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Ticho kolem masakru v Kambodži

Smrt vlídné země

Západní aktivista je velmi hlasitý tvor. Neobejde se bez protestu. Pátrá,
U e se děje křivda a bezpráví a když je nalezne, zapojí se do patřičného hnutí.
Ještě se nestalo, aby nebylo proti čemu) protestovat. Padly sice nejspolehlivěji!
fcarmmisvody zaníceného rozhořčení — Španělsko a Portugalsko — a ani řečtí
f M k o v n í c i dlouho nevydrželi. Leč nezoufejme, zůstaly nám Jižní Afrika a
Rfeodézie, přibyly Chile a Východní Timor, bezpráví žije a dokud je bezpráví,
j e nám hej.
Dalo by se tedy říci,
ž e j e západní aktivista
dobrý a spravedlivý člověk:. neboť
jistě že je
správné brojit
proti rasismu, diktaturám a nepřátelským vpádům. Jenomže někde něco tak docela neklape. Když zrak
člověka, hledajícího bezpráví poctivě přejede po
smutném světě, dříve ještě než zavadí o Jižní Afriku a Rhodézii, dříve ještě
než se dotkne Chile nebo
Timoru, zakopne o Ugandu a ještě dřivé než o říši
Aminovu, o zdrcující masakry v nešťastné Kam-

bodže. Kdyby někdo hledá!
scenário hrůzy zničení národa, nemohl by nalézt
místo hroznější. Ale spravedlivý západní muž. i ten
nejukřičenější. mlčí. Křičí
jenom jeho pokrytectví.

byly vyhnány z měst čtyři milióny lidí, těžce nemocní, zranění, i umírající mezi nimi; z těchto čtyř
miliónů jeden milión a
dvakrát sto tisíc. Kambodžanů bylo buďto popraveno nebo vyhladověno k
smrti; 2,800.000 žije, nebo
spíše existuje v hrozných
podmínkách dál.

Protože oněměl západní
protest, a západní tisk,
který pomohl svým dílem
nešťastné zemi do strašného hrobu, projevuje se
Ale ovšem, výběrový zájen. sporadicky, stojí za to padní aktivista může napřipomenout některá smut- mítnout, že to jsou jenom
ná fakta.
odhady, neprokazatelná číV knize "Vražda vlídné sla, získaná průzkumem
z e m ě " předkládají autoři mezi zaujatými uprchlíky
Barron a Paul čtenářům v Siamu k zdiskreditování
krutá čísla: 17. dubna 1975 pokrokové vlády. Těmto
nedůvěřivým
pokrytcům,
kteří věří pouze "vládním

pramenům.?', možno předložit pramen nejvládnější.
Hlava
kambódžského
státu Khieu Samfan poskytl v srpnu 1976 v Colombu rozhovor italskému
čásopisu "Famiglia Cristiana". " Z a pět let války
přišlo o život více než milión Kambodžanů," řekl
nositel pokroku.
"Kambodža má teď 5 miliónů
obyvatel, před válkou měla sedm.''' Když se italský
novinář
překvapeně poptával po osudu chybějícího miliónu, dostalo se mu
popuzené odpovědi, že " j é
neuvěřitelné, jaký zájem
má Západ o válečné zločince."
Podle spolehlivých vládních pramenů byl tedy vyvražděn jeden milión " v á lečných zločinců", tj. jedna

šedmina

národa.

O

způsobu jejich smrti není
(Pokračování

na str. 2)

Pražské rozsudky
Ve jménu republiky a navzdory všem helsinským
košům, o tom třetím ani nemluvě: Ota Ornest se
odsuzuje na tři a půl roku žaláře, Jiří Lederer na
tří roky, Václav Havel na čtrnáct měsíců podmíněně,
F. Pavlíček na sedmnáct měsíců podmíněně, všichni
za zločin svobodného projevu.
Navíc na okraji justice zatčen Pavel Kohout. Jiři
Hájek povolán k dalším výslechům.
Svět, kupodivu, zareagoval. V Bělehradě snad ani
nemohl jinak. Francouzský delegát poukázal na pražské rozsudky a usoudil, že jsou " d á l e kladeny překážky v cestu volné výměně názorů. Co víc, osoby
a skupiny jsou zatýkány a souzeny, protože se pokoušejí šířít v zahraničí- texty, které nesměli šířit dom a " . Americký delegát přitakal, že " m á m e problém y " a že soud v Praze "není v souladu s helsinskou dohodou". Také britští a holandští delegáti řekli,
že ano a dokonce i v Austrálii, což už je co říci,
ozvaly se v parlamentě hlasy proti československé
pajustici.
Voda se začeřila, udělala se kola. Na svědomí byl
přiložen balšán. Ale, jako že po noci přijde den, po
zalkání citů navrátí se znovu vláda čistého rozumu
reálpolitiky, n e b o ť v sázce jsou větší věci. Zasedáni
socialistické internacionály dávno už rozhodlo nezabývat se příliš v Bělehradě otázkou lidských práv,
aby nebyla poškozena détenta. Tento názor stvrdí!
sovětský delegát hned v prvních dnech Bělehradu,
když vyhlásil, že " j s o u důležitější věci, než lidská
práva" 1 .
S mezinárodním socialismem a sovětským delegátem jej sdílí jak západní politik, tak západní novinář.
A co to j e , fa věc, důležitější než právo mluvít; a
žít Jako člověk?
N e c h ť promluví nejvyšší autorita
Leoníd Brežněv, který o ní na 25. sjezdu sovětských
komunistů řekl toto: "Détenta neruší a nemůže ani
v nejmenším narušit nebo změnit zákony třídního
boje. Nikdo nemůže očekávat, že se komunisti pro
défenfu smíří, s kapitalistickým v y k o ř i s ť o v á n í m . "
Seďte radostně a hlavně tiše Orneste a Lederere.
T t d w , které vás zavalí, bude velkým přínosem věcesn důfežitějším než svoboda.

Další vývoj okolo
Charty 77
Po smrti Dr. Patočku a po tom. č o spisovatel' Václav Havel sa musei vzdat" úlohy zastupovat' Chartu
voči úradom a veřejnosti, podpisovatelía Charty sa
dohodli na doplnění veřejných reprezentaatov Charty. A tak povedTa profesora D r . Jiří Hájka, bývalého ministra zahraaičných vecí za Dubčekovej éry.
novými reprezeníaními sú: profesor Ladislav Hejcá
nek. aktivny Iajk v církvi Českobraírskej evanjelickej a speváčka Marta Kubišová.
M o r a j e najma,
známa tým. že po invázii spíevala protiokupačnu pie
seň. známu pod menom Modlitba pro Martu. Profesor Ladislav Hejdánek bol až do roka 1971 S e n o m
filozof a bývalý člen Filozofického ústavu Slovenskej
Martě Kubišovej zakázal režim verejne vystupovat"
a přeřadil ju do manuelnej práce. Podi"a zpráv z
domova doteraz podpísalo Chartu 77 v y i e sedemsto
l'udí, medzi nimi aj Dr. -Július Stri:ika. slovenský
filozof a bývalý člen .Filozofického ústavu Slovenskej
akademie vied. v Bratislavě, ktorý sa v období líberalizácie vel'mi exponoval, písal kritické úvahy o politickom a spoločenskom systéme stalínizmu v Československu. 0 jeho terajšom osude nie je zatial' nič
známé.
'
(RSč)
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VÍM, ŽE NEVÍM - HISTORICKY
Karel Wendt

Historie je významná* věc. Je částí vědomí nářod
ní sounáležitosti, bez kterého není národ. Není však
neotřesitelná, nekonečně moudrá, jasná, svatá, neni
soudce všeho, povýšený nade všechno, i nad čas.
Dá se zkřivit, zkroutit, zauzlit, zneužít, vylhat. Moderní absolutní ideologie dokázaly, že se dá dokonce
i ukrást — celá .a beze zbytku. Došlo k mírně absurdní situaci. Antitheisti totalitních ideologií uškrtili jednoho Boha a téměř okamžitě stvořili jiného, protože
neumí žít be2j úplných řešení. Na toho nového boha
povýšili historii. Z člověka tvůrce historie, učinili předmět historie. Oni jediní znají její směr a vůli. Oni
jediní jsou její vyvolení vykladači. Jim jediným dává historie vždycky za pravdu a tím také m o c nad
životem a smrtí. Protože jakmile je historie přijata
za boha, obětování těch, kteří se jí příčí, nabývá
nejen auru správnosti, ale také logiky. A, samozřejmě, jenom vykladači dějin rozhodují, s kým na obětní kámen. Zvolání eurokomunisty "bylo to nesprávné, ale nebylo možné to neučinit", jinými slovy,
vraždit se n e m á , ale není možné nevraždit, přestává
být absurdní a n a b ý v á smyslu.

Tato ideologická představa historie zaručuje její
lživost. Musí být zkřivena, aby byla" v souladu s tím,
c o říkají její vykladači. Musí být zkroucena, aby potvrzovala, c o bylo ' n a p s á n o .
Musí být zauzlena, aby dokazovala, že sám Alláh učinil z Mohameda svůj vyvolený nástroj.
Lidé odedávna stavěli historii na podstavce uctívání. Každý druhý den stanuli a stanou s vypjatou hrudí důležitě .na prahu dějin, dosahují historických mez
níků, docházejí míst, kde se historie rozevírá. Nalézají osobní význam ve vědomí, že historie rozhodne
a rozsoudí, že existuje historická pravda, která jednou přivede na pravou míru křivdy dneška. Tu a
tam vyhlásí, správněji než tuší, že právě byla vytvořena historie.
Tak to bývalo od pradávna, dnes, jak už řečeno,
je to horší. Z předmětu, celkem neškodného uctívání
se stal neúprosný, krvavý bůh, který "zdůvodňuje
a ospravedlňuje vraždění. Teče vlastním tokem, vytváří vlastní koryta, hřmí vlastním pochodem. Svóboden je ten, kdo "uzná skutečnost", pluje s proudem, jde s dobou. Běda těm, kteří chtějí být svobodni
vlastní myšlenkou, vlastním úsudkem, vlastním hodnocením správného a nesprávného. Tito nesvobodní,
protože se nepoddali proudu, pochodují proti historické jednosměrnosti, hledají a nalézají vlastní směr.
Proto musí být přesně podle Engelse přejeti jako
vzdorovití křečci parním válcem historie, proto je
správné je umlčet, věznit, mučit, zabíjet.
Inkvizice nezašla se středověkem. Je v různých
variantách věrným souputníkem všeho absolutna. Ctitelé úplných řešení všeho se nevyznačují snášenlivostí. Odmítáš marxismus? Co za něj nabízíš? Co
kladeš na jeho místo? Co jiné vysvětluje a řeší všechno? Konec debaty. Zbývá rána palicí do hlavy, skřipec. koncentrák. Sibiř, Ruzyně, jediné správné odpovědi těm, kteří neuznávají patent na historické
myšlení.
Dobře tedy. Historie je někde předmětem úcty,
jinde božstvem, které požírá své děti. Já dávám
přednost názoru, že božstvem není nikdy. Předmětem
úcty j e n o m tenkrát, když tvoří místo tradic slávy a
nadraděnosti tradice slušnosti, když je rozumným,
n e vyhraněným poutem; které váže národ jako rodinu, zkrátka a dobře, když je, padni kam padni, pravd o e o lidském počínání.
Mám pochybnosti ve všech bodech, nejvíce o, pravdě. Historie není pánem lidí, je jejich výtvorem a
lidé milují pravdu, jen když se jim hodí do krámu.
V našich vlastních dějinách . . .
Jak to vlastně bylo s dobou husitů? Byla nejvyšším nebo nejnižším bodem českého národa? Je správný výklad protestantský nebo katolický, vlastenecký
nebo " o b j e k t i v n í " ? Měl pravdu Palacký nebo Pekař?
Rozdílný úhel mění pohled. Z jednoho- je správné
padělat Rukopisy. Husitská doba je ztracena v hloubce času. Na plnou pravdu už je pozdě.
Časová vzdálenost zdůvodňuje nepřesnosti, co však
s bližší historií, kterou někteří z nás pamatují z dětství? ,
Z paměti se vynořuje jméno Mihajlovič. Z rádia
slyším hlas oznamující zprávy " z hlavního stanu"
tohoto srbského generála. Vím, že byl. Vím, že ještě
před příchodem Tita vedl v obsazené Jugoslávii odpor proti Němcům. Vím také, že byl potom popraven jako kolaborant s Němci. Vím, c o zachytila pam ě ť dítěte. Vím, co v jedné větě řekla propaganda, ze 'které se stala historie. Vím, že nevím, jak
to vlastně bylo s generálem Mihajlovičem. Možná,
že š e r proti-toku historie. Historie vyřkla ortel tím,
že někde mlčela a jinde lhala.
(Pokr. str. 2)
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hospodářskému ozdravění
třeba spekulovat. Stačí si mladého státu.
všimnout "osvobozujících"
Protest? Veškerý žádný.
akcí' kambodžské lidové Zprávy v tisku? Sporadicarmády na siamské stra- ké.
ně hranic.
Vesnice
ve
Proč?
" s p o r n é m " území jsou obZa prvé — lidé, kteří dosazeny a vypuknou Lidi- pomohli na svět nestvůře,
ce. Obyvatelstvo, včetně zavírají
křéčovitě oči a
žen'a dětí, je vyvražděno. namlouvají si, že neexiOproti Lidicím je to však stuje. Za druhé a velmi
provedeno
hospodárně jednoduše — režim v Kampodžíznutím krků, čímž se bodži je komunistický.
ušetří munice a prospěje
Smrt vlídné země odha-

Důvěrné instrukce
jednoho podniku
Směrnice vedoucím pracovníkům o úpravě vztahů
ČSSR k osobám, které v cizině vyvíjejí činnost směřující proti zájmům. ČSSR.
Vláda ČSSR usnesením ze dne 16. března 1977 č.
58 schválila Směrnice o úpravě právních vztahů
ČSSR k občanům, kteří se zdržují v cizině bez povolení čs. úřadů.
V souladu s tímto opatřením sé ukládají vedoucím
pracovníkům tyto úkoly:
1) Při obchodních jednáních v kapitalistických státech nenavazovat kontakty s osobami (emigranty), neb o s osobami českého nebo slovenského původu, které
vyvíjejí činnost nepřátelskou zájmům ČSSR. Stejně
postupovat proti organizacím, které jsou takovými
osobami ovládány.
2) Hospodářské a jiné kontakty,
které byly již
dříve navázány s osobami nebo organizacemi, které
vyvíjejí nepřátelskou činnost proti zájmům ČSSR,
okamžitě zrušit.
3) U pracovníků, vysílaných služebně nebo cestujících soukromě do ciziny, provádět účinná opatření,
která by předcházela nezákonnému opuštění repubbliky
• povolovat cesty do zahraničí pouze pracovníkům,
kteří splňují kritéria třídnosti a političnosti, mají vyhovující morální profil a splňují předpoklady pro důstojnou reprezentaci naší socialistické vlasti.
4) Doklady související se služební i soukromou cestou pracovníků do ciziny, musí podepsat ředitel podniku a musí být vyžádáno stanovisko příslušné. ZO
KSČ.
5) V součinnosti se stranickými a společenskými
organizacemi zajistit osobními pohovory pojiticko-výchovné působení na pracovníky podniku před výjezdem do zahraničí
• k předcházení nezákonného opuštění republiky při
služebních' nebo soukromých cestách
. • utvářet veřejné mínění odsuzující nezákonné opuštění republiky
• vést politicko-výchovnou činnost se zaměřením k
překonáváni iluzí o výhodnějších životních podmínk á c l ť v kapitalistických státech; využívat k tomu skutečnosti hospodářské krize a růstu nezaměstnanosti
a s tím spojené nejistoty při emigraci občanů naší,
socialistické společnosti
• využívat konkrétních případů,Jkdy se naše.emigrac e zapojuje do nepřátelské činnosti vůči
našemu
státu a proti mírovému úsilí pokrokových sil na celém světě; poukázat na zneužívání našich renegátů
antikomunistickými centrálami
• pohádat pracovníky vyjíždějící do ciziny, aby při
případném setkání s občany ČSSR. kteří zůstali bez
povolení v cizině, na n ě působili tak, aby se navrátili
zpět do své vlasti.
V Praze dne 16. června 1977.

luje lépe než co jiného
pravou
tvář
západních
aktivistických pokrytců. U
těch ideologicky zabarvených
to
nepřekvapuje.
Hrůza však obchází člověka při pohledu na novokřesťanské
Samaritány,
kteří posílají teroristům
do Afriky minomety, ale

Vím, Že nevím - historicky

ukřižované zemi v jihovýchodní Asii nevěnují ani
modlitbu za mrtvé.
A ještě jednu pravdu
prokazuje Kambodža, tu,
kterou nám nikdo dokazovat nemusí: nejhorší znásilňovatelé
duší
národa
jsou ti, kteří z- něho vyšli.
B. Srk

!

HLEĎTE NA SVÉ Z D R A V Í !
Pravidelné masáže a sauna pomohou udržovat
a zlepšovat Vaši tělesnou kondici a Vaše zdraví.
1 Naše odborné síly provádějí
celkové masáže se
ispeciálním zaměřením na bolestivé svaly krční,
ramenní, zad apod. — Svalový revmatismus (fibrósitis).
STUDIO 32, Upper Plaza,
,Southern Cross Hotel,
Melbourne — City, telefon 63-7782
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK,
(žák prof. fyzioterapie Dr. Přerovského
na Karlově universitě v P r a z e ) .
Otevřeno v pondělí a ž pátek
od 10. hod. dop. do 9. hod. večerní.
Krajanům poskytneme zvláštní slevu

1

i
,

BLAHOPŘEJTE
K VÁNOCŮM

A NOVÉMU

ROKU

PROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA
Vašp přání v Hlasu domova dostane největší
pcčet českých a slovenských přátel v zahraničí a
ušetří Vám starosti a práci s posíláním jednotlivých přání.
Můžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (nebo
adresu Vaší firmy) pod společně přání (poplatek
$ 2.-) nebo Vaše individuální blahopřání s textem
(u větších event. s obrázkem), který dodáte a to
podle žádané velikosti např. za $ 5.-, $ 10.-, $ 20.-,
$ 50.- nebo $ 100.-.
Vaše příkazy prosíme zaslat c o nejdříve, nejpozději tak, aby nám došly do 14. prosince t. r.

Malý

•

oznamovatel

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

23LETÁ ČEŠKA
žijící v Evropě i svob.,
bez závazků, maturantka, střední postavy, by
si ráda dopisovala s
krajanem. Zn.: "Snad
společná budoucnost?"
do HD.

PRODÁM KARAVANU
zn. Viscount, 41ůžkovou,
plně vybavenou za $
1.990. Telefon (Melb.J
544-8464.

(Pokračováni se strany 1)
Z dětství si pamatuji, jak jsme mobilizovali proti
Němcům. Vím, že národ nastupoval s nadšením, že
strejda sloužil v pohraničním bunkru, vím, že naše
mobilizace byla "pádnou a rozhodnou odpovědí" na
veliký přesun nacistických divizí k našim hranicím.
Opatrně' však se slovem vím. Řeknu s důvěrou, že
vim, v ž d y ť j s e m byl při tom, ale najednou si vzpomene profesor Václav Černý, sepíše knížku a ujistí
nás, že tenkrát k žádnému přesunu nacistických
armád k našim hranícím nedošlo. Sáhl jsem si na
historii, věděl jsem, ale už zase nevím.
A byla válka, na jejím konci povstání a po n ě m
osvobození. Zase jsem stál na prahu historie, a ť
to někdo popře. Pomáhal jsem stavět barikády. Dvakrát jsem j e potom otevíral — jednou několika americkým džípům, podruhé tankům generála Vlasova.
Vím, jakou roli ty tanky v Praze sehrály, myslímj si,
že vím, jaké poselství nesly ty džípy. Znám jméno
Vlasov, ale potřebuji poradit, v které historické knížce o něm najdu pravdu? Byl zrádce? Hrdina? Oběť
okolností? Historie vyřkla mnoho různých ortelů nad
tím, kdo a jak zachránil Prahli, kdo a jak ji opustil
a zradil. Která z těch historických pravd je pravda?
Historie promluvila. Byl j s e m při tom. Díval jsem
se jí do úst. Přesto nevím.
Od husitů, o kterých to není jasné, k přesunům
nepřátelských vojsk, které byly i nebyly, k zrádcům, kteří kdoví, jestli byli zrádci a . k osvoboditelům, kteří kdoví, jestli byli osvoboditelé . . . Dlouhé
a krátké kroky zkřiveným zrcadlem dějin. Historie
uniká časem. Nedovedeme ji uchopit. Jako poslední
naděje: jak jisti jsme si včerejškem, tím, co jsme
zažili v1 dospělosti, co ještě m á m e v živé paměti? Jenomže zase — jak zachytit pravdu, jak si ji zapamatovat neposkvrněnou, když je pavučinou lží rdoušena
při samém zrodu?
Teprve včera Kissinger . . . teprve včera Nixon . . .
Ale jak jisti jsme si Vietnamem, jehož historie je
přeď našima očima padělána tak, aby zakryla na
jedné straně násilí, na druhé zbabělost a zradu?
Je mezi dvojí lží vůbec místo pro pravdu? Co se Sovětským svazem a jeho vězněnou masou národů: před
dvaceti lety, před rokem, před týdnem, včera, t e ď ?
Historie ukradená beze zbytku ... úhor lží . . . uprostřed Solženicyn, s-kloněn, skládá do obrazce zrnka
p r a v d y . . . nedotýkejme se jeho kruhů. Co s Československem? Před revolucí Palacký a Pekař. Po revoluci? Nemáme Solženicyna. Jenom historické štucně^ otrávené lží, která zatéká do nejzazších kouti.
duše národa.
Doma i venku, včera i dneska, kavalkáda událostí, j m e n , letopočtů a za vším otazník. Míhajlovič?
Vlasov?
Hácha?
Eliáš?
Dubček? Allende? 1938'
1945? 1948? 1968? Tatáž událost: osvobození? zotročení? Tentýž čin: podlost? vznešenost?
_A jestliže vidíme padělání
současné historie na
všech stranách, jakou důvěru to vzbuzuje v ty časově • vzdálené události historie, o kterých jsme dosud nikdy nezapochybovali? Je jenom jedna historická
pravda, tj., ze historii třeba brát se špetkou soli.
protože se špetkou soli je nutné brát člověka.
Co je historie? Záznam lidských činů zabarvený
tak, aby vyhovoval představám, zájmům a cílům
různých lidských skupin. Tak je tomu v nejlepším
případě. V nejhorším je zbožněna a povýšena na sílu.
které je pošetilé a dokonce hříšné se vzpírat. Opravdu se potom dá říci, že historie je lež, kterou činí
nejvíce lživou právě ti lidé, kteří ji zbožnili. Totální'
ideologie udělala z- historie totální lež. Aby byl člověk stvořen k obrazu Božímu, Bůh musil být stvořen tak, aby vypadal jako člověk.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
srdečně zve Vás i Vaše přátele na maškarní

ples

SOKOLSKÉ SIBŘINKY

(Svědectví č. 54)

které pořádá v sobotu 5. listopadu 1977 od 7.30 hod. večerní
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

]

R. C. Kugler & Associate« ;
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 ;
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

v sále Lotyšského domu, 3 Dickens Street, Elwood
Ráz: Letem světem
K tanci hraje Sokolská kapela — Volba nejkrásnější masky — Tombola
Bohatě zásobený buffet — Likérová licence (přineste si vlastní -nápoje)
Vstupné včetně jídla $ 10.-, masky, mládež a pensisté $ 7.Předprodej vstupenek a rezervování stolů:
bři F. Vozábal — tel. 26-5618, Gráf 842-2230, Petráň 848-5729
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HLAS

DOMOVA

Nová sovětská ústava
a Bělehrad

ČESKOSLOVENSKO ve zkratce

— Spalováním pevných paliv se dostává v současné
době v Praze do ovzduší
kolem 65.000 tun popílku
a téměř 72.000 tun kysličníku
siřičitého
ročně,
čímž se Praha řadí k obla-.
stem s nejvíce znečištěným vzduchem v československu.
— Novým ředitelem divadla J. K. Tyla v Plzni b y l
jmenován M. Krotký, dosavadní ředitel Západočeského divadla v Chebu.
— V době, kdy se v .BěJak to tedy vypadá do- lučně řídit jen tím, c o žimech. počínaje SSSR a lehradě začíná zkoumat,
jak signatáři, helsinské doopravdy s těmi lidskými upevňuje režim a c o mu konče ČSSR. nebyla souhody dodržují, k čemu se
právy v " n o v é " ústavě? prospívá. Každá jiná sna- stavně porušována všech- zavázali, byli v Ústí n. L.
V prvé řadě má ústava ha, podle jeho slov a ve na smluvní ujednání z odsouzeni Vladimír Lašupevnit totalitní režim. Zů- smyslu, " n o v é " ústavy, by •'třetího košíku". Na zá-tůvka a Aleš Macháček'
stane i nadále zakázáno nebyla než "svobodou pro padě. a bohužel opětovně k třem letům vězení pro
šíření Charty 77. Západvolné cestování a to jak subversivní akce imperia- i z exilu, jsou rozšiřovány ním pozorovatelům byl
uvnitř hranic SSSR, tak lismu na našem ú z e m í " ' názory a návrhy, aby se vstup do soudní síně zamimo ně. I nadále bude Co tedy zbyde pro sovět- západní diplomaté spokoji- kázán.
existovat pracovní nevol- ského občana z "třetího li v Bělehradě jen drob- — V Rakousku požádali o
nictví. Bude dále zakázá- košíku"? Prakticky nic. nými ústupky a nevyvolali azyl další signatáři Charno'' a trestáno veřejné hlá- zhola nic. A pro sovětské snad "neřešitelné problé- ty 77 a to bývalý profesor
matematiky Alois Jurník z
sání myšlenek, které ne- gaulajtry v satelitních ze- m y " .
Zdůvodňuje se toOlomouce, který pracoval
jsou v naprostém souladu mích důrazný pokyn, aby tím. že prý komunistické naposled jako skladník a
s přesnou linií strany. Bu- se přesně řídili pokyny z rež«my postupně ve vlast- filozof Evžen Menert. ktede i nadále zakázáno a Kremlu.
ním zájmo "zmoudří" a rý působil dříve jako pedagog v Ghaně a v roce
trestáno vydávání stranicPro situaci j e jistě ty- budou gradualisticky při- 1968-1969 přednášel v USA.
ky nekonformních novin a pická zpráva, že druhým znávat zotročeným náro- V- Československu byl před
knih. Bude zakázáno a mužem "socialismu s ne- dům více lidských práv. útěkem zaměstnán jako totrestáno svolávání nekon- lidskou tváří", zástupcem Je prý nutné jen trpělivé pič v lekonaotivním dep« v
formních schůzí, politic- Brežněva, se v Moskvě vyčkávat.
Podle těcbío Praze.
kých i kulturních.
Bude stal Vasili Kuzněcov, kte- "uvoJňovačů" mezinárod- — V Praze zemřela ve věku 76 re&ů bývalá baletní
zakázáno a trestáno roz- rý s invazí Rudé armády ního napětí potřebují koinisfcnrEě a choreografka
šiřování západních novin přišel společně s Jurij munistické režimy za tímMflca Mayerová. která půa knih. Bude. zakázáno a Andropovem, dnešním šé- účelem jen hospodářskou. sobila také delší .dobu v
trestáno poslouchání cizí- f e m KGB, normalizovat finanční a technologickou nražském Národním divadle.
ho rozhlasu. Bude zakázá- československo.
pomoc Západu.
— Z Československa byl
no a trestáno propagování
vypovězen Západní Němec
Nekapitulovat
Počítat
s
tím.
že
s
vynáboženství. Prostě j e to
dr. MatMas von Mueh'
danou západní pomocí bupřed totalitou
ústava hodná Stalina a 60.
manu. když si odseděl 18
de zvýšena živoní úroveň měsíců z 3 roků vězení, k
výročí bolševické revoluVe smyslu Universální
(Pokračování na str. 4) nimž byl odsouzen v roce
ce.
deklarace Spojených nároVedoucí sovětský doktri- dů byla v Helsinkách znoPORUŠOVÁNÍ OBČANSKÝCH PRÁV
nář, Michal Suslov, to řekl vu slavnostně potvrzena
na plno v "Komunistu", mezinárodní dohoda o zaPod titulem Violations of Civil and Polítical Rights
ústřední revui KS SSSR. jištění a plnění lidských in Czechoslovakia and the Helsinki Accord vydala
státech,
Lze to shrnout do několi- práv ve všech
Rada svobodného Československa anglickou zptávu,
které
podepsaly
Závěrečka slov: plnění ustanovení
jejímž autorem j e Viktor M. Fic. profesor na Brock
z "třetího košíku" helsin- ný spis Evropské konfe- University v St.. Catherines. Ont.. Kanada (jeho poské dohody se bude řídit rence o bezpečnosti a spo- radci byli další členové RSČ Rudolf Fraštacký, Jiří
výlučně samojediným vý- lupráci. Od 1. srpna 1975 Horák, Vladimír Krajina. Martin Kvetko. Jožka Pejkladem a intencemi samo- však neuplynul ani den. skař. Mojmír Povolný. J. S. Rouček a Josef škvojcdiné strany. Bude se vý- aby v komunistických re- recký). Zpráva má 191 stran a byla předložena druhému zasedám konference v Bělehradě, která zkoumá
plnění závazků z Helsinek.
Edmund Řehák
Bylo to přesně načasované a důvod byl jasný: dne 4. října dopoledne, tedy
těsně před ofícíání m zahájením bělehradského setkání zástupců 35 evropských
a severoamerických zemí, vyhlásil v Moskvě Brežněv novou sovětskou ústavu.
Z hlavních ustanovení, týkajících se lidských práv, jak o nich hned referovaly
západní sdělovací prostředky však vyplývá, že tato " n o v á " ústava jde znovu
ve šlépějích ústavy staré, stalinské. To, jak jí potom v Bělehradě vychvaloval
šéf sovětské delegace Voroncov, že "přímo hospodářsko-socíálně zajišťuje občanům lidská p r á v a " , atd. muselo proto znít v uších západních delegátů jako
neomalená provokace. V ě d y ť dřívější Stalinova ústava byla taky "nejderoókraHčtější na s v ě t e " a taky přímo "hospodářsko-socíálně" zabezpečovala lidská
práva — na papíře a podle sovětského? výkladu.
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Capitol

H o u s e , 113 S w a n s o n

1

St.,

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

Vašim

-3-

Má šest částí. (I) O lidských právech a jejich porušování v době od r. 1948 do r. 1967: události Pražského jara: návrat útlaku po r. 1-969. (II) Helsinská
konference a postoj Husákova režimu k ní; otázky
suverenity; détente jako prostředek ideologického boje. (3) Lidská práva z hlediska závazků daných právním systémem Československa a vyplývajících z mezinárodních úmluv. (4) Charta 77 a 12 dokumentů,
vydaných po jejím uveřejnili. (5) Náboženský útlak.
(6) Rozpor mezi komunistickou vládou a fakty, jak
ie uvádí Charta 77.
V závěru se praví, že delegáti na bělehradskou
konferenci, kde se má zhodnotit, jak jednotlivé státy
dodržují helsinskou dohodu, by měli jasně prohlásit,
že právo j e na straně Charty.
RSČ

1975 za pokus o převezení
tří svých příbuzných z Východního Německa přes
Československo do Německa Západního.

— V Praze vzpomněli 70.
výročí založení
závodu
Praga, který vyráběl od
svého založení až do roku
1950 osobní speciální a nákladní automobily a autobusy. V posledních dvaceti
létech se závod orientoval
na výrobu automobilových
motorů a všech typů převodovek.
Součástí oslav
výročí byla také přehlídka historických automobilů Praga, již uspořádal na
nádvoří pražského závodu
Praga - car - club.

— Z Bratislavy došla soukromá zpráva, že při koupání ve vaně byl usmrcen
elektrickým proudem ing.
Marián Slameň, navrátilec, kterého využil režim
k protiexilové propagandě
v rozhlase, televizi i no-'
vinách. Smrt elektrickým
proudem se může zdát tím
záhadnější, že šlo o inženýra elektrotechniky.
— Ke zprávě v minulém
—• Krajský soud v 'Brně čísle o únosu letadla č s .
do Frankfurtu
soudil 6 osob z okresů aerolinií
Třebíč a Znojmo za "roz- dodáváme jména uprchlíkrádání majetku, v sociali- ků, kteří požádali v Něstickém vlastnictví". Eko- mecku o azyl: jde o býnomka strojní a traktoro-. valé zaměstnace pozemnívé stanice, 381etá Jarmila ho personálu ČSA, VI. ŤouF. dostala 8 roků vězení a palíka a R . Vlčkovou. ZáNěmecko odmítlo
byla dále odsouzena k ná-' padní
hradě škody převyšující jejich vydání do Českoslo230.000 Kčs, protože ne- venska, ale budou souzeni
oprávněně získávala po- v Německo.

kterých jednak používala
které
jednak
používala
pro vlastní potřebu a část
jich přenechávala personálu
benzínové čerpací
stanice. 451 etá čerpadlárka Marie S. byla odsouzena na 4 roky za machinac e s poukazy7 na benzín a
naftu, včetně jejich vyměňování za tuzexové poukázky. Další čerpadlářka
a čerpadlář dostali za podobná menší provinění po
2 letech žaláře a zbylí dva
byli odsouzeni podmínečně. Podobné praktiky jsou
obvyklé v celém Československu — občas to ovšem
někdo odnese vězením.

— Do Prahy na Universitu Karlovu přijel první
učitel mongolštiny dr. č a j
Luvsandžav.
— 12. října 1977 zemřel v
Praze po delší nemoci akademický malíř, grafik a
ilustrátor Jan Zrzavý ve
věku 87 let.

na šest měsíců", píše Práce dne 6. října. Nezmiňuje
se však o tom, jaké tresty
by stihly stávkující v Československu!

— Zatímco v jihočeských
honitbách jsou v plném
proudu odlovy jelení a
srnčí zvěře, začal na. severu Čech výlov rybníků.

— Jihočeské museum v
Českých Budějovicích d o stalo dar .— přemístěnou
budovu prvního nádraží v
Evropě. Bude v ní umístěn Památník dopravnictví a instalována výstava
o koněspřežní dráze.
— 65 let od svého založení oslavilo Pěvecké sdružení pražských učitelek
— V Piešťanech se konal koncertem pod vedením
IV. československý revma- sbormistra J. Vyskočila.
tologický kongres, jejž zahájil m i n i zdravotnictv — Podle statistiky DoSSR E. Matejíček, a jehož pravního podniku hl. m.
se zúčastnilo více než 500 Prahy se stále pohybuje
vědeckých pracovníků z 18 počet "černých pasažérů"
v pražských tramvajích
států světa.
kolem 0,5% všech cestují— "Vyhlášením výjimeč- cích.
ného stavu chce vláda
národního
australského státu Victo- —- Pracovníci
Okula -Nýrsko
ria potlačit stávku elekt- podniku
rárenských dělníků. Podle odešlou na počest 60. výzákonů výjimečného stavu ročí VŘSR celou letošní
mohou být stávkující po- výrobu brýlových obrub
trestáni vysokými pokuta- do SSSR. Mají se čim
mi' a odnětím svobody až chlubit!

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

LISTOPAD 1977
Jarka Vlčkova
•
1. listopadu 1822 se narodil slovenský spisovatel
a literární historik August Horislav Krčméry a téhož dne roku 1887 slovenský prosaik Petr Zván (vl.
j m . MUDr. Ervín Haléczy), autor biografického románu o slovenských tolstojovcích Ajhl'a, člověk!
•
řtezbář a pozlacovač Jindřich Eck se narodil 2.
11. 1877 v Praze. Jeho dílem j e vyřezávaný strop
, v zámku v N o v é m Městě nad Metují a vyřezávaná
výzdoba zámku Sinaj v Rumunsku.
• 3. listopadu uplyne padesát let od smrti spisovatele Karla Matěje čapka-Choda. V jihočeských Mlá
zovech pamatovali dlouho na jeho. návštěvy tamní
f a r y , kam jezdíval za maminkou a sestrou, jež ved
la domácnost tamnímu děkanovi Petříkovi. K pětadvacetiletému výročí jeho kněžského vysvěcení přivezl mu
darem odlitek Myslbekova Ukřižovaného. D ě j Čapkovy
hry Begův samokres je umístěn do mlázovSkého zámku.
• Zakládající člen Umělecké besedy v Praze, univ.
profesor vnitřního lékařství Karlovy university Emerich Maixner, se narodil 5. 11. 1847. Z jeho spisů je
velmi známá Speciální pathologie a therapie, již vydal již roku 1887.
•
Umělecký historik František X a v e r Jiřík se narodil 5. 11. 1867. Zajímal se o sklo, ale věnoval se
i keramice, o č e m ž svědčí jeho knihy Porcelán a Týnecká kamenina.
• 5. listopadu 1882 byl v sále pražského Žofína poprvé veřejně proveden cyklus symfonických básní
M á vlast B. Smetany. Koncert řídil smetanovský
dirigent Adolf Čech.
•
Sochař František Bílek se narodil 6. listopadu
1872 v Chýnově u Tábora. Je nejvýznamnějším zjev e m české symbolistní sochařské generace a s jeho
dílem se setkáváme na mnoha místech naší vlasti.
P r o Inářský zámek vyřezal Ukřižovaného, jeho hrob
na chýnovském hřbitově zdobí vlastní dílo, do zduchovělých nebes se vzpínající gesto Modlitby, na
hrobě domažlického starosty Petra Hany j e umístěna postava Kristova a na tamním hřbitově spatříme
i reliéf světice se sepjatými rukama na náhrobku
profesora Josefa Webera. V jihočeském Zdíkově visí na stěnách poschoďového domu staré školy Bílkovy portréty a kresby a nábytek celého interiéru
byl vyroben ve Volarech podle jeho návrhů. Knihovnu vědce Antonína Kříže v plzeňském bytě vyzdobil
Bílek dřevořezbou Tómy ze štítného. Sousoší " T v ů r ce a jeho sestra. bolesti" komponoval jako poslední
službu příteli ňejvěrnějšímu, a pomník stojí na Březinově hrobě v Jaroměřicích nad Roky tnou. A to
jest j e n nepatrný zlomek Bílkových děl roztroušených
po celých Čechách.
• 6. 11. 1902 se narodil profesor české literatury
na UK v Praze Jan Blahoslav č a p e k , který byl
pokračovatelem tradice Vlčkovy, Jakubcovy a' Hýskovy. Věnoval se hlavně písemnictví doby toleranční,
a duchu literatury předbřeznové, byl však též j e m ným portrétistou V. Dýka, M. Martena a Sv. Čecha.
• K nejrozsáhlejšímj pracím malíře Richarda Weinera, který zemřel 6. 11. 1972, patří výzdoba stropu
vestibulu pražského Karolina postavami alegorisují
čími jednotlivé vědní obory a výzdoba vestibulu nového smíchovského nádraží.
• 7. 11. 1867 se narodil divadelní a literární kritik
Jindřich Vodák, který od roku 1899 učil jako profesor na žižkovské reálce. Jeho dílo je již dnes širším vrstvám čtenářstva málo známé, jelikož je V o dák nikdy nesebral a nevydal knižně. Jako divadelní
kritik shromáždil tak bohatou zkušenost, že jeho pos u d k y ' d o d n e s vynikají jak pevnou základnou teoretickou, tak i svěžestí a přesností postřehu.
• Táborský advokát, spisovatel Jaroslav Maria (ví.
jm.' Jaroslav M a y e r )
zahynul 8. 11. 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi. Jeho r o m á n Váhy a
m e č byl rokui 1927 oceněn v soutěži Aventina. František Muzika nakreslil tehdy také vystihující spisovatelovu karikaturu.
• 9. 11. 1717 byl položen základ k zřízení inženýrské techniky v Praze tím, že stavové zemští konečně rozhodli zřídit "ingenieurskou profesuru" a jmenovali ing. Kristiana Josefa Willenberga profesorem
(Pokračování na straně 6)

V tomto'roku sa do popredia světověj veřejnosti opatovne dostávájú otázky
1'udských v s ť a h o v . Stalo sa to po tom, ako prezident USA Jimmy Carter opatovne nastolil do popredia d o m á c e j i zahraničnej politiky otázky l'udských práv
a ich podpory Spojenými štátmi. Aj k e ď otázky 1'odských v s ť a h o v majů b y ť
základnou myšlienkou a hlavnou starosťou všetkých štátov
v e ď štát je na
to, aby slúžil I'udu — ' t á t o nova politika vyvolává odpior a až nevraživé stanovisko Východnej Európy, Južnej Afriky, Ugandy a niekol'kých ďalších štátov.
Pravda, novodobá tragická skutočnosť povojnových čias — násilné rozdelenie státisícov rodin zosťáva ako hlavný znak politicky rozdelenej spoločnosti na Východ a Západ.
K ý m z jednotlivých štátov
Západu, ktoré sú v neustálej kritickej paljbe Západu za porušovanie i'udských práv. občania móžu slobodne opustit' Južnú
Afriku — a to aj farební
"občania — zatiaJ' Výehodná Európa násilné zdržuje nieien l'udi. ktorí by
radi opustili krajinu dočasné, ale aj rodinných
príslušníkov. ako sú deti.
rodíčia a pod.

Táto tragická skutečnost
je znákom iba tzv. socialistických štátov a neustá-

le vyvolává napátie v
vsťahov medzí štátmi.
Ochota Východnej E o r v p y
respektovat" tieto ť u d s k é
práva sa nezm-enila aai
prijatím Dekiáracie OSN
a ani Helsinských dohod.
Bohužiai- musíme konstatovat". že krajina nášho porodu — českoslovenk c — j e príkladom vo svetovom meradle ako sa nem a j í riešit 1'udské v s ť a hy pre spojenie rozdělených rodin. To potvrdzujú aj čiasla od roku 1972.
V roku 1972 dostalo povol enie v y s ť a h o v a t sa za

decembra 1976 53.544 osobám, č S S R pustna len
1.113 osob. (V tom• čase
SSSR
12.468,
PoFsko
33.253,
Rumunsko 5.924
osob). Tento rok ukazuje
ď a l š i e zhoršeme. Do m á svojimi rodinami do Ne- j a t. r. ČSSR povolila vymecke Spolkové Republiky s ť a h o v a ť sa do NSR len
z Východnej Európy celko- 152 osobám.!
Horšie čísla preukazujú
ve 23.574 osob. Z toho zo
SSSR 3.420.
z
PoEska len Maďarsko a Juhoslá13.482. z Rumunska 4.374, via. Pravda, pre iné dóz Maďarska 520. z Juho- vody ako československo.
siávie 884 a z Českoslo- Spominané dva štáty v
venska 894. V roku 1974. podstatě poriešili, aj k e ď
k e ď sovieti dovolili emi- nie úplné, v s ť a h y rodinJuhogrovat" 6.541 1'udom do ných príslušníkov.
NSR, Poliaci 7.825 oso- slávia dáva možnost' svobám, Československo toto j i m občanom vycestovat'
číslo
zmrazilo na 378 a j za prácou do zahranič i a , b e z zvláštnych obmedosob.
Situácia sa nezmenila zení. T ý m ien Českosloani po Helsinskej konfe- vensko ostává štátom, kto-renci!.
Kým
Východná rý má nejmenšie pochoEurópa ako celok dovolila penie a snahu riešit tieto
v y s ť a h o v a ť sa do NSR v závažné l'udské, problémy
čase od augusta 1975 do — spojenia rodin.
A to ešte nemáme po
ruke čísla o neporiešených
prípadoch, kde ČSSR bráni spojeniu rodin do iných
štátov Západu.
Hudstvo
dnes neočakáva propagandistické
dekiáracie,
ale
skutky, ktorých Východ
preukazuje vel'mi poriedko.
-gh-/Slov. hlas

Sovětská ústava a Belehrad

exilu, aby i z něho vychá- stále opakovat a zdůrazreži- zely napomahačské hlasy ňovat, že politický exil,
mech střední a východní pro takovou západní diplo- hodný tohoto jména, musí
musí hájit a musí
Evropy, znamená nepočí- macii, která ve svém vy- mít,
"ofensivní
tat s tím, že hospodářská, jednávání se sovětským propagovat
lidských
práv"!
finanční a technologická blokem nevyniká intuicí, ideál
ale
vyniká
neiniciativou.
Jistě,
s
inteligentní
odvapomoc především umožňuMOŘE KNIH . . . !
je další sovětské zbrojení A už vůbec není věcí po- hou, ale taky s odvážnou
Bass: Klapzubova jedea vzrůstající
sovětskou litického exilu, aby se do- inteligencí. A nikoli přitanáctka, London: Bílý
diplomatickému
subversi na celém světě. stával do stejné fronty s kávat
tesák, Mrštík: Pohádka
kšeftovními
zájmy
mezi"kašíčkování"
některých
Mimo to
každá pomoc,
máje . . Mayovky, Verkterá ve střední a východ- národního kapitalismu a západních kruhů.
aeovky, detektiv., dobVedle výstrahy z " n o v é "
rodružné a stovky jiní Evropě posiluje komu- jeho mnohostátních sponých. — Preisner: Krinistické režimy, je nepřá- lečností. Tím by byl nut- sovětské ústavy a Suslova
tika
totalitarismu —
ně vzbuzen dojem, že je výkladu přišla z Moskvy
telským aktem proti taslovníky, nauč. slovníto společný podraz všech k zahájení bělehradského
mějším podmaněným náky, knihy lékař., zatěch, kteří v podmaněných setkám ještě i jiná výstrahradn. aj. — Měsíčník
rodům.
zemích
riskují
vězení, ha pro západní delegace.
ROZHLEDY
včetně
. Přijímat sovětskou thesi zdraví i životy v boji za Poslal ji Andrej Sacharov
Seznamov.
věstníku,
o. "neřešitelných problé- uplatnění lidských práv. A a byla
jednotí, čísla $ 1.50.
velmi stručná:
KRÁSNÝ ROMÁN pro
m e c h " v y ú s ť u j e do pora- tito lidé naopak žádají od " B e z plného uskutečnění
čtenářky románů, jedženectví
a
kapitulace. Západu rozhodný postoj všech lidských práv> v cenotí. č. 75c.
OBJEDPro domov a tudíž i pro vůči sovětskému bloku a lé Evropě nebude v ní
NEJTE !
CENTRUM
exil neexistuje — nemůže mravní, politickou a diplo- uskutečněna ani opravdoKNIH, P . O. B o x 3483
" C " , Hamilton, Ont.,
a nesmí existovat — " n e - matickou podporu pro svo- vá bezpečnost. NekapituCANADA
řešitelnost" lidských práv. je snahy. Je proto nutné lejte před t o t a l i s m e m ! "
V lidských právech je revoluční síla. V nich jsou
naše duchovní zbraně, naČESKOSLOVENSKÝ K L U B V QUEENSLANDU,
še mravní rakety a mrav25 Upfield St., Rochedale — Brisbane,
ní tanky. Není proto věcí
pořádá v neděli 20. listopadu 1977 od 4. hodiny odpolední
(Pokračování

v

se str. 3)

komunistických

KONCERT
RESTAURANT

F r u i t Salad
Farm
MARYSVILLE, Vic.
Česká kuchyně.
Občerstvení
7 dní v týdnu.
Tel. (059) 63-3217

Písně mé vlasti
MILUŠKA Š I M K O V Á
mezzosoprano

GEOFFREY A R N O L D
•

dirigent a chorusmaster

členové Australské opery
(Poslední koncert Milušky Šimkové před zájezdem .
do Kanady a na Nový Zéland)

HLAS

DOMOVA
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Analysa
Ferdinand

Peroutka

s e lesstifiíce Spojených národů roku 1948 usnesla na vytvoření státu Israel, jednala ve zvlášt1K «flhnca. BySo krátce po dokonalém vítězství, poražení bylí bezmocní, slabí neměli více moci než mají
tflflihn, ZOžSo se snadným přetvářet svět, krájet státy, přestěhovat milion nebo dva miliony lidí odněkud
Tato
situace pominula, autorita jednoho vítězství byla vyčerpána. Mír na Středním východě
¿•jpwJii nevyzpytatelně. Navždy zůstaňme u toho, že vytvoření státu Israel byl ušlechtilý čin svědomí
• paÉBtanraEj nad tím, co se stalo. Ale vychází najevo, že obtíže byly podceněny.
ppheaa třiceti let, jež uplynuly od usnesení vítězů o státu Israel, se odehrával postupně děj, jejž nelze
saannt jKBa.k než tak, jak je nazýván: arabskou renezancí. A nyní se ptejme, co je pravděpodobné. Je
PMMEi»deÍHié, že Arabové jako celek vstoupí nyní do jakéhokoli vyjednávání bez vědomí té moci, jafKBtt; -Wf saS. (TSajl.
s nadějí na úspěch.
Nezdá se v této chvíli,
že sé věci berou • tímto
směrem. V Israeli nastoupila nová vláda a vyhlásila územní požadavky, které ve své podstatě jsou
založeny na textu Bible.
V Bibli stojí to a ono, budiž t o ' nyní uskutečněno.
Jak ani jinak není možno,
potká se to v širokém
světě s určitým cynismem.
Tento svět prodělal historickou periodu plnou převratů a nejistot. Státy byly děleny, smluv nedávno
uzavřených nebylo dbáno,
přátelé a chráněnci byli
bez rozpaků opuštěni. Bylo to jako zemětřesení, historie byla bez pevných
trámů. Anglie ztratila celé impérium. Svět se přesvědčil o své proměnlivosti. Avšak nová israelská
vláda žádá, aby v územním sporu jako rozhodující
argument byl přijat několik tisíc let starý text Bible.

Provádíme veškeré práce oDtické
přesně, rychle a za levr>^ ceny
^ ^í^r.rT""''"*»•'' • ^
_ •
/ '
^

•
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f,

./ \

CHRPA
Optical Service

573 Hampton St.,
Hampton, Víc.

Telefon 598-5756

tomek celé řady filosofů.
Svět kritický a skeptický,
v němž i atheismus dobyl
svého místa. Jak je pravděpodobné, že takový svět
bude přikládat náboženskému argumentu jednoho
SVU měla ve dnech 7. až 9. října své výroční valné
národa sebemenší důleži- shromáždění, spojené s vědeckou konferencí a výtost? Jestliže žádnou, jak stavou obrazů. Zasedání se tentokrát konalo v Ottawě, hlavním městě Kanady, kde m á společnost velmi
dále?
čilou místní skupinu, vedenou mladým Ing. JaromíNaopak věci jiné jsou rem Koubou. Na americkém, kontinentě je tato skuvíce než pravděpodobné, pina unikátní tím, že se skládá převážně z posrpnomohou být pokládány za vých emigrantů.
Program začal v pátek o 7. hodině večer, kdy míjisté. Otázka Palestinské
stopředseda SVU, Dr. Josef Škvorecký, otevřel krátdomoviny ani nezmizí ani kým, ale vystižným projevem výstavu obrazů v sále
neoslábne.
Toho je si otawské státní knihovny. Výstava potrvá deset dní,
Amerika, přítel Israele. obeslalo ji 40 českých a slovenských malířů v zahradobře vědoma. Území, po- ničí a jak ukazovala neobyčejně dobrá návštěva již
prvého dne, dovedla vzbudit pozornost kanadského
kládané za Palestinskou publika.
domovinu, bylo Israelem
K 8. hodině zasedal krátce výbor, aby rozhodl dvě
dobyto ve válce před de- důležité- záležitosti, totiž, aby podle stanov zvolil náseti lety. Nová israelská stupce zemřelého generálního tajemníka Dr. Hanuše
vláda. pokud se o tom pro- G. L e s y a poté se poradil o tom, zda a které osoby
Samotnou povahou věcí
navrhne valnému' shromáždění k udělení čestného,
jevuje. je zatím neobyčej- či zakládajícího členství. Po krátké diskusi učinil výje Israel odsouzen být
ně vzdálena
pomyšleni bor rozhodnutí v análech SVU neobvyklé .— zvolil
obléhanou menšinou v poc
i
o
území
vyklidit
a pora- profesorku ruštiny na George Washington Universičetném a stále početnějžeayiE
vrá®_
Pokud
je ty, Dr. Věru Bořkovcovou, za generální tajemnici. Dr.
Nejistotám, jež po usneším — nyní následkem oleBorkovcová je první ženou, která zastává tuto klísení Spojených národů zů- zsáma mapa světového ve- čovou funkci v SVU.
jového bajkotu i bohatém
staly. nová israelská vlá- řejného mínění, j e v té
— arabském okolí, někdy
Poté se výbor usnesl, že doporučí valnému shroda čelí — jak? Argumen- věci nová israelská vláda máždění, aby udělilo čestné členství SVU nositeli Noaž absurdně bohatém. Natem náboženským: Bůh v naprosté menšině, zdá belovy ceny, Dr. Carltonu Gajduškovi, dále vědci svěsnadě" je závěr, že Israeli
tového jména, MVDr. Františku Královi, profesoru
je třeba souhlasu a podZastavujeme se. Snad určil naše hranice. Tu se. že v menšině jednoho. veterinární medicíny pennsylvánské university a ko-.
Amerika
o
tom
poslala
do
pory aspoň jedné vlivné snaha po stručnosti nás opět třeba se ptát. co Je'
nečně největšímu žijícímu českému žurnalistovi Ferjehož dinandu Peroutkovi.
části světa. Patrně i dal- svedla, abychom užívali pravděpodobné. V moder- Israele varování,
Zakládající členství bylo navrženo in memoriam
ší závěr vyplývá: program jednoho slova, kde bylo ním světě, jak j e j známe, r.aléhavý tón j e zřejmý.
pro zesnulého Dr. Hanuše G. Lexu, jakož i; pro býAvšak
israelská
vláda
náboženské
autority
J
S
O
H
V
Israele by měl být tako- třeba dvou slov.
Řekli
valého předsedu švýcarské skupiny SVU, reverenda
vý, aby jej mohla ona jsme opětovně, že Spojené nepochybném ústupu- Je chvatně buduje v tomto Přemysla Pittera.
vysoce
sporném
území
vlivná část světa obhajo- národy
vytvořily
stát '.;: světský- většino« s poValné shromáždění, které následovalo, uctilo povat na rpezinárodním foru Israel. Pravda je. že jej těšením svěsský svět. po- (Pokračování na str. 6) vstáním a minutou ticha památku členů SVU, kteří
zemřeli, od srpnového sjezdu 1976 a poté vyslechlo
smuteční projev Dr. Rudolfa Šturma, v němž řečník
vyzvedl velikou práci Dr. Hanuše Lexy ve funkci
generálního tajemníka SVU, již tento zastával od
podzimu 1968 až do své smrti, dne 14. srpna tr.
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLFČKY,
Následovala zpráva předsedy, Dr. Miloslava RechSMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ
ŠAŠLÍKY
cígla a poté zprávy ostatních funkcionářů SVU. Z
nich bylo patrno, že tato organizace roste poetem
svých členů' i počtem místních skupin v různých zeMLADÉ K R M E N É KACHNY, KUŘATA
mích, větší aktivitou zvyšuje svůj vliv a její finance mají stále se zlepšující tendenci. Přítomní si se
V
FRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVF
A
UZENÁRSTVI
zájmem také vyslechli zprávu ediční a publikační
komise a prohlédli si zejména právě vydanou rozsáhlou bibliografii Esther Jeřábkové, nazvanou Czechs
m d Slovaks in North America: A Bibliography, která je největší prací toho druhu o Češích a Slovásích ve Spojených státech a Kanadě a bez níž se
žádný historik' našeho krajanství neobejde.
Návrhy výboru; na jmenování čestných a zakládajících členů byly přivítány potleskem a jednomyslně
přijaty. Valné shromáždění také schválilo rezoluci,
připravenou Dr. škvoreckým, která vyzývá k proElektrik» •» City: číslo 47 {z Collins Sr. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
;estům proti potlačování základních práv a svobod
v Československu. Tato rezoluce je potvrzením stačíslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
noviska, jež SVU zaujala svým "Prohlášením o nutnosti prohloubit svobodnou tvorbu, yýzkum a šíření
JAKOSTNÍHO MASA A U Z E N I N VŠEHO D R U H U
nyšlenek", vydaným na sjezdu v r. 1976.

Mfeiii data světové důleíSseSě patří ten den, kd.y
•Lejssf bojkot byl vyhláš o l . Nikdo ještě nedovede
HeL jakou konečnou sílu
feeée mít. Některé západní
evropské státy jej z dobrých
důvodů cítí jako
ssryčku na svém hrdle. A
stiyž se jedná o Israel
Éyto státy hledají kout,
fea® by se ukryly. Někter é se vpravili i do jakési
poníženosti.
Ve Francii
vláda dohlíží, aby podmínky arabského bojkotu byly
plněny. Není známo, kdo
v západní Evropě by se
měl chuť
exponovat ve
prospěch Israele. Ať morální stránka toho je jakákoli, je tomu tak.

jen vyhlásily. Stát je tehdy vytvořen, jestliže jeho
hranice jsou určeny. Tento úkol Spojené národy odložily, nebo před ním couvly. Spokojily se něčím, co
může státní věda pokládat
jen za jakýsi manifest. Následkem byly třicetileté
arabsko-israelské boje a
války, hranice byly —\poclle štěstí válečného — ty
a ony, nikdy více než jen
demarkační linie -příměří
smluveného na chvíli. Jako vlády předešlé nová
israelská vláda má v rukou jen onen manifest
Spojených národů. Jestliže
vlivný přítel Israele vyhlásí
svou
"nezlomnou
pedporu" Israele. co to
znamená? Které hranice
je
ochoten
podporovat,
třeba i hájit spolu s Israelem?
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zmíněné školy, na níž byly přednášky zahájeny 7.
ledna 1718.
•
9. listopadu uplyne sto let od smrti spisovatele
a politika Karla Sabiny. Patří k našim prvním libretistům. P r o Smetanu napsal Prodanou nevěstu a Brambory v Čechách, Blodkovi libreto k opeře V studni a. Zítka, Fibichovi Bukovina, Bendlovi Starého že ;
nicha, šeborovi Templáře na Moravě a Rozkošnému
Mikuláše.
• Profesor a ředitel Státní grafické školy v Praze
Ladislav Sutnar se narodil 9. 11. 1897 v Plzni. Měl
velký podíl na čs. exposici n a světové výstavě v.
Paříži r. 1937. Krátce nato připravoval čs. exposici
pro světovou výstavu v New Yorku. Roku 1939 od' jel s částí exíponátů do USA, kde po nacistické okupaci československa natrvalo zůstal.
• 9. 11. 1907 se narodil v Teplicích český klavírní
virtuos a pedagog František Maxián. Základy ve
hře na klavír! dostal od V. Kurze na pražské varhanické škole, kde sám od r. 1939 vyučoval. Kritika
oceňovala velmi kladně jeho interpretaci Smetanových Českých tanců, Novákova Pana, Sukova cyklu
Životem a snem a Dvořákova Koncertu g-moll pro
klavír.
• 6. října 1895 byl na vrchu Hrádku, nad rodištěm
chodského " r e b e l a " Jana Koziny — Sladkého, odhalen památník, jenž vyvěrá z kozinovské tradice
obnovené Jiráskovými Psohlavci. Tvůrcem plastického zpodobení Kozinova byl Myslbekův žák F. Hošek, sochu však vytesal podle jeho modelu č . Vosmík
namísto Hoška, který r. 1896, tedy v následujícím
roce po odhalení zemřel. Jan Sladký — Kozina se narodil 10. 11. 1652 v Újezdě.
• Do pražské hudební historie se ze stavitelské a
hudebně vzdělané rodiny Kaňků nejprosluleji zapsa 1
Jan Kaňka mladší, který se narodil 10. 11. 1772.
Právník, děkan právnické fakulty a rektor Karlovy
university, zemský advokát a titulární rada kurfiřta
hessenského byl spoluzakladatelem Cecilské jednoty
a členem Žofínskp akademie. Na sedmdesát jeho skladeb ve slohu staršího klasicismu je už téměř zapomenuto, zapomenuta i opera Balli tedeschi zkomponovaná podle Mozartovy Figarovy svatby.
• 10. 11. 1872 se narodil akademik ČSAV František
Klokner, jehož oborem bylo pozemní stavitelství.
• V roce 1948 vyšla v Bratislavě kniha Zvon svoboby, již napsal Záviš Kalandra, který se narodil 10.
11. 1902. Byl popraven za Gottwaldova režimu 'spolu
s dr. Miladou Horákovou.
• 10. 11. 1947 zemřel vsetínský rodák, houslista a
skladatel Richard Zika, primárius a zakladatel Pražského kvarteta.
•
Slovenský barokní spisovatel Hugolín Gavlovič
se narodil 11. listopadu .1712 v č e r n é m Dunajci. Jako člen františkánského řádu se věnoval literatuře,
obzvláště náboženské, a mezi jeho spisy vyniká Škola křesťanská a Škola duchovná. Výňatky z Gavlovičových spisů uveřejnil J. Mišianik v knize Anto
lógia staršej slovenskej literatúry, jež vyšla v Bratislavě roku 1964.
• 12. 11. 1972 zemřel universitní profesor Antonín
škarka, který se zabýval starou českou literaturou
a literaturou doby barokní. Pořídil úplnou edici díla
Adama Michny z Otradovic.
• Mezi čelakovského epigony, kteří
rodní píseň, počítáme i Václava
který je autorem znárodnělé písně
Narodil se 13. 11. 1812. Redigoval v
absolutismu vládní"Pražské noviny.

napodobovali náJaromíra Picka,
Bývali Čechové.
době rakouského

• Spoluzakladatel Pěveckého sdružení pražských učitelů, dirigent, sbormistr a skladatel František Spilka
se narodil 13. listopadu 1877. S P ě v e c k ý m sdružením
provedl poprvé souborně sbory B. Smetany.
•
č e s k é kvarteto, jež poprvé vystoupilo na veřejnosti 13. 11. 1892 v R y c h n o v ě n. K., dobylo si záhy
čestné místo mezi nejlepšími světovými kvartetními
sdruženími. Olej z r. 1914 H. Boettingera č e s k é kvarteto nám. zachoval podoby všech jeho členů (Suka.
Hoffmanna, Nedbala a B e r g e r a ) .
• První rozměrnější skladba spisovatelky Terézy
Novákové Maloměstský román, který vyšel r. 1890.
byl věnován Karolíně Světlé, která ji pro literární
dráhu získala. Celým dílem Terézy Novákové, jež
zemřela 13. 11. 1912 v Praze, se zabýval literární
kritik F. X . Šalda v Duši a díle, A. Pražák v Míze
stromu a J. Novotný v Kraji a , díle T. Novákové.

se

str.

5) tel mezinárodní
politiky
vře nezaručitelným způsobem. Střední východ je
svrchovaně výbušné území, a j e srozumitelný požadavek Israele, aby celé
jeho území, každé město
i každá osada nebyly v
případě nové války hned
dosažitelný arabské artilerii. Je i srozumitelná oposice Israele proti -tomu.
aby jeho hranice byly tak
oslabeny nebo tak se rozplynuly, že by přístup teroristů byl nezamezitelný.
Že teroristé existují, to neKdyž roku 1948 Spojeně ní třeba obšírně dokazonárody vyhlásily existenci vat.
státu Israel, co měly "na
Stanoviska na 'Středním
mysli?
Není nic, co by východě se nebezpečně vysvědčilo o jiném, než že hrocují. Nová
israelská
chtěly založit útulek pro vláda pravděpodobně storasu rozptýlenou a, jak se jí v čele těch, kdo jsou
ukázalo, snadno a strašli- přesvědčení, že Israeli se
vě zranitelnou. Tato vzpo- od Arabů, ani od těch nejmínka m i m o jiné m á tu mírnějších, nedostane skucenu,
že zavazuje také tečného míru, že nikdy
sovětské Rusko, které ved- nepřestanou usilovat o pád
le Ameriky bylo nejmoc- státu Israel a vstřebání
nějším přímluvčím takové- Israelitů ďo moře Arabského útulku. Jestliže ovšem- ho. Každý stát je naplněn
je možno sovětské Rusko rozdílnými, míněními, a
k něčemu trvale zavázat. snad
by v mysli
části
Israelitů
mohla
převážit
Jestliže útulek, tedy jaký? Zdá se rozumné, že myšlenka, že novou válto má být pokud možno kou mohli, by získát další
útulek bezpečný, jinak by kousek . aspoň dočasné jisotva
zasluhoval názvu vStoty. Nepochybují, že by
útulek. Israel m á nepo- to byla válka ještě pro né
chybně na paměti, že ko- vítězná. Na druhé straně

nové ísraelské usedlostí,
které mají zřejmé vzezření pevností. Na kritiku odpovídá, že Palestiňanům
v israelškém státě se povede lépe, než by se jim
vedlo ve státě samostatném a že svým nacionalismem si jen škodí. Zajisté by se jim v některých,
snad mnohých ohledech
vedlo lépe. Ale kdo kdy
v dějinách tomu nebo onomu národu vymluvil nacionalistické cítění, když se
mu chtělo tak cítit?

OBĚD HÁBEŠSKÉHO CÍSAŘE
Bohumil

Hrabal

A tihle černí kuchaři, když bylo prostřeno pro
třista hostí, a auta už je začala svážet a vrátní otevírali limuzíny, tak tihle černoši stačili na dvoře
nejen upéct selata a berany, ale v kotlích stačili
uvařit polévky z tolika masa, že šéf nelitoval, že
nakoupil tolik z á s o b . . . a potom přijel sám Hailé
Selasié v doprovodu ministerského předsedy a všichni naši generálové, a všichni potentáti habešských
vojsk, všichni byli ověšení řády, ale císař přijel a
tak si nás všechny získal, byl jen v takové bílé unif o r m ě , bez řádů, jen tak nalehko, jen měl na prstě
veliký prsten, ale jeho členové vlády, nebo nějací
atamani těch kmenů, ti byli v pestrých přehozech,
a někteří měli s sebou veliké meče, ale jak usedali
tak bylo vidět,.že mají chování, byli tak nenucení,
ve všech sálech hotelu Paříže bylo prostřeno a u
každého talíře se třpytil zlatý příbor, sady vidliček
a nožů a lžičenek a pak byl Hailé Selasié .přivítán
srdečně ministerským předsedou, Hailé hovořil jakoby
štěkal, a tlumočník překládal, že císař habešský si
dovoluje pozvat hosty na habešský oběd . . . a ten
jeden v kartonových šatech, tlustá figura obtočená
desetimetry barevného sukna, zatleskala, a my jsme
roznášeli předkrmy, které černí kuchaři připravili v
•naší kuchyni, studené telecí s černou omáčkou, jen
jsem olízl prstem ukáplou tu majdu a zakuckal jsem
se, tak to byl silný extrakt, a poprvně jsem viděl,
jak číšníci, když zastrčili elegantně talířky, jak se
zvedli naše zlaté vidličky, třista zlatých vidliček a
nožů se blvštělo sály restauračních m í s t n o s t í . . . a
vrchní dal znamení a dal- nalívat sklenky bílého moselského vina, a nastala moje chvíle, protože iak
jsem viděl, zapomenuli, nalít vína samotnému císaři,
vzal jsem láhev do ubrouska a ani jsem nevěděl, co

syrský president prohlásil,
že válka je nevyhnutelná,
nebude-li palestinský problém řešen v arabském
smyslu. Přišlo již mnoho
válek, které nebyly předvídány. Nepřišla by válka
předvídaná ještě snadněji?
Přátelé Israele budou
mít mnoho další práce,
patrně na té i oné straně. Rychlé výsledky sotva
mohou být očekávány. Bývalý americký zahraniční
ministr Kissinger byl kricisován za to. že se snažil přivodit mír na Středním východě "krok za krok e m " . Mohlo se zdát, že
kritikové
znají
zbůsob
rychlejší. Avšak Kissinge-

rovi nástupci po nějaké
době ohlásili svůj nový
.způsob těmito s l o v y : : " č e kat a dívat s e . " Tím zajisté není ohlášeno, že rychlý způsob, jak řešit složi-,
té otázky Středního východu, byl již objeven.

DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI 1 ,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVÉ
A NEJLEVNĚJI
v Melbourne.
Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL
F. 115, 259 Malvern Rd.
South Yarra, Víc.
Tel. 269-2465

Dvacetileté zkušenosti z všestranných

služeb

cestujícím v Austrálií nebo do zámoří.
Zařizujeme též cesty včetně plného zaopatření
a ochotně obstaráváme potřebné dokumenty
(pasy,- viza atd.) k strávení příjemných dovalených nebo obchodních cest.
Naše zvláštní oddělení V á m může být nápomocno při organizování obchodních cest všeho
druhu.
Obraťte se s důvěrou na paní E. WOLKovou
(možno volat česky neb slovensky)

ASTRA T R A VEL P t y. Ltd.
320 St. Kílda Rd., Melbourne 3004.
Telefon 699-1255,
v případě nutnosti po hod. 509-3535.

mí to napadlo, když jsem přistoupil k císaři, přiklekl
jsem na jedno koleno, jako ministrant, uklonil -jsem
se. ale když j s e m vstal, tak všichni se na mne dívali a císař mi na čelo. vlastně do čela vtiskl kříž,
tak mi prstem požehnal, a já j s e m mu nalíval . . . a
za mnou stál vrchní od hotelu Šroubek, který to zapomenul. a j á j s e m trnul, co j s e m to vyvedl, a
hledal j s e m očima vrchního pana Skřivánka, a viděl
jsem. že přikývl, a měl z toho radost, že já jsem tak
pozorný . . . a já jsem odložil láhev a díval jsem se,
jak pomalu císař jí. jen tak omočit ve š ť á v ě kousek
studeného masa, a jakoby jen ochutnal, přikývl a
zvolna žvýkal a dal vidličkou křížem na znamení,
že už m á dost . . . upil trochu vína a dlouze si utíral
vousky ubrouskem . . . a pak. se nosila ta polévka,
a zase ti černí kuchaři byli tak hbití, snad proto
jim bylo pořád zima, a že pili pivo, ani jsme nestačili nastavovat šálky na polévku, tak rychle jednu
sběračka za druhou, že i ti detektivové, přestrojení
za kuchaře, se tomu divili a taky to bych zapomněl,
taky se ti tajní nechali vyfotografovat s černými kuchaři na památku, a zatím naši kuchaři na dvoře
zvolna nad řeřavými uhlíky otáčeli tím plněným velbloudem, kterého pomazovali mašlovačkou udělanou
z víchy máty, kterou namáčeli v pivě,. to vymysleli
ti černi kuchán, hlavní kuchař, když přišel na to
mašlovaní se radoval a řekl, jak přeložil tlumočník,
že za to asi mohou kuchaři očekávat řád Marie Terezie, a pak po tom chodu, spadla se všech kuchařů
a služek a vrchních a pinglů a číšníků tíseň, protože
ti černí to všechno zvládli, ač pořád do sebe lili pivo . . . a já jsem byl vyznamenán, že já jsem od
samého císaře, jak mi řekl tlumočník byl varován,
abych dál podával jídlo a pití císaři, a já jsem pokaždé ve fraku poklekl na jedno koleno, a pak jsem
podal a pak zase ustoupil a dával pozor, abych včas
ha znamení dolil nebo vzal talíř, ale císař jedl tak
málo, jen si tak umazal ústa, jen jako vrchní ochut-
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(Rukopis, vydaný cyklostylovaně 1977)

Zamindrákovaný číšník
Podle vlastních Hrabalových slov, které této novele předesílá, nejde tu o
konečný artefakt, určený k vytisknutí v knihu. Je to první náčrt, psaný " v
prudkém letním slunci'', které bralo autorovi možnost kontroly a c h u ť k ní,
náčrt, který bude Hrabal " m í t jednou čas a odvahu znovu a znovu smolit a
přepracovávat k jisté klasičnosti . . . , anebo vzít prostě nůžky a vystříhat z
n ě j ty obrazy, které odstupem času budou mít ještě svěžest". Autor si tedy
sám slibuje revizi textu, kdyby se vyskytla naděje, že se rukopisu některý čs.
nakladatel ujme. Tato naděje však Hrabalovi ani po jeho sebekritice zatím
nekyne a obáváme se, že právě tahle próza zůstane pro čtenáře v Československu tabu. Jde totiž o otevřenou chválu plného života v první republice, kterému
nástup komunistů ustřihl křídla a odsoudil ho k chudáctví.

vy historky za snahu "starého senily", který chce
"sobě, slečnám i nám, namluvit svou neztenčenou
sílu, vymluvit se ze své
bolesti", pak je to dvojnásob pravda v případu
číšníka.

Je malé postavy, nepříliš vábného zevnějšku a
všechny ty závratné kotrmelce
jsou
způsobeny
touhou
vykompenzovat
tento tělesný nedostatek.
To je psychologický základ této Hrabalovy novely: snaha hrdiny vyrovnat
se normálně rostlým lidem, k níž se později přidružuje i předsevzetí vyrovnat se bohatstvím pražským
hoteliérům.
Ale:
strýc Pepin
plácá páté
přes deváté, jeho příběhy
se švejkovsky navlékají
bez ladu a skladu na iluzorní nit neexistujícího děje. V novele "Obsluhoval
jsem anglického
krále"
hraje děj hlavní úlohu,
příhody vyplývají přímo z
něho a odbočky švejkovské asociace jsou poměrn ě řídké.

Dítě vypráví naprosto
nedisciplinovaně, jako slýcháme v hospodě. Spousta
slov je zbytečných, je to
neukázněnost strýce Pepina z "Tanečních hodin'"'
i z "Postřižin"', nadměrná
štědrost, marnivost slovy,
typická pro strejce u piva. A samosebou i hyperbola, využívaná vpravdě

hyperbolicky; číšník nadsazuje
nejen
milostné
akty, které předkládá čtenáři až za hranici pornografického, dosud neobvyklého i u takového milovníka všeho, co dělá život životem, jako je právě
Hrabal. Ani strýc Pepin si
neukládá před slečnami
rezervu co do líčení milostných avantýr, ale přece jen nejde do takových
detailů, před nimiž se číšník nezastavuje, jichž se
nezalekne, nýbrž s gustem
je předkládá k věření. Sexuální otázky nejsou samoúčelné.
nejsou psány
pro vzrušení čtenáře, i
když dávají " f l e k á " Fanny Hillové, o lady Chatterleyové ani nemluvě. Milostné zážitky jsou stěžejPříběh číšníka Dítě je
ní otázkou číšníkova životmožno ryze f o r m á l n ě přiního příběhu. Jesliže Vácrovnat takřka ke stavbě
lav Černý pokládá Pepinoantického, aristotelovské-

navač, přivoněl, maličko pojedl a usrkl vína, aby
dál se bavil s ministerským předsedou a hosté se
čím dál víc vzdalovali v pořadí a hodnosti od toho,
který tuhle hostinu dával, ti jedli a pili čím dál
víc a hltavěji, až tam u stolů na samém konci a přistěncích nebo ve vedlejších místnostech tam jedli
tak, že pořád jakoby měli hlad a tedy jedli housky,
dokonce jeden host jedl a snědl ze tří květináčů
solí a pepřem posypané květy bramboříků . . . a detektivové stáli na rozích a úhlech místností ve fracích jako číšníci' se servítky přehozenými přes ohnuté
paže a dávali pozor, aby někdo neukradl nějaký náš
zlatý příbor . . . a tak se blížil vrchol oběda, černí
kuchaři brousili dlouhé šavle, takové košeráky, pak
dva černoši ten špíz zvedli na ramena, třetí utřel
věchýtky máty peprné břicho velblouda a vešli do
restauračních m í s t n o s t í . . . a prošli sálem a přístěnkem a císař se zvedl a rukou ukazoval na pečeného
velblouda a tlumočník překládal, že to je specialita
africká a arabská . . . maličká pozornost habešského
císaře . . . a dva pomocníci přinesli doprostředka hotelu dva vály na prasečí zabíječku, dali je k sobě,
a dvěma kramlemi je s b i l i . . . a na tenhle obrovský stůl položili toho velblouda a přinesli nože a dlouhými řezy přeřízli velblouda na půlku a tu půlku
n a další půlku a\ ohromná vůně se linula a neustále
v každém tom řezu byl kousek velblouda a antilopy
a v té antilopě krocan a v tom krocanu ryby a^ nádivka a spečené věnce v a ř e n ý c h v a j e c . . . a číšníci
nastavovali talíře a podávali od císaře postupně toho
pečeného velblouda a já jsem poklekl a císař mi
pokynul očima a já jsem mu podal to jejich národní
jídlo . . . které muselo být výborné, protože všichni
hosté ztichli, a bylo slyšet jen to, co bylo krásné
na pohled, ( cinkot našich zlatých vidliček a nožů . . .
a pak se stalo, co ještě n á m a mně, a snad ani
panu vrchnímu Skřivánkovi se nestalo, nejdřív nějaký vládní rada, známý labužník, tak byl nadšen

tím jídlem, tím velbloudem, že vstal a začal křičet,
tak křičel a v obličeji vyjadřoval nejvyšší nadšení,
ale jak mu tak chutnalo, tak i to mu bylo málo, ta
grimasa, začal jakoby cvičit, jako o sletě, a pak se
bil v prsa. a zase si vzal kousek v o m á č c e , a teď
to jídlo na n ě j působilo tak, že i ti černí kuchaři stáli
s těmi košeráky a dívali se na císaře, ale císař byl
na ta asi zvyklý, jen se usmíval, tedy usmívali se i
černí kuchaři, usmívali se a pokyvovali hlavami ati náčelníci zabalený do vzácných látek se vzorkyjako mívala babička na zástěrách, nebo pestrých
dyftynových látkách a ten vládní rada se neudržel
a vyběhl a křičel na chodbě a zase přiběhl a vzal
si ještě jednou na vidličku a to byl vrchol, protože
utíkal a křičel, utíkal až před hotel a tam volal a
tančil a jásal a bil se v prsa a zase vběhl nazpátek
a v jeho hlase byl zpěv a v j e h o nohách tanec díkůvzdání za tak dobře upraveného nadívaného velblouda, a zničehonic se poklonil těm třem kuchařům,
hluboko, nejdřív po rusku až po pás se klaněl a potom až k zemi. Druhý jedlík nějaký generál na penzi, ten zase se díval jen na strop a vydával dlouhý
tesklivý vysoký tón, takové dlouhé slastné kvičení,
které v kadencích stoupalo, jak si vzal další sousto,
tak žvýkal a kvičel a kníkal a kousal masíčko, a
když si dal hlt žernoseckého ryzlinku, tak se vztyčil
a kňučel tak, že i černí -kuchaři to pochopili a radostně volali, jes. jes, samba, jes! A to potom bylo
asi příčinou, proč se nálada natolik zvedla, že ministerský předseda si podal ruce s císařem a vběhli
fotografové a všechno se fotografovalo, neustále
třaskalo prudké světlo a v jeho bengálské záři si
tiskli naši a habeští představitelé ruce . . .
Když Hailé Selasié, ukláněje se, odcházel, všichni
hosté se ukláněli také. generálové obou armád si vyměňovali řády, navzájem se dekorovali a vládní radové si připínali hvězdy na fraky k boku, hvězdy
a šerpy přes prsa, které dostali od císaře a já, ten

Novela
"Obsluhoval
j s e m anglického
krále"
nese všechny známky nepropracovanosti,
zároveň
však. všechny typičnosti
vyzrálé Hrabalovy tvorby,
a čtenář mnohdy neví, do
které kategorie tu či onu
epizodu, to či ono opakování zařadit. Hrabalova
přebujelá fantazie tu rozkvétá nejbarvitějšími květy. "Hospodská historka",
kterou kritikové považují
za zdroj Hrabalova umění,
m á zde legitimní místo:
děj se odvíjí převážně v
jídelnách, v šencích hotelů a vyprávěčem je číšník
Dítě. Má všechny vlastnosti prášilovského fantasty
z "Tanečních hodin, pro
starší a pokročilé". Především jazyk, prodchnuty
slangem, ba argotem českých číšníků, takřka nesrozumitelným jiným vrst-

vám obyvatelstva. Hrabal
odposlouchal
dokonale
mluvu této mezivrstvy, ale'
nejen tu, m á ucho otevřené pro lidovou mluvu vůbec a tak se v této slovní
férii setkáváme s výrazy,
které nezaznamenává žádn ý slovník jazyka českého. A je tu ovšem minuciózní
pozorování,
a
schopnost vylíčit poutavě
a přitom básnivě všední
zjev jako třeba servírování nebo tělo plavající ženy.

Židovský hřbitov v Rábí
Ladislav Stehlík
Ani sýkorka,
ani d e š ť ,
„ ani návštěva včelí
nepoloží kamínek
na šedé náhrobky
pod hradbami hradu.
Nebožtíci ztratili j m é n a .
Jen toulavá mračna
s ranci mlh
vycházejí z lesů
jako oni kdysi zaživa.
Na svícnu divizny
zbožně rozsvěcuje léto
knot vzpomínky.
(Ze sbírky Dub královny Johanky)

ho dramatu. Expozice: začátky pikolíka v hotelu
Zlatá Praha, jeho první
sexuální prožitky v nevěstinci; sem patří i jeho
druhé místo v hotelu Tichota,
docela zvláštním
establišmentu
pro společenskou smetánku, prezidenty, generály, básníky a
jejich milenky, i s tou postavou vrchního Zdenka,
postavou vpravdě pábiteiskou,
protože
schopnou
nadchnout se okamžitým
nápadem, utratit ve volný
den všechny našetřené peníze za bláznivý kousek, za
okamžitý nápad.
Kolize nastává na třetím

číšníkově místě, v hotelu
Paříž,

kde

je

vrchním

pan Skřivánek, který obsluhoval

anglického krále

a od té doby všechno

ví

a nikdo ho nemůže ošálit.
Dítě si sice získá přízeň
habešského

císaře,

který

mu za vzornou obsluhu uoělí dokonce řád, ale marná sláva, číšník tím nevyroste ani o p í ď . Na vojnu ho nevezmou, a on jaksi z trucu neodmítne jako
druzí obsluhovat německé
hosty a dokonce se zamiluje do německé učitelky tělocviku Lízy, a to už po
záboru Sudet.
(Pokračování

Po březnu
na str. 8)

nejmenší, zničehonic j s e m byl vzat za ruku a odveden ke kancléři císařství, stiskl mi ruku za vzornou
obsluhu a připnul mi hodností sice nejmenší, ale na
velikost ten největší řád s modrou šerpou za zásluhy
o^ trůn habešského císaře, a já jsem ten řád měl
připnutý na klopě fraku s modrou. šerpou přes prsa,
klopil j s e m oči a všichni mi t& záviděli, a jak j s e m
Viděl, tak n e j v í c vrchní z hotelu Šroubek, který vlastně měl ten řád dostat, já podle jeho očí bych mu
j e j byl nejraději dal, protože už měl pár let do penze a snad na tohle jen čekal, protože s takovým
řádem by se dal otevřít hotel někde v Podkrkonoší
nebo v Českém ráji, hotel. U řádu. habešského císařství, ale novináři a reportéři si mne vyfotografovali
a^ napsali 'si moje jméno, a tak jsem chodil s tím
řádem a modrou šerpou, a sbírali jsme náčiní a
odnášeli do kuchyně, příbory i talíře, pracovali jsme
ještě dlouho do noci, a když ženské za dozoru detektivů přestrojených za kuchaře a číšníky umyly
a uzavřely třista zlatých příborů a pan vrchní Skřivánek je počítal za pomoci toho vrchního z hotelu
Šroubek, tak museli počítat ještě jednou a pak ještě
jednou a potom počítal malé kávové lžičenky sám
šéf, a když dopočítal tak zbledl, jedna lžičenka chyběla, počítali zmovu a pak se radili, a já jsem viděl, jak ten vrchní z hotelu šroubek tiše něco říkal
šéfovi, a pak se divili a vypůjčení číšníci se umývali,
a teď šli i oni do přisáli, protože jídla bylo tolik,
a t e ď i oni a potom, i kuchaři a servírky, všichni přišli, aby se n e dojedli, ale aby z toho hodně, co zbylo
si pochutnali v klidu na těch pochoutkách a hlavně
dívali se na kuchaře, kteří chutí analyzovali a uhadovali z jakých koření je ta která omáčka a jaké postupy
byly zvoleny tak. jak je viděli, aby mohlo vzniknout
tak skvostné jídlo, že ten vládní rada Konopásek,
který býval ochutnavačem jídel na pražském hradě,
mohl tak křičet nadšením . . .
Z novely "Obsluhoval jsem anglického k r á l e "

HLAS

DOMOVA

Válka v americké naturalizaci
Alois Rozehnal
Otázka ztráty čs. občanství po nabytí státního ob- občané jednoho smluvního státu naturalizaci ve dručanství Spojených států amerických, se zdála být hém smluvním státě vyhnuli břemenům, která by na
rozřešena po řadě článků v čs. exilovém tisku, který ně dopadla proto, že jejich domovský stát vede válku.
přišel ke správnému závěru, že v případě naturali- Ž ryze formálního stavu války, který vlivem vnějzace v USA nastává ztráta čs. občanství automatic- ších politických okolností v době naturalizace M. H.
ky přímo ze zákona. (Hlas domova, Melbourne, 29. dosud trval, a ani později, žádná taková břemena
p r o československé občany a proto tudíž ani pro M.
XI. 1976, 22. VII. 1977).
Otázka ztráty čs. občanství znovu však ožila, když H. nevyplývala.
se objevil nesprávný názor, že automatická ztráta
5. Hlavním účelem naturalizační smlouvy je vyloučs. občanství nenastává, když došlo k naturalizaci' čit společensky nežádoucí stav dvojího státního obv době válečného stavu. K podpoře tohoto nespráv- čanství s jeho vysoce případně nehumánními účinky;
ného závěru uvádí Zpravodaj z Washingtonu z října výjimku odst. 3 článku I. naturalizační smlouvy je
proto třeba vzhledem k hlavnímu předmětu a účelu
1977 zejména:
Dohoda o naturalizaci (z 16. července 1928, č. smlouvy vykládat restriktivně. Pro restriktivní vý169/1929 Sb., provedená zákonem z 29. IV. 1930, č. klad výjimky jasně mluví též zřejmá tendence mezi60 Sb.) má v čl. I, odst. 3 toto ustanovení: Předchá- národního práva chránit jednotlivce v jejich svobodzející ustanovení tohoto článku nebudou platit pro né volbě země pobytu a dále i zásady mezinárodní
příslušníka jedné z obou zemí, který dosáhne natu- morálky a obecně přijatého standartu chování států
ralizace v druhé zemi v době, kdy jeho země vede k s o b ě navzájem i ke svým obyvatelům.
válku.
Československo se postavilo na stanovisko, že je
to doba od 30. září 1938 do 7. května 1957. Tím vzniká . zvláštní situace pro ty, kdož nabyli amerického
občanství v této době, zejména pro ty, kdo odešli
do exilu po komunistickém puči 1948 a poté dosáhli
amerického občanství před 7. květnem 1957. Na rozdíl od těch, kdož přišli do exilu později a nabyli
amerického občanství po 7. květnu 1957, tato skupina exulantů má nyní prakticky dvojí Občanství
(podle pojetí čs: úřadů).
Československé úřady však samy vyvrátily toto dělení exilu a nesprávnost tvrzení o dvojím státním
občanství, když čs. velvyslanectví ve Washingtone
přípisem z 23. března 1970 (Dr. VI. Čebiš, vedoucí
konsulárního oddělení) poslalo straně usnesení obvodní prokuratury (obvodní prok. Dr. Jiří Sekanina)
pro Prahu 4 z 18. XII. 1969, č. j. P v 1480/69, podle
něhož bylo o naturalizaci rozhodnuto takto:
Obvodní prokurátor pro Prahu 4 ustanovil znalce
z oboru mezinárodního práva veřejného, který po
předložení otázky odpověděl následujícími zjištěními,
která ve svém posudku velmi podrobně a přesvědčivě
zdůvodnil:
1. Řešení otázky, zda M. H. byla či nebyla ke dni
21. XII. 1953 čs. státní občankou, závisí výlučně na
tom, zda československá republika k tomuto datu
'vedla válku' ve smyslu odst. č. 3 článku I Úmluvy
o naturalizaci mezi československou republikou a Spojenými státy č. 169/1929 Sb., která je stále v platnosti.
2. K uvedenému datu byla československá republika'-dosuď ve formálním válečném štavú jednak, s N ě - :
meckou říší, jednak s Japonskem.
3. Tento válečný stav byl ryze formální. Od bezpodmínečné kapitulace obou agresorů v r. 1945 se
žádné vojenské ani jiné nepřátelské akce nevedly,
a převzetí veškeré moci na území bývalých agresorů
spojeneckou okupační správou bylo zárukou, že jakékoliv obnovení nepřátelství je vyloučeno. Na místě. Německé říše. s níž československo bylo ve válečném stavu, existovaly v době naturalizace dva
nové německé státy, přičemž s žádným z nich nebyla
československá republika ani v e formálním stavu
války, ani ve faktickém nepřátelství. Proti Japonsku
ležícímu na opačné straně zeměkoule nevedla Československá republika ani v n e j v ě t S m rozmachu druhé světové války žádné vojenské operace, ani jiné
nepřátelské akce a' naopak již v 50. letech udržovala
s ním takové oficiózní styky kulturní a hospodářské, které jsou za stavu skutečného nepřátelství vyloučeny.
Jediným účelem výjimky z automatické ztráty dosavadního státního občanství, stanovené v odst. 3
článku I. naturalizační smlouvy- je zabránit, a b y se

Společnost pro vědy a umění v Sydney
pořádá přednášku pplk. Jana Nováka
na námět
ŘÍJNOVÁ REVOLUCE V RUSKU
A ČS. LEGIE
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. P o programu občerstvení.
Pozvete své známé. Těšíme se na Vaši účast.
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Z výše uvedených závěrů tedy nepochybně vyplývá,
že M. H. svou naturalizaci ve Spojených státech ke
dni 21. XII. 1953 ztratila čs. státní občanství podle
ustanovení čl. I, odst. 2 platné Úmluvy o naturalizaci
mezi československem a Spojenými státy ze dne 16.
VII. 1928, otištěné ve Sbírce zákonů pod č. 169/1929.
Z tohoto důvodu se nemohla ani dopustit trestního činu
opuštění republiky . . .
Správnost závěru, že ztráta čs. občanství v případě naturalizace v USA nastává automaticky, se uznává jak v právní vědě, tak v zákonodárství a v
soudní praxi československé.
Mezi doklady, které
byly dříve citovány v čs. exilovém tisku, je zejména
rozsudek Nejvyššího soudu v Praze z 25. VI. 1960,
č. j. TZ 80/68, kterým byl zrušen odsuzující trestní
rozsudek pro - trestní čin nezákonného opuštění republiky s odůvodněním, že žádný z. orgánů činných v
trestním řízení se nevypořádal s námitkou, že obžalovaná M. H. pozbyla čs. státní příslušnosti nabytím
občanství Spojených států amerických ke dni 21.
XII. 1953. (Hlas domova, 29. XI. 1976; Americké listy, 7. 1, 1977).
Na americkou naturalizaci se nevztahují Směrnice
z 16. března 1977 o úpravě právních vztahů ČSSR k
občanům, kteří se zdržují v cizině bez povolení čs.
úřadů, které byly připojeny ke Zpravodaji z Washingtonu s připomínkou čs. velvyslanectví, že v československu není v žádném případě dvojí občanství trestním činem. Záměr čs. velvyslanectví je jasný, neboť
jde o poplatky (které mohou činit až 2.000 dol.) za
propuštění z čs. státního svazku, který neexistuje,
protože čs. státní občanství zaniklo naturalizaci.

Tělocvičná jednota Sokol v Sydney
zve Vás na představení
divadelní hry Aloise Jiráska

VOJNARKA
v podání pozvaného Českého ochotnického divadla
z Melbourne, které se koná v sobotu 12. listopadu
1977 v sále Santa Sabina, Bouleward — Strathfield
o 7. hodině večerní.
(České bohoslužby v místní kapli budou slouženy
již od 5. hodiny odpolední.) Těšíme se na velkou
účast při této příležitosti. O informace volejte
529-8457 nebo 99-2260.

Czechoslovakian

Country Club Ltd. Sydney

Československý

klub v

Zamindrákovaný číšník
(Pokračování se str. 7)
1939 mu Líza opatří místo
"někde nad Děčínem v hor á c h " , v hotelu, který obývají n ě m e c k é ' ženy, budoucí rodičky dětí, zplozen ý c h přesně podle árijských zákonů a rituálů.
Ale to už se blíží krize.
' Jestliže strýc Pepin opakuje často úsloví " . . . a
já jsem byl vítěz", je oblíbenou frází zakrnělého číšníka " . . . a neuvěřitelné
se stalo skutkem". Komentuje jí i svůj sňatek s
Lížou, kterému předchází
lékařská prohlídka, kterou
Hrabal popisuje do nechutných podrobností a kontrapunktuje
ji
novinovými
zprávami
o
popravách
českých lidí. Svatba
s
Němkou
je
trumfem,
mrňous chce
imponovat
všem Čechům, kteří ho z
vlasteneckých důvodů ignorují. Je to zároveň zárodek katastrofy. Z jeho
manželství se narodí zaostalý synek Siegfried, jehož jedinou aktivitou je
.zarážet hřebíky do podlahy, obraz opravdu hodný
Hrabala. Při náletu na
Cheb zahyne jeho žena,
ale u bezhlavé mrtvoly,
kterou číšník vyhrabe z
trosek, najde kufřík s cennými známkami, které Líza někde v Polsku ukradla. Za peníze, za ně stržené, si postaví přepychový
hotel s nevídanými atrakcemi,
který mu závidí
všichni pražští hoteliéři,
ale stejně ho nepřijmou
mezi sebe. Když přijde
únor a tzv. milionáři jsou
internováni
v
klášteře,
musí se někdejší " p i n g l "

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům). Telefon: 29-7543

a tehdy už také bývalý hoteliér veprosit, aby
byl
mezi ně přijat. Hospodářství v klášteře internovan ý c h patří k nejskurilnějším záběrům této novely,
protože
asi
odpovídají
pravdě. Po likvidaci tohoto
tábora pracuje Dítě nejprve jako
dřevorubec a
posléze jako cestář kdesi u
hranic a jeho společníky
jsou jen koník, pes a kočka. Závěr, kdy se hrdina,
zcela zchudlý, dobírá k
zamyšlení nad smyslem
svého pachtění a nachází
krásu v prosté práci a v
náklonnosti
obyčejných
vesničanů, to už je ryzí
poezie, jak jsme se s ní
setkali
třebas ve snech
hrdinky " Postři žiri". Jestliže jsme tedy dobře porozuměli, má tato novela
nezvyklý závěr, téměř didaktický, téměř jakési poslání, s nímž se tu setkáváme poprvé ,i když ani
tento nový prvek nezapře
pábitele Hrabala.
. J. S.

* HODINAŘ *
* ZLATNÍK *
STEVEN

VARDY

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

MELIORA KENNELS
O dovoleně nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L * C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
nedař Creek Rd.,
THERLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426 .

Sydney

sí 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 od
10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše výborná kuchyně je vám k službám.
Každý člen
,vaší rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
V dohledné době budeme pořádat pravidelní laneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
vis rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,
.křtin apod.
Informace podá:
172-3826.

31. 10. 1977

A. Barák. tel. 724-4927, večer

Místní skupina SVU v Sydney
zve krajanskou veřejnost na kulturní pořad
" T A TROCHA POEZIE NIKOHO N E Z A B I J E "
— Jiří Suchý a Jiří Šlitr a jejich písničky —
který připravila Jana Reichová za spolupráce
Dr. O. Fialy, J. W. Peara a Jaroslava Šťastného.
Pořad se koná v pátek dne 25. listopadu 1977
v 7.30 hod n a School of Drama,
University of New South Wales, Anzac Parade,\
Kensington (vjezd z Baker Street).
Vstupné $ 2.-, studenti a děti $ 1.P o programu občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast. — Pozvete své známé.

31. 10. 1977
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RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy v Austrálii

ASIÍ s pilulkami a coca-colou

- (Pokračování z minulého

\

M A J I T E L J. K O i R A R

\

mausoleum pro svoji manželku (a trvalo mu to 22
let, což se sice zdá dlouho, ale představte si, kdyby
tak musel vyjednávat s uniemi, to by byl asi nepostavil nikdy), poslední léta svého života jako vězeň svého syna. Ta mohutná velikost! Představte
si audienční sál (pod střechou, ale bez zdí na třech
stranách) tak velký, že návštěvnici se dostali na
slonech po velkých schodech až do haly k mogulovi, který tu měl trůn. A nelitujte ho jako vězně.
I když tu byl uvězněn, měl k dispozici bazén, v jehož kamenných stěnách j e vytesáno 36 sedátek, na
nichž sedávalo 36 jím vybraných konkubin. Když si
šel zaplávat, aby se schladil v tom vedru, mohl si
přitom vybrat podle nálady jednu z nich pro ten den
(nebo noc). A v dálce nad řekou viděl mausoleum
své manželky; ano, Taj Mahal je dobře viditelný s
mnoha míst Červené tvrze. Jen tak mimochodem:
Shah Jahan je pohřben vedle své manželky v kryptě
Taj Mahal. Syn prý ho násilím sesadil s trůnu, když
si otec chtěl chtěl postavit podobné mausoleum jen
pro sebe z černého mrámora na druhé straně řeky
a spojit obě mramorovým mostem. Tato finanční
extravagance byla trochu m o c i pro zhýralého syna
93. ,A' potom ovšem Taj Mahal. Ten se od m é po- a proto tatínek musel z trÚBu.
slední. návštěvy nezměnil, díky Bohu. Lidé budou
95. Bylo vedro. Já vím. že si myslíte, kdy už kobásnit o nádherné symetrii, o souhře rovin, ploch a
sloupů, o rovnováze šířky a výšky té budovy a o nečně přestanu s tím vedrem. Věřte ale, že tady
tom, že z každého úhlu vypadají hlavní budova a bylo nejhorší, protože bylo vlhké. Pot s nás prosté
věže ve stejném poměru. To všechno může být prav- lil a nebylo nic zvláštního vypít tři Limca (zdejší
da, ale pro mne krása Taj Mahal je v jeho usazeni. limonáda citronové chuti) během pěti minut. NePředstavte si přeplněné, špinavé ulice velkoměsta ochladilo nás to, jen to svlažilo hrdlo a přivolalo
Agry, vedro, prach a zápach. A projdete branou a bolení břicha. Vedro bylo v e dne i v noci a žádný
spatříte obraz, který je skutečností. Souměrné kaná- únik před ním.
ly s vodou lemovanou zeleným trávníkem a • podél
96. Poslední den v tomto městě. Je tu staré a
nich stromořadí a vysoká z e ď . A v dálce sněhobílá nové Delhi. Staré, jako každé velké město v Indii,
kombinace architektury, kouzla, obrazu z pohádky má přeplněné úzké uličky, masy lidí, prostě orient,
a zjevení z Tisíce a jedné noci. Jak slunce zapadá, jak si ho představujeme. Také velký park s diskrétcelý Taj Mahal žhne zlatorůžovým nádechem a mysl ní deskou na zemi. kde byl zavražděn Gandhi. Lidé
se pomalu přenáší do sedmého nebe, do světa krásy, se umývají v kanálech na ulitích, krávy se tu propoesie a klidu. Když já, cyríický právník, se do- cházejí a. motocyklové taxíky jsou nejrychlejším dostanu do takové extase zanícení při pohledu na Taj pravním prostředkem. Moderní Delhi: široké bulvár Mahal, jak teprve musí zapůsobit na duše citlivé. dy, stromořadí, moderní mnohopatrové hotely a parKdosi řekl, že Taj Mahal začal jako budova a skon-, lament s ohromným náměstím, větším, než ve Wasčil jako exklusivní šperk, a já mu věřím.
hingtonu, velká prostranství před různými ministerstvy a parky. Viděl jsem návštěvníka jednoho mi94: Tentokrát tu měli opice, které s radostí přivínisterstva: vypadal jako karikatura, ale byl skutečtaly kousek sucharu nebo ovoce: prostě cokoliv. A
ný. Sněhobílý tropický oblek, tropická helma na hlatak jsme se dostali ze země snění do brutální realivě, parasol a u pasu zavěšenou nádobu na vodu
ty Červené tvrze. Ta pokrývá jeden čtvereční kilo(jakou měli vojáci v poli). A v ruce aktovku. Hindu
metr. Kdepak staří mogulové, ti když stavěli tvrz,
kostel: hákový kříž (hakenkrajc) hlavní ozdobou a
tak to měřili ve stovkách metrů. V této tvrzi strárealistická vyobrazení různých neřestí lidského povil mogul Shah Jahan, co postavil Taj Mahal jako
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92. Bylo strašně vedro a m y se vydali na jih
do Agry. Ranní krajina Indie je pohádkově zamlžena.
Opar nad zemí, kterým se prodírá slunce, přeměňuje krajinu ve vidinu stvořenou lyrickým malířem.
Za půl hodiny však mlhotina zmizí a máte nad sebou jenom modré nebe a nemilosrdně pálící slunce. Snídaně ve vládou řízené restauraci: moderní
bungalow, pěkná, pěstěná zahrada a chaos v kuchyni. Někteří z nás dostali nejdříve kávu a omeletu s čilí omáčkou teprve za půl hodiny, anebo
naopak. Ta omáčka spálila nejen hrdlo, ale i nos.
Jednu cukřenku přenášel číšník od stolu ke stolu,
ale všechno bylo čisté. Jíte v klidu, neobtěžován
prodavači a žebráky. A na hrobě Mogula (asi 125
akrů park) jsme zažili výbuch náboženské extase
věřícího. Najednou, jak se ten chlapík modlil, začal ¡vzlykat, potom poskakovat jako v křečích a nakonec řval jako by ho někdo týral. Honem jsem
utíkal, abych ochránil Val, ale chlapíkův kamarád
ho asi za pět minut ukonejšil a on se vrátil mezi
duševně obyčejné smrtelníky.

VELKÝ VÝBĚR

j

A N T O I N E GALLERIES
514 Riversdale

DR. C. R. SUDEK, SYDNEY

|

K r a j a n i m |Mikytn«me 15% sl.vu

<

•PQ
L. & G. Pergl

odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Telephone: 347 5242

kolení. .Vůz tažený pěti koňmi: každý z nich zobrazuje jeden lidský smysl. Ty, občane, buď sedíš na
voze a koně tě. táhnou kam chtějí (když jsi slaboch),
anebo je řídíš pevnou rukou a na rozcestí se rozhodneš pro cestu k nejvýšší bytosti. Zvítězil jsi nad
svými smysly a pudy a našel jsi správnou cestu pro
svoji duši. Kolem kostela parčík s jezírky a stromy;
oasa klidu na hlučné ulici.
97. Je těžké se rozhodnout, kde končí realita a
kde začíná mýth. V zahradě jiného chrámu stojí
vysoký železný sloup postavený před 1.400 lety. žádná známka rzi na něm; vliv ducha, který tento
kostel obývá. Budeš slavný, návštěvníku, když se
postavíš zády ke sloupu a oběma rukama ho obejmeš. Trik je< v tom, jak otočíš ramena. Zpočátku
se mi to nepodařilo, ale, když mi pomohli, tak se
prsty setkaly. Tak tedy budu slavný; kdy? No přece tím, že píši pro Hlas domova stal jsem se slavným cestovatelem a reportérem. Ten sloup přece
nikdy nelže. A nyní honem dvě Limca a zpátky do
autobusu.
98. Nové Delhi je moderní město. U Wangers na
Connaught Pláce si dáte zmrzlinu, která je servírována jako v Římě, či v Paříži: ve vysoké sklence
s dlouhou lžičkou, s mírně nasládlým sucharem a
sklenkou studené vody na dokončení. Nazpátek otevřeným taxíkem. Vpředu motocykl, vzadu otevřená
kabina na dvou kolech. Neslyšíte se pro hluk motoru, nemůžete dýchat pro zápach benzinu (výfuk
je pod vámi), kosti se vám roztřesou, protože taxikář jede rychle a pérování j e mizerné a za tu divokou jízdu vzrušující zkušenosti zaplatíte víc, než
kdybyste jeli normálním taxíkem.
99. Poslední večeře, poslední láhev Růžového Pelikána, poslední curry, a zítra letíme v pět hodin
ráno přes Hong Kong a Macao do Sydney. Chceme
si zamluvit taxík; není třeba. Na parkovišti hotelu
spí několik taxikářů ve svých autech. Když panstvo
přijde dolů, poskok nejbližšího taxíkáře probudí a
už se vezete.
100. Poslední dny naší cesty. Zmlácení, zničení, dehydrovaní, nemocní a nevyspalí. Když jsem byl v
Brně, cesta na Jadran byla exotickým dobrodružstvím. Zde v Austrálii považujeme Hong Kong či
Singapore za exotická'města. Ale tato cesta m i ukázala, že pravou divočinou, exotickou krajinou a nezapomenutelným zážitkem je Afghánistán. A tak,
milý čtenáři, když máš čas, vůli a chuť, zastav se
v Kábulu a okolí, kde uvidíš pravou, nefalšovanou
divočinu a poušť, něco, o čem se ti ani v Brně, ani
v Sydney nezdálo. A nech tě Alláh provází (ale pro
jistotu si vezmi pilulky a nezapomeň na Colu). Salaam Aleikum.
Konec

H LAS

HLAS

DOMOVA V Á M

MŮŽE

DOMOVA

Komik Groucho Marx

DODAT

IHNED T Y T O KNIHY:

Jiří Sýkora

(Ceny jsou včetně poštovného)
*K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
kčára na zdi (fejetony z Československa) $ 6.20
kV. Šikl: Nebe nad Seinou .$ 5.90
J j . Picek: P o ť o u c h l é povídky $ 6.30
kM. Švandrlík:
k V.

Černí baroni $ 7.-

Černý:. Pláč koruny české $ 8.60

Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
>Jaroslav Strnad: Job $ 6.50
>Jan Procházka: Ucho $ 5.70
, P . Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
|J. Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí $ 5.70
^L. Grosmaň: Hlavou proti zdi $ 6.50
k Hlasy z domova (Index) $ 5.60
Pasek: Odsuďte je k životu.
*V. Přikřyla) $ 7.-

(Svědectví

gen.

kO. Ulč: Náš člověk v Indii a na Ceyloně $ 4.80
kV. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.Jvynálezy B. Štěpána $ 4.10 .
®M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
?A. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
>J. Schneider: Rozepnuté dny (Edice AKT) $ 4.>J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.kj. Shilling: Jestřáb $ 4.ýG. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4.*R. štorch: Jaký je druhý břeh jara $ 4.kA. Lidin: Psychogenes $ 4.*Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.80
*Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
>Z. Salivarová: Honzlová $ 4.SO
»Zborník Slovenského nár. povstanía $ 10.80
'Levy: Pražské peřeje $ 4.>E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
>0. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.20
Y zpěvníky (Lit. Klub ve švédsku) $ 2.90
K. P e c k a : Pasáž $ 4.20
N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 7.N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
I. Sviták: Kniha presence $ 2.20
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.Podivuhůdná dobrodružství Váni Chmotanoya (Satira. Sovětský samizdat) $ 5.30
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
P. Eisner:

Čeština poklepem a poslechem $ 7.50

Franz K a f k a : P r o c e s $ 7.Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
Kristofori (kresby) $ 6.80
Ferd. Peroutka: Budování státu 1. svaaek $ í.90
Ivan Diviš: Noé, vypouští krkavce (básně) $ 3.60
Bří Medvědědové: Kdo šili? § 4.50
P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
J. Drábek: A co Václav? S 4.S. Ochová: Sůl země a blbá ovce £ 3.70
O. Filip: Blázen ve městě $ 6.50
Z. Němeček: Ďábel mluví španělsky S 6.50
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska L a p á č k a ze
Slezské Ostravy (4 díly), každý po S 4.50
P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku
$ 4.50
K. P e c k a : Štěpení $ 4.40
B. Lockhart: Britský agent $ 5.70
J. Beneš': Druhý dech $ 4.70
Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty
o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm 5 4.20
M. R y b á k o v á : Útěk: z rekreace $ 5.50
Tři sbírky básní (J. Lederer. F.
Čeperková) $ 5.30
J. š k v o r e c k ý :

Prima sezóna $ 4.-

J Škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.-
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Vynikající americký komik Groucho Marx, jenž stydlavé dámy na její věk. Uchazečka pýřivě odpo
nedávno zemřel, byl proslulý svým pohotovým vti- věděla: .
pem. Všimněme si aspoň několika ukázek. Divák
— Oh, blížím se čtyřicítce. — Z které strany; pozna^
ovšem mohl ocenit Grouchův humor lépe, ale i text
menal suše Groucho.
sám jasně ukáže, jak byl rychlý a přesný v uplatZa
jednoho pořadu se účastník soutěže tak zalekl
nění vtipu.
mikrofonu, že ze sebe nemohl vypravit slovo. Grou— Hej, pane, nemohl byste opustit dům a přejít kři- cho j e j chvíli pozoroval a pak utrousil:
žovatku na červenou?
— Tak b u ď t o se mi .zastavily hodinky nebo je ten
— Až se znovu uvidíme, připomeňte mi, že vás nečlověk mrtev . . .
mám oslovit!
Groucho se k ženám nechoval jako gentleman: ju-

nonské Margaretě Dumontově v jedné filmové scéně
— P r o č se nenatáhnete, vypadáte na zhroucení . . .
říká:
— S trochou práce se dostanete daleko — ' a můžete
— Jste; nejkrásněji! žena jakou jsem kdy viděl — což
se dát na cestu hned . . .
vám těžko může lichotit. . .
•— Zbytečně ztrácíte dech, a ani to není velká ztráA
mluvě o těže d á m ě , říká kolegovi:
ta. . .
—
Pamatuj,
bojujeme pro její čest — což je víc než
— Byli jsme představeni, ale jsem ochoten v á m zaona sama kdy udělala . . .
platit, když na to zapomenete . . .
Osobní život Groucha Marxe byl velmi podobný
Grouchovou dlouholetou partnerkou ve filmech byla Margareta Dument-ová,
kterou příroda obdařila ztřeštěnému počínání na jevišti a ve filmu. Po rozvodu se svou první manželkou, s níž žil přes dvacet
mohutnou postavou. Zde je ukázka jejich dialogu:
let, se s ní rozloučil těmito slovy:
— Vítám vás jako předsedkyně uvítacího výboru s
— Bylo milé vás poznat; budete-lí mít někdy cestu
otevřenou riáručí. . . Jo? A jak dlouho míváte
do sousedství, stavte se na kus ř e č i . . .
otevříno?
Groucho měl vždy u své postele pušku, a když se
— Pozvala jsem vás, protože vás považuji za nejv noci nějaký pes rozštěkal, Groucho po něm střílel.
schopnějšího státníka z celé Frédonie . . . Vaše
Přiváděl svou rodinu: k šílenství tím, že často až do
slova mají velkou váhu. Ovšem, vy sama máuj
rána cvičil, hru na kytaru, anebo si do omrzení převelkou váhu taky' —
hrával gramofonovou desku, která se mu líbila. Zku— Vy zlý — Madam, vy sama nevypadáte zle, ale sil hrát golf, ale nešlo mu to, a tak jednou naházel
radši zmizte, nebo vás zboří a na místě, kde jste golfové náčiní do moře.
stála, vystavěj kanceláře. Vemte si taxi. Když
Za svého prvního svatebního ceremoniálu rušil odvám to nepovolí, vemte si náklaďák. A nemluvte
dávajícího úředníka slovy:
pořád! Vás museli očkovat jehlou z gramofonu
— Kam tak r y c h l e ? . Zaplatili j s m e pětku, tak snad
Groucho Marx začínal v divadle. Měl rád extempom á m e právo na deset minut vašeho času, ne?
re, tak jako Vlasta Burian či Ján Werich. V jedné
Jednou
s e stalo, že jeho dcera Melinda nesměla do
hře přerušil nacvičený dialog, vystoupil na rampu a
plaveckého bazénu, protože byla židovka. Groucho poadresoval divákům otázku:
slal majitelům plaveckého bazénu dopis, v němž mi— Je mezi obecenstvem přítomen lékař?
Nic ne- mo jiné napsal:
čekající lékař vstal a chystal se jít ke Grouchovi,
jenž j e j však gestem zarazil a řekl: —- Když jste — Vzhledem ke skutečnosti, že m o j e malá dcerka je
židovka jen z poloviny, nebylo by správné a vhoddoktor, tak proč netýráte v nemocnici své pacienty
né, vážení pánové, kdyby se ve vašem bazénu
a ztrácíte tady čas s blondýnou?
smočila jen od pasu dolů? . . .
V roce 1950, kdy už nedělal se svými bratry filGroucho Marx byl ovšem ve skutečnosti velmi vážmy ani nehrál na jevišti, Groucho vedl v televizi
ný a moudrý člověk, jako ostatně většina komiků.
pravidelný pořad — soutěž, za níž měl možnost klást Byl často zván, aby přednášel na univerzitách a při
uchazečům překvapivé otázky. — Jednou se zeptal všemožných kulturních příležitostech. Zde je úryvek
jeho projevu k f i l m o v ý m spisovatelům:
— My íidé od filmu víme, že za každým úspěšným
Ha, ha, ha, ha (kreslený humor -— Lit. klub Švéd-J
spisovatelem stojí žena. A za každou ženou stojí
sko) $ 4.20
m a n ž e l k a . . . Edgar Allan P o e vytvořil nesmrtelnou prózu v bídné světnici, Shakespeare napsal
J. Danius: Zrod Satanova atomů — 3 díly — sníHamleta na chlebovou kůru; ani papír neměl. A .
žená celková cena $ 8.20
Balzac? Tento největší francouzský romanopisec
K. J. Krušina: Pan Dadáček m á dovolenou S 5.
všech dob se připoutával řetězem ke stolu, aby se
K. J. Krušina: Matylda a m y dva $ 4.60
přinutil psát celou noc. Ale i tak se mu povedlo
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.dostat služku do nesnází. A tak vždy říkám spisovatelům: dbejte na fantazii, pište nebesky a vaší
K. J. Krušina: Zimní bouře S 5.odměnou b u d e ' — škarpa. Přátelé, já v á m dekuji,
K. J. Krušina: Druhá bouře S 5.Balzací vám děkuje — a služka se může poděkovat
Jack London: Bílý tesák S 4.60
Balzacovi...
G. Laub: Největší proces dějin: $ 3.76
V jednom rozhovoru s novináři Groucho prohlásil:
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen S 4.5$
— Vždy j s e m chtěl být bohat. To chci dodnes. To je
L. Grossman: Nevěsta S 3.50
tak; před pěti lety j s e m přišel do Los Angeles
bez pětníku v kapse., Dneska už mám ve své kapNový zákon (přel. Dr. O. Petrů) $ 3.60
se pětník. Bohužel, m ů j pětník už n e m á takovou
V. Javořická: T f i zlaté vlasy děda Vševěda S 2.90J
cenu jako míval. A tu to m á m e : víte, co tahle,
Motáby z Ruzy ně $ 2.20
země potřebuje? Sedmihalířový pětník. Pětník je',
J. Hendryková: Poslední vlak z Babylónu S 5.20
v oběhu od roku 1942. Dobře. Tak proč dnes nedat příležitost sedmíku? Bude-li to úspěšné, můTřebízský: Povídky karlštejnského havrana $ 3.70 <
žeme příští rok zavést osmík, a potom devítík a
České pohádky $ 7_tak dále . . .
J. J. Staněk: Potrestaní S 6.Nejslavnější Grouchovou postavou
byl
kapitán
J. Henrykcvá: Fantasie pro němou Iyru $ 5.80
Spaulding, lovec afrických zvířat. Zde jé část monoB. Hrabal: Postřižiny S 5-50
logu hřdtnrSbo fepiiáná na jednom zé společenských
P . J a v o r : Z e m ě křižovaná (básně) S 3.90
večírků:
— Dámy a pánové, Afrika je boží země, a věřte,
J. Kozák: WIítsoBt a. Shot being Fis?«! $ 1.50
nikdo z vás ji. nemusí bohu závidět . . . To bylo
A. Kvapilová: Krajíček chleba (básně) $ 2.tak: opustili jsme newyorské molo zcela n a mol
Tanky proti sjezdu S 2.50
časně ráno třicátéhb února. P o patnácti dnech na
Petr Den: Naší mládeži S 1.10
vodě a šesti dnech na lodi j s m e se konečně do-

J- š k v o r e c k ý : Konec por. Borůvky $ 4

H. Šklibová: Pohádky S 1.50

.1. š k v o r e c k ý : Zbabělci $ 3.90

Učebnice angličtiny I. S 3.50

J. škvorecký: Tankový prapor $ 4.50

Olga Valeská: Vůně našich strání S 2.50

J. Škvorecký: Sedmiramem-ý svícen $ 4.40

Sborník Hlasu domova 1950-1975 S 3.-

plavili k břehům Afriky. Jednoho rána jsem zastřelil slona v pyžamu. Na mou duši nevím, jak
se ten slon do mého pyžama d o s t a l . . . Ale to je
- vlastně pro náš příběh i r e l e f a n t n í . . .
Groucho Marx zemřel, avšak jeho dar světu — humor a smích — s námi zůstanou . . .
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INSTALATÉRSKÉ PRAČE
kdekoliv v Melbourne
provádí rychle a levně

VICTOR V O N D R A
Pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Voda * plyn * okapy * W. C. * předělávky
a nové instalace

DÁREK

DOMOVA

K

VANOCtfM,

na který se celý rok nezapomíná.
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
vánoční dvojčíslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa.

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

Konference S V U
(Pokračováni se strany 5)

Přísežný soudní

TLUMOČNÍK
česky, slovensky,
německy, francóuzsky a anglicky,
pro některé úřední úkony bezplatně.
Též překlady korespondence, dokumentů,
důležitých podání, vypracování nabídek apod.
Pište na:
Nebo volejte
J. B E R K A
po 17. Hod.
c / o Post O f f i c e
Melbourne
ELWOOD, Vic. 3184 .
"
91-7174

Malováni

bytů, podniků

provádí odborně a levně kdeki.

atd.
v Melbourne

vyučený malíř a natěra.
ROMAN

SEMERÁD

Fiat 9, 18 Spray St., Elwood, Víc. 3184
Telefon 91-5670

So^tmítt
MOTELGUESTHOUSE

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

Návrhy interiérů, truhlářské práce
dle objednávky — provádí odborně firma
G. & G. INTERIOR

DESIGNERS

majitel Jiří Pospíšil
10 Sims

'

Rd., Greensborough, Vic. 3088

telefon

435-5485, po hod. 842-1725

u m ®
mmmrmmmmi
LETOVISKO
" Š U M A V A "
Locke's

Way. poblíž Belgrave South

srdečně zve všechny krajany na
I

KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU

:

která se koná v neděli 20. listopadu 1977
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda

Zlatý se svým

Jídlo
hK

—

orchestrem

pití

dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam tež kuželky, odbíjená a stolní tenis

Přednášková čast začaia v sooatu rano na ottawské université a ceiy aen Dví vlastně sympoziem
věnovaným p n r o d n i m a leitarsxym véaam. zaíiajeu
oyi profesorem anatomie n a ottawské universitě viaûimirem sistkem. uvoorn preonašku měi přeaseaa
SVU Dr. Kechcigi. Byi to vemn zajímavý přehled
historického vývoje priroanich. a lékařských věd v
československu. Následovaly preanašky JL)r. Čipery,
Dr. Bořkovce, Ing. Gávory, profesora farmakologie
z ottawské university Pavía Hrdiny, profesora f y siologie Karla flakušana a p r o i . stejného oboru Bořivoje Koreckého (oba z ottawské university), profes o r a fysiologie Otakara Sirka a jeho manželky (z torontské university), profesora sistka, atd. Přítomni
litovali, že nemohl přijet profesor Viadimír Krajina,
protože si několik dní pred sympoziem zlomil nohu.
Všechny přednášky byiy v angàetînè, méiy neobyčejně vysokou úroveň, diskuse Dyiy živé a přednášková síň takřka stále zaplněna.
V sobotu odpoledne vyslala kanadská televise k
symposiu svou reportérku, která měla interview s
předsedou SVU; dotazovala se ào především na cíle
SVU, zajímalo ji jak č e š i a Slováci přispívali a
přispívají světově kultuře a jak se SVU dívá na
současnou situaci v československu, zejména ve světle helsinských dohod. V posledním bodu ji předseda
odkázal na rezoluci SVU z r . i976 a na rezoluci
přijatou valným shromážděním v téže záležitosti předešlého dne. Tato reportai byla ještě v sobotu vysílána.
V sobotu večer byla recepce a koktail v salonu
National Art Center a tamtéž v restauračních místnostech byl pak banket s koncertem.
Při koncertu účinkovala pí. Martina Koubová, koloraturní sopránistka, profesor Zdeněk Koníček, cello
a Dr. František Stein, piano. ""Master of CeremonieS", prof. Pavel Hrdina, představil význačné hosty:
poslance kanadského parlamentu. Hon. Francis-e a
jeho paní, profesora Yurea-a. ředitele ústavu východoevropských studii na Carlton University, bývalé
předsedy SVU a ostatní vedoucí funkcionáře a celou
řadu význačných osobnosti. Pak předal slovo Dr.
Rechcíglovi, který se stručně zmínil o vzniku a cílech SVU a poté hovořil o příspěvku Čechů a Slováků Spojeným státům a Kanadě ve všech oborech
lidského vědění a snažení. -Jeho výpočet • byl impresivní.
V neděli dopoledne se na universitě pokračovalo v
'přednáškách, ale tentokrát tématem bylo: "Padesát
let Československa. Vybrané historické a politické nám ě t y . " Přednášeli: Dr. Miloš šebor z university
Eastern Kentucky. prof. Viktor Fic z Broek University, Ontario, prof. Jaroslav A. Bouček z Carleton
University, Ottawa a prof. -J. Fabšic z i í c M a s t e r
University, Hamilton. Přednášky byly hodnotné, o
každé z nich se věcně diskutovalo a posluchárna byla
opět zaplněna.
P o skončení přednášek zasedal ještě znova výbor
SVU, aby ukončil běžnou agendu a rozhodl o přijetí
nových členů.
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" B E S E D A " čs. kulturní a svépomocný klub
v Melbourne, oznamuje všem členům a přátelům
truchlivou zprávu, že Všemohoucí povolal nai věčnost po těžké nemoci dne 1. října 1977 paní
VLASTU ROUŠALOVOU.
Pohřbena byla v Ontariu, Kanada, poblíže své
rodiny, za kterou odjela strávit svůj odpočinek.
Beseda sdílí' s pozůstalými ztrátu obětavé matky
a milované babičky — své členky.
Budiž, jí cizí země lehkou.
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne
Čs. vysílání na stanici 3 CR 840 KHz se koná každý
druhý čtvrtek od 7 do 1.30 hod. več. Na programu j e :
3. 11.: Poslední léč. Myslivecká latina.
17. 11.: Okolo táborového ohně. Trampské písně.
Z P R Á V Y S. K. SLAVIA MELBOURNE
První zápas závěrečného turnaje prvních čtyř klubů tabulky Státní ligy ve Viktorii, v n ě m ž se utkala
Slavia, která skončila v lize jako druhá, se čtvrtou
Altonou, měl přinejlepším úroveň zápasu divizního
— ani jedno z obou mužstev nepodalo očekávaný
výkon a rozdělení se o body odpovídalo celkem průběhu hry. V polovině první půle hrozilo nebezpečí
Slavii, když soudce nařídil proti ní penaltu "za odmlouvání", ale střelec Altony minul horní břevno
slavistické branky. Pět minut potom umístil střední
útočník . Slavie Benie snad jediným pěkným kopem
zápasu míč v síti Altony, soudce, který stál v trestn é m území, odpískal branku a obě mužstva odcházela do středu. Teprve pak signalizoval postranní
sudí ofsajd a nejistý (po mnoha stránkách) soudce
odvolal uznanou branku. V celé druhé půli si nedokázala žádná strana vydobýt skutečnou šanci ke
skórování, takže zápas skončil 0 : 0.
Ve druhém zápase prvního kola porazil George
Cross mužstvo Juventus 2 : 0 .
Datum zbylých zápasů závěrečného turnaje bylo
změněno, takže Slavia nastoupí proti Juventusu na
stadiónu v Olvmpic Parku v úterý 1. listopadu.
Sportovní klub Slavia Melbourne
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNT ZÁBAVU,
kterou pořádá v sobotu 26. listopadu 1977
v sále St. Kilda Bowing Club-u
(poblíž nádraží St. Kilda)
Účinkuje sokolská kapela " V R A B Č Í C I "
Při zábavě budou předány ceny nejlepším a
nejslušnějším hráčům klubu v letošní sezóně.
[Vstupné $ 7.- včetně výborné teplé i studené večeře <
Rezervovní stolý :tel 598-5756 (M. Chrapa)

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Reprezentantem Vysokého komisaře Spojených
národů pro uprchlíky v
Řecku
je
Čechoslovák
Oldřich Haselman.
— V USA zemřel ve věku
60 roků věhlasný lékař v
oboru ušních, nosních a
krčních nemocí, profesor
Columbijské university Dr.
Miloš Bašek. Získal doktorát na Karlově universitě
a do USA odešel p o útěku
v r. 1948. Vedle svého povolání, v němž byl známý
po celých Spojených státech, našel si čas i k psaní náboženských a filozofických úvah, které byly
vysílány Rozhlasem Svobodné Evropy do československa.

Ottawští organizátoři zvládli svůj úkol dokonale
a zejména přípravou symposia v oborech přírodních
věd a medeeiny se stali v SVU průkopníky. Dovedli
na tomto podniku zainteresovat nejen členstvo SVU,
— Ján Kadár natáčí pro
ale i kanadské akademické kruhy a širokou českoslospolečnost NBC tříhodinovenskou veřejnost v Kanadě.
TS — SVU
vý televizní film z prostředí nemocnice pro duševně
choré zločince. Bude uveDUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
den v USA pod názvem
V neděli 6., listopadu bude u pomníku padlých na " T h e next howling w i n d " .
Šumavě u Belgrave South, dušičková pobožnost, již — V Londýně zemřel býuctíme památku všech našich drahých, kteří nás valý redaktor čs. sekce
předešli na věčnost.
BBC Josef Kosina. Pohřeb
Nemůžeme položit kytičku na jejich hrob, věnujme žehem se konal v chichsterském krematoriu, kam
jim aspoň kvtičku vzpomínek a modliteb!
P . J. Pekáa se s ním přišlo rozloučit

mnoho bývalých spolupracovníků a osobních přátel.
— Kanadský deník "Ottawa
Citizen"
uveřejnil
dlouhé pojednání o záslužné misionářské
činnosti
dr. Františka Uhlíře v kanadské provincii Quebeck.
Dr. F. Uhlíř pochází z
Ostravska a byl poslancem čs. parlamentu za- č s .
stranu národně socialistickou. Po r. 1948 odešel clo
exilu a v r. 1955 byl jmenován f a r á ř e m jedné kanadské protestantské dominace. Od r. 1966 působí
ve West Templetonu, kde
vybudoval na 25-hektarovém pozemku náboženskou
osadu, která se stala významným misijním střediskem. Je tam kostel,
konferenční hala s ubytovnou i škola, která je
zároveň seminářem.
— Na Svobodné ukrajinské universitě v MrJcbr-.ě
složily
česky
dokttrss'
zkoušky B. Berani
M. Jeřábkova. ZkxtšejiLimi byli prof. dr. J. Eratochvil a prof. dr. HL
Waskowyez.

sport
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Karel

Janovský

Skotsko na fotbalové mistrovství světa

Mistři Evropy - Čechoslováci - neuspěli
Závěrečné utkání VII, evropské kvalifikační skupiny o postup na fotbalové mistrovství světa v Argentině mezi reprezentanty československa a Walesu 16. listopadu na čs. půdě ztratilo úplně na zajímavosti. Fotbalisté Walesu prohráli totiž na neutrální půdě v Liverpoolu důležité kvalifikační střetnutí se
Skoty 0 : 2 a t o . z n a m e n á , že Skoti si tak už zajistili účast na světovém šampionátu.
Skoti však mohou po všech stránkách mluvit o štěstí. Už to, že waleská fotbalová federace se uvolila
kvůli větší návštěvě hrát v Liverpoolu, mluvilo pro
ně. Navíc v zápase s a m é m mělo mužstvo Walesu v
poli velkou převahu, nedokázalo jí však využít. V
druhé půli sice Skoti hru v poli vyrovnali, ale to
už bylo v době, kdy fotbalisté Walesu měli za sebou
seriál neproměněných šancí a klidně by bývali mohli
vést n a d Skoty o dvě tři branky. Za této situace
zahrál jeden z waleských zadáků v trestném území
rukou, rozhodčí nařídil pokutový kop, který Don Masson proměnil ve vedoucí branku skotského týmu.
Wales n a ni odpověděl velkou ofenzivou; tři minuty
před koncem utkání však Skoti z jednoho z mála
útoků, které měli, vstřelili za nepopsatelného jásotu
v hledišti (přijelo sem na 30.000 skotských fanoušků)
Dalgieshem druhou branku. V hledišti a pak i mimo
stadión došlo mezi fanoušky obou táborů k úplným
bitkám, které si vyžádaly n e j m é n ě 60 zraněných a
několik desítek diváků bylo převezeno k výslechu na
policii.

Tabulka VII. evropské kvalifikační skupiny pro účast
na mistrovství světa před posledním utkáním ČSR
- - Wales: 1. Skotsko 6 bodů, skóre 6 : 3 ; 2. Wales
2 body, skóre 3 : 3 ; 3. ČSR 2 body, skóre 3 : 6 .
Šance

obou slovenských týmů na postup

EVROPSKÉ POHÁROVÉ

SOUTĚŽE

Crplnou senzací v prvních zapasech 2. kola evrop
ských pohárových soutěží klubových celků je debakl
vítěze Anglického poháru Manchester United v portugalském Portu 0 : 4. s kterým bezpochyby ani ten
největší pesimista z řad příznivců tohoto předního
anglického ligového týmu nepočítal. Nečekalo
se
zřejmě ani vysoké vítězství anglického přeborníka
FC Liverpoolu doma nad Dynamem. Drážďany 5 : 1 .
ani hladká prohra Crvené zvezdy Bělehrád doma s
Borussií Mönchengladbach (NSR) 0 : 3 .
Špatně si v prvním utkání 2. kola Evropského poháru nevedli ani oba čs. zástupci, slovenská mužstva
Lokomotiva Košice a Inter Bratislava: více však lze
cenit bezbrankovou remizu košické Lokomotivy ve
Vídni s Austrií v soutěži "držitelů t r o f e j í " , než domácí vítězství Interu Bratislava v Poháru UEFA nad
švýcarským Grasshoppers Curych 1 : 0 . Lokomotiva
7. a 8. kolo nejvyšší čs. fotbalové soutěže — první
Košice v e Vídni jen potvrdila, že její dobré výkony
ligy — přineslo téměř neuvěřitelné výsledky, dva
v čs. lize nejsou náhodné a že by nemusela hrát
debakly, s kterými nikdo nepočítal: v prvé řadě je
ani ve čtvrtfinále bezvýznamnou roli. Bratislavský
to debakl exmistra ČSR Baníku Ostrava doma na
Inter to sice v curyšské odvetě nebude mít lehké,
Bazalech s Lokomotivou Košice 0 : 5, neméně však
ale důležité je. že švýcarský soupeř nedal v Bratipřekvapila i vysoká prohra, kterou stejným skórem
slavě ani branku, a to může být rozhodující při poutrpěl nováček ligy Dukla Banska Bystrica doma s
stupu do 3. kola Poháru UEFA.
pražskou Duklou. Senzační jsou i skvělé výkony brněnské Zbrojovky, kterou trénuje bývalý slavný čs. fotbalový reprezentant a jediný čs. fotbalista, který byl
H o k e j o v á
liga
vyhlášen (v r. 1962) za nejlepšího hráče Evropy: Josef Masopust. Masopust sice nemá k dispizici nějaké
Mužstva 1. čs. hokejové ligy mají za sebou po 6
hvězdy, ale vyrovnané, dobré mužstvo, které dokáže mistrovských zápasech a dosavadní průběh by se
i všude bojovat a získávat body. na hřišti soupeřů. dal komentovat takto: obhájce mistrovského titulu
A toí je v čs. kopané momentálně jedna z mála vý- Kladno m á nejlepší start, dobře si vede nečekaně i
jimek !
pražská Sparta: a Litvínov, naopak z f o r m y je jihlav7. kolo: Zbrojovka Brno, — Sparta Praha 3 : 0. ská Dukla a především brněnská Kometa, která ze
Spartak Trnava — Banska Bystrica 1. : 0, Bohemians 6 mistrovských zápasů nevytěžila ani bod.
— Inter Bratislava 2 : 0, Baník Ostrava — LokoPořadí po 6. kole: 1. Kladno 11 bodů, 2. Sparta
motiva Košice 0 : 5, Slovan Bratislava — Jednota Praha. 3. Litvínov (po 9 b.), 4. Pardubice 8 b., 5.
Trenčín 6 : 2 ( ! ) , Tatran Prešov — Teplice 1 : 1 . Ži- Motor České Budějovice, 6. Jihlava (po 7 b . ) , '7.
lina — Slavia Praha 1 : 2 a Dukla Praha — Plzeň Trenčín 6 b;, 8. Vítkovice, 9. Slovan Bratislava, 10.
3 : 0 . ,
Košice (po 4 b.), 11. Plzeň 3 b-. 12. Brno bez bodu.
8. kolo: Dukla Banska Bystrica — Dukla Praha
0 : 5, Slavia Praha — Plzeň 2 : 0, Inter Bratislava
— Baník Ostrava 2 : 1, Lok. Košice — Trnava 3 : 0,
NAVRÁTILOVÁ SUVERÉNNĚ DRUHÁ
Jednota Trenčín — Bohemians 1 : 0 , Teplice — SloBývalá čs. tenisová reprezentantka Martina Navrávan Bratislava 0 : 0, Sparta Praha — Tatran Prešov
tilová. která se před 26 měsíci nevrátila z americ1 : 0, Žilina — Zbrojovka Brno 2 : 4.
kých tenisových přeborů USA ve Forest Hills a usadila se v USA, nestartovala letos kvůli zraněním a
nemoci na celé řadě mezinárodních turnajů, přesto
NADĚJNÝ VL. KADLEC
v právě vydaném světovém žebříčku tenistek, sestaNSR hraje na meziná- předního německého klu- veném na základě prémií, figuruje na druhém mírodní basketbalové scéně bu SSV Hagen. kde si ve- stě. Přišla si už na 232.567 dolarů.
bezvýznamnou roli, přesto de skvěle a pohled na taVvdělkv mužů: 1. Jimmy Connors (USA) 629,116
nejvyšší
západoněmecká bulku nám říká, že je se dolarů. 2. Guillermo Vilas (Argentina) $ 407.654.
košíkářská soutěž Bundes- 109 body po 4. kole Bun- 3. HLie Nastase (Rumunsko) $ 276.965, 4. Björn Borg
liga m á letos velmi dob- desligy na čtvrtém místě (Švédsko) S 276.253, 5. Dick Stockton (USA) $) 273.189.
rou úroveň. Zásluhu na střeleckého pořadí. Lepší 6. Brian Gottfried (USA) $ 266.431, 7. Vitas Gerutom mají přední zahranič- mušku v německé Bundes- laitis (USA) S 219.350, 8. Eddie Dibbs (USA) $ 18«,584.
ní hráči, především Jugo- lize mají pouze dva Jugo- 9. Wojtek Fibak (Polsko) $, 165.749, 10. Harold Soslávci, ale i Američané, a s.^vci: Dragan Kapičič a lomon (USA) $ 158.937.
v~pošIední doběi i jeden L. Simonovič, a Američan
Ženy: 1. Chris Evertová (USA) $ 318.400. 2. Martins
Čechoslovák z řad exulan- Greg Lee. A teprve ža Navrátilová S 232.567, 3. Virginia Wadeová (V. Britů. Je to dvacetiletý Vla- Kadlecem, na uátém mí- tánie) $ 187.953. 4. Sue Barkerová (V. Británie) $
dimír Kadlec z basketba- stě střelecké tabulky Bun- 157.032. 5. Bettv Stoveová (Holandsko) '$ 110.712. 6.
lové rodiny, jehož rodiče desligy, figuruje nejlepší Rosemary Casalsová (USA) $ 96.058, 7. Kerry Re*košíkář dová (Austrálie) $ 81.106, 8. Dianne Fromholtzová
žijí v Mnichově. Vladimír západoněmecký
Kadlec, který prakticky s Georg Kampf - z Byareut- (Austrálie) $ 65.610, 9. Mima Jaušovecová (Jugoslákošíkovou začal v Mnicho- hu.
vie) $ 60.840, 10. Francoise Durrová (Francie) &
— 0 0 —
vě. přestoupil letos do
51.773.
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Automobilová sezona 1977 se už blíží k svému závěru. Na okruhu Mosportu ležícím 80 km severovýchodně od Toronta se jela Velká cena Kanady, která
byla 16. a tedy předposlední jízdou světového šampionátu formule I pro rok 1977. A hned v uvodu je
třeba říci, že už předem ztratila hodně na zajímavosti. Už týden předtím na Grand Prix USA si totiž Rakušan Niki Lauda na Ferarri zajistil podruhé
za své sportovní dráhy titul mistra světa a neměla-už
více zájem v tomto závodě startovat. Přijel sice do
Mosportu, vymluvil se však na to, že má žaludeční
potíže a tudíž, že se závodu nemůže zúčastnit. Vedoucí automobilky Ferrari však v tom už od počátku
viděli útok proti Enzo Ferrarimu a spol. a mluvčí
Ferrari sdělil v Modeně novinářům, že proti chování
Niki Laudy podá u Mezinárodního
automobilového
svazu stížnost se žádostí, aby byla tomuto dvojnásobnému mistru světa zastavena závodní činnost. Buď
jak b u ď , Niki Lauda je po jednoroční přestávce mistrem světa a těžko Jze věřit, že protest automobilky
Ferrari se setká s úspěchem. Zatímco zřejmě mysl
Niki Laudy směřovala už k novému "zaměstnavateli"
— Brabhamu, šlo na Velké ceně Kanady v Mosportu
o to, kdo za ním v celkovém pořadí obsadí druhé místo. A zdá se, že nyní už po n ě m sahá vítěz Velké
ceny Kanady Jihoafričan Jody Scheekter na Wolfu,
•který může tentokrát mluvit o . velkém štěstí. Ješté
dvě kola před závěrem Velké ceny Kanady — tedy
8 k m před cílem — byl v čele Grand Prix Američan italského původu Mario Andretti, který však musel vzdát závod pro poruchy na svém stroji Lotus,
stejně jako už tomu bylo letos na Velké ceně Švédska, kdy měl ještě prakticky šanci stát se světovým
přeborníkem.

Ve zkratce
— Nejúspěšnější čs. reprezentantkou na mistrovství
světa v moderní gymnastice v Basileji byla Záveská,
•která ve cvičení švihadlem obsadila velmi čestné druhé místo a získala tak stříbrnou medaili. Absolutní
prvenství v Basileji však patřilo sovětským reprezentantkám,
které nenašly v soutěži vážnější konkurenci.
— Mladá čs tenistka Regina Maršíková (přebornice
ČSR) vyhrála v Madridu velmi dobře obeslaný mezinárodní turnaj, když ve finále zdolala snoubenku
dvojnásobného wimbledonského vítěze Švéda Bjorna
Borga Rumunku Marianu Simionescuovou 6 : 4 a 7 : 5.
— Vítězem mezinárodního turnaje
házenkářských
reprezentačních týmů se v Jugoslávii stalo nečekaně
družstvo NSR, které v soutěži nenašlo přemožitele.
Čs. házenkáři obsadili za NSR, Dánskem a Jugoslávii až čtvrté, tedy poslední místo, když prohráli s
NSR 19 : 20, s Jugoslávci 17 : 30 a dokonce i s Dány 23 : 27.
— Stanislav Hoffman z pražské Dukly se stal už
počtvrté vítězem tradičních Běchovic (už 81. ročník),
když trasu zaběhl za 30:13,2 min.,, o 2,4 vt. rychleji
než druhý- závodník Zwiefelhofer z Vš Praha.
— Vítězem 87. ročníku Velké pardubickém steeplechase se stal " V á c l a v " s džokejem V. Chaloupkou, před
Kantekem na koni Plangu. Bylo to čtvrté vítězství
Chaloupky, .prvé však na Václavu.
— Po 9. kole vede " A " skupinu Národní fotbalové
ligy i nadále Příbram, už však pouze jednobóčTovým
náskokem před Vlašimí. Lépe je na tom vedoucí
mužstvo B skupiny Opava, která m á s 15 body už
tříbodový náskok před Frýdkem/Místkem. Na Slovensku (tedy v C skupině) se dostali na 1. místo fotbalisté Nitry, kteří mají z 10 mistrovských utkáni
15 bodů, jednobodový náskok před dosavadním vedoucím tabulky Senicou a VSS Košice.
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