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Konference v Bělehradě a československý tisk

Détenta s lidskou tváří
Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, která začala 5. října v BěSehradě, nepřinesla v prvních týdnechj mnoho vzruchu. Úvodní projevy delegátů
35 zúčastněných zemí byly opatrné, sporných problémů se dotýkaly jen povšechně. Západní státníci a tisk nepřestali a nepřestávají sice ujišťovat, že základní problém, v němž se rozcházejí obě části rozdělené Evropy — otázka lidských práv — zůstane problémem hlavním, že delegáti svobodných zemí budou
trvat na zárukách o dodržování těchto práv ve všech zemích signatářů dohody,
ale zdá se, že taková prohlášení a ujišťování jsou míněna spíše pro domácí
potřebu než jako varování vládám těch států, které dohodu jasně a záměrně
porušují. Jednání Západu budou bezpochyby ovlivňovat ohledy na další dohadování se Sovětským svazem (SALT v Ženevě, Střední východ, Afrika) a mohou
skončit jen kompromisní dohodou, při níž zůstanou oči Západu ne-li zavřené,
tedy aspoň přivřené nad sovětskou skutečností.

dami, které nemají vůbec
v úmyslu je dodržovat.
Charakteristické pro názory na jednání v Bělehradě je asi prohlášení vedoucího delegáta Spojených
států Goldberga, bývalého
stálého amerického delegáta u Spojených národů,
žě se bude v Bělehradě
snažit prosadit "détente s
Boj proti násilí a útisku — ať vystupuje 'V podo- lidskou tváří". V takové

Zda je možné docílit
skutečný klid, trvalý mír,
bezpečnost a spolupráci v
celé Evropě bez toho, že
se kontinent promění v
cazu, kde budou zaručena
všem lidem základní lid-

ská práva, je víc než jen
pochybné. Je také pochybné, zda má vůbec cenu
křičet ze západních podií
o lidských právech a dělat o tom slavnostní, pěkně znějící úmluvy s vlá-

Vzpomínka na dvě data

détentě lze skrýt mnoho.
Realisticky je konečné
nutno připustit, že sovětský blok ani nemůže dát
svým občanům plnou svobodu, plná práva, jak jsou
obvyklá v zemích demokratických, ' chce-li udržet
nynější výsadní postavení
komunistických
režimů.
Zatím tedy docházejí z
Bělehradu obrázky usměvavých zástupců obou bloků, připomínajících obchodníky s politikou, kteří
dlouho mluví než si nakonec plácnou.
První rušitelkou bělehradské pohody,
která
vzbudila pozornost západního tisku, byla členka
americké delegace, černošská právnická Joyce
Hughesová,
která
se
(Pokračování na str. 2)

bě sebe rozmanitější: v nadvládě národa nad národem, ve vykořisťování stavu stavem či v nespravedlivé křivdě, páchané silnějším nad slabým —
Pred vyhlášením novej sovietskej ústavy
je vždy nejlepší školou lidí a národů. Národ se jím
vykupuje z malosti a malichernosti sobectví, očišťuje
od největších neřestí, lenosti a zbabělosti, rozpoutává tisíce sil dříve dřímajících, učí svůj lid velkým
ctnostem obětavé oddanosti a houževnatostí, pracoNoviny komunistických zemí predovšetkým, sovietvitosti, vychovává jej k odvaze a statečnosti, posvěcuje k hrdinství a velikosti. A boj proti násilí a útisku ske a československé — sa už mesiace rozplývajú
jest duchem našich dějin!
nadšením nad "najlepšou a najspravodlivejšou ústaNa jeho základě, na podkladě našeho historického vou'^ ktoru vyhlásí Sovíetsky zvaz. Dr. M. Kvetko
a přirozeného práva/ neboť jsme byli samostatným (Naše Snahy, 13/4) rozobera túto novů ústavu z hrastátem již od sedmého století a r. 1526 jako samo- diska proporcií jednotlivých častí — časti o právach
statný stát jsme se spojili s Rakouskem a Uherskem jednotiivca a časti o povinnostiach občana voči stáv obrannou unii proti tureckému, nebezpečí, na těchto
tu. Ústava váčšiny štátov obsahuje obidve složky,
zásadách je formulováno prohlášení čsl. samostatnosti dne 18. října, 1918. v Paříži podepsané Masarykem, sovietska ústava však hl'adí na problém proporcií zo
Štefánikem a Benešem. Neboť český národ se nikdy stanoviska, že celok je váčší než súčet jeho častí —
nevzdal dobrovolně svých práv, s nimiž vešel jako teda stát je dóležitejší než všetci jeho občania dosamostatný stát do zmíněné konfederace.
hromady.
Zatím mužové "28. října" — Soukup, šrobár, ŠvehBrežnevova ústava je
Keď si túto časť ústavy
la. Stříbrný a Rašín — připravovali osvobození doma.
První starostí Národního výboru, který byl veden "líberálnejšfa" ako Stali- preštudujete. íak zistíte.
stejnými ideály, na nichž byl založen odboj v zahra- nova. Veď má viac para- že sovíetsky občan \iastne
ničí, bylo, aby si zajistil ne-li součinnost, tedy ale- graf ov, v ktorých sa po- nemá žiadne práva, lebo
spoň neutralitu cizích vojenských posádek, aby mohl jednává
o občianskycli všetky jeho práva sú podzabránit jakémukoliv zbytečnému krveprolití. V Praze byl hlavní zřetel obrácen k získání vojenské po- právach. Zaručuje obča- mnieaené jeho povínosťalicie a četnictva, kde bylo české mužstvo. Urovnav nom všetky slobody a prá- mi voči spofočnosti a voči
poměry bezpečnostní, správní, dopravní a zásobovací. va, na aké si len spome- štátu. Občan nemóže vyNárodní výbor sjednal pro další vývoj takéí formální niete. Je teda zbytočná konávat' svoje práva tak,
právní základ, jenž se projevil v tom, že zástupci
pověření národem se ujali státní moci. Formálně ich vyměňovat'. Hádám, aby poškodil spoločnosť a
potvrdil Národní výbor její převzetí 28. října 1918 že by sme na niektoré a j štát. Ale o tom. kedy sa
prvním zákonem, v němž jménem československého pozabudli, ak by sme ne výkon jeho práv dostane
národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizu- mali
takú
fantastickú co rosporu so záujmami
je, že dokud neurčí Národní shromáždění ústavní formu, bude vykonávat státní svrchovanost uvnitř stá- představivost' ako Brež- spoločnosti a štátu, sa
Lenže
komunisti nikde nedozvie. O tom od
tu Národní výbor, že všechny dosavadní, zemské i aiev.
říšské zákony zůstávají prozatímně v platnosti a vždy pripomínajú, že kaž- případu k případu rozhodvšechny úřady jsou podřízeny Národnímu výboru.
dý dokument třeba brať nu vždy funkcionáři stra-

Pokrok i podvod

Duch našich dějin zvítězil. Žádný převrat na světě nepřinesl ze dne na den dokonalost a žádný budoucí převrat ji ani přinésti nemůže. Přišla doba
samostatného díla, přišla doba vlastní odpovědnosti!
-zm-

ako celok. Třeba teda čítat' a j to, aké sú povinnosti občanov voči spoločností a štátu.

ny a vždy rozhodnú — ako
skúsenosť poučuje — v
neprospech občana a v
záujme štátu. (Pokr. s. 2)

SMĚRNICE A VELKORYSOST
Aleš Nebeský

Směrnice — jak praví Slovník spisovného jazyka
českého — mají být pokyny či zásady určující - v
hlavních rysech nějakou činnost. Ve vojenském žargonu se tak říká také šipkám malovaným vysokými
důstojníky n a mapy — šipkám, kterým jsem, se coby
naivní vojín smál a které mě dnes spíše děsí, ať
již jako hra či skutečnost. Jakkoliv vzato, směrnice
by měly co nejjasněji určovat, jak lze dojít jednoduše a spolehlivě z jednoho bodu k druhému. K
ideálu má ale praxíe vždy daleko — zvláště tam,
kde nejde o nič víc než o ustrašenou a zoufalou
moc — a tak jsou směrnice, které neukazují nejkratší cestu z jednoho bodu k druhému, ale směřují
vždy k bodu, z něhož vycházejí. Jinak řečeno opisují kruh — a to ještě v nejlepším případě; mnohdy
se ani z výchozího bodu nehnou.
Je třeba přiznat, že v jistém slova smyslu směrnice s dlouhým názvem "Směrnice o úpravě právních vztahů československé socialistické republiky k
občanům, kteří se zdržují v cizině bez povolení československých úřadů" k určitému bodu směřují.
Onen bod lze popsat starým lidovým rčením o nažraném vlku a nedotknuté koze. Konec konců nejde
přece o nic jiného, než o "plnění" helsinských dohod. Jakýsi soudruh Vaněk to také náležitě v Rudém právu (5. 9. 77) zhodnotil a bolestně si povzdychl, že prý se dalo! očekávat, že se najdou lidé,
kteří se "tváří, jakoby neviděli hlubokou humánnost a velkorysost" tohoto směrnicového cvičení režimu na plnění "třetího košej" helsinských dohf^i. Nemohu sé zbavit podezření, že očekávání nevděku se
v mysli soudruha Vaňka objevilo po přečtení Směrnic a tak raději blíže nerozebírá ani jejich "humánnost" ani "velkorysost" — a to je škoda. Mně sice
ani nenapadlo v nich něco podobného hledat, ale
protože se nechám rád poučit a ne>hci, aby mi snad
něco při prvém čtení uniklo, zahloubal jsem se po
jeho upozornění do Směrnic ještě jednou.
S lítostí musím konstatovat, že jsem v nich nenašel ani nic "hlubokého'', ani nic "humánního", o
"velkorysosti" ani nemluvě. Musím ovšem připustit,
že se mohu mýlit, třeba "humánnost" skutečně znamená, že všichni občané jsou si před zákonem rovni — někdo ale je víc roven než druhý; "velkorysost" je paki možná v tom, že "podej si žádost, požádej o milost a my možná, snad, zpravidla, někdy,
někomu atd. vyhovíme".
O vlastních Směrnicích a jejich důsledcích psali
ale již n a těchto stránkách jiní. Mě ale skutečně
zaujalo slovo "velkorysost", zvláště po tom, co se
mi dostaly do rukou "Informace pro žadatele o propuštění se státního svazku a vydání souhlasu k pobytu'' vydané čs. konzulátem v Sydney.
Směrnice samy o sobě "rámcově" vyjmenovávají možnosti, ale "zbytečnostmi" jako je praxíe se
nezabývají. Neměl jsem pochybnosti, že první a poslední možnost (tj. návrat a odejmutí občanství) je
věc jednoduchá — ať již vrátivší se do náruče socialistické vlasti coby zbloudilý syn, či potrestaný
za svoji protistátní a protisocialistickou ~ zločinnost
odejmutím občanstva, oba to mají jednoduché a jasné
a skoro možno říci: dobře jim tak (v případě druhém: dobře mi tak). Občan, který se ale rozhodl
pro "úpravu poměru", to tak jednoduché nemá, neboť režim pokládá každého "občana" za svůj majeiek_ a podle toho s ním i jedná. (Ovšem, i v. těchto případech se dá říci: Ďobře každému tak, —
konec konců, každý jsme sám svého štěstí strůjcem.)
Přehlédnu vlastní dotazník, který žádost provází.
Neposkytuje žádná překvapení, neboť je. přeplněn
"normálními" otázkami o činnosti žadatele, celé jeho rodiny do třetího kolena, s kým se stýká a s
kým ne, proč, nač a zač atd. K žádosti však musí
být připojena celá řada potvrzení. Pokud jde o potvrzení místních úřadů! o povolení pobytu (s potvrzením konzulát požaduje poplatek $ 6.-, neptejte se
mě proč), nebo potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu (opět poplatek $ 6.- konzulátu), potud žadatel
nebude mít problém. Musí ale také předložit potvrzení čs. Správy pro věci majetkové a devizové, Správy
českých (či slovenských) spořitelen, Místního národního^ výboru nebo finanční správy o zaplacení daní
a případně potvrzení dalších úřadů v republice. To
lze zařídit prostřednictvím zástupce v republice vybaveného plnou mocí (za její ověření opět vybere
( Pokračování na straně 2)
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Détenta s lidskou tváří
(Pokračování se str. 1)
zabývala jen jednou částí
lidských práv, které dvě
země nedodržují. Československu se dostalo privilegia, že bylo mezi těmito
prvními zeměmi (vedle Sovětského svazu) v Bělehradě přímo jmenovanými, že
nedodržují dohodu, k níž
se v Helsinkách zavázaly
(československo podpisem
Gustáva Husáka): dohodu
o právech lidí na listovní
tajemství. "Jestliže, např.
nemohou chodit svobodně
dopisy mezi členy téže rodiny, z níž někteří příslušníci bydlí v jiné zemi. je
to zabraňování zásady o
umožňování procesu spojování rodin»", řekla Hughesová a přidala přesné
znění části helsinské doho-

dy o cenzuře, která také
zabraňuje dohodě o svobodě získávat informace v
druhých zemích atd.
Československý tisk se
ovšem takovými projevy z
Běleradu nezabýval, ale
zato otiskl obšírně projev
hlavního sovětského delegáta Vorontsova. Ten ujistil, že Sovětský svaz plně
dodržuje i všechna ujednání z Třetího koše helsinského
Závěrečného
aktu. ujednání o lidských
právech, a jako důkaz nabídl právě přijatý text nové sovětské ústavy. Jakákoli kontrola skutečného
dodržování těchto práv by
ovšem byla zasahováním
do vnitřních záležitostí,
které vláda suverénního

DOPRAVÍM

(Pokračovanie zo str. 1)
Kedysi sme sa učili, že
štát je len prostriedkom
na organizovanie života
občanov, aby v organizovanej spoločnosti mohli
lepšie vvužiť svoje práva.
Brežnevova ústava to obracia na ruby: štát je
účelom a občania len prostriedkom k dosiahnutiu
ciel'a, ktorým je dospotic-

státu nemůže připustit.
Kromě toho je podle Vorontova mnoho jiných závažných problémů, obsažených v Prvním a Druhém koši helsinské dohody. odzbrojení, uvolňování
napětí, hospodářská spolupráce atd., kterým bý se
měla konference především věnovat. Tedy žádné nové argumenty.
Odzbrojování a uvolňování napětí plnily stránky
čs.novin i v souvislosti s
referáty o vystoupení sovětských a čs. zástupců
na zasedání Spojených národů a v oslavných článcích o "inspirujícím odkazu VřtSR". O tom posláním
přetiskneme
aspoň jednu ukázku z prv-

ní strany Rudého práva:
"Rok sedmnáctý dal signálem z Aurory lidským
dějinám nový smysl, perspektivu bez válek á krutovlád, svět nového člověka.
Od samého začátku byla
tato skutečnost trnem v
oku všech kazimírů-, tmářů a zpátečníků. Reakční
imperialismus a antisovětismus nepřestávají ukazovat své ledví. Formují
houfy
profesionálních
hrdlořezů, financují krvavé řeže, podpalují a jitří
vášně v různých částech
světa . Ale mírumilovné
lidstvo nelení. Všelidská
revoluční síla bdí, stojí na
stráži připravena obhájit
mírový život, odrazit šílené plány . . ."

Pokrok i podvod
COKOLI KAMKOLI,
co se t e j d e do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVÉ
A NEJLEVNĚJI
v Melbourne.
Karel NEVEČEŘAL
Charles Express Van.

F. 115, 259 Mahrem Rd.
South Yarra, Vic.
Tel. 269-2465

BIENNALE 1977 V BENÁTKÁCH

ká spoločnosť. Preto Brežr.evova ústava hovoří, že
občan musí pracovat' pre
štát, musí ho bránit', musí
mu slúžiť. Nie opačné.
Významnejšieho postavenia sa dostává v Brežnevovej ústave a j komunistické j straně. Tá je rozhodujúcim činitel,'om v
štáte a v'spoločnosti, lebo
len tá určuje, ako sa má
spoločnosť vyvíjať. Ako
vieme, členom komunistickej strany sa nemóže stať
každý občan. A tak Brežnevova ústava je a j ústavou politickej diskriminácie, lebo jedni občania,
členovia
komunistickej
strany majů právo rozhodovat' o veciach spoločnosti, ostatní občania sú len
vedení k tomu, čo pre nich
za dobré uzná komunistická strana.

piedestál
komunistickej
spoločnosti.
Ale to všetko, čo sme
dosial' uviedli, je relevantně v prvom rade pre vnútorné poměry v sovietskej
říší. Dóležitejšie však je
to, ako sa vplyv Brežnévovej ústavy premietne do
medzinárodných vzťahov.
Tvrdíme, že to bude m a ť
ďalekosiahle
následky.
Prečo? Musíme pripomenúť Helsinskú deklaráciu
a j v tejto sůvislosti. Proti
kritike Západu sa komunisti húževnate bránia, lebo
vedia, že to ako zachádzajú so svojím obyvatel 'stvom, je ich vnútropolitická záležitost' a to a j vtedy, keď sa v medzinárodnom dokumente zaviazali
k čomusi, čo je v rozpore
s ich praxou. Odvolávajú
sa na ustanovenie, že všetky medzinárodné dohody
sa musia realizovat' len
podl'a domácich zákonov.
A tak zaviazať sa možu
k hocičomu, v praxí sa
riadia svojími despotickými zákonmi. Hovoria, že
tak to musí byť, lebo svet
je vo dvoch rozdielnych
spoločenských systémoch.

V druhé polovici listopadu a prvm polovici prosince se bude v Benátkách odbývat další Biennale. Tohoto roku je jeho téma ""Disidentské hnutí v Sovětském svazu a východní Evropě". Budou předváděny
filmy, které se v zemích, odkud pocházejí, nesmějí
předvádět, bude výstava obrazů a jiného výtvarného
umění, jež není oficielním "socialistickým realismem",
a návštěvníci budou mít možnost shlédnout výstavu
knih a časopisů v národních recích, vydávaných na
, západě jakož i neoficielní literaturu "samizdatu" či
— jak se jí říká v československu — edice-petlice.
Rovněž bude organizována řada diskusí a přednášek
na různá témata, související s represí života, zejména kulturního v Rusku a východoevropských zemích. Debat se účastní jak zástupci zemí za železnou oponou, žijící na západě, tak i význační předBrežnev — nový ideolog
stavitelé kultury na západě, včetně členů italské a marxizmu-leninizmu, sa tu
španělské komunistické strany na levici a N francouzských "nových filosofů" na nové pravici. Biennale dopúšťa zrady na Leninojiž bylo prudce napadeno sovětským tiskem.
(RSČ) vom učení. Lebo Lenin
učil, žé v komunistickej
spoločnosti, akú Brežnev
Návrhy interiérů, truhlářské práce
už buduje, štát stráca
dle objednávky — provádí odborně firma
opodstatnenie k existencii,
G. & G. INTERIOR DESIGNERS
štát sa pomaly vytráca zo
majitel Jiří Pospíšil
spoločnosti, postupné zaniZ hťadiska medzinárod10 Sims Řd., Greensborough, Vic. 3088
ká. Brežnevova ústava hc
telefon 435-5485, po hod. 842-1725
však povyšuje na najvyšší ného je třeba zdórazniť,
že rozpory v spoločenskom
živote týchto dvoch spoločenských sústav BrežneVeškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
<
'
vova ústava prehlbuje. Západ si to musí uvědomit'
ak sa nemá stať a j or
súčiastkou toho podvodu
ktorý sovietski
despot:
•
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
spáchali na svojom l'ude
;
• .
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
Západ si musí uvědomit'

R. C. Kugler & Associate ;
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Směrnice a velkorysost
(Pokračování SE strany 1)
konzulát $ 6.-), nepochybuji ale, že kola byrokracie
se roztočí svojí obvyklou rychlostí — zvláště pokud
půjde o vybírání příslušných poplatků, v tvrdé valutě, pochopitelně.
Šťastlivec vlastnící všechna ona potvrzení pak již
jen — byl-li odsouzen za nedovolené opuštění republiky — poprosí soudruha presidenta o milost přímým a osobním dopisem (v tomto konzulát nehodlá
podati pomocnou ruku a vybrat $ 6.-) a oddá se
trpělivě čekání. Instrukce konzulátu v Sydney stanoví dobu na "cca 6-9 měsíců" a pak bude žadatel
"ihned vyrozuměn" a v případě kladného vyřízení
"vyzván k úhradě správního poplatku". "Správní poplatek", který je oficiálně zdůvodňován jako "úhrada za poskytnuté vzdělání" (ve skutečnosti je ale
stanoven podle majetkových poměrů žadatele a je
zbytečné poznamenat, že to spolu vůbec nesouvisí
— zprávy z Evropy naznačují, že půjde o částku
kolem 4.000 DM, což odpovídá zhruba 1.500 australských dolarů) je žadatelem pak zaplacen, je mu vystaven vystěhovalecký p a S i či je; "propuštěn ze státního svazku" a konečně — k vůli tomxf to vše udělal — může požádat o vstupní vizum a jet domů se
podívat na své rodiče či přátele. Mohlo by se předpokládat — pří "velkorysosti" Směrnic — že po
tom všem půjde vše hladce. Jenže, chyba lávky!
Směrnice n á s poučují: " P ř i rozhodování o povolení
vstupu a pobytu se postupuje jako vůči cizincům"
— jinak řečeno, vyhověno být může, ale nemusí.
Bylo by jistě přirozené, že po přečtení Směrnic
by se člověk se zdravým selským rozumem zeptal,
proč mám tohle vše dělat, když mi to nakonec stejně žádné záruky nedává. Proč se mám vysilovat a
namáhat, proč m á m platit větší či menší sumu,
proč se mám doprošovat milosti za něco, co patří
k přirozenému právu občanů většiny civilizovaných
zemí na téhle zeměkouli a pak stejně dostat odpo :
věd': 'Žádost o vizum se zamítá"?
Směrnice pamatují na vše — odpověd je i jimi
dána. Kdo si svůj "poměří" neuspořádá, "československým občanům se za takovou osobou cesty nepovolují". Na místo "velkorysost" se mi na mysl vkrádá slovo" "vyděračství" — a to ani nemluvě o íom,
že podle právního dokumentu zvaného Směrnice se
"občan" proměňuje v "osobu". Bylo by to směšná
svojí malicherností, kdyby to nebylo myšleno vážně.
Občan ale zůstává občanem, ať žije kdekoliv, po
jakkoliv dlouhou dobu, bez ohledu na to, zda si "poměi*' upraví či neupraví — to je právo zaručené
mnoha deklaracemi, které režim podepsal. Onu helsinskou nevyjímaje. "Osobou" se pak může stát po
ztrátě občanství — ale nikdy jen proto, že nechce
mít nic společného s režimem, který již dávno zřřatil právo n a svoji existenci.
Byla-li by vypsána o Směrnicích anketa, obsahující onu triviální otázku, co vás na nich nejvíce zaujalo, moje odpověd' by zněla: Obohacení trestní škály československého práva. Až dosud mezi možnými
tresty zákon uváděl časové limitování odnětí občanských práv. Nyní tedy "porušování zájmu", "znevažování socialistického zřízení*', "spojeneckých svazků" a "snižování vážnosti představitelů, státních a
společenských institucí" je trestáno odnětím občanství. Nevím, zda jsem tímto článkem "porušil zájem"
či někoho nebo něco "znevážil" nebo "snížil" —
m á m neblahé tušení, že jsem; se něčeho z toho určitě
dopustil. Ne-li teď, pak možná již dávno. 'Budu tedy
po zásluze potrestán a podle režimu přestanu žít
schizofrenickým životem dvojího občanství. Režim mi
může zavřít dveře k místu, kde jsem se narodil,
nemůže mi ale vzít mé cítění a mé myšlení. Potíž
je, že škrtnutí péra režimu sedícího na tancích
nic změnit nemůže a také nic nemění. Je to ovšem
potíž režimu,' nikoliv naše.

že by sa v budúcnosti len
zosmiešnil. keby chcel uzavrieť s vládcami Sovietskeho zvázu nejakú dohodu, v ktorej by sa snažil
zaručit' a j občianske práva komunistických krajin.
Predsa práva týchto občanov vyplývajú len z ich
povinností
voči
štátu.
Washington nemóže žiadať, aby sovietski občania

mohli vol'ne
cestovat',
alebo vol'ne čitať západnú tlač, keď vedenie komunistickej a vládnej moci o tom už dávno rozhodlo, že je to proti záujmom
sovietskej spoločnosti a sovietskeho štátu.
Brežnevova ústava je
reakčným
pokrokom a
vel'kým
propagačným
podvodom.
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Exil musí hájit ofensivní ideál

K Bělehradské konferenci
Edmund Řehák
Koncem září zasedalo — znovu po jedenácti letech — v Paříži parlamentní
Shromáždění severního Atlantiku. Francie už za de Gaulla vystoupila z vojenské organisace NATO, ale zůstala členem aliance. (Tehdy prý řekl Brežměv Gomulkovi a Ulbrichovi: " D e Gaulle je náš nepřítel, my to víme, ale
umožnil nám vrazit klín do imperialistického kapitalismu.") členy parlamentního SSA kromě Francie jsou vesměs členské státy NATO: Belgie, Dánsko,
Holandsko, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, NSR, Norsko, Portugalsko,
Řecko, Turecko, USA a V . Británie.
Dvojí tvář Kremlu

Parlamentní
delegace
aliance na svém ' sedmidenním zasedání v Paříži
věnovaly značnou
část
svého jednání, jak v konvsích tak v plénu, dosavadním výsledkům ustanovení "třetího košíku" Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci v
Helsinkách. Hlavní, velmi
obsáhlý referát o jejich
praktickém uplatňování v
uplynulých dvou letech ve
střední a východní Evropě přednesl jménem Kulturní komise lord Lyeil
(britská koiiserv. strana).
Zvlášť vysoce v něm oceňuje postoj amerického
presidenta Cartera, jeho
veřejnou obhajobu lidských práv a jejich universální platnosti. Otázky
související s lidskými právy se tak staly významnou součástí zahraniční
politiky USA. Úsilí a energický postup amerického
presidenta vyvolal mimořádně příznivý ohlas na
celém světě. Ovšem taky
některé. i oficielní či ofidósnx kritiky. Z těchto na
západě např. francouzského presidenta
Giscard
ďEstainga.
"který
se
domnívá, že Carterův postup je nešikovný a škodí
détente".
Nezmínil
se
však o tom, že jeho vlastní projevy vyznívají někdy zcela nepochopitelně.
Tak např. před návštěvou
Brežněva v červnu v Paříži prohlásil na sovětské
TV doslova: "Vy jste si
svobodně (?) zvolili politický, sociální a hospodářský systém, my zase náš."
Podobně se vyslovil při
nedávné návštěvě Gierka
v Paříži. O tom, že si
Francouzi zvolili svobodné
svůj společenský systém,
jistě není pochyb . . .
Zpravodaj komise dále
konstatoval, že zásadně
negativní a osobně zahrocené reakce proti presidentu Carterovi přišly z
Kremlu. Poukázal zároveň
na dvojaké chápání Kremlu, pokud se týká zásady

o "nevměšování se do
vnitřních záležitostí", jak
to vyplývá z tzv. "Brežněvovy doktríny" a, okupace
československa. Podle názoru referenta bude záhodno, aby členské státy
aliance přezkoumaly svoje
dosavadní bilaterální styky se SSSR a ostatními
komunistickými režimy v
Evropě. "Jinak se ocitneme v protikladném postoji, že budeme žádat demokratický status např.
pro africké země, ale současně tolerovat zcela odlišnou situaci ve východní
Evropě."
Jménem subkomise pro
volný pohyb informací referoval obšírně řecký poslanec strany Nová demokracie Constantin Gontikas.
Z velmi přehledných údajů o situaci v SSSR, Polsku, Rumunsku a ČSSR,
nemohl než vyvodit, že komunistické režimy zabraňují všemi prostředky volnému pohybu informací.
Naděje a očekávané výsledky z helsinské dohody
splněny nebyly. Mluvě o
situaci v ČSSR. shrnul ucálosti kolem Charty 77 a

její veliký mezinárodní
ohlas. Ovlivnila. také podobná hnutí v Polsku, Rumunsku a jinde. Citoval
též rozhovor uveřejněný v
"Die Zeit'-', ve kterém
ocenil prof. Jan Patočka
před svojí smrtí veliký význam mravní podpory západních politických osobností pro podpisovatele
Charty.
"Bomba" lidských práv

V generální debatě upoutal největší pozornost projev
často
přerušovaný
potleskem, který na plenárním
zasedání učinil
britský konservativní delegát Victor Goodhew. Velmi ostře vytýkal členským
státům aliance, že v otázce lidských práv mají
"dvoje váhy a dvoje měřítka". Byly činěny nátlaky, aby byly zavedeny
sankce proti Jihoafrické
republice, ale nikdo nežádal, aby býly zavedeny také sankce proti SSSR pro
porušování lidských práv.
Mít jiné měřítko pro lidská práva v Jižní Africe
a jiné zase pro země za
Železnou oponou je pokry(Pokračování n a str. 4)

Č E S K O S L O V E N S K OVEZKRATC
— Krátce po startu letadla Čs. aerolinií z letiště v Karlových Varech
v ranních hodinách 11. říjn a nařídili dva pasažéři muž a žena - vyzbrojeni revolvery, pilotovi letadla,
aby změnil směr - místo
ku Praze dalo se letadlo
na západ. Po 11. hodině
dopolední přistál pak letoun (Yak - 40) i s 26
ostatními cestujícími bez
nehody ve Frankfurtu' n.
M., kde požádala zmíněná dvojice německé úřady
o udělení politického azylu.
— V příštím roce m á být
zahájena společná čs. m a ď a r s k á výstavba soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji, čímž se má získat
nový zdroj elektrické energie s instalovaným výkonem
880
megawatlů.
Elektrárna Gabčíkovo bude mít 8 vertikálních Kaplanových turbín. Uvedení
prvního agregátu do provozu se plánuje n a rok
1988. Nová soustava vodních děl' má také odstranit nebezpečí povodní v
této oblasti á přispět ke
zkvalitnění lodní dopravy
na Dunaji.
— Bývalý herec Národního divadla a pak Divadla
za: branou Jan Tříska, jeho žena, rovněž známá herečka Karla Chadimová a
jejich dvě dcerky, kteří
se zúčastnili společného
turistického zájezdu n a
Kypr, opustiii (bez zavazadel i pasů) hotel v Limassolu a za pomoci kyperských úřadů odcestovali do Atén, odkud chtějí
odletět do Kanady.
— Z Prahy se hlásí "důležitá zpráva": Aktiv zástupců brigád socialistic-

ké práce jednal o výsledcích a aplikaci
metody
brigády komunistické práce sovětského novátora A.
Bašova. Aktiv konstatoval,
že metodu A. Bašova uplatňuje už v rámci ministerstva
stavebnictví
ČSR 91.000 dělníků a techniků, takže vlastně - byty
budou.
— Suverénním vítězem pěvecké soutěže v Arezzu v
Itálii se stal brněnský
dětský sbor Kantiléna řízený dr. J . Sedláčkem. V
italském Bolzanu získala
jediná čs. účastnice, pianistka Hana Dvořáková,
posluchačka pražské AMU.
zvláštní uznání v mezinárodní soutěži Ferruccio
Busoniho.
— Trestní senát krajského soudu v Ostravě vynesl
přísné tresty nad dvěma
mladíky, kteří se "nezákonně obohatili" (o 160.000
a o 125.000 Kčs): jeden
dostal 8 a druhý 12 let
vězení.
— Kulturní přidělenec čs.
velvyslanectví v Bruselu
Jam Krajkovič spáchal sebevraždu skokem z okna
budovy
velvyslanectví,
když se dozvěděl, že je
odvolán zpět do československa.
— Cenu
nakladatelství
Albatros obdržel K. Michl
za literárně vlastivědnou
knihu "Babičino údolí".
—- Akad. malíř O. Brázda
byl jmenován při příležitosti svých 90. narozenin zasloužilým umělcem.
— Koncem září se konaly
v Římě rozhovory mezi
delegací čs. vlády, vedenou K. Hrůzou a delegací
Vatikánu, již vedl msgre.
A. Casaroli.
— Novým velvyslancem v
Kyperské republice byl

EPIGRAMY
Milan Růžička
OTAZNÍK

KŘIVÉ

Tohle bych věděl vskutku velmi r á d :
Je to prosím, recenze, S pouhý inzerát ?

s

ODVÁŽNÝ
Nad jeho smělostí člověk sotva dýše.
jak nebojácně tento autor píše.
až létají blesky a páchne to dýmem !
(Pochopitelně - pod pseudonymem-)

...

, ,

.J,

bez falše a r a d zas vidi te.
A hnedle spěchá něco nalít,
taky můžeš klidně mluvit česky,
(i když raději ne příliš hlasitě !)
J á vím, že nebudeš to takhle brát,
v jiné řeči tu můžeš třebas řvát !
„T
,
. .
•• ,
Neříká se mi to nijak pekne,
t
,ale vis, jak
to 4.tu • všechno
jde
..
• i se
v,
- , .„„
Mám — jak
to jen honem
řekne
. . . :o
. ....
..
J o , j e n ti australsti sousede . . .

dává
udavači do řady ?

Od neudává —
jen informuje úřady.
MEDITACE — A PRÓZA
živoL íoť velká neznámá

•• •
život je odvíjejícím se klubkem . . .

ODROZOVÁNf NA SPLÁTKY

Můžeš k němu občas zajít,
ať už vozem nebo třeba pěšky

NAŘČENÍ

^ ^
dnes

cestu

p r s a m a

dere se kupředu D ř „ M C .
PEK.NEJ

pupkem !)

VIAK....

Kalí vodu, pokřikuje zdáli,
předvádí hlavu chytrou . . .
Skrytý za iniciály,
či pouhopouhou š i f r o u . . .
Jaký důvod všechno to ma ?
,
„ „ ,
,v
(Ten ani dite k vire nevíze
)
,
„
P r y. nevlastní
švagr
doma
,
.
,... —
mohl by
J mít z toho obtíže . . .

jmenován Josef Hejč, který vystřídá J . Grégra.
— První čs. - australskou
licenční smlouvu v historii obchodně
hospodářských vztahů obou Zemí
podepsali v Praze zástupci Mety, výrobního podniku družstva invalidů, a zástupci australské firmy
Commonwealth
Industial
Gases Ltd. Meta bude vyrábět podle technologie
dodané australskou firmou
zvedací nosítka a zvedáky
pro potřebu čs. i australských imobilních občanů.
— Poprvé v historii se
představí československo
na mezinárodním veletrhu
v Ecuadoru a to hlavně
strojírenskými výrobky.
— Karel Machák, náhradní brankář čs. fotbalového
týmu, který hrál v Glasgowě kvalifikační zápas,
se Skotskem o účast v zápasech o mistrovství světa, nereprezentoval sice
československo na hřišti,
ale jeho jméno se přece
ocitlo v místním tisku:
byl přistižen při krádeži
různých osobních potřeb v
tamním obchodním domě.
Na přímluvu skotských
sportovců byl propuštěn
po zaplacení pokuty £ 25.
— Výročí posrpnových událostí před 9 léty se přece jen v Československu
vzpomínalo: čs. novináři
uctili v Kostomlatech na
Teplicku památku dvou
pracovníků sovětské tiskové agentury Novosti, kteří se tehdy zřítili s vrtulníkem "při plnění bratrské internacionální pomoci
čs. lidu", jak píše čs.
tisk. Přesněji: při rozvážení propagačního prosovětského materiálu.
— Po návštěvě Maďarska
vydal se Husák se svým
hejnem na oficiální návštěvu Východního Německa, kde byl "nadšeně vítán".
— Na první stránce S. S.
se dovídáme, že čs. zahrádkáři nemyslí jen na
sebe. Jako příklad je uváděna okresní organizace
zahrádkářů v Rokycanech,
která se zavázala, že odevzdá na trh n a jednoho
člena 1 kg česneku. Všelijak lze uctít 60. výročí
VftSR.
— 321etý V. Bartoníček byl
odsouzen před časem v
Hradci Králové za pokus
o společnou sebevraždu s
311etou Marií R. k 5 letům žaláře. Oba se pokoušeli o sebevraždu nejprve propanbutanem, pak
si pořezali zápěstí a když
se ani to nepodařilo, pokusili se - opět bezvýsledně - otrávit kouřem z kamen. Odsouzený Bartoníček se odvolal a Nejvyšší
soud ČSR mu nyní trest
zvýšil na 10 let žaláře,
s odůvodněním, že> byl při
pokusech o sebevraždu více aktivní než žena.
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Americko-sovietska výmenná prax v poľnohospodárstve
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od O P T A

Dojmy z kolchozov

OPTOV

i

Capitol House, 113 Swanson St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

Vašim

kalendář HD

ŘÍJEN 1977

(2)

Jarka Vlčkova
• Architektonický názor, který pod vlivem klasicismu
spojoval velké monumentální hmoty s rokokovým
dekorem, zastával architekt Jan Josef Wirch, který
se narodil 17. 10. 1732. V Praze se setkáváme s Wirchem jako architektem tří Pachtovských paláců na
Starém Městě, pochází od něho i radnice v Čáslavi.
• 17. 10. 1892 se narodil skladatel a dirigent Otakar Jeremiáš, který byl v létech 1945-55 šéfem
orchestru ND v Praze. Busta K. Lidického nám připomíná autora opery Bratři Karamazovi a kantáty
Zpěv Mohamedův.
• V Peci n a domě čp. 1 je zasazena pamětní deska
s reliéfem výrazné hlavy, modelované sochařem Aloisem Langenbergerem. V- tomto domě se narodil totiž
chodský básník a národopisec Jan František Hruška,
který zemřel 17. 10. 1937.
• Josef Thomayer, který zemřel 18. 10. 1927, patřil
mezi zakladatelské zjevy české lékařské vědy. V
naší literatuře 70. a 80. let minulého století zanechal
pozoruhodnou stopu soubory svých obrázků, črt a studií z chodské přírody. Aloise Jiráska podnítil k napsání Psohlavců a pseudonym Jaroslava Vrchlického
vznikl z jeho nápadu.
• Slavý český herec, režisér a divadelní ředitel Vendelín Budil se narodil 19. 10. 1847. Bylo to roku 1857,
kdy nastoupil své první angažmá v Třeboni, a byl
to on, který vychoval pro Národní divadlo řadu význačných herců.
• 20. 10. 1747 se v Praze narodil a 5. 3. 1807 v
n í zemřel sochař a řezbář Petr Prachner. Je autorem
náhrobku posledního sázavského opata Leandra z
Kramáře a jeho posledním dílem je socha sv. Jakuba v Domašíně.
• Co obraz, to silný citový požitek! Tak bych charakterisovala dílo ak. malíře Bohumila Dvorského.
Je to dílo radosti. Jízda králů či Boj o krále —
obrazy, jež nesou všechny znaky vyzrálého díla, vytvořeného na podkladě značných životních zkušeností. Bohumil Dvorský se narodid 21. 10. 1902.
• Profesor UK, matematik Vojtěch Jarník, se narodil 22. 10. 1897. Byl vyznamenán medailí J. A.
Komenského a plaketou ČSAV Za zásluhy o vědu a
lidstvo.
• Mnozí z nás se ještě pamatuji na soudní proces
s lékařem Janem Klepetářém, který byl obžalován
(spolu s Michálkem a Sikorským) z vraždy Margit
Vorosmartyové. Tento příběh je vylíčen v románě
Alibi spisovatele' Otakara Černocha, který se narodil 23. 10. 1907. Klepetář je v něm kryt románovým
jménem Jan Evangelista Neřima.
•
Nejmladším synem pana řídícího Jindřicha z
Klenci byl Jindřich, jemuž zřejmě přiřkly sudičky
lásku k hudbě. Národní umělec Jindřich' Jindřich,
autor národopisného Chodska, zemřel 23. října 1967.
Zhudebnil též Sládkovu báseň Svatý Václave.
(Pokračování n a straně 6)

Medzi Spojenými státmi a Soyietskym zvazom sa aj tohto roku uskutočnila
výměnná prax v pol'nohospodárstve. 14 mladých amerických farmárov, členov
známých 4-H kiubov, ktoré vštepujú lásku k pode a odborné poznatky o pol'nohospodárstve medzi americkou mládežou už od útlého veku, strávilo tri mesiace pri práci na sovietskych poťnohospodárskych podnikoch, kolchozoch a
sovchozoch, z čoho dva týždne žili priamo v rodinách sovietskych kolchozníkov. Výlohy s realizováním tejto výměny zo strany americkej platili: ministerstvo zahraničia, ktoré uhradilo cestovné a firma International Harvester Company uhradila ostatně.
O svojich skúsenostiach
v Sovietskom zváze informovali mladí amerícki
farmáři novinárov.
Ich
skúsenosti nie sú len kritické, ale viac porovnávajúce a poukazujúce na
přednosti systémov výroby
v jednej i v druhej krajině. Tak napr. na amerických farmárov zapósobila
zvláštnym spósobom organizácia sovietskej polfciohospodárskej výroby —
obrovské kolchozy a sovchozy. V Amerike. kde
prevládajú súkromné rodinné farmy ako základ
organizácie výroby, takéto
obrovské f a r m y neexisíujú. Amerika je krajina,
kde prevládajú podniky
tak do 200 hektárov a
menšie. Len ojedinele natrafíte na farmu, ktorá
má tisíc či viac hektárov.
ktorú obvykle vlastní nějaká obchodná alebo priemyselná firma. Ale a j to
v posledných rokoch ustupuje a uprednostňujú sa
rodinné podniky. A tak
prvý základný poznatok či
rozdiel medzi americkou a
sovietskou poťnohospodárskou výrobou je vo vývoji organizácie výroby, totiž zatial' čo v Sovietskom
zvá.ze
ešte nepominula
akasi. horúčka po veFkých
farmách, v Amerike badat' návrat k rodinnej farmě a strednej výmere.
Mladí americkí farmáři,
čo boli na tohoročnej praxi v Sovietskom zváze, sa
o prednostiach jednoho
alebo druhého systému nevyjádřili. To jednoducho
preto, lebo za súčasných
ekonomických podmienok
je proste nemyslitelné, aby
sa v Amerike ujal systém
vyroby na gigantických
farmách. To je jednoducho dnes proti americkej
predstave.

farmu pre výkrm prasiat
niekde v Bielorusku, kde
krmia ročně 108.000 bravov do váhy 100 kg. Zaujala ho technika výkrmu
na tejto farmě, kde na dokladné
mechanizovanej
farmě
krmia
tekutým
krmivom. Ale mladík poznamenává, že f a r m a je
sice dobré zmechanizovaná. ale že a j tak pracuje
na nej tol'ko zamestnancov. kol'ko by si v Amerike nemohol nikto dovolit'
zaměstnávat'
jednoducho
preto. že by f a r m a s takýmto počtom pracovnýcn
sil nebola rentabilná.
Mladí americkí farmári
si povšimli, že na sovietskych kolchozoch pracuje
ďaleko viac starších žien
ako na amerických rodin-

ných farmách, kde samozřejmé ženy tiež vypomáhajú. Sovietske ženy však
robia dobru prácu, majů
často v r a j lepší výkon ako
muži. Američani sa tiež
střetli s poznámkou, že
na sovietskych kolchozoch
sa pracuje len 8 hodin
denne, zatial' čo v Amerike pracuje rodina na
svojej f a r m ě okolo 12 ba
i viac hodin denne.
Známy poznatok, že sa
sovietski kolchozníci venujú naviac svojím záhumienkom, potvrdili a j tito
praktikanti.
Práca na sovietskych
kolchozoch sa zdala mladým Američanom
viac
specializovaná ako na rodinných farmách v Amerike. Zamestnanec, ktorý

pracuje na traktore,- sa o
nič iné nestará. Na amerických
rodinných farmách musí majitel' robiť
všetky práce ak len a j jeho f a r m a nie je příliš Specializovaná například len
na rastlinnú výrobu. V takom . případe robí a j americký f a r m á r len časť
pracovných úkonov, ktoré
sú spojené s hospodárením
na inej farmě.
Americkí praktikanti si
však odniesli dobré dojmy o 1'uďoch, čo pracujú na sovietskych podnikoch. Boli všade vel'mi
srdečne přijatí a sovietski
kolchozníci prejavili verky záujem o život a prácu amerických farmářských rodin.
Vcelku možno povedať,
že a j keď — ako účastníci tejto prazdninovej praxe sami zdórazmli — im
ukázali len všetko to najlepšie v sovietskom poVnohospodárstve. ' predsa
ich dojmy boli griaznivé.
Jednoznačne povedali, že
to stálo za to. D. Lehotský

K Bělehradské konferenci

(Pokračování se str. 3)
tectvím. Je také pokrytectvím schovávat se za
'"diskrétní vyjednávání" a
bát se veřejně obhajovat
lidská práva.
Výsledky
jsou bídné.
Ve stejném smyslu pro
mltrvila na plenárním zasedání ř a d a jiných delegátu. Mnozí z nich zdůrazňovali- že domáhání se
praktického uplatnění lidských práv ve smyslu helsinské dohody a Všeobecné deklarace lidských práv
Spojených národů absolutně není vměšováním se do
vnitřních záležitostí. Předseda francouzské delegace
Píerre Giraud {socialistický senátor) pozdravil '"výbuch lidských práv jako
bombu
jedině oprávněnou". Proti porušování lidských práv a proti ""kšeftování s totalitními režim y " se velmi ostře vyslovil i předseda portugalské
delegace, mladý soc ; aliJeden z účastnikov tej- stický poslanec J . L. do
to praxe, ktorého rodina Amaral Numes.
má 180hektárovú farmu v
V jednomyslně odhlasonajúrodnejšej oblasti Ame- vané resoíuci jsou SSSR a
riky vo státe Iowa, bol jiné komunistické vlády
naozaj vel'mi překvapený, obviněny, že "systematickeď prišiel na gigantická ky porušují lidská p r á v a " .

Členské vlády aliance jsou
žádány, aby v Bělehradě
zaujaly v tomto směru
společné a rozhodné stanovisko, tak, aby "lidská
práva nezůstala jen mrtvou literou na papiře".
Jednomyslně byla také odhlasována rezoluce proti
rušení vysílání západních,
rozhlasových stanic do zemi ovládaných komunistickým režimem.

hájců lidských práv v zemích ovládaných komunistickým režimem, počínaje SSSR a konče ČSSR.
V této souvislosti' jen
ještě dvě poznámky. Zní
tedy podivně, když se v
exilu vysloví oba^a, "aby
si západní diplomaté v Bělehradě nerozbili hlavu o
zeď neřešitelných problémů, které státy sovětského bloku vždycky jasně odmítnou". (?!) Podivně už
proto, že takové "obavy" o
hlavy západních diplomatů
jsou zcela zbytečné a exil
si takové "starosti" opravdu dělat nemusí. Západní
diplomaty je naopak nutné stále varovat, zejména
před "dobrými úmysly"
totalitních režimů. Takové
jsou přece už staré a tragické zkušenosti.
EXIL
MUSÍ MÍT A
MUSÍ
HÁJIT
"OFENSIVNÍ
IDEÁL!"

Co dodat závěrem k
"Bělehradskému
setkání
1977", jak zní ve zkrátce
oficielní název konference,
při které zástupci ministrů zahraničí mají kontrolovat výsledky obsahu Závěrečného spisu z helsinské dohody? Od jeho vyhlášení byly západní vlády soustavně vyzývány,
aby v Bělehradě trvaly
pevně
na
praktickém
splnění závazků vyplývajících z "třetího košíku".
Dálo se tak v některých
Na druhé straně nutno
národních parlamentech a s plným zadostiučiněním
rovněž v celé řadě mezi- kvitovat, že z čs. exilu
národních parlamentních dostaly západní vládní a
shromážděních v Radé parlamentní kruhy mimoEvropy.
Západoevropské řádně rozsáhlý průkazní
unie a Severního Atlanti- materiál o porušováni záku. Stejné výzvy docháze- vazků z "třetího košíku"
ly od těch nejstarších ob- • helsinské dohody v ČSSR.
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Ruce nebo nohy?

Vzpomínky mé generace ...
Karel

Ferdinand Peroutka
M n v Y«rk„ aef»Ěgí a rcejliberálnější město světa, volí nového starostu. Nejednou dalo toto město najmm smm i r H i ť t , když je navštívil ten nebo onen vypínavý potentát, zejména dostavil-li se s ostruhaamr a «»aaSo ho lim nebo oním způsobem. Když však byly tentokrát spočítány hlasy v předběžné volbě, wy&o maje*», že vítězí kandidát s programem nezastírané konservatívním. žádá například,
aby
tel
sairS byl znovu zaveden. To má svou předhi storii. Jak se vyvinuly věci za jedno desítiletí, mnozí
š a ó i odříkat procházku po ulici po západu slunce. Báli se přepadení. Nad tím se politika rozštěpila.
Prawwěraí íiberátové posuzovali tento strach velmi nepříznivě, viděli v něm příznak, že reakce zdvihá
M » « L Vyžadovali zejména, aby cit podle nich reakcionářský na rozdíl oď jiných citů nehrál žádnou roli
» pafifice. Naopak kandidát, který vítězí v této volbě, prohlásil, ití vzhledem k okolnostem je to strach
apraTriíěný a do politiky zařaditelný element. New York je město mnoha ras. Stalo se, že bílí, černí,
ImSdi Masovali pro to, aby se společnost vrátila k trestu smrti. A New York je bašta mocných odborwrýcli organísací, ale jak se musí zdát, kandidát vítězí také proto, že žádá, aby odborové organisace
•mezity své požadavky a podrobily se možnostem rozpočtů města, země, podniků. Aby se také, bude-li
třeba, občané sami vzdali některých svých hmotných libůstek. Vyslovil dvě slova dlouho už nevystavovaná: "Přinést oběti." Také pro to hlasovaly hlasy v New Yorku zastoupené. Musí se zdát, že vítězí
nutnost, která nemůže už déle být zastírána.

Zápas mezi liberalismem
s konservatismem nikdy
nepomine. Kde je pravda,
v liberalismu nebo v konservatismu? Pošetilá to
otázka, je-li takto položena. Kdo má pravdu, léto
r.ebo zima? Co je důležitější, ruce nebo nohV?
Oba směry mají dny své
s ! ávy a dny své hanby.
Různost lidských povah a
různost okolností nikdy nepomine. Pravověrní liberálové se vždy znepokojují, jestliže je něco zakázáno
nebo
přikázáno.
Avšak lidé jako celek se
budou podle cítěné potřeby oddávat liberalismu nebo konservatismu.
Téhož dne, kdy bylo
oznámeno, kdo ve volbě
vítězí, dostavil se do New
Yorku Mark Rudd. Po léta se skrýval v podzemí,
aby unikl justici. Patrně
k jeho nespokojenosti bylo v novinách vysvětlováno, kdo to je. Před devíti
lety s určitým oprávněním
řekl: "Mé jméno je symbol." Mark Rudd byl vůd-

cem studentských bouří,
potom podezřívaný účastník teroru, při nejmenším
přítel těch, kdo vyráběli
bomby a kladli je tam.
kde bylo mnoho lidí pohromadě. Jeho otec vysvětlil před televisí, že se
synovi už nechce žít ve
strachu a že se s důvěrou
vydává do rukou americké společnosti. Je pravděpodobné, že se synovi také
nechce žít v zapomenutí.
Rudd byl v Americe vůdcem hnutí, nazvaného Nová levice. Podrobněji jeho
příslušníci vysvětlovali, že
je to hnutí hněvu a vzteku. Nebylo omezeno na
^ednu zemi, šířilo se jako
požár mezi studenty všech
západních
zemí.
Jeho
hlavní postavy měly v
různých zemích různé osudy. Ve Francii vedl pan
Cohn-Bendit, pod jeho komandem byl učiněn i jakýsi revoluční pokus v části pařížských ulic. Rozplynul se, avšak' pan
Cohn-Bendit vyšel z bouřlivého času s nasyceným

PRVOTRIDNI

TÉZ IK DOSTÁNÍ
RR AV £ M

li, co to bylo "Nová levice!", a ještě hůře, prý
se ptají, kdo to byl Mark
Rudd. Jak toto vydržet?
Zpět zase na povrch země.
Kdy zůstane marno polemisovat proti tomu nebo
onomu
temperamentu.
Existuje
temperament
mládí, už středověká města se bála universit. Táž
tvářnost tohoto temperamentu vždy znovu se vynoří. Nejpověstnějším heslem Nové levice bylo:
"nedůvěřujte nikomu, komu je nad třicet let". Jak
odvážné, jak
moderní.
Avšak stojí na stránkách
historie, že za Goethova
mládí, před dvěma sty' lety, německá mládež rozšiřovala, heslo — jaké?
Heslo: "Nedůvěřujte nikomu. komu je přes třicet
let." Týž kadlub — mládí
— vydal tehdy i nyní
přesně stejný odlitek. A
někteří pokládají smyslnost, poživačnost, hedonismus mládeže za něco
(Pokračování na str. 6)

Bude? Bylo? Ať tomu
bylo jakkoli, nic podobného nepotkalo Marka Rudda. Tato doba spěchá více než doby jiné, za dva
tři roky vyroste nová generace, která si tvoří své
vlastní vzpomínky. Neblahé zprávy docházely do
Ruddova
úkrytu.
Cosi
strašlivého se přihodilo.
Jsou nyní n a universitách,
hlavním to jeho kolbišti,
studenti, kteří prý se pta-

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ K N E D L Í Č K Y ,
SMETANOVÉ

V

a spokojeným J á , Napsal
o tom i spisek, čteme v
něm: "Po našem povstání
se za mnou nakladatelé
honili a prosili mne, abych
pro ně napsal, cokoli mi
bude libo. J á byl CohnBendit, legenda. Nakladatelé byli ochotni dláždit
cestu ke své vlastní zkáze, rozšiřovat i revoluční
ideje, jestliže by to naplnilo jejich kapsy. Nabízeli mi ohromné sumy dříve než jsem napsal jedinou řádku, a netrápili se
tím, že peněz bude užito
na výrobu Molotovových
koktailů."
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Schwarzenberg

Pláč koruny české Václava Černého (68 Publishers,
Toronto, 1977) už, doufám, mnoho krajanů četlo. Neškodí však snad, připojím-li k této knize poznámky.
Za prvé — neškodí o ní mluvit a psát. Jsou tcí vzpomínky na léta 1939-1945, tedy na dobu, n a kterou
my starší zapomenout nemůžeme a naše děti zapomenout nemají. Za druhé kniha sice svým Slavnostn ě zpěvným názvem naznačuje, že m á být věcnou,
třebas truchlivou vzpomínkou na padlé, které Koruna česká oplakává, ale sám autor vyznává, že patřil
k radikální levici a není proto, myslím, na škodu,
přehlédne-li jeho knihu příslušník pravice. Kniha je
ovšem příliš obsáhlá, abych ji tady zpracoval celou,
ale několik poznámek mohu přidat.
Především řeknu s. radostí a vděčně, že černý
pěkně mluví o české šlechtě (str. 72): " . . . č e s k ý
národ by neměl zapomenout n a chování české šlechty, jež — dávno odstavena z vlivu na jeho veřejný
život — v nejtěžší chvíli projevila vůli. sdílet s ním
zlé." Řeknu ovšem, že docela tak to není. Nechtěli
jsme s českým národem sdílet zlé, nýbrž bojovat,
a právě tím získat zase vliv na veřejný život. To
se svým způsobem podařilo. Samotnou svou deklarací
z r . 1938, kterou přednesl presidentu Benešovi bratr
moji babičky (str. 71), oznámila česká šlechta národní, ba světové veřejnosti dvě skutečnosti: za prvé,
že tu česká šlechta je a že tudíž český národ není
"lidem podomků a domovníků, odedávna neschopný
vlastní státnosti", jak se snažili rozhlašovat nepřátelé, a za druhé že odpor proti nacismu a nacistické
anexí není stranickou záležitostí levice, proti které
se m á česká a světová pravice v zájmu pořádku a
míru postavit, nýbrž že právě česká šlechta trvá na
hranicích, které po devět set let hájila. To, myslím,
přispělo značně k tomu, že se téměř nikdo z Čechů
nechtěl hlásit jako přítel nacistů. Nebylo nic plátno, když těch několik přátel nacistů tupilo Masarykovu republiku, vždyť právě my, kteří jsme byli
při jejím vzniku známí jako protivníci Masarykova režimu, jsme teď stáli pevně proti Mnichovu.
Měli jsme k tomu důvody: trvali jsme na tom, že
český stát v jeho hranicích nevytvořil Masaryk,
nýbrž rod Přemyslův a jeho družina — naši předkové.
J e pravda, že mapř. já sám jsem nebyl činný v
žádné organizaci odboje. Měl jsem k tomu dva důvody. Za prvé jsem věděl, že mě hlídá Sicherheitsdienst — kdybych byl chodil do odbojové organizace,
přivedl bych za sebou Gestapo jako za ruku. Za
druhé jsem nechtěl být zastřelen jednak proto, že
bych byl nerad zastřelen a proto, že by se pak dědictví mých dětí stalo říšským majetkem a tudíž
by mých nemálo zaměstnanců bylo zaměstnanci německé říše, což by české věci neprospělo.. Říkám-li,
že jsem nebyl v žádné organizaci odboje, vyjímám
NSG (str. 62), jehož důstojníkem jsem byl. Odmítl
jsem však — z důvodů uvedených — dát se jím napojit na anglickou špionáž. Ale členové vedení NSG
brzy buď padli nebo byli uvězněni a tak jsem s NSG
ztratil spojení.
Musím se však zmínit o sdružení, jehož jsem byl
členem a o němž mluví černý jako levičák. Nechci
říci, že mluví nevěeně, nýbrž že mluví z neznalosti.
Nerozeznává tedy STAROU Vlajku, jejímž členem
jsem byl, a NOVOU, jejímž členem jsem přísámbůh
nebyl. Jeho komentář (str. 148) prozrazuje, že vlastně neví. o dvojí organizaci. Stará Vlajka byla pod
vedením mého přítele profesora Vrzalíka, jehož vášní
byla obrana Rukopisů. Našlo se však několik jejích
členů, kteří se. zachovali za mobilizace nepěkně a
proto jsem z ní po návratu z mobilizace vystoupil.
Brzy nato ji Beran rozpustil, což však nebylo na
prospěch věci, spíše to škodilo. Po nacistické okupaci a nastolení protektorátu utvořila skupinka neslušných! vlajkařů Vlajku novou, v níž slušní neměli ani
členství, neřkuli vliv. Tak se stalo, že NOVÁ Vlajka
dostala ráz docela odporný.
Je ; tu jiná skupina, k níž jsem patřil a o které
píše Černý jako levičák — a to tak příkře, že se
musím ozvat. Mám na mysli lidi kolem časopisu
" Ř á d " . Byli jsme pravicoví katolíci, tradicionalisté,
staří protivníci "Hradu", lidé smýšlející zcela jíaaíc
nežli Černý — o tom není sporu, to nám může vyčítat. Ale neměl by se vyjadřovat, jakoby to byl
hřích, že jsme chtěli mít vedle "Kritického měsíčníku" jiný, katolický literární časopis. Autor nám alespoň přiznává nezištnost (str. 95). ale nemel by nám
vyčítat určité sympatie k DcHfiissmi a Staröembergovu Rakousku, vždyť v bojí pcioti nariang DoDfuss
(Pí^račuv ání
sixsssě- 8}
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Ruce nebo nohy ?

Provádíme veškeré práce QDtiCké
přesně, rychle a za levpé ceny

/

DOMOVA

Sl

" i

Hampton, Vic.

j

Telefon 598-5756

:

(Pokračování se strany 4)
• Významný representant slovenského národního a
politického života 50. a 60. let minulého století Štefan Moyzes se narodil 24. 10. .1797. V slovenském
národním životě začal působit až v porevolučním období, kdy se stal báňskobystřickým biskupem a pod
jeho. záštitou vycházel týdeník Cyril a Metod. Roku
1861 vedl deputaci, která odevzdala panovníkovi ve
Vídni Memorandum, o dva roky později sě stal předsedou Matice slovenské.
• V Mirovicích kaplanoval svého času český spisovatel Václav čeněk Bendi, přítel B. Němcové a náš
první překladatel Puškina. Procházíte-li volyňským
hřbitovem . Na Malsičce, stanete před prostým křížem
s nápisem: "Zde odpočívá P. Vácslav čeněk Bendi,
kněz a spisovatel český, narozen v Turnově 24. X.
1833, zemřel 26. VI. 1870 zde, ode všech želen.'
Ano, v nápisu je chyba. V. Č. Bendi se narodil o rok
dříve.
• Jedním z těch, kteří patřili k zakladatelům brněnské Literární skupiny, patří Bartoš Vlček, který
narodil 24. 10. 1897. V roce 1923 vyšly dvě jeho lyrické sbírky Slavnosti večerní a Vzpoura s a m o t y .
• Syn píseckého lékárníka, docent Vladimír Bergauer, autor Sexuální bioLogie, byl popraven nacisty 24. 10. 1942 jako člen odbojové organizace
ÚVOD.
• 2 7 . 10. 1852 se narodil a 2. 6. 1917 zemřel básník
Jan.Lier. Patřil do souhvězdí lumírovských prosaikú
— Čech — Herites — Lier — a lze ř? JÍ, že jako
básník byl rovnoceným předchůdcem Machara.
• J . Máchal vzpomíná v almanachu litomyšlskéfao
studentstva Majáles na Huberta Gordona Schauera,
který se v Litomyšli narodil 27. 10. 1862. Orientován
v soudobé evropské literatuře, filosofii a sociologii,
probojovával nové tendence v kritice, jež sledovala
literární dílo v jeho vztazích ke společnosti. Zemřel
na tuberkulosu 26. 7. 1892.
• 28. 10. 1952 zemřel v Praze český varhaník Otakar Nebuška, na jehož hudební výchovu měl velký
vliv za jeho studií na píseckém gymnasiu F. Gregora
a B. Jeremiáš.
• V Prager Postámtzeitung z 3, 11. 1787 je iatc
zpráva o premiéře úspěšné Mozartovy opery Don
Giovanni: "V pondělí 29. října dávala italská operní
společnost s toužebností očekávanou operu Mistra Mozarta Don Giovanni. Znalci a hudební umělci říkají,
že v Praze nebylo dosud nic podobného provedeno.
Pan Mozart sám operu řídil . . . "
• Malíř a grafik Josef Jambor se věnoval cele krajinářským motivům z Českomoravské vysočiny, již
si poblíž Milov zvolil za svůj stálý pobyt. Jeho malby jsou v majetku Domu umělců v Hodoníně a Moravské galerie v Brně. Jambor se narodil 29. 10.
1887 a chce-li někdo spatřit jeho originály mimo galerie, nechť zajede do Sněžného na Moravě a navštíví místní restauraci, jejíž stěny jsou přímo pokrytí"
originály malířů, kteří v okolí malovali.^
• Literární pracovník, básník a jazykovědec, výrazný představitel slovenského obrození Štefan Leška
se narodil 31. 10. 1757. Spolu se svou ženou Rebekou
Laučekovou psali do Puchmajerových básnických almanachů.
• Mezi nejužší kruh návštěvníků Unionkv náležela
již za starého Rakouska spisovatelka Helena Malířova a její nemocný choť, básník, jenž se psal J
S. Barvíř. Když se stala chotí Ivana Olbrachta. ráda
se oháněla revolučními hesly a programy, proto ji v

(Pokračování se str. 5) nili si ten nárok, že zastupují vzdělance. Zastuzcela moderního. Avšak povali je ještě dříve než
před více než 150 lety se sami vzdělanci stali,
mladík
Heinrich
Heine' psal: hned • jakmile
vstoupil
na
půdu
universi"Dejte nám roucha nádty. Činili se soudci nad
herná a hudbu píšťal a knihami, které nikdy nebubínků, dejte nám tance četli, vyhlásili "pryč s
Kantem", jehož jméno se
a polibky hurisek."
jim nějak namanulo. ObNová levice ve Francii sazovali university, trhali
vyhlásila "nevinnost žádo- rukopisy, jež našli na stosti". Čili jestliže si žádáš, lech profesorů, knihy roznemůžeš z nevinnosti vy- házeli po zemi a dále a
padnout. Chceš to nebo dále zastupovali vzdělance. Určitý detail se odono. tedy ti patří to nebo halil. Vedla je neslušná
ono. V tendenci ztotožnit příchylnost k primitivní
právo se žádostí nikdo ne- Mao Ce Tungově Červené
vynikal nad Novou levici. knížce, o níž věděli, že
Druhé její velké thema nahradí celou dosavadní
filosofii, snad i matematibylo: zapomenout, zavrh- ku. Když byly spočítány
nout minulost a vše, co výkony Nové levice, pov ní bylo. Paní Mandelšta- malu vznikalo podezření,
mová ve svých pamětech zda se tu snad neprojevupíše, že do Ruska přijíž- je všech ostychů zbavený
mladičký pud k moci, hnuděli na návštěvu mladí tí v podstatě protiintelekAngličané a Američané, tuální.
kteří se jí vysmívali, že
ještě čte Shakespeara, tuto starobínu.
Mladí lidé, z nichž se
skládala Nová levice, či-

TLUMOČNÍK

MOTEL GUEST HOUSE
^

^

^

^

^

zdá odpovídat potřebám
času. Dogmatický liberalismus byl zcela vyřazen,
má za sebou hříchy značné velikosti. Všechny vyplývaly z jednoho zřídla:
čímsi puzen dogmatický liberál zavíral oči nad skutečností. Bývalá to slepota jednak přílišná, jednak
i chtěná.
Jsou však i jiní liberálové často velmi radikální, ale s citlivější pokožkou pro fakta. Hledají pro
sebe nové jméno a nazývají se liberálními konservativci nebo konservativrimi liber ály. Píší-li do
novin v pondělí a ve středu, píší liberálně, v úterý
a ve čtvrtek konservativně. Jsou pozorní k vzpurným detailům, dbají, aby
se učili ze zkušenosti.
Lze očekávat, že po dohlednou dobu bude v New
Yorku vládnout synthesa
konservativního
liberalismu nebo liberálního konservatismu.

Přísežný soudní

goátmíte

^

Konservatismus zůstane
Nové levici za mnohé zavázán. Jeho stratégové to
dovedli předvídat. Chytří
mezi nimi místo, aby se
snažili výstřelky potlačit,
spíše je podněcovali, aby
se paví chvost libovůle
ještě' více rozprostřel a
lidé aby byli vyburcováni.
Když se lidé seznámili s
ukázkami Nové levice, začali si přát, aby zase mohli vyslovovat slovo "slušnost", aniž by to vzbudilo
posměch. Je-li obroda konservatismu možná, máloco k tomu tolik přispělo
jako harcovníci Nové levice.
Vítězství
v
newyorských volbách je složité,
necharakterisovatelné slovem jedním. Zvítězil liberální kandidát s programem konservativním. Z
toho, jak se k němu dodatečně kde kdo hrne, vychází, že voliči i politikové s ulehčením uvítali tuto sloučeninu, která se

česky, slovensky,
německy, francouzsky a anglicky,
pro některé úřední úkony bezplatně.
Též překlady korespondence, dokumentů,
důležitých podání, vypracování nabídek apod.
Pište na:
Nebo volejte
J. BERKA
po 17. hod.
c/o Post Office
Melbourne
ELWOOD, Vic. 3184
91-7174

RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandeňongách, 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

\

1

,
'

!
'

Barbers Rd., Kalorama, Vic., tei. 728-1298

Dvacetileté zkušenosti z všestranných služeb

j

cestujícím v Austrálii nebo do zámoří.

j

Zařizujeme též cesty včetně plného zaopatření i
a ochotně obstaráváme potřebné dokumenty '
(pasy, viza atd.) k strávení příjemných dovolených nebo obchodních cest.
Naše zvláštní oddělení Vám může být nápomocno při organizování obchodních cest všeho
druhu.
Obraťte se s důvěrou na paní E. WOLKovou
(možno volat česky neb slovensky)

ASTRA TRA VEL Pty. Lty.
320 St. Kilda Rd., Melbourne 3004.

Telefon 699-1255,
v případě nutnosti po hod. 509-3535.
kruzích spisovatelských nazývali již tehdy "paní lidovou komisarovou". Ětelena Malířová, rozená Nosková,
se narodila 31. 10. i'877, a je autorkou románů Dědictví
a Srdce nemá stání. V roce 1929 se dočasně rozešla
s KSČ. pracovala však dále v dělnickém hnutí.
• V době národní katastrofy vydal básník Karel
Kapoun básnickou sbírku Neviditelná polnice (1938),
po níž následovaly další s titulem Potmě (1939). Do
protektorátní doby spadají sbírky Osvětlená . okna
(1941) a Ty a j á (1941). Moravský básník Karel Kapoun se narodil 31. 10. 1902.
•
•

LOUČENÍ
Jiří Sýkora

V práci mne měli rádi. Našlo by se hodně důvodů,
proč tomu tak bylo a všechny hovořily v jejich prospěch, ale tím nejdůležitějším důvodem byla moje
neznalost angličtiny. To v nich vyvolávalo pocit, že
jsem blbej. Ve společnosti blbce se většina lidí cítí
mnohem lip než ve společnosti příliš vzdělané, ačkoli, kdyby sami nebyli hlupáky, tak by takovou společnost vyhledávali na prvním místě. J á jim k tomu
ovšem možnost nedával, protože můj pokrok v angličtině byl téměř nepozorovatelný. Neměli tedy na vybranou. Každopádně se dalo říct, že jsem je ve
vzdělání nepřevyšoval. Vědyť jsem ani nevěděl co
je to "disantiestablishmentarianism". A tak mne měli, rádi. Ptávali se mne na "starou vlast", což mi
připadalo směšné, ale to byl jen takový obrat, znáte to. Ptávali, se mne co dělá Tito, a jestli jsem v
životě viděl televizi. Ujišťoval jsem je, že televizi
jsem viděl poprvé v životě až v Americe. Souhlasil
jsem s nimi, když říkali, že moje vlast je zvláštní
v tom, že ač krajina přímořská, přesto je.převážně
hornatá. To měli od Shakespeara, což jejich vzdělanost svým způsobem jen potvrzovalo. V souvislosti
s hornatou krajinou jsem jim vyprávěl příběh o pozemku na svahu, kde dědeček postavil dům se schody, po nichž se dalo chodit jen jedním směrem, takže náš rod měl dědičně vždy jednu nohu pokrčenou.
Nejvíce se jim však líbilo, když jsem jim vyprávěl
o tom, jak se ráno omýváme sýrovou vodou a snídáme kůru se stromů, což nás udržuje divoké, a tak
často tančíme az dlouho do noci a pícháme si nože
do stehna. Moc se jim to líbilo. Ani jim nevadila
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Alexandr Kliment: Nuda v Čechách (Reich Verlag, Luzern, 1977)

Nerozbitelné pouto
Reichovo nakladatelství v Luzerau je nástupcem někdejšího nakladatelství
Bucherové a převzalo jeho ediční závazky, mezí nimi i smlouvy s českými
autory: Pavlem Kohoutem,
Ludvíkem Vaculíkem, Ivanem Klímou a Alexandrem Klimentem — smlouva s Jířím Šotolou byla po jeho sebekritice sistována. Jako poslední knížka této série vyšel německy román Alexandra Klímenta "Nuda v Čechách". Česky vyjít nesměl a asi hned tak nevyjde poté,
co Kliment podepsal Chartu 77 a pracuje nadále jako noční vrátný jednoho
pražského hotelu. Na IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů r. 1967 hovořil ve svém
krédu o "melancholii spisovatele", která se ho zmocňuje, když si uvědomí
bezmoc slov. Dobrá kniha není podle jeho názoru "signál útěchy", nýbrž příznak nejistoty a starosti a jediné smutné východisko, které zbývá "čistým", je
"bolestný azyl alegorie". Musí v něm říci slova, která je nutno říci dnes, jako
je bylo nutno říkat dřív, zaregistrovat prostě všednost diie, marnost kdysi platných mechanismů, kterými se projevoval život.

Román
"Nuda v Čechách" je ještě markantnějším převedením této
devizy v život, než byly
kupříkladu román "Marie" a povídky, obsažené
ve sbírce "Bezúhonní".
Zdálo by se, že nuda je
to poslední, nač si občané ČSSR mohou stěžovat.
"Jenomže",
precizoval
kdysi autor, "žijete-li denně a pořád uprostřed výjimečného, netušeného, neočekávaného a neobvyklého, brzo vás to začne nudit." Takový specificky
"socialistický!" typ nudy
je psychologickým problémem Klimentova románu.
Nuda, vyvolaná nedostatkem vzduchu, potřebného k rozletu individua,
ušlápnutost do stereotypních povinností, nutných k
uhrazení nejnutnějších životních potřeb, tak vypadá československý dnešek

v očích architekta Mikuláše Svobody, s nímž je asi
možno celkem neomylně
ztotožnit myšlenkově autora. Hrdina neobchází kolem horké kaše. Několikrát říká v různých obměnách naplno, kdo nese vinu na té umrtvující jednotvárnosti: "Naše doba je
náš režim a režim jsou lidé, kteří mají nad námi
moc," to je pozadí, ze
kterého se rodí osobní Mikulášův osud. Kliment neútočí, neobviňuje, neuráží
režim, konstatuje pouze jeho přítomnost, jeho všemohoucnost, proti níž jednotlivec pranic nezmůže.
Není to tedy dílo režimu
vysloveně nepřátelské, spíše. detailní rozbor bezduchého socialistického všedního dne, mikroanalýza nikoli aktuální, nýbrž jistě
nadčasová, protože trvající v každém komunistic-

moje neobratná a chatrná angličtina. Vymýšlení nových příběhů se s časem stalo obtížnější, ale nedali
pokoj, a tak jsem se snažil vyhovět. Šel jsem do
podrobností....
. Vyprávěl jsem jim o komunistech s kopyty a se
žlutýma očima, protože ti obyčejní jim byli málo.
Popisoval jsem, jak si tyto lesní příšery vaří lidské maso a potom si před přepychovými leskyněmi
hrají s kostmi obětí veselou společenskou hru "Sibiř—tajga—mráz". Vyprávěl jsem jim o veřejných
sexuálních radovánkách, kdy jsou mladá děvčata
zasvěcována Marxovi a volné lásce, a o tom, jak
rudí komisaři drží právo prvního dne, noci a odpoledne. Tento příběh chtěli ještě podrobněji, a tak
jsem jej . musel o b m ě ň o v a t . . . Plkal jsem s nimi o
veřejných popravách a sborových zpěvech, jež bývaly lidovým projevem zfanatizovaného národa. Hovořil jsem o Rudé masce, strašné to komisařce, jež
přepadala osamělé chodce a rvala jim z rukou nákupy chlebovin. Mluvil jsem bez jediného mrknutí
o farmách, kde se pěstují krmní psi. Bájil jsem o
Hradčanech, tajemném to zámku v Karpatech nedaleko Prahy, kde se provádějí drákulovské operace
na lidech. Jednou jsem jim připomněl, že to není
tak dávno, co v Rudém moři chytili bahamští rybáři několik exemplářů lidí, kteří měli voperovány
žábry a při vylovení ukazovali stranické legitimace.
Přisvědčili, že o tomhle věděli.
Snažil jsem se je pobavit. Chtěl jsem se také zavděčit. Kousal jsem tedy sendvič napříč, vidličku
jsem používal místo hřebenu, jídelní nůž jsem měl
za malou lopatku, lekal jsem se telefonu a bál jsem
se- radia; když jsem se trochu osmělil, tak jsem hledal toho malého člověka, jenž mluví uvnitř. Led-

kém
zen
kdy
cítit
ro.

režimu. Děj .je zasado sklonku roku 1967,
už bylo ve vzduchu
takzvané v pražské ja-

Kliment nepředstírá, že
by Svoboda — a tedy on
— s režimem vášnivě nesouhlasil. Stavěl se sice
kdysi proti různým nelidskostem, vzpomíná např.,
že zhruba před 15 lety
odepřel souhlas k popravě
dr. Horákové tím, že na
veřejném shromáždění nezvedl . ruku, že chodil ke
zpovědi, nikoli k volbám.
Poznámka o tom v kádrovém posudku zůstala, a
dnes, tj. v roce 1967, chodí k volbám, řádně oděn
a lehce střízlivý, jako k
soudu. Neodpustí si ironický šleh: "V československé republice dosáhli komunisté
zhruba
deseti
procent. V Československé
lidové republice čtyřicet

procent. Od té doby, co
kráčím k urně já, získávají — dost přesně spočítaných — devětadevadesátí."
Nepopírá,
že ho
nadchl pohled na pochodující milice v únoru 48:
"Cítil jsem s intenzitou
ještě velmi mladého člověka. jak se obé (dojem
z historického okamžiku a
jeho výkiad) ve mně křižovalo a protínalo.*'
Dnes po dvaceti letech
stojí opět na Karlově mostě a uvědomuje si. že se
za ta léta v jeho životě
nic nestalo, až n a to. že
zestárl. Oženil se s drobnou překladatelkou Jarmilou, jeho milenkou se stala "gotická madona", malířka Olga, na čas také
barokně rostlá Miládka.
která mu kdysi pomohla
překonat nejhlubší krizi,
materiální i duševní. V
zaměstnání není spokojen,
nemůže být architektem
takovým, jak si vysnil ve
svém mládí. Architektura
není v dnešním Československu uskutečnění osobních představ, určovaných
vlastními estetickými kritérii, nýbrž bezduchá návrhářská práce bez fantazie, bez inspirace. Neboť
je nutno stavět "rychle,
levně, v blízkosti továrny
a podle jednoho jediného
vzorce". Jeho představený
Rychta odmítá Svobodovy

ničce jsem říkal "skřínka na zimu".
Spoustu legrace jsme měli s výtahem, kam jsem
vždycky j c h á z í v a l s vyděšenou tváří. Při výstupu
jsem křičel údivem jak je možné, že jsme o patro
výš. Zalykali se smíchy a měli mne raději a raději.
Jak čas běžel, moje angličtina se lepšila a obliba
mé osoby klesala. Občas jsem totiž zavzdoroval.
Obávám se, že někdy jsem býval dokonce zpupný.
Tak jsem třeba utrousil poznámku, že při jídle se
mlaská pouze v Číně, kde si z toho udělali pravidlo
dobrého chování. Tvrdil jsem, že kostkovaná kravata k pruhovanému saku je barbarství. Nechal jsem
se slyšet, že ten, kdo chce hovořit o politice, by
měl při nejmenším vědět, že Francie nesousedí s
Maďarskem, a že v Polsku se neloví hroši — alespoň
ne v posledních letech.
Jejich vztah ke mně ochladí, až klesl na bod mrazu. Chvíli mi trvalo, než jsem se ze zápalu pýchy
vyléčil. Stalo se to v den, kdy jsem se přistihl jak
si před zrcadlem váži pruhovanou kravatu ke kostkovanému saku. Od té chvíle jsem byl vpořádku a
nastal obrat k lepšímu.
Nadávali jsme společně na starostu města New
Yorku a na vysoké daně, zasvěceně jsme hodnotili
televizní pořady a probírali jsme soukromí filmových a televizních hvězd. Hádali jsme se, kolik whisky vypije Dean Martin za jeden večer — Irové
tvrdili, že asi dva galony, a u toho zůstalo, protože
o takových věcech mají Irové ponětí.
Baculaté černošce z administrativy jsem poradil na
pusu báječnou oranžovou rtěnku, a když jsem si k
ní o přestávce či volné chvilce přišel vykouřit ci-

Je hviezdou táto zem?
Emil Boleslav

Lukáč

Je hviezdou táto zem? Ak hviezdou je,
kdeže má lúče? Éter ponurý
ich pohltil, či vlastná tma?
Len letí, letí táto temná hviezda,
ach, studená jako l'ad.
Čo ju len púta pospolu, kéď obruč lásky
praskla?
I nenávist' má silu spájajúcu?
Ach, pravda zvrátená: brat brata nenávidí.
Nepriatel' nepriatel'a miluje? \
Kam letí toto hniezdo vretenic?
Háďatá štípu sa o kúsok miesta v ňom.
Nie holub mal by vzlietnuť nad nimi
s olivou márnou v svatom zobáčku,
lež orol, by im srdcia vykloval.
Alebo drak? Ach, znova hrozný drak?

návrhy ne proto, že by se
mu nelíbily, že by měl proti nim technické námitky,
nýbrž proto, že odhaduje
správně a realisticky možnost jejich provedení: v
Čechách je prostě nikdo
nepovolí, projekt, i jen
trochu se lišící od obecného nudného, nesprávného, všechen vkus urážejícího standardu, je odsouzen k zteřern v archívu.
Rychta se dovedl přizpůsobit, nejlepší Mikulášův
přítel Kormund se dovedl
prosadit a své vlastní projekty uskutečnil. A najednou je i pro Mikulášúv
projekt dělnického sídliště,
lidštějšího, do okolí přesně
zapadajícího,
naděje k
uskutečnění. P r á v ě
ve
chvíli, kdy Olga odjíždí do

ciziny a chce ho vzít s
sebou, chce mu dát pocítit pravé svobody.
Po krátkém váhání se
odhodlá odejít s milenkou,
ke které ho poutala dvacet let "abstraktní láska,
která nás všude provázela
a prozařovala prožitek kulturních divů Prahy a české krajiny." Tato věčná
milenka však motivuje jeho rozhodnutí tím, že "se
nemá čeho vzdát". Její poznámka zasáhne Mikuláše
velmi hluboko a je impulsem k bilancování dosavadního života. Uvědomuje si, jak je připoután k
české krajině, k Praze.
"Krajina a j á , " říká závěrem, když se byl rozhodl zůstat, "jsme se v
(Pokračování na str. 8)

garetu, smála se mému přízvuku a já jí tvrdil, že
m á třiašedesát zubů. Smála se ještě víc, mačkala
mi paži, a křičela, že jsem rasista, a že mi musí
dát pusu. Předstíral jsem, že se bojím, že mne sní,
a ona chtěla, abych tedy skočil pro olivu, že jí tak
budu lip chutnat . . .
Byla to krásná doba. Odcházel jsem nerad. Přáli
mi štěstí, tiskli mi ruce, široce se usmívali, zvedali
skřížené prsty, a já byl rád, protože jsem už věděl,
co to znamená.
Kubánka z telefonní ústředny brečela, a i když
brečívala velmi často, tentokrát jsem byl naměkko.
U výtahu jsem ještě před odchodem zahrál 'bázlivce, a v přízemí jsem pro vrátného naposledy
udělal evropského křupana, jenž piští hrůzou před
dveřmi, jež se před vámi samy otevřou; společně
jsme se tomu zasmáli — a už jsem byl venku.
Oranžová černoška za mnou vyběhla na ulici. a
dala mi tu pusu, kterou mi dlužila. Byla to pusa
horká jako Afrika, jak by řekl blbý spisovatel, jenže
ve skutečnosti to byla pusa mokrá, • asi taková, jakou jsem dostal kdysi od jedné Aničky z Budějc,
když jsme se loučili.
Zamával jsem ještě do oken kanceláře. Ú jednoho
okna stála ta paní z Kuby a hleděla někam do nebe. Jistě zase brečela, ale ne kvůli mně, ale proto,
žé na Kubě' zůstal její bratr a ona ho už nikdy neuvidí.
Odcházel jsem ulicí s určitým steskem, ale taky
se sebevědomím, že už vím, co je to "disantiestablishmentarianism". Až se s tím slovem někdy setkám,
budu vědět co znamená: úplnou volovinu.
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VÝSTAVA OBRAZŮ V GOULBURN, NSW.

E X I L A KOMUNISTÉ

Po přečtení článku "Místo pro komunisty" od Marcely Čechové (HD 8. 8. 77) vzpomněl ¡jsem si n a poválečného německého občana, který stále opakoval,
že nikdy nacistou nebyl, ale neopomenul zdůraznit
co vše bylo za nacismu vybudováno. V jeho očích
váleční zločinci nacistické ideologie zneužili a věřil
že nacismus s troškou demokracie je přijatelný nové
generaci.
To bylo před 30 léty, dnes však se volá, aby komunismu, pro jeho "některé dobré stránky" byla
dána možnost "existence s lidskou tváří" . . . Po.trpkých zkušenostech víme, že obě diktatury jak '_'zdemokratizovaný" nacismus ták i komunismus s lidskou tváří jsou nejen nesmysl a zvrácenost, ale především zmateným pozlátkem udržení moci a pokračováni tyranie!
Souhlasím s M. Čechovou, když popisuje "protikomunisty" a svobodný svět ze své morální křivdy.
Ovšem otázka je o jaké protikomunisty se jedná?
Ve svobodném světě máme tři druhy krajanů. První jsou ti, kteří utekli před zločinností komunistického režimu, druzí se přestěhovali do zahraničí a protože nejsou exulanti ani uprchlíci, udržují pokud možno přátelský styk s konsulátem za povolení turistické návštěvy "vlasti", možnost návštěvy z ČSSR, ob
chodní zastoupení atd. Konečně třetí jsou ti, kteři
odešli d osvobodného světa se svými komunistickými dekrety a diplómy, socialistickou experiencí a
školením, kteří opravdu dovedou "vyhmátnou detaily" — (jak skvěle to dovedl Goebells) a proto je
najdeme všude, i tam kde bychom je nejméně očekávali. A pochopitelně mluví o rozkladu v antikomunistických řadách; propaganda pražského režimu během posledních třiceti let.
M. Čechová, která se však' necítila povolána rozebírat vlastnosti K. Jezdinského, zjišťuje jeho věrnost
Dubčekovi až do jeho definitivního pádu. Nevadilo
mu Dubčekovo prohlášení o vedoucím a rozhodujícím postavení strany (komunistické) ve společnosti.
Komunismus, ať je sovětský, čínský, kubánský, nebo "český s lidskou tváří", bude vždy nedemokratickou stranou diktatury.
Zásadně nechápu výrok M. Čechové, že na tom
nevidí nic závadného v přítomnosti Dubčekových sirotků v exilových orgánech. Skutečná tragedie! Vlna
rozhořčení je nejen na místě, ale vzbuzuje nespokojenost. Nikdy jsem neviděl nic vrcholného v RSČ,
ale je potěšitelné, že dva staří členové Rady, jak
píše Marcela Čechová, prohlásili, že jako antikomunisté a bývalí vězňové komunistického režimu nemohou a nebudou spolupracovat s komunisty. To musí
být jasné nejen nám, ale i M. Čechové.
Jiří Matýsek, Eastwood
Rada svobodného československa zatím neodpověděla na m ů j dotaz (HD 5. -9. tr.), zda hodlá zachovávat linii antikomunistickou a demokratickou, a
neodpověděla ani na mé dva dopisy, které jsem poslal přímo jednateli Dr. Horákovi. Dostal jsem však
mnoho dopisů od antikomunistických exulantů z
Austrálie, Evropy a Ameriky, kteří se staví kriticky a odmítavě k dnešní politice Rady a posílají
důležité informace pro posouzení její činnosti.
Dr. Rozehnal píše, že Rada změnila stanovy a vypustila ze stanov ustanovení o boji proti komunismu. On hlasoval proti takové změně a ve svém
dopise mi oznamuje: "Když jsem se dověděl z výsledku hlasování, že jsem hlasoval pro změnu stanov, ostře jsem protestoval. Prof. Jiří Horák mne
několikrát ujistil telefonem, že se to nějak vyřídí.
Odmítl jsem platit členské příspěvky a účastnit se
práce Rady do té doby, dokud se to nějak nevyřídí."
A nic se zatím nevyřídilo.
Luděk Pachman, který Jezdinského dobře zná a
který je nyní velmi aktivním antikomunistou v Německu, píše: "Nemůže být nikomu tajemstvím, že
Jezdinský se orientuje výhradně a jednostranně na
Pelikánovu marxistickou skupinu kolem římských Listů." Z jiných dopisů jsem se dověděl,, že Jezdinský
je již členem Rady.
Rada neinformovala oficielně exil o feměně stanov
a o přijetí dubčekovského komunisty za člena, j á
se však domnívám, že "ústřední orgán", který chce
reprezentovat
demokratické antikomunisty, musí je
t a k é o své politice informovat.
Dofcud Rada nedá opět do stanov ustanovení o
boji proti komunismu všech odstínů a dokud nevy-

Ve dnech 12. až 26. listopadu 1977 bude mít Jaroslav Mulač z Goulburn .samostatnou výstavu obrazů
v Goulburn Teachers College. Vernisáž je v sobotu
12. 11. v 7.30 hodin večer a všichni k r a j a n é z města
i okolí i ti, kteří městem projíždějí, jsou na zahájení a na výstavu zváni. V dalších dnech bude výstava otevřena od 10 do 17 hodin.
Jaroslav Mulač, který přijel do Austrálie koncem
roku 1949 a maluje ze záliby, je označován za "moderního realistu". Až dosud měl své obrazy na výstavách Contemporary Art Society v Sydney a s
Goulburn Art Clubem v mnoha městech NSW.
Počátkem října získal Jaroslav Mulač zvláštní cenu Městského výboru v Goulbúrn za nejlepší obraz
v Lilac Time Exhibition.
NEROZBITELNÉ

(Pokračování se str. 7)
sobě rozplynuli, je to můj
svět, m ů j osud. mé dějiny, má řeč, má myšlenka,
můj projekt, nazvi to, jak
chceš: tak to je a já k
tomu patřím."
Je to rozhodnutí nejen
Svobodovo, ale i Klimentovc. právě tak jako to bylo
rozhodnutí Pasternakovo.
Jsou to lidé, kteří by. přesazeni do jiné'krajiny, zahvnuli, kteří si nedovedou
vykouzlit třebas na Sahaře v paměti povlovnou
Českomoravskou vysočinu.
I zůstávají, berou domov
i s fízly, jejichž prototyp
se - objevuje v románě na
několika osudových zákrutech Svobodova života, individuum tupé, přežívají-

POUTO

cí každou politickou změnu. Toto osudové pouto k
Čechám
je
Kiimentovi
zřejmě pronikavou inspirací k jedinečným záběrům české krajiny, která
zůstává domovem, i když
ji osídlují estébáci.
J. S.

* HODINAŘ *
* ZLATNÍK *
STEVEN

VARDY

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

CzechoslovakVan Country Club Ltd. Sydney
československý klub v

Sydney

si vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
Kemps Creek, NSW.

Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po
lední do 10 hodiny večerní a každou neděli oi
10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý
borná kuchyně je vám k službám. Každý člej
ivaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti i
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
V dohledné době budeme pořádat pravidelné la
neční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pri
vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb
křtin apod.
Informace podá: A. Barák. tel. 724-4927. veče
72-3826.

loučí ze svých řad komunisty, dotud bude nepřijatelnou pro demokratické antikomunistické exulanty, i
když Hlas domova bude uveřejňovat její projevy a
redakce si bude hrát na -neutrála ve věci tak základní důležitosti.
S. Hofírek, Melbourne
Vážený pane doktore,
Vaše tvrzení o spisovateli a redaktoru Svobodné
Evropy, Karlu Jezdinském, je nepravdivé. Velmi
bych si přál, abyste se s ním v minulosti nikdy nesetkal, nevyslechl jeho názory, nevěděl nic o jeho
psím životě v létech padesátých — protože pak, b y
Váš dopis Hlasu domova byl výsledkem nesprávných
informací — a konec konců, nevědomost hříchu nečiní. I když je lépe vážit slova dříve, než urazíme.
Popularita K. Jezdinského doma -je tak vysoká,
jako málokoho z nás. Nikoli mezi permanentně oplachovanými mozky, ale tam, kde si lidé uchovali jasnou, soudnou mysl a touhu po pravdě. Jestliže ovšem
K. Jezdinského dobře znáte, mrzí mě to, protože
nikoli marxismus-leninismus, ale logika nás učí, že
nepravda úmyslně pronesená je lží.
Pravíte, že jste přesvědčen, že tisíce exulantů s
Vámi souhlasí. Mám rád ověřené číselné údaje, pro-

Vzpomínky me generace ...
(Pokračování se strany 5)
padl a Starhemberg se ho pak zúčastnil po boku
Angličanů. Dokonce pak by nám neměl vyčítat, že
nikdo z náá nebyl v aktivním odboji. Zmínil jsem se,
proč jsem tam sám nebyl. Druzí tam nebyli, protože
chtěli prokazovat národu službu vydáváním českého
časopisu. Naproti tomu se přiznávám bez mučení, že
patřím ke skupině lidí, kteří jsou předmětem oblíbených vtipů proto, že si čs. vojenský stejnokroj
pečlivě opatrovali pomocí naftalínu — i když ten
naftalín nebyl tehdy tak docela legrační. Našlo-ii
Gestapo při prohlídce bytu stejnokroj, naložilo s majitelem nepěkně.
Autor Černý projevil určitou věcnost tím, že ze
STARÉ Vlajky jmenoval mého kamaráda Sousedíka
(str. 150) a udal, že ho nacisté zavřeli, ale pak z
něho promluvil levičák: zdálo se mu to humorné.
Jiný případ, kdy se jeví pravicový názor odlišný
od levicového, je otázka Národního souručenství. černý je nesporně docela práv prvnímu vedení této všenárodní organizace. Těší m ě to už proto, že tam
byl činovníkem můj bratr. Ale protože v ní bylo vedení pravicové, což je nesporné, Černý píše, že lid
se na ni díval s nedůvěrou. Za lidi svého druhu mohu říci, že odznak Souručenství (důmyslně sestavený
s narážkami proti-mnichovskými) nás velice těšil
prostě proto,~že tím byla dána člověku možnost ozdobit se zejména při veřejných příležitostech odznakem, který prokazoval českou národnost. To bylo tím
spíše vítáno, že leckterý jiný odznak nebylo možno
veřejně nosit.
Konečně smím říci, že levicový spisovatel se liší
od pisatele těchto řádku názorově tam, kde je řeč
o španělské občanské válce. On samozřejmě přál
španělské levicové vládě a tudíž českým španělákům, kdežto našinec na věc nahlížel jinak. Jestliže
jsem nechtěl jít po stopách svého prastrýce, který
Sloužil v r. 1838 u baskických partizánů (bojová! po
boku slavného III. praporu Requeté), nezdržel jsem
se toho jen ze samé opatrnosti a proto, že opustit
novorozené dítě je dovoleno jen v případě konáni
povinnosti, nýbrž zejména proto, že jsme pokládali
za směrodatný čsl. zákon, který službu v cizí armádě zakazoval. Platilo ťo tím spíše, že se zřejmě blížil čas, kdy vojenská služba právě naší povinností
bude.
Bylo by dost zajímavé srovnat (což Černý nečiní)
obě prvotní části čsl. důstojnického sboru — ty, kterým se obecně říkalo Austriáci a Sibirjáci. Legionáři velkou většinou sloužili za nevídaného nebezpečí a
s krutými ztrátami (které Černý líčí) republice, kterou zřídili. Co se týče důstojníků, kteří sloužili do
listopadu 1918 pod starým praporem, pohříchu právě nositel staroslavného tereziánského kříže Fousek
se dal svést pošetilostí a pocitem, že bude mít možnost odplaty za výhody, které měli legionáři za republiky a posloužil nepříteli, nedbaje, že je to také
nepřítel starého Rakouska. Fousek byl však výjimkou. Jiní důstojníci, převzatí z rakouské armády,
hleděli s legionáři soutěžit, ukázat jim, že zásada
dodržet vojenskou přísahu je také k něčemu dobrá.
Mnozí tak našli čestnou smrt a doufám, že se jednou najde spisovatel, který i o tomhle napíše, jak to
odpovídá rázu námětu.

Společnost pro vědy a umění v Sydney

pořádá přednášku pplk. J a n a Nováka
na námět
ŘÍJNOVÁ REVOLUCE V RUSKU
A ČS. L E G I E

Přednáška se koná v pátek dne 4. listopadu 1977
v 7.30 hod. na School of Drama,
University of New South Wales, Anzac Parade,
Kensington (vjezd z Barker Street).
Vstupné dobrovolné. Po programu občerstvení.
Pozvete své známé. Těšíme se na Vaši účast.
tože žijeme v době, v níž mnozí mluví neoprávněně
jménem stamiliónů.
Mimo jiné, akademický titul zavažuje k slušnosti.
Akademický president a doktrinářský doktor G. Husák pilně prokazuje, že toho není zapotřebí. My venku) máme zpravidla rozdílné názory na politická zřízení, někdy však, žel, husácký vztah k slušnosti.
Váš vyraz "Dubčekovi sirotci" ie politováníhodnv.
Zcela jistě' by "zlý" K. Jezdinský nepoužil výrazu
"Truchlící pozůstalí Dona Quichota a Rosinantv" ani
tam, kde by jakákoli lítost nebyla ,na místě.
Váš Jaroslav Brodský, Toronto

H LAS
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ČESKOSLOVENSKÉ

LVÍČKY

v solidním 18karátovém zlatě
používané jako přívěsky k -náhrdelníkům a
náramkům nebo jako. jehlice do klopy neb
kravaty (udejte laskavě účel)
dodává pouze poštou

ASIÍ s pilulkami a coca-colou

V.

DR. C. R. SUDEK, SYDNEY
(Pokračování z minulého čísla)
INDIE

85. A Indie nám hned ukázala, že zákon je zákon,
a že povolení opustit Pákistán neznamená, že vás
pustí do Indie, šest členů naší skupiny bylo posláno
postrkem zpátky; neměli platná víza. Byl jsem překvapen, protože jsem si myslel, že malý bakšiš by
to spravil. Ale kdepak — zpátky, hajdy do Pákistánu. Ten je přijal a odjeli zpět do Lahore. Jaká komedie! Za dva dni dostali všichni víza v Lahore a
přiletěli za námi do Delhi. Ale zákon byl dodržen,
Indie ukázala dvěma Američanům, jednomu Japonci,
jednomu Guinejci a dvěma číňankám z Hong Kongu,
že bez bumážky nemají žádnou šanci se sem dostat,
že tu bumážku dostali bez jakéhokoliv problému v
Lahore, to je jiná věc, úřední šiml zařehtal a my
stáli v pozoru. Zatím co jsme čekali na výměnu peněz u dřevěné budky státní banky, supi poletovali
nad námi a seděli na větvích obrovského stromu a
s radostí na- nás kadili. Velcí ptáci, velká .. .
86. Večer jsme strávili v Amritsaru. Hotel byl přeplněn a my dva jsme spali v pěkném pokoji (se sprchou a záchodem), ale ve vedlejší místnosti, oddělené
jen přepážkou, spalo šest dívek; žádná sprcha, žádný záchod. V zahradě se konala "typická"" indická
svatba. Prý dvě velmi bohaté rodiny se spojily sňatkem. To, co jste viděli v listě National Geographic
na obrázcích, jsme viděli ve skutečnosti. Nádherné,
pestrobarevné oděvy se spoustou šperků. Turbany
rovněž ošperkované, dlouhé hedvábné sari a dámy
měly, jak je to tu obvyklé, zlatý knoflík na strané
nosu. Zahrada byla přeplněna světly, malými stolky, stánky, lucernami a hosty. Pozorovali jsme to
všechno popíjejíce studené pivo. Měli tam dvě kapely: první byla karikaturou novoorleánského jazzbandu černochů — vysoké klobouky, nabarvené rty,
řvavé červené kalhoty, velké motýlky — kravaty,
bílé "psí dečky" a vyleštěné boty. Ta druhá, já vím,
že mi to snad nebudete ani věřit, ale je to pravda:
skupina skotských dudáků. Byli to ovšem Indové, ale
hráli na dudy, jen to pískalo. Byla to kapela jakoby
z nějakého britského regimentu v době impéria, ženicha jsme viděli zblízka: byl oblečen v hedvábí a
posetý šperky. Vypadal skutečně jako princ z pohádky. A druhý den ráno nebylo v zahradě po svatbě ani stopy. Nevěřil jsem svým očím, jak ty všechny květináče, stoly, světla lucerny a girlandy zmizely. Dvě neurvalé Američanky z naší skupiny se
vtlačily mezi hosty a mluvily s hostitelem. Vrchol

drzostí Jak by se asi ony tvářily, kdyby se na svatbu jejich dětí vetřel nezvaný Ind. Na jejich chování jsme si během naší cesty však zvykli.
87. V Amritsaru je Zlatý chrám postavený uprostřed města na ostrůvku v umělém jezírku. Nejdříve
vám úředník v civilu dlouze vykládá legendu o ztraceném princi a krásce, která ho zachránila. Potom
do svého vyprávění zamíchá náboženství a nakonec
smíte jít do chrámu. Přejdete po asi dva centimetry
hlubokém příkopu (jste bosi, a tak si prostě ceremonielně umyjete nohy, jak to zvyk.žádá; říkám
ceremonielně, protože ta voda, když my jsme do ní
vkročili, byla samozřejmě špinavá, se spoustou bláta a smrdutá) a potom, zase bosky, po schodech dolů k jezeru. Tisíce světel se zrcadlí ve vodě a uprostřed sedí pohádkový malý chrám, nádherně osvětlený — jako šperk plovoucí na vodě. Něco z knihy
Tisíc a jedna noc. Do chrámu se dostanete po malém můstku; věřící přinesou misky rozmočených sucharů (vypadá to jako kaše nebo skotská nechutná
porridge) ,tu kaši na misce mnich rozdělí na dvě
půlky ceremonielním mečem (ne obyčejnou lžící nebo
nožem), jedna polovina je pro chudé, druhou vrátí
dárci. Potom jdete kolem místnosti, kde čte hlavní
mnich litanii z velké knihy za zvuků domorodé pisklavé hudby. Všechno se děje podle staré tradice, typická indická ceremonie; ale počkejte! Vylezli jsme
po schodech do druhého patra a tam jsme spatřili
jiného mnicha s moderním (japonským ?) stereo'
zařízením, který reguloval mnichův hlas a hudbu.
A tak bylo slyšet knězův hlas po celém jezeře v
pozadí s hudbou, která ho nikdy nepřehlušila, ať
se muzikanti- namáhali, jak chtěli. Tradice v moderním rouše.
88. Dál vedrem tropickou krajinou: zavodněná pole, kanály s buvoly ponořenými ve vodě. supi u
silnice, občas slon s nákladem na hřbetě, pestrá
nákladní auta, buvoly tažené vozy a přeplněné místní autobusy. A rovina. Měli tu nějaké oslavy (byla
sobota), v každé vesnici byla spousta lidí na náměstí či na hřišti a chumelili se kolem asi 4 metry
vysokých soch nebo figurín. Posvátné, vrchrtlé krávy, podělané, se volně pohybují každým městem.
Autobus musel v jednom místě vycouvat, protože
kráva se posadila a nechtěla se ze stínu autobusu
hnout. Zašli jsme si pro Coca Colu a museli jsme
se na hlavním náměstí vyhýbat jednak kravám, jednak jejich lejnům. Kolem psi. prasata a mouchy,
všechno v kaleidoskopické soudružnosti. Asi 50 mil
před Delhi jsme se zastavili u státem vedené re-

VELKÝ VÝBĚR

V Í N , LIKÉRŮ A PIVA
DOMÁCÍCH I IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ
DODÁME ZA

VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
Telefon 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ 25-STRÁNKOVÝ CENÍK

PIVO

DODÁVÁME DO DOMU KAMKOLI V MELBOURNE ZA MINIMÁLNÍ CENU

BAYER,

1/9 Southey St., Elwood, Víc. 3184
Cena za 10 mm $ 20.-, za 15 mm $ 48.Pro Vaše polské přátele zhotovujeme
ORLICE
v 18karátovém zlatě, velikost 20 mm za $ 54.Vzor lvíčka i orlice můžete vidět též
v Hlasu domova

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 L Y G O N S T R E E T , C A R L T O N , 3053
Telephone: 347 5242

staurace. Viděli jsme takových restaurací podél dálnice několik, vláda se stará o turisty. Nái řidič věděl, že tam mají bar a dobré pivo. Chyba lávky:
alkoholické nápoje se mohou prodávat až po setmění — jakýsi náboženský předpis. I nahnali jsme se
do baru, zavřeli dveře, zatáhli žaluzie a vážně jsme
barmanovi tvrdili, že už se setmělo a že tedy může
začít prodávat. Naše logika zvítězila (zpropitné ovšem
také pomohlo), dostali jsme tucet lahví piva. Ale
jenom my, Evropané, Indové do baru nesměli. Piva
tu mají romantická jména; mne nejvíce chutnal "Růžový pelikán". A když jsme popili a otevřeli dveře,
tak se zase rozednilo a my uháněli dál do Delhi.
89. Indie je pro-ruská a my měli to neštěstí, že
v našem hotelu byla ubytována nějaká delegace soudruhů. A tak první večer jsme se nedostali do jídelny, ale udělal jsem kravál a manažér se moc
omlouval. Tvrdil, že Indové soudruhy nemají rádi a
že zítra budu mít nejlepší stůl v hlavní jídelně. K
večeři jsme měli výbornou indickou kuřecí curry a
ovšem i pivko.
90. Město mne velice překvapilo. Kdýž jsem byl v
Delhi naposledy na. cestě do Himalájí, nemohl jsem
se hnout po ulici. Žebráci, klučíci prodávající všechno možné a nemožné, čističi bot, mrzáci, chlapi bez
jazyku, bez nohy, ruky, či uší, vyhublá děcka, matky
s kojenci a ti všichni doslova lezli po turistech, až
jim něco dali. Tentokrát nic takového; jediný kluk
po nás něco chtěl a kolemjdoucí Ind ho zakřikl a
on zmizel. Privátní obchody mají velké plakáty "Snížili jsme ceny o 20% jako státní velkoobchody".
Klenotníci musí vystavit stvrzenku na každou koupi.
Bojí se čachrovat s cizí valutou, protože tu teď
mají přísné zákony a tresty: -kriminál a zabavení
majetku.
91. Večeře skončila málem mezinárodním incidentem. Měl jsem rezervován nádherně umístěný stůl
a během jídla skupina asi 40 Rusů (kteří se v cizině nesmějí pohybovat jinak než ve skupinách), co
seděla u jednoho dlouhého stolu, začala hlasitě zpívat. Indové se neozvali, jenom mne to dohřálo a
hlasitě, aby to každý host slyšel, jsem se dovolával
vrchního, aby to zarazil, že chci jíst v klidu. Vedoucí soudruh se na nás díval jako nějaký démon
s blesky v očích. Val se na něj dívala s mrazivým,
pohrdlivým klidem, který ho zřejmě uváděl z rovnováhy. A já hlasitě komentoval. Dozpívali, zvedli
se na povel (muži i. ženy) a vypochodovali z jídelny. A hned se rozvinul spontánní hovor v jídelně
a obsluha u našeho stolu byla nejlepší a nejrychleji.
(Pokračování příště)
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HLAS
Jára Meců': Psáno na buben. Moravia Pres
Ltd., 2098 Dundas St. West, Toronto, Ont.
M6R 1W9, Canada. Cena $ 5.50 plus poštovné
a obal.

Psáno na buben
Na pracovním stole leží třikrát již přečtená sbírka
básní J á r y Meců jPsáno na buben, již vydalo nakladatelství Moravia Press v Torontu.
Četl jsem ji třikrát proto, abych se snad nezmýlil
ve svém posudku a ve svém nazírání n a politické
verše autora. Bohužel ani její trojí přečtení nevymazalo první dojem, jejž na mne básně udělaly, nezměnilo pranic na mém úsudku.
Autor veršů je nesporně politicky založen a jeho
myšlenky jsou vyjádřeny v přesných a vyhraněných
konturách (K 28. říjnu, Padlým u Zborova). Autor
jejich je ryzí demokrat a z jeho básní přímo číši
nenávist a nesmiřitelnost s komunismem i se západními liberály, kteří, jak se zmiňuje v předmluvě,
podporují komunistickou . zrůdnou ideologii, jež by
pošla hladem u kolchozní mísy, kdyby nebylo jejích
živitelů n a Wall Streetu. My všichni cítíme, že autor
má naprostou pravdu, plně s ním souhlasíme. A každý z nás, kdo [prožil léta první republiky, německou
okupaci i Únor 1948 musí se plně ztotožnit se závěrečnými slovy básně K 28. říjnu "až v nás všech
touha zaplane, / bít smečku lidských hyen. / p a s
zasvitne n á m svoboda / a s ní rozkvete — Říjen."'
Básně J á r y Meců nám napovídají, že jejich autcr
byl poznamenán černými pétépáekýmí výiožkami. že
se seznámil důvěrně s Kartouzy a Leopoldovem.
Myšlenkové koncepci sbírky nelze naprosto nic vytýkat, nutno s ní jen souhlasit.
Autor by si však potřeboval alespoň prolistovat
Olivovu Teorii literatury, středoškolsko« ačebnici našich studentských let. aby se seznámil se základní
mi prvky básnické tvorby, aby si osvojil strukturu
verše, metriky a prosodie. aby se dokonale seznámil s poetikou.
Jeho verše sice někdy připomínají zpěvné verše
Berangerovy, bohužel jen připomínají.
A mám-li shrnout celkový dojeni stárky — vytanul
mi na mysli Zeyerův Valerius.
-zm-
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JUBILEUM
"Až přestanu věřit lidem,
začnu jim lichotit." M. R.
Milan Růžička, chasník původem z malé moravské vísky, se dožil 14. října padesáti let — v exilu,
kdesi v okolí (£>teborgu ve Švédsku. Toho dne jsme
s přáteli pozvedli číše a připili na zdraví a hlavně
na klid v duši soudobému Childe Haroldovi, jehož
spleen a nedobrovolná pouť světem rozhodně nepramení z byronovského romantismu; jejich původ tkví
v orwellovské — nikoli utopii, ale spíš realitě dnešního nemocného světa.

kázal vyměnit svůj podivínský život, naplněný existenční nejistotou, za stereotyp občanského blahobytu. Ze svých inspirativních toulek přírodou se Milan
nevracel s prázdnou. Jeho denní "žeň" představovala nějakých deset aforismů, několik epigramů a
nejspíše také pár nádherných hřibů. Poslyšme, co
řekl o tomto svém zlatém věku: "Byl jsem tím tehdy úplně posedlý, "štvaný; démony1", řečeno s Henry
Millerem. Nic jsem nevymýšlel, všechno mě jen tak
napadlo, jako bych byl naladěn na příjem nějaké
stanice."

Pro čtenáře díla Karla Poláčka (s "Žurnalistickým slovníkem" v živé paměti) a navíc pro nadšeného obdivovatele Havlova absurdního divadla je dvojnásob obtížné provést písemné vyhodnocení půlstoleté existence Milana Růžičky — zasloužilého mistra
aforismu a přidružených žánrů. Jakou vůbec zvolit
formu pro oslavný článek k padesátinám .důvěrného
přítele, který je vybaven mimořádnou citlivostí na
každý druh pathosu, fráze, sentimentality a reaguje
na podobné projevy směsí rozpaků a výsměchu. Ve
snaze vyhnout se pádu do propasti zahajovačské rétoriky a konvenčního lichometnictví, přidržím se
vlastních ^lov Milana Růžičky, která pocházejí z loňského interview, resp. aspoň těch, s nimiž se čtenáři
HD dosud neseznámili (viz "Aforista se zpovídá",
HD 20/76, p. r.).
V programu, který vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa, Růžička prozradil, že počátky jeho literární činnosti sahají zpět do roku 1955, kdy se na
psychiatrické léčebně v Brně potkal s Lubomírem
Černíkem, ředitelem satirického divadla "Večerní
Brno". Toto osudové setkání na magorce mělo. za
následek celou řadu satirických textů, které vznikaly
společným tvůrčím
úsilím Černíka — zkušeného
herce-komika a Růžičky — čerstvého adepta .tohoto
uměleckého žánru. Sluší se připomenout, že na té
cvokárně pracoval Růžička jako ošetřovatel, zatímco
Černík tam byl zaregistrován jako pacient.

Růžičkovy aforismy a epigramy se téměř pravidelně objevovaly na stránkách nějakých pětatřiceti
časopisů — od Plamene, Literárních novin, Dikobrazu, fež po různé provinční plátky. Bohemisté od všech
socialistických sousedů si sami vybírali jeho příspěvky z českých časopisů a překládali je do příslušných
jazyků.
K domácím úspěchům Milana Růžičky patří nesporně "Výroční cena měsíčníků Plamen", kterou
získal za svou tehdejší literární činnost. V r. 1967
vyšlo první a jediné knižní vydání "Nevhodných
slov''' v záměrně nízkém nákladu 5.000 výtisků. Knížka byla rozebrána během 48 hodin do posledního výtisku. •
V roce 1969, když se usadil prach, zvířený tisíci
bratrských tanků, a poznamenal šedivou pečetí životy těch, kteří až dosud zůstali uvnitř sovětské garnizóny, v té době se Milan odhodlává k odchodu z
vlasti. Není to snadné rozhodnutí pro jedince s minimální přizpůsobivostí, s celou řadou schizoidních
symptonů. Poprvé v životě opouští sféru, přísně vymezenou ostnatým drátem. Vybral si záměrně zem
tak vzdálenou pro svůj exil. Chtěl být co nejdál od
toho zvráceného systému. násilí, přetvářky, totálního
blbství. O zemi svého exilu dnes říká: "Amerika
mne ohromila, ale také 'ochromila: Velmi těžko jsem
se aklimatizoval."

Milan pák vzpomínal na začátek šedesátých let,
dobu občanského osmělování, nikdy se aforismy a epigramy s politickým podtextem začaly objevovat poprvé od roku 1948 a nalezly okamžitě Oblibu u čtenářské veřejnosti. V té době žil Růžička ve Zlíně
a prožíval zde nejklidnější a také nejplodnější období svého života. Toulal se celé dny po zlínských a
V červnu 1966 se objevil jxsgrré tištěný adresář luhačovických lesích, meditoval nad filosofií Ladičlenů Společnosti pro vědy a u m ě n . připravený pí. slava Klímy, toho moudrého blázna, s nímž má RůEvou Rechcíglovoa a obsahují osobní data a adre- žička mnohé společné znaky. Stejně jako on, nedosy asi 1.000 členů. Po ávoo letečtí byla provedena
revize tohoto vydání (doplnění novým! S e n y a změny
adres) a tak v r . 1969 měla 'reřeiwst v rukou biografie 1.100 členů SVU. Třeli vyůám adresáře v r.
Malování bytů, podnikli atd.
1972 zachytilo data asi 1.500 Sesfiprovádí odborně a levně kdek«, ' v Melbourne
V přípravě je čtvrté vydatní s tš&áesn Biographicai
vyučený malíř a natěra.
Directory, 1978. chystané stejnou edaorkou. Vyjde
před IX. sjezdem SVIJ v Clevdlandu (říjen 1978).
ROMAN SEMERÁD
Snad nebude n a škodu, zmíníme M se zde o výFiat 9, 18 Spray St., Elwood, Vfc. 3184
znamu takových adresářů a zejména o důvodech,
Telefon 91-5670
proč je vydává právě STO.
Vydávání adresářů většími organizacemi vědeckými
a uměleckými je celkem obecně zavedeš«! záležitostí. Členstvo chce být informováno o tom. kdo tvoří
jeho organizaci a požaduje tudíž nejen zprávy o vzděNový adresář SVU £>ude tedy visitkou této organilání- jednotlivých členů a o jejích prafesionálnfFi. zace ve svobodném světě;
uplatnění, ale také jejich adresy, aby mohl® případbude upozorňovat na práci čs. inteligence v zaně navázat styk s těmi, kdož pracují v j e t o ofoorech.
hraničí:
Pro vydání adresáře SVU, která je svým vznikem
jako byl v minulosti, tak bude i nadále oporou a
i zaměřením organizací sui generis. jsou však ješíé zdrojem sebevědomí pronásledovaných v komunistic;
jiné důvody., SVU sdružuje jednak české a slovenské kém režlmn doma;
vědce a umělce a jednak ty osoby jakékoli národnopro naše vědce a umělce v zahraničí bude nepo-sti, které mají zájem o studium Československa, jeho historie a kultury. Tak mezi členstvem najdeme sfcradatekKMi pomůckou v hledání spolupracovníků:
iHiiversítám a kolejím svobodného světa poskytne
Američany, Angličany, Němce. Israelce. Francouze
a pod. Adresář SVU je sice také vydáván s ohledem potřebné informace při výběru profesorů;
výzkumným ústavům naznačí o koho by se měly
na přání a potřeby členstva, ale jeho hlavním úkolem je představovat SVU mezinárodním vědeckým a zajímat;
uměleckým kruhům, universitám a výzkumným ústavšem. kdo miluji Československo, ukáže, že naší
vům svobodného světa. Proto je jeho tex anglický. lidé v zahraničí participují na tvoření nového světa
Jím se ukazuje, jak naše inteligence v zahraničí svobody:
participuje n a tvoření vědeckých a uměleckých hodje historickým dokumentem — zaznamenává, kdo
not svobodného ¿světa.
nesl pochjxitíi svobody v době nej větší ho ponížení
Československa zahraniční veřejnost dostává adre- našeho lida.
sářem částečný přehled našich vědců a umělců, kteBiographicai Directory, 1978. má být přehlídkou
ří žijí mimo Československo, "částečný hlavně proto, naší síly. Budeme proto každému vděčni za upozorže ne každý vědec či umělec československého pů- nění na osoby, které by. jako vědci a umělci, či
vodu je členem SVU. Ne fcaždý totiž zná a pochopil milovníci československé kultury, do tohoto adresáposlání SVU — mluvit objektivními studiemi ke svě- ře patřily.
tu o československu a jeho kultuře, o demokratičnoPište laskavě na adresu editorkv: Mrs. Eva Rechsti našeho lidu a jeho touze po svobodě.
cigl, 1703 Mark Lane. Rockville. Md. 20852. USA.

Nový adresař S V U

17. 10. 1977

Po kratším období práce v továrně, s pocity Karla z Kafkovy "Ameriky", prochází jako redaktor několika českými časopisy — většinou se však potkává
s konfliktním prostředím, škodlivým jeho hypersensitivnímu nervovému systému. Tady se přímo vnucuje postřeh Václava Havla z jeho příspěvku o Ra-.
dokoví: "Měl jinou nervní optiku a proto všechno
snášel mnohem tížeji, než my otrlejší."
Teprve poté, když Růžička objevil svou pravidelnou tribunu v australském Hlasu domova, nalezl
znovu smysl a potřebu psát nové aforismy a ;epigramy. Jak byly přijímány? Poslyšme, co říká jejich
autor: "Brzy však přišly také nějaké malé nepříjemnosti, když se ozvali lidé, kteří se cítili dotčeni
epigramy, v nichž jsem se posmíval různým těm baráčnickým akcím, skupinovému opékání yuřtů, honbě za dolarem, či některým zbytečným rezolucím."
Růžičkova neschopnost jakékoli společenské taktiky, nedostatek rozlišovacího smyslu v určitých situacích, to jsou vlastnosti, které mu způsobují komunikační potíže, komplikace ve vztahu k okolí,
někdy i vůči přátelům. Doma se stával terčem pozornosti okresních tajemníků partaje, kteří chtěli vědět, co tím či oním výrokem myslel. V exilu si vysloužil nepřízeň pikvikovců o to rychleji, oč zřetelněji se mohl na svobodě vyjadřovat. Alena Hájková
v recenzi "Nevhodných slov", otištěné, tuším, v Kulturní tvorbě, charakterizovala Růžičkův postoj s udivující přesností: "Růžička si už dokázal vytvořit,nejenom svůj svět, ale i svůj vesmír. Může si už dokonce dovolit říkat chvílemi banality, protože i ty
patří do hájenství tak moudrého člověka. Ale hlavně: je vždycky sám sebou — i když za to bývá
velmi často kárán . .
Co tedy nakonec .popřát našemu jubilantovi do dalších let života? Snad to, aby už konečně nebyl nucen chodit či jezdit s kufrem plným papírů a hledat
lůžko, psací stůl a klid k psaní jako Hostovského
Dr. Marek v "Cizinci, který hledá byt". Aby se mohl
brzy vrátit do klína luhačovických lesů, plně očištěných od šikmookých azbuků, a nalezl zde někdejší
inspirující pohodu. Do té doby aby mu byl ten švédský asyl lehčím údělem než ten předchozí. Pokud
by se měla vyplnit ta mírně paranoidní obava z
únosu n a Sibiř či deportace do USA, pak tedy přejeme ten druhý, relativně lepší případ!
Dále přejeme Milanovi i sobě, abychom se co neíčastějí setkávali s jeho pelyňkovými moudrostmi na
stránkách exilových časopisů
snad také to, aby se
jeho dosavadní tvůrčí žeň objevila co nejdříve v zasloužené sličné knižní podobě.
V. Folke, Countryside, USA

17. 10. 1977
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BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne PENĚŽNÍ SBÍRKA NA POSTAVENÍ
Dne 26. září

zemřel náhle v zaměstnáni na
infarkt pan
STANISLAV TRENDA,
úředník firmy Kraft, ve věku 60 let.
Po smutečních obřadech, které vykonal Dp.
J. Peksa, konal se pohřeb dne 5. října na hřbitov
ve Springvale.
Vzpomínejte s námi
člověka.

* pořádá v sobotu 22. října 1977 od 7. hod. več. v
sále VACS, 2 Napier St. (roh Victoria Parade),
Fitzroy FILMOVÝ A HUDEBNÍ VEČER! Budou předvedeny filmy z krajanského života od Ládi 2^.chuly,
Svěcení zvoničky na Šumavě, Tatranské tance! Strážnický festival, české loutky atd. Zpívají členové
skupiny LYRIC B. Adami a M. Wilsonová, na piano
doprovází Mme Pieroni. Bufet. Vstupné dobrovolné.
* Přihlášky n a výlet autobusem na výstavu rododendronů v Dandenong Ranges v neděli 30. října
spolu se zálohou $ 5.- pro dospělé a $ 3.- pro děti
od 5 do 15 let přijímá nejpozději do soboty 22. 10.:
Beseda, 2 Junction St., Preston 3072.
* Čs. vysílání na stanici 3 CR 840 KHz se kaná každý
druhý čtvrtek od 7 do 7,30 hodin večer. Na progamu je:
20. 10.: Praha v písni.
3. 11.: Poslední léč. Myslivecká latina.

na hodného, oblíbeného
Přátelé v Melbourne

Děkuji všem přátelům, kteří se přišli rozloučit s
ELIŠKOU
na Zádušní mši, slouženou v' neděli 2. října
1977 v kapli nemocnice Bethlehem v Caulfieldu
(Melbourne) a také děkuji všem za projevenou
soustrast a slova útěchy.
Jan Šetek

f

V neděli 23. října slavíme emigrační neděli. V
11 hod. dop. bude v katedrále sv. Patrika slavná
mše sv. pro všechny emigranty. Hlavní celebrant
bude pan arcibiskup T. F. Little D. D. a s nim budou koncelebrovat kaplani jednotlivých národnostních
skupin.
Skupiny v národních krojích jsou vítány a musí být
u katedrály v 10.30, aby se účastnily průvodu.
V 1.30 odpoledne bude koncert v Central Halí, 20.
Brunswick St., Fitzroy. Při koncertě vystoupí i česká taneční skupina "Vlast". Poněvadž bude málo
času po ukončení mše sv.. budeme mít společný oběd
v parku. O oběd pro krojovanou skupinu bude postaráno. .

£

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy v Austrálii

ANTOINE GAIL£RIES
MAJITEL J. KOŠŇAR
514 Riversdale Rd.,

INSTALATÉRSKÉ PRAČE

Camberweil, Vle.

kdekoliv v Melbourne
provádí rychle a levně

(proti tržnici) — Telefon »2-573«
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru

VICTOR VONDRA

Krajanům poskytneme 15% slevu

|

HLEĎTE

NA SVÉ Z D R A V Í !

Pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Voda * plyn * okapy * W. C. * předělávky
a nové instalace
(

Pravidelné masáže a sauna pomohou udržovat
a zlepšovat' Vaši tělesnou kondici a Vaše zdraví.
> Naše odborné síly provádějí celkové masáže_ sel
(speciálním zaměřením na bolestivé svaly krční, i
.ramenní, zad apod. — Svalový revmatismus (fibro- (
sitis).
,
1

1

l

STUDIO 32, Upper Plaza,

<

Southern Cross Hotel,
Melbourne — City, telefon 63-7782
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK,
(žák prof. fyzioterapie Dr. Přerovského
iia Karlově universitě v Praze).

Í

1

i
(

Můžete volat česky nebo slovensky č. 873-2067,
v případě nepřítomnosti tel. 848-7657

MELBOURNE

přijmou manželé bez dětí.
Moderně vybavený dům.
K dispozici je oddělený byt s koupelnou atd.
Vysoký plat, výhodné podmínky.
Volejte (česky neb slov.) Melbourne:
v . obchodní době 662-1273, po hodinách 86-7031

Oslava 28. ŘÍJNA
V upomínku našeho československého národního
svátku uspořádá Sokol Melbourne spolu s ostatními československými demokratickými organizacemi ve Viktorii
V SOBOTU 29. ŘÍJNA 1977
SOKOLSKOU
AKADEMII

v divadelním sále Princes Hill High School,
Arnold Street, North Carlton.
Začátek přesně v 7.30 hodin večer.
Sál bude otevřen již od 7.. hodiny.
Vstupné dobrovolné.
Oslavy se zúčastní též zástupci federální i
viktoriánské vlády. Prosíme o dochvilnost a o
co největší počet návštěvníků. Naší hojnou účastí
prokážeme jednolitost a sílu československé
skupiny ve Viktorii.

•

RESTAURANT

Fruitsalad
Farm
MARYSVILLE, Vic.
česká kuchyně.
Občerstvení
7 dní v týdnu.
Tel. (059) 63-3217

Otevřeno v pondělí až pátek
od 10. hod. dop. do 9. hod. večerní.

Krajanům poskytneme zvláštní slevu
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

#

ZPRÁVY S. K. SLAVIA

Fotbalová federace rozlosovala závěrečné zápasy
prvních čtyř klubů státní ligy ve Viktorii o "Ligový
pohár". Slavia bude hrát v prvním kole v neděli
23. října v 1.30 hod. odp. proti Altoně, ve 2. kole
ve čtvrtek 27. října se utká s George Cross v 7
hodin večer a ve 3. kole v neděli 30. října nastoupí
v 1.30 proti Juventusu. Finále se hraje v neděli 6.
listopadu. Všechny zápasy se hrají na Olympijském
stadiónu.

HOSPODYNI

EMIGRAČNÍ NEDĚLE

Dne 25. října 1977 tomu budou už tři roky, co
zemřela moje drahá přítelkyně, paní
VLASTA FLOSMANOVÁ
z Adéla idy. Stále vzpomínám.
Růžena Vašková,
S«aton, S. A.

SOKOLSKÉHO

ČSL. NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE pokračuje. Dary zasílejte laskavě na adresu: Mr. Z. Dub,
16 Newry St., Cheltenham, Vic. 3192. Šeky vystavte
na "Sokol Czechoslovak National House".

o pak u j e
před pohostinským vystoupením v Sydney
a v rámci oslav 28.. října v exilu —

V NEDĚLI 30. ŘÍJNA OSLAVY POKRAČUJÍ:

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:

Telefon 622-2453

* V 10.30 hodin dopoledne bude sloužit dp. Peks^
mši sv. "Za domov" v kapli Bethlehem Hospital
(roh Kooyong Rd. a Ludbrook Ave., Caulfield).
* Odpoledne v 1.45 hodin budé sraz všech krajanů,
přátel a členů ČSOL Jednoty Viktoria před Památníkem padlých (Shrine of Remembrance), St.
Kilda Road, u severního schodiště. Účastníci se
odeberou do Památníku, kde bude položením věnce vzpomenuto těch, kteří položili své životy za
svobodu vlasti. Kladení věnce u Pomníků padlým bylo tradicí svobodného Československa. "Proto očekáváme i zde demokratické krajany, kteří
nezapomněli na svou vlast. Pro členy čs. obce
legionářské je účast povinná.
Na hlavním stožáru před Památníkem padlým
bude, vztyčena československá vlajka a bude vlál
až do skončení obřadu.

TĚLOCVIČNA JEDNOTA SOKOL MELBOURNE

V NEDĚLI 30. ŘÍJNA 1977
V E 3 HODINY ODPOLEDNE

srdečně zve Vás i Vaše přátele na maškarní ples

DIVADELNÍ HRU ALOISE JIRÁSKA

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY

VOJ N A R K A
V D I V A D E L N Í M SÁLE
19 A'BECKETT ST., KEW

V původním obsazení rolí nastala jediná zrněná: vzhledem ^několikaměsíčnímu pobytu J. Sadílka v Evropě vystoupí v roli Antonína J. Dvorak.
Vstupné $ 4.-, studenti a pensisté $, 2.-, děti zdarma.
O přestávce bude k dispozici občerstvení.
Pozvánky nebudeme rozesílat. Upozorněte laskavě své známé.

které pořádá v sobotu 5. listopadu 1977 od 7.30 hod. večer»

v sále Lotyšského domu, 3 Dickens Street. Eřwwaá
Ráz: Letem světem
K tanci hraje Sokolská kapela — Volba nejkrásnější jsasay — Ytlwfe»
Bohatě zásobený buffet, — Likérová licence (přiueste a fSaseS « f l p ® ^
Vstupné včetně jídla $ 10.-, masky, mládež z. pessšfSĚ- 4'
Předprodej vstupenek a rezervovárá sastSi
bří F. Vozábal — tel. 26-5618, Gráf 842-22», ffeafafc « - E 3 K
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Karel

Janovský

Lokomotiva Košice a Inter Bratislava postupují

Evropské pohárové soutěže
Ze 4 os. účastníků třech nejpopulárnjších evropských pohárových soutěží postupují do 2. kola pouze
oba slovenské týmy: Lokomotiva Košice a Inter Bratislava. Vítěz československého poháru Lokomotiva
Košice, která hrála v prvém utkání 1. kola soutěže "držitelů frofejíf se švédským mužstvem Oester
Vaxjo doma bez branek 0 : 0, remizovala i ve švéd ské odvetě, ovšem zápas ve Skandinávii skončil 2 : 2
a to znamenalo, že Lokomotiva postupuje tím, že góly vstřelené na hřišti soupeře se při stejném skóre
počítají dvojnásob.

Druhým postupujícím je bratislavský Inter, který
sice prohrál prvé utkání 1. kola Poháru UEFA ve
Vídni s vídeňským Rapidem 0 : 1 , vyhrál však brati• slavskou odvetu suverénně 3 : 0 .
Jak košická Lokomotiva tak i bratislavský Inter
nejsou ani v druhém kole bez šance na-úspěch, neboť dostali za soupeře týmy, které by za normálních okolností měly porazit. Tak soupeřem Košic bude ve 2. kole soutěže "držitelů trofejí" Austria Vídeň a bratislavský Inter se střetne už 19. října doma s mužstvem Grasshoppers Curych (odveta se pak
h r a j e 2. listopadu ve švýcarsku).

Z odvetných utkání 1. kola evropských pohárových
soutěží fotbalových celků mělo dobrou úroveň střetnutí Manchesteru United s francouzským mužstvem
St, Etienne, které se hrálo n a neutrální půdě v Piymouthu a vyhráli je Angličané 2 : 0 . Předtím hráli
v St. Etienne 1 : 1 , a to znamená, že postoupil do 2.
kola soutěže "držitelů trofejí". J e třeba dodat, že
Manchester United byl za nepokoje svých fanoušků
v St. Etienne ze soutěže nejprve vyřazen, odvolal se,
a byl omilostněn. Dostal pouze peněžitou pokutu a
nesměl hrát odvetu se St. Etienne na svém hřišti —
proto si vybral Plymouth.

Pražští smolaři

V nejslavnější evropské fotbalové soutěži klubových celků — v Poháru mistrů evropských zemí —
ani tentokrát čs. kopaná neuspěla. Proč? Po remize
1 : 1 na pražské Julisce s francouzským přeborníkem
FC Nantes 1 : 1, hráli pražští vojáci v Nantes 0 : 0
a tak branka vstřelená mužstvem FC Nantes v Praze
měla cenu zlata.
Na, stejné pravidlo (vstřelená branka na hřišti sou
peře platí dvojnásob) doplatila i pražská Slavia, kter á sice vyhrála doma s předním týmem Belgie Standartem Lutych 3 : 2 , Standart Lutych však předtím
vyhrál doma 1 : 0; "červenobílí" tam tedy nedali
gól, a to je stálo vyřazení.- V pražské odvetě byla
Slavie suverénní, dvě zbytečné chyby gólmana Zlámala však znamenaly vyřazení z Poháru UEFA.

Hokejová liga

28. září, později než minulá léta, byla odstartována
v CSR hokejová sezóna ročníku 1977-78, která vyvrcholí 2. dubna, tři týdny před pražským světovým šampionátem. V tomto 41. ročníku sehrají mužstva 264
mistrovských utkání.
V zahajovacím kole viděli nejvíce gólů v západočeské metropoli, kde mužstvo Škody Plzeň vyhrálo v dramatickém střetnutí nad Motorem české Budějovice 8 : 7. Největším překvapením však byla prohra bratislavského Slovanu n a domácím ledě s nováčkem soutěže Trenčínem 3 : 4 . Na kluzišti soupeře vyhráli i pardubičtí hokejisté, kteří výsledkem
5': 3 získali v Košicích prvé dva body. Obhájce mistrovského titulu Kladno zvítězilo nad brněnskou Kometou 8 : 4 , — Vítkovice prohrály v Praze se SparČerným koněm. 1. čs. fotbalové ligy je na počátku tou 2 : 4 a Jihlava, ačkoli doma na Horáckém stasezóny brněnská Zbrojovka, která se dostává do vý- diónu vedla nad Litvínovem už 4 : 0 , byla nakonec
borné formy; v 5. kole deklasovala doma Jednotu ráda za vítězství 6 : 4.
Trenčín 4 : 0 , aby pak v 6. kole uhrála v Teplicích
bezbrankovou remizu a dostala se lepším brankovým
NIKI LAUDA MISTREM SVĚTA
poměrem do čela nejvyšší čs. fotbalové soutěže.
Rakousko,
ta krásná země horských velikánů, se
Ovšem ligová soutěž je tak — alespoň zatím —• vyrovnaná. že pouhý bod dělí brněnskou Zbrojovku zase raduje! Týden po nešťastné remize rakouského
reprezentačního týmu v kvalifikaci pro fotbalové miod sedmého týmu v tabulce Lokomotivy Košice.
V situaci ne zrovna záviděníhodné je bratislavský strovství světa s Východním Německem 1 : 1 mají
Slovan, který byl loni "dodavatelem" hráčů pro čs. Rakušané důvod k veselosti: první říjnovou neděii
národní mužstvo. Nyní je z formy, což se projevilo obsadil jejich miláček Niki Lauda na automobilové
i v letošních mezistátních zápasech čs. reprezentač- Velké ceně USA ve Watkins Glen čtvrté místo, což
mu stačilo k tomu, aby se stal po jednoroční přestávního mužstva.
5. kolo: Sparta P r a h a — Slavia P r a h a 0 : 0 . Zbro- ce podruhé za své sportovní kariéry mistrem světa.
Kdo by býval před rokem něco podobného tušil a
jovka Brno — Trenčín 4 : 0. Spartak Trnava — Dukla své myšlení vyjádřil trochu hlasitěji, považovali by
P r a h a 1 : 1 , Tatran Prešov — Inter Bratislava 1 : 1 . ho příznivci automobilového sportu za nenormálníhc.
Baník Ostrava — Plzeň 1 : 0 . Slovan Bratislava — Niki Lauda. který totiž loni n a Grand Prix Německa
Lokomotiva Košice 1 : 2. Bohemians P r a h a — Bans-ka velmi vážně havaroval a pak v nemocnici zápasil se
Bystrica 3 : 0 a Žilina — Teplice 3 : 1.
smrtí, těžce nesl- že ho Jeho "zaměstnavatelé", auto6. kolo: Sparta —• Žilina 2 : 0. Teplice — Brao 8 : 0. Biobílka Ferrari.-- považovala (Mavuě po Velké ceně
Plzeň — Trnava 1 : 0 , Banska Bystrica — B a s i s JapetEáa) za zbabělce, za. maže. kteří prý se už pre
Ostrava 2 : 0 , Inter Bratislava — Slovaa Bratislava asManaiofeflfivý spart aeiwdL nehalf nsn chybí oěvaíia
0 : 0, Jednota Trenčín — Tatran Prešov 3 : 1 . Lo- a iwfwmost- 2Setý 3íSi Landa však při těchto útokomotiva Košice — Bohemians 1 : 2. Slavia — 3Dsk- sšeh zafaiá ZUBV a norami SL že svůj ztracený titeí
la P r a h a 1 : 1.
Híisixa: světa získá. zgSL A p c n á říjsovoa. neděli to
Tabulka po 6. kole: 1. Zbrojovka Brno. 2. Infer tjvl-o tak dstl-cšo — yeffaedl aBtWBoMkv Ferrari budou
Bratislava (po 8 bodech); 3. Jednota Trenčin. 4. K o r a t že j e iesíi» ůroinásoiiEsý mistr světa (poprvé
Sparta Praha, 5. Slavia Praha. 6. Bohemians. 1. Lo- byi sK&mim jĚzíxmmkem v r. 1975} na sklonku lekomotiva Košice (po 7 b.); 8. Dukla P r a h a . 9. š k « ! a tošní sezóny opustí.
Plzeň, 10. Dukla Banska Bystrica (po 6 b.); 11. SparPořadí "Telké ceny USA" ve Watkins Glen. která
tak Trnava, 12. Tatran Prešov. 13. Baník Ostrava.
14. Slovan Bratislava (po 5 b.); 15. Teplice 4 t . : byla 15. jízdo« mistrovství světa formule I pro rok
1977. bylo toto: 1- J a m e s Himt (V. Británie) Mc La16. Žilina 2 body.
ren: 2. Mario Andretti (USA) Lotus: 3. Jody Scheckter {Jižní Afrika) Wolf: 4. Niki Lauda (Rakousko)
NÁRODNF LIGY V KOPANÉ
Příbram, Opava a Senica vedou i nadále — po F e r r a r i : 5. Clay Regazzc-ni (Švýcarsko) Ensign; 6.
osmém kole — skupiny Národních lig. Příbram ve Carlos Reutemann (Argentina) Ferrari.
Stav mistrovstí světa po 15. ze 17 jízd: 1. Niki
skupině " A " je se 14 body v čele jen lepším brankovým poměrem před Vlašimí, — Opava má se 14 Lauda (Rakousko) 72 bodů: 2. Mario Andretti (USA)
body už tříbodový náskok před "Válcovnami", —• a 4 7b.; 3. Jody Scheckter (J. Afrika) 46 b.; 4. CarSenica je po 9. kole slovenské Národní ligy se 14 bo- los Reutemann (Argentina) 36 b.; 5. James Hunt
(V. Británie) .31 b.: 6. Jochen Mass (NSR) 21 bodů.
dy o bod před Nitrou.

Fotbalová liga : :

Když loni na olympijských hrách v Montrealu obsadili čs. odbíjekáři (muži) páté místo, napsal jsem,
že tato pátá příčka neodpovídá kdysi učitelské roli
ČSR v tomto sportu, který se ů nás hrál na každém
plácku a s jeho taji jsme seznamovali celý svět.
Dnes po evropském šampionátu ve Finsku musím říci, že čs. odbíjená úplně stagnuje, bývalí žáci nás
porážejí a odvážejí si z olympijských her a dalších
vrcholných podniků medaile, zatímco na čs. odbíjenkáře zbývají skutečně jen "drobky;". Vždyť šesté
místo (po rozhodující prohře s Bulhary v závěrečný
den 0 : 3) v Evropě je jeden z nejhorších debaklů,
jaký kdy čs. muži vůbec utrpěli. Zřejmě zaspali vývoj, ustrnuli v mnohém na úrovni šedesátých let.
Mistrovství Evropy v odbíjené mužů i žen ve Finsku mělo však dobrou úroveň a proběhlo víceméně
podle očekávání. Jak v soutěži mužů tak i žen získali přebornické tituly reprezentanti SSSR, kteří se
zřejmě na šampionát velmi dobře připravovali. V
soutěži mužů porazil tým; SSSR svého finálového soupeře — Poláky — 3 : 1 na sety (8 : 15, 15 : 9, 15 : 13
a 15 : 11), sovětská děvčata deklasovala v závěrečném utkání družstvo V. Německa 15 : 1, 15": 2 a
15 : 13.
Konečné pořadí mužů: 1. SSSR, 2. Polsko, 3. Ru :
munsko, 4. Maďarsko, 5. Bulharsko, 6. ČSR . . .
Ženy: 1. SSSR, 2. V. Německo, 3. Maďarsko, 4.
Polsko, 5. ČSR (v rozhodujícím utkání o páté místo
porazily Rumunky 3 : 0 ) , 6. Rumunsko, 7. Bulharsko,
8. NSR, 9. Jugoslávie, 10. Holandsko, 11. Itálie, 12.
Finsko.
NEJEDNOTNÝ VÝCHODNÍ BLOK

Současně s evropským šampionátem mužů i žen
probíhal v Helsinkách kongres mezinárodní odbíjenkářské federace, který rozhodl, že Israel zůstane i
nadále členem evropského svazu. Pokus SSSR vyloučit israelské odbíjenkáře z této vrcholné evropské
organizace ztroskotal. Pro Israél byla totiž nejen celá řada funkcionářů západoevropských federací, ale
i Rumunsko. Východní Německo spolu s Maďarskem
a Jugoslávií se zdrželi hlasování. Věrni Sovětskému
svazu byli delegáti československa, Polska a Bulharska, ale to nestačilo k tomu, aby byl Israel vyloučen.

Ve zkratce
— Tradiční "Košický maratón" skončil (první říjnovou neděli) triumfem Severokoreánců:
zvítězil
Chung-Son Go v čase 2:15:19,02 hod. před svým krajanem Chang-Bob Soyem (2:15:49,59 hod) a olympijským přeborníkem z Montrealu východoněmeckým
maratóncem Waldemarem Cierpinskim (2:16:00.00
hod.).
— Nejlepším střelcem 3. kola nejvyšší západoněmecké basketbalové soutěže Bundesligy byl syn čs. exulantů z Mnichova Vladimír Kadlec, který v dresu
svého nového klubu Haagenu zaznamenal v utkání
v Aschaffenburgu 33 bodů. V tabulce nejlepších střelců basketbalové Bundesligy je Vladimír Kadlec, loni ještě hráč Mnichova, s 82 body ze tří zápasů, na
čtvrtém místě tabulky. Tabulku vede Jugoslávec Šimonově z Bambergu s 89 body.
— Na mistrovstí světa ve vzpírání, které se konalo
v západoněmeckém Stuttgartu (a jehož suverénními
vítězi se stalí reprezentanti SSSR) byl z čs. vzpěračú nejlepst 211etý sokolovský vzpěrač Šolar, který
v- kategorii váhy do 100 kg (byla poprvé na program a mistrovství světa) obsadil v čs. rekordu 357,5 kg
v olympijském dvojboji velmi čestné páté místo.
— V texaském San Antonio skončilo 5. října mistrovství světa v moderním pětiboji: v soutěži jednotlivců
zrvítězi1 olympijský přeborník Polák Januse Peciak, —
v soutěži družstev tým Polska před SSSR. Z čs. reprezentantů byl nejlepší Jiří Adam, který obsadil 19.
místo. Družstvo ČSR bylo šesté.
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