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Amerika pred nástupom
nového prezidenta

20. januára zloži ústavný sl'ub a ujme sa úřadu v Bielom dome Jim m y Carter
ako 39 prezident Spojených štátov. Prichádza z amerického juhu, z poměrně ma
lého státu Georgia; kde bol guvernérom. Americká veřejnost' přežívá obdobie
priprav na prevzatie moci. Sleduje s neobyčajným záujmom tieto přípravy. A
hádám možno povedať, že — pokial' moje pamáť stačí — nebola v ani jednom
případe pri výměně osob v Bielom dome taká dokladná příprava ako je tomu
teraz. Je k tomu mnoho pohnutiek a mnoho dóvodov. Medzi ne patří nesporné
aj fá okoťnosť, že do Bieleho domu prichádza po prvý raz od roku 1848 muž
amerického juhg a v případe J im m y Cartra aj osoba, ktorá sa sama proti vedeniu vlastnej strany přesadila v politickom zápase o úřad prezidenta najsil'nejšej krajiny světa. Poměrně málo známy Carter sa teda musí rozhliadať po
politických frakciách, po politických ambíciách skupin i osob víac ako by to
bol potřeboval niekto, kto patřil do takzvaného establ.išmentu Demokratickej
strany, alebo Washingtonu.
Druhou okolnostfou, kto
rá si vynucuje takéto do
kladné přípravy, je ta, že
k víťazstvu Jimmy Cartra
přispěli hádám rozhodnejšou mierou rózne spoločenské skupiny ako v hociktorých iných prezident
ských volbách v minulo
sti. Je teda mnoho takých,
čo tvrdia, že bez ich po
moci by Carter nebol zvíťazil. Sú to například
americké odbory, potom
příslušníci menšiny obča-

nov čiernej platí, ďalej
rózne etnické skupiny. Á
tito všetci svoj podiel na
jeho víťazstve přednášajú
na veřejnosti preto. že za
to chcú niečo, že čakajú
c-dmenu v podobě účasti
vo vládě. Jimmy Carter
sa so všetkými týmito
vplyvmi musí zaoberať.
musí ich vypočuť. hoci je
už iná vec, ako sa k nim
zachová.
Z týchto a ďalších dó
vodov sá Carter obrátil na

Vánoce

$

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a
přátele za prominutí,, že nám není možno' psát všem
a že proto nezasíláme jednotlivá vánoční blahopřání
■Sraná.
HD

mnoho skupin a popredných občanov, aby mu do
poručili a navrhli kandidátov na členstvo vo vládě.
To zase aj preto. že-si dal
nový prezident mimo iného aj jednu vel’kú ambi
cím zjednotíť americko
spoločnosť. dať jej jedno

spoločné zameranie pri
riešcní nakopených domá
cích i zahraničných problémov. A k tomu mti má
pomoct’ aj to, žé zverí
vládne úřady občanom, čo
majú oporu v řóznych sektoroch společenského živo
ta. Do úvahy pri tom pri
chádza áj už zaběhaný
princip, aby, pokial’ to od
borné hkadiská .dovolila,
zastúpenie vo vládě odpovedalo regionálnym záuj
mom ha americkom konti-.
nente, ba dokonca do určitej miery aj náboženským
hl’adiskám. Ide pri tom
teda o komplex otázok. s
ktorými sa nový prezident
musí vvporiadať pri zostavení svojej vlády.
(Pokračovanie na str. 2)

Nejistota v evropském komunistickém bloku

Pokoj lidem ...
Z Československa docházejí další zprávy o zvysene
nejistotě, která panuje v těchto týdnech. Pokud se
týká chování režimu k poddaným, vysvětluje se jasné
přituhnutí nejčastěji očekávaným zhoršením hospo
dářské'situace a snahou vlády zamezit jakýmkoli ve
řejným projevům nespokojenosti, které by se mohly
vymknout bezpečnostním orgánům z rukou. Proto ta
větší kontrola, další ověřování styků občanů s cizinou,
naléhavější výzvy k bdělosti. Bude-li tedy něco chy
bět občanům, kteří o vánočních svátcích nezmizí zcela
z dohledu režimu, bude to především "Pokoj lidem
dobré vůle".
Aby snad režim moru Švýcar Juraj Gabaj, před
zvýšenou aktivitu bezpeč tím funkcionář Svazu čs.
nostních orgánů snadněji spolků ve Švýcarech.
Jen tak “ náhodou' pro
doma i v zahraničí vysvět
lit, povolal zpět další dva běhly v prosinci tiskem
rozvědčíky: v Bratislavě snímky- z nového filmu re
hodně mluvil na široce žiséra Otakara Vávry, na
publikované tiskové kon zvaného Osvobozepí Prahy
ferenci Marián Slameň, - snímky sovětských tanků
který
zastával
přední v pražských ulicích, které
funkce ve slovenských se- mohly varovat.
Akce československých
paratistických
organiza
cích v Západním Německu orgánu nejsou ovšem v
a v Praze vystupoval na bloku socialistických státu
televizi
“ navrátilec” ze (Pokračování na str. 2)
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" . . . V í š , co se říká: stvořil člověka trvá de
vět měsíců, zničit ho jediný den. Lépe než kdo ji
ný známe oba pravdu toho t v r z e n i . . . Ale poslou
chej: udělat člověka trvá déle než devět měsíců,
padesát let to trvá — padesát let obětí, odhodlá
ní a mnoha jiných věcí! A když toho člověka bylo
dosaženo, když už v něm nezbývá ani dětinskost,
ani dospívání, když už je opravdově a úplně mu
žem — jediná věc, ke které se hodí, je s m r t . . . "
André Malraux "Lidský úděl"
(André Malraux zemřel v minulém měsíci)

PŘEMÝŠLENI'
O ZTRACENÉM KOUZLU
K. Wendt
Ještě zdobíme stromky. Ještě pod ně klademe za
balené dárky s mašličkou. Ještě přejeme příbuzným
a přátelům výroční to i ono.' Ještě se cítíme svá-,
tečně. Ještě k tomu dostáváme volné dny ze školy
i z práce, Ještě pořád jsme, a jsou povinně a ka
lendářově šťastní a veselí, šťastné a veselé, šťast
ná a veselá, šťastný a . . . kalendářově a povinně.
Ale to je všechno. To, co jsme kdysi znali nebo
spíše tušili jako kouzlo vánoc, je pryč a o tom ztra
ceném kouzlu chci přemýšlet..
Přemýšlení o minulosti vyrábí kontrasty přítom
nosti. Dívám se na západní dítě nadbytku a je mi
smutno, ač by mi měřítkem současných hodnot smut
no být nemělo. Jazykem pokroku: nic nechybí dítěti,
táta má barák se zahradou, dvě auta ve dvojité ga
ráži, bazén a zajištěný příjem. Zima je roční období,
hlad je stav, ve kterém dostalo na něco chuť. Nic
hmotného nechybí dítěti. Jenom vánoce nemá. Ne ta
kové. jaké jsme měli my. O ně je chudší a tato
nepoznaná a nedoceněná chudoba, se kterou nic ne
svede UNESCO, ruší na váze blaha všechny dary
dneška.
Staré vánoce, o něž je ochuzeno dnešní dítě, byly
o zázraku a zázrak a kouzlo je totéž: nevysvětlitelnost, kterou bychom chtěli znát, něco vyššího, něco.
lepšího, něco dokonalejšího než obýčejnost, se kterou
se denně potkáváme, tušení., že něco takového je.
“ Vyšší a lepší nevysvětlitelnost” dala dohrořnady
čarovný řetěz starých vánoc, ke kterým se utíkám
z děsivého prázdna chvíle: protože bylo kouzlo, byla
víra; protože byla víra, bylo vyplnění prázdna; pro
tože ^prázdno nebylo prázdné, nebyla, úzkost; protože
člověk dovedl věřit v kouzla, dovedl věřit také v ji
né věci —■ v nedotknutelnost’ hodnoty života, ve vlast
ní slabost, ze které rostla síla překonání podstaty, v
zodpovědnost za vlastní činy. Tenkrát ještě on dlu
žil všem a nikdo nedlužil jemu. Kolem života pořád
ještě stály hradby malých samozřejmých jistot. N ej
samozřejmější ze všech: útulek rodiny, ve kterém
mládí našlo ochranu a stáří umíralo mezi svými.
Nebyla to' doba svátých lidí. Lidská podstata je
opakem svatosti. Ale byla to doba, ve které člověk,
který přijal kouzlo jejích vánoc, nestál na pranýři
výsměchu vševědoucích a proto nemyslících lidí.
Kvalita starých vánoc byla ve slově “ kouzlo” . Kouz
lo je-tajemství. Tajemství znamená přiznání: nevím.
“ Nevím” před záhadou zázraku vedlo k hledání ro
zumem, který ještě neopustil city.
Přemýšlení o ztraceném kouzlu způsobuje, že kouz
lo prorazí rukou mlhoviny minulosti, řekne čarovné
slovo o city přehluší mozek. Tím okamžikem se roz
svítí svíce; z katedrál promluví zvony: andělské hla
sy zpívají “ Hosanna” '; člověk zapadne do času a do
sněhu, který hřeje: na dychtivý obličej si sednou
vločky; známá místa mu potřásají rukou: známá ru
ka ho znovu hladí ve vlasech; znovu ho objímají
moudré paže, které říkají — nedovolíme, aby ti ublí
žili; znovu je v zemi . ..
Ale i kouzlo z minulosti má své meze a mozek ne
zůstane tichý nadlouho. Jako břitva prořízne seianku
sentimentu otázkou rozumu: jde opravdu o kouzlo
vánoc, nebo jednoduče o mládí a o domov?
Rozume, jsou vánoce. Mám té rád. Držím se tě
křečovitě. Život bez tebe si nedovedu představit- Za
nic'bych se tě nevzdal. Ale jednou do roku. ve světě,
který ve své aroganci neuznává víc než mozek, bez
vánoc, nebo jednoduše q mládí a o domov?
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Před nástupem prezidenta
(Pokračovanie zo str. 1)
Samozřejmé, že nad týmito všetkými vplyvmi je
nadradené jedno hradi
sko: odborná kvalifikácia,
pretože
Amerika
stojí
dnes před takými vážnými
Vnútropolitíckými i zahraničnými problémami před
akými hádám nestála ani
raz od skončenia druhej
světověj vojny. Naliehavosť na rešpektovanie ta
kého odborného hťadiska
potvrdili dve nové okolno
sti: v oblasti domácej po
litiky posledná správa o
stave amerického hospodárstva, vydaná začiatkom
decembra a v oblasti zahraničnej politiky výzva z
Moskvy, aby sa nový pre
zident čo najskór rozhodol
v tom ohTaďe, či chce po
kračovat’ v détente a v
tom zmysle posunut’ rokovahie o SALT II, ktoré
uviazlo už před rokom.
Správa o stave americ
kého hospodárstva ukazu
je, že ekonómia .Spojených
štátov nie je v poriadku;
že jej zotavenie po nedávnej reeesii uviazlo. Prírastky na priemyselnej vý
robě neboli totiž nijaké,
nezaměstnanost’ sa proti
októbru zase o dve desatiny percenta zvýšila. A
táto situácia v americkom
hospodárstve sa odráža aj
v celom svete, preto sa
všade čaká na to, ako si
nový prezident bude počí
nat’ v oblasti ekonomickéj,
s akými podnetmi přídě,
ktoré by vrátili patřičný
dynamizmus nielen vla sť

nému hospodárstvu Spoje
ných štátov, lež aj světo
věj ekonomii. V tejto obla
sti má nový prezident mimoriadne veTké závazky z
volebnej kampaně. Lebo
razil v nej heslo, že prácu
třeba dať každému Ame
ričanovi, ktorý chce pra
covat’ a o zamestnanie sa
uchádza. Prezident sa mu
sí rozhodnúť, ako na to
a musí sa rozhodnúť čo
najskór. Veřejnost’ je na
to zvědavá a je nedočka
vá.
Právě tak v oblasti zahraničnej je nový kapští
prezidenta Spojených Stá
tuv očakávaný veTmi oetrpezlivo. V kampani sa
příliš vel’ a hovorito o áétente a Jimmy Carter sa
vyjádřil, že chce sice pokračovať v poliíifae déteete, ale za mrStých u m m
a za lepšej koartíúsáeae $
európskyzm spojaacaiai a
s Tokiem. Nifcto tfaes ešle
nemá představu o tesá, co
prezident mysli pod s r o týrrri zm ěnam i v poiS& E

détente. Okrem tato v
auguste sa má zžsf v Bě
lehrade konfereocia. která
má posúdiť. čo sa staš®
od podpísania (MJaEáóe
v Helsinkách, do alaej ssšery tento dokinsese pospěl
k zníšeniu nsedzmárstfaižao
napatia a vníesol s rá tá
dóveru medzi Z á p a d * a
Východem: do afcej a m y
vyhověl tužbám národor
po lepšom sebapomaaá. po
cestovaní, po spojeni roz
dvojených rodin. po zmíernení náboženské!® M a k a
a ideologické!® boja. Prá
vě táto časť Bežsžastej
Z p r á v y osobni
deklarácie sa stala jjfbímetom zvýšeného zánjaia
v americkej veřejnosti á
Dne 9. ledna 1977 oslaví < Carter to uhesí vedSeť. že
svou, pětasedmdesátku J na nebo s požadavkaná
pan
]
tohoto druhu vecejoosť
prídc; že bude chsaeť. atjy
do Bělehradu Sa. americ
ká delegácia Jepšie přepra
vená ako bol prezkfeak
Ford so svojou dďegáckn.
ARNOŠT C H Y T IL
S
z Balwynu, Vic.
\
V dalších létech stále J
hodně zdraví a spokoje- J
nosti přejí
'
z Melbourne
S že vzhledem k mimo-1
|'S.přátelé
K. Slavia
upozorňuje,
!!řádnému zájmu o silvestrovskou zábavu, kterous
pořádá, podařilo se jí najmout větší a skvěle
! ivybavený sál a to ve společenských místnostech]

I

POZOR

NORTH M ELBOURNE FOOTBALL CLUB-U
1
North Melbourne
<
c
(vchod z Fogarty St., o ff Arden St.)
J
’ \ NIKOLIV tedy v Hawthomu, jak bylo dříve <
oznámeno
Výbor SKSj
'

keď proti námietkam mno
hých do JHelsiníek před
poť druha rokom šiel.
Brežnev zase tlačí Cartra k tomu, aby sa rozho
dol. čo sa má sta ť s rokovaniami o obmedzeni
nukleánseho
zbrojenia
(SALT I I ) a to už aj pre
to. že v oktábri vyprší
platnost' zmluvy SALT I.
Třeba č e š urobiť aj v rokavaníach o zni žení bran
ných s& v strednej Európe. kée Západ a Východ
stoja stále v priamej konfronsáefi voči sebe. Koneč
né. keď sa táto problema
tika nastolila, Washington
kládoi podmienku, že příj
me Helsinskú deklaráciu
les keď sa zároveň podpi
se aj zmluva o znížení
branných sil v strednej
Barópe.
Samozřejmé, že Strédný
Týebod a oblasti v južnej
M rike nemožno natrvalo
stíkladať,
nová vláda,
respektive jej minister zaitsaničia sa musí hned’ veasrrať aj týmto problé
mem.. V tejto súvislosti
stojí nový prezident aj
před nesmierne .vážným
rozhodnutím ohTadne ďal-.
seh c zlepšenia americkej
obrany. ohTadne výroby
nových, dókladnejšíeh superbombardérov,
vel’mi
nákladných, ale aj podl’a
taženky amerických odbor
níkův. potřebných, ak len
Amerika nechce přene
chat’ Sovietskemu zvazu
prvenstvo vo vojenskej
síle.

mé, že najdóležitejšia vá
ha sa kládla na obsadenie
vedenia State Departmen
tu - ako sa úradne nazýva
americké ministerstvo zahraničia.
Cyrus Vance,
59 ročný právnik, slúžil už
za prezidenta Johnsona
ako sekretář letectva, po
tom ako zástupea ministra
obrany, keď Pentagon viedol McNamara, tento dy
namický Kennedyovec a
terajší předseda Světověj
banky. Okrem toho Cyrus
Vance podstúpil skúšku aj
jako vyjednavač v zložitých a nebezpečných situáciách, ako bola kríza
na Cypru v roku 1974 a
bol Harrimanovým ná
stupcem v pařížských rokovaniach o mier vo Viet
name. Je o ňom známé,
že je to politicky umiernený liberál, ktorý sa viac
uplatňuje ako vykonávač
dohodnutej vládnej politi
ky a nie ako iniciátor. Potejto stránke sa ukázal
úprimne lojálny voči kur
zu politiky, ktorú určoval
prezident a to aj vtedy,
keď mal k nej výhrady.
Aj teraz sa takto na svoju
úlohu připravuje a vo svojom vyhlášení po oznáme-

spolupracovníka, ktorý bol
aj v jeho administrativě
Sátu Georgia, předsedu
jednej banky v tomto stá
te. Berta Lance-a.
Obsadenie
obidvoch
funkcií bolo vo veřejnosti
dobře přijaté. Bert Laňce
je sice menej známy v od
borných kruhoch. ale je
ho odborné znalosti v americkom bankovníctve sa
dobré oceňujú. Samozřej

deportace, cenzura jsou na
denním pořádku. Dokonce
i československé noviny si
otiskly • (7. 12.)' zprávu o
záludné činnosti cizince,
který se pokoušel vyvézt
ze Sovětského svazu poří
zené fotografie; “ Při vý
jezdu ze SSSR nalezly a
zabavily sovětské celní
orgány u britského občana
P. Calmse značné množ
ství pomlouvačných mate

C

ŠTĚDRÝ
VEČER
V
MELBOURNE
[ Tradiční vánoční večeři připravím podle receptu
[ naší babičky.
f Koledy za nepřítomného šumaře Bártu bude hrát
^ na varhany p. Richter.
l Začátek v 19.30, konec ve 24.00 hodin.
' Večeře $ 9.50, pensisté a děti polovic, hrdinové
> SSSR nic !
> Pro ty, na něž se nedostane, bude totéž opako. váno druhý den od 12.30 do 15.30 a večer od 19.30 ’
} do 24.00 hodin.
^ Reservování míst volejte: 42-1480.
> Těm, kterým nebudu moci blahopřát osobně, ■
. přeji dobrou pohodu.
Zdeněk žižka,
,
Central Club Hotel,
293 Swan Street,
(
*
,
Richmond, Vic. 3121

i

ní jeho menovania ministrom zahraničia sa před
novinármi vyjádřil v tom
zmysle, že prezident bude
hnacou silou aj v zahraničnej politike a že v tom
smere on chce slúžiť.
Menovanie Vanceovo bo
lo přijaté priaznivo aj v
Európe, kde ho poznajú.
Americké noviny píšu o
určitom uvol’není a uTahčení v Európe, ktorá sa
obávala budúcnosti najma
preto, že Cartra nepozna
la a že by bolo vel’mi ťažké pre atlantické spojenectvo, keby neznámy prezi
dent bol prišiel na medzinárodnú scénu aj s nezná
mým ministrom zahrani

čia. Pre nás však zostáva
důležitá otázka vtom, ako
sa minister Vance bude
chovat’ vo vzťahu k Mosk
vě, ako hodlá usměrnit’ po
litiku détente a ako sa bu
de připravovat’ na Běle
hrad.
Carter má ešte dve vel’mi
vážné
rozhodnutia,
ktoré ovplyvňujú aj medzinárodnú politiku: obsa
denie
kresiel
ministra
obrany a ministra finan
ců. Až po obsadení týchto
funkců bude si m ócť domáca i zahraničná veřej
nost’ urobiť přesnější úsudok o tom, čo možno od
vlády nového obyvateTa v
Bielom dome očakávať.

Pokoj lidem ...

1) riálů o SSSR a sovětském
lidu. Jak se později uká
ojedinělé. Menší přiostření
zalo, P. Calms je vedoucí
se hlásí z Polska, i když
činitel londýnské filiálky
tam dělníci nejotevřeněji
izraelské sionistické orga
protestují proti zhoršující
se životní úrovni, ale nej nizace Šamin a chtěl tyto
Do obdobia, v ktorom
méně tak silné je ve Vý materiály použít k přípra
tieto riadky píšeme, Jimchodním Německu. Pro vě lživých dokumentů o
m v Carter oznámil obsastředí je v NDR podle za SSSR.’’
áesúe dvoch dóležitých rehraničních
pozorovatelů
Československé noviny
zsrtov: ministerstva zanejdusnější od doby, kdy píší také obšírně o “ naru
iHaniěia a ministerstva
byla (před 15 lety) stavě šování
československých
pre vládnu správu a roz
na berlínská zeď. Několik hranic” a o vyžádaném
počet- Jeho ministrom zazatčení a vypovězení vzbu mimořádném zasedání čs.braaičia bude Cyrus Vandilo značné obavy mezi rakouské komise, které
ce. new-yorský právnik s
domácími Němci i v za mělo zajistit, aby bylo v
poiftxkou a diplomatickou
hraničí.
budoucnu vyloučeno opa
skásecosťou.
Za ministra
i
rozpočtu si Carter vybral . Ani bdělost sovětů ovšem kování případů neoprávně
svojbo starého politického nepovoluje, postrašování, ných překročení čs. stát
(Pokračování se

str.

ních hranic.
Na Rakousko se objevi
ly stížnosti v čs. sdělova
cích prostředcích
také
proto, že vídeňský tisk
vedl “ štvavou kampaň narežírovanou
pravicově
orientovahými sdělovacími
prostředky” v souvislosti
se zamítnutím žádosti dra
maturga Havla o povolení
k odjezdu na vídeňskou
premiéru svých dvou jed

noaktovek. Pražský roz
hlas tvrdil, že tento “ milionářský synek” z rodiny
majitelů pražské Lucerny,
domů, restaurací a hotelů
(které patřily před válkou
jeho strýci, p. r.) měl se
hrát ve Vídni roli provo-.
kaíéra, měl se stát proto
typem utlačovaného socia
listického umělce . . .
S útoky kapitalistických
provokatérů ovšem kon
trastují zprávy ze socia
listického tábora. Tak se
dovídáme z čs. tisku, že
na závěrečném zasedání
Politického poradního vý
boru
zemí
Varšavské
smlouvy v Bukurešti roz
mlouval Leonid Brežnev s
Gustávem Husákem a. dal
šími členy čs. vedení “ o
ochraně životního prostře
dí, o realizaci myšlenky
konání celoevropské konfe
rence na toto téma a také
o dopravě a energetice v
rámci celého kontinentu".
Puntík. Pak se ještě ob
čané dovídají z tisku, že’
“ ČSSR plně realizuje hel
sinské závěry” . . .
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menšinových právech atd.

— Ústavně právní výbor
České národní rady zvolil
místopředsedkyní M. Patejdlovou.
— Dne 30. listopadu zem
řel v Praze ve věku' 77
let
zasloužilý
umělec
Otomar Korfcelář, který
působil v divadle a ve fil
mu 60 let. V Praze rov
něž zemřela 2. prosince
tanenčnice, herečka a zpě
vačka, zasloužilá umělky
ně Vajla Petrová, které
bylo 76 let.
— Počátkem prosince by
ly na Slovensku velké po
vodně. Nejvážnější situace
byla na Nitře a Hronu,
kde zaznamenali největší
průtok vody za 20 let. Na
mnoha místech byla pře
rušena silniční i železnič
ní doprava, několik mostů
bylo při povodních strženo
atd.
— V Lagosu v Konžské
lidové republice předál
prezidentovi
Ngouabimu
pověřovací listiny nový čs.
velvyslanec J. Vrla. Na
Kubu byl zase odsunut no
vý čs. velvyslanec M.
Chudík.
—• Začály první přípravy
k stavbě dálnice Praha Plzeň - připravuje se sta
veniště pro dálniční most
v Berouně. Délka tohoto
mostu má být 721 m, čímž
se tento objekt stane nej
delším monolitickým mo
stem v Československu.
— Za posledních 10 let
vzrostly výdaje obyvatel
stva za alkoholické nápo
je na dvojnásobek, což
představuje asi pětinu cel
kových výdajů za potravi
ny. 1V přepočtu na čistý
líh stoupla spotřeba na
jednoho obyvatele z 5.8
litrů v roce 1963 na 8.4
litrů v roce loňském.
— Dne 22. listopadu byly
dány do oběhu pamětní
stříbrné stokoruny ke 100.
výročí narození Viktora
Kaplana. Minci
navrhl
akad,-sochař L. Havelka.
— Smolná kniha z let
1577-1631, která byla ulože
na po mnoho let v Národ
ním muzeu v Praze, byla
vrácena do městského ar
chivu v Chlumci nad Cid
linou.
— Expedice Čs. egyptologického ústavu, vedená M.
Vernerem, objevila u ves
nice Abú Síru poblíž Kahíry pyramidu z doby před
4.500 lety, která patřila
manželce staroegyptského
krále Neferirkarea z páté
dynastie. Jde o velmi vý
znamný nález.
— Jedny z nejstarších láz
ní v českých zemích, Láz
ně Kunratice, oslavily 95
let svého trvání.
— Letos se poprvé usku
tečnil Týden čs. filmů v
Kolumbii, Venezuele a v
Peru.
— Místo Zmijova Gott
wald, hlásila zpráva z
Moskvy, kterou výrazně
uveřejnily všechny čs. sdě-

lovací prostředky. Tedy
okresní město Zmijov v
Charkovské
oblasti na
Ukrajině bylo slavnostně
přejmenováno na město
Gottwald
a
zmijovský
okres na gottwaldský - jak
rozhodlo prezídium Nejvyššího sovětu “ na zákla
dě žádosti místního obyva
telstva” . Tak si nepolep
šili.

Londýnská konference

i
chladící zařízení za
33.000 Kčs.” To jsou jen
prokázané případy rozkrá
V Londůně se konala ve dnech 20. a 21. listopadu 1976 pracovní schůzka více
dání, říká zpráva . , .
než 50 zástupců patnácti národností střední a východní Evropy, kterou organizo
— V Ostravě došlo v čas vala tzv. Pařížská skupina a jejímiž hlavními náměty byly důsledky helsin
ných ranních hodinách k ských ujednání pro země střední a východní Evropy, akční možnosti před běle
výbuchu
koksárenského
hradskou konferencí o jejich plnění a strategie svobody.
plynu v potrubí pod mo
Přítomrií se shodli v ná nemohou počítat v případě hyb lidi a ideji jsou jedi
stem Pionýrů v centru,
města.
Potrubí spojuje zoru, že 16 měsíců po pod represálií s podporou za nou spolehlivou zárukou
koksovnu Karolina s Do pisu Závěrečného aktu hraničního veřejného mí dodržování mezinárodních
lem Vítězný únor. Výbu
— V Písku zemřel bývalý chem byl zničen most, roz Konference o bezpečnosti nění. Je proto úkolem exi smluv, otázka- svobody
letec 311. čs. bombardova- bita okna a výkladní skří a Spolupráci v Evropě ne lových pracovníků podpo jednotlivce se stává zákla
cí perutě v Anglii Josef ně. V okamžiku výbuchu začaly komunistické státy rovat odhodlání krajanů dem nezvratností samotné
Stříbrný. Byl posledním projížděl mostem trolejbus uskutečňovat
ustanovení doma, upevňovat pouta so détenty. Lidská práva a
mužem z Lidic, který pře a osobní automobil. Cestu
tzv. Třetího koše. Začala lidarity se západní veřej mezinárodní - bezpečnost
žil jejich tragedii.
jící obou voziděl, vážně
zranění, byli převáženi do to však žádat mezinárodní ností a pomáhat při fo r jsou nerozlučně spojený.
— V Sezimově ulici a ”
nemocnice. Zpráva ČTK veřejnost z popudu jednot mulování strategie svobo Pro Sovětský svaz nezna
okolí v Praze 4 bylo poško
dodává: “ Ihned byly za livců i skupin v zemích dy v dnešních mezinárod mená uvolňování. napětí
zeno 17 domů výbuchem
hájeny potřebné zabezpe střední a východní Evro ních podmínkách.
konec třídní války, totiž
auta po jeho nastartování
čovací práce. Na jednotli
v garáži. Tlaková vlna vy
py, kteří berou helsinská . Sovětský svaz přijal jen boje o moc v nekomunirazila okna v širokém oko vých podnicích ve městě ujednání vážně. Totéž činí myšlenku uvolňování na stických zemích. Demokra
lí, zdemolovala byt maji byly ustaveny skupiny od
pětí mezi státy a pokraču ti by proto měli přijmout
tele auta, střepinami skla borníků pro zajišťovací v jednání •s , úřady stále
bylo zraněno 5 osob. Uli práce a jsou činěna okam častěji i prostí občané, je v ideologické konfron tuto výzvu a svým posto
ce musela být pro veške žitá opatření pro zajištění kteří - až na výjimky - taci a tzv. mezinárodní jem ve prospěch svobody
plynulosti dopravy, záso
rý provoz uzavřena.
třídní válce. V údobí dé- ji obrátit proti totalitnímu
bování obyvatelstva vo
— V Sezimově ulici a dou, plynem, elektrickou
tente změnila Moskva jen komunismu.”
nik z Karlovarska si od energií apod, Skupiny od mění, že muzeum je do svou taktiku, nevzdala se
Na zvýšené požadavky
nesl z podniku různý ma borníků zároveň navrhují časně uzavřeno, protože
však
cíle
ovládnout
svět.
obyvatelstva
odpověděly
teriál za 11.390 Kčs, včet dálší opatření k odstraně výstavní prostory nemo
hou být dostatečně vytá Nikdo ze sovětských před komunistické : vlády nej
ně vrtačky a svářecí sou ní důsledků havárie.”
pěny. šíří se výzvy a na stavitelů to nezapírá.
prve zesílenou represí do
pravy. Vedoucí prodejny
na Chebsku odcizila nejdří — V Praze se konala III. řízení k šetření elektři . Profesor dr. Alexander ma a pak “ integrací” -v
ve 5.000 Kčs a pak se zji vědecká konference Insti nou.
Strumas z Bradfordskč rámci Varšavského pak
stilo manko 16.000 Kčs. tutu klinické a experimen — V Bratislavě zemřela
university poukázal v této tu a Rady vzájemné ho
tální
medicíny
(IK
E
M
),
Rozkrádání tržby vedoucí
členka činohry Slovenské
na
některé spodářské pomoci, integra
ho prodejny v Doubí do která měla na programu ho národního divadla Olga souvislosti
spělo až k částce 190.000 studium klinických a expe Sýkorová.
myšlenky Alexandra Soi- cí, která slouží téměř vý 
aspektů — “ Bohatý vánoční stůl!”
Kčs, když k odhalení do rimentálních
ženicyna a výsledek ne lučně politickým, vojen
šlo při jeho delší nepřítom transplantací orgánů a kli — “ Letošní nabídka obcho
dávného vědeckého sympó ským a hospodářským záj
nicko
farmakologických
nosti v prodejně. Jiný pa
dů bude opět bohatší než
mům Sovětského svazu.
chatel dokázal nakřečko- problémů při chronické ne loni.” .Tyto nadpisy přiná zia v Londýně:
Exiloví pracovníci, ‘ sdru
vat za 9 let stavební ma dostatečnosti funkce led ší Práce, ale dopis z do
“ Západ musí aktivně
teriál za 206.000 Kčs vin a po jejich transplan mova: “ . . ještě však shá podporovat ideály svobody žení v “ Groupe de Paris” ,
(včetně 9 kompletních sou taci.
níme další vánoční dárky. proti silám tyranie a ú- se v Londýně dohodli, žě
prav lešení). Dispečer ze — Na budově Vojenského On letos není výběr tako
Škodovky zase vynesl ze historického muzea v Pra vý, jak bychom si přá tlaku na světové, úrovni. budou pokračovat v doku
Lidská práva a volný po mentaci porušování hel
závodu nářadí, transistory ze na Hradčanech je ozná- li,”
sinských ujednání v ze
mích střední a východní
Evropy.
Na jaře příštího roku
bude svolána pravděpo
dobně do Bruselu mezi
Po "senzaci" s návratem rozvědčíka Minaříka
šení vyvolalo odhalení kpt. Minaříka v kruzích
národní konference, která
do Prahy musela přijít na své i Bratislava, kam
emigrace a mezi zaměstnanci rozhlasu Svobodná
se bude zabývat touto
se "po splnění svého úkolu" v listopadu vrátil
Evropa. Je mi známo, že vedení Svobodné Evropy
otázkou a vypracuje další
37letý rozvědčík ing. Marián Slameň. O svých
a CIA podnikly všechny možné kroky, jen aby za
strategii svobody.
úkolech vykládal na široce publikované tiskové kon
mezily širší publicitě Minaříkových prohlášení a
Na pořadu londýnské
ferenci v Bratislavě.
jejich možnému dopadu na Západě. Snažily se zpo
pracovní schůzky byla dá-.
Po vyslání do zahraničí pracoval nejprve jako
chybňovat publikované materiály, ba dokonce vy
dělník v mnichovském pivovaru, později byl frédaly příkaz zasílat anonymní dopisy na různé čs. le rozprava o sovětském
instituce, sdělovacím prostředkům i jednotliv kolonialismu, menšinových
zařem u firmy BMW a pak jako systémový inže
právech, chystaných vol
cům . . . "
nýr firmy Siemens.
bách do Evropského par
' Na tiskové konferenci řekl, že navázat osobní
Srameň vyprávěl také o existenci tzv. Slovenské
lamentu á možnosti zastu
styk s dr. Ferdinandem Durčanským a za jeho
revoluční armády — "organizaci dobrodruhů, ší
pování zájmů střední, a
podpory byl navržen a zvolen do funkce generál
lenců". Je to prý organizace, která "veškerými
východní Evropy, o evrop
ního tajemníka Evropské federalistické strany Slo
prostředky nevylučuje ani teror a násilí, chce bo
venska. Jako generální tajemník a později před
jovat proti míru a socialismu". Organizuje a fi ském cestovním pasu, kte
rý by m ě l' být vydáván i
seda slovenské sekce Evropské federalistické stra
nancuje ji ovšem CIA. Rudé právo cituje v závěru
ny se stal členem federalistické rady a exekučního
Slameňův komentář k existenci této "revoluční, politickým uprchlíkům, a
také o upevnění vzájem
výboru. Opět prý za podpory dr. Durčanského se
arm ády":,
né spolupráce.
stal členem prezídia a později předsedou Ústředí
"Z toho všeho velmi jednoznačně vyplývá, že jde
Setkání poskytlo též pří
Slováků v NSR. Z titulu své činnosti v Německu
o přípravu teroristických akcí na území socialistic
ležitost k navázání nových
se účastnil jednáni Světového kongresu Slováků,
kých států, ale i proti ostatním pokrokovým silám
kontaktů . - zúčastněným
o kterém podrobně vykládal, včetně Charakteristiky
ve světě."
Čechům a Slovákům víta
vedoucích funkcionářů.
Tedy opět jeden důvod k přiostření dohledu na nou - s vedoucími předsta
Při zmínce o svém předchůdci v návratu řekl
viteli různých exilů.
československé občany v poslední době 1
Slameň: "Měl jsem možnost pozorovat, jaké zdě
Sbor inf./bn

Navrátilec v Bratislavě
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Veril som...

Pařížské nakladatelstvo Robert Laffoni vydalo pod názvom "Veril som v rá
no" spomienky Pierra Daixa, bývalého šéfredaktora kultúrneho týždenníka Ko, Bylo po páté a autobus byl plný lidí. Učinili zadost denním povínostem u
munistickej strany Francúzska Les Lettres Francaises, ktorý sa so stranou
Strojů, za pulty a zá psacími stoly. Potenciálně svobodnější část denního cyklu
rozišiel
v důsledku okupácie Československa. Je to vel'mi zaujímava kniha.
ležela přeď nimi. V tom krátkém časovém úseku mezi koncem výdělečné práce
a začátkem nočního spánku přečtou -noviny, vyslechnou zprávy, řeknou si o
Vždy, keď je reč o tých bývalých komunistoch, ktorí v straně — či už na
fotbale, o tenise, o hokeji, navečeří se, S druhem nebo družkou proberou hospo východe alebo na západe —■ vydržali v období stalinizmu, visí vo vzduchu ne
dářskou situaci domácnosti i země, přezkoumají, kolik bylo splaceno a kolik
vyslovená otázka: Ako mohli? Nevedeli čo sa deje, alebo nechceli vedieť? Ži
ještě splatit, posoudí, co si mohou'a nemohou hmotně dovolit, sdělí jeden dru
hému, kdo umřel, kdo se narodil a čím se provinili přátelé- Pak si pustí kul votopis Pierra Daixa, dlhé roky člena komunistické] strany Francúzska —- a
turu z bedýnky v obývacím pokoji nebo dokonce opustí bydliště, aby ji nassáii nie člena řadového, vyvolává ešte před prečítaním podobné otázky> á vzhl'az celulqidových pásků v biografech. Společná rutina, společné návyky, společné dom na úlohu, ktorů autor hrál vo francúzskom povojnovom intelektuálnom
záliby, společná nuda, společné cíle, společné ambice, společný vkus-nevskus, živote, přistupuje recenzent ku knihe s vóťou nič neprehliadnuť. Ťažko však
společná měřítka, společný průměr-podprůměr, společné sobectví, téměř spo
súdiť ešte prísnejšie, ako sa súdi samotný Pierre Daix.
lečně obličeje; odrazy společné roviny myšlení-nemyšlení, společné - - •
"Dnes ša domnievam, že moja účast' — vo funkcii riaditeťa stranického veSpolečné poutalo osazence autobusu na cestě z práce pevným poutem nále
žitosti k davu. Venku bylo čtyřicet stupňů. Společné obličeje byly vedrem a černíka — na vymyslenom klamstve o údajnej bakteriologickej vojně Amerlčapachtěním společně upocené- Jeden tranzistor hrál tvrdý "rock” , druhý měk nov na Kóřei, je rovnako závažnou chybou, ako moja odpověď Davidovi Rouský, třetí těžký, čtvrtý rovněž vydával zvuky. Dohromady tvořily společnou
zvukovou kulisu společné imbecility. Autobus jel jednou rovně a jindy za roh. setovi, ktorý odsúdil sovietske koncentračně tábory. Nepravdivé správy, popudzoProplétal se mezi auty, vozy pouliční dráhy a rozeřvanými motocykly. Zasta vanie k nenávisti — je to vlastně katalog hanby pre novinára."
voval na červenou a rozjížděl se na zelenou. Na stanicích někdo vystoupil a
Toto mea culpa, vyslor ke, pretože politika zna telektuálov v 50-tych roněkdo nastoupil, aniž by se udála změna. Autobus se neplnil á neprázdnil.
véně
Pierre Daixom v je mená ovplyvňovať dru koch. Například Sartre sa
Nebylo více, nebylo méně. Nebylo jiné, nebylo různé. Bylo stejně a stejné.
ho životopise, sa dotýká hých, teda konat’ zodpo v tom istom čase, kedy
Společenství společného trvalo bez ohledu na to kdo tíbyl a kdo přibyl.
Šóuřůčenství stejnosti bylo porušeno teprve na křižovatce u nemocnice. Ob událostí, ku ktorým došlo vědně. Přestává byť .člo Daix videi v Moskvě trevyklá dávka průměru vystoupila, odpovídající dávka průměre nastoupila. S v r. 1952 a v r. 1949.
věk zodpovědný, keď jeho stancov, vrátil zo Soviet
jednou výjimkou. Mezi těmi, kdo udržovali hluk hlučný, ticho tiché, tmu tma
Určité mýty
majú dlhý ničivé konánie vychádzalo skeho zvázu s reportážou,
vou a hladkost hladkou, zaskřípal svou existenci slepec. Moudře vyhlížející
smetanově zbarvený pes ho dovedl k jedinému prázdněnu místu. Vykonal na život; určité , postoje sa z upřímného presvedčenia, kde tvrdil: ,
učený úkol. Čekal naučeně na reakcí pána. Nebýt toho, že pomáhal se psi opakujú. Stačí si iba po- z viery? Pierre D a ix , od“ Sloboda kritiky je v So
oddaností jiným, zapadl by přesně do daného rámce.
myšlieť na nedávne re- povedá, nie.
vietskom zváze úplná.”
Slepec stál. Levou rukou složil bílou skládací Miku. Pravou pevně tiskl
akcie niektorých francúzČlověk sa stává fanatiAko vznikajú 1’udské
držátko nad sebou, jediné spojení se světem košem, čekal do prázdná. Váhal.
skych
1’avičiarov, napří kom skoro nevědomky - istoty, a ako ich člověk
Pes ho dovedl k volnému sedadlu. Nedovedl, říci, že sedadlo je volné. Slepý
obličej vyzařoval trpělivou nejistotu tisíckrát opakovaného ^čekání' na ruku. a klad na správy o zaob- príkladov je vel’a. ale to stráca? Prečo inteligentný
na hlas ze tmy.
chádzaní s disidentami v podTa něho neospravedl a odvážný jednotlivec nie
Cestující zvedli zraky od novin, od výsíxlfea a od provozu na silnici. I oni Sovietskom zváze. Pierre ňuje. Každý jedinec, za- je o nič odolnější voči
váhali. Ne že by nechtěli pomoci. Někteří v jxxfetaýcti. situacích vždycky na
Daix hovoří závážné šlo sluhujúci si prívlastok my- sektárstvu a šťastiu . v
cvičeně odevzdávali svá místa starým lidem. Jitá za takových okolností hleděli
sliaci, tým viac teda inte podriadenosti, ako obmedstejně nacvičeně opačným směrem. Bylo to část rutiny. Staří lidé patří k davu vá:
“ Fakt, že som bol zma- lektuál, by si mal uvědo zený a zbabělý jednotlivec.
stejně jako mladí. Spojeni neuznaným poutem n apyšem , jen si namlouvají
svoji různost. Slepec nebyl částí zaběhnutého, nevyskytoval se každé ráno, každý nipulováný, ma neospra mit’ , že nosí v sebe mož Ako a prečo člověka ovlád
večer. Byl cizí, nezvyklý prvek, vetřelec — česná skvrna v bílém, výkřik v vedlňuje . . . Veď potoiň
nost’ vytvořit’ si akýsi ne fanatizmus? Ako. sa
tichu, bod ticha v imbecilní směsí tranzistorů, výčitka v spokojeném světě
by aj nacisti boli bez zod vlastný systém na vysvet- niekto stává stalinistom a
davových chudáků. Rušil. Byl jiný.
lenie světa a zárodok ma přestává ním byť? Ako
Nabízela se nejoblíbenější ze všech charit. 2Qc nestála. Přesto váhali. Znali povědnosti.”
pouze slepce ze skládaček vtěsnaných do cetalocda, kteří si napřed zoufají,
Tento Daixov dnešný po šinérie, ktorá potom za sa ním stává nie v Soviet
potom zanevřou na svět a třikrát denně se z něj Tlasúá silou pokoušejí odejít, stoj jě v rozpore s dnes- vrhuje a odvrhuje všetky skom zváze, ale vo Fraď
ale kteří nakonec překonají slabost a žárlivě střeží získanou nezávislost. Nikdo ným
postojom • André fakty, ktoré protirečia to cúzsku?
nechtěl zranit city slepců z celuloídu. Nikdo nepomáhal slepci z masa a kostí.
Wurmsera,
tak isto fran- muto systému, považova
Takto možno
zhrnúť
Nikdo ne nechtěl dopustit přehmatu. Nikdo nechtěl vy padat pošetile.
niť, ktorá sa tiahne ce
Slepec visel na držátku. V hlavě se mu honily m yšfa&y, ke kterým ho donutil cúžskeho komunistického nému za neomylný.
stav. čekal na hlas ze tmy. Po dlouhé chvíli rozpaku se ruka konečně dotkla novinára už v 50tych roPierre Daix rospráva, lou knihou Veril som v
jeho lokte a navedla ho jistě na sedadlo. Slepec podĚkovaL uznal závislost svých koch. Wurmser vtedy v ako v 53-ťom v Moskvě ráno; popisom cesty fraňnutností. Pak se usadil a znovu znehybněl soustředěním a rů . Jedna, ruka držela
obsiahlych článkoch ospra narazil na. zástup trestan- cúzskeho . komunistického
složenou bílou hůlku. Druhá ležela na hlavě psa. ktežý mu'řekne,, kdy má
vedlňoval' obeseniě Rajka cov, ktorých právě viedli intelektuála: cesty od vie
vystoupit.
Krize souručenství zaručených průměrů byia zažehnána. Rozdílný škůdce v Maďarsku a dnes - na do práce. Ani mu však ry k rozchodu so stranou.
stejností byl posazen do dvojnásobně spokojené karantény. Pohodá totožnosti prvej straně L ’Humanité - nenapadlo považovat’ to
Pierre Daix, syn bývalé
množství byla obnovena. Oči se vrátily k časopisskn. k poprsím a k ulici. ďalej vyslovuje morálně za přejav- totalitného sy ho policajta, z ktorého sa
Četly titulky a písmenka pod obrázky. Pozorovaly hemženi motorové dopravy, súdy. O morálku, morálně
stému :
stal socialista, synovec
upachtěné šiky pracujících, křižovatky houkání, zvonění, křiku a zmateného
“ Bol som přesvědčený, trockistu, bratranec piverpohybu. Kde se ulice pod mřížovinou elektrického vedení narovnaly do verti hodnoty ide aj v tejto kni
kálních vlnovek, viděly daleko vepředu drobné škatulky aut škrábajících se he; citát z autorovho úvo žé išlo o obyčajných tre- tistu - příslušníka revolučp ovlnovce asfaltu a kolejnic vzhůru a procesí mravenčích vozidel, sjíždějících du;
stancov, alebo o nacistic nej 1’avice socialistickej
jako po skluzavce dolů. Otevřené oči a návykem neživých životů zablokované
“ Toto hie je příběh moj- kých zajatcov. Aby som strany v 36-tom a v 37mozky .. ;. Světlo před očima a temno neměnné stálosti v hlavách . .. Autobus
ho života, ani politický ži čo len pomyslel na to, že mom, vstupuje do komuni
se škrábal po vlnovce. Cestující viděli daleko a nikam.
Slepý mezi vidoucími se kýval v souladu s vnějšími impulzy. Držel se hůlky votopis v presnom zmysle tito trestanci uprostřed stickej strany Francúzska
a psa. A myslel. Vyhaslý zrak byl uvězněn tmou, ale před svým okolím měl slova. 20 rokov po 20. zjaz- Moskyy mali slúžiť na za- v r. 1939; krátko po vy
náskok. Věděl o své slepotě.
de Komunistickéj strany strašenie spoločnosti - rov hlášení vojny. Má 17 ro
Lidé ve věčném klusu do práce a z práce, od průměru k nudě, od náhražek Sovietskeho zvázu som nako ako my voťakedy v kov, je študent. Podpísavzrušení k jistotám úspor, od eeluloidu k potištěným stránkám, lidé na cestě chcel rekonstruovat* cestu,
Mauthausene - bol by ma nie
sovietsko-nemeekého
ke všemu viditelnému a. ke všem místům světa, ale neschopni vidět ukazovatele
jediné cesty, která někam vede, cesty do sebe, nevěděli o své slepotě. Nikdy ktorá ma cez vojnu pri- na to niekto musel pri- paktu ho nepřesvědčilo. Je
komunista preto, aby bo
nezahlédli bezobzomé světy uvnitř člověka. Neměli tušení o pralesech boléstí viedla k stalinizmu; ďalej najmenšom uporozniť.”
a nekonečných objevů, v nichž nebezpečí poznání-opájí jak vino, chutnější než najpry podozrenia a potom
Pierre Daix poznamená joval proti nacistom a od
nejvzácnější hrozy. Nevěděli o divočině v sobě, plné nízké lidské dravosti, istoty, ktoré mi odhalili, vá, čo vysvetťuje mnohé, začiatku nemeckej okupá
která čeká na vůli a na myšlenku jako na spasení a nabízí to jediné dobrodruž
akým žneťvoreninám moj- nielen o ňom:
cie tak aj robí, zatial’ čo
ství, to jediné nebezpečí, ten jediný zápas, tu jedinou výzvu, které stojí za to
ho
ideálu
som
podal
ruku;
“
Teror,
keď
je
naozaj
v Paříži strana váha. Čo-přijmout a podstoupit. Nikdy k nim slepotou nepronikl záblesk divoké zahrady
duše, kterou třeba poznat, >kultivovat a ukáznit, ale jenom do té mírý, aby a nakoniep ako som sa všeobecný a každodenný, skoro ho internujú, váznia,
iplně neztratila kvality své nezávislé divokosti.
pokusil napravit* důsled nemožno skoro vůbec od najprv
vo Francúzsku,
Lidská stejnost papouškuje, ale nezná rozdíl mezi včelou, mravencem a lid ky.”
halit’ .”
potom
v Mauthausene.
stvím. Automat jejího myšlení-nemyšlení zůstává bez protestu vtěsnán v kukle
Veril som v ráno je te
Tak sa prejavovala za Tam sa zoznámi s inými
mělkých vnějších představ. Neví, že člověk může dojít k nejzazším mezím svo
da
v
prvom
řade
o
prob
slepenost’
nieíen Daixova, komunistami a podiela ša
body jen v sobě. Nechápe, že maximum vnějších svobod člověka není nikdy
léme dobra a zla v politi- ale aj mnohých iných in- (Pokračovanie žo str, 4)
(Pokračování na straně 5)
Karel Wendt;

. .
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Veril som •••
(Pokračovanie na str. 5)
na vytvoření straníckej
organizácie - sily, s kte
rou musí počítat’ aj SS.
Využívajúc túto silu, nakol’ko je to možné, v
prvom radě na záchranu
straníkov, a to najprv
tých vysokopostavených,
sa už Daix nevědomky
prehrešuje proti komuni
stickým plánom o rovno
sti a spravedlnosti pre
všetkých. Už je členom
kasty. Svojou odvahou -

určite mimoriadnou - už
zdůvodňuje výhody pre seba. Už je stalinista. Po
návrate z koneentračného
tábora sa Pierre Daix
ihned’ stává stranickým
funkcionárom. Je Tillonovým tajomnikom, ktorý
je vtedy ministrom. Potom
šéfredaktorom stranického
večerníka,
ktorý vedie
Aragon a nakoniec šéf
redaktorom
týždenníka
Les Lettres
Francaises.
Slúži nielen myšlienke.

Nevhodná slova
Milan Růžička
Jen na prázdnou láhev se dá pískat.

f
f.
f

★
Zdá se, že některé pitomosti byly
dobře promyšleny.

I

\
až

.
příliš \
\

★

I ten nejhloupější výkřik

\

má ozvěnu.

<

★
<
Nejhorší je, když mlčí ti, o nichž víme, že myslí. )
★
Papoušci nejméně riskují.

)
)

★
)
Nemám rád: prázdná slova, prázdné hlavy a \
prázdnou láhev. Nejhorší ovšem je, když se to tak S
všechno sejde pohromadě.
)
★
Někdy mlčení až řve.

S
\

★
\
Často se bojím, abych zase někdy nemusel mít /
strach.
<
★
Nikdy nicneodskáču, neboť se včas odplížím.

<
)

★
)
Mnohem rychleji je následován ten, kdo se první )
ohne, než ten, kdo se první narovná.
)
★
;
Byl z těch, kteří nevěří, pokud se nepřesvědčí, \
S že věřit je výhodnější.
j
\
★
s
v Někdy jsme hrdi i na vítězství, které nám bylo/
, ( povoleno.
/
(
i

★
Kdo táhne, nemá čas se vytahovat.

/
)

?
f

★
)
Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě mnohem^

ale aj funkci onárom, apa
ráte.kom, ktorých obdivu
je. Je vykonávatel’om ich
príkazov. Jeden typický
citát:
“ Thorez by bol so mnou
spokojný, keby sa vrátil.”
Pierre Daix samozřejmé
nepřijímá všetko bez odvrávania; ale súčasne aj
ukazuje mechanizmy, pomocou ktorých si nakoniec
strana přisvojuje aj jeho
protesty a obracia ich v
svoj prospěch. Tak isto aj
jeho pochybnosti, za ktoré
sa často hanbí.
Aj to bol jeden aspekt
stalinizmu; typický postoj
komunistického intelektuá
la tej doby, ktorý sa poňáhlal oslavovat’ vodcu,
aby takto zakryl vlastně
pochybnosti
a neistotu.
Všetko sa zdůvodňovalo
tým, že směr strany to je
aj směr dějin. Rozpor
medzi týmto vymyšleným
svetom a skutočnosťóu
však rástol a koniee Les
Lettres Francaises bol už
aj
predzvesťou
konca
Pierre Daixa ako komuni
stu. Jeho rozchod s ko
munistickou stranou je výsledkom úvah, podmienených najma českosloven
skou jarou a Solženicynom.
Táto cesta k slobodě dnes
54-ročňého muža, je však
dlhá. Ťažko sa lúči a oslobodzuje od klamstva, kto
ré spoluvy tváral; a kniha
ukazuje, ako dlho miloval
aj okovy svojho intelektuálneho otroctva. Dlho trva
lo duchovné oslobodzovanie od okov komunistickej
strany a konkrétné málo
podobu malých
činov:
obrany Stalinovho nereali
stického portrétu od Picassa v r. 1953 až po uverejnenie pravdivej reportáže
o československej jari v
Les Lettres Francaises.
Toto všetko sú úplné nor
málně činy v normálnych
novinách;
v kultúrnom
týdenníku ” Les
Lettres
Francaises je to však
skoro hrdinstvo. Přitom
všetky tieto.vzbury majú
význam iba vo vnútri umelého stranického světa.
Kniha “ Veril som v rá
no” to je aj zoznam všetkých lstí a vytrvalostí,
vďaka ktorým sa Daix na
koniec vráti k voťakedajšiemu mladíkovi - to zna
mená k priamenu pohťadu
na věci a na l ’udí, k zá

D O MO V A

-S-

S LEPCI
(Pokračování se strany 4)
vie než odlesk svobod poznaných a vybojovaných uvnitř. Proto, ach proto,
jsou svoboune světy věčně nesvobodné.
' Vidoucí slepci podvědomě odmítají cesty do neznáma. Dávají přednost syn
téze příjmů, pudů, celuloidu, potištěných stránek, praporů a fanfár. Jejich d’
voké zahrady v nich umírají s tělem nikdy nespatřeny.
Člověk, který prorazil škraloupem mělkých představ a škrábl myšlenkou pod
povrchovou slupku, žije na dvou rovinách: v solidaritě s člověkem, kterého v
sobě objevil odhalením lidských možností a jejich hranic; oddělen od lidského
'moře kolem, z něhož k němu trhavě, vzdáleně a bez významu zalátají jed
notlivá slova, ale se kterým se nedovede dohovořit. Jako nevidoucí se svým
psem a se svou hůlkou, i on je sám s rozumem a s city. Neboť není jenom
jedna samota způsobená slepotou. Je samota fyzických slepců, zapadlých bez
viny do vlastní tmy, a je samota, do které duševní slepci staví každého, kdo
myslí.
Tma je osamělá ve světle, světlo je osamělé ve tmě. Pohyb se nedá slou
čit s nehybností. Předmět v pohybu se vzdaluje předmětu statickému. Trvalý
pohyb znamená ve vztahu k trvalé nehybnosti trvalé zvětšování vzdálenosti.
Totéž platí o pohybu, jehož směr řídíme, v poměru k zakotvenému kruhovému
pohybu kolotoče. Podstatné myšlení vzdaluje člověka návykovému,kruhovému
myšlení davu. Čím hlouběji proniká člověk do světa v sobě, čím více mu ro
zumí, čím více je v něm doma, tím cizejší, vyšinutější a vzdálenější se jeví
stádu, tím vzdálenější se stádo jeví jemu.
A není návratu. Vzdálenost roste, klade mezi člověka a myšlenkový stereo
typ lidstva vylidněné pláně. Rozloučení je trvalé. Možnost návratu do stáda
nepatří ke svobodám myslících lidí. Podstatné myšlení je namáhavé, ale jak
mile se jednou přihodilo, nemyslet je nemožné. Člověk vnitřně svobodný nedo
káže už nikdy přijmout nesvobodu stereotypu.
Autobus se zastavil na další stanici. Slepec ucítil psí popud, vstal, roztáhl
skládací hůlku, hmatal jí po podlaze s citlivostí konečků prstů. Sledoval psa
a vystoupil do samoty slepce mezi vidoucími. Hlavy se zvedly, sledovaly chvíli
oknem postavu se'psem a pak se vrátily k potištěným stránkám, výstřihům,
ruchu na ulici a přemýšlení o večeři.
Někdo nastoupil a někdo vystoupil. Vozidlo veřejné dopravy se znovu roz
jelo. Prodíralo se změtí aut,- elektrik, lidí, drátů, prachu, únavy, nudy,- prů
měru, zelených a červených světel. Jelo nikam. Uvnitř seděli jeden vedle dru
hého v spořádaných řadách slepci, četli, dívali se jeden na druhého nebo z
oken a vedli rozhovory oddělených slov, které vkládají do ničeho nic. Na
křižovatce je opustil člověk a zapadl do' ulic ťukajících hůlek.
Autobus pokračoval od stanice ke stanici. Ód stanice ke stanici klepaly, bílé
hůlky slepců. Člověk, který vystoupil, usedl na lavici v parku. Opřel loket o
koleno. Položil bradu na rub dlaně. Zněhybněl. Čekal jako tisíckráte předtím
na ruku a na hlas ze tmy. S úsilím jim vycházel vstříc. Prodíral se prázdnem,které ho chtělo vyplnit. Unikal'pazvukům ťukání, skučení tranzistorů a kru
pobití slov beze smyslu. P ot se lil úsilím soustředěni. Napnul síly. Vzepjal se.
Vykolejnil. .. Něco se dechem dotklo spánku. P a d a l do sebe. Mizel v. sobě.
S rozšířeným zrakem nového vidění stál ve střehu v divoké záhradě, připraven,
na nebezpečí objevů. Ssál víno dobrodružství, opojnější nežli nejvzácnější hroz
ny. Postupoval. Ustupoval. Bolestně. Tvrdošíjně. Krev proudila v něm. Krev'
proudila z něj. šel proti. Zahlédl ošklivost. Zahlédl krásu. Potkal vlastní nízkost
všech. Zápasil. Prohrával. Zápasil. Viděl člověka.. .
,
‘ s
Člověk seděl na lavici v parku iztuhlý. jako Rodinova socha. V rozmachu je-?’
diného trvalého pohybu se rostoucí rychlostí vzdaloval ulicím, městu, davu. ..

kladnému 1’udskému prá
vu, ktorého sa před Sátí
mi rokmi vstupom do ko
munistickéj strany zriekol,
vtedy si to neuyedomujúc.
Dochádza ku konfrontácii
bývalého veriaceho s terajším mužom triezveho
pohl’ádu. V posledných
častiach knihy, kde o tom
Ďaix píše, jé trochu me
lancholie; aj vědomie, že
za poznanie sa platí; nielen stratou ilúzií, ale často
aj istót; najma, keď tieto
vychádzali zo stepej viery
a nie zo skutečnosti.
Posledně kapitola Daixovej knihy má názov:
Bez spiatočného lístku,
pretože autor odmieta vna
didlo, ponúkané Georgesom Marchaisom, a sice
návrat do komunistickej
strany. Aby tak urobil,
museli by přestat’ existo
vat’ důvody, ktoré ho k
rozchodu so stranou viedli. Nie je však tomu tak;

Závěr knihy je metodickou
úvahou o témě, najma vo
Francúzsku zase módnéj,
ale večnej, t. j. rovnako
starej ako komunizmus: a
to o tom, či sa komunisti
změnili. Daixova diagnóza
je negativna: vo vnútri
strany niet demokracie a
nezávislost’ na Moskvě to sú iba. slova. Komuni
stická strana Francúzs-ka
sa podl’a Daixa móže oslobodiť od . stalinizmu iba
keď raz navždy verejne
uzná, že Sovíetsky zváz nie
je socialistickou spoločnosťou a že sovietska nad
vláda
nad
výchódnou
Európou sa opiera o sí
lu.
Rozhodujúeú úlohu na
ceste . k tomuto poznaniu
zohralo aj Československo.
Daix, ktorý už českoslo
venská jar ospieval v knihě: Praha v srdci, sa tej'to témě znova podrobné

biografii: Veril som v rá
no.
Teraz ešte Daixovo, vše
obecné zhrnutie. Stalinizmus nie je podl’a něho
mrtvy. Poukazuje na.to,
že všetky krajiny, kde sú
prí moci komunisti, si,.uchovali štruktúru totalitného státu. Čína a Albánsko
sa rozišli s Moskvou, ale
na, povahe režimu to nič
nezměnilo.
Po kníhe André ThMona: Revolucionáři bez revolúčie a po Stalinistoch
Dominique Ďesantiovej je
Daixov spatný pohTad na
vlastný život a dielo jed
nou z tých knih bývalých
komunistov, ktoré pomáhajú osvětlit’ azda najváčšiu politická a 1’udskú zá
hadu nasej doby: “ Prečo
socialistický ideál syste
maticky plodí pravý opak
a prečo sa z jeho prívTfencov stávajú služobníci toM. P .
veiíůje áj v švojej auto talitarizmu? ”

HLAS
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1948 přednosta -kriminální
ho oddělení ministerstva
vnitra v Praze) se stal
významným projektantem
rozvojových plánů a pro
jektů v jižní části státu
Ohio. Za svého letošního
pobytu v Evropě studoval
Dr. šebor ve Vojenském
archivu ve Vídni materiá
ly pro svoji připravovanou
knihu o bývalém generál
•*- Vladimír
Bednář z
ním inspektora čs. branné
Ulsteru vynalezl nafukova moci gen. Aloisů Podhajcí čepici, která ,při plavá sk-ém.
KL
ní udržuje hlavu nad vo
dou a pomáhá tak těm,
kteří se učí plavat nebo
kteří se pro stáří bojí pra
* HODINAŘ *
covat.
* ZLATNÍK *
— P ři motocyklových zá
vodech v Severní Karolíně
měl
nehodu
závodník
Franta Mrázek, při níž si
zlomil ruku a několik že
ber. Přesto závoď dokon
čil a umístil se jako třetí.
(Jeho manželkou je Jana
Mrázková, bývalá mistry
ně Československa v krasobrusléní.)

— V říjnu zemřela v
Rheinfelden ve Švýcarsku
manželka bývalého čs. vel
vyslance ve Švýcarsku Ju
lie Andrialová. Tamtéž
zemřel ve věku 37 let
dlouholetý předseda Svazu
čs. spolků ve Švýcarsku
Josef škrabal.
-— Profesor Eastem Kentucky University v USA
Dr. Miloš šebor (do února

STEVEN VARDY
590 Geoxge St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou. Mluvíme česky ■
a slovenský.

Telefon: 614S79

ZEMŘEL LADISLAV SUTNAR
Ladislav Sutnar, český malíř a průkopník v oboru
návrhářství, podlehl 18. listopadu 1976 zákeřné ne
moci. Rodák z Plzně, studoval na uméiecko-průmyslové škole a na vysokém učení technickém v Praze.
Svým školením akademický malíř, stal se již v mla
dém věku průkopníkem ve všech odvětvích moderní
ho návrhářství — v oboru konstruktivistické a funk
cionalistické typografie, užité grafiky a obchodní a
průmyslové propagace od dopisních papírů, plakátů,
časopiseckých a knižních úprav až k výtvarnému ře
šení bytové kultury, textilu, porculánu a skla a k novo
dobé úpravě výstavnictví, v oborech na rozhraní ma
teriální a duchové kultury. .
Již ve stáří 26 let se Sutnar stal, profesorem a
později ředitelem Státní školy grafických umění v
Praze, kde působil až do svého odjezdu do Spojených
států (na začátku roku 1939 byl pověřen návrhem
a provedením československého pavilónu na světové
výstavě v New Yorku). Po dobu deseti let, od roku
1929, byl zároveň uměleckým redaktorem nakladatel
ství Družstevní práce v Praze, které se zároveň za
bývalo také výrobou předmětů bytové kultury. Re
digoval časopisy o moderních směrech v architektuře
a o navrhování průmyslových výrobků a typografie.
Jako architekt výstav připravil a provedl českosloven
ské výstavy po celé Evropě.
-Na začátku roku 1939 byl vyslán ministerstvem
školství v Praze do New Yorku, aby tam uskutečnil
svůj instalační projekt československé státní síně na
světové výstavě. Po okupaci v březnu 1939 Sutnar
zůstal v Americe. Od roku 1941 byl uměleckým ře
ditelem, koordinátorem a návrhářem formátu “ Sweeťs.
Files” , průmyslové katalogové služby. Od roku 1951

Kvalitní
dorty a zákusky

EUROPEAN
YUMMY CAJCES
9 Cray St..
Bondi JuscHon, NSW.
Telefon (Sydney)
3894048
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

MELÍ0RA KEKNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.

L. A C. MOJŽÍŠ
THTRTATKRF..

\

NSW. 2572.
Tel. 046 - 81842$

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v pátek 31. prosince 1976 ve vlastních místnostech na adrese
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DOBRÁ ČESKÁ RESTAURACE
B
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
*
i velm i náročným hostům
■

2 Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 3S8A844
Večeře se podávají od 5. hod. odp. do půlnoci,
* v neděli obědy a večeře od 12. bod. polední
■
do půlnoci.
B Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou
_ noc (do 6. hod. ranní). — Plná likérová licence.
" Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
*
Srdečně zve Jarda Vondrášek

SRDEČNĚ VÁS ZVE NA VELKOU

POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V SYDNEY
každé pondělí od 1.30 do 2 hodin odpoledne a každé
úterý od 9.30 do 10 hodin dopoledne na vlně 800 KHz.

SYDNEY

LIDO RESTAURANT

Zvedám Ti ruku. Je v ní chlad.
Prsty jsou přitisídé k dlani.
Kytičku chci Ti do ní dát
už naposledy tentokrát.
A ještě se mně b rá n í.. .
S nezměrnou bolestí oznamuji všem přátelům
a známým, že mne dne 30. listopadu 1976 opustil
po krátké nemoci na věčnost můj drahý,
milovaný mnažel
MILAN
BERKA
ve věku 49 let.
Pohřeb žehem se konal dne 6. prosince v Pine
Grove Memoriál Parku.
Růža Berková,
Seven Hills, NSW.
. manželka

Přesvědčte se o jakostinašich jídel.
i
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V SYDNEY
Na vaši návštěvu se těšírodinaNovotných, i
CZECHOSLOVAK COUNTRY CLUB LTD. SYDNEY

Lot 2.
Cedar Creek RcL,
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měl svou vlastní firmu “ Sutnar-Studio” . Od roku 1959
byl také uměleckým ředitelem časopisu Theatre Arts
a konsulentem různých společností. Měl své vlastní
výstavy v New Yorku a v Cincinnati;. ukázky jeho
díla jsou v museu moderního umění v New Yorku.
Ve Spojených státech vydal řadu knih:. “ Controlled
Visual Flow, Shape, Line and Color” (Marquardt,
1943, 1945) ; “ Transport, Next Haif Centurý” (Canterbury, 1951); “ Design for Point of Sále” (Pellegrini & Cudahy, 1952); “ Package Design — The Force
of Visual Selling” (Arts, ■1953); “ Visual Design in
Action — Priňciples,, Purposes” (Hastings House,
1961). Spolu s dánským architektem K. LonebergemHolmem (žijícím ve Spojených státech) vydal “ Catalog Design: Catalog Design Progress” (Sweeťs Catalog Service, 1944, 1950) a “ Designing Information”
(Whitney, 1947).
“ Visual Design in Action” ( “ užité visuelní návrhář
i ství” nebo “ výtvarné řešení v praxi” ) bylo také před
Česká restaurace
! m m g iiin '.. ........
Contin. "GOURM ET"
|i mětem Sutnaróvých výstav v Cincinnati a v New
Yorku (American Institute of Graphic Arts) v roce
1961.
Zároveň však Sutnar nezanedbal činnost ryze malíř
skou: vznikly jeho slavné venuše, prototypy soudobé
Americké ženy v různých náladách a situacích, - vždy
šťastné, vkusné a humorné. Sutnar vystavoval tuto
svou tvorbu s názvem “ Joy-Art” , “ šťastné umění” ;
jeho venuše byly na výstavách Společnosti pro vědy
a umění v letech 1966 (Columbia University) a 1976
(Georgetown University), v šusterově galerii v New
Yorku v září 1969 a v Art Directors Club v New Yorku
v květnu 1975. Byl zvolen čestným členem Společnosti
pro vědy a umění v roce 1970.
V posledních letech svého života Sutnar zápasil
Restaurant “ LABUŽNÍK"
^
^
> těžce s finančními problémy — nebylo lehké i pro
129 Bayswater Rd.
i slavného návrháře Sutnara hájit svou •profesionální
pozici proti konkurentům o 40 nebo 50 let mladším.
Zemřel v nemocnici Lenox Hill v New Yorku krátce
Sydney, tel. 31-7393
t ,
po svých 79. narozeninách; přežili ho dva synové,.
Ctislav Sutnar v New Yorku a Radoslav Sutnar v Los
Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin véčer,1 Angeles.
jgl (TS SVU)
v neděli ot 12. hod. polední do 9 hodin večer, i
v pondělí z*vřeno.
i

: x i na.
SWISS TRAINED
WÁTCHMAKERS
K. Ebner
19 York St„
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

20. 12. Í976

I

Malý oznamovatel

SEZNÁMENÍ
Svobodný, 351etý, 191
cm, hledá přítelkyni od
25-30 let (není podmín
kou), vzhlednou, samo
statnou, národnost není
rozhodující.
Pracuji nedaleko Syd
ney, mám dům u moře,
jsem domácího typu.
Zajímá mne naše lepší
souhra zde v exilu, ze
sportů nejvíce plování.
Napište do HD na zn.
“ Štěstí ve dvou” .

DOMOVA

a

30 DEVÓNSHiRE ROAD, KEMPS CREEK, NSW.
Likérová licence. * Máme velký výběr alkoholických nápojů.Náš klub je otevřen celý den. Silvestrovská zábava začíná v 8 hodin večer
a účinkují při ní dvě kapely — česká a slovenská.
Vstupné: členové klubu $ 5.00, ostatní hosté $ 6.00.
Naše výborná kuchyně je vám k službám. Rovněž bohatá tombola je připravena.
Všichni vaši přátelé a známí jsou v našem klubu srdečně vítáni.

■,
B
a *
“
,B
■

Návštěvníci z jiných států mají možnost bezplatně přenocovat ve svých karavanách .
ze Silvestra na Nový rok na našem pozemku.
K rezervování míst volejte (Sydney): telefon během dne 724-4927,
ve večerních hodinách 72-3826 (A. Barak)
NA SHLEDANOU NA SILVESTRA

20. 12. 1976
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Americká hra v Divadle S. K. Neumanna

Exilová úvaha o literatuře

Ten nejlepši
Jiří Sýkora
V pražském divadle S. K. Neumanna byla krátce,
před listopadovými volbami presidenta Spojených
států československá premiéra hry americkeno auto
ra Gora Vidaia THE BEST MAN pod názvem TEN
NEJLEPŠÍ. V Československu, kde ' “volby” proběhly
3 dva týdny dříve hladce a bez problému, musí byt
pro diváky zajímavé nahlédnout do zákulisí amerieíého politického života, jmenovitě předvolební kam
paně, poznamenané a ovlivněné demokratickými svooodami. Kandidáti jsou v Americe podrobováni
zevrubnému zhodnocení celoživotní činnosti. Presiden
tem se nemůže stát někdo, o kom se ví, že je alko
holik, zločinec, člověk nízké inteligence nebo člověk
duševně zanedbaný, nevyrovnaný či nevzdělaný, jako
se stává v diktaturách, kde se o kandidátech veřej
ně nediskutuje. V Americe se v předvolební kampani
zkoumají charakterové vlastnosti nejen kadidátů, ale
šetření jsou vystaveny i jejich manželky. Presiden
tem se pochopitelně nemůže stát člověk, jehož man
želka tančila někde v baru při harmonice, aby si
přivydělala, anebo žena, o niž se dá důvodně před
pokládat, že se bude na státních recepcích opíjet a
používat vulgárního jazyka. Nemůže se jim stát člo
věk, jenž sympatizuje s fašismem, komunismem či jiným učenim, 'jehož cílem je násilné zotročeni .lidu.
K prošetření kandidátů jsou ustaveny různé komise
a výbory, a pokud by o výsledku jejich šetření exi
stovaly pochyby, místní tisk by si dal určitě práci,
aby přiměl odpovědné osoby a úřady k důkladnému
vyjasnění veškerých pochyb.

Fardinand Peroutka
Když spisovatel opustí svou zemi a-odejde do exilu, zajisté na něj přijdou také myšlenky; co dobrého
může vykonat pro sébé. Přišel pozdě dó cizího prostředí, a "kolik půdy oběhne mužík db Západu slun
ce?" Ovšem, přináší s sebou určitou zkušenost, která, jak cítí, je důležitá pro -lidi ostatního' světa: jak
člověk žije pod komunismem. Co nejdříve o tom napíše knihu s horlivostí toho, kdo přináší poselství.
Avšak ne jen on sám, sto jiných také píše. Jeho zkušenost není jedinečná, napravo a nalevo jsou, kdo
prošli tím, čím on. Z devíti jiných evropských zemí odešli spisovatelé z týchž důvodů do exilu a také
píší. Exilový spisovatel napsal svou knihu — co dá je? Napsat druhou, snad i třetí knihu o tomtéž? No
vé prostředí, jež ho přijalo, vzalo na vědomí poselství jeho i jiných: že život pod komunismem je ne
blahý. Ale zároveň bývá toto prostředí jednak jaksi přesvědčeno, že "toto se u nás nemůže stát", jed
nak je v této periodě oddáno čilému hledání "nových věcí". Život pod komunismem je neblahý, jak bychom
to nevěděli, ale nezdržujme se tím. Jednoho dne bude exilovému spisovateli řečeno, že na knižním trhu
oslábl nebo přestal zájem o jeho thema. Hudebník, malíř je na tom lépe. Mimoto spisovatel má důvody,
aby záviděl. Tóny a obraz jsou universální, lidé ve všech zemích je ihned chápou. Položte však před ně
stránku textu v cizím jazyce. Roku 1941, když Francie padla, jeden z těch, kdo zamýšleli živit se v
exilu psaním, zeptal se pianisty: "Jak dlouho by to trvalo, než bych se naučil hrát na klavír?"
Exilový spisovatel potřebuje překladatele, a někdy shledá, že je mu vydán na milost a nemilost. Ale i
když je překladatel dobrý a svědomitý, překlad jsou úzká dvířka, v nichž mnohé se sedře. Jak se řekne
"duše" anglicky? Překladatel praví, že angličtina nemá pro to přesný výraz. Kdo přišel ze slovanské
země, podiví se: jak možno být bez přesného výrazu pro duši? Spisovatelův nástroj jsou slova. Kdežto
obraz atomu je internacionální, slova jsou nacionál ní, skoro bychom mohli říci nacionalistická, je .na
nich příjemný i nepříjemný pach rodné půdy, z níž pomalu rostly tajnosti a jemnosti, jež v jiné řeči
těžko polapit. Když v Tolstojovi, Čechovovi mužík praví:."Vaše Vysokoblahorodí", překladatel snad vě
ří, že udělal všechno, co mohl, když to přeložil "S ir". Ani nemohl jinak. Avšak "Vysokoblahorodí" obsaho
valo sociální dějiny lidstva, slovo "S ir" staví Rusko na jinou úroveň než na jaké bylo. Co jsme
chtěli říci: Vaše slitováni pro toho, kdo se vydá do exilu, aby pracoval slovy.
- Spisovatel, odloučený od
své země, hledá novou zá
kladnu. Města, lesy, hory
a řeky jsou v cizí moci,
jen společná řeč zbývá.
Ale i když je spisovatel
mezi svými, panuje urči. tá nejistota. Ne o slovech,
slova zůstávají stejná, ale
o jejich užívání, o tom,
která slova jsou nahoře a
která dole.
V exilu jsou dvě hlavní
generace: ti, co odešli po
roce 1948 a ti, kteří odešli
po roce 1968. Je mezi nimi
20 let rozličného života,
proto také rozličná řeč.
Generace z roku 1948 vy
znávala určité uctivosti a
zdrženlivosti a přinesla si

to do exilu. Avšak mladí
lidé doma žili divokým ži
votem, jejž připravila dik
tatura. Zkušenosti obou
generací byly jiné, také
řeč, užívání slov se různě
vyvíjely. Zdá se, že je o
to nyní v exilu generační
spor. Mladší spisovatelé,
kteří přišli po roce 1968,
bez rozpaků užívají slov,
jichž se děsí strážci tra
dice, která roku 1948 ještě
byla živá. Vyčítají mlad
ším spisovatelům jejich
hříchy v tom ohledu, ale
oni odpovídají: jsme rea
listé, tato řeč patří k rea
lismu, tak lidé dnes mlu
vů. Máme v sobě tolik pří
chylnosti k realismu, že

jim dáme zapravdu,- po
kud realismu se týká.
Před rozumem vítězně ob
stojí ta zásada, že, jestli
že autor sepisuje hovory
lidí, má je sepisovat, jak
je slyšel, brát slova ne
mytá a nečesaná, jak jich
lidé vskutku užívají. Tomu
spisovatelé' jako
celek
dlouho vzdorovali. Byli
spisovatelé,
kteří
svůj
realismus nebo i natura
lismus ve všem jiném uplatnili - mimo v dialogu.
Technika přirozeného dia
logu nebyla ještě vypraco
vána, dialog byl stavěn na
vyšší nebo nižší podstavec.
Thomas Mann napsal scé
nu, v ráž Goethe hovoří s

Lotte, svou slavnou první
láskou. Lotte cosi prohodi
la, a Thomas Mann dovo
lil Goethovi odpovědět v
souvislé řeči na 13 strá
nek tištěného textu. Přes
to to bylo zváno dialogem.
Přirozený dialog je posled
ní nejvyšší patro ve stav
bě pravdivosti.
Exulantští spisovatelé z
roku 1968 mají mnoho po
mocníků, mezi nimi ducha
doby. Nijak se nemusejí
ostýchat za svůj radika
lismus in eroticis. V západ
ním prostředí bylo dosti
dávno vybojováno právo
na sexuelní slovník v ce
lém rozsahu, v knihách i
(Pokračování na stx. 8)
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IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMf I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

4
4

VELKOOBCHODNÍ'CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII
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J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407

BLACKSHAWS RD„ NORTH ALTONA, VIC.3025
TELEFON 314-6111, 314-6281
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VYŽÁDEJTE
SI
NÁŠ
CENÍK
-------------------------------------------------,
---------

PIVO
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$ 6.95 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum $ 39.00
_ __

(menší množství v detailní prodejně 106 Millers R d „ Nth. Altona),
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nebo $ 7.30 s dodávkou kamkoli v Melboume (od í tuctů výše)
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Hra Gora Vidaia TEN NEJLEPŠÍ měla americkou
premiéru v. roce 1960. Jejím námětem jsou způsoby,
či lépe nezpůsoby předvolební kampaně. Hra měla
na Broadwayi velký úspěch. Vidal vykreslil jednoho
z kandidátů zcela kladné a druhého, úplně zápor
ně. To byl asi jediný háček hry, neboť takový člověk
by sé v Americe nemohl stát ani kandidátem, na
tož presidentem. Kritik týdeníku TIM E tehdy napsal;
“ Vidalova hra je poněkud prostá. Autor postavil
proti sobě představitele Dobra a Zla, etiky a oportunismu víceméně starým tradičním způsobem. Hra
využívá příležitosti, že právě máme yolební rok, a
chce být zajímavá tím, že se v ní hovoří o žijících
politicích v takové míře, až se někdy zdá, že jde o
výčet osobností a často osobnůstek z biografického
slovníku. ‘ ‘Kdo je kdo” , či spíše ‘ ‘Kdo je jakž takž
kdo.” Hrá se nezabývá konkrétní politikou konkrét
ních politických stran; jde o moralitu, avšak autor
je natolik zkušený, že nikdy nezapomíná, že příběh
o špatné politice může stačit ke vzniku dobrého di
vadla. K tomu ovšem autor používá občas takových
divadelních triků, před nimiž ty politické blednou.”
V roce 1964 byl podle Vidalovy hry natočen film v
hlavní roli s Henrym Fondou (známým především z
vynikajícího filmu Dvanáct rozhněvaných mužů, v
němž hrál i Jiří Voskovec).
Autor, spisovatel a dramatik Gore Vidal se narodil
3. října 1925. Je označován za jednoho z nejnadaněj
ších romanopisců, kteří se objevili po 2. světové vál
ce. P o několika prvních románech začal psát také
pro televizi, film a divadlo. Boku 1960 se neúspěšně
ucházel o funkcí poslance v americkém kongresu. VIdaluv otec byl leteckým instruktorem na americké
vojenské akademii v e West Pointu a později se stal
vysokým představitelem ministerstva obchodu v obo
ru letecké dopravy. Spisovatel Vídal se seznámil s
letectvím již jako chlapec a ve svých deseti letech
dokázal samostatně řídit letadlo. Vídaloví rodiče se
později rozvedli a jeho dětským společníkem se stal
dědeček Thomas Gore, slepý senátor za stát Oklahoma, jenž byl proslulý svým břitkým vtipem.
Gore Vidal sám sebe označuje v politice za konzer
vativce obklopeného liberálními přáteli. V mládí byl
pro isolacionismus — jako student vedl kampaň proti
účasti Spojených států v druhé světové válce — v
roce 1943 se však dobrovolně přihlásil do ' armády.
Po válce vydal svůj první román, v němž popisuje
své vojenské zážitky na Ajlašce. Stal se redaktorem
nakladatelství Ďutton, publikoval v předních literár
ních časopisech a krátce se věnoval herectví.
Oba první Vidalovy romány byly americkou kriti. kou dobře přijaty a zajistily' mu pevné místo mezi
, americkými spisovateli. Vidal sám se začal považo( vat za spisovatele až po vydání třetíto románu, který
■napsal v údobí samotářského života v Quatemale.
> Přestal být realistou typu Ernesta Hemingwaye a vy* tvořil si osobní styl, jenž některým kritikům připo* míná Prousta či Gidea. Dva roky strávil cestami
►
; (Pokračování ůa straně 11)
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Exilová úvaha o literatuře
(Pokračování se str. 7)'
na jevišti. Ostatně je otáz
kou, kdo v bé věci jde na
před, zda spisovatel nebo
společnost, zejména spo
lečnost se sklonem k davovosti. Bývá vždy značný
počet těch, kteří se o exi
stenci demokracie teprve
tehdy dají přesvědčit, jest
liže je jim dovoleno položit
zablácenou nohu na stůl.
Je-li sexualismus chybou,
musí se zdát, že davová
společnost chce chybovat
tímto způsobem. Je ovšem
vedle ostatních pravd ta
ké ta pravda, že spisova
telé v minulosti ne vždy
sledovali to, co dav chtěi.
Dosud jsme rozbírali,
má-li spisovatel, když se
pisuje dialog, právo nebo
povinnost nechat své po
stavy mluvit tak, jak jim
ústa narostla. Avšak, jak
on sám, on autor? Jakých
slov on užívá, když ko
mentuje, nebo, jestliže ne
komentuje, co praví jeho
tichý pohled, upřený na
věci. Slovo gentleman dnes
snadno vzbudí smích. Pres
to je vyslovme. Spisovatel
tedy má literární právo
na slovní bezuzdnost svých
postav. Má stejně silné
osobní právo nebýt gentle
manem? Někdy se smísí
do děje. Jakých slov pak
užívá? Týchž, jichž užívat
dovoluje v zájmu pravdy
některým svým postavám?
Jaká by toho byla potře
ba mimo jeho vlastni
sklon? A ť politická vášeň"
jakkoliv dovede zkritisovat
gentlemana,
je
možno
aspoň říci, že nepatřil me
zi nejhorší dějinné typy.
A ovšem, gentleman, jak
na něj myslíme, není typ
sociální nýbrž charaktero
vý.
Jestliže se exulantský
spisovatel připojí k sexualistické náladě, již nalezne
ve svém novém prostředí.

jaké všechny okolnosti mo
hou v tom hrát roli? Za
hajuje novou kariéru s
trémou. Okolo je nesmírný
počet lidí, kteří se živi
psaním, mnozí z nich pí
ší znamenitě. Exulantský
autor ovšem ví, že to ne
ní velká věc přilepit se na
točící se kolo, ale na dru
hé straně, nejdříve třeba
žít,
potom
filosofovat.
Exulantovi nemůže ujít, že
i už uznaný autor hned v
prvním odstavci své knihy
energicky dává čtenářům
na srozuměnou, že je po
hostí sexem. Tak se může
zdát, že sex je pokládán za
vstupné, jež je zde třeba
zaplatit i při vstupu do li
teratury. A že “ v Římě
třeba si počínat, jak Ř í
mané si počínají” . A exu
lantský autor se musí roz
hodovat i o jiných věcech.

—0 —

Rozbírali jsme situaci
exilového spisovatele a
museli jsme konstatovat,
že není výtečná. Úspěch
visí někde na nejvyšších
větvích nad ním. Může se
starat ještě o něco jiné
ho než o sebe? Víme, jak
doma je. Mnoho péče o li
teraturu přešlo na exil.
Kdysi, v dosti podobné
situaci bylo řečeno: “ Kdy
země své slovo dořekne?”
Doma je věnováno mnoho
vládního úsilí tomu, aby
země nedořekla. Mimo to:
není domýšlivé věřit, že
nevelká země má své
vlastní slovo, svůj vlastní
pohled na věci? A ť je to
mu jakkoliv, předpokládéjme, že exilový spisovatel,
když se povznese nad své
prosaičtější starosti, hledá
své vnitřní uspokojení. Ji
nak všechno pěkné, co o
spisovatelích bylo říkáno,
není pravda.
Jsou
spory téměř o
všem. Kam se přidá exi
lový spisovatel se svými
nevelkými silami? Citujme

^ , gtóeimte
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RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

problémy, jak je má před ně, jestliže si sami nevy
sebou. Proč lidé čtou a myslíme překážky.
jaký vliv má ná ně, co
A reklama má svůj li
čtou? Dnes lze sotva na terární styl, který je ko
lézt esthetika, který by s e ' rupce, nad niž není. Není
odváži] žádat, aby literatu úkolem reklamy odhalovat
ra měla morální poslání. skutečnost, nýbrž přikrý
V
esthetickém
ohledu vat ji. V jejím světě je
esthetikové mají pravdu, neobyčejně mnoho věcí su
spisovatel nemá být kaza per. Je super cestovní le
tel, nebo je jím ke své tadlo, je několik superviškodě. Avšak literatura, i taminů, super Večeře v su
když o to vědomě neusi per restauraci, super holí
luje, má, hluboký morální cí-strojek, super kalhoty,
vliv.
Jak by neměla? snad bude i super krupice.
Uznává se, že na člověka Je to z tohoto zřídla, od
má velký vliv, s kým se kud se spisovatelé nakazi
stýká. Jak by bylo bez li zvykem přehánět? Rek
vlivu, co čte? čtení je ta lama je soutěž. Budiž i
ké styk. Velehory knih literatura soutěž. Mezi spi
jsou produkovány. Jak, sovateli bývá soutěž o su
jestliže by to bylý vele per nemorálnost, super
super
pesi
hory braku? Ve svobodné ároganci,
společnosti nakonec neroz mismus, super orgasmus.
Ve dvacátých letech si
hoduje vláda, nýbrž dušev
ní stav ^společnosti. Knihy dala Hemingwayova gene
spoluvytvářejí tento stav. race za úkol zjistit skuteč
Exilový spisovatel se nost, vyhrabat obrysy vě
potká s moderními sku cí zpod hromady velkých
tečnostmi, jež neznal. Uzří slov. Zůstane pamětihod
reklamu v postavení vel ným zápas mladého Hemoci. Jsou různé vlivy na mingwaye o to, co skuteč
literaturu, z nich vliv rek ně vidí, co skutečně cítí.
lamy je nejvíce ponižující. Tehdy překážela velká slo
Divoký příboj sexismu je va optimistická, dnes čas
do velké míry jejím dílem. to překážejí velká slova
Sociolog přehlédl nedávno pesimistická. Se stejným
scénu a napsal, že reklam klidem, s nímž pojídají
ní kanceláře jsou sexem housku, praví někteří spi
nejprosycenější, jemu nej sovatelé, že vše je ztrace
oddanější a nejvděčnější no, že pro lidstvo není zá
instituce na světě. Když chrany.
Hledání skutečnosti ved
kapitáni tohoto průmyslo
vého odvětví došli k pře lo Hemingwaye k tomu,
svědčení, že sex může být aby byi stručný a užíval
účinné lákadlo, začali si prosté řeči, kterou nemů
počínat bez. zdrženlivosti. že být nic zakrýváno ani
Ovšem že spojí hotel a nic nad skutečnosti budo
sex, to je snadné, ale ta váno. Cílem byla střízlivá
ké letadlo a sex. Ovšem že počestnost, je-li možná.
nalézají souvislost mezi ví Pryč s loužemi slov. Je-li
nem, pivem a sexem, ale něco neznámo a nemůže to
vyzpytováno,
pak
rozšiřují to nepravděpo být
dobně. Snad nás ještě če nechť nastoupí vznešenost
mlčení.
ká: sýr a sex.
;
P o této dietě, již He
Reklamisté ovšem ne
jsou tragikové nýbrž vese mingwayova generace ulo
lí chlapíci. Sex, je jž nabí žila stylu, mohlo se zdát,
zejí, není sexus necans, že rétorika je z literatury
vražedné pohlaví francouz navždy vypuzena. Avšak
ské dekaáence z konce mi každá generace - začíná
nulého století. Je to - pro znovu a pohrdá odkazy mi
ně - sexus výdělečný. Do nulosti. Tak se stalo, že
poručují sexus jako krato stará, vlastenecká rétorika
chvíli, pohodlnou, lehoun pominula, ale -byla vystří
kou činnost, jako jednu z dána rétorikou nevlastevěcí, jež možno nalézt na nectví, i leckterou jinou
ulici, když člověk jde do rétorikou. Je rétorika cud
mů. Láska bývala velkým nosti, ale je i rétorika neproblémem mužů a žen. eudnosti. Doba je ode dna
Nikoho nemusí bolet hla zvířena, vůle- skupin je vyva z lásky, k jaké rekla- drážděna ve světě, jenž se
misté navádějí. Žijme pří přestavuje, a literatura je
jemně, Můžeme žít příjem zpolitisována více než kdy
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jindy. Nová Levice přišla
se svou rétorikou, vznikají
básně, které se liší od po
litického úvodníku jen tím,
že text je rozdělen na
kratší řádky. Opět se bro
díme loužemi slov, i když
jiných slov. Máme spiso
vatele chválit za to, že
sebral mnoho slov, aby se
vyjádřil? Nesvědčí to o je
ho píli? Solidní kritikové,
kteří zbyli, trvají na tom,
že mnohomluvnost je jed
ním z pádů vznešenosti.
Je-li mnoho slov na jedné
hromadě, tu je nasnadě
domněnka, že jsou to sot
va slova přesná. Avšak
je to přesnost slov, co
udržuje morálku literární
činnosti. Americký spiso
vatel Norman Mailer jde
včele mnohých věcí, také
v čele spontánní mnoho
mluvnosti. Není thematu,
aby ho nenapadala úžasná,
obdivuhodná spousta slov.
Avšak se svou obvyklou
upřímností se k čemusi do
znal. Psal román a slíbil
si, že jednou, tentokráte,
bude užívat jen přesných
slov. Zkusil to. K svému
údivu shledal, že mu to
předělalo román,, změnilo
charaktery jeho postav i
děj románu, musil- začít
znovu, od začátku.
Některých - uctivostí je
třeba se zbavit. Z uctivo
sti k spisovatelskému po
volání se obyčejně předpo
kládá, že všechno, co kte
rýkoliv spisovatel píše, Vy
chází z hlouby jeho duše,
z 'jeho zkušenosti a z jeho
utrpení' To je daleko prav
dy. Vůbec se zdá, že so
ciologie se málo zabývá
tou velkou společenskou si
lou, jejíž jméno je napo
dobování. Odvažujeme se
dohadu, že těch, kdo se
vlastní myslí ryjí ve sku
tečnosti, je vždy méně než
těch, kteří napodobují ně
koho jiného. Objeví se be
ran, a kdo nejsou více než

literáti, jako stádo se vrh
nou za ním. Freud byl ta
kový beran, Celin byl. A
následovníci bývají fana
tičtější než jejich vzor a
často ztrpčují jiným život.
V jejich rukou se změní
mistrova nauka v hrubý,
necitlivý
mechanismus.
Někteří velci lidé si to uvědomovali. Marx řekl “ já
nejsem marxista” . Toistoj: “ já nejsem tolstojovec” . Masaryk se dívával
skepticky, skoro s nechutí
na své nejokázalejší, následovnictvím nejvíce se
honosící následovníky.
A exilový
spisovatel
shledá, že ve svobodné li
teratuře panuje
jakési
championství. Hemingway
si řekl: “ Překonám Tolštého” . Norman Mailer si
řekl: “ Překonám Hemingwaye.” Exilový spisovatel
ovšem musí hledat' vzor
skromnější. Jak se litera
tura stále vyvíjí ,v nových
okolnostech, vždy někam
sklouzne. Vždy znovu se
pak spisovatelé a kritiko
vé usnesou na nějaké re
formě a vždy znovu na to
brzo zapomenou. Směry se
střídají. Je nějaká .gene
rální reforma, která by se
týkala příslušníků všech
směrů? Snad je. Existuje
modlitba Antona Pavlovice
Čechova:, “ Nedovol mi, o
Pane, abych soudil, co ne
znám, nebo čemu nerozu
mím.” Vskutku, jak velice
by se literatura změnila,
kdyby spisovatelé psali
jen to, co vědí, jen o tom,
čemu rozumějí. Byla by to
nejdůkladnější revolta v li
teratuře.

Phannacy

LÉKÁRNA
MARKOV'S
144 Elgin St.
CARLTON, Vic. 3053
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Vězňové, držení v SSSR pro své přesvědčení (Amnesty International, Londýn, 75}

Souostroví Gulag dnes
V minulém čísle HD jsme si všimli té části zprávy Amnesty International,
která se zabývá psychiatrickými léčebnami, kde jsou sovětští disidenti drogami
a jinými lidumilnými metodami zbavováni schizofrenie nekonformního myšlení.
Ale Velký bratr má ještě jiné možnosti, jak přivést své odpůrce — i potenciální
— "k rozumu".
Zákoník z roku 1926, odluce státu od církve a nezakročí. Obhájce, které
jehož absolutní libovůli tak církve od školy, ústní ne ho má zatčený právo si
průkazně odhalil Solženi- bo písemné rozšiřování fa  zvolit, nesmí svého maneyn v první knize Sou lešných údajů, které zne danta hájit příliš oddaně,
ostroví Gulag, byl roku važují sovětský stát a sy: jinak je vyloučen nejen ze
1960 nahrazen novým zá stém ;” organizování nebo strany (60% advokátů jsou
koníkem, který zdánlivě řízení náboženských sku straníci),ale i z advokát
není už myšlen jako' zbraň pin, které navádějí občany ního kolegia, protože se
jediné strany a - také k odmítání společenských “ neřídili politickou linií
ovšem jen na oko - nedělá nebo občanských povinno strany” . Ale ani sěbeobratrozdíl mezi obyčejnými stí.
nější obhajoba nepomáhá.
zločinci a politickými opo
nenty režimu. Podle ofi
ciální téže totiž opozice v
Sovětském svazu neexistu
je.
Zákoník zavádí vý
znamnou novinku: nikdo
nemůže být uvězněn, leda
že ho soud shledá vinným
zločinem, který zákon v
době spáchání označoval
za zločin. Trestní řád z
téhož roku zakazuje noční
výslechy á určuje, které
činy smí - za dohledu pro
kuratury
vyšetřovat
KGB. Jsou to “ zvláště ne
bezpečné činy proti státu:
protisovětská agitace a
propaganda; organizování,
směřující
k
spáchám
zvláště nebezpečných činů
proti státu nebo účast v
protisovětských organiza
cích; porušení zákonů o

To jsou ostatně zároveň
nejčastější otmnění, která
z občanů dělají disidenty.
A je to lehké: hesla, kte
rá nosili v srpnu Í968 de
monstranti na Rudém ná
městí, “ Pryč s okupan
t y !” , “ Ruce pryč od Čes
koslovenska!” , “ Svobodu
pro Dubčeka!” , “ Za~vaši
i naši svobodu!” , to jsou
přece falešné údaje, zne
važující sovětský stát a
společenský řád.
P ři zatýkání - jak vysví
tá ze sovětského samizda
tového časopisu Kronika
běžných událostí - se po
dezřelí bijí hlava nehlava.
Amnesty International při
pomíná, že tyto metody
jdou na vrub místních po
licistů, že však nikdo na
vyšších místech proti nim

VÍDÁ PODLE
KREMELSKÉHO ORLOJE
Jaroslav Kuieba
A ť napínám svou fantasii jak chci, sovětskou sku
tečnost nedohoním nikdy. Ta nechává daleko za sebou i Saltykova-Sčedrína a Gogola, Zosčeafco pak by
se ji neodvážil zachytit. Ale chtěl bych. abyste z
ní cípek zahlédli i vy a budu vám proto vyprávět pří
pad kybernetika Jurije Gastěva. případ, který se na
mouduši v Sovětském svazu přihodil, a nikde jinde
se nemůže stát (snad ještě v Československu).
Ten vědec Jurij Gastěv mě! už oa svém kontě na
stopadesát zveřejněných vědeckých prací, když mu
napadlo, že je konečně čas ucházet se o titul CSc.
Napsal tedy disertaci s překrásně vědeckým titu
lem “ Homomorfismy a modely — logicky algebraic
ké aspekty simulace” . Kdybyste se mě zeptali, o čem
jeho práce pojednávala, musel bych se přiznat, že
nemám tušení, že však mám zato, že i kdybych je
měl, nikdy bych nebyl vývody kandidáta in spe po
chopil. Mé mezery ve vzdělám však stejně nehrají
pro další průběh roli.
Gastěvovi byl na základě disertace propůjčen ký
žený titul a. studie měla vyjít. To však v Sovětském
svazu není tak jednoduché. Předtím si ji vzali na
paškál tři komise stejně nesrozumitelných vědců,
shledaly,, že je práce charošaja, vót dělo, zkrátka
oukej, až nato, že v ní Gastěv neokrášlil své dedukce
pražádným citátem z Vladimíra Iljiče, což se se
zavřením obou oči dalo vysvětlit tím, že za života
“ starého Kuzmiče” nikdo o kybernetice nevěděl, ani
on, ačkoliv viděl dopředu nejméně takových 188 a
půl léta. Disertace vyšla a za několik měsíců poté
začal tanec.
Několik vědců, zvláště oddaných straně, se poza

Kdo byl jednou obviněn z
politického zločinu, je ta
ké odsouzen. A I nezná pří
pad zproštění obžaloby.
Tresty si odsouzení od
pykávají bud’ ve vězení
nebo v táboře nucených
prací. K tomu může při
stoupit “ exil” , což zname
ná, že odsouzený musí žít
na jednom, obvykle malém
a odlehlém místě, smí se
volně pohybovat, ale je
pod
bedlivým dozorem
místní policie. Dnes se tá
borům, lágrům, říká ofi
ciálně kolonie. Rozeznává
se několik druhů: obecné,
zesílené, přísné a zvlášt
ní. Liší se od.sebe rozdíl
ným počtem povolených
návštěv, dopisů, doplňko
vým nákupem potravin,
také ovšem množstvím a

tvrdostí požadované práce.
Osoby, na něž je uvalen
“ zvláštní režim” ,
jsou
drženy v celách a dostáva
jí právě tak jako odsouze
ní do vězení méně jídla.
Samovazba je zakázána,
ale umístění ve společné
cele si třeba historik Moroz vymohl r. 1974 teprve
dlouhou hladovkou.
Podle oficiálních údajů
byly mezi r. 1953-57 zruše
ny dvě třetiny koncentrá
ků a stejný počet vězňů
prý byl propuštěn. R. 1953
pracovalo - zase podle ofi
ciálních zpráv - v tábo
rech na tři milióny věz
ňů. Z propuštěných dvou
miliónů byla
převážná
většina politických. A I od
haduje podle různých pra
menů, že SSSR má dnes
aspoň milión vězňů, z to
ho 1%, tedy deset tisíc,
politických. Těžce pracují
cí člověk - a nikdo se ne
bude domnívat, že se v so
větských nápravných září
zeních lepí pytlíky - potře
buje 3.900 kalorií denně
Vězňové dostávají pouzí
2.600 kalorií, v trestnýcl
celách jenom 1.300 kalorií
Za toto zásobování se jim
denně strhává 42 kopejek
Jen nemocní dostávají jíd
lo zdarma. Kromě nákupu
při kterém vězňové směj:
(Pokračování na str. 15)

stavilo nad. tím, že mezi 232 prameny, uvedenými v
registříku. se vyskytují i takoví pavědci, kteří se pro
kazatelné uchýlili od linie strany a nejsouce dost
bdělí, vylétli při jedné zatáčce, kterou neočekávaně
provedla jaksi z ideologické dráhy a stati se tím
pádem pančovanými nepřáteli lidu. Třebas takový
f yzik Vaieatin Turčin nebo matematik
Jesernn-VoinÉi. kteří zašli tak daleko, že přestali mít
právo nazývat se soudruhy a hfffi se vši hanbou vy
kázáni ze zemé. To. že Gastěv zahradí jejich
do pramenů, z nichž pro disertaci čerpal, nesvědčilo
o příliš kladném postoji k socšalistáckému pořádku,
a to tím méně, že je tam uvedl z přátelství, neboť
jejich průzkumy se disertačního tématu vůbec-netý
kají.
Když takto zdravé jádro sovětské kybernetiky upo
zornilo na vážné ideologické nedostatky Gastěvovy
studie, ukázalo se. že to se sovětskou vědou není
tak zlé, jak se snaží svým posluchačům nakukat zá
padní sdělovací prostředky. Netrvalo dlouho a jed
nomu zvláště bdělému udeřil do oka tento údaj:
“ J. Cheyne a W. Stokes: Dech smrti ohlašuje zno
vuzrození ducha — Mind, březen 1953.” Byli tihle
dva pánové vůbec kybernetici, vznikla otázka, a hned
druhá, ještě důležitější: patřili mezi pravověrné? Ne
byli to podlí zaprodanci Wall streetu nebo Vatikánu?
Kybernetici sovětští takové kolegy neznali. Bylo,jen
přirozené a v nejlepší tradici sovětské vědy a života
vůbec, že tuto podezřelou okolnost hlásil kdosi vedení
sovětské Akademie věd. A tam jsou vám tak chytří,
že hned odhalili strašlivý Gastěvův zločin. Však se
Gastěv celkem bez mučení k němu přiznal. D řív než
jej pro výstrahu všem poctivým soudruhům vylíčím,
musím osvětlit, kdože to ti Cheyne a Stokes jsou.
Nikoli matematici a už vůbec ne kybernetici. P ře
devším to však nebyli velcí sovětští lidé, nýbrž do
cela malí lékaříci ve srovnání třebas s dr. Luntsem

Jak zvony líti
Vavřinec Křička z Bítyšky (

1570)

Kdo chceš zvony dělat!,
vezmeš hlíny hrnčířský,
vezmeš formu dřevěnou nebo železnou,
hlínu budeš tlačiti, potom necháš a ť do
sebe uschne a uschnout dáš hrnčíři
vypáliti.
Potom, když plášť sejmout máš,
dáš na věchty slaměný,
vezma perlík, palici — formu vyrazíš,
oheň do ní uděláš, aby se vosk vtáhl do
hlíny
á všecka tak spolu se vypálila.
Když chceš liti na zvonová formu, spustíš
ji do jámy na kříž a usadě dobře pak
přeměříš,
aby byla rovně. Potom zvonovú formu
dobře zalamuješ, uděláš žiábky a zástavy
každému. Pak vezmi révoví, spal na prach
a popel, vezmeš ten popel, sůl, vocet a
křídu
a žluč od vola, to zamícháš spolu.
Chceč-li k tomu přidati kostí z telecí hlavy,
spále to na prach a stluče, tehdy proseješ
a do toho dáš.
K zvonům máš vsaditi do peci na jeden
centnýř
hlíny, sedm centnýřů mědi.
Má-li zvonovina dobrá být, na deset
centnýřů
dávej tři centnýře cínu.
Když tu zvonovinu sleješ — necháš
ustydnout
a potom vytáhni z jámy; vodtlučeš hlínu ze
zvonu, nejprve jádro a potom po vrchu
všecko.
Děj pokoj našim dnům .. .
Zvon vyndáš, pak ho odštrotuješ a budeš
vytírat
kamenem pískovým čistě.
Vypravíc budeš mít hotový zvon.
Dej pokoj našim dnům, neboť není statku
potřebnějšího pro naše životy, nežli dnové
pokoje plní.

ze Serbského institutu, který byl průkopníkem psy
chiatrických léčeben v SSSR, v nichž se sovětští
intelektuálové léčí z ideologických úchylek. Ti dva
Irové, Cheyne a Stokes. ž3i v 19. století a zkoumali
činnost srdce umírajících osob. Čirou náhodou, nikoli
na základě leninských pravd, přišli na to, že poru
cha dýcháni, pocházející od ochrnutí dechového cent
ra. je symptomem akutního selhání srdce. Bez ohle
du na to. že tohle vyzkoumal už ve 13. století velký
sovětsky vynálezce Ivan Pavlovic Petrov, nastolila
západní věda “ Cheyne-Stokesovo dýchání” jako znám
ku akutního nebezpečí života.
Ptáte se, jak se tedy tito dva mastičkáři dostali
do sovětské kybernetiky? Tu se právě ukazuje Gastěvova podlost ve své plné obrovité nestvůrnosti. Je
ho otec, starý bolševik, byl tak nějak omylem po
praven roku 1938, jeho matka a starší bratři zatčeni
— také jaksi omylem. Místo aby se s tím mladý Ju:
rij dovedl -vyrovnat po komsomolsku jako Pavka Morozov, zarputil se a dostal souchotiny. V březnu 1953
ho nicméně poslala sovětská moc do sanatoria a byl
tam právě v té době, kdy rádio hlásilo, že slunce
národů a záštita míru, Josef V. Stalin umírá a že
u něho lékaři zjistili Cheyne-Stokesovo dýchání, “ Cheyne-Stokes — to je konec,” vykřikl jeden z Gastěvových spolupacientů, lékař. “ Je na čase obstarat lá
hev vodky!” Taváryšč Stalin skutečně za několik
hodin skonal. Celý svět zaplakal, jen Gastěv pívá od
té doby každý rok 6. března na zdraví Cheyna a
Stokese. Zašel ve své perfidnosti tak daleko, že při
obhajobě své kandidátské disertace zapěl na ty dva
ranhojiče chválu, protože “ jejich báječné výsledky
mu umožnily počátkem r. 1953 ukončit vědeckou prá
ci, ba umožnily práci celé jeho generace” .
Gastěv byl už dávno sesazen, ale případ nabádá
sovětskou vědu pro budoucnost: “ Scientiae candidati,
bděte, Stalin je stále živ ý !”
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Jarka Vlčková
•
Průkopník moderní architektury Jan Kotěra se
narodil 18. prosince 1871 v Brně. Jeho osobnost je
eharakterisována prvkem úniversalismu, jenž je ob
sažen v jeho nazírání na architekturu a i v dobovém
Uměleckém cítění. Z jeho obsáhlého díla uveďme
Mozarteum a budovu právnické fakulty Karlovy uni
versity. Jeho architektonické snahy pochopil staro
sta Hradce Králové dr. Ulrich a umožnil mu, aby se
podílel na souhrném díle městských úprav.
• Josefu Hanušovi, který zemřel 19. 12. 1941 v Brně,
patří vedle Jakubce a Máchala významné místo v
literární škole Vlčkově. Své dílo věnoval především
době obrozenecké a tak z jeho pera vyšly význam
né studie o Šafaříkovi, Voigtovi, Pelcovi aj. Svoji
iniciativu věnoval i boji proti pravosti RKZ.
• K. Sezima se zabývá ve svých literárních roz
borech v knize Masky a modely spisovatelem Jaro
slavem Marchou (vl. jm. Dominik Nejezchleb), který
působil v olomoucké a později brněnské redakci Sel
ských listů a od r. 1910 se stál členem vedení agrár
ní strany na Moravě a ve Slezsku, po osvobození je 
jím poslancem a později senátorem. Jeho nejzralej
ší román Ptačí chléb vyšel r. 1921 a dostalo se mu
o dvě léta později pokračování v knize Kamarádi
lesů.
• V okolí Ládví právě točili film Městečko na dlani
a Karel Hašler měl nad filmováním odborný dozor.
Marie Glázrová si právě velmi obratně počínala se
snopky na poli, když najednou přijela osobní mercedeska s poznačovacím číslem gestapa, z níž vy
stoupili dva muži. Tehdy viděli naši herci Karla Hašlera naposledy. Zemřel 21. prosince 1941.
• Arnošt Lustig, který se narodil 21. 12. 1926, pro
šel za okupace postupné několika koncentračními tá
bory a na jaře 1945 se mu podařilo uprchnout ztransportu smrti. Jeho vzpomínky na tyto dny tvoří
knihy Noc a den, Démanty noci, Dita Saxová a Ni
koho neponížíš.
v
• Slovenský dirigent Jan Meličko se narodil 22. 12.
1846. Věnoval se úpravám lidových písní a skladbám
určeným lidové zábavě. Tak vznikly čtyři harmonisace k veselohře Obžínky. Zemřel 7. 9. 1926.
•
Vzpomínám na překrásný překlad Apollinairovy
Fantasie (tak zněl původní název knihy Kacíř a spal),
který pořídil pro Avehtinum překladatel Jaroslav Zaorálek a jenž vyšel s lepty Jana Konůpka. Jaroslav
Zaorálek se narodil 22. 12. 1896 a patřil mezi naše
nejlepší překladatele a to proto, že dokonale ovládal
kromě cizích řečí i češtinu Ve všech jejích nuan
cích.
• Vámošův vrcholný román Odlomená haluz byl ozna
čován za dílo sociálního buřiče. Gejza Vámoš, který
se narodil 22. 12. 1901, byl lékařem v Piešťanech a
ke svým povídkám bral themata i z lékařského pro
středí (Atomy Boha). Rasový útlak jej vyhnal r.
1939 do Světa, do Číny a Brazílie, a po nuceném
odchodu z vlasti se už k tvorbě nevrátil. Zemřel 18.
3. 1956.
• Dalším literárně činným lékařem byl Ondřej P ři
kryl, který působil jako lékař v Prostějově, kde stál
v čele veřejného života. Byl starostou města a později
senátorem za národně demokratickou stranu. Ondřej
Přikryl, který zemřel 22. 12. 1936 v Prostějově, je
označován za velkého básníka Hané. B. Slavík se
zabývá jeho pracemi v Hanáckém písemnictví.
• Prvními akordy Pochodu umělců, který složil
Antonín Jindřich Veit, byl zahájen slavností průvod
masek na plese ve Stavovském divadle dne 29. 2.
1848. Mezi nimi kráčel i slovanský Lumír, živé ztě
lesnění nejoblíbenější postavy Rukopisů. Představo
val jej Ferdinand Břetislav Mikovee, který před ne
dávném přišel se svou ovdovělou matkou ze Sloupu
u České Lípy, kde se dne 23. 12. 1826 narodil, dc
Prahy jako rodilý Němec a tu se- začal tak houžev
natě učit češtině a tak přilnul k českým snahám,
že byla brzy dávána v Stavovském divadle jeho hra
Záhuba rodu. Přemyslovců. Jako divadelní teoretik
podporoval vznik romantického dramatu a stavěl se
kriticky proti jeho pojetí demokratickému, jež zastá
val Tyl.
• V českém literárním zápolení nebyla nikdy nouze
0 různé literární polemiky, jež byly někdy vedeny
1 dosti neomaleným způsobem. Mezi takové patří
kritika dr. Jiříka, jehož Jan Herben napadl v čase
že pro studii o Moreauovi (Rozhledy 1897) opisová
z Muthera. Jiřík se bránil a usvědčoval Herbena, ž<
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KNIHY Z EVROPY Z NOVÉHO KNIKUPECTVI ■

Souostroví Gulag

Rádi Vám opatříme knihy odborné; romány, g
(Pokračování se str. 9)
dětské — ve světových i východoevropských ja -g
při mastných cenách utra
zycích, jakož i publikace všech východoevropských* 1
tit 10 rublů měsíčně (v
•migraci,
1 1
-1 trestných celách toliko 2
Specielní katalog knih o Československu a vý-g ^
ruble), vylepšují stravu
chodní Evropě v německém jazyce. Výstřižková* ^
rězňů balíčky příbuzných.
služba z německy psaných novin. Oddělení film o-j .
Vězni, který si odpykal
Evých publikací. Vyžádejte si zdarma seznamy! g polovinu trestu, jsou. po
Pište (i česky) na:
g -voleny tři balíčky do pěti
kg, v nichž nesmějí být
DIALOG, Mainzer Ldstr. 50,
g třeba bujónové kostky,
|^^D-60M ^^m ikfurt/M . 1, West Germany
■ protože prý “ vzrušují” .
Každá trestní kolonie má
mít stanici první pomoci a
aspoň jedna kolonie v
• '—
!
~
----------------------------------Dblastí řádně vybavenou
nemocnici. Ale pro nedo
statek lékařů ošetřují věz
ně medici právě odkojení
fakultou, felčaři. K tomu
přistupuje
katastrofální
nedostatek léků a lékař
ského zařízení.
Cílem věznění má být jak se oficiálně praví náprava vězně a jeho pře
výchova. Převýchova se
ovšem děje bez vězňova
220 LYGON S T R E E T , CA RLTO N , 3053
souhlasu a vedou k ní čty
ři
cesty. Především způsob
Telephone: 347 5242
odpykávání trestu (tu hra
je největší úlohu snižová
ní přídělu potravin). Dru
pro knížku Na dědině opisoval z Pečírkova Kalendá hou cestou je práce, neboť
ře a otiskl Herbenův test překladu “ Obrázky z flámKazachstánské
ského života” šťastné náhody a nehody (podle H. podle
Consciencé). Kritiky Herbenovy se mnohdy nelíbily Pravdy “ tábor nápravních
ani jeho příteli TGM, o němž napsal Herben řadu prací není ozdravovna, tu
knih. Autor kroniky Do třetího a čtvrtého pokolení, se musí makat” . Zvyšová
Jan Herben, zemřel na štědrý den 1936 v Praze.
ní pracovní normy za sou
• 25. 12. 1876 se narodil František Machát, spolu1
tvůrce úředního názvosloví mást, hor a řek v ČSR. časného snižování přídělu,

,■

L. & G. Pergl

odborníci v optice

*_____________________________

J

Redigoval Velký Ottův zeměpisný atlas a i sbírky
nástěnných školních map.
• Dr. Milada Horáková, poslankyně nár. socialistic
ké strany,- prohlásila v závěečné řeči procesu, v
němž ji Gottwaldův režim odsoudil k trestu smrti, že
přejímá plnou odpovědnost za všechny své. činy, že
si ponechá své přesvědčeni a že se neprosí o žád
nou milost, Dr. M. Horákova se narodila 25. 12. 1901.
• Snad nejzajímavější posmrtný soud o českém králi
Rudolfu II. napsal pražský universitní profesor Jan
Jesenius. Ač čeští protestantští stavové, z jejichž
hlediska se Jesenios vyjadřoval, neměli nejmenšího
důvodu ke spokojenosti s Rudolfovou vládní politi
kou, byly všechny chyby a omyly Rudolfovy přičte
ny na vrub jeho okolí a on sám se podle Jesenia
dopustil pouze neprozretetaosti, že z ohledu na osob
ní pohodlí ponechal volné roce temným silám dvora.
A byl to Jesenius, jenž vyslovil názor, že Rudolf II.
byl člověk laskavý a jemný, známi se však i o jeho
vrozené vážnosti a nechuti k žertování. Lékař Jan
Jesenius se narodil 27.12. 1566.
• Když Zikmund Wínter staral materiál k chysta
ným Dějům vysokých škol pražských také v proto
kolech o porádách umvmsSréch profesorů, přišel na
to, že v zápisech z r. 1628 po posledním zápisu před
bělohorském (ze 7.’ 1L 1621, tedy den před osudovou
bitvou) jsou dva prázdné listy, netknuté, bílé, bez
řádky, za n im i pak zase další zápis až za měsíc po
bělohorské bitvě. Ty dva nedopsané listy, to bolest
né odmlčení se universitní knihy. Winíxa neobyčejně
rozrušilo. A to,, co ony dva Jisty zamlčely, Winter
pověděl a oživil ve sván Mistru Kampaňoví- Zikmund
Winter se narodil 27. 12. 1846 v Praze.
• Na vyšehradském hřbitově odpočívá církevní ma
líř František Sequens. jenž se narodil 28. 12. 1836.
S jeho díly se setkáme v četných pražských chrámech.
Ve svatovítské katedrále jsou to malby v kapli sv.
Ondřeje i v chrámové předsíní, do kaple P . Marie
navrhl okna. rovněž i do kaple arcibiskupské. Také
okna ve farním kostele sv. Jindřicha a v arciděkanském chrámu sv. Ludmily jsou provedena podle je
ho návrhů. Ani chrám sv. Václava na Smíchově není
bez tknutí jeho štětce. Malý obraz P. Marie Maggiore

jaká to nádherná cesta k
správnému politickému ná
hledu!
Důležitým pro
středkem převýchovy je
tzv. “ politická výchova v
duchu poctivého poměru k
práci, přesného plnění zá
konů a respektování socia
listického života společno
sti” , dále “ agitace a pro
paganda, jakož i vysvětlo
vání sovětského zákono
dárství” . Aspoň jednou do
týdne se vězni musí zú
častnit politického škole
ní, při kterém se v disku
si s přednášejícím odvolá
vali třebas na Chartu lid
ských práv, načež dostali
udivenou odpověď: “ Po
slyšte, to je ale přece pro
černochy . . . ”
Čtvrtou cestou k převý
chově trestanců je obecné
vzdělávání a profesionálně
technické školení. Každý
politický vězeň, který opouští tábor nebo vězeni,
má mít vědomosti žáka,
který prošel osmi třídami
obecné školy. Vzhledem k
tomu, že většina politic
kých vězňů má vysokou
kvalifikaci ve svém oboru,
ve kterém se po dobu
trestu nesmějí vzdělávat,
je i tento teoretický poža
davek výsměchem dnešní
sovětské společnosti.
J. S.

je poznamenán jeho paletou a i postavy proroků nad
arkádami tohoto chrámu.
• Sad poblíž Ústavu národního zdraví v Praze-Vysočanech zdobí busta .Muž, která je dílem sochaře
Vincence Makovského, jenž zemřel 28. 12. 1966.
• 29. prosince 1926 zemřel pražský rodák, německý
básník Rainer Maria Rilke, který věnoval svou první
sbírku básní rodnému městu a nazval ji příznačně
Larenopfer — Oběť lárům. Rilke je pochován ve
švýcarském městě Raronu.
• Hudební skladatel Petr Vranický, který se naro
dil 30. 12. 1756, psal zejména opery a operety, byl
činný v proslulé kapele Esterházyho, a r. 1785 se
stal ředitelem orchestru c. k. dvorní kapely ve Víd
ni.• Jiří Ignác Linek zemřel krátce po Mozartovi —
30. 12. 1791. Linek je typickým příkladem zvláštního
a neobyčejného hudebního nadání českých kantorů,
jichž bylo u nás na sta. Nejznámější jsou snad jeho
Fanfáry, jež složil ke korunovaci Marie Terezie.
• 30. prosince 1901 zemřel v Praze malíř Soběslav
Hippolyt Pinkáš, přítel Mánesův, který se zúčastnil
bojů na barikádách v roce 1848. Byl hlavním redak
torem publikace “ Národ sobě” vydané po požáru Ná
rodního divadla.
• Desetipatrový mrakodrap býv. Všeobecného pensijního ústavu, činžovní domy na Letně a jiné stav
by pražské jsou dílem architekta Josefa Havlíčka,
který zemřel 30. 12. 1961. Za jeho spolupráce byla
rovněž postavena na Alšově nábřeží Kafkova socha
Josefa Mánesa.
• 31. prosince 1891 se narodil v Semilech Jindřich
Hybler, hudební skladatel, varhaník, žák J. B. Foerstra, jehož byl osobním sekretářem. Jeho skladatelské dílo (asi 50 opusů, většinou vokálních) je velmi
poutavé, pro neprůbojnost skladatelovu všaik téměř
neznámé.
• Stadionova ústava rakouského císařství tzv. oktrojovaná, vydaná císařem 4. 3. 1849 při rozehnání kroměřížského sněmu, byla odvolána 31. prosince 1851.
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Překlad a diktát

DÁREK

Cs. občané jsou klamáni na každém krok* « <a* zajisté neni tíuvod, proč by tomu nemělo být i ve
sféře dějin umění. Encyklopedie limem nové doby (Odeon, Praha, 19/4) jen potvrzuje, jak je současna
čs, knižní fronta zkorumpovaná a vydaná na pospas politickému tiaku a pirátství těch, kteří řídí dnešní
kulturní život v ČSSR. Pařížská Librarie Larousse vydala před časem mohutné encyklopedické dílo “ Umě
ni a lidstvo", zachycující ve čtyřech dílech výtvarný projev od pravěku až po současnost. Francouzský
originál byl kromě do angličtiny přeložen I do dalších jazyků a přestože je koncipován na principech
západně orientované historie a estetiky, povšimnul si jej v době liberalizace i čs. knižní trh — právem.
V roce 1967 vyšel v Praze první díl (Uměni pravěku a starověku) a následovaly svazky věnované stře
dověku, renezanci, baroku a posléze pak nové době. Zejména tento poslední díl dokumentuje Brežněvovu
doktrínu, jak je diktovaná i na úseku dějin umění. Nakladatelství krásné literatury a umění Odeon
mělo zřejmě své důvody (ekonomické, smluvnf a snad i jiné), proč kniha vůbec vyšla, i když jeji
původní koncepce nezapadala do koleček dnešni čs. vydavatelské politiky. Leccos tak bylo zapotřebí
ubrat, mnohé přidat, aby český čtenář neutrpěl ideologickou újmu. A tato Indoktrinace se schovala do
tiráže za oznámení: překlad pořízen z francouzského a anglického vydání. Francouzští autoři věděli,
že Kupka, Hájek či Křížek byli čeští umělci, i když nežili doma, nebo že Medek, Veselý či Balcar patřili
mezi pilíře pražského spirituálního abstrakttvismu. Odborníci Odeonu však tyto informace přeložili tak,
že je vynechali a připojili statě o proletářském a socialistickém uměni včetně plejády vyznavačů tohoto
uměleckého směru, který původní autoři do statě vůbec nepojali. A tak se překladatelé i vydavatelství
Odeon tvůrčím (?) způsobem zapojili do lživé "vlny angažované malby" a dali se do služeb "monumen
tálního a dekorativního" klamu zejména toho českého čtenáře, který nemá možnost konfrontace.
Nemohu zde porovnat více než jednu malou stať — o československém malířství, její
franštiny či angličtiny do češtiny však napoví mnoho>.
Malířství. — Čeští malíři nastupující ve 20. století
prošli formálním i obsahovým vlivem fauvismu a
expresionismu a nezůstali nedotčeni ani kubismem.
Umělci sdružení v tvůrčích skupinách a spolcích
(Osma, Tvrdošíjní, Jednota umělců výtvarných, Má
nes, Umělecká beseda) se vyrovnávali se soudobými
evropskými uměleckými směry a dospívali k vlast
nímu osobitému výtvarnému projevu: Bohumil Kubišta (1884 — 1918),'Emil Filla (1882 — 1953), Josef Ča
pek (1887 — 1945), Václav Špála (1885 až 1946), Ota
kar Kubín 1883 až 1969), Jan Zrzavý (* 1890), Anto
nín Procházka (1882 — 1945), Václav Rabas (1885 —
1954) a jiní. Novou podobu vtiskly umění v Českoslo
vensku pokrokové ideje dvacátých let. Přivedly tvor
bu k proietářskému a sociálnímu umění, které se sta
lo základem novodobé tradice. Nositeli tohoto proudu
byli Pravoslav Kotík (1889 — 1970), Karel Holan
(1893 — 1953), Miloslav Holý (1897 — 1974) a Václav
Mašek (1893 — 1973). Bohatost a osobitost malířské
ho projevu jsou typickými znaky pro českou malbu
meziválečného období ve všech malířských druzích.
Kromě již zmíněných malířů je třeba jmenovat Ru
dolfa Kremličku (1886 až 1932), Josefa Ladu (1887 —
1957), Vojtěcha Sedláčka (1892 — 1973), Vlastimila
Radu (1895 — 1962), Vincence Beneše (* 1883), Jana
Slavíčka (1900 — 1970), Františka Bidla (1897 — 1945)
aj. Odpor celého národa proti fašismu, španělské ob
čanské válce a hitlerovské okupaci se staly ideovou
základnou pokrokově angažované tvorby, která na
lezla své pokračování po r.. 1945' v novém vztahu ke
skutečnosti a k idejím socialismu. Široká výrazava
rozmanitost a tematická i ideová závažnost pnaesiy
již řadu pozoruhodných děl starší i mladší generace;
Antonín Pele (1895 až 1967), Jiří Trnka (1912 —-1969),
Karel Svolínský {* 1896), František Tichý (1836 —
1961), Jozef Brož (* 1904), Adolf ZáÍKauský (* 1999},
Jan Bauch (* 1898), Bohumír Dvorský (* 13®}. K a 
rel Černý (1910 — 1960), Richard Wiesoer (1303 —
1972), Antonín Strnadel (* 191®).
Na Slovensku byla na počátku století situace odliš
ná. Převládal popisný realismus a akademický .fe
minismus, jak se pěstoval na. školách v Budapešti,
Mnichově a ve Vídni. Již před první světovou vilkou
se snažili o vytvoření národního sloha Martin Berka
(1888 až 1971), Gustav M aily (1878 — 1952) a JnL
Po r. 1918 se rozvinula čilá spolková a skupinová

Painting. Af the beginning of the century a modem
school of painting appeared in Pragoe; if evolved
gradualiy from Post-lmpressionism and the influence
af Gauguin towards Expressionism and Cubism( Anto
nín Slavíček, 1870 - 1910; Miloš Jiranek; Emil Filla,
(1892 - 1953). Bohumil Kubišta (1884 - 1918) came to
Cubism via Fufurium. František Kupka (1871 - 1957)
(924), who became an abstract painter, lived in Fran
ce (see under France). Surrealism was an impor'
fanf tendency in Prague before 1939. Folklóre Is a'
favourite fheime of Ludo Fulla (b. 1902). The presentday avant garde are inspired by a neo-Baroque sty
le; ihe most interesfing of its artist are Medek, Ve
selý a Jiří Balcar, whose style is similar to that,
of the Italian Novelli. Jaroslav Serpan (b. 1922) b«longs to the school of Paris.
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činnost. Nastoupila nová generace, která se rychle
orientovala v evropském současném umění. Jejími
protagonisty byli Mikuláš Galanda (1835 až 1938),
Ludovít Fulla (* 1902), Miloš Bazovský (* 1899). Po
dobně jako v Čechách zvedla se i zde vina sociálně
angažované malby ^ jejímž představitelem se stal Koloman Sokol (* 1902). Generace 1999 — Štefan Bed
nář (* 1909), Frico Hoffstadter (191® — 1354), Cyprišn
Majemík (1909 — 1945), Peter Matějka (1313 — 1512),
Ján Mudroch (* 1909), Juio NesnSt (* 19®S>, Ján
Želibský (* 1907) a další — zpodoiwvaia v polovině
třicátých let moderními výrazovými prostředky ži
vot všedního dne i expresívně nadsazené duševní sta
vy. Většina malířů vyjadřovala během dražte světové
války svůj odpor k režimu farmo© jinotajů a sámbolů (Ján Mudroch nebo Peter Matějka), také ti, kteří
žili v Praze např. Cyprián MajezaBn Begen Neván
(1914 — 1957), Ján Žebbský. Svůj oáper mohli otev
řeně manifestovat po r. 1545. kdy k prolíváiečtíý m
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na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ H LASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
toto dvojčíslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa.

Ten nejlepší
(Pokračováni se strany 7)
po Evropě a Africe. V Itálii spolupracoval s jiným
významným americkým dramatikem Tennessee Wixliamsem na scénáři SMYSL pro režiséra Viscontiho.
Stýkal se s jedním z největších filozofů Georgem
Santayanou a seznámil se se spisovatelem André Gidem. V několika následujících letech napsal celou
řadu románů, ale v roce 1953 zahájil z finančních
důvodů spolupráci s televizí, kde dosáhl širokého u- znání. Následovaly úspěchy na Broadwayi s divadel
ními hrami, mezi nimiž byla také hra Ten nejlepší.
Ve volném čase psal detektivky pod pseudonymem
Edgar Box. V roce 1960 se ucházel o- místo poslance
demokratické strany za stát New York. Ve své kam
pani žádal uznání komunistické Číny, větší výdaje na
vzdělání a snížení nákladů na zbrojení, neboť, jak
prohlašoval, Amerika má dost silné zbraně, aby kaž-'
débo komunistu zabila nejméně dvakrát, což prý je
mu ke spokojenosti úplně stačí. Později se stal kul
turním poradcem presidenta Kennedyho, ale politic-.
ky se postavil proti presidentovu bratru Robertu Kennedymu.
Vídal si americkou politiku nerozděluje na konzer
vativní a liberální, ale na konzervativní a zpátečnickou. Jeho politickým krédem je názor, že spo
lečnost se vždy má snažit o rozumnou nápravu chyb.
Gore Vídal je jedním z nejvtipnějších a nejvzdělanéjších debatérů a proto se .stal oblíbeným hostem mno
ha televizních pořadů, z nichž nejpopulárnější byl
“ Horká linka” připomínající československý rozhla
sový pořad z roku 1968 “ Písničky s telefonem” .
Americké vydání knihy “ Slovník současných spiso
vatelů” v závěru Vídalova životopisu dodává, že Go
re Vídal je šest stop vysoký, štíhlý, svobodný, a že je.;,
majitelem domu v New Yorku na řece Hudsonu a
další dům že má v nejdražší části města New .Yorků, na ostrově Manhattanu. Oficiální životopis končí ci
tátem Gora Vídala, jenž o sobě tvrdí, že ač není ná
božensky založen, hlásí se k mithraismu,. což je —^
abychom byli důkladní — starověké perské nábožen- ■
ství vzývající -boha světla, pravdy a slunce. Za
svůj literární vzor považuje-,Henryho Jamese a svůj
vztah k životu opisuje jako “ ne zvláště nadšený” .
To by bylo o dramatikovi a spisovateli Goru Vidalovi ve velmi zkrácené formě vše. Nezbývá, než
divadlu S. K. Neumanna, jež v Praze poprvé sezna
muje českého diváka s tímto význačným americkým
autorem, poslat tradiční divadelní pozdrav “ Zlom
va z".

»'***£ ***'
námětům přistoupila ideově závažná tematika z bojů
partyzánů, Slovenského národního povstání a pod.
Významná díla vytvořili i mladší umělci: Orest Dubay (* 1919), Viliam Chmel (* 1917), Vincent Hložník (* 1919), Ernest Zmeták (*, 1919) a jiní. Rozsáhlá
výstavba dala příležitost také monumentálnímu a de
korativnímu malířství..
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PEINTURE. — Au début du siěcle s'est développée á Prague une école modeme locaie évoluant
du post-impressionnisme et de Gauguin verš 1'expressionnisme et le cubisme: Slavíček (1872), Beneš
(1883), Jiranek, Filla (1892), Le cubisme a été rencontré á travers le futurisme par Kubista (1884-1918),
Kupka (1871 - 1957 (1626), précurseur de ťarf abstrait,
est également originaire de Tchécosiovaquie. Avec
Styrsky, Januček et Toyen (cf. Ecoie de Paris), Pra
gue fut l'une des citadeiles du serréaiisme avant
1939. La traditfon folkiorique se maintieni chez Čapek
(1887 - 1945) et Fulla. Kotik (1916) et Josef Sima (cf.
Ecoie de Paris) sonf deux artístes Importanfs de ia
giné radon sulvante. Un style néo-baroque semhle
insplrer 1'avant-garde actuelfe; les personnalités les
plus affirmées sonf Medek, Veselý, Jiri Balcar, doaf
le style volslne avec celul de 1'lfalien Novell!, i. Ser
pan (1684) apparflent 6 l'Eco!e de Parts.
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Krášlicí prostředek
Jiřina Zacpalová
Poslední lístek — mám či nemám? Popřát šťastné vánoce a poslat lístek jako
zástavu ulehčeného svědomí nebo neposílat nic a dál se stydět za hloupost,
kterou jsem provedla? Už od minulých vánoc jsem řešila ten problém a dnes,
v předvečer, nejsem dosud rozhodnuta.
Před svátky loňského roku jsem se vlastně ke Krásce vetřela. Nezáleží na
tom, jak se opravdu jmenovala, to já si ji tak pojmenovala, protože pro mne
byla zosobněním ženské krásy. Medově zlaté vlasy, sametové oči laně, nazlátlá,
jakoby ojínělá pletť. Znala jsem Krásku zpovzdálí celá ta dlouhé léta, co jsme
se přistěhovali do města, a ona se za tu dobu ani příliš nezměnila. Že už dávno
měla ztratit pečeť mládí, to napovídal věk jejích dětí i trochu zaoblená posta
va; její tvář však byla stále tváří 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 příležitost 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
sti v přízemí. Z pokoje
vedlo francouzské okno na
verandu, dveře do malé
koupelny. - Seděla jsem v
koutě na židli, a přemýšle
la, jak se dostát do druhé
části domu, kde, jak jsem
tušila, jsou ložnice a dalši
koupelna. Přitom ' jsem
nespustila oči z Krásky,
Proplouvala m,ezi hosty,
pro každého měla úsměv a
laskavé slovo. Nehrála
úlohu dokonalé hostitelky,
neoslňovala naučeným vy
nuceným úsměvem, který
téměř hyzdí tvář, to ne.
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
koiiějšit rozjívené děcko
obtěžující hosty. “ Spratku,
klid’ se, a ť si tě máma
chlídá! ” . tak bych asi já

Pieseň v mojich listov ešte silnejšie znie . . . a znie
bolestné ako pieseň sm rti. . . sťaby věštila niekomu
smrť . . . ako je dobré, že som nesmrteťná! A pal
ma vytušila, že šumenie piesne smrti v jej listoch
platí obora osamělým utečencom. Istotne aj 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 ínak! Boli stratení . . .
Tu zazřeli palmu a oázu a náhlili sa k nej v naději,
že našli prameň. K eď však k oáze konečhe přišli
zdešene vykřikli, prameň bol načisto vyschnutý.
Unavená žena složila dieťa a vzlyka.júc sadla si na
okraj prameňa. Muž vrhol sa na zem a pasťami do
nej bušil. . .
Palma počúia 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 veťký judský král’. Napáto
počúvala rozhovor plný hrůzy a strachu:
— Mária . . . Mária, mohli sme radšej zostať vo
vlasti a nechať sa zabit’ ako zutekať. Bola by to bý
vala 1’ahšia sm rť, oveTa 1’ahšia sm rť .
— Jozef, Boh nám pomůže!
— Sme opuštění. . . uprostřed sm rti. . . medzi di
vou zverou a hadm i. . . niet kvapky vo d y, . . niet
kúsok chleba . . . Akože nám Boh může pomoct’ ! ?.'
A muž menom Jozef, v zúfalstve roztrhal svoj
šat a zaryl sa. tvárou do vyprahle.) 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 bóťny šum v jej listoch váčšmi a vačšmi
silnie.
— Pieseň smrti znie stále silnejšie: Týmto bied-

hnala dítě. které by se po
mne šplhalo a upadanýma
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 živote.
Pak se ke mně přitočila
Krásčina dcerka. : e ne
podobná matce. Nabídla
mi vanilkový rohlíček. A
já jsem děvčátka zneužila.
Zatvářila jsem se zasmu
šile a odevzdaně třepia 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

tak mohla na chvkli odpo
činout. brzy by mě nevol
nost přešla." Lest se po
dařila. Dívenka odložila
misku se zákusky, vzala
mě za ruku a opatrně ved
la nahoru do svého poko
je. Tam mě uložila, jen
a ť si odpočinu, že se na
mne za chvíli přijde po
dívat. A otevřela dveře:
“ Tady je koupelna, kdyby
ste potřebovala.”
Přechodně se mi ulevi
lo. Vyskočila .jsem s po
hovky a stoupla si mezi
dveře. Pestré ručníky a
maiovánky na 'zdi nasvěd
čovaly. že koupelnu užíva
jí děti. To se mi nehodilo.
Rozhlédla jsem se a řek
la:
“ Máte krásný dům. ve
liký. Viděla jsem jednou
podobný, jenže ten. měl
několik ložnic a dvě kou
pelny.”
Důvěřivé děvčátko úkázalo na druhé dveře. “ Mu
sel to být podobný dům,
opravdu. Tam jsou další
ložnice a koupelna rodi
čů."
To bylo vše, co jsem
potřebovala vědět. Znovu
jsem se chytla za žaludek.
“ Chvíli si lehnu a ty se
vrať k hostům, brzy mi
bude lip.”
(Pokračování na str. 14)
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Lešanské je s lič k y
FR A N TIŠE K HRUBÍN
Maffie nechce dét z náruče raneček
Jdou Josef Padevěf se ženou Marií,
z peřiny přehozené vlňákem
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 chumelenici a těžce sestupují
na Jiřinek a stráněmi k Sázavě řece.
"Podívej", zašeptá Marie.
Závějemi vieče se stín a od něho za
nimi letí.
chuchvalec nelidských zvuků
a jakoby plechové šelesty. "Jakoupak
hatlaninou
to mluví? Něco jako, jestli nejdeme
do Egypta". Josef se obrátil
a prudce rozběhl se proti stínu a narazil
prsama na hrbatou skálu.
Vrátil se: "Co strašíš? Je to přec
Dalibábova
skála a na ní blázní v ítr !"
Objal ženu kolem ramen, v stráni na
'stezce
hluboko pod sněhem ohmatává nohou
tvrdé zmrazky.
Stín, který na ně volal, dál se vleče,
chvěje se na něm smetí z kovu,
rukama rozhrnuje závoje dávných krajin,
jež mu rozmazávají pohled na tu kotlinu
uprostřed Čech, a vyhýbá se velbloudím
karavanám, vypovězen z času,
a jak otevře ústa, vdechne horký písek
pouště
a vzápětí zdejší mrazivé povětří:
"Jsou to oni, co tu přede mnou utíkají,
Josef a Maria s ^Htětem, 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 Maria s dítětem se mu prve
ztratili ve stráni a právě otvírají
dveře světnice: až v plotně zapraská
klest,
a ť vody zamrzly, ať nikde není dnes
vidět křepelka, jenom zimní metelice,
a ť na šesterý žalosti je sotva jedna
radost, ať světem se viklá balvan
pohrom,
rozvoní se tu baišámová zahrada
a jasnost veliká zaskví se od děťátka.

ným utečencom čoskoro odbije posledná hodina. Ču-3
jú aj oni pieseň smrti . . .
1
Ano, zdálo sa. že i žena. čo sedela na kraji vy-~
schnutého prameňa. počala tú pieseň. Lebo zne-!=
■nazdajky obrátila svoj zrak vysoko ku koruně stro-á
mu, razom nadzviMa ruky a vykřikla: •
$
— Jozef, Jozef! Hl'a,
datle!
Datle!!
š
V jej hlase ležela tol'ká tužba, že stará palma si?
želala, aby nefaola vyššia ako húštie a datle tak nal
dosah ruky ako plody šípkového kriaku. Jej koruna j
bola však darmo obťažkaná zralými strapcami plo-J
dov. Veď ako by ich aj mohli v tak. závratnej vý-y
šave tito úbohí rudla dosiahnuť? A muž o tom ve-|
del. Ani sa po nich neobzrel. Len prosil ženu, aby .
netužila po nemožnom. Lež diet'a, 'ktoré opodial'2
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 žeiá. Len čo sa teda'datle-spomenuli, za
A velká stará palma ticho a pokorné narovnala
čalo obzerať strom. Hútalo a hutalo, ako by s.a k
svoj ohnutý driek a v jej listoch sťaby spev hárf sa
datLom dostalo. Na čielku, pod bielavými vláskami, ozý va l. . .
objavila sa mu rakmer vráska. Až zrazu jeho tvá
— Terazu už viem, komu zněla pieseň smrti —
řičkou zaihrai úsměv. Skrsla v ňom myšlienka. Povzdychla palma. — Ani jednému z týchto utečencovy
dišlo k palme, pohladilo ju malou rúčkou a dětským
A muž menom Jozef a žena menom Maria padli
hláskom sladko rieklo: .
na kolena a velebili Boha:
— Palma, skloň sa. palma, skloň sa . . . 1
— 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 štíhlý 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 bát’ . ak Tvoja sila nás ochraňuje.
Za veťa, za ve ťa 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 půste. D ieťa sa ani nezTaklo. ani neza- bou vraveli:
čudovalo, ale s výkrikmi radosti oberalo plod za
— Hl’a, ako je to možné! Veď táto palma nemala
plodom. Keď si do hojnosti naoberalo a strom ostá zomrieť prv, než by uzřela kráTa, ktorý by bol vačší
val stále ešte skloněný, podišlo poznove k němu .-a. ako Šalamún!
láskajúc ho řúčkami, půvabným hláskom rieklo:
— Možno ho uzrelá . . .
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Krášlící prostředek
(Pokračováni se ser. 13)
Zdola jsem zasiechia
Krasem mas vybizejici
dcerku, aby něco zahrála.
Za chvíli se ozvaly první
tóny koled a hoste zača
li zpívat. Zatímco se pa
stuškové blížili k Betlému,
já se po špičkách kradla
uo koupelny rodičů. Měla
jsem připravenu vymiuvu,
že jsem si šiá pro sklen
ku vody, abych spláchla
uklidňující prášek,
ale
nikdo tam nepřišel. Proto
jsem se mohla nerušeně
rozhlížet kolem, oči mné
klouzaly po bílých dlaž
dičkách a vycíděnych ko
houtcích, pátraly mezi zuoními kartáčky, krémy na
opalování a šampóny, až
se zastavily u maie lahvič
ky neobvyklého tvaru. Ho
rečné jsem ji sevřela ao
diane a hupky zpět na po-

hoyku, ujištěna, že koneč
ně držím v hrsti tajemství
Krásčma půvabu.
Zezdola se ozývaly vese
lé noviny. Rozechvělá, po
ložila jsem si lahvičku na
ruku. Byla z namodralého
skla, uzavřená ozdobnou
zátkou. Nikdy jsem nic po
dobného neviděla na pul
tech s kosmetikou. Musí
to být tedy Krásčino ta
jemství. Tisk na druhé
straně lahvičky byl droboulinký, musela jsem při
vřít oči, abych ho rozluš
tila. Ještě dobře, že jsem
to dokázala, protože to
byl příslib, že časté po
užívání záručuje vzrůst
vlasů í na téměř lysé hla
vě. Zřejmě jsem se pře
hmátla. Lahvička neobsa
hovala kouzelný elixír pro
Krásku, ale pro jejího
manžela, který, jak jsem

si uvědomila, měl opravdu
značně vysoké čelo. Vzte
kem se mi udělalo oprav
du nevolno. Lahvička k ni
čemu není, mohu ji klidné
vrátit do koupelny. Ale
nic jiného tam nebylo. Nemá-li Kráska žádný kou
zelný krášlící prostředek
v koupelně, musí ho mít
na svém toaletním stolku
- v ložnici. Tu jsem tušila
za druhými dveřmi, které
vedly z koupelny.
šla jsem znovu do kou
pelny, napustila si skle
ničku vody, připravena, že
budu-li přistižena v ložni
ci, budu předstírat chvil
kové pomatení či ztrátu
paměti. A plíživě, jak to
znám z filmů, jsem se přišourala ke dveřím a opatr
ně stiskla kliku. Povolila
a dveře se otevřely. Jen
tak na štěrbinu. Když se

nic nepohnuro, ocevreia
jsem je víc. tíyia za mim
opravou ložnice.
inic v ni mé nezajímalo,
jaso magnet me přitaho
vala jen leštěna deska poa
trojaunym zrcadlem, .uezeia na m skřínka se šper
ky. Ani mne nenapadlo ji
otevřít, jako průmyslová
špiónka jsem sia za ta
jemnou tormuii věcného
miaoi. ťrohraoia jsem pomeuem kartace a hreoeny, kenmky známých zna
ček, rozprašovač s voňav
kou - a - konecne - aoceia
v koutku staia obyčejná
piastikova lanvička. Lhte-ia jsem ji otevřít, kayz
jsem
zasiechia
kroky,
xtycnie jsem tedy lanvicku skryia uo širokého ru
kávu a cupaia zpět ao
aivcmo pokoje, rak tak
jsem aopadia do poisca-

Věnovat dny a noci obchodu bylo tehdy běžné ne
jen kolem vánočních svátků. Krámy se otvíraly v
časných ranních hodinách, ještě za tmy, a zavíraly
pozdě večer, prodávalo se tehdy i v neděli. Každý
kupec si hleděl získat zákazníky a udržet si je dob
rým zbožím, ochotou a zdvořilosti, a bylo tehdy zvy
kem, že stálí zákazníči dostávali štědrovečerní dá
rek, lahvičku vína nebo punče od kupců, vánočku od
pekařů ;— a téměř všude kalendář na příští rok. Já
ještě tyto zvyky pamatuji, a i ledaře, kdy řady po
vozů čekaly, až budou jialoženy, led pak odvážen do
sklepů nebo lednic řezníků, hostinských, hotelů.
Kdyby se stál pohádkový zázrak a dnešní lidé moh
li zavítat do minulosti stoleté, asi by se podivili, čemu

Příjemně vánoce
a
mnoho spokojenosti v příštím roce
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
EXQUISITE f u k n is h in g c o .
OTTO VANĚK
la Carters Ave., Toorak Village, Vic.
Telefon: 24-2044

řů, když dívenka vstrčila heřmánku, který užívala,
hlavu do dveří: “ Jak je když ji bolely zuby, na my
vám ?”
tí vlasů a oplachování
“ Už se mi moc ulevilo” , obličeje. A moje- babička
ujistila jsem ji i sebe, měla takové medové vla
“ právě se chystám jít do sy a broskvovou pleť. A
lů.”
ještě něco jiného ji děla
Ubezpečena, že mám lo podobnou Krásce. Věč
Krásčino tajemství v ru ný úsměv a dobrota v sa
kávě, pochutnala jsem si metových očích. Vzpínala
teprve teď na pečivu a jsem se tomu dlouho, ale
pak se rozloučila s hosti nakonec jsem musela dát
telkou a ostatními hosty. za pravdu tomu otřepané
Cestou domů jsem spřá mu rčení, že žádná pomá
dala plány, kterou labora da,^ ale vlídnost a laska
toř či chemického inžený vost šlechtí člověka.
ra navštívím, aby mi udě
Celý rok jsem nenašla
lali rozbor tajemného pří odvahu vrátit Krásce lah
pravku a jak ■do týdne, vičku s heřmánkem. Mož
nanejyýš do měsíce, se vy- ná, že ji ani nepostrádala,
iplní všechny záhyby a třeba se jen chvíli sužo
j vrásky na mé tváři,
vala přemýšlením, kam si
j Doma jsem nedočkavé ji založila.
|lahvičku otevřela. Trochu
Teď sedím a přemýšlím,
se tehdy říkalo rušný život, jak se naši předkové ba
jmě
zarazilo,
že
neměla
mám-li
být pokrytcem a
vili a v čem viděli krásu. Vždyť ještě tehdy Praha I
byla malé město. Za čtyři hodiny pěší chůze ji dob-j žádný štíték se sliby a zá přát Krásce šťastné a ve
rý chodec obesel kolem dokola a za hodinu ji prošel:rukami, nelinula se z ní selé vánoce. Nakonec jsem
na šířku nebo délku.
žádná zvláštní vůně. Ale ten poslední lístek, stejně
Tak tedy pražské vánoce!
I
přece - jakýsi povědomý jako vloni, neposlala. Pro
Dočetla jsem se, že kdysi, v sedmnáctém století a j
ještě pak i v osmnáctém, zahajoval prý vánoční tý-i pach se zvedal ze zlatavé tože jsem věděla, že Krás
den průvod pražských židů, kteří šli na Hrad a ■tekutiny. Kápla jsem si ka si tu pohodu a dobrou
nesli hodnostářům vánoční dary. Déle však se udržel; vodičky do dlaně a slízla náladu o vánocích umí sa
průvod pekařského cechu s obrovskou vánočkou, kte-1 kapku, která mi uvízla na ma vykouzlit i bez mého
rou neslo na ramenou šest tovaryšů. Dnes není po j
špičce prstu. Ano - němý-, přání.
těchto starobylých zvycích již ani památky. Před sto :
lila
jsem se - v lahvičce
A spíše jsem cítila, že
léty fayly již samozřejmostí vánoční stromky, zvyk,!
který k nám přinesl z Německa ředitel Stavovského I byl odvar obyčejného heř- bych měla popřát celému
divadla Leibšch asi tak kolem roku 1820. A stromků jimánku.
světu, aby žilo víc tako
byla Praha pfná. Na každém náměstí byl celý les:i V noci jsem nemohla
vých Krásek a méně zá
smrčků a Jedliček, někdy i borovičky, stromků m a-!
lých, velikých, od čtyráku do pěti šestáků — a kdo |j usnout. Výčitky, vědomí vistivých mrzoutů; to by
chtěl stromek zadarmo, počkal si do Štědrého dne, j[vlastní pošetilosti a yzpo- se nám potom všem lépe
neboť zbývající stromky nechali prodavači napospas:|minky mně nedaly spát. žilo a svět by byl bližší
již týž den po poledni hlavně chudině. Ozdoby ňa stro- [Už moje babička přisahá- tomu, čemu se říká ráj
mečky se však tehdy neprodávaly, byly vyráběny do-!
jvala na kouzelný účinek na zemi.
ma: zlaté, stříbrné, barevné řetězy, pozlacené oře- j
chy, šišky, papírové košíčky a hvězdy. A svíčičky,
ty nesměly chybět, bez nich by nádhera vánočního
Chloubou každé hospodyně — a i ještě mé maminky
stromku nebyla úplná. .
— byl kapr načerno, který se připravoval dva tři dny
Konečně přišel štědrý den!
předem a jehož hlavní součástí byla zvláštní omáčka
Nemusím podotýkat, že všude se držel přísný půst,
z perníku, mandlí, rozinek a ořechů, povidel a ze
jejž dodnes doma dodržujeme, abychom viděli zlaté
sladkého piva, kterého na ten den připravily záso
prasátko! Ve školách se neučilo, v úřadech bylo více
bu pražské pivovary — a dávaly stálým zákazní
zábavy než práce. Řemeslníci hleděli, aby byli s pra
kům zdarma plný džbán.
cí hotovi brzy po poledni, v hospodách se ten den vů
Snad bych měla poznamenat, že štědrovečerní veče
bec nevařilo, i krámy byly uzavírány před šestou ho
ři předcházela modlitba se vzpomínkou na zemřelé
dinou. Neboť šestá hodina byla doba štědrovečerní
— a tento zvyk my udržujeme v rodině i zde.
večeře.
Najednou se ozval zvuk zvonku nebo rolniček, aniž
A takový byl tehdy jídelní lístek zámožnější ro si kdo povšimnul toho, že nenápadně zmizel otec
diny:
či máti z pokoje, a již tu v parádním pokoji zářil
Rybí polévka se smaženou houskou.
rozvícený vánoční stromek a pod ním dárky. A ten
Kapr načerno s houskovým knedlíkem.
starý, dobrý zvyk zpívat u něho koledy, se zachoval,
Štika namodro v rosolu.
aspoň u nás, dodnes. A pak se začalo s rozbalová
Úhoř pečený na másle či po 'mlynářsku,
ním dárků: vyšívané pantofle pro hlavu rodiny, štuSmažený kapr s křenem a chlebem.
cel, jak se říkalo rukávníku, pro maminku, dědeček
Mušle, hlemýždi nebo ústřice.
dostal obvykle další dýmku s paklíčem tabáku, zá
Jablkový závin.
stěra nebo láhev rosolky byla určena pro babičku,
Ovoce, cukroví.
dětem pak přinesl Ježíšek nějakou tu hračku — ob
Pivo, víno.
vykle dřevěnou.
Punč.
Po celé té slávě se všichni obvykle posadili opět
Jídelní lístek v chudších rodinách a hlavně na ven do kuchyně, přiložili do kamen, vyprávěli, popíjeli
kově byl daleko jednodušší: kaše s medem, povidlo punč, zahráli si v karty o ořechy, neboť koleda nesměvé nebo makové buchty, pak "muzika", míchanice z ka a odlévaly cín.
vařeného a sušeného ovoce, či "kuba", kořeněné a
A byl tu čas jít na půlnoční!
mašťené kroupy se sušenými houbami. Někde jen
A ty bývaly slavné. Ale to by byla již další ka
hrách se zelím.
pitola vánoc.
-jv-

V á n o c e v Praze před sto léty
Přinesla jsem z komory lepenkovou krabici sta
rých pohledu, obrázků a fotografií, abych svým dě
tem ukázala, jak to vypadá u nás doma v zimě a v
době vánoční. Našla jsem mez^ nimi obrázek ma
líře T. F. Šimona. Je na něm kluziště na Vltavě u
Karlova mostu. A na věžích, báních kostelů a pilí
řích opravdový pražský sníh. Přišla jsem na dva Gareisovy obrázky — právě tací malí a milí dráteníčci
ze Slovenska chodívali po Praze a českém venkově!
A pak blíže nepopsaný obrázek — předvánoční trh
ve staré Praze. Byla tu ještě stará fotografie od
Eckerta z roku 1895, je na ní náplavka u Sítko
vých mlýnů při ledování. A pak již poslední dva —
obrázek Viktora Barvitia, jenž zobrazil pražskou spo
lečnost šedesátých let v Tádě olejomaleb a rád se
zadíval na zimní zábavy na řece, a konečně Libscherův obrázek z konce osmdesátých let, jenž představu
je bruslení na Vltavě při večerním osvětleni. Tyto
obrázky a vzpomínky našich spisovatelů Staška, Quise, Klášterského, Jiráska, Světlé a Hermanna, roz
troušené po různých knihách, mi daly podnět k tomu,
abych si utvořila obrázek pražských vánoc v době
asi tak před sto léty.
Když se objevily první pečené kaštany, bylo mož
no na mnoha místech, a to hlavně v zastrčených
uličkách, čisti neuměle rukou švabachem napsaný
nápis: Zde jsou gesle k wydělení. To byly předzvěsti
blížících se vánoc, právě tak jako dráteníčci, kteří
nosívali tu dobu maličký betlem, a zpívali krásné ko
ledy. Na Staroměstském náměstí vyrostlo přes noc
celé městečko z bud a krámů, jež se rozkládaly od
radnice až k Týnskému chrámu. Škoda, že už se
dnes neprodávají švestkoví kominičci. Byla to hezká
hráčka — prodávali je tehdy na Uhelném trhu.
Hlavním pokrmem o vánocích už bývala tehdy ry
ba a proto býly před svátky všechny ulice plny ne
cek a kádí, škopků a puten a všude se prodávaly
ryby. Mohl je tehdy prodávat kdo chtěl, nikdo se ne
ptal po oprávnění, nikdo nebyl zvědav, kde je kdo
nachytal.
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Jaroslav Strnad: JOB (Konfrontace, Curych, 1974)

Citový dokument
neobyčejné ceny
Když jste se mne před několika týdny dotazovali, zda budu ochotný napsat
recenzi knihy Jaroslava Strnada, okamžitě jsem s jakousi poťouchlou horlivostí
souhlasil. Domníval jsem se, jako vy, že jde o satiru, psanou v onom hravědravém tónu, jakého Strnad pod různými pseudonymy používá ve vtipných
sloupcích několika exilových časopisů. Připravoval jsem se na tento úkol s
notnou dávkou, škodolibosti. Strnad je lektorem exilového nakladatelství ve Švý
carsku, navíc píše sám recenze pro každé číslo HD a zásobuje příspěvky o kni
hách a autorech v exilu také literární pořady Svobodné Evropy. Neustále tedy
nejenom posuzuje, ale také rozhoduje o pracích jiných autorů, což přímo volá
po tom, aby si na něm někdo jednou pořádné schladil žáhu: "Seš moc chytrej,
tak ti to spočítáme." Byl jsem zkrátka připraven tak říkajíc "hledat vši". Jenže
už po několika narychlo přelétnutých řádkách úsměv zamrzl, vyrazilo mi to
dech a pro jistotu jsem usedl. Teprve teď jsem pochopil, jak těžký úkol jsem
na sebe vzal, navíc značně'znesnadněný tím, že o knize, o autorovi, o hlavní
postavě, i o jejím biblickém předchůdci už všechno obdivuhodně vyjádřil Arnošt
Lustig na záložce knihy. (Od něho jsem si ostatně vypůjčil název, který je
vlastně heslovitou odpovědí na otázku, o jakou knihu v případě Jaroslava Strna
da jd e.).
hlavní postavu děje) a za
chycuje mladou manžel
skou dvojici, doprovázenou
přítelkyní Hanou, těsně po
překročeni hranic. Už v
prvních minutách, tedy v
prvních řádcích, poznává
me, že to Vojtěch nebude
mít v emigraci lehké. Za
tímco jeho žena Olga je
ještě jenom vyděšena a
lehkomyslná Hanka už
zneklidněna tím, co je
před nimi - Hanykýř se
ohlíží. A nikdy se ohlížet
vlastně nepřestane. Taky
přemýšlet,
srovnávat a
Netroufám si tvrdit, že koukat se, aby viděl.
Už šestý den (to čísel
každý čtenář bude sdílet
mé nadšení, nejsme každý né řazení kapitol u exu
stejně laděn. Vojtěch Ha lantské vlny 1948, která
nykýř mluví a myslí mnoh svůj návrat domů počítala
dy tak, že se to může zdát na týdny, dny či dokonce
kacířské a v něktěrých na hodiny - Západ to tak
kruzích vyvolá JOB možná nenechá! Homoušům se to
nesouhlas, i odpor. Svou už samo hroutí pod ruka
nevůli mohou vyjádřit ta ma! - je otřesné: patnáctý
ké brusiči českého jazyka, den, čtyřštý devadesátý
kterým patrně nebude po- druhý, dvoutisící dvoustý
chuti čeština všech odrůd. druhý a třetí den . . .) se
• Jedno si však troufám před americkým divadel
tvrdit s naprostou určito ním soudem brání přij
stí: Strnadova práce nebu mout jako důvod svého ile
de mít nouzi o čtenáře.
gálního přechodu hranic
Příběh začíná v říjnu “ od československá do
1950 (kniha se nestále ště Německa-Bavorska” otře
pí - také graficky .- na panou frází, nabízenou mu
vlastní yyprávění příběhu překladatelem - obhájcem:
a vnitřní monolog právní “ Šel jsem za svobodou.”
ka
Vojtěcha Hanykýře, Ve vnitřním monologu to
Jenže název čeho? Po
přečtení jsem se naprosto
vzdal úmyslu posuzovat
JOBa jáko “ odborný part
ner” , ani bych to nedoká
zal, a mohu dál pokračo
vat jen jako nadšený čte
nář. Podle mého mínění
se snad o knize ani jinak
psát nedá, odzbrojuje svou
až krutou pravdivostí a
bezbřehou upřímností. To
není jen literatura, to je
seismograíický
záznam
nesmírně citlivé jehly, ulo
žené hluboko v autorově
srdci.

IfV ^ V ^ ^ W

V V V V V V W V W

V V W V V W

až nebezpečně domysli:
“ Jít za svobodou je ná
ramně podezřelé; co kdy
by ji někdo doopravdy
hledal?”
Jenom
Hanykýř
po
čtrnácti dnech vystrčí Ma
ru z basy, už je ta další,
jak by napsali doma, ože
havé téma: odsun Němců,
"tikřivdili jiszae jim tím
odsunem, aspoň někte
rým.” přiznává, což není
od člověka, který prošel
nacistickým koncentrákem
zrovna moudré. Ale nedo
sti na tom. ve své samo
mluvě si dovoluje x ně
kterých aspektech srovná
vat jejich osud s námi,
exulanty. Je to vůbec po
divný tvor. ten Vojtěch.
Síajsákovi, který ho infor
muje, že ví o tom. jak Ha
nykýř pomáhal k útěku za
hranice nejméně dvaceti
lidem, se přiznává, že se
bál, když to dělal. Stydí
se za pouhých pět měsíců
komunistické vyšetřovací
vazby, stydí se. že měl
štěstí a jako hlupák do
znává, že mu také pomohl
známý prokurátor. Takhle
se přece, Vojtěchu, před
CIC nevypovídá, měl jsi z
toho vytěžit, co se dalo,
ne pouze oběd, pár amerik pro manželku a něko
lik bankovek na nocleh,
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Veškerá POJIŠTĚNI odborná provedou

R. C. Kngler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
952 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic„ 2119

vždyť to znáš “ .. kdo dá
informace, bude mít plné
břicho, kdo utekl jen tak,
protože už dál nemohl, ne
dostane z našeho sympo
sia ani drobty . . . ”
Příští nocleh docela zá
konitě: REGIERUNGSLAGER V A LKA. Ostnaté drá
ty, kterých se Olga bojí,
vyvolávají v tomto “ profesiorsálním protestantovi”
vzpomínky na koncentrák
za války. S á le stejně bezaaděgjé dny v táboře, Hanykýřoví se stávají puncovauými uprchlíky. Setkání
se starými i novými přá
teli a známými. Nejprve
s Bohušem Kačerem, kte
rý do Vojtěchova srdce za
šívá první pochybnosti a
uzemňuje jeho víru v
h r d ý návrat. Pasáže z to
hoto setkání patří k nejlepam čtenářským zážit
kům.

ČSL. HUDBA A ZPĚV PRO VÁŠE
STEREO-MONO KASETOVÉ MAGNETOFONY
trampské, pijácké, taneční, foiklor, pop-musik,
veselé Silvestry aj.
EDAS, čs. exilové nakladatelství hudby,
New York, USA., zástupce pro Austrálii:
KAREL PIKORA, 37 Kenton Rd.,
Geilston Park (Hobart), TAS. 7115
Vyžádejte si seznam..

K VÁNOCŮM “
SUŠENKY BROCKHOFF
iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiim im m iiiiiiiiiiiiiiiiiin iu u iiii

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

__ ^

rCHRPA

Optical Service

573 Hampton Sf.,
Hampton, Vic.

Telefon 598-5756

Lekce za lekcí. Vzdor
tomu Vojtěch takřka vzá
pětí naletí rotmístrovskému khaki-mozku Ludvíka i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m u i i i i i i i i i t i i i i i u H i i H i H i i i i
Pachy, setkání s řezníkem
ze pro sociální demokraty! emigraci do USA, který
Vrbou, kterého Vojtěch do
Aneb: “ Zásady a slušnost ztroskotá na směšné pří
ma hájil, přesvědčen o je
odložte v šatně, máš prav čině, přidavačem u zední
ho nevině. Tady se.Vrba
du, Bohuši, ale dá to fuš ků, alkohol, TBC, sanato
cynicky přiznává nejen k
ku, . než to člověk pocho rium,
Olžina dokonaná
tomu. že zavraždil komu
pí . . . ”
zrada,
maďarské
události
nistického fízla, ale i k
- a tragický konec, který
důvodu svého, činu: “ Von
Rok života v lágru.
mi chodil za mou drahou Oslava přicházejícího ro neprozradím.
Kdysi jsem napsal, že
polovičkou ( . , .) Namahali: ku 1952; Nové termíny pro
nejspolehlivěji
nás vedou
ste se, pánové, pro vobynávrat domů: “ Pánové,
kupředu
ty
knihy,
ke kte
čejnýho mstitele uražený
příští rok pijeme víiio z rým se vracíme. K Jobovi
manželský cti, ne pro ná
preparovanejch lebek ko- se vracet budu - a často.
rodního hrdinu.” ( .. .a
moušů,” říká ten, který se Je dobře, že kniha byla
nic se mu nemůže stát,
protože jistě má rozsudek, chystá zradit. Vojtěch tím napsána s tak velkým ča
že vraždil z politických dů to dnem ztrácí zaměstnám sovým odstupem, autor
vodů, z nenávisti k reži v IRO, kde byl nesmírně mezitím zmoudřel a ode
mu . -. . ; jednou se z něho spokojený, mohl pomáhat vzdal nám dobré dílo.
stane osvobozený politický lidem v emigraci z lágru. Zmoudřel, ale nestal se z
nejkrásnější, něho chytrák, jinak by tu
vězeň, zasloužilý exulant; Následuje
nejupřímnější,
nejvíc sebe- to knihu nikdy nenapsal.
vyšvihne se do funkcí a
bude z něho vážený a ctě obnažující, brilantně na Přivolává tím na sebe
ný pan Josef Vrba, řezník psaný monolog celé knihy, blesky. A nejvíc budou kři
a uzenář, bojovník proti chtělo by to citovat, dr. čet právě ti, které neměl
komunismu, odvážný jedi Vojtěch Hanykýř, který vůbec na mysli, a ti, kte
nec, zatímco jiní byli ti kdysi málem vstoupil do ré vůbec nezná.
Překrásné a posmutně
KSČ, nikdy, bychom se
ší, myšičky krčivé . . .).
Strnad je skvělý, vypra však nedostali k závěru. lé ilustrace Lucie Radově
věč. čteš a vztekáš se, Ostatně čtenář si tato nejen zapadají organicky
bouříš, rozněžňuješ, vzpo strhující místa vyhledá do textu, ale značně hr
mínáš, srovnáváš s' vlast sám. Tady se také osud umocňují. Lucie Radová
ními zkušenostmi, je ti do Vojty - Joba začíná na navrhla a ilustrovala takt
pláče i do smíchu a pře- plňovat, nabírá stále rych obálku a vznikla tak dal
, mýšlíš, přemýšlíš. Mist- leji sestupnou tendenci: ší pěkná knížka pro oč
M. Rňžíčfc;
, rovsky zaznamenaná scé- narození mrtvého dítěte i na omak.
Pozn.: Možno objedsa
, na při rozdělování ochoze- ztráta zaměstnání, ztráta
' ných bot z Ameriky: Pou a zrada přítele, pokus i) v HD.
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Dvojaká miera Světověj rady cirkví

Náboženské poměry v komunistických krajinách
Světová veřejnost' bola znova upozorněná na nežne siteťné náboženské poměry v krajinách ovládaných
komunistami, ktorí ani po podpísaní helsinskéj dekiarácie v ničom nepobavili v boji proti náboženstvu,
veriacim a ich cirkvám. Tento raz přišla táto výstraha z Východného Nemecka. Tam po IX. zjazde Komunistickej strany začali novů kampaň na získanie mládeže pre ateizmus a na jej odvrátenie od nábo
ženstva a cirkví. V zúrivej kampani vyzývali mládež k nenávisti proti cirkvám a veriacim. Predštaviteiia federácie luteránských cirkví vo Východnom Nemecku rokovali o tejto záležitosti s úradmi komuni
stického režimu, ale bezvýsledné. Ha protest proti téjto nenávistnej kampani sa odhodlal 47řočný evanjelický farár Oskar Bruesewitz k tragickej demonštrá cii: dňa 18. augusta sa upálil na náměstí městečka
Zeitz a po šfyroch dnoch bolestného zápasu podťahol, zomrel. Pri svojej demonštřácii na náměstí zostavil
okolo seba nápisy, v ktorých obvinil režim, že ničí mládež, že ju vychovává- k nenávisti.
..Farár Bruesewitz bol
podFa vyhlásenia predstaviteFov miestnej církvi
vzorným kňazom, ktorý
vykonával svoju úlohu pří
kladné. Staral sa pečlivo
o mládež. Jeho priteF,
tiež evanjelický farář, o
ňom povédal, že nemože
súhlasiť s jeho činom, ale
že v následování Krista
máme byť připravení aj
k obetiam; nie je však na
mieste skončit’ život dobrovoFne. Je nalou povinnosťou brať podiel na vý
voji spoločnosti, aby sme
pri tom mohli vydávat'
svědectvo o svojej viere
a slúžiť záměrám Boha v
tejto spoločnosti.
Tiež Evanjelieká církev
v Západnom Nemecku vy
dala k tejto tragickej udá
losti
svoje
stanovisko.
Zdůraznila, že farář Oskar
Bruesewitz zasvátil svoje
tělo i svoju dušu v službě
zvestovania Božieho slova
v socialistickej spoločnosti.
“ Berieme jeho čin ako
vážnu výstrahu zúfalého
muža. Ale štát, ktorý podpísal helsinská deklaráciu,
má b yť braný na zodpo

vědnost". aby vysvětlil,
ako ď a lriíB hodlá potlačo
vat" náboženská slobodu,
slobodu svedomia ako jed
nu z© základných Fudskýefa prav."*

BuMeíÍB Světového lute
ránského xvšzn referuje o
tom. že generálny tajom
nik Světověj rady cirkví
dr. FSip Poííesr zaslal Lu
teráisskej c š is i v Sasku
list. v ktoroes vyslovil
Mboké paTafovazde nad
smrt; ©a vzsoaéla© farára a
dodal, že orakáva. že sa
pa tejto tragéda psredstavii ď n církvi podaří vynútiť na xenme vysvetlenie.
čo pasaýSTa s nenávist
nou kampaňou tnedzž mis
ii vttli A.
,
Po pcslemsých raseda-

niacfe ekBqasáekýria, irsštž-

reformovaných -ciřftví a
A m erickej1národnej rady
cirkví, významnému laiko
vi Williamovi Thompsonovi otázku, čo myslí o ob
vinění, ktoré se vznáša
proti Světověj radě cirk
ví, že totiž má táto eku
menická inštitúcia dvoja
ká mieru pri zaujímaní
stanoviska, voči porušovaniu 1’udských práv vrátané náboženskej slobody v
různých oblastiach světa,
že přísné odsudzuje přípa
dy porušovania Fudských
slobod v afrických krajinách.ale že mlčí, keď ide
o porušovanie náboženskej
slobody v komunistami
ovládaných krajinách.
Pán Thompson toto obvi
neme odmietol a tvrdí,
že Světová rada církvi sa
s každým prípadom zaoberá osobitne a že v mektsrýcfa pšpadcxdL ktoré sa
vyaájitulú právě 'tak v ks>-

sa cítili veřejným prejavořn Svetovéj rady cirkví
ohrožené.
Novináři mu připomenu
li,. že túto dvojáků mieru
zaviedla
Světová
ráda
cirkví od r. 1961, keď pristúpila za člena světověj
ekumenickéj
institúcie
Ruská pravoslávna církev.
Od toho času sa neodvážil
nijaký orgán Světověj ra
dy cirkví kritizovat’ pomě
ry v Sovietskom . zváze.
Novináři mu tiež připome
nuli, že keď sovietska vlá
da vyhostila spisovateFa
Alexandra Solženicyna, vy
dala k tomuto případu Svě
tová rada cirkví také
mřeme vyhláseníe, s ktoírým bola sovietska vláda
^spokojná.
W. Thompson odpově
děl, že Světová rada círk
v í bude a j naďalej posudZOyať Ijtiai v prjpad ®SOM hp a že teraz až má
ISSSŠSÍických akn v npbv Dovj .vrežám ako takéto
i-intjžirrórti <a» pyv>CMŤy pcsadZDVaST. Mv-

túcii. na Harých sa rabo
valo o nábafe^fcel štsáefi
vo
Výefeadtoej E w p e .
vzrástoi zásjem o táto
problematiku. Ták * a e rickí novináři
předsedovi
ZjedsMtaBei Svesroá xaite cřxkvi oetvpresbyteriánské!
cšritti. ja šrsje xbkjsc s p K s é h s
členovi výkonného vý to rs sa osefeg". kžssré v týcásí©
Světověj rady církvi a pre
zidentovi Světověj aliance

HUDBA
Jiří Sýkora
Hudba zněla hlasitě. Přestal jsem psát na stroji.
Psací stroj dělá rámus, i kdyby byl stokrát elektric
ký, a to tenhle není.
Obyčejná tužka je vymyšlena lip, právě pro svou
diskrétnost.
Hudba zněla povědomě. Mohla být docela krásná,
kdyby ji nehrály elektrofonické varhany.
Co je, otočil jsem se k Evě.
To je Bach, řekla.
Bach, podivil jsem se, a hned jsem se zatvrdil:
To byl Bach, než mu rozšmelcovali cembalo. Celý
Bach je přece napsaný pro cembalo, ne?
Eva vzdychla: Jistě. Je ovšem taky přepsán pro
klavír a —
Nenechal jsem ji dokončit větu:
Kdo jim řek’ , že to mohou hrát na klavír? A že
to mohou přepsat pro elektrický varhany? Aha! Co
kdyby to přepsali pro flígrhomu a elektrickou ryzatou pilu?
To se mi nelíbí, řekla Eva.
Vidíš! To co autor předepsal bude asi nejlepší
způsob jak na to jít, víme?
My víme, řekly Evy v lenošce a v zrcadle.
Měli by to tedy dodržovat. Mají přece peníze na
jedno mizerné čembalo! Myslíš, že by vrazili Oistraphovi do rukou místo houslí vozembouch? Jenže já
flo toho vidím: Bacha zelektrizovali výrobci varhan!
To je možné, kývla Eva na Evu v zrcadle.

áež psí t a sa kooiisiu
Ssetorej rady ciikví. klo
n í •piacRl pre sledovaníe
pripaáBY porušovania Fud-

slednom zasadaní Výkon
ný výbor. Upozornil záro
veň novmárov na to, že v
postoji
Světověj
rady
cirkví k náboženskej situácii v Sovietskom z vaze
nastala změna po valnom
zhromáždení v Nairobi.
Tam sa o náboženských
pomeroch v Sovietskom
zváže diskutovalo a dokonca přišli námietky proti
voFbe patriarchu Nikodýma za jednoho z předse
dov Světověj rady cirkví.
Niečo také bolo ešte do
nedávná
nemyslitelné.
Proti jeho volbě sa namietalo preto, že ša pri tom
myslelo na podmienky, za
akých musí Ortodoxná
církev vRusku pracovat’.
Túto skutočnosť z valné
ho zhromáždenia v Nairo
bi považuje W. Thompson
za historická změnu v čin
nosti Světověj rady círk
vi.
Niektoré protestantské
kruhy nie sú ani teraz
spokojné s činnosťou Svě
tověj rady cirkví. Niektori
kritici skepticky očakáva-

ju, kedy pnde den, keď
bude Světová rada cirkví
otvorene a priamo hovořit’
o porušovaní náboženskej
slobody v komunistami
ovládaných krajinách. Nie
sú teda spokojení s tým,
že sa táto vel’mi konkrétna
a od iných prípadov úplné
odlišná situácia v komu
nistických krajinách zase
len na návrh generálneho
tajomníka dr. Pottra spo
jila s ostatnou problema
tikou porušovania Fudských- slobod a občianskych práv. Rozdiel je v
tom, že komunistické re
žimy tvrdia, že v ich kra
jinách je náboženská slo
boda zaručená podFa ústavy, zatial’ čo v iných
krajinách je zaznávanie
1’udských práv zřejmé z
diskriminačných zákonov.
A tak keď existuje tento
rozdiel, třeba aj situáciu
rozdielne posudzovať a nehTadať bezúspešne spoločného menovateťa pře
rozdielne případy porušo
vania 1’udských práv.
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áýrih práv na svojom po

T© je ^sS§* g$aáača» á . že zm ar, třeba Leonardo,
by TKttVrydir WKmmO' ISfam _
Nanáew aL zae? Bsesátla Uše Eva.
Jak je S » : L E a n d by tedy prosím pěkně nama
loval M s n fa sm ceMaědl fitecvou tu žou . Aha?
Fuj__—
W s , nňřfotfca j á “ f n f ___Pojďm e ale dále: Tak
třeba M jrfeežaagá a . jo, by vytesal Davida z polysterécn ve vehkcsii panáčkujícího králíka . ..
Proč by ta M Sa tiSal?
Bože na nebi. oe by to přece, nedělal, to by Mi-chal nikdy neadSai: on by to udělal jak by musel,
tedy dobře, alte po něm, jo, po něm by to někdo udě
lal znova, a ten by to zkurvil!
Já nebudu poslouchat. . .
Dobře, on by to tedy nezkurvil, on by to pokazínkovaL To pzase by to pokazínkovalo, ta štětina
tá zrůda!
Přeháníš.
že prý přeháním! Ovšem že přeháním! Taky se ale
dá říci, že bojuju za autora. Za jeho práva. Kde se
bere v interpretech ta drzost, hulákal jsem v upřím
ném hněvu, a hledaje slova, rozčileně jsem odcházel
do koupelny trhaje se sebe pd cestě! pyžamo. Mezi
dveřmi jsem se ještě otočil, abych zahrozil: Nikdo
nemá práva!
Na prahu koupelny jsem. se zastavil. V tomto du
ševním stavu do vody nemohu, mohl bych se. utopit.
Vrátil jsem se k přichystanému psacímu stroji a za
čal jsem naň ťukat, jako bych si ťukal na čelo. Pod
vědomě jsem se držel rytmu hudby. Psal jsem v ryt
mu hudby, kterou pan Bach napsal pro čémbalo,

hudby, kterou mu pak přepsali pro elektrofonické var
hany, což se nám nelíbí. Potřásl jsem-nad tím ještě
nespokojeně hlavou, nadýchl jsem se, vydechl, a
jakžtakž uklidněn jsem pokračoval v zápisu:
“ Číst je umění. Umět čist není jen dovednost. Ue
to i dispozice, talent, nadání a- schopnost. Někteří li
dé velmi dobře čtou v šekových knížkách. Jsou tací,
kdo přelouskají návod na výrobu pudynku, jářku, ja
ko nic. Dejte jim ale přečíst román červený a čer
ný, a tito lidé se budou k smrti nudit. A budou se
nudit právě tak při četbě veršů pana Shakespeara,
při Ezopových bajkách, ba i při četbě knížky tak
dobrodružné jako je bible.. . A to vše jen proto, že
literární autor byl někde zkrácen na své pravomoci.
V hudbě je to jiné. Beethoven napsal skladbu pro
určité nástroje a muzikanti prostě hrají autora. Li
dé přišli ve svátečním, neb koncert je svátkem du
cha. Pravda ovšem je, že táž hudba se dá poslouchat
z tranzistoru zatím co zapékáte kuře. A pravda je,
že Bacha mohou zpaskudit elektronické varhany. To
ovšem už není B ach . . . Jak je to s četbou knihy?
Jinak: šoupli jste knížku do kapsy, vecpali jste se do
vozu-metra, prohnuli jste knihu-ve hřbetě — a už
se čte. Kolem vás řve velkoměsto . .. Zapadli jste
do koupelny, a čtete. Položili jste časopis na zbytky
přesnídávky — a čtete . . .
Rád bych viděl čtenáře, jenž si před otevřením
knihy bere smoking, -motýlka, jak si načeše pěšinku,
připraví si to lepší křeslo do svátečního pokoje, jenž
je vyložen dřevem; můžete v něm rozvítit světla ta
kové barvy, jež se hodí k tomu, co čtěte: tmavomod
rá pro poezii, zelená pro román, a růžová pro pohád-
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Přistěhovalec do Austrálie

Dr. Jan Lhotský
M. Cialer
Jedním z prvních Čechů, kteří se zapsali do dějin rúto skladbu považuje australský hudební historik W.
pátého kontinentu, je Dr. Jan Lhotský. Jít po jeho Jrchard za první australskou hudební komposici (viz
stopách v dokladech z počátků britské kolonie, z obrázek na str. 18).
Lhotský se zajímal také o politiku a ve své práci
části dosud trestané,cké kolonie, není však příliš
‘Současné a budoucí možnosti kolonie N. S. W.” po
snadné.
Jan Lhotský se narodil v roce 1795 ve Lvově, který pisuje, jak je možné využít s úspěchem financí za
je dnes v Sovětském svazu, tehdy v Rakousko-Uher- prodej země k dalšímu rozkvětu kolonie. V roce 1835
sku, kam byl jeho otec, původem ze západních Čech, začal Lhotský dokonce vydávat list zvaný “ The New
služebně přidělen. Mladý Lhotský studoval na vídeň South Wales Literary — Political and Commercial
ské a krakovské universitě, později v Praze, a to Advertiser” .
Už v říjnu 1835 píše však Státnímu tajemníkovi,
současně medicínu a filosofii. Svoje studia ukončil
v saské Jeně, kde obdržel doktorský diplóm. Brzy že se rozhodl podniknout další výpravu do vnitroze
poté odejel do Brazílie, odkud pokračoval v cestě mí a že proto žádá o příděl trestanců, propůjčení
do Austrálie a přistál v roce 1832 v Sydney. Podle vozů a koní nebo volů. Píše dále, že účelem jeho
zanechaných poznámek očekával, že mu bude na výpravy je nasbírat další vzory zvířeny, květeny a
bídnuto vhodné místo v koloniální správě a byl zkla nerostů jak pro založené místní muzeum, tak pro
mán, když žádnou nabídku nedostal. Z prvních ve Královské muzeum v Berlíně, s nímž navázal ko
řejných zmínek o něm se dovídáme, že pořádal před respondenci. Odpověď očekával zřejmě okamžitě, pro
nášky na náměty z oboru přírodních věd, že mezi tože však delší dobu nepřicházela, rozzlobil se na
posluchači byli přední představitelé Nového Jižního Sydney a odejel na Tasmánii, do Hobartu. Koloniál
Walesu jako major Mitchell, Dr. Lang a Dr. Bland. ní správa Lhotského plán výpravy schválila, ale v
Přednášky mu však nepřinesly velký úspěch. Novi té době už Lhotského v Sydney nenašla.
ny The Sydney Gazette píší 19. 3. 1833, že “ jako ve
Do Hobartu připlul Lhotský na bárce Francis Freevšech jeho přednáškách, Dr. Lhotský mluví bez pří ling dne 14. října 1836. V té době byl již veřejnosti
pravy, pouze někdy se podívá na poznámku-. . . Po znám a tak hobartský list The Courier přinesl člá
sluchačů bylo daleko méně, než se dalo očekávat.”
nek o jeho výpravách do australského vnitrozemí.
Krátce potom začal Lhotský sbírat australské ne Na Tasmánii pokračoval ve sbírání rostlin a minerá
rosty, vzorky květeny, preparovat hmyz, zvířata a lů. Utvořil sbírku, v níž odborně klasifikoval přes
jiné zvláštnosti, které v zemi našel. Už kolem roku 300 rostlin a 100 minerálů. Jeho geologické znalosti
1834 shromáždil sbírku, v níž bylo více než 8.000 mu umožnily nález ložisek uhlí — byl prvním, kdo
exemplářů.
objevil uhlí na Tasmánii. V době pobytu v Hobartu
Začátkem roku 1834 podnikl Lhotský výpravu do byl také pověřen úkolem nalézt vodu a založit vo
Australských Alp, která byla velmi úspěšná. Objevil, dojem pro město Hobart. Brzy po svém příjezdu uve
popsal a přivezl vzácné druhy květeny, zvířectva i řejnil v místních novinách dva odborné články: v
nerostů. Popis této cesty a získané poznatky byly prvním popsal rozdíly mezi koloniemi Nový Jižní
uveřejněny v anglické studii nazvané “ Cesta ze Syd Wales a Van Diemeďs Land (jak se jmenovala
ney do Australských Alp, podniknutá v lednu, únoru Tasmánie až do poloviny minulého století) a v dru
& březnu 1834. Popis zeměpisného a přírodovědeckého hém se zabýval zeměpisem a přírodopisem Země Van
pozorování, popis Aboridžinů, jakož i všeobecné in Diemena.
formace, které se týkají kolonie Nový Jižní Wales.”
Podobně jako v Sydney, začal Lhotský brzy po svém
Jen z této výpravy přivezl Lhotský do své sbírky připlutí do Hobartu vydávat list zvaný Informations
na 3.000 vzorků hmyzu, více než 100 kusů ptáků atd. for the People. V prvním čísle uvádí popis a nákre
Lhotský cestoval přes Limestone Plains a tábořil v sy částí Tasmanova poloostrova, v dalších číslech
místech, kde se dnes nalézá hlavní město Austrálie popisúje tasmanské literární instituce, školu místního
Canberra. Zde se také setkal s Aboridžiny kmene sirotčince a městskou zahradu v Hobartu.
Pajong, který do třiceti let po Lhotského cestě úplné
V roce 1837 se Lhotský angažoval v hnutí, které
vyhynul. Poznal i příslušníky jiného kmene Aborid žádalo postavení pomníku Tasmanovi, objeviteli Tas
žinů, zvaného Monaro a od těch se naučil celkem mánie, začal veřejně kritizovat správu školy sirot
160 slov. V roce 1839 uveřejnil v The Journal of the čince v Newtownu, která nesouhlasila s jeho názory,
Royal Geographieal Society of London studii nazva zastával se černochů, přivezených na Tasmánii z Bri
nou “ Poznámky ke krátkému slovníku Aboridžinů ze tánie, kterým místní podnebí zdravotně nevyhovovalo
země Van Diemen a Menerských nížin” . Současně (jejich problémy poznal, když mu byli přiděleni na
vydal “ Zpěv žen kmene Monaro” , což byla skuteč práci při hledání ložisek uhlí) a měl chronické fi
ná píseň, zaznamenaná na normálním notovém pa nanční potíže, které, jak doufal, budou vyřešeny tím,
píru a Lhotský ji připsal anglické královně Adelaidě.
(Pokračování na str. 18)
ky. Někdo si možná zažehne perolejovou lampu ane
bo s v íc i. . .
Svíčka je nebezpečná a petrolejka páchne — jako
bych vás slyšel. A přesto trvám na tom, že autor by
měl mít právo předepsat si prostředí, v jakém by
jeho kniha měla být čtená. Vždyť přece každý čtenář
je vlastně interpretem. Kdysi dávno jsme byli v této
myšlence s autorem zajedno; to až časem jsme se
vychovali k horšímu. Jako kluci jsme házívali ka
meny do oken, tahávali kočky za ocas a holky za
copy, přiznávám, ale pokud se dobře pamatuji, měli
jsme taky dost času na čtení. Jak jinak jsme tehdy
k četbě přistupovali! Nebral jsem si Ovšem smoking,
v tom bych se ztratil jako moucha ve svrchníku,
ale píchnul jsem pod paždí tři čtyři knížky, za ko
stelem u farské zahraný jsem přelezl nízký plot, lehl
jsem si u potoka pod břízami do vysoké trávy, roz
ložil jsem knihy opatrně před sebe — a už jsem ho
doval. V klidu, tichu, v nejkrásnějším prostředí, jaké
by si mohl autor předepsat. Už je to dávno. Hrom
sky dávno. Nikdy už nesvedu vymyslet lepší místo
pro četbu knih — ale ve jménu takových a podobných
čtenářů slibuju, že až do smrti budu bojovat za prá
vo autorů . . . Co to plácám, od toho jsou unie .. .”
Chvíli jsem nad zápisem seděl a črtal jsem si tuž
kou. Nakreslil jsem kočku, ptáčka a domeček. Kočce
jsem pak přikreslil kravské rohy, ptáčkovi jsem při
poutal k nožičce velkou železnou kouli a domeček
jsem zapálil. Všechno se mi povedlo téměř jedním
tahem. Taky nadání. . . Bylo mi zima a tak jsem
namířil do koupelny. Předtím jsem ještě přivřel
okna, protože zezdola sem bylo slyšet řvaní radia.

Pustil jsem sprchu a chvíli jsem číhal, jestli bude
voda vařící nebo jen k zešílení horká. Byla ledová,
jenže tenhle trik jsem znal. Vyčkal jsem na teplou.
Pak se to už, rovnoměrně střídalo i .. Sedl jsem si
do vany tak, abych měl uši pod vodou a dumal
jsem jaké to je, když někdo napíše knihu . . .
Kniha, hm, by měla začínat jako hudba. Vážně a
důstojně. Kniha, to nejsou jen tak narychlo posbí
rané plky. Od knihy člověk čeká poučení. Třeba o
tom, kdo je vrah, či zda se ti tři vezmou, čtenář
Chce být brán vážně a rozhodně neočekává, že si z
něho autor bude dělat šoufky, že mu bude jaksi přikreslovat oslí uši anebo jinak zlehčovat jeho spole
čenské postavení, jež už beztak za mnoho nestojí.
Ano, kniha je vážná věc. Je to dílo. Měl by za ní
být cítit autorův život, jeho bolesti, radosti, zármut
ky, vůně oblíbené kolínské, zvuk jeho kročejů smě
řujících do banky. Čtenář se chce něco dovědět —
proto například ve volném čase čítá pornografii.
Kniha. Už slovo samb vzbuzuje úctu. Knížka?
Ne — ne, sami cítíte, že to není ono. Kniha, to je
naopak úcta, vážnost, vznešenost. A měla by začí
nat jako hudba. Něco jako Mozart, Haydn, Brahms.
Anebo Handel. Jak kde. Jak kdo. Žádá to zákony,
o nichž není pochyb. Zákony tak pevné jako v muzi
kálu, v divadle kabuki, zákony tak pevné jako má
pravoslavná mše. Chci vědět předem jakou grimasu
herec udělá, abych se nemohl zmýlit. Chci vědět,
kdy se mám zasmát, kdy zatleskat. Chci rozumět, chci
být zasvěcen, Nerozumím-Ii něčemu, je to barbarské.
Je to barbarské, a ten člověk o patro níž by měl to
svoje rádio zavřít do tábora nuceného m lčen í. . .

The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vaieho dolaru
Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je proto znepokojující pozorovat, jak se
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše ;peníze a váš život” — “ Your money
and your life ” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
zdarma, -je docela nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
...... —
f i nancování domu,

(||! National Bank
300-P-IH

Klekl jsem si a zavřel jsem oči, aby mi je nevypálila chlorovaná voda. Ve tmě se mi lip přemýšle
lo . . . Ano, kniha by rozhodně měla začínat jako hud
ba .. . To neznamená, že by měla začínat jako po
chod. Knihu čteme přece obvykle večer, je tedy tře
ba vybrat něco pomalejšího, už svou podstatou tišší
ho a volnějšího. Nejlíp valčík, nebo waltz, či tango.
Obkročák ne. Ono už to slovo samo je takové jako
by^ se přihrnulo z maštale: obkročák. Jakoby, s od
puštěním, lezl sedlák na děvečku, čpí to venkovem,
červenýma tvářema, od sluníčka se loupajícími nosy:
vidím ruce neznající manikúru. Ne, obkročák ne.
Waltz ano, valčík jistě, tango jak by s met . . . I já
bych začal svoji knihu hudbou. Ne tou, kterou slyším
už druhý den z dolejšího bytu. Tou ne . . . Vyhrabal
jsem se z vany a postavil jsem se k oknu, abych tu
drzou hudbu vystrašil. Včera se to ještě dalo snést.
Dnes jsem již nabažen. Už jsem se naposloučhal
dost. Já se teď ale oblíknu, seběhnu dolů a prásknu
mu tím pitomým rádiem o zem, a když bude něco
namítat, tak mu ňákou utřu, tomu blbýmu srabovi,
kerej šílí s tou hyenskou muzikou . . . !
Rval jsem se do kalhot prudce a násilně jako se
.drala z dolejška do mých bolavých uší. Na od
chodu jsem mrkl na své věčné poznámky “ co udě
lat zítra” a uvědomil jsem si, že dnes mám před
sebou návštěvu. Budu se muset uklidnit a upravit
se na slušňáka. Ne že bych se chtěl podbízet, ale
hostitelé si nezaslouží, aby. k nim vpadl grobián.
Nahlédl jsem ještě za zrcadlo, kde si hrály Evy na
schovávanou s mou pamětí — a už jsem byl vsaku.
Majitele řvavého rádia zadávím až večer.
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D r. Jan Lhotský
(Pokračování se str. 17)
REFERENCE:
že tasmanská koloniální správa zakoupí jeho sbírku,
která se stane základem pro budoucí hobartské muzeum; Správa kolonie vyplácela Lhotskému jen 10
šilinků ná den, což ovšem na jeho výdaje nestačilo.
Kon - £
K»w«l
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>-uo - m
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K*w«l
Nakonec poskytly správní úřady zadluženému Lhot
= V r. 1945 bylo v ČSSR oživeno 50 židovských nábo skému náhradu za pomůcky, kterých používal při hle
ženských obci (před válkou jich- bylo 256), v r. 1957 dání ložisek uhlí v Port Arthuru, aie zaplatit 120 liber
již bylo aktivních jen 22 v Cechách a na Moravě a štěriinků za sbírku odmítly. Lhotského hobartská sbír
11 na Slovensku. Po smrti více než osmdesátiletého ka tehdy sestávala ze 104 vzorků nerostů, 22 exemplá
- «
Kunw
- gi
Ko - lo
JjiwJ
rabína dr. R . Federa zůstalo jeho působiště od r. řů zvířat, z nichž některé byly vzácné, dosud ne
1970 neobsazeno, na rabínském semináři v Budapešti známé, z 22 druhů stromů a z drahocenných kamenů.
studuje jediný Čechoslovák a je otázka, zda po ukon Lhotský byl Velmi rozčarován a místo sbírkám rozhodl
go
Klima - gi
K » . b «
Ko-mt.gi
.
K* .
čení studií bude jeho rabinát v ČSSR schválen.
se věnovat lékařství.
= Anglo-australská firm a T. Borthwiek podepsala
Za svého pobytu v Hobartu se Lhotský setkal s
smlouvu na dodávku 10 tisíc tun masa do SSSR bě WiHiamem Buckleyem, který uprchl v roce 1803 z
hem příštích čtyř měsíců. Kromě 6 tisíc tun skopo trestanecké lodi a byl zachráněn Aboridžiny z Vikto
Vo
Kom* - gí
Ko - ko
Kabel
go
Kortft
vého na kosti to bude i 4 tisíce tun vykostěného ho rie, s nimiž potom 32 let žil v prostoru mezi nyněj
vězího, ke kterému neměli Rusové donedávna důvě ším Geelongem a Port Lohsdále. Když byl v roce
ru, požadovali je dříve jen ve čtvrtích a dobře za 1835 objeven,
skoro už anglicky zapomněl
(ale
balené v pytlích. Ukrajinci, kteří pracují na někte australskou agličtinu obohatil o rčení -“ You háve
gl
K i - b . K o - m o . g j
ya.
.
K
rých australských jatkách, si mysli, že Moskva ku Buckley’s hope” , čili máš nepatrnou naději). Buckpovala takto balené maso jen kvůli kvalitním obalům.; leý vyprávěl Lhotskěmu, že pronásledovaní a pozdě
Dr. J. Lhotský zaznamenal tuto píseň, když seděl
= Všechny složky čs. obyvatelstva uzavíraly závazky ji zcela vyhubení Aboridžinové byli první lidé, s s Aboridžiny u táborového ohně a anglicky ji pre
ke sjezdu KSC. Nechybělo ovšem ani ministerstvo nimiž se setkal na Tasmánii, kteří měli lidské srdce. zentoval takto:
vnitra, jehož příslušníci se “ zapojili” tak, že zahá Lhotský popsal rozhovor v hóbartském časopise Bent
A Song of Women of the Monaro Tribe near the
jili “ dialog” se zavrženými politiky, ekonomy, histo News a vyvolal tím velké pobouření mezi koloniál
Australian Alps. Arranged with the Assistance of
riky a umělci. Náš špión ani nemusí sdělovat, co ními úředníky a zámožnými obchodníky. Jeho článek
Several Musical Gentlémen for the Voice and Piato znamená.
především způsobil, že bylo Lhotskému odepřeno udě no-forte, most humbly inscribed as the first Speci
= Předmět “ československé etnické studie" (jazyk, lení občanství a že nebyla povolena výplata peněz men of Australian Music to Her Most Gracious Makultura, historie) měl být zaveden ještě s osmi po za sbírku, určenou pro. nově zřízené hobartské mu jesty, Adelaide, Queen of Great Britain.
dobnými v období 1977-79 na australských univerzi zeum. Zklamaný Lhotský uspořádal v únoru 1838 v
Dr. Lhotský přeložil uveřejněný text písně takto:
tách. Zabránil tomu nedostatek finančních prostředků. Hobařtu na rozloučenou přednášku na téma Věda,
My jsme lidé bez ochrany,
pedagogika
a
civilizace,
á
1.
dubna
1838
odplul
na
= Před několika dny jsem si koupil americkou gra
bez ochrany jsme,
mofonovou desku Candide CE 31086 se snímky kla bárce Emu do Londýna. Jeho náhlý odchod byl ne
a naše děti mizí rychle.
vírních skladeb českých barokních mistrů Dusíka, pochybně uspíšen častými spory s občany a koloniál
Bez ochrany jsme.
Bendy, Voříška a Tomáška. Znamenitě nahrál exu ní správou jak v Novém Jižním Walesu, tak na
BIBLIOGRAFIE:
Tasmánii.
lant R. Firkušný. Na přebalu desky je reprodukce
1. The Sydney Gazette, 19. 3. 1833,
Různé nesrovnalosti ve veřejném vystupování Dr.
pastelu Jana Preislera.
2. Lhotský
J., A Joumey from Sydney to the
J.
Lhotského
ukazovaly
na
člověka
dost
nesnášenli
= PE N klub byl po desítiletí Kremlem pokládán za
Australian Alps, undertaken in the Months o f. Januavého,
který
chtěl,
aby
šlo
vše
a
za
všech
okolností
nepřátelské centrum. Svaz sovětských spisovatelů se
podle něho. Nejsou však pochyby o tom, že se zapsal ry, February and March 1834. Being an account of
nyní pokouší prosadit do předsednictva své vasaly.
the Geographical and Natural Relation of the Country
= Australská televize připomněla 20. výročí poslední významným způsobem dó dějin Austrálie, že má traversed, its Aborigines, together with some Gene
velký
podíl
ha
tvoření
základů
několika
vědních
obo
nepolitické Olympiády (Melboume 1956) retrospektiv
ral Information respecting the Colony of New South
ním pořadem, ve kterém jsme viděli i triumf dnes rů v Austrálii. Všimneme-li si blíže například botani W ales.'
ky,
objevíme
Myrtaceous
genus
Lhotskaya
—
druh
v USA žijící Olgy Fikotové.
3. Orchard W. A.: Music in Australia. Georgian
= Na Novém Zélandě působí několik čs. zvěroléka my rty, který Lhotský objevil a popsal a která byla
House, 1952.
řů — exulantů. Jeden z nich získal v televizní sou převezena poprvé v roce 1834 do Anglie. V základních
4. Whitley, G. P .: Early Naturalists and Collectors
těži vynálezců uznání havlínkou (jak jste si zajisté zoologických spisech je zpráva, že Dr. Lhotský ob
všimli, zdejší jolky mají vesla ke krákorcům připev jevil a první popsal ptáka sokola s hnědým peřím in Australia, Journal and Proceedings of the Royal
něná'neihotornými kroužky), další patentuje univer a že ho pojmenoval na Falco Napoleo, protože mu Australian -Historical Society, Vol. XIX.
prý křídla připomínala slavného francouzského vo
5. Mac Pherson J.: The Turbulent Dr. Lhotský.
zální koupelnovou sprchu.
jevůdce. Se jménem Jána Lhotského, doktora lékař The Medical Journal ofa Australia, Apřil 1938.
= V Austrálii připadá na každých sto žen 100.7 mu ství a člena Bavorské královské botanické společno
žů, je to ale neplodná převaha, populační přírůstek sti, setkáme se v mnoha starých časopisech a vě
0.7% je jeden z nejnižších ha světě.
deckých publikacích. Z některých poznámek je zřej
Malování bytů, podniků atd.
1
= Podzimní číslo časopisu Index on Amnesty (č. ý mé, že trpěl nedostatkem peněz, že těžce nesl malé
76) je převážně věnováno čs. tématice — historii, po uznání a že postrádal větší služební postavení v rám
provádí odborně a levně kdekoli v Melboume 1.
litice, filosofii, umění, cenzůře — oblastem, ve kte ci koloniální správy. To vše způsobilo, že se začal
rých Češi a Slováci pociťují silné omezování.
s vlivnými osobnostmi kolonie hašteřit, že se stal
= Pražský Supraphon vydává gramofonovou desku osobou v Austrálii nepopulární a že jeho zásluhy o
se záznamem etnické hudby domorodců žijících v australskou vědu byly náležitě oceněny až po jeho
Arnhemské zemi na severu Austrálie.
odjezdu. Dnes je považován za jednoho z význačných
= Za poloviční cenu se v melboumském výprodeji průkopníků vědních oborů v Austrálii.
knih prodává skvostná publikace, pětina jejího obsa
vyučený malíř a natěrač
i
hu je věnována české a slovenské umělecké historii
ROMAN SEMERÁD
1{
(A. Rhodes — Art Treasures of Eastern Europe, Putmann, New York, 1972, str. 279, $ 13.15),
Fiat 9, 18 Spray St., Elwood, Víc. 3184
I
= Exulantká Martina Navrátilová, která začátkem
jak o st n íh o m a sa a u z e n in všeho d r u h u
Telefon 91-5670
'
ij
prosince vyhrála dvouhru i čtyřhru velkého meziná
rodního tenisového turnaje v Sydney, požádala pořa
p r v o t ř í d n í PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
datele i tisk, aby nebyla uváděna jako československá
tenistka, nýbrž jako Američanka anebo bezdomovec.
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY
= V obchodních vztazích Austrálie — Českosloven
sko zjišťujeme nerovnoměrnou bilanci, položka expor
MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
tu z Austrálie je vyčíslena 10,432.000 dolary (solené
kůže, vlna a pekárenské zařízení), Československo vy 
V
p RAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENÁŘSTVÍ
vezlo na pátý kontinent surovin a. zboží za 15,509.000
dolarů (sulfoxyláty, pneumatiky, sklo, porcelán, tex
tilní výroby — metrové i konfekční, klobouky, dře
vo- a kovoobrábějící stroje, traktory, automobily, el.
motory, nábytek, potraviny, bižuterii aj.).
=, Náš špión hlásí, že čaj v ČSSR tradičně prodá
vaný v malých pytlíčcích, připomíná .kvalitou spíše
obsah vytřepaný z matrace v turistické noclehárně. •
= Gustáv navštíví besídku dědy Mráze, chce být
přítelem dětí, tak co Pepíčku, víš co je to kočka?
Prosím vím, třikrát prokádrovaný tygr. Znechuce
ně se obrátí na jiného pionýra, co bys chtěl pod stro
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Vieteria Pde.), zastávka ě. 38
meček? Stírač na obrazovku. Gustáv se diví, k če
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 3*
mu to? Ale když vás babička vidí na televizi, vždycky
na ni plivne.

V ELKÝ VYBER

1

TÉZ K DOSTÁNÍ

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

326 High Street, Kew, V íc

Tel. 86 7178
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DOMOVÍ

VÁNOCE NA FM
HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
;
I

IH N ED

TYTO K N IH Y :

(Ceny js»u včetně poštovného)

'L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 5.Všesokolský slet $ 10.60

!xi.
!z. Salivarová:

S
?
\
S
\

Nebe, peklo, ráj $ 4.20
\
!Z. Salivarová: Honzlová $ 4.50
\
[Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.88
c
JA. Solženicyn: Souostroví Gulag (3. a 4. díl) $ 8.00?
[3 zpěvníky (Lit. Klub vé švédsku) $ 2.90
?
illustr. kalendář (Lit. klub) na r. 1977 S 3,90
5
(Masarykova abeceda (.uspoř. J. Dresler) $ 5.50
S
In . Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 5.20

5

(N. Mandelštamová: Konec naděje: $ 4.50

S

kl. Sviták: Kniha prežence $ 2.20

S

kL. Pachman: Jak to bylo $ 4.50
kJ. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby 9 4.-

S
i

|h . šklíbová: Pohádky

kA. Kvapilová: Krajíček chleba $ 1.20
$ 1.20

5

kJ. Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
^Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa
•tira. Sovětský samizdat) $ 4.20
>0. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
>K. Pecka: Pasáž $ 4.20
»P. Elsner: čeština poklepem a poslechem $ 5.99
»J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
;V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.i V. Fischl: Kuropění $ 5.jFranz Kafká: Proces $ 5.iDuerrenmatt: Soudce a jeho kat $. 4.50
£Kristofori (kresby) $ 6.80
?Ferd. Peroutka: Budování státu 1. svazek $ 5.90
řR. Kefalín: Černí baroni $ 5.20
?K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
i Jack London: Bílý tesák $ 4.60
(Ivan Diviá: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60
?Bří Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
řP . Pasek; Tokio volá Honolulu $ 5.5J. Drábek: A co Václav? $ 4.-

a
s
4
A
|
i
\
?
?
?
S
S
<
<
j
3
f
c
?
>

?

? S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $3.70
«
5 0. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
|
řZ. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $4.80
<‘
i E . Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
j
(O ta Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka zej
?Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
|
í P . Tigrid: Politická emigrace v atomovém věkuj
S$ 3.90
C
>K . Pecka: štěpení $ 4.40
j
< Ha, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd-j
?sko) $ 4.20
<

Vzhledem ke dni vydání tohoto čísla HD by bylo
zbytečné referovat o pořadech na FM "stanicích od
začátku měsíce, omezím se proto jen na -poslední
prosincový týden, který je však bohatý na českou
hudbu.
'
Bohužel nemám k dispozici, program sydnéyskě sta
nice FM-MBS; v Melbourne uslyšíme 21. 12. Dvořá
kovy Slovanské tance a Seherzo Capriccioso s Kubelíkem a o den později s Kerteszem, můžeme tedy
srovnat pojetí dirigentů. Nedělní odpoledne 26, 12.
bude patřit opět Dvořákovi — hlouslový koncert a
Romanci pro housle hraje J. Suk a česká filharmo-.
nie. Na těchto vlnách nás mohou tentýž večer zají
mat Vánoční nešpory v přednesu sboru Ruské orto
doxní církve v Paříži. Před půlnocí je pak zařazen
Vaňhalův koncert pro violu a orchestr.
Celoaustralská stanice FM ABC uvede 22. 12. od
poledne tři nám drahé skladby pro smyčcový orchestr
— Dvořákovu Serenádu, Janáčkovu Idylu a Sukovu
Serenádu. Ty, kteří po půlnoční ,nepůjdou spát, bude
až do božíhodového rána provázet Jaroslav Kováří
ček v pořadu In dulci jubilo, jistě nás potěší i českou
vánoční hudbou. Dvořáka vystřídá odpoledne 29. pro
since Smetana, po úvodu s polkami Studentská, Luisina, Bettina, Našim děvám, uslyšíme Mou-vlast s
českou filharmonií a K. Ančerlem (na ABC středních
vlnách jsem začátkem prosince slyšel slavnou nahráv
ku Mé vlasti s V. Talichem). Po Smetanovi pak ná
sleduje půvabný pořad Staří čeští mistři s Rybovým
Zazpívej slavíčku, Tůmovou sonátou pro dva pozou
ny. Stamicovým orchestrálním triem a Filsovou Missa Solemnis. Touto slavnostní mší se FM stanice, tak
jako já. s milovníky české hudby rozloučí s přáním
všeho nejlepšího v novém roce.
IP

— Při Křesťansko-demokratické lidové straně Švy
;arska byla ustavena Česjoslovenská pracovní sku
pina, která si vzala pře
devším za úkol informovat
soustavně
a zasvěceně,
složky této dnes největší
švýcarské politické strany
o československých záleži
tostech. V čele skupiny
jsou ing. Husák a ing.
Mészaros.
— Na dovolené v Jugoslá
vii zmizela rodina Karla
Blažka z Herrschingu v
Bavorsku. Jejich auto by
lo nalezeno na tržišti v
Lublani. I když se neví,
zda Blažek, který se do
mohl svými stavitelskými
návrhy miliónového majet
ku, nebyl snad agentem
Stb nebo zda jde o únos,
faktem ' je, že Jugoslávie
zůstává pro čs. politické
uprchlíky horkou a nebez
pečnou půdou.
— V pfáffikonské Galerií
Krause se koná od 13. li
stopadu vánoční výstava
obrazů a plastik čs. uměl
ců. Zastoupeni jsou Kristo
fori, Radová, Ondráček,
iNový zákon (přel. Dr. O, Petrů) $ 3.60
J Liška, Urban, Kohout-Lecocque, šefl, Kučera, Da
|V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.901
vid, Křížan, Šťastný, SchoiG. Goepfertová: Betlém na vystřihování $ 2.00
\ vanec, Vokounová, Budin1.Motáky z Ruzyně $ 2.20
i ský. a Kyhos. V Galerii
Anlikerkeller v Bernu vy 
1iJ. J. Staněk: Potrestaní $ 6.90
>
stavují zase po celý prosi
iJ. Hendryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
i nec Pavel Špánek své ole
1|J. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.20
i je a Růžena Helebrantová
1|M. Racek: Zelená pastelka $ 4.50
1| modelovou bižutérii.
— Hudební nakladatelství
iTřebízský: Povídky karlštejnského havrana $ 3.70 i EDAS v New Yorku vyda
1|české pohádky $ 7.~ '
i lo dvě kazety s českým
(Další zásilku knihy Adiny Mandlové: Dneska už l komikem Járou Kohou
1(se tomu směju (cena $ 5.80) očekáváme v nejbliž-1, tem: Silvestr a Povídáni
zasmání.
Adresa:
ších dnech.
( pro
P. O. Box 1339, Grand
Pro Vaše anglické přátele:
1t
MELBOURNE
J. A. Comenius: The Labyrinth of the World and '
i SYDNEY
the Paradise of the Heart (Labyrint světa a ráj
PROŠÍVANÉ
srdce) $ '4.J
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QU1LTING
Anna Mendanová
Melbourne:
17S Brougham St.,
Kew, Vic., tel. 86-8427
J. škvorecký: The Moumful Demeanour of Lieut-1
nant Borůvka (překlad Konec Poručíka Borůvky)!
Sydney:
$ 7.90
' |
Telefon: 622-2453

SILVESTROVSKOU

Sí « j i ^ Y ' ^ / W » i' V W V W ( M M M M M / V / V V A /V W W

— 221etá Barbara Bodnárová získala v Kanadě ti
tul “ Miss Mississauga” .
— Dr. Pavel Kantorek je
uměleckým ředitelem ka
nadského satiristického ča
sopisu “ Beaver Bites” .
— P ři autonehodě v bra
zilském vnitrozemí zahy
nul bývalý brazilský pre
sident J. Kubitschek, kte
rý byl českého původu.
— Do Kanady se přistě
hovali bývalí mistři Čes
koslovenska v judo V. Vo
dička a T. Drahovzal.
— Předsedkyně Rady žen
svobodného Českosloven
ska B , Papánková. byla
zvolena I. místopředsedky
ní National Council of Women of the U. S. Tato
organizace má 23 miliónů;
členek.
— Ve Stockholmu vychází
měsíčník Krajanský po
zdrav, vydávaný katolic
kým knězem A. Zema
nem. Adresa: Bergsgat.
11, 1 Tr.-, 112 23 Stockholm,
Sweden.
Zprav./Š/ČS/KL/HD

I

?J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-J
Cžená celková cena $ 8.20
(
<B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
5
>J. Hochman: Jelení Brod $ 3.90
{
\J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
<
5 Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumentyJ
£o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.20 5
S m . Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
i
( T ř i sbírky básní (J. Lederer. F. Listopad, V. <
Z. Salivarová: Summer in Prague (Hanzlová) $ 8.90i
>Čeperková) $ 5.30
J
5 Hlasy z domova (Index) $ 3.5
J. Drábek: Whatever Happened to Wenceslas? (Aj
Mlynář: Čs. pokus o reformu 1968 $ 4.|
co Václav?) $ 8.90
■
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
(Tanky proti sjezdu $,2.10
« [ 'J. Kolasky: Look Comrade — The People are
;
srdečně zve na velkou
?P etr Den: Naší mládeži $ 1.70
J’ ilaughing
. . . (satira, humor) $ 2.50
1
<J. Koláček: Veronika $ 1.50
1
>
i
Ceny
jsou
včetně
poštovného
1
?J. škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4.!
\J. škvorecký: Zbabělci $ 3.90
]
'
kterou pořádá v pátek 31. prosince 1976
?J. Škvorecký: Lvíěe $ 3.90
,
SJ. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
'
V SÁLE NORTH MELBOURNE FOOTBALL SOCIÁL CLUB-U,
< J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10 < ■
vchod z Fogartv Street, North Melbourne
S J. škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
J
;
který má plnou likérovou licenci
( J . škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.20 <
!
(všechny druhy alkoholických nápojů za hostinské ceny)
> K , J. Krušina: Pan Dadáček mádovolenou $ 5.-]
i E . J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.'
;
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 3 hodiny ráno.
| K . J..Krušina: Zimní bouře $ 5.J
K tanci hraje česká kapela,
< K . J. Krušina: Druhá bouře $ 5..
>
kterou
řídí
pohostinsky
kapelník Milek Tobiáš z Kopidlna
5 Kpváíyová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.20
'
;
Program
?J. Koláček: Veronika $ 2.I
\G , Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
;
!
Vstupné $ 15.- včetně bohatého výběru teplého i studeného jídla
? L , Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.58
;V
' ■
a zákusků, jakož i půlnočního občerstvení.
S L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
!
,
Reservování
míst: telefon 598-5756 (Chrpa), 49-3294 (Frencl)
5 P. Eisner: Mamince $ 4.80
►

Sz.

Central Station, New York,
N. Y . 10017, USA. V
Austrálii můžete objednat
prostřednictvím zástupce:
K. Pikora', 37 Kenťon Rd.,
Geilston Park, TAS. 7015.
— Známý novinář, americ
ký dopisovatel listu Neue
Zuercher Zeitung Dr. Ro
bert Lamberk, se narodil
v Liberci a má doktorát
na Karlově universitě v
Praze.
— Hlavním poradcem zvo
leného presidenta Cartera
ve věecech národní obrany
a zahraniční politiky bude
profesor Columbijské uni
versity Dr. Zbigniew Brzezinský, který se narodil ve
Varšavě v roce 1928. Je
ho. manželkou je Emilie
Anna, rozená Benešová,
neteř presidenta E. Bene
še. V roce 1968 navštívil
Brzezinský
Českosloven
sko, kde přednášel o svých
vědeckých teoriích postindustriálního věku. Později
ho čs. tisk obvinil, že v
Praze organizoval kontrarevoluční spiknutí.

Dům pro samostatné
. starší paní
ADENEY PLAČE
44 Adeney Ave.,
Kew, Vic.
* Výhodné podmínky
* Domácí prostředí
* Dobrá strava
Vyžádejte si informace
(žádejte VI. Bachledn)
Telefon 80-3312

ZÁBAVU

National MutBaJ
• INSURANCES
;

Volajte

,

Charles Antal

’

tel. (M elb ea n *)

;

699-4SCC
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MILENA BENEŠOVÁ, Chigwell Pharmacy, Alluna
Rd., Chigwell, TAS.
Dr. ANTONÍN DlV|š S RODINOU, Hobart, TAS.
V ě r a a Ka r e l M r á z k o v i , kontin. restaurace
“ Steindler” , .197 Campbell St., Darlinghurst, NSW.
J. & P. RUTAR, Lot 18 Cowpasture Road, Bossley
Park, NSW. 2176
JARDA VONDRÁŠEK, Lido Restaurant, 2 Roslyn
St., Kings Cross, NSW. telefon 358-4844
F.
37
E.
37

■
-

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS

PŘEJI

všem svým přátelům, známým a zákazníkům

JAN KUNCÍŘ, vedoucí
kanceláře
Amerického
fondu pro čs. uprchlíky,
1060 Wien,
Gumpendorferstr. 5 a, Austria
Dr. RUDOLF VÁCLAVIK,
13 Crescent Grove,
Campham Common,
London S. W. 4, G. B.

Č

i * * * * * * * * * * * * * * * * *
K vánočním svátkům a do nového roku
hodně radosti a spokojenosti
přejí všem zákazníkům

SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje,
Mulách St., Cooma, NSW., tel. 21-727.
A. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu,
Waiora Rd., W. Heidelberg, Víc. tel. 45-6255

JURAJ A OLGA KE1TH, 12 Truman St., Mt. Gamhier, SA. 5290
P. RIESS, L ife Assurance Consultant, The Mercantile
Mut. L ife Ins. Co., tel. (Adelaide) 23-5822,
do bytu 267-1070
RODINA SLADKÁ, výroba košil “ Bohemia” ,
9 Knight Ave.. Windsor Gardens, SA., tel. 261-6954

DECOR CENTRE & PAISLEY HOME FURN1SHERS,
42-44 La Trobe St., Melbourne, tel. 662-1988
BLANKA A MIREK ELIÁŠOVI, Oákleigh Vic.
MANŽELÉ FRYŠOVI, 15 Southwald St., St. Albans,
Víc., tel. 396-3679 .

Beach Rd., Brooklyn Park, SA. Telefon 352-2082,
do bytu 352-2619
LÍDA A JAROSLAV UTÉKALOVI, Findon, SA.

VÁCLAV HANUŠ, 24 Atkins Street, KEW, Vic. 3101
VÁCLAV A MARIE HAUKOVI, Burwood, Vic.

3*6 Hiffh Street, Kew, Vie.
Telefon 86-7178

J
^

*******
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Všem přátelům a hostům
srdečně přejeme
příjemné prošití vánočních svátků
a hodně zdaru do nového roku
Š T ÍP A N K A A JAN POSPÍCHALO V I

í

j
i

}

Yosemite Tourist House
Barbers Road
K A L O R A M Á , Vic.
Telefon 728-1298
*

*

*

*

*

*

*

á

J
j

*

;

Šťastné prožití svátků vánočních
JARKA A WALTR GROSSMANOVI, 2 Hertford Cresc., a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku’
J. & J. ŠVEHLÁK, TV & Rádio Service, 331 Henley Glen Waverley, Vic. 3150
přejí všem přátelům a zákazníkům
4

§

********

„
Všem přátelům a známým v Sydney a Melbourne
m
přejeme srdečně radostné vánoce
W
a spokojený rok 1977
Manželé Dráždiioví, 12/8 First St., Flag Staff,
fL
WoUongong.
NSW. 2500
£
★ ★
Ěk
Všem našim přátelům v Sydney a Melbourne
T
příjemné vánoce a úspěšný příští rok přejí
Josef a Slávka Novotných, Wollongong, NSW.
&
★ ★
$ Vánoce jsou svátky radosti. protože Bůh nás
3^ tak miloval, že poslal svého Syna, aby nikdo,
® kdo v něho věří, nezahynul.
£ . Tuto radost vám, drazí krajané, ze srdce přeje
Vás v Kristu "oddaný
O. Vladimír Ondrásek

t
&•
&
H>
£.
jBt
m

M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton St.,
Hampton, Víc., 98-5756
THK IN L IB R U M BOOKSELLERS, maj. P. Jaborník,
Box 1888 R., GPO Melbourne.
JAROSLAV KAFKA, 2 Junction St., Preston,
cel.
480-2737
J. K IN D A & CO. P T T . LTD., Supermarket, pivo, víno,
likéry, 407 Blackshaw Rd., North Altona, Vic. 3025
Telefon 314-6111, 314-6281
Dr. F R AN TIŠ E K KOPEČEK S RODINOU,
Box Hill North
JA R O SLA V KfcEPČ lK S RODINOU, Glenroy, Vic.
FRANTIŠEK KŘIVÁNEK, F. 38, 410 Waverley Rd.
Malvern East, Vic. 3145, tel. 211-1*80

Ř. C. KUGLER s rodinou, pojištění všeho druhu,
958 Nepean Highway, Moorabbi*, Víc., tel. 95-2421
S. D. B.,
RODINA KUTKOVA, 18 Gilmore Rd., Doncaster,
13 Grantham St.. Burwood, NSW. 2134 Víc., tel. 848-1496
Telefon (82) 747-5611
JOSEF & RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson St.,
Niddrie, Vic., tel. 379-5560
*
★

VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ- ROK
přeje
CHARLES R. SUDEK. SYDNEY

JOSEF MILETÍNSKÝ, 37 Mary Street, St. Kilda.
Vic. 3182
OPXO, The Contin. Optical Service, 103 Swanston
St., Melbourne, tel. 63 2231.
OLDA OSWALD S RODINOU, Chadstone, tel. 277-8249
ANTONÍN A IRENA PAVLASOVI, Emerald, Vic.
MANKA PICKOVÁ, 137 Argyle St., St. Kilda, tel.
94-6635
ZBYNĚK A FRÍDA PROCHÁZKOVI, Doncaster, Vic.
EMIL SVOBODA, .7 Harwood St., East Kew,
85-6850
MARIE TOMANOVÁ, East St. Kilda, Vic.

s

s
jř
T
£>
£

&
$k
^
*
*
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^

^

★ *★

Radostné vánoce a plnou spokojenost v roce 1976
přejí všem milým hostům a přátelům
manželé Novotných, restaurace Labužník,
129 Bayswater Rd., Rushcutters Bay, NSW7. ★
★
VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU
— CZECHOSLOVAK COUNTRY CLUB Kemps Creek, NSW.
přeje všem svým členům, přátelům klubu
i všem ostatním lidem dobré vůle příjemné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.

tel.

MANŽELÉ TŮMOVI, 2 Wendy St., Malvern, Vic.,
tel. 95-6048
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, 3 Parslow St., Malvern,
Vic., tel. 20-4219

JAN, GEORGE, DENIS A ČESTMÍR

i

K O ŠŇ A R O V I

i

Melbourne

š

I**********

]

Všem přátelům a zákazníkům .
j
srdečně přeje veselé vánoce a šťastný nový rok \
J. SKÁLOVÁ
'
4
delikatesní obchod,
j
Victoria Markét, Melbourne
j
. Telefon 337- 9731
1
& £ '£ £ £ & £ £
ALENA A ZDENĚK ŠOL1NOV1
z Ivanhoe, Vic.
přejí všem přátelům a známým
hodně spokojenosti a úspěchů v novém roce

1

★ ★
Namísto jednotlivých pozdravů
přejeme tímto všem přátelům a známým
v celé Austrálii
příjemné vánoce a šťastný a veselý nový rok.
E. * B. Vosáhlovi, Brighion, Vic.
Všem přátelům přejí požehnané a šťastné
vánoční svátky
Marcela a Josef Čechovi z Moorooducu, Vic.

★

★

Radostné prožitívánoc
a plnou spokojenost a úspěchy v roce 1977
přejí všem přátelům
Milda a Dáša Kratochvílovi
Ellis Ceramics,, Abbotsford, Vic.
★
★
Příjemné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým přátelům a známým
IRENA A JOSEF KADANĚ
Finance Broktrs
4 Wilkinson Sf., East Burwood, Vic.
Telefon 232-5574

i
\
^
4

4
i
i
,
4
4
4
i
j

1
4
j
j
4
i
j
4
4
4
4
|

JOSEF VOŽENILEK, P.Ó. Box 121, Mt. Beauty, Vic.
★
★
I
3699
Veselé vánoce a spokojený rok 1977 srdečně přejí|
Alena
Semeckáa OlgaSyková
j
JARKA A JINDRA ZÁSTĚROVÍ, 39 Gateshead Dr.,
Wantirna South, Vic.
★
i
CHARLES ANTAL z National Mutual Life
I
EDA A VĚRA ZLATÝCH, c/- Rheinland Restaurant,
v Melbourne
J
9-13 Drewery Lané, Melbourne, tel. 663-1266
vinšuje priatelom
,
veselé Vianočne sviatky a štastný Nový rek 1S771
Šťastně a veselé svátky vánoční a. hodně zdraví,
i
úspěchů a spokojenosti v novém roce přejí všem
Veselé vánoce a příjemný celý p iS tí rok
J
přátelům a krajanům
přeje všem svým přátelům a známým
,
Jirka A. Forester s rodinóu
,
Marie a Tonda Slabikoví
4
' . P.O. Box 255, East Caulfield, Vic. 3145
7 Ising S t, Newcomh. Gee t e g
|
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GEORGE DUŠEK & ASSOCIATES

RADOSTNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

CAIRNS,

PŘEJE VŠEM PŘÁTELŮM V AU STRÁLII
A NA NOVÉM ZÉLANDĚ

Přejeme všem přátelům, krajanům a známým
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A

MILUŠKA ŠIMKOVÁ
1 Lydham Ave.

NORTH QUEENSLAND

VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE

Austřalian Opera Co.,

S krajanským pozdravem
Jiří Dušek

Rockdale, NSW. 2216

jfc
VÝKONNÝ VÝBOR
T
ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ,
®
OBLASTI JIŽNÍHO PACIFIKU
4 přeje všem členům, jejich rodinám a přátelům
veselé vánoce a spokojenost v příštím roce
a naší vlasti brzký návrat svobody

t
__

t

-¥■-¥•

ne.

Bratrům legionářům a všem ostatním přátelům
přeje radostné vánoce a hodně zdraví
v příštím roce
Jan Novák, 52 Grove St., Liverpool, NSW. 2170
*
*
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
Jednota Viktorie
přeje všem sestrám a bratřím,
krajanům a přátelům,

^
®
4

4

spokojenost o vánočních svátcích
a po celý příští rok.
J. Jelínek, předseda

ŠL

★ ★

4

KOORDINAČNÍ VÝBOR
čs. demokratických exulantských organizací
v Austrálii
přeje radostné vánoce
a plnou spokojenost v příštím roce
*
*
NAARDENSKÉ HNUTÍ — ČESKOSLOVENSKO
odbočka pro Jižní Pacifik,
—.
posílá všem vánoční a novoroční pozdravy
*
*
Upřímná přání všem krajanům
Jfe
k vánočním svátkům a do roku 1977
zasílají členové
9
KOMENSKÉHO PORADNÍHO SBORU
4
v oblasti jižního Pacifiku.
★
k
FEDERÁLNÍ VÝBOR STÁTNÍCH RAD
^
POROBENÝCH NÁRODŮ
®
v Austrálii
4
přeje tímto všem čs. přátelům
veselé vánoce a šťastný rok 1977

144444444444444444
VÁNOCE
Gertruda Goepfertová
dere se červík sladkém k jádru jablka
skákaly děti střemhlav do vody
v rybníku útulném milého domova
ukazuje času stojatému
kapelník staré hodiny
v peřinách bahna vůně tmavězelené
těšení kolébá kapříky
ba ani psa by nevyhnal
do chumelenice a metelice
vyčenichat tu jedli
co nese koule svíčky a ořechy
prostírá venku zima sněhobílé
zmrzly na šňůře košile
(vánoční přání malá dospělým
kudy zpátky do tepla?)
ze dvorku dovnitř do chlíva
kde kráva zahřívá
peče se V, troubě dlouhá přítomnost
bude cukrovaná
mamince jež ji zadělává
cinkají prstýnky
okované boty andělíčků
v noci na ledě

44444444444444444á

4
4

4■
4
4

4
4

I

4
4
4
4

i
f
4
4
4

GREEN GABLES CHALET
Warburton
M ANŽELÉ Z D E N A A FRANTA

KORKOVÍ
SRDEČNĚ PŘEJÍ
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO ROKU
Telefon: Warburton (059) 66-2077

ADELAIDE
Československý klub. v. Adelaide
pořádá v pátek 31. prosince 1976 veselou
SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
v Národním domě, 51 Coglin St., Brompton, SA.
K tanci i poslechu hrají dvě kapely:
pro mladé moderní, pro starší “ šumarinka” .
Bohatá tombola. — Chutná večeře.
O pití všeho druhu postaráno. ,
Reservování stolů: tel. 293-4372 ..
Srdečně zve Výbor Čs, klubu

44444444444444444
VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU
V ADELAIDE
přeje všem členům a krajanům příjemné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.
-

44444444
ALOIS TRÁVNÍČEK,
předseda československého klubu v Adelaide,
přeje všem známým krajanům
veselé svátky vánoční a šťastný nový rok

4444444444
Veselé vánoce a mnoho zdaru
v příštím roce přeje všem krajanům
RODINA JIRÁNKOVA
Kangaroo Fur Products
5 Field Street, Bowden-Adelaide, SA. 5007

F R A N T A A VĚ R A B O U B L ÍK O V I

*
*
jfc ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANIZACÍ
V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDĚ
přeje všem krajanům příjemné užití
vánočních svátků
a plnou spokojenost v příštím roce.
O. Mikulčák, jednatel
F. Nový, předseda
★
★
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
SOKOL
MELBOURNE
přeje všem členům, příznivcům a přátelům
veselé vánoční svátky
PŘEJE SVÝM ČLENŮM, ČLENKÁM,
a mnoho štěstí a zdaru v příštím roce
DOROSTENCŮM A DOROSTENKÁM,

44444444

m

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

4

_

"Sj

Opera House, Sydney, NSW. 2000

I OSTATNÍM KRAJANŮM
RADOSTNÉ U ŽITÍ VÁNOC A DO NOVÉHO
ROKU HODNĚ SIL, ZDATNOSTI A
SPOKOJENOSTI
★
★
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
V MELBOURNE
přeje všem krajanům příjemné prožití vánoc
a plnou spokojenost v roce 1977
*
*
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
přeje všem dětem i jejich rodičům
bohatého Ježíška a dobrou náladu o
vánocích i po celý příští rok.

A JOSEF PELEŠKA

Overway Hotel
160 Hlndley St., Adelaide

444444444444
Vedoucí a zaměstnanci
čs. restaurace

Paprika Club Restarnut
přejí všem krajanům
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce
145 Hindley St., Adelaide
Telefon 51-5002

4444444

SPORTOVNÍ K LU B

S LAV IA MELBOURNE

přeje srdečně všem krajanům
radostné vánoce a mnoho zdaru v novém roce
*
*
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub,
2 Junction St., Preston, Víc. 3072
přeje všem krajanům příjemné prožití svátků
vánočních, a mnoho zdaru, zdraví a spokojenosti
v novém roce.

•22
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V olympijském roce 1976

Festival lehkoatletických rekordu
Letmý pohled do análů "královny sportu" nám jasně říká, že v lehKoatleticke historii nebylo jediného
olympijského roku, který by pořádně nepozměnii tabulky světových rekordů. Bylo tomu tak snad v mí
ře nejvyšší v letošním roce, kdy muži i ženy zlepšili nebo aspoň vyrovnali hned 50 světových primátů
a vytvořili tucty dalších pěkných výkonů. Pokud jde o klasické discipliny mužů, v 9 z 21 "nepřežily"
světové rekordy olympijské období a navíc třikrát byl světový rekord (na 100 m) vyrovnán.
I. světový reKord korunován olympijskou zlatou
Pět předních, světových lehkých atletů "korunova
lo” , v Montrealu své olympijské prvenství světovým
rekordem. Nejúsyjšnějšim běžcem byl 24ietý K údúnec Alberto Juantorena (olympijský vítěz na 400 m
i 800 m j, který z5. července ve lantastickém finále
olympijských her v Montrealu porazil skvělým fini
šem jak Belgičana Van Dammena tak i držitele "bron
zu" Američana Vvóhlhltera v novém světovém rekordu
na, 800 m 1:43,5 min. — Ještě ani bouře nadšení v
tábore příznivců lehké atletiky v hledišti neutichly,
představil se 70.000 diváků v oslňující formě Ameri
can Edwin Moses, kterému na 400 m přek. naměřili
senzačních 47,64 vt. — Třetí běžecký světový rekord
olympijských her “ padl” o 3 dny později a jeho drži
telem še Stal favorit ávéd Anciers Gáxderud, který
dostal za fantastický čas 8:08,0 min. na 3.000 m pře
kážek olympijskou zlatou medaili.
Senzaci olympijské soutěže oštěpářů bylo suverén
ní vítězství 281etého Maďara Miklose Nemetha, který
se stal hned prvním hodem — fantastickým světovým
rekordem 94,58 m — olympijským přeborníkem, když
deklasoval držitele stříbra — Fina Hannu Sittonena
hned o 6,65 m. — 261etý americky- deseůoojar Bruče
Jenner zlepšil letos dvakrát dosavadní světový re
kord: ve dnech 26, - 27. června byly jeho výkony ohodndčeny 8.538 body, na OH v Montrealu dokonce 8.618
body. P ři olympijském triumfu v Montrealu zaběhl
“ král lehkých atletů” Bruče Jenner 100 m za 10,9 vt.,
do dálky skočil 7,22 m, koulí vrhl 15.35 m. do výšky
skočil 2,03 m a 400 m zdolal za 47,51 vt. Druhý den
Začal 110 m přek., které zaběhl za 14,48 vt., diskem
hodil 50,04 m, tyčí skočil 4,80 m, oštěpem dosáhl
68,52 m a 1.500 m zaběhl za 4:12,06 min.
II. Světové rekordy z přípravy na OH
Z pěti předních světových lehkých atletů, kteří v
přípravě na OH v Montrealu zlepšili světové rekordy
ve .třech disciplinách (skok o tyči, hod diskem a vrh
koulí), prosadil se v olympijských bojích pouze Ame
ričan McWilkins, který však výkonem 67,50 m (za
který dostal olympijské zlato) zůstal za svými dvěma
světovými rekordy 69,18 m a 70,86 m vytvořenými v
rozpětí jednoho týdne (24. dubna a 1. května) letoš
ního roku.
Ve vrhu koulí zapsali se do seznamu světových re
kordmanů hned dva borci: Američan Albrítton, kte
rýmž 21. února dosáhl 21,85 a těsně před olympiádou,
177 července v Paříži, posunul Kus Baryšnikov svě
tový rekord na rovných 22 m. Američan Albrítton ne
prošel ani sítem kvalifikace amerických reprezentan
tů pro účast na OH v Montrealu a Rus Baryšnikov
získal v Montrealu bronzovou medaili, kdy výkonem
21,00 m byl třetí za východním Němcem Udo Beyéreňi (21,05 m ) a svým krajanem Mironovem (21,03 m ).
Ve skoku o tyči zlepšili dva Američané Roberts a
Bell dvakrát světový rekord (29. května skočil Earl
Bell 5,67 m, 22. června zdolal jeho krajan David Robeřts 5,70 m), na OH však neuspěli: Roberts se prav
děpodobně stal obětí své vlastní špatné kalkulace.
Jako jediný že 6 tyčkařů, kteří byli v soutěži, vyZEMAN PORAZIL GUSTAVA THoNIHO
Dobrou přípravou předních světových lyžařů alp
ských disciplin na ceiosezónní soutěž o Světovou tro
fej byly počátkem prosince mezinárodní závody tzv.
světové série reprezentačních týmů, na kterých hráli
dobrou úlohu také čs. reprezentanti, kteří se chtějí
zřejmě i letos dostávat ve speciálním a obřím slalomu
mezi elitu. Nasvědčovala by tomu jejich dvě skvělá
třetí místa v paralelním slalomu ve švýcarském Sva
tém Mořici, kde Slovenka Dagmar Kuzmanová byla
potažena až Italkou Klaudií Giordaniovou (ta skonči
la druhá za vítězkou švýcarkou Lise-Marie Morerodovou) a čs. reprezentant Bohumír Zeman porazil v
boji o třetí příčku soutěže olympijského přeborníka,
italského reprezentanta Jihotyroláka Gustava Thoniho
(paralelní speciální slalom mužů vyhrál ve Svatém
Mořici Švýcar Walter Ttesch). Soutěž “ světové sé
rie” vyhráli muži Itálie (92 bodů) před Švýcarskem
(72 bodů). O třetí, místo sé dělí Československo s
Francií (42 bodů). Soutěž žen vyhrály Francouzky
před Italkami, čs. děvčata obsadila — spolu s Ame
ričankami — páté místo.

pustU výšku 5,55 m, pak sám žádal zvýšení laťky
na 5,60 m, na této výšce však třikrát ztroskotal.
Znamenalo to tedy, že tři tyčkaři skočili shodně
5,50 m a o jejich poradí musel rozhodnout počet oprav.
Ten miuvii pro Poláka íadeasze Siusarského, stríbro
dostal Fin Aailimoki, bronz pak zbyl na světového
rekordmana Robertse. Jeho Krajan Bell, který byl
před ním světovým' rekordmanem, obsadil y 'Mont
realu dokonce až 6. místo.

III. Smolař Stonés
K velkým favoritům olympijské soutěže výškařů
patřil Američan Dwight S.ones, který 5. června zlepšU svůj vlastní světový rekord o 1 cm na 2,31 m, v
olympijských bojích vyškařů byl však tait nervózni,
že jen stěží zdolal 2,21 m, což mú stačilo za Polákem
J. Wszolou (2,25 m ) a Kanaďanem Joyem (2,23 m)
pouze na 3. místo. Necelý týden po svém startu na
OH v Montrealu (4. srpna) posunul pak světový re
kord na 2,32 m.

IV. Spriniéři rekord pouze vyrovnali
Tři sprintéři: Američané Glance a Williams a Jamaičan Donald Quarrie zaběhli 100 m za 9,9 vt., čímž
vyrovnali dosavadní světový rekord, pouze však je
den z nich, Jamaičan Quarrie, na olympiádě v Mont
realu triumfoval:, vyhrál běhna 200 m.

V. "Neolympijské světové rekordy"
Ze třech mužů, kteří zlepšili 4 světové rekordy tzv.
neklasických disciplin, se na olympiádě v Montrealu
zaskvěl v plném lesku Novozélanďan John Walker,
který získal olympijskou zlatou za vítězství na 1.500
m. V přípravě na OH trénoval 2.000 m, na kterých
mu tané stopli 30. června nový světový rekord 4:51,4
miň.
V “ Zátopkově disciplině” — v hodinovce, byl v r.
1976 nejúspěšnější Holanďan Hermens, který 1. břez
na zaběhl za 60 minut 20.944,40 m, což je nový svě
tový rekord, stejně jako jeho mezičas na 20 km,
které zaběhl za 57:24,2 min. — A konečně: sprintéři
americké university Tennesee vytvořili časem 1:21,5
min. nový světový rekord na 4 x 200 m.

SPORTOVCI ROKU 1976
V. jubilejní, XXX .’ anketě, stuttgartské “ Mezinárod
ní sportovní korespondence’-’, které se každoročňě účastní přední světoví novináři a rozhlasoví a televiz
ní komentátoři, se prosadili “ hrdinové olympijských
her” , kterým v pořadí nejlepších světových sportovců
r. 1976 patří 4 prvá a , několik dalších míst. Sportov
cem roku byl zvolen dvojnásobný olympijský přebor
ník v běhu na 400 m a 860 m Kubánec Alberto Juan
torena, který dostal v aketě 98 bodů.
2. Lasse Vířen (Finsko)- — lehký atlet; na OH v
Montrealu obhájil svá olympijská prvenství z r.
1972 v Mnichově a to ná 5.000 m i lO.OOOm 89 bodů
3. John Naber (USA) - piavee; několikanásobný
olympijský přeborník z ..Montrealu
54 bodů
4. Bruče Jenner USA) - - le h k ý .a tle t; olympijský
vítěz a světový rekordman v desetiboji
46 bodů
5. Bjorn Borg (Švédsko) '—‘ tenista; vítěz neoficiál
ního tenisového mistrovství světa ve Wimbledonu
a celé řady mezinárodních turnajů
35 bodů
6. James Hunt (V. Británie) — automobilový závod
ník; mistr světa
30 bodů
7. Muhamed Ali (USA) — ,rohovnický mistr světa
všech vah.
22 bodů
8. Freddy'Maertens (Belgie) — nejúspěšnější světový
cyklista roku
21 bodů
9. Franz Klammer (Rakousko) — olympijský vítěz
v lyžařském sjezdu
19 bodů
10. Jim Montgomery (USA) — olympijský vítěz a
světoyý rekordman v plavání
17 bodů
Poprvé od r. 1968, kdy nejúspěšnější světovou spor
tovkyní roku byla Věra Čáslavská-Odložilová, získala
letos titul světové sportovkyně gymnastka, M etá Rumunka Nadia Comaneciová, která dominovala na
XXI. letních olympijských hrách v Montrealu. Další
pořadí:
2. Komelia Enderová (N D R ) — plavkyně
3. R osí Mittermaierová (NSR) — lyžaxka
4. Irena Szewinská (Polsko) — lebka atletka
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KOPANÁ NA OH
Z olympijských soutěží býl a je stále nejvíce kriti
zován turnaj fotnalistů, o Kterém jsou experti téměř
na celém světě přesvědčeni, že na vrcholný světový
podnik sportovců nepatří — alespoň ne v té formě,
v jaké probíhal až dosud. Vyhrávají ho už od r. 1952
v Helsinkách pouze východoevropské státy, o jejichž
fotbalistech nelze říci, že by byli amatéry, alespoň
ne amatéry ve smyslu zakladatele novodobých olym
pijských her Píerra Coubertina. Na druhé straně však
nelze přehlédnout, že na utkání olympijského turnaje
fotbalistů přijdou vždy statisíce aiváKu, kteří přine
sou hodně peněz do pokladny pořadatelů olympiády a
tím mnohdy vyrovnají finanční schodek jiných spor
tovních odvětvi, na které nechodí tolik návštěvníků.
A zřejmě to jsou také důvody, proč nejen mezinárodní
fotbalový svaz FIFA , ale i Mezinárodní olympijský
výbor nejsou pro to, aby z olympiády kopaná zmize
la. Diskutují však, Co podniknout, aby na olympijském
turnaji hrálo pokud možno nejvíce skutečných amaté
rů. Hodnotný příspěvek do diskuze přinesl předseda
západoněmeckého fotbalového svazu DFB Hermann
Neuberger, který navrhuje, aby už, na olympijských
hrách v Moskvě a předtím už i v kvalifikaci pro
účast na tomto turnaji mohli hrát pouze fotbalisté,
kteří se narodili po 1. srpnu 1955, tedy hráči do 22
let. “ Tím se dosáhne toho” , říká Hermann Neuber
ger, “ že o olympijské medaile nebudou moci bojovat
kompletní “ A ” týmy východoevropských zemí, pro
které je mistrovství světa a ne olympiády. Zároveň
bude tím''dána možnost talentovaným juniorům a mla
dým hráčům, kteří na. tomto amatérském podniku
získají cenné mezinárodní zkušenosti.”

: : Fotbalová liga : .
“ Naváže mužstvo pražské Dukly na své největší
úspěchy z 60. let, kdy v čele s Masopustem, Pluskalem a. dalšími hvězdami čs. kopané patřilo k nej
lepším týmům v Evropě a stane se znovu čs. přebor-'
níkem?” Pražští vojáci vyhráli suverénně podzimní
část 1. čs. fotbalové ligy, přesto jejich trenér Jaroslav
Vejvoda je se svými předpovědím pro jaro opatrný,
věří však, že Dukla (která musela hrát na podzim
bez svého brankáře číslo jedna Ivo Viktora) udělá:
vše, aby hrála od podzimu po letech znovu v Poháru
mistrů evropských zemí.
Skvěle si v letošní sezóně vede i pražská Slavia,
překvapivě i Jednota Trenčín a Zbrojovka Brno, a
mezi nejlepší patří i bratislavský ínter, přestože po
skvělém startu prodělával několik týdnů krizi. — V
pásmu ohroženém sestupem jsou na tom nejhůře VSS
Košice a nováček ligy Frýdek-Místek, ovšem ani dal
ší mužstva nebudou na jaře bez problémů.
13. kolo: Zbrojovka Brno — Dukla Praha 0: 0, '
Lok. Košice — Teplice 4 : 3, Plzeň — Baník Ostrava
2 : 2, Sparta Praha — Trnava 2 : 0, Žilina — VSS
Košice 3 : 0, Frýdek-Místek — Trenčín 1 : 2, Slavia
Praha — Bohemians 0 : 0 a Slovan Bratislava — Inter Bratislava 2: 0.
14. .kolo: VSS Košice — Sparta Praha 0 : 1, Slavia
Praha — Zbrojovka Brno 2 : 1, Baník Ostrava — Ži
lina 4 : 0, Iňter Bratislava — Plzeň 3 : 2, Bohemians
— Trnava 0 : 0, Teplice — Frýdek-Místek 4 : 0, Jed
nota Trenčín — Slovan Bratislava 1 : 1 a Dukla Pra
ha — Lok. Košice 6: 0.
15. kolo: Zbrojovka Brno — Bohemians 2 : 1, Lok.
Košice — Slavia Praha. 1 : 2, Frýdek-Místek — Dukla
Praha 3 : 4, Slovan Bratislava — Teplice 0 : 1, Plzeň
— Jednota Trenčín 0 :0, žilina — ínter Bratislava
1 : 1, Sparta Praha — Baník Ostrava 1 : 1 a Trnava
— VSS Košice 2: 0.
Chybí ještě odložené utkání Žilina — Slovan Bra
tislava.
Tabulka podzimu: 1. Dukla Praha 25 bodů; 2. Sla
via Praha 20 b.; 3. ínter Bratislava, 4. Zbrojovka
Brno, 5. Jednota Trenčín, (po 17 b .); 6. Baník Ostra
va, 7. Slovan Bratislava, 8. Sparta Praha (po 15 b .);
9. Lok. Košice, 10. Teplice, 11. Plzeň (po 14 b .); 12.
Žilina, 13..Bohemians, 14. Trnava (po 13 b ); 15. Frýdek-Místek 9 b.; 16. VSS Košice 7 bodů.
V II. L IZ E : P O D Z IM N Í P R I M Á T P REŠ OVU
Skvělým finišem (v po- bulky — B. Bystricou, a
sledním kole zvítězil v náskok 3 bodů před ještě
Příbrami 1 : 0) stal sě bý- v minulé sezóně prvaBgovalý příslušník nejvyšší vým Jabloncem,
čs. fotbalové soutěže TatPořadí: l.Taixan Prešov
ran Prešov “ podzimním” 24 bodů, skůre 29 : 9; 2.
vítězem a do jarních bojů B. Bystrica 23 b_, ámre
o znovunavrácení mezi eli- 27 : 8; 3. Jablonec 21 b.;
tu má jednobodový náskok 4. Třinec 2® b.; 5. Bdtmpřed druhým týmem ta- min 18 ‘o., i. Kladno 17 b.
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ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
V MELBOURNE

P Ř Á T E L É

DOMOVA

-23 -

H L E D A J Í

ABC — 3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz
Bohuslava (Boba) Wolfa hledají jeho 2 býv. sekre
Pravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.3
tářký po válce v Německu (poslední stopy vedou h£
hodin večer. Program se opakuje vždy následujíc
N. Zéland), dále Karla Tomeše nar. 6. 5. 1950 neb;
pondělí v 10 hodin dopoledne.
zprávu o něm (odejel v r. 1971 z Dánska do Austrálie)
26. a 27. 12.: Vánoce 1976
2. a 3. 1.: Novoroční kaleidoskop (celohodinový prc
1 1
1 /'/'-'i:' \
...... t - — - '
:
gram)
'
y
Čs. rodičovské sdružení v Melbourne
9. a 10. 1.: Vzpomínka na Jana Palacha
pořádá
5.
L E T N Í
TÁB O R
ČS.
DĚTI
Děkuji vroucně všem krajanům, kteří s námi
“ Na Šumavě” u Belgrave South ve dnech 8. až 15
doprovodili na poslední cestě mého manžela
ledna 1977 a to pro děti ve věku 6 až 13 let.
Informace podají a přihlášky přijímají: V. Ambro:
RUDOLFA GRISSE
tel. 467-4864, V. Šustková — tel 288-8137.
Děkuji též za květinové dary a za všechny
projevy soustrasti, kterými se přátelé snažili
zmírnit naší bolest.
Č ESK É A S L O V E N S K É K N I H Y V Q U E E N S L A N D U
Ascot Vale, Vic.
Julie Grissová s rodinou
Státní knihovna v Queenslandu zakládá sbírky ci
zojazyčných knih, určených k půjčování po celén
j státě. Je mezi nimi i sbírka knih českých a sloven
ských a to zábavných i poučných. Knihy lze půjčo
Drazí kamarádi mého Josefa,
až teď po dvou měsících mohu poděkovat Vám . vat prostřednictvím místní veřejné knihovny. Pokui
žijete v kraji, kde dosud není zřízena veřejná kni
všem, kteří jste doprovodili
hovna, můžete si je vypůjčovat přímo v •ústředn
JOSEFA MAŤÁTKU
knihovně: The State Library of Queensland, Publř
na poslední cestě. Byla jsem jeho smrtí zdrcená
Libráries Service, 189 Stanley St., South Brisbane
a už dvakrát potom jsem ležela v nemocnici.
Qlg., 4101.
Tak
až tímto děkuji všem.
zvláště ^ p. I
Doporučujeme čtenářům v Qld., aby využívali tét<
Benediktovi, p. Součkovi, manželům Žemličko- j příležitosti. Státní knihovna bude doplňovat sbírk;
vým, -panu faráři za modlitby a pánovi, který
cizojazyčných knih podle projevovaného zájmu čte
mluvil nad rakví. Děkuji též za květinové dary
nářů.
HI
pro Josefa, těm, co poslali příspěvky na pohřeb
a pomník a všem, kteří mi projevili jakkoli
S
DO A U S T R Á L I E A B L ÍZ K É H O O K O L Í !
«
soustrast. Pán
Bůh všemohoucí oplať Vám
2
------------------------------------------------------ č
všem.
_
I j Všem konšelům, spolkům a lidu obecnému na (
Můj milovaný Josef a ť dříme sladký sen v I •
vědomost se dává, že v Melbourne
j
pokoji — a ť je mu australská země lehká!
_ I 2
v Central Club Hotelu je podáváno
i
Viktorka Slivková-Maťátková I
•
D O M ÁCÍ K R M Ě
|
4 Mile, Berridale Rd.,
I e
v poledne denně mimo neděle,
j
Cooma West, NSW.
| 2 po klekání ve středu, ve čtvrtek, v páték a v sobotuj
•
Večeřadlo až pro 200 duší.
|
2
vaši spokojenost ručí
4
Svobodný Pán, pan
J
Oznamujeme smutnou zprávu, že dne Í6. prosin- j •
ce 1976 odešla na věčnost ve věku 69 let naše I 2
Z D E N Ě K Ž IŽ K A Kačicky z Kačice S
se sídlem v
drahá přítelkyně, paní
j •
•
CEN TRAL CLUB HOTELU
\
•
Swan Street, Richmond
j

I

j

c

............. ... ...... ....... j„

- i" T r > y iťaž.ii« g E f

ČESKÉ A SLOVENSKÉ K N IH Y
IRENA BLÁHOVÁ

z Burwood, Vic.,
velmi milá a hodná paní, kteráuž neměla
na
světě žádného blízkého příbuzného. Budeme na
ni vzpomínat.
Lída a Jára Žalmanovi

I 1
|
j

R Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 4. prosince
H 1976 náhle zemřel obětavý krajanský pracovník,
člen našeho výboru, pan

j

j

Rais: Kalibův zločin $ 1.90, Němcová: Čtyry doby $ 3.30, Jirásek: Skaláci $ 2.20, Mrštík: Zumři
$ 3.-, Iuvenalis: Satiry $ 2.90, Ehm-Kožík: Praha
v 88 barev, fotografiích $ 6.80, Dostojevskij: Zá
pisky z mrtvého domu $ 2.30, John: Večery na
slamníku •$ 2.30. Sportovní anekdoty $ 1.50, Wol
ker: Pro spravedlnost světa $. 1.80, Balzac: Bratranec Pons $ 2.30, Rais: Skleník $ 1.50, Hrubín-Trnka; Špalíček $ 6.80. Sekora: Brouk Pytlík
2.80,
Sekora: Pošta v zoo S 2.50, Horák-Lada: Český
IJHonza $ 3.90, Kilianová-Syrovátková: Král moravských vodníků $ 3.-, Vrchlický: Šárka $ 1.60,
Broučci na pouti S 1.30, Feuchtwagner: Oppermannové $ 2.60, Kutina: Mozart na Bertramce
$ 4.40, Světlá: Hubička S 1.40, Česká kuchař
ka: Vaříme zdravě, chutně a hospodárně $ 4.70,
Vrbka: Mlsný hastrman $ 2.50, Angličtina do vrecka $ 2.50, Česko-italský slovník $ 2.40, španělskoka $ 2.50, Česko-italský slovník S 2.40.
K ceně laskavě připočtěte poštovné.” Uveďte
náhradní knihu pro případ, že by byla některá
vyprodána (jinak v tom případě obnos vrátíme).

j
I
JAN
ŠUBRT
5
— Australský ministr prá
(Jánoš Báči)
ce let.
T. Street oznámil nové;
ve věku 72
Malý oznamovatel
složení
která
Prosíme, kdo jste ho
znali,komise,
věnujte
mu má1
sledovat případy diskrimi
vzpomínku.
j
nace
v zaměstnání.
Výbor českého ochotnického
divadla
v MelbourneZá
stupkyní přistěhovalců vr
KOUPÍM nebo si za
čeloaustralském
výboru1
náhradu vypůjčím .
byla jmenována paní I.
LINGUAPHON - učeb
čapková z Melbourne.
nici češtiny pro Angli
— Viktoriánská
Národní‘
čany. Nabídky na zn.
galerie na St. Kilda Rd.,
“ Linguaphone” nebo
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Do moderně zařízeného domu přijmou
HOSPODYNI
za velmi dobrý plat a výhodné podmínky
manželé -podnikatelé bez dětí.
K dispozici je samostatný pokoj
s vlastní koupelnou atd.
Volejte (česky nebo slov.) — Melbourne:
v obchodní době 662-1273, po hodinách 86-7031

MI L Í
ČTENÁŘI
HLASU
DOMOVA!
* * Na konci dalšího ročníku děkujeme všem.
kteří nám letos usnadňovali vydávání zasiláním
informačního . materiálu, výstřižků, upozornění)
kritiky, a kteří doporučovali HD, snažili se zí
skat nové odběratele. Vaši spolupráce si velnu
vážím e..
. * * První číslo ročníku 1977 vyjde 10. ledna 1977.
* * "Přejeme V ám všeiň ještě: jednou hodně, ra:
dosti o vánocích a v celém příštím roce.
HLAS DOMOVA
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V MELBOURNE
|
?PŮLNOčNÍ MŠE SV. bude jako minulého roku v >
?
kostele Sester Academy of Mary Immaculate.i
S
Nicholson St., Fitzroy (proti Exhibition Buil-\
s
ding). Před Půlnoční — od 11.30 hod. — bu-v
5
dou zpívány koledy za doprovodu dudáckév
<
muziky.
F
SHOD BOŽÍ Vá n o č n í : 10.30 mše sv. v Bethlehem?
|
Hospital, 576 Kooyong Rd., Caulfield.
? ’
iNO VÝ ROK: 10.30 mše sv. v Bethlehem Hospital. š
i Česká mše sv. je každou neděli v 10.30 hodin v s
\Bethlehem Hospital. Možnost sv. zpovědi od 10. S
(hodiny.
<
v
Radostné a požehnané vánoce,
<
(
jakož i vše nejlepší do roku 1977 5
?
přeje všem krajanům
S
>
P. Josef Peksa v
S
a Václav Peksa \
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SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Je mnoho důvodů k předpokladům, že Slavia bude
hrát v příštím, roce opět velkou roli v australské ko
pané i v našem společenském životě v Melbourne.
President klubu, poslanec Petr Coliins, člen viktorián
ského parlamentu, vyvinuje právě velké úsilí, aby
byl tým, především jeho útok, doplněn novými hráči
a současně počítá s pomocí dalších místních Čechů a
Slováků ke zvýšení společenské činnosti klubu.
Jako první podnik v novém roce vyjednala Slavia
zápas s berlínským klubem Hertha 03, který podni
ká cestu kolem světa. V jediném zápase v Melbourne
se utká se Slavií posílenou hráči klubu Essendon
Lions, ve středu 5. ledna 1977 večer na stadiónu na
Royal Showgrounds, Ascot Vale.
Po zápase bude recepce v klubových místnostech a
výbor Slavie očekává, že se jí zúčastní hodně přízniv
ců klubu. Vstupné na recepci bude $- 10.-. V této
částce bude už zahrnut poplatek za parkování auta,
vyhražené místo na tribuně, večeře a pití na re
cepci. Protože s.e recepce může zúčastnit jen 200 osob,
doporučujeme, abyste si zajistili vstupenky předem
na tel. 598-5756 (M. Chrpa) nebo 63-0391 — ext. 4124,
po hodinách 49-3294 (Frencl).

NAKLADATELSTVÍ DEMOS V CURYCHU
připravuje vydání lexikonu českých a slovenských
výtvarných umělců žijících v zahraničí. Tento le
xikon v cizích jazycích (v. něm., franc., angl. a
ital.), doprovázený černobílými.i barevnými repro
dukcemi, je podle našeho mínění účelný, neboť
vyplní mezeru v odborné literatuře a stane se
potřebnou příručkou pro orientaci jak galeristú.
tak i sběratelů- a kupců uměleckých děl, čímž ve
svých důsledcích je jeho vydání v zájmu samot
ných výtvarníků. Svou vnější výpravou i úrovni
odborného zpracování se bude rovnat zdejším
reprezentativním uměleckým publikacím.
Obracíme se proto na české a slovenské malíře,
grafiky a sochaře, kteří žijí a tvoří kdekoli v
zahraničí, aby nám sdělili svou adresu i adresy
svých kolegů. Všem čtenářům budeme vděčni,
upozorní-li nás na žijící i zemřelé umělce ze svého
okolí, aby lexikon byl pokud možno úplný.
Dr. Dagmar Hníková
editor
Pište prosím na adresu:

Dr. F. Holub

Demos Buch und Kunst GmbH
Postfach 263, CH-8053 Zuerich
Telefon 01-538395

_______________:i
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Kvalifikace mistrovství světa
Cesta na fotbalové mistrovství světa se stává pro rěprezantační týmy stále komplikovanější, tvrdší,
plná překážek, a tak už nyní možno směle říci, že některý z dosavadních světových přeborníků se ani ten
tokrát nekvalifikuje do závěrečných bojů nejlepších šestnácti, kteří budou v r. 1978 bojovat o světové
prvenství v Argentině. Vždyť k X I. mistrovství světa v kopané se přihlásilo 106 zemí, pouze však dvě:
Argentina coby pořadatel a NSR jako obhájce titulu mistra světa postupují přímo, bez kvalifikace, —
zbývající 104 státy bojují v kvalifikačních skupinách o 14 dalších míst. Tedy 90 zemí neuspěje a jejich
fotbaloví reprezentanti budou moci sledovat průběh argentinského světového šampionátu v roli televižnich diváků.
Před 13 měsíci bylo v Guatemala City provedeno rozlosování mužstev do kvalifikačních skupin, jejichž
vítězové musí být známi do konce příštího roku. "Časově" jsme tedy v poločase kvalifikačních zápoleni.
Nejdále s kvalifikací jsou evropské týmy. A ačkoli prakticky ani v jedné skupině není definitivně nic
rozhodnuto, dosavadních 27 kvalifikačních zápasů na evropských hřištích tak trochu naznačilo, kdo získá
nebo může získat letenky do Buenos Aires.
I. skupina — Poláci míří k cíli
Po kratší krizi se držitelé bronzu z posledního mi
strovství světa znovu zform ovali.— snad i nemalou
zásluhou své hvězdy prvé velikosti Lubaňského. kte
rý působí v Belgii, v klubu Loreken. jehož trenérem
je bývalý kapitán čs. národního mužstva Novák —
a přivezli si domů 2 velmi cenné body z Porta za
vítězství 2 : 0 nad Portugalci. — Další utkání: Pol
sko — Kypr 5 : 0 , Porutgaisko — Dánsko 1: 0, Dán
sko — Kypr 5 : 0, Kypr — Dánsko 1 : 5 a Kypr —
Portugalsko 1 : 2.
II. — Italové favority
Jednou z nejtěžších skupin kvalifikace je bezpochy
by tato druhá skupina, do které byli vylosováni dvoj
násobní mistři světa Italové se světovými přeborníky
z r, 1966 Angličany, kteří byli považováni za favori
ty. 17. listopadu však “ squadra azzurra” reprezentan
ty Albionu v Římě porazila jasně 2 : 0 a tak mají
pro- změnu blíže k letenkám do Argentiny Italové, i
když budou muset v listopadu 1977 k odvetě do Lon
dýna. — Další utkání: Finsko — Anglie 1 : 4, Anglie
— Finsko 2 : 1 (!). Fi n s ko — Lucembursko 7 : 1 a
Lucembursko — Itálie 1 : 4.
II. — "Černým koněm" Turecko
Turečtí fotbalisté po očekávaném vítězství doma
nad Maltou 4 : 0 uhráli v Drážďanech proti olympij
ským vítězům — V. Německu — zaslouženou remizu
1 : 1 , z čehož největší radost byla v Rakousku (to
vyhrálo v La Valetě nad Maltou 1 : 0), které se tak
trochu dostalo do role mužstva, které by mohlo vy
hrát skupinu. Ovšem vše je v této skupině ještě
otevřené, pozor si východní Němci i Rakušané budou
muset dát i na Turky, kteří budou doma nebezpeční,
vždyť prý celé Turecko sní o účasti na MS v Argen
tině.
IV. — Vede Belgie před Holandskem
Vysokými favority byli poražení finalisté posledníPRVNÍ S K A N D Á L M OSKVY
Sovětská metropole oče
kává,- že na XXII. letní
olympijské hry přijede v
létě 1980 na 300.000 zahra
ničních turistů, tolik hote
lů však na to nemá, aby
zvládla tento nával spor
tovních nadšenců. Proto
mluvčí sovětského olympij
ského výboru sdělil před
sedovi MOV lordu Killaninovi, že Moskva je schop
na přijmout najednou pou
ze 130.000 hostí. Co však
v tom případě dělat? So
větští pořadatelé olympij
ských her si to představují
tak, že zahraniční návštěv
ník může dostat vstupenky
na olympijská zápolení a
lůžko v hotelu pouze na
5 nanejvýš 6 dnů. Lord

Killanin na tiskové konfe
renci suše a bez komentá
ře konstatoval; že jednot
livci, kteří až dosud jezdi
li pravidelně na olympiá
dy. do Moskvy sami při
jet nemohou, musí být čle
ny celé výpravy. , K tomu
poznámka švýcarského ča
sopisu "Sport” : “ To je
první olympijský skandál
Moskvy, která slíbila, že
r.a OH může přijet každý,
aniž by byl členem něja
ké turistické výpravy nebo
spolku. Moskva tedy začí
ná hodné brzo odbočovat
od. svých záruk, které mu
sela dát Mezinárodnímu
olympijskému výboru, aby
se stala dějištěm olympij
ských bojů,’ ’

20. 12. 1976

V O L N Ý KOP M ÍS TO A U T U SE O S V Ě D Č IL
V Monaku probíhal ve vší tichostí velký mezinárod
ní turnaj fotbalových dorostenců, na kterém pořada
telé za souhlasu evropské sekce Mezinárodního fotba
lového svazu, vyzkoušeli nová pravidla, z nichž prý
se nejvíce osvědčil vplný kop, jenž má v budoucnu
nahradit autové vhazování. Obránci si to hodně roz
mýšleli, než ve svízelné situaci poslali míč za po
stranní čáru, neboť volným kópem z úrovně značky
pokutového kopu se okamžitě přenesla hra před jejich
svatyni. Odborníkům, kteří pečlivě sledovali celý prů
běh turnaje, by se prý toto nové pravidlo, — která
je pochopitelně otázkou budoucnosti — líbilo a volné
kopy místo autu z úrovně trestného území nazvali po
vzoru pozemního hokeje krátkým rohem.
Další novinkou na turnaji v Monaku (který vyhrály
mladé fotbalové naděje Itálie) bylo, že rozhodčí —
po vzoru ledního hokeje — místo žluté karty za pře
stupek vyloučil fotbalistu na 10 minut a když si pak
tento trest odpykal, mohl znovu posílit svůj tým. O
těchto a dalších novinkách — např. při trestném
kopu nemá platit pravidlo o ofsajdu — budou prý
nyní příslušné komise FIFA diskutovat, k těmto změ
nám fotbalových pravidel však zřejmě hned tak brzo
nedojde.

Ve zkratce

— V obřadní síni plzeňského krematoria se příznivci
ho mistrovství světa Holanďané, ti však doma i ve cyklistického sportu rozloučili s 321etým bývalým čs.
svém nejsilnějším složení s Cruyfem. Neeskensem a cyklistickým reprezentantem a později trenérem plzeň
spol ztratili remizou 2 : 2 se Severním Irskem velmi ských silničářů Jiřím Hávou, který se ze svého zra
cenný bod a tak v čele kvalifikace jsou Belgičané, nění před 7 roky (při tréninku měl pád. neboť mu
kteří severoirské fotbalisty porazili 2 : 0. Udělají prý praskla vidlice a utrpěl zlomeninu spodiny lebečni)
vše. aby se reprezentantům tulipánů revanšovaii za už nikdy nevzpamatoval.
vyřazeni z účasti na posledním mistrovství světa v — V prvním utkání o Světovou trofej v kopané zví
NSR. — Další utkáni: Island — Holandsko 0 : 1 a tězil trojnásobný držitel Poháru mistrů evropských
Island — Belgie 0: 1.
zemí FC Bayern Muenchen doma za velmi chladného
V.
— Francie sahá po prvenstvísychravého počasí nad vítězem Poháru jihoameric
Francouzské národní mužstvo., které v posledních kých mistrů Cruzeiro Belo Horizonte (Brazílie) 2 : 0,
sezónách zaznamenalo znovu velký krok dopředu, u-' góly vstřelenými v posledních 10 minutách zápasu.1
hrálo v Sofii s Bulhary remizu 2 : 2 (rozhodčí dokon
ce Francouze poškodil, měli blíže k vítězství). V P a  — Vítězem tradičního “ japonského maratónu" ve Fúříži zvítězili Francouzi nad Irskou republikou 2 : 0 a kuoce se stal první prosincovou neděli 311etý obhájce
Kanaďan Drayton v čase 2:12,35 hod., 19vteřinovým
tak se jim naskýtá možnost kvalifikace.
VI.
— Švédsko téměř jistým postupujícím rozdílem před lanem Thompsonem z V. Británie.
Už tradičně se .Švédové dokáží soustředit na kvali Třetí v cíli byl olympijský přeborník z Montrealu —
fikační boje. I tentokrát povolali na kvalifikační zá východní Němec Wardemar. Cierpinski (za 2:14:56
pasy z ciziny své hráče a vyhráli doma nad Nor minut).

skem 2 : 0 a ve Švýcarsku 2 : 1. K “ zelené” do Argen
tiny jim chybí získat z odvetných zápasů s Nory a
Švýcary (doma) dva body. — Další utkání: Norsko
— švýcarsko 1: 0.
VII. — Premiéru vyhráli Čechoslováci
Nejlépe jsou na tom mistři Evropy, kteří porazili
v Praze Skoty 2 : 0, a i když další 3 utkání (30. břez
na v Cardiffu s Walesem, 21. 9. v Glasgově se Skot
skem a pa.k v Praze s Walesem) budou tvrdými oříš
ky, mohli by si účast na mistrovství světa v Argenti
ně vybojovat. — Další utkání: Skotsko — Wales 1: 0.
V li l. — Souboj Španělsko — Jugoslávie
Úplně “ otevřená situace” je v této skupině, která
nemá vyloženého favorita,i když v jediném utkání,
fotbalisté Španělska, svěřenci našeho trenéra exulan
ta Laco Rubaly, zvítězili nad Jugoslávií 1: 0. Snad
velmi důležité bude. kdo z těchto dvou týmů ztratí
kvalifikační body s třetím účastníkem skupiny — Ru
munskem. ,

— Bývalý čs. hokejový reprezentant a hráč pražské
Sparty Petr Hejma, který žije v NSR, byl ve 23'. ko
le nejvyšší západoněmecké hokejové soutěže — Bundesligy — ústřední postavou celého dění. Jeho tým
Krefelder EV vyhrál v bavorském Laňdshutu 4 : 1
a Petr Hejma dal všechny 4 góly svého týmu.

IX. — Znovu politický problém?
Snad největší překážky na cestě na mistrovství svě
ta v Argentině čekají Maďary, fotbalisty SSSR a Řec
ka, kteří byli zařazeni do 9. evropské skupiny. Proč?
V této skupině totiž ani prvenství ještě nestačí k po
stupu, ale pouze k účasti v závěrečném boji o leten
ky na mistrovství světa s jedním jihoamerickým
mužstvem. Jestliže by vše proběhlo jako při kvalifi
kaci na mistrovství světa r. 1974 v NSR, pak vyvsta
ne -znovu politický problém: nastoupí tentokrát fot
balisté SSSR nebo MadÁrska k zápasům s chilskými
fotbalisty? Naposledy prvé utkáni SSSR — Chile v
Moskvě skončilo 0 : 0, k odvetě však už SSSR po pá
du Allendova režimu do Santiaga nepřijel, a tak F IFA
Po skvělé sérii vítězných utkání prohrála sice jih prohlásila chilské fotbalisty za vítěze a ti pak bo
lavská Dukla v 18. kole 1. čs. hokejové ligy na Klad jovali na mistrovství světa v NSR. Sehrané utkání:
ně s obhájcem mistrovského titulu SONP Kladnem Řecko — Maďarsko 1:1.
2 : 3 a její náskok před Kladeňáky se snížil na pouhé
3 body, kolo na to však Kladno prohrálo v Praze,
se Spartou, a tak vojenský tým Jihlavy znovu získal
HLAS DOMOVA vychází .čtrnáctidenně.
pětibodový náskok..— Pokud jde o sestup, kadidátem
Řídí
redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
číslo jedna je znovu nováček — TJ Gottwaldov, který
8 Moorhouse St.. Richmond. Vic. 3121.
po 19 prohraných zápasech získal ve 20. kole první
bod sezóny remizou 6 : 6 s Motorem Č. Budějovice.
Telefon 42-5980.
Ovšem TJ Gottwaldov zůstává 12 bodů za předpo
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V .A U STR Á LII $
sledním mužstvem tabulky Litvínovem a tak jeho
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ S 11.-. 05 $ 12.-.
'osud je téměř zpečetěn.
Can. $ 13.-, £stg. 7.-. DM 30.-. Rand 11.-. neb*
Tabulka po 20. kole: Dukla Jihlava 36 'bodů; 2.
SONP Kladno 31 b.; 3. Sparta Praha- 27 b.; 4. Tesla
ekvivalent v jiné měně. — Výši leSeekék*
Pardubice 24 b.; 5. Škoda Plzeň 23 b.; 6. Motor Č.
příplatku do. různých zemí sdělím* b*
Budějovice. 7. Košice, 8. Slovan Bratislava, 9. Vít
obratem.
kovice (po 18 b .); 10. Zetor Brno, 11. Litvínov (po
13 b .); 12, TJ Gottwaldov 1 bod.

Hokejová liga

