:
“ Měl jsem strach, poprvé v životě jsem dostal strach,
pouze brankář Michalík, který svými bravurními kou bové Evropy” .
neboť viditelnost byla velmi špatná.”
sky zabránil ještě větší blamáži.. Fotbalisté Baníku;
Zatímco Niki Lauda prožíval ve Fudži jeden ze
POHÁR MISTRŮ
nejenže si za celých 90 minut hry vypracovali pouze
Zatímco v. “ Poháru mistrů evropských zemí” i v svých nejsmutnějších dnů své sportovní dráhy, Ja
dvě gólové šance, ale nešla jim ani souhra, byli
příliš pomalí a prohrávali s Němci všechny souboje. soutěži “ držitelů trofejí” proběhlo vše víceméně podle mes Hunt, který tu skončil za vítězem Američanem
očekávání, o senzaci v Poháru UEFA se postaralo Mario Andrettim (Lotus) a Francouzem Depaillerem
řecké mužstvo AEK Atény, které po domácím vítěz (Tyrrell) třetí, což mu stačilo k absolutnímu prven
ství 2 : 0 nad předním týmem Anglie Derby County, ství a titulu mistra světa, prožíval nejkrásnější chvíle
vyhrálo naprosto nečekaně i na hřišti soupeře 3 : 2 svého života. “ Bylo by mi jistě milejší, kdybych se
Pražská Dukla získává v 1. čs. fotbalové lize bo- a zařadilo se tak k aspirantům na prvenství v této býval stal mistrem světa ve skutečném souboji s
Laudem” , řekl James Hunt, "ale nějak jsme se so
dy i na hřištích soupeřů a tak sahá po prvenství v soutěži.
podzimní části soutěže. Vyhrává zápasy i přesto, že
Ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí jsou bě odcizili a proto zanechám jakékoli kritiky. Z mých
její trenér J. Vejvoda postrádá stále ještě zraněného dvě západonémecká mužstva: obhájce FC Bayern snů m lá d í—''stát se lékařem — mi nic nevyšlo, zato
reprezentačního brankáře Ivo Viktora. Vojáci mají Muenchen a Borussia Mónchengladbach (ta po turin- jsem mistrem' světa a z toho mám nesmírně velkou
nyní už tříbodový náskok před bratislavským Inte- ském vítězství 2 : 1 byla v domácí odvetě v Duessel- radost.” James Hunt vyhrál letos 6 ze 16 závodů
rem a v dobré form ě hrající pražskou Slavií. — Vel dorfu ráda za bezbrankovou remizu, kterou uhrálo mistrovství světa, navíc triumfoval i na Grand Prix
ký boj se zřejmě na jaře rozpoutá o záchranu. No mužstvo AC Turín, hrající valnou část druhé půle o I Anglie, byl však dodatečně diskvalifikován. A zřejmě
váček Frýdek-Místek se v posledních zápasech bo osmi lidech, navíc za vyloučeného brankáře musei na-' tato diskvalifikace ho vedla k jakési nenávisti vůči
dově přiblížil dalším týmům a tak soutěž bude znovu stoupit střední útočník Graziani). Dále pak mezi 8 ! Laudovi, měl pocit, že mu bylo ukřivděno, umínil si.
velmi zajímavá až do konce.
nejlepších, týmů Evropy postoupili fotbalisté: belgic že v závěrečných bojích udělá vše, aby ještě strhl
9. kolo: Slavia Praha — Inter Bratislava 2: 1, kého mistra FC Brugy (vyřadili Reál Madrid 0 : 0 a vítězství na svou stranu. A to se mu nakonec poda
Teplice — Bohemians 1: 1, Plzeň — Žilina 2: 0, 2 :0), FC Liverpool (vyřadil turecký tým Trabzonspor řilo.
Konečné pořadí automobilového mistrovství světa
Lokomotiva Košice - - VSS Košice 3 : 0, Dukla — 0 : 1 a 3 : 0), Dynamo Drážďany (po prohře 0 : 1 v
Trenčín 4 : 0, Frýdek-Místek — Trnava 0: 0, Zbro Budapešti s Ferencvarosem, vyhrálo odvetu doma pro rok 1976: 1. James Hunt (Anglie — Mc Laren),
jovka Brno — Baník Ostrava 3 : 1 a Slovan Brati 4 : 0 ) , Dynamo K ijev (zvítězilo nad řeckými Salonika- (9 bodů, 2. Niki Lauda (Rakousko — Ferrari) 68 b..
slava — Sparta Praha 1: 1.
mi 4 : 0 a 2 : 0), FC Curych (vyhrál nad Palloseura 3. Jody Scheckter (J. Afrika — Tyrrell) 49 b.. 4.
10. kolo: Sparta Praha — Plzeň 2 : 1, Trnava — Turku — Finsko oba zápasy 2 : 0 a 1 : 0) a AS St. Patrick Depailler (Francie — Tyrrell) 39 b., 5. Clay
Slovan Bratislava 2 : 0, VSS Košice — Frýdek 0 : 0, Etienne (Francie — vyřadil holandského mistra PSV Regazzoni (Švýcarsko — Ferrari) 31 b., 6. Mario
Baník — Lokomotiva Košice 3 : 1, Inter Bratislava Eindhoven, po domácím vítězství 1: 0, dosáhl v od Andretti (USA — Lotus) 22 bodů.
Celkem do bojů letošního mistrovství světa zasáhlo
Zbrojovka Brno — 3: 0, Trenčín — Slavia 2 : 5, vetě v Holandská remisy 0 : 0 ) .
54 jezdců 18 států a 19 továrních značek. Nejúspěš
Teplice — Dukla Praha 0 : 2 a Bohemians — Žili
nější byli jezdci Ferrari (Lauda a Regazzoni), kteří
na 1 : 0.
získali 83 body. 2. McLaren (Hunt, Mass — NSR)
Tabulka po 10. kole: .1. Dukla Praha 16 bodů; 2.
74
bodů, 3. Tyrrell 71 bodů, 4. Lotus 29 bodů, atd.
Inter Bratislava, 3. Slavia Praha (po 13 b.); 4. Zbro
Zastaví někdo vítězný seriál jihlavských vojáků,
jovka Brno, 5. Trenčín (po 11 b.); 6. Lok. Košice, kteří v první čs. hokejové lize vyhráli 10 utkání
ZREDUKOVÁNÍ LYŽAŘSKÝCH ZÁVODŮ
7. Slovan- Bratislava, 8. Sparta Praha (po 10 b.); za sebou a po 12. kole vedou soutěž pětibodovým
V těchto dnech, kdy přední světoví lyžaří alpských
9. Baník Ostrava, 10. Teplice, 11. Bohemians (po náskokem před obhájcem mistrovského titulu SONP
9 b .): 12. Žilina, 13. Plzeň, 14. Trnava (po 8 b.); Kladno? Dukla Jihlava vyhrála i první utkání dru disciplin jsou už v plné přípravě na první pooíympijskou sezónu, rozhodl příslušný výbor Mezinárod
15. VSS Kpšice 7 b.; 16. Frýdek-Místek 6 bodů.
hé čtvrtiny ligy na plzeňském ledě 4 : 2 a má vážný
ního lyžařského svazu FIS na svém zasedání v Ba
úmysl rozhodnout předčasně o prvenství v čs. hoke
sileji, že zredukuje dosavadních 30 závodů o. Světo
Poprvé v historii světových šampionátů
ji. Ovšem do zakončení sezóny je ještě dlouhá doba.
vou trofej na 21, — u žen na 22. Ještě v nadcházející
Všechna ostatní mužstva mají výkonnostní výkyvy.
TŘI ROZHODČÍ
sezóně absolvují sjezdaři a slalomáři dosavadní “ma
—
Nováček
ligy
TJ
Gottwaldov
sice
svůj
výkon
znač
V posledních říjnových dnech zasedal v Paříži za
ratón” , od podzimku 1977 však vstoupí v pžatoosž
rekordní účasti 90 delegátů kongres mezinárodního ně zlepšil, avšak z 12 mistráků nedokázal získat ani snížení počtu závodů. Technická komise F IS zase roz
hokejového svazu, který s definitivní platností schvá bod a to je jistě na pováženou.
hodla, že už od letošní sezóny budou sjezdaři roz
Tabulka po 12. kole: 1. Dukla Jihlava 22 bodů;
lil, že Kanada může poprvé v historii startovat na
děleni do skupin po 10 závodnících, na rozzfil od do
2.
Kladno
17
b.;
3.
Pardubice
15
b.;
4.
Plzeň,
5.
světovém mistrovství ve Vídni se svými nejíepšímí
savadního systému 15 jezdců. To zatím šc e piaxž
hráči, tedy profesionály. Reprezentanti javorového Sparta Praha (po 14 b.); 6. Slovan Bratislava 12 b.; pouze pro sjezd, k podobné změně však má od p č á ílistu budou tedy poprvé od r. 1969 bojovat znovu o 7. č. Budějovice, 8. Zetor Brno, 9. Vítkovice (po 11 ho roku dojít i pokud běží o speciální a obři yjalaro
titul mistra světa. S nimi pak hrají v A skupině b.); 10. Košice 9 b.; 11. Litvínov 6 b.; 12. TJ Gott V každé z těchto skupin mohou být saoejrys 4 ly
mistrovství světa (od 21. dubna do 8. května 1977) waldov bez bodu._________________
žaři jednoho státu.
ve Vídni hokejisté ČSR (obhájci titulu mistra světa),
Přím o revoluční změna v soutěží lyžařských skoka
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenněSSSR, Švédská, Finska, USA, NSR á nováček A
nů je hlášena ze Stockholmu. Skupina švédských ly
skupiny Rumunsko. Mužstva budou spolu hrát nej
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
žařských expertů a techniků zhotovila g iš á r o i kte
prve každý s každým a první čtyři postoupí do zá
rým bude možno okamžitě na centimetr změH! dSfeu
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
věrečných bojů, při čemž se výsledky z 1. kola za
skoku, kterou bleskurychle přenese sa světeinoo ta
Telefon: 12 5980
počítávají. Mužstva, která v prvém kole skončí na
buli.
ROČNÍ
PŘED
PLATNÉ:
V
AUSTRÁLII
$
10.-,
5. - 8. místě, budou hrát o záchranu v A skupině.
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
Tentokrát už bude sestupovat z A skupiny pouze jed
98LETÝ MARATÓHEC
no mužstvo.
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebe
Hrdinou tradičního kla voe: saeety s e * uaanrt
Novinkou prvého “ otevřeného” mistrovství světa ve
sického maratónu z Mara lorásxáĚs. to itw iifc kte
ekvivalent v jiné měně, — Výši leteckého
Vídni bude, že zápasy budou řídit 3 rozhodčí.
Ho
tónu do Atén nebyl ten rý žije v jedné vísce na
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
kejové mistrovství světa B skupiny se uskuteční už
tokrát vítěz, ale posled PeiopoDesa. zaběhl trasu
od 11. do 20. března v Tokiu a ve stejnou dobu bude
•bratem.
ní běžec, který dokooča za 7:39,46 bod.
v Kodani probíhat turnaj C skupiny.
tento 42.195 m dlouhý zá— O—
mmmmmr
■—in u iniaw^
ar * * *

Debakl čs. mistra v Mnichově

: : Fotbalová liga : :

H okejová liga

30. 12. 1376
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Krášlicí prostředek

Lešanské jesličky

Jiřina Začpalová
Poslední iísfek — mám či nemám? Popřát šťastné vánoce a poslat lístek jako tak mohla na chvkli odpo-]
zástavu ulehčeného svědomí nebo neposílat nic a dál se stydět za hloupost, činout, brzy by mě nevol-]
kterou jsem provedla? Už od minulých vánoc jsem
v předvečer, nejsem dosud rozhodnuta.

řešila ten problém a dnes, nost přešla.” Lest se po-:

Před svátky loňského roku jsem se vlastně ke Krásce vetřela. Nezáleží na
tom, ja k se opravdu jm enovala, to já si ji tak pojmenovala, protože pro mne
byla zosobněním ženské krásy. Medově zlaté vlasy, sametové oči laně, nazlátlá,
jakoby ojínělá p letť. Znala jsem Krásku zpovzdálí celá ta dlouhá léta, co jsme
se přistěhovali do města, a ona se za tu dobu ani příliš nezměnila. Že už dávno
měla ztra tit pečeť m ládí, to napovídal věk jejích dětí i trochu zaoblená posta
va ; je jí tv á ř však byla stále tv á ří mladé ženy.

Jednou jsem se Krásky
zeptala, jaké krášlící pro
středky používá. Odpově
děla mi, že žádné, že se
myje obyčejným mýdlem
a jinak nic. Samozřejmě
jsem jí nevěřila, vždyť
každá žena by si střežila
takové tajemství, a umíni
la jsem si, že to vypátrám.
Jenže přiležitost ne a ne
přijít. Až minulé vánoce,
vlastně několik týdnů před
nimi, kdy nedočkavci osla
vují už v říjnu svátky po
koje veselou merendou,
jsem zaskočila, nepozvána, za manžela své přítel
kyně a tak se dostala do
Krásčina domu. Stavby
ani dekorací jsem si mno
ho nevšímala, nezajímalo
mne ani jídlo ani pití. by
la jsem7 zachvácena jedi
nou touhou - využít příle
žitosti a dostat se na
kloub Krásčina
tajem
ství.

čaj a káva se podávaly
ve velké obývací místno
stí v přízemí. Z pokoje
vedlo francouzské okno na
verandu, dveře do malé
koupelny. - Seděla jsem v
■koutě na židli a přemýšle
la. jak se dostat do druhé
části domu, kde. jak jsem
tušila, jsou ložnice a další
koupelna. Přitom ' jsem
nespustila oči z Krásky.
Proplouvala mezi hosty,
pro každého měla úsměv a
laskavé slovo. Nehrála
úlohu dokonalé hostitelky,
neoslňovala naučeným vy 
nuceným úsměvem, který
téměř hyzdí tvář, to né.
Kráska se opravdu smá
la. v očích jí to hrálo ve
selím, a rukama mávala
jako by chtěla obejmout ce
lý svět. Zahlédla jsem ji
koriějšit rozjívené děcko
obtěžující hosty. "Spratku,
klid’ se, a ť si tě máma
chlídál” , tak bych asi já

Pieseň v mojich listov ešte silnejšie znie . . . a.znie
bolestné ako pieseň smrti . . . sťaby věštila niekomu
smrť . . . ako je dobré, že som nesmrteTná! A pal
ma vytušila, že šumenie piesne smrti v jej listoch
platí obom osamělým utečencom. Istotne a j . oni sa
mi cítili, že sa blíži ich posledná hodina. Bolo to
vidno na ich tvárach.keď prechádzali popři spráchnivelých kostiach zdochlých tiav. Bolo to vidno na ich
pohTadoch, ktorými sledovali nad nimi krúžiacich supov. Veď akodže aj inak! Boli stratení . . .
Tu zazřeli palmu a oázu a náhlili sa k nej v nádeji.
že našli prameň. Keď však k oáze konečhe přišli
zdešene vykřikli, prameň bol načisto vyschnutý.
Unavená žena složila dieťa a vzlykajúc sadla si na
okraj prameňa. Muž vrhol sa na zem 'a pasťami do
nej bušil. . .
Palma počúla ako rozprávali o smrti. Vyrozuměla
z ich řeči toťko, že král’ Herodes rozkázal zavraždit’
všetky nemluvniatka do dvoch rokov, zo strachu, že
sa už narodil tužený- vel'ký judský král’ . Napato
počúvala rozhovor plný-hrůzy a strachu:
— Mária . . . Mária, mohli sme radšej zostať vo
vlasti a nechať ša zabiť ako zutekať. Bola by to bý
vala ťahšia smrť, oveťa 1'ahšia smrť .
— Jozef, Boh nám pomůže!
— Sme opuštění. .. uprostřed smrti . . . medzi di
vou zverou a hadm i. . . niet kvapky v o d y . . niet
kúsok chleba . . . Akože nám Boh může pom-ůcť! ?!
A muž menom Jozef, v zúfalstve roztrhal svoj
šat a zaryl sa tvárou do vyprahlej zeme., Beznádejne,
ako každý muž. so smrteťnou ranou v srdci, žena
menom Mária, sedela vzpriamená, s rukama slože
nými v lone. Ale z jej pohťadov, ktorými blúdila po
púšti, zračila sa bezmedzná bezmocnost’ . Palma po
čúvala ako bůťny šum v jej listoch váčšmi a váčšmi
silnie.
— Pieseň smrti znie stále silnejšie: Týmto bied-

hnala dítě, které by se po
mne šplhalo a upatlanýma
rukama se natahovalo po
limonádě. Pak jsem Krás
ku viděla, jak se posadi
la ke staré paní a trpěli
vě pokyvovala na souhlas
k širokodalekému rozjímá
ní starušky. Já a většina
lidí před ní utíkala, bála
se jejích mnohokrát opa
kovaných vzpomínek, ji
miž se stařenka vlastně
udržovala při životě.
Pak se ke mně přitočila
Krásčina dcerka, ně ne
podobná matce. Nabídla
mi vanilkový rohlíček. A
já jsem děvčátka zneužila.
Zatvářila jsem se zasmu
šile a odevzdaně třepla ru
kou: "Ráda bych si vzala,
ale nemohu, není mi dob
ře.” Dobrá duše se stra
chovala o mé blaho a chtě
la zavolat Krásku.
"Ne, nerada bych rušila
ostatní hosty, kdybych si

dařila. Dívenka odložila:
misku se zákusky, vzala*
mě za ruku a opatrně ved-l
la nahoru do svého poko-l
je. Tam mě uložila, jen j
a ť si odpočinu, že se na|
mne za chvíli přijde po-jj
dívat. A otevřela dveře: |
“ Tady je koupelna, kdyby-j
ste potřebovala.”
' ]
Přechodně se mi ulevi-J
ío. Vyskočila jsem s po-]
hovky a stoupla si m ezil
dveře. Pestré ručníky a :
malovánky na zdi nasvěd-s
čovaly, že koupelnu užíva-l
jí děti. To se mi nehodilo.I
Rozhlédla jsem se a řek- i
la:
I
“ Máte krásný dům, ve-!
liký. Viděla jsem jednou!
podobný, jenže ten m ělj
několik ložnic a dvě kou-J
pelny.”
i
Důvěřivé děvčátko tiká-J
žalo na druhé dveře. “ Mu-]
sel to být podobný dům,:
opravdu. Tam jsou další']
ložnice a koupelna rodi-1

óů.”

.

I

To bylo vše. co jsem l
potřebovala vědět. ZnovuI
jsem se chytla za žaludek.|
"Chvíli si lehnu a ty se|
vrať k hostům, brzy mi i
bude lip."
(Pokračování na str. 14)J

i

FRANTIŠEK HRUBÍN
M a rie nechce dšt z náruče raneček
Jdou Josef Padevěf se ženou M a rií,
z peřiny přehozené vlftákem
, . a v něm tiše obíhá krev temnotou tělíčka,
které se každým tepem srdce přibližuje
ke chvíli, kdy si samo sebe uvědomí,
a nechá se uchvátit nesmírným a
krásným
životem s obludami válek, snů a lásky,
jdou chumelenicí a těžce sestupují
na Jiřinek a stráněmi k Sázavě řece.
"P o d ív e j", zašeptá M arie ,
Závějem i vleče se stín a od něho za
nimi letí.
chuchvalec nelidských zvuků
a jakoby plechové šelesty. "Jakoupak
hatlaninou
to mluví? Něco jako, jestli nejdeme
do Eg yp ta". Josef se obrátil
a prudce rozběhl se proti stínu a narazil
prsama ha hrbatou skálu.
V rá til se: "Co strašíš? Je to přec
Dalibábova
skála a na ní blázní v ít r ! "
Objal ženu
hluboko

kolem

ram en, v stráni na
'stezce
pod sněhem ohm atává nohou
tvrdé zm razky.

Stín, který na ně volal, dál se vleče,
chvěje se na něm smetí z kovu,
rukama rozhrnuje závoje dávných krajin ,
jež mu rozm azávají pohled na tu kotlinu
uprostřed Čech, a vyhýbá se velbloudím
karavanám , vypovězen z času,
a ja k otevře ústa, vdechne: horký písek
pouště
a vzápětí zdejší mrazivé povětří:
"Jsou to oni, co tu přede mnou u tík ají,
Josef a M aria s j)ítě te m , jsou to oni,
ale v pokřiveném obraze, který se mi
promítá celé věky, kam se jenom hnu.
Hej vy tam , počkejte, mně neutečete!"Josef a M aria s dítětem se mu prve
ztra tili ve stráni a právě o tvírají

nym utečencom čoskoro odbije posledná hodina. Ču-4
jú aj oni pieseň smrti . . .
■
i
Ano, zdálo sa, že i žena, čo sedela na kraji vy-'
dveře světnice: až v plotně zapraská
schnutého prameňa, počula tú pieseň. Lebo zne-^
klest,
nazdajky obrátila svoj zrak vysoko ku koruně stro-í
a
ť
vody
zam
rzly,
a
ť
nikde
není
dnes
mu, razom nadzvihla ruky a vykřikla: i
— Jozef, Jozef! H ťa,
datle!
Datle ! !
]
vidět křepelka, jenom zimní metelice,
V jej hlase ležela toťká tužba, že stará palma sn
a ť na šesterý žalosti je sotva jedna
želala, aby nebola vyššia ako húštie a datle tak nai
radost, a ť světem se viklá balvan
dosah ruky ako plody šípkového kriaku. Jej koruna:
pohrom,
bola však darmo obťažkaná zralými strapcami plo-j
rozvoní se tu balšámová zahrada
clov. Veď ako by ich aj mohli v tak. závratnej vý-s
šave tito úbohí 1’udia dosiahnuť? A muž o tom ve-1
a jasnost veliká zaskví se od děťátka.
del. Ani sa po nich neobzrél. Len prosil ženu, aby
netužila po. nemožnom. Lež dieťa, ktoré opodialj
cupkalo a hrálo sa so steblami trávy; začulo matkin"
výkřik. D ieťa vůbec nechápalo, že matka nemá všet— Palma vzpriam sa, palma vzpriam, sa!
ko, čo si želá. Lén čo sa teda datle spomenuli, za
A velká stará palma ticho a pokorné narovnala
čalo obzerať strom. Hutalo a hútalo, ako by sa k
svoj ohnutý driek a v jej listoch sťaby spev hárf sa
datťom dostalo. Na čielku, pod bielavými vláskami,
ozý va l. . .
objavila sa mu takmer vráska. Až zrazu jeho tvá
— Terazu už viem, komu zněla pieseň smrti —
řičkou zaihral úsměv. Skrsla v ňom myšlienka. Povzdychla palma. — Ani jednému z týchto utečencov.
dišfo k palme; pohladilo ju malou rúčkou a dětským
A muž menom Jozef a žena menom Mária padii
hláskom sladko rieklo:
na kolená a velebili Boha:
— Palma, skloň sa, palma, skloň sa . .. !
—- Videi si náš strach a oslobodil si nás od něho. Ty čože sa to ale stalo, čo sa deje? Koruna palmy
zviechala sa sťaby v objatí povíchrice a stíhly driek si ten mocný, ktorý dokáže, ohnúť silným -driekom
stromu sa chvěl a chvěl. A palma cítila, že, dieťa palmy ako slabou trstinou. Koho by sme sa mali
má nad ňou moc. Nemohla sa vzpriečiť. I v celej báť, ak Tvoja sila nás ochraňuje.
Za vel’a, za veťa rokov potom, keď týmto miestom
svojej závratnej výške sklonila sa před dieťaťom ,
ako sa 'ludia len před vladármi skláňajú. V obrov- tiahla' karavana, 1’udia si všimli, že listy koruny
skom oblúku sklonila sa k zemi až chvejúce lístie starej, ozrutnej palmy sú zvadlé. A takto medzi sezvířilo piesok púšte. D ieťa sa ani nezťaklo, ani neza- bou vraveli:
čudovalo, ale s výkrikmi radosti oberalo plod za
— HI’a, ako je to možné! Veď táto palma nemala
plodom. Keď si do hojnosti naoberaío a strom ostá zomrieť prv, než by uzřela kráťa, ktorý by bol váčší
val stále ešte' skloněný, podišlo poznove k němu a. ako šalamún!
láskajúc ho ručkami, póvabným hláskom rieklo:
— Možno ho uzřela. . .

