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Mrtvý je bez problémů

Trvalo devět roků naplněných lákáním a vyhrožováním, než byl znovu ustaven
Svaz československých spisovatelů, když v dříve ustavených státních svazech
— především v českém — se režimu podařilo soustředit jen malý zlomek spisovatelů hodných toho jména. Zvolení funkcionáři Svazu se mohou těžko vydávat za mluvčí československých spisovatelů, za reprezentanty těch, kteří
tvoří současnou českou a slovenskou literaturu. Tento stav si museli uvědomit
i vedoucí režimu, když rozhodli, aby na dvoudenním sjezdu v Praze (8. a 9.
prosince) zastupoval ústřední výbor KSČ, prezidenta republiky a vládu "intelektuál" Vasil Bil'ak.

Ve svém projevu k shromážděným 150 delegátům
v první den zasedání snažil se být Bil'ak otevřenějším než když hřímá k
lidu obecnému:
"Netvrdím, že nemáme
problémy. Jen mrtvý je
bez problémů . . Náš společenský pohyb vpřed není přímočarý. Problémy
byly, jsou a budou v ekonomické, ideově politické
a v jiných oblastech. Jed-

ny se vyřeší a nové vznikají . . . Cesta k socialismu je složitá. Projektujeme za pcchodu a ne vždy
je možno vědět, na jaké
překážky se narazí. Na
naší cestě, obrazně řečeno, jsou hory, řeky, bažiny i spodní vody. Může se
stát, že někdy nevyjde ani
to, co bylo precizně spočítané. Důležité je, abychom neztratili hlavu, nevyvolávali paniku, když

narazíme na těžkosti."
Těžko popíratelné potíže
v čs. kulturním dění snažil se Bil'ak vysvětlovat
jen jako část potíží všeobecných:
"Jednou z příčin narůstání krize ve straně a
společnosti bylo to, že
určité chyby a nedostatky
vyvolaly u některých lidí
ztrátu jistoty, takže začali troubit na ústup. Jiní,
kteří léta čekali na příležitost pomstít se, toho zne-

užili, začali pomlouvat a
očemovat KSČ,
socialismus, přátelství se Sovětským svazem. Demagogicky doporučovali a vnucovali našemu lidu jakousi novou cestu, nový model socialismu a přitom to
nebylo nic jiného než
zprofanovaná kapitalistická c e s t a . . . . "
Pro těžko popíratelnou
skutečnost, že největší současní čs. spisovatelé nežijí na výsluní režimu,
má BiVak také jakési vysvětlení:
"Čs. spisovatelé nepracují pro úzkou, privilegovanou skupinu, jak se to
snaží prezentovat
naši
protivníci . . Umělec, který žije problémy lidu,
(Pokračování na str. 2)

Parlamentní Shromáždění západoevropské unie
žádá

dodržování smluv

O t á z k a vměšování
Edmund Řehák
Parlamentní Shromáždění západoevropské unie mělo zasedání v Paříži, na němž se zabývalo otázkou
vměšováni se do vnitřních záležitostí jednotlivých
států, jak ji nadhazují zástupci východoevropského
komunistického bloku. Svoje stanovisko vyjádřilo zasedáni v rezoluci, odhlasované jako doporučení Radě
ministrů. V rezoluci se praví:
Rada má bdít nad plněním všech ustanoveni Závěrečného aktu z Helsink všemi zeměmi, které Závěrečný akt podepsaly, pří čemž má vycházet ze zjištění, že připomínání povinností integrálního respektování všech ustanovení Závěrečného aktu není vměšováním se do vnitřních záležitostí států, které Závěrečný akt podepsaly.

•$OŤrnd aGG

ŠŤASTNĚ A VESELÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova

Současně prosíme všechny spolupracovníky a
přátele za prominutí, že n á m není možno psát všem
a že proto nezasíláme jednotlivá vánoční blahopřáni
HD
nikomu.

V předcházející generální debatě o dosavadním
způsobu uplatňování dohody, obsažené v Závěrečném aktu a o nynějším
vyjednávání v Bělehradě,
promluvil v plénu velký
počet delegátů ze všech
členských států (tj. z Belgie, Francie, Holandska,
Lucemburska, Itálie, Německé spolkové republiky
a V. Británie) a to delegátů různého politického
zaměření
(včetně francouzských a italských ko-

munistů). Velmi živá děbata, která se protáhla na
dva dny, nastala po referátu, který přednesl jménem politické komise italský komunista Sergio Segre. Z jeho referátu vyplynula snaha "vysvětlovat"
neplnění smluvních závazků z "třetího košíku" helsinské dohody komunistickými režimy, snaha zamíchat co nejvíc černé s bílým, což mu nejostřeji
vytkli delegáti z Itálie, V.
Británie a NSR.

" . . . po . zástupcích našeho veřejného života se
také čeští spisovatelé měli manifestem zříci Londýna a Moskvy a zhanobit národu svým prohlášením národní odboj, a spisovatelské dušičky se
již předem po všech svých koutech smiřovaly s
"povinností" podepsat a pak v tklivém soukromí
tiše upozorňovat, že byli k podpisu přinuceni a
že vůbec nezbývá než "hrdinská p ř e t v á ř k a " . . .
Není "hrdinské p ř e t v á ř k y " , kultura je věrnost a ,
statečnost anebo kulturou není, kultura je mravně vzato — synonymem charakteru a jen charakter je-mocí t v ů r č í . . . "
Václav Černý "Pláč koruny české"

SPRÁVNÉ A MOŽNÉ
Karel Wendt

Vánoce přicházejí a vánoce odcházejí. Nekde byly
zapomenuty úplně, jinde zůstala pozlátka a zmizel
význam. Ještě jinde se jim dostalo té potupy, že se
z nich stál výraz a nástroj dryáčnické hrabivosti.
V pravém svém smyslu už žijí snad -jenom v tom
cípku dětské duše, který přežije dobu, stárnuti a
kopance života a zůstane někde ve vnitřnostech
jako poslední stopa krásy, která byla a. už.není.
Mám v sobě tento cípek dětské duše. Vím o něm,
protože každý rok, i když čím dál tím tlumeněji ke
mně o vánocích promlouvá o všech možných zašlých
krásách, ale hlavně o naději. A já se snažím zachytit to staré kouzlo, chci se ještě jednou zvednout ze špíny a prachu skutečnosti, chci ještě jednou věřit, že naděje a pošetilost nejsou totéž. Nejde
mi to. Křídla dětské víry vzala za své v troskách
okupací, chamtivosti, zrad, vraždění a .znetečnění.
Nepřekonala zkušenosti. Nepřežila čas.
A tak, rozvzteklený neschopností zachytit čarovnost krásy nevinnosti, osopím. se na svůj cípek dětské duše, jakoby nebyl všechno, co mi vlastně zbývá..
Co plácáš o nadějích, řvu. na něj. Naděje jsou šalba a klam. Jsou jako vánoce. Přijdou, odejdou a v
místě života zanechají bezednější díru, než tam zela
před jejich příchodem. Před deseti lety, někdy kolem vánoc, vycházela hvězda jak ta nad Betlémem,
a rodily se naděje. A do roka? Místo spasitelů tanky, místo betlémské stáje ubikace okupantů. Lidé
zmlkli. Zůstal vřesk farizejů. Před dvanácti měsíci
se rodil v kolébkách. mozku dobrých lidí dokument
naděje, charta slušnosti a nového uznání starých hodnot. A do dvanácti měsíců? Zvýšený útlak, žalářování, davová přikrčenost, zrada sobectví kapitulantského návyku. P ř e d bezmála padesáti lety narodila
se naděje mladého státu, která slibovala národu všechno, co potřebuje k vzpřímenému životu. Po padesáti .
letech? Kolonie vasalů, pro kterou by bylo RakouskoUhersko osvobozením. A mohl bych jít dál a dál,
nekonečnou cestou lemovanou stromořadím iluzí —
naděje po naději, falešné červánky ničeho . . .
A cípek dětské duše .to všechno tiše vyslechne, aniž
.by mě přerušoval a přeřvával, jak to dělám já.. A
když se vypovídám, usedne v chrámě, ve kterém
ho naleznou rodiče, mezi mudrce a velekněze a klade
prosté otázky.
"Co tedy vyvodíme," říká na svůj věk trochu pedantsky, "jestli každá naděje je jenom iluze, která
zhasne tak rychle, jak se narodí, jestli tedy vlastně
naděje není naděje, ale pouhý klam? Znamená to
potom, že je každá činnost, závislá na naději, to
(Pokračování na straně 2) .
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Mrtvý je bez problémů
(Pokračování se str. 1)
jeho radostmi a starostmi,
nemůže mít pocit odcizení,
marnosti či zbytečnosti
své práce. Jen lidé, kterým je vzdálen život pracujícího člověka, mohou
diskutovat o jakési duchovní vnitřní emigraci či
absenci. Kdo se chce schovat, může, kdo stojí na
okraji cesty, musí vědět,
že nemůže dojít k cíli.
Kdo chce poznat skutečný život, být užitečný, musí kráčet s pokrokovým
proudem doma i mezinárodně . . . Na okraji jednotné fronty našich umělců stojí hrstka těch, kteří
ve své domýšlivosti, ješitnosti a často i neschopno
sti se ještě nedávno domnívali, že bez nich nebude existovat naše umění
a literatura . . . Ocitli se
v úplné izolaci. Hovoří jen
sami za sebe a k sobě
NEJMILEJŠÍ DÁREK
K VÁNOCŮM:

česká a slovenská kniha,
vydaná v exilu. Seznam
knih, které můžete koupit prostřednictvím Hlasu
domova, byl uveřejněn v
minulém čísle.
Malý oznamovatel

PRONAJMEME

zařízený byt, 2 pokoje,
kuchyň a přísl., 30
Hearn St., Altona East.
Víc. tel.' 391-5723
V CAULFlELD-u

(Melb.) pronajmeme
koje a přístavek, nově
vymalováno a pokryto
koberci. Za obchodem,
byt. Zděný dům, 4 povelký dvůr, $ 45.- týdně. Volejte po hod.
509-1476.

podobným, kteří za jidášský groš jsou ve službách
různých imperialistických,
antikomunistických, antisovětských a tím protilidových i n s t i t u c í . . . "
Nově zvolený předseda
Svazu čs. spisovatelů J a n
Kozák, podprůměrný spisovatel, ale s hlediska
strany právem jmenovaný
umělcem
'' zasloužilým'',
zabýval se ve svém projevu rovněž víc problémy
politickými než kulturními:
"Zápas mezi sociál is
mem a kapitalismem po
kračuje. Dále bude třeba

Správné a možné

čelit pokusům infikovat
tvůrce nejrůznějšími bacily buržoazní a revizionistícké ideologie od licoměrných kampaní za 'lidská práva' po hesla 'socialismu s lidskou tváří' a
'eurokomunismu' . . . V našich podmínkách se tím
pokoušejí zviklat a narušit zejména jednotu 'socialistické kultury a umělců,
vrazit klín mezi tvůrčí inteligenci a komunistickou
stranu . . . "

dopis ústřednímu výboru
KSČ:
"Svaz čs. spisovatelů se
hlásí k tvůrčí metodě socialistického realismu a
bude soustavně a odpovědně rozvíjet výchovnou práci v duchu marxistickoleninských i d e j í . . . "
Vedle podrobných zpráv
o sjezdu objevilo se v
předvánočním čs. tisku
ujišťování, že soli a koření bude dostatek, takže nakupovací horečka je, poDelegáti se skutečnými kud se týče těchto potřeb,
problémy čs. literatury zbytečná. Tím se však už
nezabývali a nakonec jed- zase vyvracejí problémy
nomyslně schválili trapný jiné než kulturní.

O t á z k a vměšování
(Pokračování se str. 1)
Na zasedání promluvili
také státní
ministryně
pro zahraniční záležitosti
v Bonnu Hildegard HammBuecherová, vrchní velitel
spojeneckých a r m á d v
Evropě generál Haig a
francouzský státní sekretář v ministerstvu zahraničí J . F. Deniau. Promluvili i parlamentní pozorovatelé z Dánska, Norska,
Portugalska a poprvé také
ze španělska. Všichni se
vyslovili rovněž pro to,
aby bylo trváno n a plném
uplatňování smluvních závazků z Helsink, protože
jen tak může mít détenta
opravdový smysl.

dů a rozvoj lidských práv.
Dosavadní výsledky toto
očekávání bohužel nesplnily. Od počátku vyjednávání se SSSR netajil svým
nepřátelským postojem k
obsahu tzv. "třetího koše", ke skutečnému dodržování dohody, k poskytování jednoznačně vytyčených lidských práv těm,
kteří žijí pod jeho nadvládou. Jestliže Kreml v
Helsinkách na takové požadavky nakonec přistoupil, učinil tak s mentální
rezervací, že podle marxisticko-leninské
dialetiky
na znění dohody nezáleží,
že ji bude uplatňovat stejně jen podle svého uvážení. To se také soustavně
děje, jak je o tom nespočetná řada dokladů. V závěsu Kremlu a zcela totožným způsobem postupují
jeho satelité ve střední a
východní Evropě.

Usnesení
Shromážděni
ZEL" vyšlo z všeobecně
přijatého názoru, že jak
obsah Závěrečného aktu z
Helsink. tak .obsah dosavadních smluv, uzavřených mezi státy evropského západu a východu,
Pokrytecký souhlas Sootevřely cestu, která by větského svazu s "třetím
měla uvést v soulad mezi- košíkem" měl mu zároveň
národni mír, svobodu náro- přinést ze Západu nutně

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
srdečně zve n a

SILVESTROVSKOU

ZÁBAVU

potřebnou
hospodářskou,
finanční a technologickou
pomoc k překonání hrozivě narůstajících potíží v
celém komunistickém bloku.
Dobrá vůle Západu k
jednání, nebo spíš více
než jen dobrá vůle, bude
pokračovat a to i po Bělehradu, a Kreml i nohsledi v sovětském bloku
budou pokračovat ve svém
pokrytectví — aspoň dotud, pokud západní mocnosti nebudou svým koordinovaným a zcela rozhodným stanoviskem trvat na
plnění uzavřené dohody v
Helsinkách" a to v plném
jejím znění a duchu. Rezoluce Shromáždění západoevropské unie je k tomu
nabádá. Integrální plnění
obsahu "třetího koše" je
v naprostém souladu s názory velké většiny západního veřejného mínění a
je též v plném souhlasu s
názory projevovanými i
n a zasedání jiných mezinárodních parlamentních
organizací,
jako
Rady
Evropy a Shromáždění severoatlantických zemí. J e
jistě samozřejmé, že musí být i směrnicí pro akce
politického exilu ze zemí
střední a východní Evropy-

(Pokračování se strany 1)
jest na vyhlídce, zbytečná? Že tedy víra — jaká
profanace toho slova —, že všechno je beznadějné,
znamená ospravedlnění nečinnosti?" "Podívej se,"
pokračuje cípek dětské duše, také trochu zblblý
okolím, "ten, který se dneska narodil, řekl, aby lidé
všechno rozdali a následovali ho. A to mi přece
přiznáš, že nemusil být Bůh, aby věděl, že to jde
rovnou proti lidské nátuře, že tedy žádá věci beznadějné. A přece to vyslovil a potom za to a za
p á r podobných beznadějností umřel na kříži — bez
vyhlídky. Uvažuj o tom, mládenče odkvetlý, třeba
na něco proti očekávání přijdeš," uzavřel rozpravu
cípek dětské duše, který někdy dovede být zatraceně
uštěpačný.
Dal ijsem si říci, protože o vánocích bývám na
měkko, přemýšlel o tom a našel různé souvislosti,
které mě dříve nenapadly. Z šiřšího hlediska se mi
zazdálo, že v národním smyslu začala naše "víra"
v ospravedlňující požehnání beznaděje kapitulací ro
ku 1938. Odtud běžela bez přerušení a bez oklik rovnou čarou k rokům 48 a 68, poslední zastávka —
anticharta 1977.
Tato poslední zastávka je jenom jedním z mnoha
dokladů, že "realismus beznaděje" působí stejně
zhoubně i v užším slova smyslu. Je závětřím osobního kapitulantství, zástěrkou výhradnosti sebezájmů,
ospravedlněním zbytečností, zdůvodněním nízkých
kompromisů ve věcech zásadních, volňáskem do světa
bez osobní zodpovědnosti.
Už vidím, kam mě vede cípek dětské duše. Má
pravdu. Stala se chyba. Chybu třeba nalézt.
Mezník po mezníku, ocitáme se v těžkých situa
cích před problémem — prát se nebo neprat, bránit
se nebo nebránit? A v každé té situaci opakujeme
v jediné svornosti, kterou známe, předem zodpovězené otázky: " J a k é jsou vyhlídky? Má cenu se rvát?
J e možné vyhrát?"
Přihlédneme-li k tomu, že lidi jsou, co jsou a mocenská politika, že je jenom promítnutím lidského
sobectví, pro malý národ, uzamčený ve středu Evropy v kleci velmocenských "velezájmů", není možné
nic velkého. Viděno očima krátkozrakého realismu,
na konci téměř každého zápasu leží porážka. Realismus tedy káže jediné možné rozhodnutí — kapitulovat. A protože národ je součet lidí, co je v národě, je doma i venku v jeho jednotlivých členech.
Kapitulantství se vžívá, opakovanou "bezmocnostní",
stává se v pravém slova smyslu národním charakterem.
Chyba? Chyba je v otázce. Kvalita lidí se neprojevuje v zápasech, které se docela realisticky dají
vyhrát, nebo se snad ani nedají prohrát. V těch
se projevuje nejvýše zručnost a chytrost. Prubířským
kamenem lidské kvality jsou zápasy ztracené. Lidé,
kteří se do nich znovu a znovu vracejí, se neptají,
co je možné. Jejich otázka zní: "Co je správné?"
Podle odpovědi potom, bez ohledu na vyhlídky, jednají.
Jak se dostal do úvahy cípek dětské duše? Jak
se do ní zatoulaly vánoce?
Dětská duše přijímá vyšší světy, nekalkuluje na
každém kroku zisk a bezpečnost. Vánoce mezi jiným říkají, že jsou vyšší věci a že se za vyšší věci
třeba obětovat, někdy dokonce i umřít.
ČESKOSLLOVENSKÝ KLUB V ADELAIDE

pořádá v sobotu 31. 12. 1977
SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

v Národním domě,-51 Coglin St., Brompton. SA.,
na kterou vás všechny srdečně zve.
Bohatá tombola.
;
Občerstvení a jídlo k dostání za mírné ceny. ;
Rezervování míst: tel. 46-4410 (Dvorský)
:
nebo osobně v místnostech klubu
každý pátek a neděli večer.

kterou pořádá v sobotu 31. prosince 19ív

V OBOU SÁLECH ST. KILDA BOWLING CLUB-U,

Fitzroy Street, poblíž nádraží St. Kilda,
kde obdržíte všechny druhy nápojů za běžné hostinské ceny
Začátek v 8 hodin večer
Bohatá tombola
K tanci i poslechu h r a j e sokolská kapela "Vrabčáci"
Vstupné včetně bohatého výběru teplého i studeného jídla a zákusků,
jakož i půlnočního občerstvení $ 15.00
Reservování stolů: tel. 598-5756 (Chrpa)

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
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SVĚDECTVÍ SIGNATÁŘŮ CHARTY

Sacharovův tribunál

Pro nás Čechy a Slováky v exilu je důležité, že
před Mezinárodním Sacharovovým tribunálem v Římě vypovídali dva signatáři manifestu Charta 77,
kteří byli nuceni odejít na
Západ, a to dramatik a
sp5sovate1 Ivan Binar a
profesor dr. Jaroslav Krejčí. Ivan Binar řekl shromážděným právníkům různých národnbstí. že lze
stěží vylíčit ovzduší strachu. které proniká zavřenými dveřmi do lidských
domovů, zatímco profesor
dr. Krejčí se soustředil
na psychologický nátlak,
iemuž jsou vystaveny i děti. Další signatář Charty
77 Jan Leštinský uvedl v
písemné výpovědi, že prozatím rení v dohledu konec porušování lidských a
občanských práv v Českos^vensku.
Úvodem zasedání prvého dne si účastníci, mezi
nimiž bylo několik set západních novinářů a televizních reportérů', vyslechli
poselství profesora Sacharova z filmu, který natočili spolupracovníci výboru
v Sacharovově bytě v
Moskvě. V tomto projevu
Sacharov vyzval vyšetřující komisi, aby objektivně přezkoumala zprávy o
svědecké výpovědi o porušování lidských práv v zemích střední a východní
Evropy, o svévolném šikanování a trápení vězňů
politickými bezpečnostními úřady, o morálně a
právně
nesnesitelných

podmínkách v pracovních
táborech, o pronásledování obránců lidských práv,
o diskriminaci národnostních menš ; n a příslušníků
různých
společenských
skupin, kteří jsou nepoh o d l í komunistickému řeži mu, o potlačování práv
dělníků na slušnou mzdu,
na stávku, o porušování
náboženské svobody, o zásahu stá+u proti církvím,
o jejich kontrole, o porušování práva člověka na
wstěhcvání. o svobodu informací a o zneužívání
psych'atrie jako prostředku politické represálie. Sacharov vyzdvihl ve svém
projevu očividný vzrůst
společenského vědomí ve
východní Evropě v poslední době. ku kterému přispěla ve značné míře občanská iniciativa skupin,
jako: Charta 77 v Československu, Výbor občanské sebeobrany v Polsku,
skupiny na obranu; občanských práv a na dodržování helsinské dohody v
Sovětském svazu, anebo
samizdatové akce, jako
například Kronika běžných událostí v Moskvě.

jí, je obranou všeho lidstva a naší budoucnosti.
Po Sacharovově poselství se četlo poselství Alexandra Solženicyna, který
vyzval vyšetřující komisi,
aby nashromážděným vědeckým materiálem burcovala svědomí svobodného
západního světa, aby pomáhala politickým vězňům
a bojovníkům za lidská
práva na východě".

ČESKOSLOVENSKO
— Na čs. vysokých školách studuje 4.500 zahraničních posluchačů.
— Na mezinárodní soutěži
hry na kytaru, která se
konala v Caracasu, získal
druhou cenu Martin Mysliveček.
— Veškeré kusové zásilky
vnitrostátní přepravy budou převedeny od 1. 1.
1978 ze železnice na autobusovou přepravu.
— Předseda ústředního
výboru Svazu soc. mládeže J. Poledník , se stal tajemníkem ÚV KSČ. Jeho
funkce v SSM se ujal dosavadní místopředseda M.
Dočkal.
— Novým čs. velvyslancem na Kypru se stal J.
Hejč, v Ecuadoru L. Hrdlička (míšto B. Pištory) á
v Peru S. Novotný (na
místo V. Malošíka).
— 1. prosince zasedal n a
Pražském hradě ústřední
výbor KSČ. Na oficiálním
pořadu byly hlavní úkoly
rozvoje národního hospodářsťrí v r. 1978.
— V Praze zemřel kandidát předsednictva a tajemníka ÚV KSČ. člen předsednictva
ÚV
Národní
fronty a člen předsednictva Federálního shromáž-

Potom předseda Sacharovova tribunálu Simon
Wiesenthal. vedoucí Židovského
dokumentačního
střediska ve Vídni, otevřel pracovní část zasedání. Mezi prvými byly výpovědi prominentních sovětských obránců lidských
práv. Ludmila Alexejevová referovala o represivných zásazích sovětské
bezpečnostní policie proti
členům a spolupracovní- ho Německa), Polska, Rukům sovětské helsinské munska, Bulharska a Česskupiny, kterou ona za- koslovenska.
stupuje na Západě. Po
Celkový dojem z průběAlexe jevové hovořil Leonid hu zasedání Sacharovova
Plušč o zneužívání psy- tribunálu v Římě je mocchiatrie ve službách poli- ný. Byla přednesena živá
tického teroru, jako ji on svědectví, především těch,
sám zažil na sobě. A kteří na vlastní kůži zažili
Chronist Lubar Lubarski nezákonnost
komunistichovořil
o metodách, s ja- kých režimů ve střední a
Sacharov vidí zvláštní
význam
vyšetřování v kými KGB usiluje dušev- východní Evropě. Je tu
také důležitý fakt, že se o
souvislosti s bělehradskou ně zničit vězně.
Na programu dalších komunistické svévoli dovíkonferencí a vyslovil naději, že Závěrečná zprá- výslechů byly výpovědi dá celý svět.
va. svojí dokumentační vá- svědků z NDÉ (východníSbo./Inf., Mnichov
hou zapůsobí na účastníkv bělehradské konference. Dále, že přispěje k
ulehčení situace politických vězňů a obránců lidTorontský "Slovenský hlas" uveřejnil v minulom
ských práv ve východní
mesíaci obsiahly list, ktorý bol poslaný zo SlovenEvropě. Sacharov doufá,
ska na štyri adresy na Západe. Autoři listu, ktorý
že Výbor bude i po skonmá titulok Slovenská obžaloba, sú podpísaní ako
čení římského vyšetřová"Vaši priatelia — duševní emigranti žijúci na Siovenskií".
ní pokračovat ve své činPodl'a "Slovenského hlasu" ide o osoby známe
nosti — neboť, jak uzavía respektované slovenskou verejňostou.
rá Sacharov ve svém poUveřejňujeme úryvok z listu, kde po popise
selství — obrana lidských
velmi neuspokojivej všeobecnej situácie na Slopráv, kdekoliv se porušuvensku nasledujú tieto riadky:

Malování bytů, podniků atd.

provádí odborně a levně kdek«." v Melbourne
vyučený malíř a natěra.
ROMAN SEMERÁD
Fiat 9, 18 Spray St., Elwood, Vic. 3184

Telefon 91-5670
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Dne 25. listopadu byl zahájen v Římě II. Mezinárodní Sacharovúv tribunál.
V průběhu čtyřdenního zasedáni vyslechla komise, složená z význačných odborníků v oboru mezinárodního práva, svědky — východoevropské obhájce lidských práv, žijící v exilu, z nichž mnozí jsou bývalými politickými vězni. Cílem
zasedání bylo zjistit, zda byly ve východní Evropě respektovány záruky, zakotvené v helsinském Závěrečném dokumentu a zveřejnit případy jejich porušování.

Předsedou tohoto výboru je Mario Corte. bývalý tlumočník italského velvyslanectví v Moskvě a
dnes nakladatelský lektor
a poradce pro sovětskou
literaturu u řady italských
nakladatelství.

DOMOVA
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dění J. Baryi.
— Sólista bratislavského
Národního divadla Peter
Dvorský vystoupil dvakrát
pohostinsky na scéně newyorské' Metropolitní opery
a to v úloze Alfréda ve
Verdiho Traviatě.
— Husák jmenoval J . Pátka vedoucím čs. mise při
UNESCO v Paříži.
— Montéři Závodů Vítězného února z Hradce Králové staví v hlavním mě-

stě Altajského kraje první
pivovar na Sibiři.
— Emil Zátopek, velký
sportovec a obávaný komunista, v době Pražského j a r a neohrožený bojovník za socialismus s lid-

skou tváří — degradovaný,

vyloučený ze strany —.,
který se v roce 1971 veřejně "kál ze svých omylů", byl nyní vzat režimem plně na milost. Ke
svým 55., narozeninám dostal diplom první třídy za
zásluhy o tělesnou výchovu.
— Do Rakouska přijeli v
minulém měsíci další dva
signatáři Charty 77. kteří
byli vyhoštěni z ČSSR:
profesor Alois Jurník z
Olomouce a dr. Evžen Menert, autor knihy "Na západ od Londýna".
— V Liberci zemřel ye věku 77 let známý jezdec
J a n Puňta-Pulkrábek, bývalý důstojník dragounského učiliště v Pardubicích.
— Egypt přerušil diplomatické styky s Československem (stejně jako s SSSR,
Polskem, Maďarskem a
Bulharskem).
— Nové čtyřleté učební
obory, jejichž absolventi
získají vedle výučního listu i maturitní vysvědčení, umožní nadaným jedincům, kteří absolvovali deváté ročníky, přístup k
vysokoškolskému studiu.
— V českých zemích je
v současné době 1.588 kin.

zkratce
—.. V opuštěném starém
závodě na výrobu soli v
Solívaru u Prešova byl
objeven při opravě střechy neporušený
vzácný
archivní materiál, který
zde byl zřejmě
ukryt
před válečnými událostmi.
Jsou to dokumenty bývalého královského provisoriátu v Solivaru zlet 18391919.
— Pražské noviny oznámily, že dva provinilci z
okresu Praha-jih jsou stíháni pro trestný čin porušení povinností v provozu
socialistické
organizace.
Trestný čin: při odstřeď ování syrovátky v provozovně Dvorec u Nepomuku zapomněli před odchodem z práce vypnout stroj/
pročež se nádrž se syrovátkou přeplnila a 1.300
litrů • smetany uniklo do
kanalizace.
— Rektor Univerzity Karlovy Češka a prorektor
Moskevské státní univerzity Tronin podepsali v
Praze prováděcí plán ke
smlouvě o bezprostřední
vědecké spolupráci obou
univerzit.
— Brněnská posádka plachetnice Albatros II. —
dr. I. Klempa, prof. F.
Klempa a ing. L. Volavý — skončila s úspěchem
plavbu: kolem Evropy. Vyplula 6. června z polské
Gdyně, přistála — po
cestě dlouhé 13.200 km —
v sovětském
černomor
přístavu Oděsa.
— Holandské noviny referovaly o akci čs. propa- .
gandy proti
Holandsku
(viz "Děti a propagan :
d a " v min. čísle). Píší,
že děti Bonovy byly předvedeny na policii, když v
nepřítomnosti svých rodičů, kteří byli v československu, střílely ze vzduchovky a zasáhly dvě starší paní. které se obrátily
na policii.

Slovenská obžaloba

"To všetko sa deje u nás pod kepienkom 'diktotúry proletariátu'. Ked' sa však bližšie pozrieme, kto túto 'diktaturu proletariátu' v pozadí riadí, tak sa normálnemu člověku zakrúti hlava. Sú
to milionáři, ktorí róznymi špekuláciami a machináciami nadobodli miliónových majetkov. Napr.
VasiJ' BILAK, tajomník ÚV KSČ pre domácu ideológiu a zahraničnú politiku navonok, hovoriaci
československou ukrajinštinou, vlastní rozprávkový 'bývak' v Bratislavě, ktorý má viacmíliónovú

hodnotu, vrátane jeho zariadenia. K tejto hodnotě
prišiel celkom jednoduchým podvodom. Městský
národný výbor v Bratislavě mu přidělil starý domček so záhradou, ktorý komisía ohodnotila na Kčs
37.500. Na náklady štátu sa urohila na domčeku
'generálna oprava', ktorá premenila domček na
rozprávkovú vilu a ked' bola kompletne zariadená,
tak zaplatil Vasil' Bil'ak národnému výboru 37.500
Kčs, t j . cenu, stanovenů komisiou za domček. Bil'akova manželka nikdy nepracovala, naopak, zamestnáva pomocnice v domácnosti, čo sa kedysi
nazývalo služkami. Podobným spósobom nadobudli
takéto majetky aj Peter Colotka, předseda vlády
SSR, Gejza Šlapka, vedúci tajomník MV KSS' Bratislava, Viliam šalgovič, předseda Siovenskej národnej rady, Jozer Lenárt, prvý tajomník ÚV
KSS, atd'. Teda, takýto 'proletariáť vládne v nasej vlasti, ktorý za cenu drzých podvodov a vojenskej sily sa drží pri.moci."
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MÍSTO PRO KOMUNISTY

Díky článku pí. Čechové "Místo pro komunisty''
rozšířila se užitečná debata. Sleduji celou diskusi,
vyměnili jsme si názory jak s pí. Čechovou, tak i s
dr. Hofírkem. Jak už se1 stává, přispěli se svou
troškou do mlýna i jedinci, kteří předesi přiznají,
"že se mýlit může každý" nebo že podstata sporu
"mi skutečně uchází". Uznávám, že neinformovaným
nemusí být mnoho věcí jasných, protože skutečně
mimo resoluci a prohlášení o činnosti RSČ není mnoho slyšet.
Protože ale jsem objektem jednoho z diskutova
ných názorů, snad jiebude na škodu vysvětlit pohnutky k svému jednání. Jsem totiž jeden z těch
rezignujících na místo v Radě. (Ostatně — myslím
že jediný. O žádném druhém nevím.)
Od prvé minuty zrození našeho státu jevil se komunismus jako náš nepřítel. J e známo stanovisko
TGM, K. Čapka, existuje celá legionářská literatura.
Báchorky o pomoci v r. 1938 byly dávno přivedeny
n a pravou míru. Ve velkém historickém střetnutí
áe zločinným extrémem, právě v těch nejtěžších
chvílích, na samém začátku, zůstali komunisté stranou. A když naši letci ztráceli své životy v bitvě
o Anglii a zdecimované části naší zahraniční armády se znovu formovaly, komunisté, čsl. občané, odmítli mobolizovat. Teprve p o
n a p a d e n í SSSR
změnili svoje stanovisko. Ne tedy ohled na vlastní
zem; byl to pocit internacionální solidarity, který
jim stál za to "nést svou kůži na t r h " . Po válce
— chvilka slovanské vzájemnosti — a další zločinný útok n a základy státu, který se sotva vzpamatoval
ze svých r a n .
Nyní už jsme blíž k "jádru pudla", proč jsem re- 1
zignoval. Trosky vedení politických stran (mimo komunistickou ovšem), jdou do exilu a zakládají vrcholný politický orgán, RSČ. Tehdy výlučně složenou
z bývalých ministrů, poslanců, generálů a několika
málo dalších osobností. Druhá, mnohem větší část
demokratů, pro které slova jako právo, svoboda nebylo jen prázdným pojmem, a o které hodnoty všem
dnešním diskutujícím také jde — šli do kriminálů.
A tady je třeba se zeptat jednoho z Qebatérú: je
to pan Jezdínský nebo já, s 15 lety kriminálu, kdo
(cit.) "zná velmi dobře komunistický režim, jeho
způsob práce a jeho slabosti?". Proč si klást řečnickou otázku, je-li lepší dubčekovský "mode!" než "normalizaci?". Vždyť přece nám jde o humanitní demokracii!
Vstupovat do strany v době, kdy se provalí na
veřejnost celá žumpa zvěrstev a sadismu. páchaného celých dvacet let, kdy po českých lesích visí
oběšený vyšetřovatel, prokurátor nebo úřední lékař,
když na ně dolehla tíže svědomí? A už vůbec nevím, po tom všem, proč podporovat Dubčeka. komunistu s moskevskou politickou školou? Proč Smrkovského ,který zkolektivizoval zemědělství a přivedl
do neštěstí a do kriminálů desetitisíce udřených
domkařů, kravičkářů a sedláků, kteří jen hájili svá
práva a majetek? Kde je řečeno, že většina národa
chce vůbec nějaký komunismus?
Moje rezignace měla být popudem k tomu. aby se
hodnota takového orgánu nedevalvovala. Je snad
stále ještě třeba dávat přednost lidem, kt^ří celý
svůj život neochvějně trvají na obraně a obnovení
Československé republiky. Neznám pohnutky, které
vedly K. Jezdínského ke vstupu do strany sociálně
demokratické. Je to věc jeho názoru a také i jmenované strany. Jen si osobně myslím, že lidé jako
posl. Veverka nebo Munzar, Hasterlík a mnoho těch
starých, poctivých sociálních demokratů by se podivilo, koho že to m a j í ve straně.
Shrnuji: Není rozhodné, jestli K. Jezdínský byl
či nebyl v KSČ. Ostatně tvrzení se diametrálně rozcházejí. Také o 99% členů RSČ není vůbec žádných
pochyb. Rezignoval jsem proto, že jsem si jist, že
máme v politickém exilu stále ještě mnohem více
pracovitých, obětavých a zasloužilých lidí než je pan
Jezdínský.
Od posledního zasedání Rady je ve stanovách
o p ě t "boj proti komunismu". Jakémukoliv. Nelze
přehlédnout fakt — a budiž to zde řečeno — že nynější Rada vykazuje velmi intenzivní a záslužnou
činnost, zdá se, že největší 1 vůbec, mimo doby pc
jejím založení, v r. 1949. Jsou tedy všechny předpoklady k tomu, aby se RSČ stala skutečným vůdcem a reprezentantem čs. politického exilu. K tomu

HLAS

DOMOVA

19. 12. 1977

Dvakrát tol'ko príslušníkov pravoslávnej cirkvi ako členov komunistickej strany

Renezancia náboženstva v SSSR
Sloboda vyznania a svedomia patří medzi základné 1'udské slobody a je zaručená v ústave každého áporiadaného státu. Dokonca tzv. socialistické státy,
ktoré vyhlásili ateizmus za svoju oficiálnu ideológiu, nezabudnú pri každej priležiosti připomenut', že podl'a ich ústavy móže občan slobodne vyznávat' svoju
vieru. Podl'a tohoto predstieraného postoja podpísali všetky európske komunistické štáty dohodu v Helsinkách a zaviazali sa takto aj podlita tejto medzinárodnej
deklarácie respektovat' náboženská slobodu a činnost' cirkví.
Vždy, keď sa dostane otázka rešpektovania 1'udských slobod a občianskych
práv na přetřás v medzinárodnej veřejnosti, ako je to napr. aj feraz, diskutuje
sa aj o tom, ako sa v Sovietskom zvaze a v ostatných komunistických krajinách zachováva náboženská sloboda a ako tam cirkvi pracujú.

V západnej tlači sa objavili články, popisujúce
dopodrobna
náboženské
poměry v Sovietskom zváze, poukazujú n a príkorie,
ktoré musia cirkvi znášať
od režimu, ale upozorňujú a j n a praktické prejavy religiozity, ktoré sa nepodařilo potlačit' nátlakom
režimu ani za viac ako 50
rokov.
Ako sa dnes prejavuje
náboženský život v Sovietskom zvaze? Ako tam účinkujú cirkvi po 59 rokoch sústredeného útlaku?
V Sovietskom zváze existuje dnes nepříjemná a
pre obe strany neuspokojivá, nútená koexistencia
medzi režimom a cirkvami. Na jednej straně režim zákonné a ešte viac
byrokraticky bez zákonného podkladu kontroluje
činnost' cirkví po každej
stránke. Bez povolenia režimu nemóžú cirkvi vlastně nič podniknut'. Mqžu
vydržiavať bohoslužby na
miestach, kde režim vydá
povolenie, ale na bohoslužbách sa nesmie kázat'
o problémoch společenského života, hoci sa to týka
a j cirkví, nemóžu vyučovat' náboženstvo, rozširr
vať svoje rady pastorskou
činnosťou, nesmia
vydržiavať cirkevné školy
ani pre svojich členov. V
ústave z r. 1918 bolo ustanovenie, že sloboda náboženskej a protináboženskej
propagandy je zaručená.
To znamená, že cirkvi nemóžu náboženstvo šíriť,
ani čeliť protináboženskej
propagandě, ktorá sa stala oficiálnou politikou režimu. Režim nariadil řegistráciu cirkví a cirkevných zborov na úradoch
pre cirkevné záležitosti a
to preto, aby činnost'
cirkví mohol dopodrobna

kontrolovat' a obmedzovať.
Naproti tomu sa právě
dnes píše a hovoří, že v
Sovietskom zváze prichádza k náboženskej renezancii, že záujem o náboženstvo a činnost' cirkví vzrásta najma medzi mladou
generáciou. Odborníci odhadujú, že v Sovietskom
zvaze je asi 30 miliónov
príslušníkov pravoslávnej
cirkvi, čo je asi dvakrát
tol'ko ako je členov komunisti ckej strany, potom,
že je tam asi 5 miliónov
katolíkov a luteránov a asi
2 milióny babtistov. adventi stov a príslušníkov
iných protestantských denominácií. . Přitom sa veriaci rekrutujú a j z členov komunistickej strany,
hcci je pod!'a stanov strany členstvo nezlučitelné s
vierou a s příslušnost'ou
k niektorej cirkvi.
Jednou z najpozoruhodnejších veď v súčasnom
spoločenskom živote sovietkych občanov je otázka, ako sa vyporiadať s
veřejnými zákonmi a zároveň postupovat' podl'a
vlastného svedomia. V
podstatě tu ide o určitý
druh formálněj schyzofrénie, v ktorej žije n a j m á
mladé pokolenie, pokial'
sa chce nábožensky prejavovať.
Pre
mnohých sovietskych občanov — členov
strany — je náchylnost' k
náboženstvu prvým krokom na ceste k odporu
proti podrobeniu sa totálnej politickej a morálnej
autoritě štátu, komunistickému zriadeniu, ktorého
nátlak pociťujú n a každom kroku. Je to snaha
získat' akýsi druh osobnej
nezávislosti a tak v mnohých prípadoch je to ani
nie tak podnět k viere ako

ovšem nepotřebuje komunisty, ani různé ty "modelář e " , ba ani nositele různých "tváří". Na tuto práci
stačí osvědčený, demokratický exil.
Ota Rambousek, New York
(Pokračování dopisů na straně 6)

skór k odporu, nesúhlasu
s režimom.
Okrem toho hťadajú l'udia oporu v tom neustálom tlaku a vynucovaní
závislosti na režime, túžia po společenstve I'udí
podobného myšlienkového
života. A cirkev sa im tu
javí ako to spoločenstvo,
ktoré hl'adajú.
Nacionalizmus
a křesťanské symboly hrajú v
tejto reaezancii dóležitú
úlohu. Komunistická strana, ktorá odmietala minulost' ako buržoáznu epochu národného života, připravila l'udí o hrdost' a
vedomie národnej historie.
Z radov
komunistického
členstva prichádzajú sťažnosti, že nepoznajú svoju
vlastnu históriu, že sú od
minulosti akosi odřezaní a
tým že mnoho stratili. V
Sovietskom zváze, v živote

jeho mnohých národov,
hráli jednotlivé cirkvi významná úlohu, ich pósobenie sa stotožňovalo s národnými záujmami. Tak
ako ruský národ považuje
pravoslávnu cirkev za svoju národnú cirkev, tak v
Litvě je zase katolička
cirkev cirkvou národnou,
ochránkyňoú
národného
vedomia, a takúto úlohu
hraje a j Arménská cirkev.
Samozrejme, že okrem
tejto časti l'udí, čo křesťanstvo ešte len znova
hl'adajú, existuje druhá
časť sovietskych občanov,
čo sú neohrožení vyznávači evanjélia a sú odhodlaní nielen znášať všetko
príkorie zo strany režimu,
ale a j bojovat' o svoju náboženská slobodu a připravení su a j trpieť. Na
týchto navazuje súčasná
renezancia sovietskeho náboženského života. M. K.
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ŽIJEME LÉPE...
Po sedmi letech "normalizace politické situace"
to Gustáv Husák a jeho pražská ú V dokázali. Zase
jednou žijeme normálně, to je ve slepé uličce. Když
člověk časně ráno otevře v elektrice Rudé právo,
ví, co ho čeká. čtu-li například, že se vláda usnesla
na nových směrnicích "pro další rozvoj socialistické iniciativy", je mi velmi jasné, co to pro mne a
pro "brigádu socialistické práce", jejímž jsem členem, znamená: zase jednou podepíšeme závazek, v
němž slíbíme, že budeme ještě usilovněji pracovat
pro výstavbu socialismu.
Upřímně řečeno: nejsem vůbec proti "hnutí brigád
socialistické práce!". V naší dílně jsme utvořili "brigádu" jen proto, abychom se mohli lip a úspěšněji
bránit proti stranické organizaci a odborům. Pro
nezasvěceného to zní asi divně, ale skutečně je tomu tak: naše klempířská brigáda v jedné velké
pražské továrně se vyvinula v jakési "ochranné společenství".
Tři z našich členů jsou ve straně, Václav sedí dokonce v závodní radě, ale to .se v našem kolektivu
projevuje jen příznivě. Václav, náš brigadýr, nás
může včas informovat o všem, co se na nás chystá.
O každé události, která by naši brigádu mohla ohrozit, dostaneme včas hlášku. Můžeme tedy v klidu
rozvážit, jaký socialistický závazek uzavřeme tentokrát a jak ho formulujeme, aby se vlk nažral a koza
zůstala celá.
Takhle funguje naše brigáda už pět let a uchránila nás už před mnoha nebezpečenstvími. Já, Karel K., vedu kroniku brigády, v níž registruju všechny naše "socialistické závazky a úspěchy". V minulých pěti letech jsme uzavřeli 23 socialistických závazků, v nichž jsme se zavázali ušetřit 1,8 miliónu
korun. "Nahoru" jsem hlásil, že naše brigáda ušetřila
na materiálu, dokonce přes dva milióny korun, že
jsme dobrovolně odpracovali 13 tisíc hodin, že jsme
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Miroslav Levý: Od pramenů Nilu (Demos, Curych 1977)

Víte, kde je Burundi?

Jestliže byl Otto U Ič ve svém vtipném cestopise " N á š člověk v Indii a na
Cejfoflě" cestovatelem politicky velmi angažovaným a nezapřel-li ani na chvilku, že utekl z komunistického Československa, je Levý cestovatelem ortodoxnějším a soustřeďuje se jen na místa, v nichž pobýval. Kráčí tedy spíše ve
šlépějích Kořenskéhó a Holuba. Ale ani on si nemůže odmyslet zcela smutnou
realitu země, z níž pochází. Nemůže se jí vyhnout, když uvádí důvod, proč se
z oficiálního pobytu v této středoafrické zemi nevrátil doimů, a zmiňuje se o
n í , když vypráví o svém příjezdu v době (prosinec 68), když i tady, kde
zdánlivě lišky dávají dobrou noc, byla ještě vzpomínka na srpen 68 velmi živá.

tých rodičů dvěma až deseti kusy dobytka, chudý
Tutsi. se zmohl třeba jen
na jedinou březí krávu, a
Hutu mohl darovat už jen
kozu, drůbež nebo tucet
motyček.
Levý nepopírá, že se do
Afriky dávno zamiloval.
Proto nekiitizuje jako Ulč,
nanejvýš jen v náznacích.
Na všech svých cestách
objevuje v obyvatelích, v
krajině rysy, které ho
fascinují. Háj, v němž
jsou pochováni burundští
králové, trpaslíci, kteří
slynou hudebním a tanečním uměním, ale ještě více dovedností, s níž vyrábějí nádoby z pálené hlíny,
přírodní rezervace
čtyř států, včetně slavného parku Serengetti a kratéru Ngongoro, jemuž kraluje nepřehledné množství
plameňáků, kolébka lidstva, Olduvajská roklina,
v níž byly 1959 objeveny
stehenní kosti pračlověka,
žijícího téměř před dvěma
milióny let, to jsou jen
namátkou jmenované cíle
Levého
průzkumných
jízd, podniknutých většinou ve volkswágnu. Nesmíme
zapomenout na

Tyto krátké připomínky
jsou asi tak veškerou politickou aktualizací této
knihy. Levý ji věnuje podrobnému popisu zemí takzvaného "afrického mezijezeří", to je zemí Burundi, Rwandy, Ugandy, Tanzanie a východní Zaire.
Hlavní pozornost však věnuje republice Burundi,
kaín ho četka vyslala jako
"redakčního poradce" burundského tiskového oddělení, aby pomohl založit a
zlepšit tamní zpravodajství. Uskutečnil se právě
jen deník "FLASH —INFOR", ostatní zůstalo v
plánu, někdy pro nedostatek peněz, jindy pro nedostatek schopných lidí, pro
liknavou práci vládních úředníků.

dé obyvatelstvo, jejich
fauna a flóra. Levý je tu
pro českého čtenáře asi
objevitelem. Na jeho stylu
je zřejmé, že v tomto literárním žánru není nováčkem. Však má také za
sebou pěkný úspěch svého prvního cestopisu "Na
deváté rovnoběžce", kterou vydal roku 1967 a pro
nějž čerpal látku ze svého
pobytu v Guinejí. Nemenší pozornosti se těšil jeho
překlad knihy Jeana Merriena "Osamělí mořeplavci". Osm let byl redaktorem Četky a jeho oborem
bylo zvláště zpravodajství
z Afriky. Povolání novináře vysvětluje i rozličné
druhy stylu, kterých v knize používá. Ryze novinářské šoty se střídají s důkladnými popisy jeho výAle i o této robotě se
letů po mladých středoLevý zmiňuje jen na okraafrických republikách, ale
ji, hrdinou jeho cestopisu
nezřídka se tu setkáváme
jsou země, jejich domoro-

i s pasážemi vyslovene
poetickými, nebo s dobrodružnými, etnologickými
a historickými kapitolami,
s barvitým zachycením
domorodého folklóru.
Nejdůkladněji Levý popisuje ovšem zemi svého
pobytu, Burundi. Tato republika se vyvinula z tradičního království v rádoby moderní stát, v němž
žijí hlavní dva kmeny. Tutsi a Hutové, v neustálém
nepřátelství. Vládci jsou
tu — přes několikeré nezdařené povstání — naprosto suverénně Tutsi nilotského původu
(Hutové
jsou Bantuové), ačkoli je
jich pouze 14%. Tato nadvláda se projevuje i v
mravech, zvycích a tradicích, např. v nákupu žen:
za dívku z královské rodiny se dříve platilo 15 i více kravami. Bohatí Tutsové zaplatili za dívku boha-

šestkrát pomáhali při žních a že naše pracovní produktivita stoupla o 14 procent.
Ve skutečnosti to ovšem vypadá docela jinak: na
materiálu jsme neušetřili nic (a jestliže jsme opravdu něco ušetřili, použili jsme to pro jiné účely, o
nichž ještě poreferuju). Neodpracovali jsme dobrovolně ani těch 13 tisíc hodin; tyto hodiny jsme si
totiž dali zaplatit jako přesčasy. P ř i žních jsme na
státním statku přirozeně také nepomáhali; naše brigáda opravila vedoucímu toho podniku jen nakřáplou
karoserii jeho soukromého auta. Za to jsme dostali
žádané potvrzení a kromě toho pro každého člena
naší brigády pytel brambor, kterých bylo loni pomálu. Naše produktivita nestoupla o žádných 14 procent; o tolik procent stoupla v minulých pěti letech
naše měsíční mzda. Protože jsme "vzorná brigáda'
socialistické práce", vybojovali jsme si totiž právo
přijímat jen takové práce, n a nichž se dá dobře
vydělat. Abychom tohoto privilegia dosáhli, zhotovili
jsme z "ušetřeného materiálu" třem soudruhům z
podnikového vedení na jejich chatách okapové roury. Jako odměnu za naši "příkladnou socialistickou
práci" bylá naše brigáda letos odměněna povolením
výletu autobusem do západní kapitalistické ciziny.
Korupce je nejen součástí naší společnosti. Pro
nás, tedy pro naši BSP, je mnohdy posledním nástrojem, jak vybrousit z nějakých obtíží. My, tedy
brigáda* jsme podpláceni a podplácíme druhé.
Příklad: V továrně chyběly v květnu zase jednou
dvě tuny třímilimetrového plechu. Z našeho "černého fondu" jsme tedy koupili tři láhve slivovice
a poslali jsme Václava, našeho brigadýra a komunistu ,do továrny na plech, kde působí brigáda, s námi velmi spřátelená. Slivovici tam přijali s nadšením, avšak vedení podniku projevilo ochotu dodat
nám tři tuny plechu jen pod podmínkou, že jim
opravíme okapy na jejich zotavovnách ve špindlu.
Dojednali jsme tedy "výměnu zkušeností na poli
socialistického soutěžení" a jeli jsme do Špindlerova
mlýna. Přirozeně: autobus n á m poskytla naše továrna zdarma a vedení podniku převzalo všechny

výdaje, které vznikly "výměnou zkušeností mezi dvěm a brigádami socialistické práce".
Do týdne jsme dostali čtyři tuny plechu. Dvě
"ušetřené" tuny jsme použili na novou střechu v
naší "patronátní vesnicí;", kde .se soudruzi už delší
čas pokoušeli zastřešit kino tak, aby jim do něho
nepršelo. Jako protislužbu jsme kromě potvrzení předsedy místního družstva, že jsme pomáhali 2.000 hodin při senoseči, dostali i-povolení, že smíme otrhat
třešně v jejich aleji.
Jedno musím ještě přiznat: politicky jsme se nikdy
neangažovali. Když musí naše brigáda občas vydat
nějaké politické prohlášení, je to jenom ochranné
opatření. Staráme se jen a jen o kolektiv naší brigády, pro nějž chceme vytřískat všechno, co se vytři skat dá.
V třiasedmdesátém jsme přijali dva intelektuály,
kteří ztratili při čistkách v letech 1970-71 místo v
jednom výzkumáku univerzity. O řemesle neměli ti
dva ani tuchy, teď se z nich stali dva dovední klempíři. Pokusili jsme se ty své dva inteligenty chránit,
pokudto jen bylo možné. Václav a já m á m e povinnost každý měsíc podat naší závodní stranické organizaci . písemnou zprávu o politických názorech a
pracovní morálce obou pánů. Naší brigádě uložili
také povinnost převzít odpovědnost za převýchovu
obou k "socialistickému vědomí". Pozval jsem je na
pivo a vysvětlil jsem oběma akademikům situaci dělnické třídy. Okamžitě všechno pochopili. Ve zprávách
o nich zdůrazňujeme každý měsíc, že profesor J. I.
a dr. K. H. pilně pracují a nerozšiřují v kolektivu
protisocialistickou propogandu.
Letos v lednu si Václava a mne zavolali v pracovní době na vedení strany v závodě- Tam na nás
čekali dva soudruzi od Stb a ptali se nás, zda víme,
že ti dva inteligenti podepsali Chartu 77. Nevěděli
jsme nic a Václav řekl, že o Chartě 77 ví jenom
tolik, co psalo Rudé právo. "Víc ani nepotřebujete
vědět," poznamenal jeden z tajných. "Přijali jste
do své brigády dva agenty a špióny. J a k to, že jste
to vlastně včas nepoznali a nehlásili?" Václav od-

Pozdravuj
KAREL BOUŠEK
Pozdravuje střemchu kolem cest
políčka fenyklová
modře ty studně u nebes
do nichž se skřivan schová
Chrpy a slípku koroptví
houšť křovin s hranostaji
Pozdravuj žnečky králky tmy
nežli se urousají
Uhlířům víry napít dej
ze džberu hoře svého
A všechny sudy zotvírej
na zdraví žížnivéhol

sopky v rwandském pohoří Virunga, kam se vydal
s výpravou, kterou, vedl
zkušený horolezec, Slovák
Peso Kováčik, pracující ve
službách Spojených národů ve Rwandě.
Kdo je ve střední Africe a m á tak zvídavou letoru jako Miroslav Levý,
nemůže si ovšem odpustit
podívat se na kloub záhadě, která zaměstnávala
lidi přes dvacet století:
kde vlastně pramení Nil,
řeka dlouhá 6.671 kilometrů. Dnes už je tato hádanka dobrých 40 let rozluštěna, ale Levý věnuje celou
obsáhlou kapitolu tomuto
'' nepřekonatelnému vědět
a znát", které nutilo ce-

stovatele a vědce, dobrodruhy a zeměpisce, dobyvatele, otrokáře i zotročené pátrat po vlastním a
opravdovém nejjižnějším
pramenu této posvátné řeky. Levý vypráví dopodrobna toto velké lidské
dobrodružství, zřejmě ho
zaujalo nejvíce, pojmenoval jím svůj cestopis. A
jsou to vlastně dějiny nejen objevování pramenů
Nilu, ale i prvních zamapování kraje, velkých jezer, Kivu, Tanganika a jezera Viktoriina, poznávání domorodého života a
vlastně také dějiny kolonizace střední a východní
Afriky. Burton a Speke,
(Pokračování na straně 6)

pověděl, že m u tohle uniklo. "Ti dva musí z brigády pryč!", řekl druhý estébák. "To není tak jednoduché," odpověděl Václav, "jsou to dobří klempíři. Jak m á m e bez nich splnit plán?" "Dostanete náhradu," řekl tajný. Náhradu za své dva inteligenty
jsme dodnes nedostali. Profesor J , I. a dr. K. H. pracují u nás dosud.
Abychom uchránili brigádu před škodou, sestavili
jsme ostatně hned rezoluci, v níž jsme odsoudili manifest Charty 77 a jeho signatáře označili za "agenty západních imperialistů". Nato m ě vyhledali ti dva
inteligenti: "V Chartě 77," třásl se profesor na celém těle, "jsme se pokusili vysvětlit i problematiku
dělnické třídy . . . Musíme držet spolu, dělnická třída a i n t e l i g e n c e . . . " — "Krucituerken," okřikl jsem
je, "copak to neděláme . . . ! ? "
Už jsem to řekl: Jako ocenění našich "pokrokových
metod na poli socialistické pracovní morálky" jsme
byli odměněni cestou do kapitalistické ciziny. Tak
jsme se dostali v červenci do Vídně. Když jsme se
vrátili z procházky městem k našemu autobusu, ležely na sedadlech a na podlaze letáky s plným textem Charty 77. Někdo je asi otevřeným oknem vhodil do autobusu. Všichni, celá brigáda a naše ženy,
jsme si dokument přečetli. Václav pak seděl vedle
mne celý mrzutý. Řekl: "Poslechni, neměli bychom
se trochu s t y d ě t . . .?" — "Ne," odvětil jsem a myslel jsem na ty dva členy naší brigády, které jsme
pochopitelně na cestu do ciziny vzít nesměli, "odpovídáme za celý kolektiv a musíme koukat, abychom
se z toho dostali."
Potom, už byla noc a ostatní spali, jsme napsali
tenhle článek. Museli jsme si prostě ulevit. Až se
vrátíme, vystavíme ochranný val kolem brigády a
kolem našich dvou intelektuálů ještě pevněji. Snad
se vám, západním čtenářům, nebudou zdát naše metody docela fair, avšak v našem společenském pořádku to prostě jinak nejde.
Ostatně: Svá jména jsme změnili, klempíři také
nejsme, jedno je však správné: jsme dělníci "brigády socialistické práce" z P r a h y . . .
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Dopisy redakci:

NEDĚLITELNOST LIDSKÝCH PRÁV ?

Připomínku v Hlasu domova o politických procesech s Rudolfem Slánským a spol. následovalo promítání ABC televize o utrpení jednoho z nich,
Otty Šlinga a jeho rodiny. I když pro australské posluchače praktiky komunistických věznic byly asi
novým objevem, pro většinu z nás znamenal film
opakování známých skutečností. Není pochyby o tom,
že procesy měly rasistický ráz. KSČ byla rozdělena
n a tak zvanou židovskou a protižidovskou kliku a
obě sekce bojovaly n a nůž ne o ideologii, ale o tučná
a důležitá místa ve straně, centrálních úřadech, ve
znárodněném průmyslu, zahraničním obchodě a distribuci. Se Slánským, coby generálním tajemníkem
strany a klíčovými místy všude, židovská klika byla
ve výhodnější posici a její odpůrci by si nikdy nebyli troufali vyvolat podobné procesy. Teprve po procesu Stalina proti jeho židovským lékařům nastalo
v Sovětském svazu protižidovské tažení a procesy
u nás byly s obvyklou režií inscenovány ruskými poradci. že se k tomuto podnětu domácí protižidovská
sekce připojila s velkým nadšením, nebylo žádným
překvapením. Přes rasistický ráz a umělá obvinění
je těžko hledat soucit nás uprchlíků s těmi, kdož
byli popraveni a uvězněni. Dokud tito lidé byli na
svých rozhodujících místech ve straně nebo jinde,
byli téměř vždy fanatickými a nebezpečnými komunisty a jsou spoluvinni za utrpení a stejně uměle vyvolané procesy proti tisícům nekomunistů, za hospodářské a společenské degradování většiny národa.
J e těžko také hledat soucit s paní šlingovou, která
zřejmě byla iniciátorkou filmu, tím méně, že ještě
dnes, bezpečně usazena v Anglii, prohlašuje, že ona
i její syn jsou stále přesvědčenými komunisty. Ani
.¡trpění její rodiny, ani to, že se její historie s
áspěchem opakuje u miliónů lidí za železnou oponou,
nevadí jejímu politickému přesvědčení.
Nedávno jsem mluvil ve Washingtonu s mladým,
neobyčejně dobře informovaným advokátem, zaměstnaným v jednom z centrálních úřadů. Hrozně se rozohnil, jaké je to porušení lidských práv, že Sovětský
svaz nedovolí vystěhování židovským občanům. Stejným dechem se obul do presidenta Cartera, že jeho
tažení za lidská práva a plnění Helsinské dohody je
politicky neuvážené a diplomaticky škodlivé, protože
ohrožuje detentu.
~.
Nedělitelnost lidských práv zřejmě nepronikla ani
k němu ani k paní Šlingové. Někteří lidé vidí jen
problémy na špičce svého nosu.
J . Zeman. Sydney
POUČENÍ Z HISTORIE

V době prvé republiky jsme se ve škole učili, že
K, H. Borovský byl intemován v nezdravé krajině
v jižním Tyrolsku. Po návštěvě Brixenu dávám p.
F. Peroutkovi ("O privilegiích Karla Havlíčka Borovského", HD 19/77, p. r.) plně zapravdu, že jde o
místo lázeňské, před tím, co nám pedagogové kdysi
vtloukali ve škole do hlavy.
Učili jsme se také jiné věci. Třeba, že Jan Lucemburský se na bojišti v severovýchodní Francii u
Kresčaku (Grécy) vrhl do největší vřavy a zvolal:
"Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal."
Na skromném památníčku u Kresčaku jsem si však
přečetl, že sice J a n požádal, aby ho dovedli do předních řad, ale jen proto, aby si mohl ještě jednou
seknout šavlí. Dal bych Francouzům zapravdu před
tvůrci našich dějepisných knížek, neboť byli blíže u
dějiště a také proto, že touha si ještě jednou seknout
šavlí spíše odpovídala Janově dobrodružné povaze.
Náš historik F. Palacký v době franktfurtského
sněmu prohlásil, že kdyby nebylo Rakouska, musili
bychom si je vytvořit. Podle Christiana Villarse řekl
Palacký mj. též: "Představte si Rakousko rozdroben é n a státy a státečky, jaká to vítaná základna pro
ruskou univerzální monarchii." Věta méně známá,
ale vyplnila se. Univerzální ruská monarchie nás
nespolkla, ale naši zemi ovládlo něco horšího: velkoruský národní socialismus. Úmyslně uvádím slova
"velkoruský a národní socialismus", protože Ukrajina a Bílá Rus jsou systematicky porušťovány, právě tak jako malé neslovanské. národy, jež navíc stihaly deportace a hromadné likvidace. Tato velkoruská
varianta bývalého německého nacizmu se s větším
či menším úspěchem maskuje řečmi o nějakém komunismu, proletářském internacionalismu, o zachování míru mezi národy, o spolupráci států s různým
společenským zřízením a j . Praxe těchto hezkých slov
je všeobecně známá. Přímo mistrně se daří tomuto
(Pokračování na straně 21)
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
NEDOMANSKÝ
— Tělocvičná jednota "So- Kapské univerzity dr. Váckol Masaryk" v Montrea- lav Vajner. Do r. 1970 půlu konala valnou hromadu, sobil v Zambii jako odborkterá zvolila nové vedení: ník, poslaný tam SpojenýV. Zajíc, starosta, Z. Dob- m i národy. V loňském rorovolný, jednatel, D. Ko- ce se zúčastnil světového
sacký, pokladník, F- Bar- kongresu geologů v Sydtoš, vzdělavatel, J. Koříst- ney (a podal zajímavé inka, náčelník, J . Otrubová, formace v redakcí HD).
— Organista Karel Paunáčelnice.
— Dne 2. listopadu zahy- kert je od roku 1974 kuránul tragicky na silnici u torem hudby při Muzeu
umění v Clevelandu a
Montrealu velmi oblíbený současně působí v tamním
katolický kněz Dp. Jaro- proslulém Hudebním instimír Vochoc z Trois Rivie- tutu.
res v kanadském QuebeSvobodné
cu. Vystoupil ze svého — Profesor
auta, aby nabídl pomoc ukrajinské univerzity v
obětem předcházející auto- Mnichově dr. Josef Kratonehody, byl však zachycen chvíl přednášel na mezinákladním autem a n a mí- národní konferenci, uspostě usmrcen. Na Dp. Vc- ř á d a n é nejsevernější skanchoce. vděčně vzpomíná ta-* dinávskou univerzitou v
ké mnoho těch. kteří pro- Oulu, o výzkumu různých
šli poúnorovými uprchlic- forem biologických projekými tábory v Německu. vů skalních a lesních sobů.
— Dne 17. listopadu oslavil v Mnichově osmdesát- — Redaktor Rudolf Kopecku Julius Firt, rodák ze ký z Londýna je autorem
díla
Sestrouně u Sedlčan, vý- sedmisvazkového
znamná osobnost kulturní- "Vzpomínky starého noviho života První republiky, náře".
po válce ředitel Melantri- — Děkan Yaleovy univerchu, poslanec, v exilu ře- zity v USA a známý proditel čs. oddělení Rozhlasu testantský učenec dr. J a
svobodné Evropy, spisova- roslav Pelikán, obdržel
tel, novinář atd. Tamtéž čestný doktorát v oboru
se dožil 2. prosince sedm- klasické literatury na Kadesátky čs. novinář, nyní tolické
univerzitě
ve
ředitel evropské kanceláře Washingtonu. Při té příleAmerického fondu pro čs. žitosti měl projev na náuprchlíky. František Me- mět Obrana rozumnosti.
loun a v Clevelandu osla- — V zámku Amerang u
vil osmdesátku nejmladší Rosenheimu v Bavorsku
účastník bitvy u Zborová probíhala výstava ' 'Amea po návratu z legií čs. rang a jeho krajina", ktediplomat František Hys- ré se zúčastnilo 56 malířů
čík.
více než 200 obrazy. První
— Anna Faltusová byla cenu získala čs. malířka
zvolena předsedkyní Ko- a básnířka Gertruda Goep
fertová - Gruberová (viz
mise pro lidská práva Re- též krebu n a 1. straně
publikánské strany v USA. HD).
— Bývalý poslanec čs.
parlamentu Ludvík Rych- — V národním parku "Setera byl vyznamenán za quoia" v Kalifornii bylo
zásluhy o kulturní činnost nalezeno tělo zavražděnév Krajanském výboru a v ho 561etého Václava UhHSokole v Clevelandu. Vy- ka, který vzbudil pozorznamenání mu předal pri- nost veřejnosti v r. 1953
mátor města Clevelandu tím, že uprchl i s rodinou
R. J. Perk, který je rov- z československa v sedminěž českého původu.
tunovém tanku, který si
— Bývalá subreta brněn- doma tajně zhotovil. Paské operety Alena Bílková, chatel vraždy nebyl dosud
která žije v exilu ve Švý- vypátrán.
carsku, vystoupila s úspěchem v torontském di- — Profesor biochemie na
lékařské fakultě Vandervadle Aladin v Kanadě.
— V Chathamu v Kanadě biltovy univerzity v Ten(Ont.) zemřel místní fa- nessee dr. F. Chytil předr á ř čs. farnosti P. Longin nášel v Japonsku, Hong
Gaborik z řeholního řádu Kongu, Indii a Iránu o výTěšitelů. Narodil se v Det- sledcích svého laboratorve pod Kriváňom, na kně- ního výzkumu působení vize byl vysvěcen v r. 1935 taminu A, který ovlivňuje
v Brně. Brzy odjel do Je- zrak a růst.
ND/ČS/SVU/Zprav.
rusaléma, kde dokončil
stavbu čs. hospice s kaplí
sv. Cyrila a Metoděje, kteSWISS TRAINED
rá se pak za druhé světové války stala útočišWATCHMAKERS
těm pronásledovaných ŽiK. Ebner
dů, uprchlíků a čs. vojáků
19 York St.,
ze Středního východu. V
SYDNEY
Kanadě působil od r. 1947.
vchod do Wynyard Stn.
— V jihoafrickém Kap(naproti pohyb, schoském Městě zemřel vynidům). Telefon: 29-7543
kající geolog, profesor

V NHL

Bývalý slavný střední útočník čs. hokejového národního mužstva a Slovanu Bratislava Václav Nedomanský, který se v červenci 1974 nevrátil ze svou
rodinou z dovolené ve švýcarsku do vlasti, a začal
hrát od podzimu téhož roku spolu s Richardem Fardou z brněnské Komety za mužstvo americko-kanadské profesionální hokejové ligy WHA Toronto Toros
a pak za americký Biřmingham (Toronto Toros bylo
prodáno do Birminghamu), dělá na "stará kolena"
sportovní kariéru. Koncem listopadu se z mužstva
Birminghamu dostal výměnou za dva hráče do mužstva nejpopulárnější americko-kanadské soutěže NHL,
týmu Detroit Red Wings, kde m á být — alespoň
podle manažera klubu Teda Lindsayho — velkou posilou. Ted Lindsay nedávno na tiskové konferenci
označil Nedomanského za jednoho z nejlepších středních útočníků světového ledního hokeje.
VÍTE, KDE JE BURUNDI ?

(Pokračování

se str. 5)

Baker, Livingstone, Stanley, Němci von Götzen,
Richard Kandt, Rakušan
Oskar Baumann, ti všichni
mysleli, že našli místo,
kde Nil pramení. Nejblíže
se k němu dostal Baumann: dorazil 1892 k říčce
Luvyronza, sledoval ji a
dostal se na několik kilometrů od vlastního pramene. Ale teprve roku 1937
dosáhl profesor berlínské
univerzity Burkhardt Waldecker pramínku Kasumo,
jak se Luvyronza jmenuje
na svém nejhořejším toku a, jak praví Levý, "položil za román Velké řeky

Levého kniha je velmi
hezky vypravená, opatřena černobílými i barev
nými fotografiemi. I to je
v tradici dobrých běžných
cestopisů.
J . S..
MELIORA

* ZLATNÍK *
* HODINAŘ

tečku". Postavil u pramínku čtyřmetrovou pyramidu a vsadil do ní desku
se sáhodlouhým latinským
nápisem. Vlastně trochu
předčasně označil pramen
Nilu. neboť teprve roku
1948 zjistil další Němec,
misionář Friedrich Stracke, že Kasumo má dva
prameny, první docela ma
lý, druhý, o maličko vodnatější, asi metr východněji, první Nil . . .
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STEVEN VARDY

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

KENNELS

O dovolené nám svéřte
svéfco pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L

t C. M O J Ž Í i

Lot 2,
^edar Creek Rd..
THIRLMERE.
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

SYDNEY

|

Gzechojlovakian Country Club Ltd. Sydney

,

Československý

klub v

Sydney

]
1

'si vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nán.i
|
'

Naše sdresa je: 30 Devonshire Road,
Kemps Creek, NSW.

1
I

|

Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po j
lední do 10 hodiny večerní a každou neděli odi
10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-J
borná kuchyně je vám k službám. Každý členi
vaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k j
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
'

" V dohledné době budeme pořádat pravidelafe t*-l
kneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro i
[vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb.{
kkftin a pod.
,
[ Informace podá: A. Barák. tel. 724-4927, večer'
|72-3íl26.

i
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Elegie Molukánská

Provádíme veškeré práce oDtické
přesně, rychle a za levr>é cení-

Ferdinand Peroutka
Kéo jsou Molukáni? Holanďané vědí lépe než jiní, kdo Molukáni jsou. Souostroví Indonesie v Tichém
oceátíě bývalo holandskou kolonií; po druhé světové válce — v hromadné likvidaci kolonií — dostalo samostatnost. Několik indonéských ostrovů, obývaných kmenem nebo národem molukánským, nesouhlasí s
novým uspořádáním a žádá nezávislost i na novém Indonéském státě. Třicet až čtyřicet tisíc Molukánců
se vystěhovalo do Holandska. Jak oni to vidí, z nějakých důvodů je povinností holandské vlády, aby jim
nezávislost vybojovala. Jestliže holandská vláda tento jí uložený úkol nechápe, budiž j i pomoženo. Takové smýšlení dozrálo roku 1975, a Molukáni v Holandsku usedlí se zmocnili jednoho vlaku a jeho pasažéry prohlásili za rukojmí. Mimo to osnovali únos holandské královny. To vše, aby donutili Holandsko
vmtsit se do vzdáleného indonéského sporu. Letos Molukáni opět unesli vlak, mimo tó obsadili jednu
školu. Opět oznámili, že mají rukojmí — čtyři učitele a sto dětí. Povolané holandské vojsko osvobodilo
vlak i školu, šest Molukánů bylo při tom zabito Molukáni cítí, jte toto nemůže být odpuštěno. Postavili
barikády v holandských ulicích, zapálili dvě školy, a stříleli na hasiče. Tó doprovodili prohlášením, že
ukážou Holanďanům, zač je toho loket. V Americe usedlá mohamedánská sekta jednoho dne prohlásila,
že "Mohamed vládne", a když to v praxi nebylo uznáno, také ukázala, zač je toho loket. Obsadila
jednu školu a jednu synagogu a také vyhlásila, že má rukojmí. A jak, pokud Anglie se týká? V Londýnských Times vyšel článek, v němž se pravilo: "Každý týden naše úřady vyzývají občany, aby nechodili do toho nebo onoho londýnského okrsku a nechali tam ulice volny pro ty nebo ony demonstrace
s těmi nebo oněmi prapory a hesly. Čili buďto občané dobrovolně ustoupí bojovným menšinám, nebo se
potkají s hrubostí, nadávkami i tělesným násilím. To znamená, že v zemi je už příliš mnoho hůzných
center moci. Podkopává to parlamentní demokracii."

Tvůrcové americké ústavy myslili a jednali v době, která byla pod vlivem
Osvícenství. Věřilo se tehdy, že jeden společný rozum svítí nad všemi národy, a že člověk, jakmile
unikne z císařsko-královských osidel, spontánně si
bude počínat podle tohoto
všem společného rozumu.
Na tomto předpokladu se
zakládal i slavnostní slib
Ameriky, že bude do sebe
přijímat nešťastné a pronásledované celého světa.
Avšak — kdo je nešťasten? Jen ten. kdo má nad
sebou diktátora? Nikoli,
také ten je nešťasten, koho
jeho vlastní země nedovede uživit. Také on prchá
a hledá útulek jinde. Aniž
by se zdržovaly ostychem
nad tím. že nejsou schopny uživit svůj lid. státy
Třetího světa kritisují zá-

možnost západních demokratických států. Představují ji jako dědičný hřích
a mírněji nebo prudčeji
žádají, aby tato zámožnost
byla jaksi podrobena kontrole celého lidstva, a nějak rozptýlena ve prospěch jiných národů. Vedle
této debaty o mezinárodním právu chudoby existuje, valí se, netheoretické,
zcela instinktivní hnutí,
které vynalézá nejrůznější způsoby, jak se z hospodářské tmy dostat tam,
kde
svítí
hospodářské
světlo. Existuje trvalý a
jak se někdy zdá nezadržitelný příval lidí z Třetího světa do západních
demokratických států. Bylo to — bez přehánění —
nazváno "tichou invasí".
Americké úřady nepolemísují proti konstatování, že
v zemi je osm milionů ile-

VELKÝ

přelidněnou sousední zemi.
Demokratický západ, vázán svými humanistickými
pravidly, nesnadno odolává přívalu nových a nových živlů. Byla fozčilená léta šedesátá se značným počtem takových, kteří hlásali, že podstatou
demokracie je nesouhlas
a že ten, kdo nejvíce nesouhlasí, je sejlepší demokrat. Klidný pohled na
věci nám však praví, že
toto nemůže být pravda.
Neboť jak složit fungující, cílevědomou společnost
ze samých nesouhlasů?
Nebo společnost nemá býi
cílevědomá? Myslíme, že
nemůžeme říci. že se ještě
vždy po periodě zmatků
znovu dostavila ta pravda. že demokracie znamená souhlas aspc-ň o někoV případě Hexka je to
lika základních věcech.
jasné: Amerika hraje roli
bezpečnostní záklopky pro (Pokračování na str. 8)

gálních přistěhovalců.
Porodnost je jedna z
objektivních příčin, které
dělají dějiny. Bývalá ministerská
předsedkyně
Israele Golda Meir se přiznala, že někdy nemůže
usnout starostí nad tím,
že v této chvíli se rodí
zase jedno arabské dítě.
Egypt, počítá se, bude na
konci tohoto století mít
dvakrát více obyvatel než
měl na konci druhé světové války. Mexiko, praví
se, bude mít třikrát více.
Scéna je taková: je Třetí
svět se svou bezstarostnou
porodností, a je západní
demokratický svět, ve kterém je porodnost kontrolována indhiduelním rozhodnutím občanů a točí se
na jednom místě.

VÝBĚR

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

VELKOOBCHODNÍ CENY K A M K O L I V AUSTRÁLII

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

PIVO

DODÁVÁME DO DOMU KAMKOLI V MELBOURNE ZA MINIMÁLNÍ CENU

A

1,

573 Hampton St., i

' \
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Otázka generací
Karel Schwarzenberg

Nem takřka možno konat ve svobodném světě schůzi Čechů, aby se nevynořila neodbytná otázka: Jak
dlouho ještě vydrží češství mimo Čechy? Když tu
otázku probíráme tady ve Vídni, zdálo by se, že
nám minulost dovoluje hledět do budoucna nadějně.
Žijí zde starousedlí Češi, jejichž rodiče, ba dědově
'se sem přistěhovali z Čech, a jejichž děti chodí
do zdejší české školy. Podobně — zdá se — je tomu
jinde: v různých amerických městech jsou obce starousedlých Čechů, jejichž dědové se do Ameriky
přistěhovali. Zasáhli do československých dějin rozhodným způsobem: republikánskou státní formu, kter á se jim ve Spojených státech zalíbila, mohli —
mocí štědré pomoci, kterou za první světové války
přispěli Masarykovi a jiným činitelům odboje — předat národu doma. A byl to národ, jehož předešlý
politický vůdce za ústavních bojů — F. L. Rieger —
tvrdil důrazně: "Jest tedy národ náš eminentně royalistický, královský, a přeje si, aby tato mysl věrné
oddanosti ke králi našemu a tato idea zakotvená v
srdci českém nebyla vytlačena u nás žádnou jinou."
Myšlenkou republikánskou ji tedy vytlačil, pravím,
především vliv amerických Čechů. Tito američtí Čechové bojovali vším způsobem o československou samostatnost; a podle tohoto příkladu byla by nasnadě
naděje, že se i tentokrát zahraniční češství lehko dožije obnovení samostatnosti.
Ale se všech stran slyšíme právě o tom pochybovat. Co je tu nápadné? Ve Vídni aspoň je nápadné tohle: starousedlí Češi m a j í české děti; osmačtyřicátníci dělali to co já — posílali děti do české
obecné školy. Ale osmašedesátníei? Vyhlíží to tak,
jakoby byli nejen rádi, že jsou pryč z DNEŠNÍCH
Čech (ve smyslu toho krutého žertu: Kdo je největším přítelem sudetských Němců? Edvard Beneš;
nebýt jeho, byli by dodnes v Čechách!), ne, oni se
někdy' chovají tak, jako by byli rádi, že se zbavili
českého okolí vůbec. Jejich děti jsou pobízeny vlastními rodiči, aby s novým domovem splynuly co nejrychleji, co nejúplněji. A zamyslíme-li se nad tím,
shledáme všichni, že vlastně není čemu se divit.
Když našince s Čechami spojují city — možno říci:
vášně — patrně až do smrti, ať už nás ta smrt zastihne přece jen doma či zde nebo kdekoli, m á
to především dvě příčiny. Jednak máme do paměti
nezrušitelně zapsané ty krásy, o nichž mluví národní
hymna; jednak nás škola učila, že máme povinnosti
k vlasti. Což ovšem předpokládalo, že nejdříve nás
naučila škola — či vlastně už matka — tomu, co to je
povinnost: že je to příkaz neodbytný. Ale mnozí osmašedesátníei? To jsou buď lidé, narození po roce 38 . . .
Už nešumí bory po skalinách, zatopených umělým
jezerem, a protektorát — lhostejno čí — koncentrák
to n a pohled! Anebo jsou osmašedesátníei lidé sice
starší, ale odchovaní také v představách dalekých
starému v l a s t n i c t v í . . . a má-li takový krajan děti,
do sokolovny je posílat nebude!
Kdežto lidé, kteří chodili do školy v památném
dvacetiletí 1918-1938, byli tam učeni vlastenectví —
a povzbuzováni, aby chodili do sokolovny. Některé
děti ovšem chodily do Orla nebo do DTJ, ale to je
jiná, ne rozhodující věc. Dobře — ale kde se vzalo
vlastenectví, kde se vzal Sokol, u čechoameričanů?
Vždyť přijeli za dob císaře pána a to právě proto,
že v Rakouské říši nebyli spokojeni. Proč to? Protože je čeští učitelé, od dob buditelů do převratu,
učili vlastenectví — kdežto dnešní učitelé jsou nuceni
je navádět, aby se stali kolaboranty, bezbožníky,
případně udavači — takže se nesmíme divit, jestliže
p toho v mnohých osmašedesátnících něco zůstalo. Je
ovšem třeba, abychom je lépe informovali, oživeni
krajanskou solidaritou, ne snad povýšeně.
(Pokračování na straně 8)
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PŘÍTELI:

VĚDOMÍ UPRCHLÍKA
Karel Wendt

Loď ležela nehybně na otevřeném moři: cáry plachet zplihlé hladem po větru,
skořápka, stavěná, aby se dohledem držela břehů. Kolikátý den? Mrtvým, jejichž těla hnila v zkroucených pozicích posledních křečí, na tom nezáleželo,
živí, kteří byli sotva živí, přestali počítat. Dojedli, co se dalo sníst. Pili vlastní
moč a slanou vodu. Ztratili sílu zbavit se zápachu zahrávajících mrtvol. Čekání
na smrt se protahovalo. Už je nezajímaly lodě spásy, které se ve filmech v
poslední chvíli vyhoupnou nad obzor, aby zachránily naondulovanou dívku, jejíž
poodhalená prsa jaksi ušla zhoubě podvýživy. Mnoho se jich. tak objevilo pod
prapory ctěných států. Mnoho jich uvidělo vrak mrtvých. Mnoho jich pokračovalo bez zastaveni v cestě k příštímu obzoru za obchodem nebo za zábavou, i
S tou poslední a předposlední a s tou před ní uhnila uprostřed mrtvých těl také
naděje.
Koráby mladých snů vozily slonovinu a drahé koření. Tyto vezly netečnost a
tvrdou hroší kůži.
,
Jeden odhad říká, že prý takto přišlo o život na útěku mořskou cestou sto tisíc
vietnamských uprchlíků. Není to odhad, ale jistota, že tak denně umírají další.
Ale jedna taková loď měla štěstí. Na obzoru se začernala loď pod neznámou
vlajkou. Místo aby pokračovala v cestě jako ostatní, změnila směr. Zastavila.
Její posádka vyzdvihla vychrtlé zbytky lidí na palubu. Ošetřila je. Nakrmila je.
A pak je odvezla do země, o které psanci z Vietnamu nikdy neslyšeli. Zůstalo
na uprchlíku, aby se sklonil k uprchlíku. Neznámá země byla Izrael, zem,
kterou budují uprchlici.
Je nesčetně uprchlíků a každý z nich se cítí sám, dokud nepotká, jiného uprchlíka. Každý, kdo před něčím utíká, je uprchlík. I ten, kdo utekl z vězení, i ten,
kdo vykradl banku, oloupil přítele nebo se dopustil vraždy. O tyto uprchlíky
před spravedlnosti, nám však nejde, jde nám o uprchlíky za spravedlností,
zvláště o ty, kteří si zachovali v ě d o m í , že jsou uprchlíci. Toto v ě d o m í
žije, dokud žijí v paměti důvody útěku, přesvědčení, že ty důvody dále existují,
po letech neotřesná víra, že to byly důvody správné a poctivé. Jenom mezi
uprchlíky s takovým v ě d o m í m a s takovou vírou existuje vnitřní solidarita,
jenom takoví uprchlíci se sklání, kde je třeba, jeden k druhému.
Ne všichni uprchlíci za vzpřímeným životem podstupují mořskou cestu smrti.
Některým se stačí vyškrábat na zalesněnou horu a; skutálet se dolů. Jinjým je
dopřáno odjet vlakem nebo odletět V přepychu letadlem. Způsob a doba útěku
mezi nimi nedělají rozdíly. Ty přijdou později.
První fáze uprchlické, to jest exilní existeiíce, je poměrně snadná, člověk
je otřesen ztrátou téměř všeho, co pro něj mělo význam. Prohrál, za co stálo
bojovat. Pravda ztratila vítěznou jistotu, on sám jistotu známých věcí, naučeného
způsobu života, bezprostřední lásku nejbližších lidí. Kaverna nevyplněného prázdna bolí. Když se ale rozhlédne, vidí kolem sebe jiné jistoty: lidi, se kterými
sdílí společné důvody útěku a tedy předpoklady příbuzného myšlení; vedle nich
lidi nových zemí, kteří — tak aspoň věří — žijí svobodným způsobem, jakým
on chce žít. Vztáhne ruku a dotkne se druha-uprchlíka. Nadýchne se a plíce
plní ozón svobody, bez kterého se dusil. Usoudí, že našel, co hledal, třeba to
musil hledat mimo domov.
PociF osamění přijde později. Uprchlík shledá, že sice davům kolem něj bylo
dáno do vínku, co jemu bylo odepřeno, ale že to nežijí, protože se to nedá ani
zpeněžit, ani sežrat. Potom, jak doba pokračuje, zjistí, že mu mizí v propadlišti
konzumní nicotnosti masa někdejších druhů-uprchlíků- Když se znovu rozhlédne,
kde viděl druha, vidí prázdno. Druh odešel dělat obrat a upravit si poměr na
konsulát. Jenom malá. po světě rozprskla hrstka si podrží staré v ě d o m í .
Velká většina se stane tělem i duší občany nových sátů. navleče kostkaté
kalhoty, odznak vulgární bezhodnotovosti přijatého okolí a osvojí si připitomělé
přízvuky. Potíže vyjadřování se v mateřštině se dostaví dříve, než odejdou potíže
vyjadřování se v novém jazyce. Metamorfóza je úplná. Staré v ě d o m í
je nahrazeno bezvědomím materialistické výhradnosti spotřební společnosti.
Uprchlík, který zůstal uprchlíkem, stárně zdánlivě bez bratrů. Je ztracen v
ulicích Chicaga nebo Melbourne. Zavírají se nad ním cementové hory. které
mu v zemích svobody berou pocit svobody, čím dál tím více mu chybí les za
vesnicí, který mu v nesvobodné zemi dával iluzí svobody.
Jeho budoucí vývoj, to jest jeho duševní a charakterové zdraví, je pod tímto
novým tlakem zase jenom otázkou v ě d o m í . Jestliže si podrží staré v ě d om í exulantského stavu, které vede k povrchní samotě, aniž nabyl vnímáním
zkušeností dodatečné v ě d o m í , že právě v této samotě je jeho síla. zatrpkne
a místo aby litoval okolí, lituje sám sebe. Duševní rovnováha je narušena, neboť litovat sílu místo slabosti, charakter místo bezcharakternosti, vlastní vůli
místo stádní pudovosti je nesmysl.
Protože, co jej život, na rozdíl od vegetování, ne-li jasné v ě d o m í ,
které
není možné bez činnosti myšlení? A samota? Kdo je vpravdě osamělejší? Lidé
prázdných tváří, jejichž náležitost k maloměšťáckým šablonám je náležitostí
mravenčích tykadel, částých sice, ale prázdných doteků existenčního chvatu?
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Elegie Molukánská
(Pokračování se str. 7)
Jestliže tomu tak je, je
takový potřebný souhlas
posilován nebo oslabován
překotným přívalem cizorodé emigrace? Citovali
jsme diagnosu londýnských Times, že málo
kontrolovaným nebo vůbec
nekontrolovaným přílivem
nových elementů upadá
možnost
demokratického
souhlasu, naopak vznikají
nová centra moci, která
bez ohledu na nové prostředí pokračují ve své národní nebo náboženské politice. Vskutku — neukládají Molukáni malému Holandsku povinnost řešit
problémy
daleko
větší
Indonesie? Nevyhlásila v
Americe
mohamedánská
sekta, že Mohamed vládne?
Ovšem, Amerika je složena
z
přistěhovalců.
Avšak
všechny
velké
'migrace minulé — irská,
italská, židovská — přicházely za sebou v určitém časovém postupu a
každá měla dost času asimilovat se než se dostaví
další
přistěhovalecká
vlna. Takové klidné asimilační tempo není dáno v
překotném nynějším přívalu nejrůznějších přistěhovalců. Někteří z nich,
zdá se, ani o asimilaci
mnoho nebo vůbec nestojí. Odpírají, nebo aspoň
jejich ženy odpírají, učit
sé jazyku země. V New
Yorku a San Francisku
může Číňan prožít celý život a nepromluvit slovo

anglicky. Noví, přesněji
pozorující sociologové přicházejí na to,
že chuť
asimilovat se bývá přeceňována. Některé menšiny
žijí ve svých ohraničených
okrscích bez souvislosti š
ostatními a nechtěly by
to mít jinak. Jak při tom
pochodí demokratický souhlas? Roste tu organismus
— nebo je to hromádka
na hromádce?
A jestliže je pravda, že
do Ameriky vniklo osm
milionů nelegálních přistěhovalců, co jiného by to
znamenalo než že podzemní hnutí zbavuje Ameriku
práva, aby své obyvatelstvo skládala
podle své
vůle a potřeby. Opět podíe
svých
humanistických
pravidel se Amerika roz-

pakuje zacházet s tímto
polotajným přírůstkem nemilosrdně podle zákona.
Tím bere na sebe nové
úkoly sociální vynalézavosti, potřebné, aby také
tento přírůstek byl uživen.
Děje se tak v době světové hospodářské krise, -kdy
Amerika má své vlastní
značné procento nezaměstnanosti. Noví uchazeči o
práci zvyšují toto procento v době nejnevhodnější.
Třetí svět sleduje toto
vše pozorně, ale bez sympatií. V nepřestávajícím
dialogu s Třetím světem
může Amerika právem ukázat na oběti, které přináší tím, že její dveře
jsou otevřeny lidem světa,
zejména lidem Třetího své
ta.

Otázka generací
(Pokračovaní se strany 7)
Tady vzniká otázka, proč takové vlastence odchovala c. k. škola. Nevěděl František Josef, jakým to
učitelům dává plat? Nevěděl císař František, jeho
děd, co dělá c. k. ředitel Akademického gymnasia
Josef Jungman? Netřeba, myslím, předpokládat takovou pošetilost u toho ani onoho císaře. Možno si
představit, proč to dělali: věděli, že. když vyrostou
děti bezbožné a bez vlasti, budou moci takové obyvatelstvo ovládat jen krvaví krutovládci. Vyrostou-li
děti, naučené sloužit "Bohu, vlasti, národu", jak stávalo na školách, pak. to podle uvedené sněmovní
řeči Riegrovy bude panovníkovi na prospěch: "neboť
v pojmu krále našeho cítíme svou politickou a historickou individualitu representovánu a v pojmu koruny cítíme se representovanými jako historický národ český." To ovšem za předpokladu, že se podaří
rakousko-české vyrovnání; ale nezapomínejme, že
František Josef nepřestal v ně doufat vlastně až do
roku 1915. Rok po tehdejších neblahých státoprávních
úpravách císař umřel a za tři roky byl proveden převrat; i vstoupil národ do onoho dvacetiletí Masarykovy republiky. Do jejích škol jsme chodili my; jakými zážitky byli odchováni současníci našich dělí,
netřeba vykládat.
Otázka generací tedy zní takto: Kterak předáme
mladším pocit těch povinností, které na nás doléhají?

Nebo člověk s v ě d o m í m , který se z té "vzájemnosti" dýchavičných cestiček zbytečnosti silou vůle a silou myšlení sám vyloučil?
Uprchlík prochází prázdnotou hemžících se, ale duševně neživých miliónů,
láme ho to a svírá. Dává mu to pocit samoty, ale je to samota vnější, mimo něj,
která proto není ani zdaleka tak hrozná jako vnitřní samota tykadlových doteků, které vycházejí z ničeho, nic neznamenají, nic nedávají a nikam nevedou.
Ne on, ale zástupy kolem pochodují odnikud nikam. Pro něj, ne pro ně, čas od
času zastaví se loď. A ne mravenec,.ale jiný člověk-uprchlík s plným v é d o m í m stavu podá mu ruku. Slovem, které je v ě d o m í . V ě d o m í m , které
je myšlení. Myšlením, které ho zachránilo před zbytečností tykadel. Uprchlík
se skloní k uprchlíku. Baterie života je nabita do příštího setkání. Dech se
uvolní a vyčistí. Kolem proudí "nic" v kostkovaných uniformách a je příjemné
a známkou síly k němu nepatřit.
Příteli v dálce a v čase, živý, zemřelý i dosud nenarozený, kterého neznám
a přece znám jako dlaň vlastní ruky: není důvodu k zoufalství, dokud je jasné
v ě d o m í , že z davu vylučuje schopnost myslet a věrnost hodnotám, že tedy
vzdálení se davům je síla tvořící společenství myslících lidí, která vylučuje
samotu.
Uprchlík v rozklížené kocábce leží vysílen, lodi jej netečně míjejí. Cítí se
sám. štvanec v evropských horách se tiskne v noční tmě k ochrannému kmeni
stromu. Proti obloze vidí dráty s ostny a kulometné věže. Ví, že kolem čekají
honci připravení k výstřelu a on. že je jejich kořistí. Cítí se sám. Asijskou
džunglí se prodírá rozedraný člověk na útěku z noční můry. Na všech stranách
střelci, čivy varují: příští krok může být poslední. Cítí se sám. Západním
velkoměstem prochází člověk. Už unikl honcům, už dosáhl vytčeného cíle, ale
na útěku nezahodil duši. Ve světě bez duše nenalézá duši zpnzněnou. Cítí se
sám, usuzuje, že je sám právě proto, že je uprchlíkem.
(Pokračování na str. 9)
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ZEMŘEL MILAN RŮŽIČKA
Když jsme v 21. čísle otiskovali zdravici Milanu Růžičkovi k padesátce, kterou napsal jeho přítel V.
Foike, netušili jsme, že jí půjde vzápětí kmotřička Smrt. Dostihla ho docela nečekaně v jeho domové
v Hagerstenu (Švédsko) 17. listopadu, náhle a jaksi protismyslně. Jestliže si nějak představujeme aforistu, pak s úsměvem, s úsměškem, s tvrdou, dyna mickou palicí, bijící palicí hlava nehlava, mnohem
spíše než s tváří, kterou zasáhl rigor mortis a vytlačil z ní agilnost smrtelným chladem. Ještě tři dny
před smrtí poslal hrst epigramů, bezohledně, ba brutálně si dobírajících českou povahu ("Zcela jistě
Čížek tu je — někdo se zde vytahuje"). Pro jeho životní pouť se vraťte do zmíněného čísla, my se
dnes podíváme blíže.na jeho dílo.

Presne receno je to dílko: jediná knížka aforismu,
nazvaných "Nevhodná slova", která vyšla r. 19tí?
v československém spisovateli v jednom svazku s aforismy Gabriela Lauba "Zkušenosti". Přepěkně, skoro
bibliofilsky je vypravil Oldřich Hlavsa, čtenář je
mohl číst z obou stran, knížka měla totiž dva začátky- Z jedné strany začínaly Laubovy "polopravdy,
formulované tak, aby zastánce druhé poloviny trefil
šlak"', z druhé pak Růžičkovy "literární útvary, které proti jiným útvarům dokazují, že voloviny lze
psát i stručně". Každá část měla doslov. Ke své
částí si Laub napsal "Malý traktát o aforismech"
sám, k Růžičkově části řekl pár vět iniciátor této
asi první sbírky českých aforismů, Milan Blahynka.
Kritika se tehdy shodla v tom, že Laubovy aforismy
jsou vypulérovanější, že však Růžička je blíž člověckosti, že j e lidštější, méně literátský.
Měli pravdu. Milan se nezdržoval cizelováním; dostal nápad, hodil ho na papír, a ať kritici kritizují,
ať nacházejí chybičky v metru, v rýmech, to je jejich métier. Jeho bylo vymýšlet.
V exilu se mu to dařilo jen občas. Neměl potřebný
klid, zvláště v Americe ne, kde měl potyčky s krajany: některých se dotkl svou "nevymáchanou hubou" nebo propisovací tužkou, jedovatější někdy než
kurare, ale přiléhavou jako džíny po lijáku; jiní byli
příliš vlastenci, než aby snášeli Růžičkova šprťouchlata z věcí, které jim byly svaté (i Růžičkovi byly
posvátné, ale myslel to s nimi doopravději, domyslel
je do konce); a o některých krajanech se pouze
domníval, že mu chtějí uškodit. Nesžil se s americkým krajanským životem, s americkým "way of liř e " . Proto uvítal možnost zájezdu do Evropy, který
mu umožnili jeho přátelé v Americe. To už se jeho
aforismy začaly objevovat v exilových časopisech
(objevil ho pro exil Hlas domova, následoval' švýcarský Zpravodaj, v poslední době se chystalo také
Svědectví tisknout Růžičkovy satirické šlehy), to už
o ně začínala mít zájem exilová nakladatelství, a
to už je také začalv tisknout švýcarský humoristický měsíčník NEBELSPALTER a týdeník DIE WELTWOCHE. Chtěl se usadit ve Švédsku a rok čekal na
definitivní povolení pobytu a povolení pracovní.

Kritika mela pravdu, Kuzicka byl naturtalent ,
nebyl literát, kožený a pracující podle strohých pravidel poetiky. Ať vědomě, či podvědomě, řídil se
heslem, které vložil do jedné ze svých nenápadných
moudrostí: "Kdo ti chce skutečně osvětlit cestu,
ten nemá zájem tě oslňovat."
Růžička osvětloval tu cestu někdy tak ostrým hledáčkem, že to až řízlo do očí, zabolelo. Zejména ty,
kdož se uviděli v zrcadle, které jim Růžička nastavil. Tuto bolest rozmlouval postiženým už Gogol, když
napsal: "Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu." Uznáváme-li Gogolův výrok za bernou minci,
nebyla to tedy zloba autora, nýbrž nedostatky jeho
současníků, co někdy způsobilo bolest, co vzbudilo
ve čtenáři nevoli. Růžička nastavoval zrcadlo z pouhé lásky k lidem; bylo by totiž — podle něho — známkou nedůvěry a nelásky, kdyby jim lichotil. Byly
ovšem výjimky, druhy lidí, kterým Růžička ze své
podstaty nevěřil. Po nepovedeném manželství se
opatrně přibližoval k ženám. V oddílu knihy, věnovanému slabšímu pohlaví, neguje stereotypní posudky,
vytváří k nim paradox: "Klíčem k dívčím srdcím
se stal klíček od automobilu." — "Neposuzujte ženy
podle toho, jak často chodí do knihovny. Možná sejim líbí knihovník." Jiným druhem lidí, pro něž se
Růžička nemohl nadchnout, byli komunisté a všechny jejich odrůdy, zvláště estébáci. Milan Blahynka
v doslovu stanoví: "Aforista pracuje s hovorovými
obraty a s vžitými, zevšednělými metaforami jako
básník: obnovuje jejich obraznou účinnost, umí jim
vdechnout -nový život. . . Aforisté se často tváří, že
tepou věčné neduhy lidské povahy, že odhalují odvěké paradoxy lásky, moci, pravdy. Dobrým aforistou je však vždycky jenom ten, v jehož závěrech
nalézáme přesně a pádně shrnutou vlastní zkušenost;
dobrý aforismus přes takzvanou adresnost a abstraktnost míří na jevy zcela určité a k o n k r é t n í . . . "
Konkrétní jev hlavního a nejplodnějšího údobí Růžičkovy tvorby bylo pražské jaro. Smělo se říkat to,
co donedávna bylo tabu a Růžička z této možnosti
široce těžil. Ještě kolem něho řádila stranická byrokracie. Nesmysly její vlády byly hlavním terčem,
(Poračování na straně 10)

Vědomí uprchlíka

(Pokračování se strany 8)
Zbytečný pocit. Vadný závěr- Protože všude n a světě, za každým zvednutím
krajiny, za kažáoa skáioo. za pahorkem, ve výmolech břehů, skrývají se lidé
na útěku. Celé prendy. celá procesí.. Zbaveni záruk bezpečí čtyř stěn. střechy
nad hlavou, vyležesýcis postelí a dveří na zámek, krčí se pod ztemnělým nebem a hledí do směra. T sacM. iaší světy bez booců. A vedle proudu. který Tíže je na útěku, ¡¿ečma luaeaěiší prosííří- técfa. k t e s ještě nepoznali, že i oni
utíkají. Nikdo cesrfaázř. Ctíé S & t r o . b r a l xriBř i locdL iažáiy zvlášť a vSfchm
dohromady, jedni vesfeeaé a '^eshí Heratoné., faživ Jassk a vSelrai vlastně
stejně — v marafcóaskéra šě&s k «Se v « B B . Celé lidstvo prchá z pastí vlastní
výroby, do kterých se sasae «ravieša: od jstítajsfí d e p a . které si vymyslelo
ale nedoložilo: z chiméfy '"^lesyfeasfcelaéS» pokroks". která posvěcuje zločin;' a
zastavuje pokrok: z Heci sa&agDČsfáckého sactetví, z tlaků vlastní chamtivosti;
od zakrslých tyranů. Wesré teď!© pKvetíío ita svět nebo netečností povolilo;
ale hlavně — před pravdou o sobě. před svoo nízkostí, se kterou se odmítá
pustit do křížku. A n a á í & o . o němž neví, dotýká se tykadly a padá prázdnem
absolutních ideoiogS a pádového hromadění.
Jak je to s opuštěnosti?
Náležitost k hodnotám znamená opuštění davů. Náležitost k davům znamená
opuštění hodnot. Odcizení davům je pro myslícího člověka nevyhnutelné a snesitelné. Odcizení hodnotám je pro n ě j nemyslitelné, "samota bez hodnot" nepřijatelná.
. Jak je to se slabostí?
Uprchlík, který ví, že je uprchlík, proč tu je a kam směřuje, není slabjý.
Slabí jsou v pravém slova smyslu ti lidé,. jejichž život postrádá smysl hodnoty
a hodnotu smyslu.

RESTAURANT

Fruit Salad
Farm
MARYSVILLE. Vic.
Česká kuchyně.
Občerstvení
7 dní v týdnu.
Tel. (059) 63-3217

MOŘE KNIH . . . !

Bass: Klapzúbova jedenáctka, London: Bílý
tesák, Mrštík: Pohádka
m á j e . . Mayovky, Vercteovky, detektiv., dobrodružné a stovky jiných. — Preisner: Kritika totalitarismu —
slovníky, nauč. slovníky, knihy lékař., zahradu. aj. —• Měsíčník
ROZHLEDY
včetně
Seznamov.
věstníku,
jednotí, čísla $ 1.50.
KRÁSNÝ ROMÁN pro
čtenářky románů, jednotí. č. 75c. OBJEDNEJTE !
CENTRUM
KNIH, P. O. Box 3483
"C", Hamilton, Ont.,
CANADA
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Nevhodná slova
Milan Růžička

Mnozí umějí svědomitě jen
•

nadávat.

Více než dobrovolných pracovníků bývá dobrovolných rádců.
•
Mnozí si musí svědomí nutně zatížit, než si je
uvědomí.
•
Měl vlastně získávat schopné lidi, ale co kdyby
náhodou získal někoho, kdo by byl schopnější než
on sám?
•
Byl slušný, i když tím nechtěl ničeho docílit.
•
Aby se tvé jméno skloňovalo, musíš stupňovat
úspěchy.
•
Dobu nepředbíhal. Jenom své bližní.
•
Stál pevně za tím, co řekl. Než řekl něco jiného.
•
Jak nám má národní důchod košatět, když z
něho kdekdo škube korunu?
•
Když má neřád dost, začne toužit po řádu.
•
Nejsvědomitějši bývá hlídáno ukradené.
•
S některými úspěchy je nutno spíše se smířit.
Nejtvrdší učitel bývá život. A za školu se jít nedá.
*
Závist je stejně stará jako neschopnost.
•
Porážka mrzí nejvíce od toho, koho jsme podceňovali.
•
Když už si potřebuješ dupnout, nečiň tak na ledě.
*
Tragédie spočívá v tom, že nám vždy chybí nejméně jeden z těchto předpokladů: čas, chuť, peníze.
•
V životě tomu bývá jako na opeře. Kdo nemá
program, nerozumí ději.
•
Komu je prostředek vrcholem,tomu bývá nízkost prostředkem.
•
Vynášet do nebe tě začnou obvykle v letech.
kdy už tam stejně směřuješ.
•
Naše špatné návyky jsou mnohdy tím jediným,
čím jsme svým dětem sympatičtí.
•
0 pomoc nevolej nikdy příliš hlasitě, mohl' bys
polekat i své zachránce.
•
Z někoho se stává celý člověk
když byl uražen.
• •

teprve

tehdy,

Také vůl mhouří oči. Jenže ten alespoň nepředstírá, že tak činí znalecky. .
•
Chcete-li, aby s vámi někdo jednal upřímně,
neujišťujte ho, že mu nechcete ublížit. Ujistěte
ho, že mu ublížit nemůžete.
•
1 z poslední štace jede vlak zpět.
•
Někdy mám dojem, že orloj světa spravují nevyučení hodináři.

-10 -

HLAS

DOMOVA

19. 12. 1977

NEÚRODA V SOVIETOCH — TAJNÉ NÁKUPY OBILIA

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky
Přijdou děti při
tuctu levněji?
Měl byste si
koupit starý dům?
Kdo dostane hodně
z dědictví?
Kolik stojí ve
skutečnosti auto?
S l i l i Jak plánujete
získat jmění?
Umíte dobře
nakupovat?
Jste připraven na
odchod do pense?
Potřebujete
opravdu půjčku?
Jak můžete kontrolovat vydávání svých peněz?
Co když uděláte chybu v daňovém přiznání?
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
na vás závislé?
170 stran důležitých informací o běžných
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
o penězích — Money Book —, která je k
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
požádání ji dostane každý, i když není
zákazníkem banky, a to ZDARMA.

National Bank
300-P-7035

Zemíel Milan Ruíicka
(Poračování se strany 9)
na nějž se MR zaměřil ("Mnohý pastevec se domnívá být pastýřem." — "Rádi by mu přistřihli křídla, ale nedokázali tak vysoko vzlétnout."). P r á v ě tu
vidíme jeho umění v plné kráse; rekne-li: "Nejčastěji
se zabloudí tam, kde si nikdo netroufá pochybovat
o správnosti cesty", ví čtenář, že autor naráží n a
"neomylnost" strany, třebas ji nejmenoval. Růžička si bere často na pomoc slovní hříčku a v ni je
mistr ("Nadřízeným orgánům svůj postup osvětlujeme, podřízeným složkám jej vytmavujeme.*" — "Některé zásady vyvolávají kyselé reakce").
Ani v exilu se nepřestal trefovat do komunistických institucí. Zdá se však, že politickému aforistovi se daří ve větší či menší ilegalitě. Jakmile
totiž mohl Růžička jmenovat Stb, Husáka, stranu,
jakoby jeho šlehy pozbyly půvabu, průraznosti. I
epigramy, kterým se zvláště v poslední době skoro
výhradně věnoval, trpí nedostatkem abstrahování a
— podle mého soudu, nepřetrvají. Sám to asi cítil
("Výčitky z toho někdy mám, / že doma neorám líchu. / Satirik je potřebný hlavně tam, / kde je toho
nejmíň k smíchu.").
Jedna recenzentka jeho knížky napsala, že si MR
"už dokázal vytvořit nejenom svůj svět, ale i svůj
vesmír)". Nepouštěl do něho nikoho, dával jen nahlédnout. Svými aforismy, epigramy. Díky za to,
Milane!
J. S.

Obdoba s rokom 1972?
V októbri sa konali v Moskvě americko-sovietske hospodářské porady. Podl'a
zmlúv, uzavretých ešfe za Nřxonovej éry, konajú sa takéfo porady dva razy
do roka striedavo v Moskvě a vo Washingtone. Na týchto poradách sa robi
určitá bilancia v hospodářské] spolupráci medzi týmito supervel'mocami, poukazuje sa na dosiahnuté výsledky i na to, kde hospodářská spolupráca zaostáva a kde by sa mohla lepšie rozviňúť.
Zo sovietskej strany ide v prvom rade o americkú technológiu, ktorá by
mala pomoct' zaostávajúcemu sovietskemu hospodarstvu k ďalšiemu rozvojů.
Okrem toho sovieti majů záujem na americkom poKnohospodárskom trhu na dokúpenie toho, čo nedosiahli vlasfnou produkciou. Spojené státy by zase malí
záujem na nákupe sovietskej ropy, zemného plynu a na iných petrochemických
výrobkov.
Lenže sovietska ponuka nie je tak reálna akoby Amerika vyžadovala a tak
so neméže zahraničný obchod medzi týmito supervel'mocami rozvinut' tak, ako
by si to sovieti priali. Mohlo by-sa tak stať len. za předpokladu, že by; Amerika
poskytla Sovietskemu zvazu rozsiahle finančně úvěry na nákup amerického
tovaru a technologických licencii, čo pri terajšom stave sovietskych dlhov na
západe nie je tak jednoduché. A tak sa hospodářské styky medzi týmito vel'mocsmi mdžu rozvijať len na fých úsekoch, kde je to najnutnejšie a pre ob«
strany najželatelnejšie — na úseku poťnohospodárskeho trhu.

Ako teda stoja veci v
tejto oblasti vzájomných
vzťahov? Musíme pri tom
vychádzať z poťnohospodárskych
výsledkov
v
oboch krajinách v uplvnulom hospodárskom roku.
V priebehu
vegetácie
boli správy a odhady o
tohoročnej úrodě v oboch
krajinách a boli to správy optimistické. Pokial' sa
týka Sovietskeho zvázu,
šlo o dohady, lebo zahraniční odborníci tam nemajú možnost' dokladné posúdiť vývoj polfných kultúr a podťa toho odhadnúť očakávanú úrodu. V
Spojených štátoch ministerstvo
pol'nohospodárstva vydavalo každý mesiac správy o vývoji poťných kultúr a očakávanej úrody. Podťa sovietsko-americkej. dohody sa
sice sovieti zaviazali podávat'
čo
najpresnejší
obraz o vývoji poťných
kultúr a o očakávanej

úrodě, aby sa Spojené štáty (s ktorými má Moskva
S-ročnú zmluvu o dodávkách obilia) mohli pripra
viť na splnenie sovietskych nárokov a zároveň
regulovat' domáci trh bez
porúch a s najmenšou
infláciou. No, napriek nesplneniu sovietskych závázkov, americkí odborníci odhadovali, že tohto roku Sovietský zváz bude
m a ť jednu z najlepších
úrod — a to sa nesplnilo.
Na poslednom zasedaní
Najvyššieho sovietu oznámil generálny tajomník
Brežnev, že sovietska úroda obilia bude len nějakých 194 miliónov ton a
teda že bude o 10 alebo
a j viac percent menšia ako
očakávali. Naproti tomu
odhad americkej úrody sa
ukázal menší ako skutočn a úroda, teda celkom
opačné ako v Sovietskom
z vaze.

Tak je sovietský záujem
o americké obilie teraz.
stredobodom
americkej
pol'nohospodárskej politiky. Táto okolnost' zatlačila do pozadia a j sťažnosti
farmárov na nízké ceny
obilnin a ich protest proti
pofnohospodárskej politike federálnej vlády, ktorý
sa mal prejaviť dodávkovým štrajkom, ohlášeným
na 14. decembra.
Veřejnost' a tlač sledujú
počínanie sovietskej delegácie veFmi pozorné. To
a j preto, že sa pri tom
ukazuje akási obdoba s
rokom 1972, ktorý prešiel
do historie zásobovacej
politiky ako rok krádeže
zo strany sovietov. To preto, lebo v roku 1972 sovieti tajné nakupovali na
americkom trhu obrovské
množstvo obilia, keď boli
ceny najnižšie. Keď potom
náhle vzrástli, sposobili
poruchu na
americkom
zásobovacom trhu a hlavně podnietili zvýšenie cien
a tým a j cenovú infláciu.

V polovici • novembra
prišiel sovietský minister
zahraničného obchodu Patoličev v sprievode 30 sovietskych úradníkov
do
Spojených štátov a v Los
Angeles mali poradu s
predstaviteťmi americkéDve okolnosti sú a j dnes
ho hospodářského života.
Stredobodom porady bol v počínaní sovietov rovnaAmerickí farmáři překo- sovietský záujem o nákup (Pokračovanie na str. 11)

PRVOTŘÍDNÍ

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLIČKY,
SMETANOVÉ

T É Z IK DOSTÁNÍ
V

nali tohto roku zas svoj
rekord: vypěstovali asi
146 miliónov ton kukuřice,
o 4% viac ako bola rekordná úroda minulého roku. Pozoruhodné je a j to,
že tohoročnú rekordnú úrodu docielili na osevnej
ploché o 2% menšej ako
vláni; hektárový výnos je
priemerne 74 metrákov
zrna z hektára. Právě tak
dosiahli rekordnú úrodu
sóje, tejto hádám najdóležitejšej polině j plodiny;
dopestovali asi 46 miliónov ton sóje, o celú jednu
třetinu viac ako bola úroda minulého roku.

váčšieho množstva amerického obilia ako můžu
sovieti
nakúpiť
podl'a
zmluvy bez povol e-nia americkej vlády. PodTa zmluvy móžu na americkom
trhu volné nakúpiť 8 miliónov ton. ročně, ale podl'a potrieb, ktoré sa ukázalí po zmenšenej domácej úrodě, budú nakupovat' asi 25 miliónov ton,
z čoho najmenej 15 miliónov ton v Spojených štátoch.

f RAVÉM

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

ŠAŠLIKY

MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVI

A

UZENA

RSTVF

REW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKt SMALLGOODS Pty. Ltd.

326 High Street. Kew, Vic.
Elektrik»

Tel. 86 7178

City: číslo 47 (z Collins Sf po Vicoria "de.)

zastávka č. 3Í

číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) aagtávka č. S8

VELKÝ

VYBER

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

19. 12. 1977

kalendář HD
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Jarka Vlčkova
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Obdoba
s rokom 1972 ?
(Pokračovanie zo str. 10)
ké ako boli v r. 1972, keď
tajné nakupili 19 miliónov
ton obilia. Aj vtedy boli
ceny obilia nízké ako sú
teraz a tak vel'mi výhodné pre nákupcov a a j vtedy ako teraz nakupujú sovieti tajné, bez toho, že
by sa so svojími nákupnými plánmi zdoverili americkej vlácle, ktorá a j tak
má nákupy schválit' ak sú
vyššie ako 8 miliónov ton.
Rozdiel medzi rokom 1972
a dneškom je len ten, že
teraz mali sovieti podl'a
zmluvy o amercko-sovietskej hospodárskej spolupráci už dávno americkú
vládu vyrozumieť o tom,
akú mali domácu úrodu a
čo budú hl'adať na americkom trhu. V r. 1972 nemuseli takúto ínformáciu
poskytnut'. Lenže, neboli
by to sovieti, keby zmluvu dodržali. O svojej domácej úrodě neinformovali ani americkú delegácru
v polovičke októbra. keď
boli porady v Moskvě a
keď už museli vedieť. čo
za niekol'ko dni oznámil
Brežnev na zasedaní Najvyišieho sovietu.

hovieť . zahraničným nákupcom — majů váčšiu
úrodu ako vláni. Ale namleta sa, že také obrovské nákupy, ako robí Sovietský zváz, třeba regulovat', třeba sa na ne pripraviť, aby nedošlo k heželatelným čo i občasným
poruchám v zásobovaní,
na trhu, ktorý sa sám,
bez zásahu vlády reguluje
a aby sa takýmito čo i
len krátkodobými poruchami nepodnecovala špekulativne cenová hladina a
infíácia.

• 12. 12. 1872 se narodil Karel Hoffmanu, vynikající česky houslista a primárius českého kvarteta, který stejně jako Josef Suk a Jiří Herod byl žákem
Be&newitzovým.
• Spisovatel Jiří Mahen (vl. jm. Antonín Vančura)
se narodil 12. 12. 1882 v Čáslavi. Po smrti spisovatelky R. Svobodové otiskl roku 1921 pamflet O uměni
Růženy ¡Němcové a Boženy Svobodové, v němž se
ostře vypořádával se stylisovanou přepjatostí postav
Svobodové a s uměleckou její dekorativností a srovnává ji s prostým, lidovým a jadrným jazykem Němcové. Je jasno i literárnímu laikovi, že srovnával
nesrovnatelné, neboť obě spisovatelky jsou representantkami jednak odlišného typu lidského i uměleckéÚvodník časopisu Chriho, jednak zastupuje každá z nich naprosto odlišnou
etapu uměleckého vývoje a i společenského zařazeni
stian Science Monitor přiženy.
pomíná, že takéto chova• 12. 12. 1902 se narodil slovenský malíř a grafik
nie soyietskej vlády móže
Koloman Sokol. Po úspěších na výstavách v USA,
vzbudit' nedóveru voči sov Chicagu a v Los Angeles pozvali ho v roce 193/
vietskému počínaniu a j na
do Mexika, aby tam ¡saložil a řidii vysokou školu- grainých úsekoch americkofickou. Dnes žije tento malíř v USA.
• Domažlice měly již v 16. století svou vlastní lasovietskej spolupráce a
tinskou školu, jejíž jedním z pozdějších učitelů byl
otriasť tak základmi poliJ a n Kampanus Vodňanský, svědek pobělohorských
tiky
détente. V očiach
poprav, rektor slavné Almae matris. Básník, který
americkej veřejnosti vypasložil verše začínající slovy: De mořte non timenda
nebyl jistě zbabělec, když po krutých zklamáních —
dajú sovieti ako kapitalipo zřeknutí se staré víry v kostele sv. Kiimenta, jen
stičtí
spekulanti, ktorí
aby zachránil svou milovanou kolej — opouštěl 13.
miesto solidného obchodu
12. 1622 dobrovolně tento svět.
hl*adajú skuliny, ktoré by
• Autor životopisných románů česky Paganini
:m pomohli k cenovým výhouslistovi Josefu Slavíkovi), P r á c e vítězi (.0 Franhodám a ktoré by v dótišku Křižíkovi), É morta (.o Klunentíné Kalašovéj
Vojtěch Lev se narodil 14. 12. 1882.
siedku
toho
poškodili
• Rod Purkyúův byl starobylý český rod. Prvního
americké
hospodárstvo.
Zo strany americkej niet
předka J . E. Purkyně Václava Purkyni lze vystopoDušan Lehotský
vat z roku 152(1 z Hostěnic. Dokonale se však dá sle- obáv, že by nemohli vydovat genealogicky Purkyňův rod od Matěje Purkyně z r . 1613, kdy se tento přiženil do Budyně nad
Ohři. V této obci žili Purkyňové 300 let a teprve
dědem J a n a Evangelisty, Kašparem Purkyní, přešli
v polovině 18. století do sousedních Libochovic. Otec
MOTEL GUEST HOUSE
Purkyňúv Josef vstoupil zde do služeb knížete DitrichRESTAURANT
steina a oženil se s tamní rodačkou Rozalií ŠafránKALORAMA
kovou, která také pocházela ze starého českého rodu.
A s Libochovicemi je spjato jméno slavného českého
fysiologa J a n a Evangelisty Purkyně, jenž se zde 17.
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
prosince 1787 narodil. Jeho portrét je nám znám z
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
malby Jaroslava Čermáka.
Výtečná strava a domácké prostředí.
• 17. prosince 1887 se narodil v Hrusicích u SenoNebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu
hrab národní umělec, malíř Josef Lada. A na máSrdečně zvou manželé Pospíchalovi
lokterém jeho obrázku chybí hrusický kostelíček, doBarbers Rd., Kalorama, Víc., tel. 728-1298
minanta jeho rodiště- Tamní občané si ho velice
vážili. Každoročně n a svátek sv. Josefa se pořádal
v Hrusicích průvod, v němž všelijakou legraci a nezbednosti tropily figurky z jeho povídek a kreseb.
Nejoblíbenější byl z nich hastrman Mulisák. Tento
zvyk vznikl za Mistrova života a hrusičtí občané mu
tak vzdávali hold o jeho svátku. Průvod byl zakázán
v padesátých létech zásahem tehdejšího tajemníka
MNV, který malíři ztrpčoval i jinak poslední léta jeho života. I rodný domek mu byl vyvlastněn. Nebyl
lehký život tohoto dětmi milovaného malíře. Jeho
šestnáctiletá dcera Eva byla zabita při bombardování Prahy 14. 2. 1945. 3. 11. 1951 zemřela jeho manželka. Když se 14. 12. 1957 uzavřel bez pouhých tri
dnů jeho sedmdesátiletý, nesmírně plodný život, želeli jeho odchodu všichni, kdo měli rádi jeho obrázky
a kouzelné vyprávěnky. Snad bude jednou zřízen •
jeho památník v ateliéru jeho rodného domku, který
darovala jeho dcera Alena nakladatelství dětské knihy Albatros.

gostemíte

• 17. 12. 1897 skonala spisovatelka Sofie Podlipská.
Její zeť, básník Jaroslav Vrchlický, našel v jejím
deníku dva řádky — nápis na její hrob: "Doveďme
šťastně stárnout a krásně umírat, aby naše děti mohly šťastně žiti."
(Pokračování n a straně 15)
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na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ K L A S U DOMOVA!

Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
toto dvojčíslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa.

Normalizovaný " ž i v o t "
Londýnská tisková kancelář FCI, kterou řídí Josef Josten, otiskla ve svém bulletinu dopis z domova, z něhož vyjímáme:
" . . . Bude tě zajímat, že naše televizní reportáže,
zvláště z Británie, ukazují scény, které by se tady
nikdo neodvážil nafilmovat. Reportér by byl okamžitě vyhozen. Avšak pánové Petrželka a Vejvoda nafilmovali za svého pobytu v Anglii hlavně opilce,
lidi, hrabající se v popelnicích nebo spící spodinu,
zkrátka morální a hmotnou bídu. Směli zastavovat
lidi na ulici a lstivě na nich vylákat odpovědi, které
se hodí komunistické protizápadní propagandě. Mimochodem, stejnou práci dělá v západním Německu
soudruh Žižka, který byl už ve škole mezi spolužáky
vysoce nepopulární, někdy ho dokonce zbili, protože
donášel, a nikdo ho nemohl vystát.
Všude se vyzývá k šetření, avšak televizní studia
jsou plná personálu, který tvoří lenoši s dobrým původem jako děti a příbuzní vládnoucí třídy. Je vidět
plná letadla redaktorů, reportérů, režiséru a sekretářek, kteří doprovázejí prezidenta Husáka řekněme
do Helsinek, aby ho a jeho spoludelegáty interviewali o úspěchu našich reprezentantů v mezinárodních
kruzích. Ještě horší je mravní úpadek. Už od roku
1969, kdy byli prověřováni všichni, kdož byli v zaměstnaneckém poměru, se lže a podvádí všude. a
za všech okolností. Lže se v úřadě, mezi spolupracovníky, lže se při kontrolách podniků. Říkají se lži
v armádě a ve škole; lži podvracejí dokonce rodinný život, člověk vidí v tisku nebo na obrazovce, jak
se soudruzi s vysokými funkcemi na mezinárodních
konferencích vzájemně líbají, ale to pouze zakrývá
jejich nervozitu a strach ze sebe navzájem. Loni
jsme viděli, jak Husák dekoroval Vingischána Brežněva dvěma nejvyššími čs. řády: ruka se mu třásla,
takže ho Brežněv odstrčil a ukázal, kam mu má na
kabát medaili připnout. I tento druh "bratrství"" existuje jen mezi členy vlády: obyčejní lidé mívají v
cizině jiné skušenosti. Naši lidé potřebují "výdrž",
mají-li být obslouženi v restauracích, zvláště ve vvchodním Německu nebo v Bulharsku. Strava je mizerná a špatně vařená. Lidi, kteří si jeli do Drážď a n něco nakoupit, hlavně obuv, prohledali němečtí
celníci: kožené boty, které tam nakoupili za přehnané ceny, jim zkonfiskovali, i těm, kteří je už měli
na nohou, a dali jím místo nich jakési plastikové
ponožky, takže nemuseli jít domů bosi. Neměli možnost se odvolat nebo dostat náhradu.
Zvláštní kapitola by se dala napsat o úplatkářství.
Noviny referují o skandálech v zahraničí, ale zde
se úplatky staly součástí života. Zdravotnické služby jsou podle jména zdarma, chcete-li však navštívit odborného lékaře, musíte zaplatit pod rukou 500
Kčs, i víc. Chce-li někdo studovat lékařství nebo navštěvovat speciální univerzitu, musí zaplatit to, čemu
lidé říkají "vší peníze", ve výši 5.000 Kčs, někdy v
tuzexových bonech. V televizním vysílání uzavírala
jedna zdravotní instituce veřejné závazky, a jeden z
nich zněl: "Nebudeme přijímat úplatky . . ."
ZLŮBI
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Capitol House, 113 Swanson St.,

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

-12 -

Poslední peníz
Vracela se ulicí Ve starých alejích a zabočila na
královskou cestu, cestu, kudy kdysi jezdívali čeští
králové ze svého sídla, kde dnes stojí Representační
dům hl. města Prahy, na královský Hrad, cestu, již
dnes n a žádném plánu města nenajdeme vyznačenu,
i když to byla hlavní tepna vrcholícího středověku,
i když se n a ni vyptávají spíše cizinci než našinec,
i když je na ní a podle ní soustředěno tolik krásy.
Prošla Prašnou bránou do Celetné ulice kolem hotelu U zlatého anděla, němě se uklonila soše Madony v domě u Schónpfluků a kolem Menhartovského
domu a paláce Millesimovského pospíchala k domovu. Minula palác Hrzánů z Harasoya a konečně se
zastavila na rohu Staroměstského náměstí před krásným barokním domem, zvaným Sixtův podle historika Sixta z Ottersdorfu.
. Hustě sněžilo a sněhovými vločkami byl poprášeny
obnošený kožíšek. Ruce v rukávníčku, štuclíčku, jak
se dříve říkalo, přehlédla letmo Staroměstské náměstí, zrakem maně zabloudila k věžím Týnského
chrámu. Již se valně šeřilo a dívka chvátala. Chtěla
být co nejdříve u svých rodičů. Jen k mariánskému
sloupu na chvíli pohleděla a její rty zašeptaly střelnou, ale vroucí modlitbu.
Byl štědrý večer _a pouličních chodců již jen na
mále. Ještě tu a t a m slyšet klábosení domovnic, jež
odmetaly sníh od prahů domů. P a k vstoupila do
Sixtova domu, v jehož dvoře, v zadním traktu, bydlela s rodiči.
Její otec byl mistr vlásenkář Pavel Lauterer, maika prostá, řádná žena, jež vychovala tři děti- Dva
synové byli již odrostlí a doma zůstávala s rodiči
jen Berta. Kromě pana Lauterera byli v Praze tehdy
již jen dva staří mistři, kteří o sodě mohli říci, že
jsou vlásenkáři-umělci. Byla to dovednost uplést z
vlasů řetízky, náramky, upravit je v různé formy —
kytice, květy, ornamenty, ba i podobizny.
Dílna pana mistra byia zároveň i obydlím rodiny —
jediná místnost bez oken. Pokoj byl rozdělen zástěnou na dvě poloviny, dveřmi vnikalo trochu světla
do první půle, jež byla současně i přijímacím pokojem — druhá část byla obytná. A zde žila bytost,
jež okouzlovala již tehdy návštěvníky divadla jako
Sulamit v Sábské královně, P a m i n a v Kouzelné flétn ě či Lidunka v čarosířelcL Chudobu bylo vidět
všude.
Pan Lauterer se však ve své dcerce viděl a nedávno se pochlubil jejím úspěchem "strýčkovi" Zunovi, bývalému to pražskému řezníku, jehož nepoctivý tovaryš připravil o všechno jmění a přivedl na
mizinu. Chodívali spolu chytat ryby k šítkovským
mlýnům a pan Lauterer věděl, že "strýček" Zuna
vychoval jako Schovánka manželku regenschoriho Josefa Foerstra, pod jehož vedením několikrát již jeho dcerka zpívala n a kruchtě v kostele sv. Vojtěcha.
Dívka zastihla otce v "'přijímacím pokoji". Seděl na rozviklané židli u omšelého pracovního stolku a listoval v knize zákazníků. Jen u mála jmen
nebyl připsán křížek. Ubyl kníže Rohan. dr. Brauner,
magistrátní rada Čakrt, kanovník Trenkier. velkostatkář Doubek — a noví již nechodili.. A kdo by
také zabloudil do temného kouta starobylého paláce,
když všude byly otevřeny nové oficíny. nad nimiž
viselá nablýskaná helma Marubrinova — znak tc
holičů a vlásenkářů. Těžce se shánělo n a nájemné
a živobytí.
Zvony kostela P . Marie před Týnem doléhaly do
obydlí, kde seděli téměř potmě tři opuštění lidé,
tři lidé zapomenutí andělem, jenž nesl pokoj lidem
dobré vůle. Vyhaslo již v krbu. jen petrolejka slabé
blikala, když bylo vidět stín otcův. Přišel k dceři
a vtiskl jí do dlaně štědrovečerní dárek — malý peníz, za nějž koupili chléb. Poslední peníz.
To byl Štědrý večer Berty Lautererové.
Nikdo netušil tehdy, že míra bídy byla jím dovršena, neboť za rok strojila dcera vánoční stromeček
svým dobrým rodičům ve vlastním bytě. Bůh provázel ty, kteří v Jeho pomoc doufali.
A to již byla Berta provdána za syna regenschoriho
u sv. Vojtěcha, za Josefa Bohuslava Foerstera, když
na pozvání Cosimy Wagnerové, dcery Lisztovy a manželky slavného hudebního skladatele, byla pozvána
do Bayreuthu, aby zpívala roli Elsy z Brabantu v
Lohengrinu.
-im-
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19. 12. 1977

Zlatá neděle
Gertruda Goepfertová
Ruženka a Rostík mají pokladničky stejné. Truhličky obtočené plechovými pásky obiti, uvnitř je holé dřevo, zvenku jsou pěkně světlehnědě a tmavohnědě mourovaté, trochu jako sloupky na oltáři, a
uprostřed vybouleného víka je díra, kudy se strkají peníze. Ale ani se mince nemusejí prodírat vyžezaným otvorem, Růženka i Rostík mají od pokladničky klíčky. Jenže Růženka klíčkem spíš zamyká a
Rostík spíš odemyká. Růženka hází skulinou penízky málokdy, ale často je přepočítává. Rostík hází
stejně málokdy, ale občas klíčkem otevře a vezme si, počítáním se nezdržuje.

Jakmile Růženka spatří Rostíka u pokladničky,
stará se: Ty, jen nevybírej, nebo nám na vánoce
nestačí. To víš. Slyšíš? Ponožky pak zrovna ty kupovat nechceš. Kravata! Ale za co?
Že v létě vyhazuje Rostík za šumidla, to Růženka
dobře ví. Aby ho nechytila, slíže šumicí prášek na
schodech rovnou z papírku, nejde j e j domů rozpustit
do vody. Co by rozpouštěl, sliny šumidlo rozpustí
také a doma Rostík zapije vodou. Jednou vyhodil
za bonbony cucací fialky, jsou sice nejlacinější, ale
stejně.
Stejně Růženka neutrácí zbytečně vůbec. A vydání
zapisuje. Nalinkovala si sešit červeným inkoustem,
aby se podobal tomu, co má mamička kupovaný a
napsala jako mamička: P ř í j e m Vydání Zbytek.
P ř í j e m od dědy patnáctého srpna o prázdninách
dvě koruny. Od tety Anny padesát haléřů.
Vydání dvacet haléřů kostelníkovi do míšku.
P ř í j e m od piva od tatíčka pět haléřů.
Vydám Rostíkovi k svátku dvě známky sedmdesát haléřů.
Za co ale může plýtvat penězi Rostík v zimě? Přece nemá chuť na šumidlo.
Růženka by to r á d a věděla, jenže zeptat se Rostíka nemůže. To dobře ví, že prozradit to Rostík nechce. A kdyby se ho večer zeptala, mohl by se dopálit a bylo by po povídání. V posteli se nehádají,
hádají se jen ve dne, ale v posteli, když je mluvit
zakázáno, to ne.
Mamička přikreje, zhasne, řekne pomodlete se a
buďte zticha a spěte a zavře dveře.
Na to Růženka a Rostík čekají. Zticha začnou:
Tak mluv.
Ale potichu, řekne Růženka.
Začni ty, řekne Rostík.
O čem, odvětí Růženka potichu.
O čem chceš, pokračuje Rostík.
J á nic nevím, nechce se Rostíkovi.
Tak vzpomínej, pobízí Růženka.
Když budu vzpomínat, nemůžu mluvit, trochu se
chce spát Rostíkovi. Ty seš ale. Víš přece, že o darech. A kde letos nakoupíme. Že bysme mohli v neděli, co se prodává, poslední před Štědrým dnem, do
velkých obchodů. Ne ve všední den do malého. Na
Zlatou neděli. Třeba by nás pustili.
Oni nás nepustí, nedá to Rostíkovi nepřít se. Tatíček jistě ne. Seš ty ale, lituje Růženka.
Tak budě tu ticho nebo ne? otvírá mamička dveře.
Už máte dávno spát. Hned spěte. Nebo přijdu a
uvidíte.
Vidíš, to máš z toho, žes křičel, vyčítá Růženka.
Tys křičela na mne, vrací Rostík.
Tak teď ale doopravdy. Přece teď si musíme popovídat, to je jako vyndá vat čerty před Mikulášem,
to je ještě o moc víc všeho. Představ si, Rostíku.
V poledne mačká mamička ze špičatého plátěného
pytlíku kávu a povídá naléhavě, obrácena nad kamna a konev: Ty děti chtějí v neděli nakupovat, víš,
dárky, oni už nechtějí, abych je zavedla ke Kutálkům na Dejvickou třídu. Ale tam vám přece stará
paní Kutálková hezky ukázala zboží, co jste chtěly a
vybírala s vámi a slevila vám padesátník a já jsem

se obrátila a nedívala jsem se. J á bych teď šla z
krámu,, tentokrát bych počkala venku, obrací přemlouvání maminka.
Ale my se budeme držet přes Václavské náměstí za
ruce, skoro zakvílí Růženka.
Mičení. Tatíček pije kávu. Neříká sec mazec.
Ale tak je nech, přece už chodí do školy a mají
rozum, je mamička přemluvena. Sami by šli jen z
Národní třídy na Václavák, v poledne bys je vzal
s sebou k Harrachům. Potom by čekaly u tebe v
obchodě. Růženka zlobit nebude. Do toho večera.
Rostík by mohl do skladiště.
Pro Růženku je nebe na zemi asi tím onačejší,
čím větší v něm svítí žárovka. V obývacím pokoji
svítí jen pětadvacítka, tam je tiché malé páté nebe,
když si prohlíží loveckou knihu, mamička zašívá pun^
čochy a tatíček lepí album. Sedmé nebe je v neděli
u tatíčka v kanceláři, když on musí pracovat a mamička proto bručí. Tam jsou žárovky větší než dom a a Růženka si může sednout vedle něho k psacímu
stolu, dostane starou účetní knihu docela prázdnou,
i tužku a gumu, a smí do skutečné účetní knihy
psát ve skutečné kanceláři, co chce a mazat jak chce.
Ale n a Zlatou neděli je u Harrachů nebe asi sté.
Protože v broušených lustrech je žárovek stovek několik, lustry se drží u stropu jako létající andělé.
Příchozím vstříc utíká křehká slečna Rybičková, které se leskne i hlas a div že nemá ve vlasech skleněný sníh. Ruce m á zakončené nabroušenými lakovanými nehty, cinká náramky jako zvonečky a zákazníky obtáčí, jako by je balila do stromečkové
skleněné vlny.
Růženka si připadá jako kněžna, která nakupuje
křišťálovou bonboniéru.
Z galerie schází tatíček a milostivě propouští ze
zrcadel a sametu prodávané skleněné předměty a
zákazníky. Když za Rostínkem zavřela slečna Rybičková dveře, vjela do něho zákaznická důležitost
a úplně zapomněl otravovat Růženku.
Růžence se nejen ulevilo, Růžence se tak ulehčilo, že skoro lítá. Tatíček se pochlubil slečně Rybičkové a panu účetnímu Prokopovi, že jeho děti
hodlají samostatně nakoupit jemu a ženě dárky. Považte. Slečna Rybičková vždycky věděla, že pan
dísponent má hodné děti a tmavohnědý a skromný
pan Prokop se za tatíčkem na Růženku stínově
usmívá.
(Pokračování na straně 14)

CHVÁLA
PRAVÉ CHVÍLE
Miroslav Horníček

Nektere udali stí nastanou v pravé chvíli. Nemusí
to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá
váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými.
Jsou větší události, a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašly svou pravou chvíli. Ukvapeně
nastaly předčasně, promarnily svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a
bezvýznamné.
V mnoha domácnostech již vybuchla kamna. Je
to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch
může být slabý a snadno lividovatelný, ale může
taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu
stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující
chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a
jen tak.
Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před deseti lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně
je hotova s přípravou večeře- i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů.
Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal,
kdy prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá,
aby nadílka byla před večeří, a žena praví: "Už
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Božena Sirková

Bylo to za války, kdy se vyskytla po mnoha létech příležitost navštívit rodinu mého manžela na Ukrajině a bylo příliš lákavé ji nevyužít. Cestování
z protektorátu na východ bylo svízelné, spojené s potížemi, které se zdály chvílemi nepřekonatelné. Chybělo povolení k cestě za frontu, které vyžadovaly
okupační úřady, takže stále hrozil zásah arogantních Němců, vlakové spojení
bylo zcela nepravidelné, byl silný mráz, dva dny jsme měli hlad, protože zásoba jídla, kterou jsme si vezli, při přerušovaném cestování zbídačelou zemí
záhadně zmizela. Nakonec však bylo naše strastiplné putování zakončeno příjemnou cestou ztichlou zimní krajinou na saních, které řídil vousatý dědoušek,
náhodou pacient a dobrý známý bratra mého manžela. Odraz měsíce a hvězd
na vločkách sněhu, velebné ticho, rušené jen cinkotem rolniček a frkáním
koní, dědouškovy sušenky, které zahnaly hlad — a pak shledání s maminkou
po 25 letech . . .

Manželův starší bratr
studoval před válkou medicínu ve Vídni a Ivan v
Praze. Michael byl nyní
praktickým
lékařem v
ukrajinském venkovském
městečku a podle nařízení
okupačních úřadů musel
ošetřovat
také Němce,
kteří se v kraji objevili,
za což dostával příděl paliva a potravin. O ty byla jinak v kraji velká nouze. Přijeli jsme krátce
před vánocemi, ale brzy
jsme se seznámili s prostředím a životem městečka a celého okolí.
Na Štědrý den kuchtily
ženské už od časného rána — netajily se tím, že
z toho, co mají, chtějí vystrojit štědrovečerní hostinu co nejbohatší. Dcerka.
Oksana zdobila jelenku
(vánoční stromek) také
už od r á n a a významně
prozrazovala, že je letos
na. počest hostů větší než
jiná léta.

bratrovi vypomáhal, aby
mohli být pacienti ještě
před svátky ošetřeni a
aby nám všem zbyl čas
k štědrovečerní
oslavě.
Chtěla jsem být také nějak užitečná a proto jsem
rovnala v ordinaci lékařské nástroje, jako jsem to
dělávala kdysi doma. Byla jsem tam právě v době, kdy švagr ošetřoval
hlavu
pěkně
zřízeného
opilého Němce. Přemítala
jsem tehdy, jak se mohl
tak zpít a kdo. a čím mu
způsobil tak četné rány.
Když byl pacient ošetřen
a vrávoravým krokem odcházel, téměř ho ve dveřích porazil vousatý chlapík, který ze sebe trhaně

V čekárně před ordinací
bylo od ranního rozbřesku
plno lidí a můj manžel

by tu mohli být." Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima.
Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do
této chvíle. Byl to silný výbuch, a připravil se na
svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo
několik výbuchů, které solidárně počkaly jeden na
druhý a nastaly pak společně — přesně ve chvíli,
kdy přicházející hosté — jak se dalo zpětně propočítat — vystupovali již po schodech.
Ozvala se rána. Bydleli jsme tehdy v nejvyšším
patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mne tohle napadlo, ale všecEho
bylo příliš rychlé a nezbývalo času uvažovati o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože
jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší "do bytu,
ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena,
ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v
bouřích Tubetu ztracený obzor svého šangrí-la.
Byla to ovšem vánice — řekněme to hned — negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice
snu a horečky, bylo to. jako by do hejna vran vjel
náklaďák a rozmetal je do všech stran a nejvíce
vzhůru.

Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo vyznám upozorňovat v tuto chvíli mou žena na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se u t e
a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou s a STěíé
nehody — jako třeba tato — za které já a e m o f e
což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybíiMěl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v íako~é

vyrážel ječivým hlasem:
"Ojójój, pane dochtír, pomozte . . . moje žena . . .
všechna
krev pryč . . .
fantazíruje . . . umírá
Lamentace mne vzrušila,
ale znajíc už za těch pár
dní tamní vesničany, zdála se mi přehnaná. Dodatečně jsem se dozvěděla,
že to byl hajný z hor a že
se jeho ženě narodil před
několika týdny chlapec.
Michael příchozího nejprve okřikl, ale pak spatřil v jeho obličeji významný posunek. Poslal
tedy hajného do kuchyně
na čaj, aby se mohl mezitím připravit na cestu k
těžce nemocné ženě.
V předsíni mu pošeptal
hajný, o co jde: " J e u
mne panie Vlodko, má
prostřelená prsa, je to s
ním zlé!"
Vlodko, nejmladší bratr
obou lékařů, byl vůdcem
místních partyzánů. Pro
veřejnost
byl
"černou
ovcí" rodiny, s níž se nestýkal, protože lidé mnoho
pozorují a své poznatky
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dávají rádi dál.
Bratři se chvilku radili,
zatímco hajný skládal se
saní dřevo. Mezitím zastavily před domem druhé saně. Překvapilo mne, že
otěže koní řídila mladá žena, kterou pak Michael
představil "Katruša" a
zběžně vysvětloval: její
otec je Němec, matka
Ukrajinka a má syna s
Vlodkem. Vozí Němcům
poštu, proto ji nechali koně. Někdy také vozí Michaela k pacientům.
Katrušiny saně byly vystlány slámou, vedle nás
v pokrývkách bylo zběžně
zabalené šatstvo a jídlo a
v pytli byla ukryta lehce
nahmatatelná puška. Krátce potom, kdy jsme s
Katruší vyjeli, přidal se
doprovod — dva ozbrojení
mladíci.
Po několika kilometrech
cesty, když jsme přijížděli k horám, rozpoutala
se sněhová bouře. Meluzina skučela, stromy se bily
větvemi v prsa a u vrcholků hor se táhla olověná
přikrývka. Koně frkali, tu
a tam se v prudké jízdé
náhle zastavovali před
zlomenou větví a otřepávali dotěrný sníh.
S obdivem jsem pozorovala Katrušu, jak řídila
saně s naprostou jistotou,
jak sem tam šlehla bičem
a rázným, pánovitým hlasem dodávala koním odvahu. Její dlouhý kožich, až
(Pokračování na str. 14)

situaci logika i právo berou zasvé a člověk je vinen — řekl bych — šmahem.
Ale to již vstupovali hosté, poněkud pohoršeni, že
já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku.
Saze padaly dále. Nedá se říci: padaly. Sněhová
vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko
prachu padá, všechno, co m á sebemenší váhu, padá,
ale saze ne. Jako by věděly, že jsou ve vzduchuvánoce, chtěly v něm být i ony.
Pohybovaly se, to ano. Ale nikoli směrem dolů.
Pohupovaly se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako
dvojice v tanečním sále, kroužily, míjely se, trčely,
stoupaly, pluly, ale nepadaly. Pokusil jsem se popohnat je k podlaze knihou, ale jen jsem je tím —
na rozdíl od své ženy — rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli. Nejvíce v obličejích. Na
obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo
dvakrát tolik sazí. Nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější.
Posléze jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale
jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí — nevím
odkud — přibylo.
Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé
vino a moučníky podobné drozdům. K ránu již sazí
poněkud ubylo, ale protože zvyk si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do
fcamea. aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť
OTOB. fcočaka nebo dršťkové polévky.
Některé saze dopadly k zemi až na Mláďátka. PesiednL pafcaá vím. šestnáctého dubna dopoledne.

Adam Michna z Otradovic
Když veškeren svět byl popsán,
na svět přišel náš milý Pán.
Ó ty kráso má, ó ty lásko má,
což se v světě líbilo,
ó kráso má, ó kráso má !
Chudou sobě zvolil matku
sám žádných nepřinesl statků.
Ó ty lásko má, ó ty kráso má,
a c h , j a k j s i bídným

zůstal,

ó lásko má, ó lásko má !
Nechtěl ho mít Betlém město,
musei do chléva za město.
Ó ty kráso má, ó lásko má,
ach, což jsi se ponižil,
ó kráso má, ó kráso má !
Chlév ledva se hodí zvěři,
ani oken, ani dveří.
Ó ty lásko má, ó ty kráso má,
kde jsi se položil sem,
ó lásko má, ó lásko má !
Vítr pere, sníh spadává,
do marštale poprchává.
ó ty kráso má, ó ty lásko má,
což jsi se opatřil zíe,
ó kráso má, ó kráso má I
Bláta, smradu, hnoje dosti,
ach, což díš, nebeský hosti ?
Ó ty lásko má, ó ty kráso má,
toť není v nebi býti,
ó lásko má, ó lásko má !
Z nebe Pán a mocnář vyšel,
na svět do chléva byl přišel.
Ó ty kráso má, ó ty lásko má,
svůj trůn več si proměnil,
ó kráso má, ó kráso má !
Jozef
neboť
Ó
a
ó

v jeslech Pánu stele,
nebylo postele.
ty rozkoš má, ó ty radost má,
kde jsi sobě ustlal,
milost má, ó slávo má !

Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého
syna Věře Ryškové, chtěje ji rozveselit, což — jako
učitelka mého syna — potřebovala, ale ona mi řekla,
že to nic není, a posloužila mi jinou událostí rovněž
pěknou.
Také tady to bylo v podvečer Štědrého dne, což
samo už svědčí o tom, že událost to byla důmyslná
a rafinovaná, také tady to byla ona chvíle, kdy
všechno je nachystáno a člověku zbývají dva tři
prostinké úkony, jako je urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police
ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že n a této sklenici stojí kameninová nádoba s
husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obounož obouruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto
postoji se nádoba v jejích rukou pomalu zvrátila a
ona, neschopna údivu, úleku a n i . úniku, si počala
husí sádlo liti na hlavu. Je to vzácná situace. Cosi
v člověku to ví, cosi moudřejší rozumu a silnější
vůle; a zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil.
V nádobě byly dva litry sádla — necelé, jak říká
paní učitelka. Ale i litr husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově. ale rozhodně zevně.
A tu tedy — i zde — již přicházeli hosté.
Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe
rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo
o hostitelku.
(Ze sbírky povídek Dobře utajené housle.
V HD vychází bez vědomí autora.)
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(Pokračování se strany 12)
Růženka je ve stém nebi. Doceia r á d a by viděla
posluhovačku .paní Henykovou, měkkou jako piškot —,
která je milá vždycky a teď se jisté od slečny Rybičkové dozvěděla. Chtělo by se jí také do sklepa,
kde je to cítit politou plesnivěnou a kde baií sluha
Kotrč a sluha Smeček do slámy. Ti se ani nemuseli
dovědět, ti m a j í vždycky čas všimnout si holčičky
a chlapečka, i když vůbec nesmějí jinam kouknout;,
aby sklo neprasklo a musejí rychle balit a honem
roznášet. Ale na sklep a pam Hen3'kovou za krámkem
není pomyšlení. Růženka s Rostíkem je hladce jako
po skle propuštěna. Jako kdyby byla u Harrachů
zaplatila.
A my jsme si mysleli, že nesmíme, střásá Růženka
omračující dojem.
Na ulici už není nadlehčována nedoLknutelným
sklem, paprsky broušených hranek a násobeným
světlem, vykračuje však pevně jako majetník. Protože v peněžence v kapse m á svůj celoroční spočítaný majetek. A Rostík se stará o sebe a nezatěžuje
ji, také ho to baví na vánoční ulici. Tlačenice je
mu moc příjemná. Dav je oba nese přes Václavské
náměstí.
Růžence slouží sebevědomí za chůdy, vůbec si nepřipadá jako dítě. Samozřejme žádá dámskou záště
ru a je moc překvapena, že jí prodávající paní říká
Maličká.
Maličká, klidně si vybírej, hned ti jich ukážu víc.
Podívejte, paní Syrovátková, Zdeničko, pojďte sem,
podívejte se na ty děti. Nad zásuvkami na pultě
vedle pokladny stojí dvě prodávající paní, strašně se
usmívají na Rostíka a laskavě mluví na Růženku.
Růženka si nikdy nemyslela, že takhle se kupuje.
Velkoobchod se topí ve zlatém světle, kolem šumí
nákup, je tu nával slavnostní a ne obyčejný a Růženku s Rostíkem obsluhují dvě paní. Ať. se nimrají jak
chtějí, a ť odpovídají nebo nevědí, co mají říct, paním se nemění pozlacený hlas a nikdo na Růženku
a Rostíka nechvátá.
Paní strká ruce do kapes zástěr, roztahuje lalok,
uhlazuje šle a rovná je pod cípy. Před Růženkou leží
metry vzorkování a kvítkování na modřejším nebo
méně modrém, vzorečky se hemží, Růženka se soustřeďuje, který je lepší.
No, chlepečku, která zástěra se tobě líbí, vytrhuje paní Rostíka, aby nechala odpočinnut jednající Růženku, zrudlou jako růži.
. Aby zbylo na kravatu, překvapuje Rostík prodavačku ne zvlášť důrazně.
Růženka si ušetří vyjet: Kdybys šetřil, zbylo by.
Nekazí si zlatonedělní náladu.
Obličej jí svítí jako červená hvězdička, tlačí se dopředu, zastiňuje honem Rostíka a volá: My máme
dohromady dvanáct korun šedesát. Kolik stojí ta tmavěmodrá? Aby nám zbylo pro tatíčka aspoň na ponožky.
Za osm-korun třicet drží Růženka balík hrdě jako
hromadu zlata. Paní prodavačky je doprovázejí k
výtahu.
Žárovky hoří, světla v místnostech plno, balíky se
hemží, kupující spěchají. Kam až se Růženka na
Zlatou neděli dostala. Vyjíždí do pátého poschodí,
nevychází z překvapení. Jen Rostík se tváří, jako
by si zvykl být pánem v obchodním domě.
V elektrickém osvětlení se proužky na kravatách
zvlášť vyjímají. Rostík se nemůže odtrhnout.
Můžeš být rád, že naše ponožky alespoň nejsou
jako bota, že vyšlo na krémovou patu a špičku.
Růženka a Rostík jsou smýkám ve tmě. Jako zlatokopi s odvahou si klestí cestu zástupem, hustším než
odpoledne. Oba drží pyšně balíčky. Připadají si jako
boháči, kteří budou až do Štědrého dne přechovávat
dvě hrudy zlata, slavně dobyté na Zlatou neděli.

Všem přátelům a hostům
srdečně přejeme
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdaru do nového roku
ŠTĚPÁNKA A J A N POSPfCHALOVI

Yosemite Tourist House
Barbers Road

K A L O R A M A , Víc.
Telefon 728-1298
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(Pokračování se str. 13)
k uším naražená beranice,
její energické chování a
soudnost ' mi v té chvíli
nějak připomínaly Jana
Žižku z Trocnova — ten
ovšem měl jen jedno oko,
kdežto Katruše obě a to
ostražité jako oči dravců.
Seděla jsem vedle ní, ale
nemluvily jsme. Asi za
dvě hodiny jsme dojeli be/
nehody do hájovny.
Ve světnici, do níž jsme
vstoupili, bylo příjemné
teplo. Hajná zřejmě zaslechla opožděné zvuky
přijíždějících saní a jen v
posledním okamžiku stačila skočit na lůžko, aby
představovala těžce nemocnou — ještě měla na
nohách trepky, když zjistila. kdo jsou příchozí a
vylézala s postele ven.
Na kuchyňské plotně v
hájovně stál kotel vařící
vody, po celé chalupě byla cítit vůně houbového
boršče, uzvaru a kuti (pšenice s medem, mákem a
ořechy), v rohu velké světnice stál ozdobený stromeček a vedle něho seděl
starý děda s dvěma dětmi,
které mu pomáhaly lepit
vertep (jesličky). Obraz
klidu a pohody.

Dva mladíci z našeho
doprovodu snesli Vlodka
ze seníku do světnice a
pak zmizeli ven, aby hlídali hájovnu. Ve světle
petrolejky jsem tak prvně
spatřila nejmladšího švagra.
Bez představování,
co nejrychleji a nejopatrněji jsme ho omyli, než
začal Michael za asistence Ivana
vyoperovávat
úlomky nábojů a hlavně
čistit rány plné hnisu a
krve. Nikdo nemluvil, zraněný jen tiše sténal. S
pohnutím jsem sledovala
jeho vyhublou tvář, chumáč zlatých vlasů a sena, vše slepeno krví, červené omrzlé nohy opuchlé
až ke kolenům a po špinavé. roztrhané košili vši
velké jako čočky. Po celou dobu ošetřování byl
Vlodko napolo v mrákotách.
Hajná mezitím připravila v kuchyni teplé jídlo a
poslala svého muže ven,
aby hlídal hájovnu místo
obou mládenců, které pozvala ke stolu.
Do té doby se už bouře
zcela utišila, na obloze
zářily tisíce hvězd a jasný měsíc se vyhoupl nad
vrcholky hor.

Kozaček
Jiří

Sýkora

Byla neděle odpoledne. V New Yorku panoval již
několik dnů reumatický prosinec. Vyčistil jsem si levou botu, v níž jsem před čtrnácti dny stoupl do
špinavé kaluže, načesal jsem si omylem ově pěšinky — asi abych byl fešák z obou stran — a" dal
jsem se na cestu za příjemným zážitkem, české
filmy přijely až z Prahy, aby m n e potěšily. Dalo se
to považovat za jakési včasné Ježíškovo gesto.
V sále už byla tma. P á r desítek nadšenců na svých
placených sedadlech tajilo dech.
První film si vzal za úkol zesměšnit americké
kreslené seriály, čili komiks. Vídal jsem takové filmy
už ve vlasti, a už tenkrát vzniklo jisté nedorozumění.
Československý divák totiž americké kreslené seriály
nezná. Neví čo je to komiks. Měl by to vědět. A
určitě by to měl vědět tvůrce filmu. Parodii se přece člověk může smát jen tehdy, když ví a zná co
je parodováno. V tom je klíč k celému tajemství,
v tom je klíč k srdéčku. Většina československé divácké obce se však dodnes domnívá, že komiks je
něco ošklivého, cosi jako osypky, politá náprsenka
nebo buržoazní minulost. Důležité je ono adjektivum
"americký". To slibuje násilí, sex a stupiditu —
tedy tři věci, jež jsou snem československého diváka.
Nebyl jsem zklamán. Film z Prahy byl koncentrované násilí: rána pěstí, výstřel, nůž v zádech; postavy filmu se s pražským přízvukem oslovovaly
"pane Smidze" a "paní Smidzová", polokošilatě vtipkovaly, užívaly výrazy slovníku pokrytců, a placírovaly žerty s agresivní drzostí profesionálních žebráků. Polévalo mne horko. Film byl obyčejná protiamerická agitka, ale obecenstvo, jež se sem před lety
dostalo s holými zadky, se smálo. Tomu se už dá
říkat vlastenectví. Vypotácel jsem se ven. Na chodbě jsem se potkal s malířem, jenž kvůli československým filmům vážil cestu až z Filadelfie. Nadchl
jsem jej, když jsem ho upozornil, že stihne druhý
film, v němž měl hrát Werich.

Pán domu, vystřídán
opět jedním z mladíků, se
vrátil a nalil každému po
s-klence kořalky, paní podávala jídlo, děda se hlasitě modlil a děti obdivovaly hořící svíčky na jelence. Potom
Katruše,
zdánlivě nejklidnější, zcela bezstarostná,
zvedla
sklenku a jasným hlasem
počala zpívat tradiční koledu: "Dobrý večer tobi,
pane
hospodarju . . . ."
Všichni se přidávali a po
dokončení spustili další
koledu, kterou však nedokončili: "Bůh věčný narodil se, přišel dnes s nebes . . ." Pak se ozval , divoký štěkot psů. Druhý
mladík byl skokem u dveří, ale hajný klidně poodhrnul okenice a zamával
na hordu mužů, kteří stáli
v matném svitu měsíce na
verandě. "To jsou oni . . .
vědí, že je u m é . . .", vysvětloval. Hajná pak vycházela dvakrát s plným
hrncem. Nakonec jsme zahlédli, jak všichni ti divoce vyhlížející muži na verandě klečí na kolenou a
mají obnažené hlavy. Za
chvíli zmizeli stejně tiše
jako přišli.

už
klidně
oddychující
Vlodko z džánku. horký
boršč. "Máma se souží a
modlí se za tebe," řekl
mu Michael a pak sňal
teplou šálu a ovinul mu
ruce. Ivan, který jen těžko
zakrýval
vzlykání,
svlékl svůj beránci kožich
a přikryl opatrně bratra.
Ratruša přihladila Vlodkovi vlasy, políbila ho na
tvář a přidala vánoční
pozdrav "Christ.os raždjajetsja!". Vlodko se na
všechny usmál.
Koně letěli zpět ozářenou zimní krajinou jako
vítr, ale přijeli jsme přece jen už dosti pozdě. Z
CIOKIU
vyběhla
plačící
Oksana s babičkou. "Tatínku. kde jste byli tak
dlouho?", ptala se dcerka naléhavě. "U božího
děťátka . . . u Ježíška byli". odpovídala za nás stařenka a třesoucíma rukamu si stírala slzy . . .
- •
-

Nepatří' již k vánočnímu
vyprávění, že krátce před
ústupem, ke konci války.
Němci všechny ty hrdiny
postříleli.
Zastřelili
i
energickou, rozšafnou KatKdyž jsme se loučili, pil rušu.

Ty nezůstaneš?
Ne, odpověděl jsem rychle. Hrozně to na mne působí.
Pochopil to po svém a poplácal mne po rameni:
Tak teda ahoj, brácho — nashle v Praze, u Kalicha!
U kalicha utrpení, šeptl, jsem a přidal jsem do
kroku. Náhlý nápad mi spravil náladu. Vysunul jsem
bradu jako hrdina z kaubojky. Nikdo mi nemůže můj
nápad překazit. A nikdo mi nemůže nic vyčítat, šel
jsem pružným krokem a oči mi svítily.
Zanedlouho jsem se našel v baru.
U barového pultu se kymácel pracně ušpiněný
americký student v rozervaných šatech, jež se dají
koupit na P á t é třídě za pětset dolarů. Vyprávěl ospalému barmanovi politický vtip.. Byl to dobrý vtip,
a úřady by zaň dovedly dát až dva roky nucených
prací a zákaz všech univerzit na doživotí. Ten vtip
by ovšem musel být vyprávěn v československu —
zde jaksi neměl ten dopad.
Po p á r skleničkách jsem se všemu usmíval spokojeným úsměvem opilců. Zanedloho na mne přišel
spánek. Klepl jsem čelem o desku stolu a už jsem
byl v limbu . . .
Probudil jsem se se ztuhlou šíjí, ale cítil jsem, že
ten úsměv šťastného tupce mi- na tváři zůstal. Nechal jsem j e j tam, protože jsem byl potěšen, že J s e m
se ani nepoblinkal.
Trhaně jsem se rozkoukával. Proti mně seděl známý kluk z Prahy. Čas od času jsme se tu vídali.
Býval vždy pln optimismu — tak jako já teď byl
pln alkoholu.
Kývl na plnou sklenku, jež stála přele mnou. Vyzunkl jsem ji. Hned jsem cítil, že žiju zítřek, jenž už
včera znamenal dnešek. Zakroužil jsem očima kolem. B a r se pomalu prázdnil. Za chvíli budeme sami. Vrátil jsem se očima ke stolu. Sklenka byla už
zase plná. Kouzelná země.
Vrátím se do Čech ,řekl Pražák a prohrábl si
dlouhé světlé vlasy.
Dostal J s e m větší žízeň. Taky proto, že řekl "do
Čech" a ne "do Česka"; dojalo mne to. Byl fo
ještě zajíc. Vrátíš se do vězení, řekl jsem moudře.
Blonďák se nad tím jen spokojeně ušklíbl.
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Josef Polák v Západní Austrálii

M. Cigler
Doba, v níž český zahradník Josef Polák přistál u australských břehů, byla dobou objevných výprav,
kdy zásluhou zvídavého a nezlomného lidského ducha byly odstraňovány poslední otazníky nad dosud
bílými místy mapy světa. Průzkum neznámého vnitrozemí kontinentů na jižní polokouli si dramatíčnosti
v ničem nezadal s dnešním pronikáním člověka do vesmíru. Mapa dosud neznámých oblastí střední
Austrálie nebo Afriky vyvolala v té době stejný rozruch, jako vyvolalo nedávné uveřejnění první fotografie odvrácené strany Měsíce,
Tak jako dnes i tehdy už bylo pronikání do nezná mých oblastí a jejich osídlování spojeno s rychlým
rozvojem techniky. V patách za cestovateli a badateli kráčeli zeměměřiči a inženýři, aby vytyčili trasy
budoucích železničních tratí a silnic nebo doporučili místa příštích měst.
Výprava Johna Forresta do neprozkoumaných k r a j ů při řece Gascoyne v Západní Austrálii, které se
Josef Polák v roce 1882 zúčastnil, byla jednou z posledních význačnějších objevných cest na Pátém světadílu. Polák byl sice jedním z mála vyvolených, které vzal Forrest s sebou, slavným se však přesto
nestal, jeho jméno bychom marně hledali v seznamech badatelů a cestovatelů, kteří se zasloužili o
zeměpisné výzkumy australského vnitrozemí, jeho jménem není nazvána žádná hora, řeka či jezero
západní Austrálie — té ctí se dostalo jen vůdci výpravy. Polák byl jedním z řadových členů, na které
se v historii obvykle zapomíná.

Právě nyní, v prosinci 1977, je tomu 100 let, co
Polák připlul do Austrálie. Jako mnozí jiní přistěhovalci té doby, i on byí zlákán kolonizační společností a nadějí na lepší život pod blankytnějším nebem.
Cesta z Evropy do Austrálie trvala Polákovi skoro
tři měsíce a — jak poznamenává ve svém deníku —
"lad" byla pořádně prašivá a všivá a měla jednu
třídu pro cestující, kteří byli přibráni jako doplněk
železa a sudů v dolejších prostorách. Na lodi se
seznámil s dalším Čechem V. Ulrichem a uzavřel
s ním přátelství, které trvalo až do.konce jeho života.
"Prašivá lodT přistála ve Freemantlu a Polák,
povoláním zahradník, se začal živit tím, že sbíral
různé rostliny a zasílal je do evropských muzeí a
jejich semena evropským zahradníkům. Protože jeho
výdělky nebyly tak veliké, jak očekával, přijal místo zahradníka v domě guvernéra Západní Austrálie.
Ve svém volném čase se často brouzdal australským
bušem ve snaze najít "černou květinu", o níž kolovala v Evropě fáma po několik desetiletí. Nebyl

tehdy jediným ze snílků, kteří doufali, že vzácnou
květinu objeví.
Polákovi botanické znalosti a příjemná povaha přispěly k tomu, že se stal známým v celé západoaustralské kolonii. Když pak John Forrest začal plánovat průzkumnou cestu do severní části Západní
Austrálie a hledal botanika, guvernér navrhl Poláka.
Cílem Forrestovy výpravy byl průzkum povodí řeky Gascoyne, asi 700 mil severně od Perthu. Bral
s sebou 17 Evropanů a dva domorodce. Polákovým
úkolem, bylo sbírat, třídit a popisovat stromy a rostliny a kromě toho zaznamenávat přítoky řek Gascoyne a Lyons. Tyto řeky, jako mnohé jiné řeky australského vnitrozemí, jsou v době sucha téměř vyschlými písčitými koryty a stanou se mohutnými toky v
době dešťů. Tak Gascoyne je v době sucha poseta
jen malými tůněmi, billabongy, zatímco v době dešťů
je široká až kilometr. Po několikaměsíčním pobytu
ve vyprahlé části Západní Austrálie vrátila se výprava lodí do Freemantlu, odkud jeli její členové
vyzdobeným zvláštním vlakem do Perthu, kde byli
nadšeně vítáni davy obecenstva.
(Pokr. str. 16)

Za okny kavárny mžilo. Stmívalo se a lidé klopýtali přes kaluže. Taxíky klouzaly lesklou vozovkou
a šťastní vyvolenci do nich nasedali s úsměvy, jež
by se hodily spíše pro jaro.
Slyšel jsem jak říká "jde mi tu všechno na nervy", a jeho "všechno" obsáhlo celý vesmír, pokud
by ovšem vesmír ležel na západ od Vltavy. Jen jsem
se usmál; za zavřenýma očima se mi duše koupala
v alkoholu jako v příjemně teplé míse plné medu.
Nechtělo se mi zpátky, ale věděl jsem, že bych
mu měl říct něco moudrého. Otevřel jsem oči. Židle
přede mnou byla prázdná, jen ta sklenka byla opět
naplněna.
Dala se do mne zima. Pohlédl jsem oknem ven.
Déšť se změnil v sněžení. Vločky byly veliké jako
bílé myši. Vítr je honil prostorem jakoby je chtěl
nahnat zpět do laboratoře. Odvrátil jsem se od okna
a kopl jsem do sebe naplněného panáka, abych to
v sobě všechno zazdil — myšky i blonďáka. Ten už
je jistě někde u Jičína, ušklíbl jsem se, ale navzdory snaze o ironii jsem se roztesknil. Opatrně jsem si
•dirigoval, abych nesrazil skleničku a už jsem zpíval:
Znám já jeden krásnej zámek
nedaleko Jičína
a v tom zámku krásná panna
ta ovčáčka milovala . . .
Štípl jsem se do nosu a zavolal vrchního. Dal jsem
si "krvavou Méry?' a nechal jsem ji na jazyku zatančit divoký taneček. Unavilo ji to a usadila se v
křesle žaludku. Zaplatil jsem a vypadl jsem ven.
Na ulici bylo plno sněhu a stále ještě padal.
Od hloučku popelnic se ke mně přidal čilý stařík.
Spustil n a mne rusky a já se nemohl nijak bránit
protože jsem všemu rozuměl. Těch osm let ruštiny
mne tedy bude pronásledovat i tady. Chtěl jsem to
náhlé přátelství skoncovat, ale přitom jsem nechtěl
staříka nějak urazit. Jenže, jak mu vysvětlit, že
pro opilého Čecha je jaksi zrůdné poslouchat uprostřed Manhattanu v New Yorku v Americe ruský
projev? A že je vůbec zima n a pokec?
Staříkovi bylo jistě taky chladno, ale oči mu hořely, jak se dal do podrobností o roce 1917. Sekal ve
vzduchu ručkama jakoby v nich držel šavli. Sebralo

ho to. Několikrát vykřikl slávu ruskému carovi, pak
se rozškytal a bezmocně mi položil bílou hlavu na
prsa.
Brodili jsme se dál přibývajícím sněhem. Stařík
vytáhl z náprsní kapsy svého utíkáčku placatou lahvičku. Vodka, řekl. Pili jsme. Hned jsem se cítil
jako bych skočil do rozpálených kamen. Je to vlastně dobrý člověk. Musí být, když má tak dobrou vodku. Musím mu nějak dát najevo příchylnost. Začal
jsem tichým hlasem pasáž ruského textu, kterou jsem
si z nepochopitelných důvodů zapamatoval ještě z dávné doby:
"Vo dní soměnij, vo dní tjágostnych razdůmyj
o sudbě mojéj rodiny, ty odín mě podděržka i opóra.
ó velíkij, mogůčij, ruskij jazýk; něbuď těbjá, kak
něvpasť v otčajánie pri vidě vsevó, što sover šá
jetskaja dóma. No nělzja věríť, štob' takój jazýk
něbyl otdan velíkomu naródu . . . "
Stařík se rozplakal a pak se na mne vrhl. Škrtil
mne silou, kterou bych v něm nehledal. Kopl jsem
jej kolenem do břicha. Upadl a něco vykřikoval. Dovedl jsem si představit co to asi mohlo být. Potom
jsem se co nejrychleji rozběhl ke stanici podzemní
dráhy. Bohužel, opačným směrem. Nevím jak se to
stalo, ale když jsem se po chvíli zastavil uprostřed
zasněžené ulice, abych nabral dech, zjistil jsem, že
staříkovu placatou lahvičku stále ještě držím v ruce. Vypil jsem ji bez výčitek a na ex. Na chvilku
mi to dech zase vyrazilo, ale hned jsem se sebral.
Netrvalo ani minutu a tančil jsem v hlubokém sněhu uprostřed New Yorku kozačka. Vykřikoval jsem
do všech stran, že New York je obsazen, že P á t á
Avenue se s okamžitou platností přejmenovává na
Leninovu třídu, a že zítra je dobrovolná brigáda s
povinnou účastí všech obyvatel New Yorku. Práskal
jsem pomyslnou nagajkou a kopal jsem Osipa Mandelštama. Znárodnil jsem Fordovy závody, a v jedné vteřině jsem zničil americké zemědělství, jež jsem
zkolektivizoval...
Nevěděl jsem sice jak, ale dostal jsem se do vozu
podzemní dráhy. Byl jsem ještě rozjařen. Jediný
spolupasažér se dlouho nerozmýšlel a přesedl si do
jiného vozu.

(Pokračování se strany 11)
• 18. 12. 1942 byl nacisty popraven lékař a spisovatel Oldřich Hlaváč, který byl znám mezi lékaři a
v pražských uměleckých kruzích pod literárním jménem Alarich, pod nímž vydal knihy Medicína v županu a Medicínské historie. Z motáků posílaných z
vězení své choti Míle, byla sestavena knížka Listy
z vězení, která nám velmi pravdivě přibližuje život
našich lidí uvězněných a mučených gestapem.
• Profesor lékařské fakulty University Karlovy v
Praze Julius Vincenc Krombholz se narodil 19. 12.
1872. Byl průkopníkem vědecké mykologie a napsal
klasické dílo Obrazy a popisy jedlých, škodlivých a
podezřelých hub.
• Prvním vyznavačem přírodního kultu v malířství
a předchůdcem českého romantismu byl mědirytec
a malíř Antonín Karel Balzer, který zemřel 19. 12.
1807 v Praze. Kolem roku 1790 vytvořil náladové
a malířsky viděné pohledy na Karlštejn a scénérie
ze sv. Ivana, početné pohledy z Krkonoš a Adršpašských skal.
• Brněnský malíř Eduard Milén namaloval výstižnou podobu Graciana Černušáka, hudebního vědce a
historika. Jako středoškolský profesor působil v Hradci Králové a Brně, později se stal profesorem dějin
hudby a hudební výchovy na JAMU. Posmrtně vyšly jeho Dějiny evropské hudby. G. Černušák se narodil 19. 12. 1882.
• Velké zásluhy o povznesení slovinské hudby m á
Antonín Foerster, který se narodil 20. 12. 1837. Působil jako sbormistr lublaňské čitalnice, jako ředitel
kůru a sbormistr v tamním metropolitním kostele,
je autorem první slovinské opery Gorenskij slavček
(Krajinský slavíček).
• Jedna z erbovních básní české poesie, mocná v
účinu a "kovu trvalejší", je báseň Mé Čechy básníka Otakara Theera, který zemřel 20. . prosince 1917.
Theer debutoval r. 1897 sbírkou "Háje, kde se tančí"
pod pseudonymem Otto Guion. Prvotinu přijal Šalda pod pseudonymem Pavel Kunz v Literárních listech nejcitlivěji ze všech kritiků, i když prohlásil,
že mladí zatím podávají jen "jakési netypické, beztvaré neutrum mezi prosou a veršem". Skácelík v
Samosatnosti doprovodil tuto sbírku ironickou poznámkou, že autor m á "vůči pravidlům a přirozeným zákonům estetiky, logiky a psychologie opravdu
tlustou kůži".
• Prosincová ústava, jíž se František Josef I. rozhodl vyhovět požadavkům Maďarů, byla vydána 21.
12. 1867. Tato ústava obětovala však také neněmecké
národy druhé, neuherské polovice říše, obětovala
zejména též Čechy, jejichž známý politik Fr. Palacký ^ještě v roce 1865 "ideou státu rakouského"
tak přesvědčivě vystupoval pro zájmy dynastie a
spravedlivé habsburské monarchie. "Rozhodnuto o
nás_bez nás", volají čeští poslanci a odpírajíce účast
na říšské radě, opouštějí zároveň český sněm. Českého státního práva přes dané sliby pominuto úplně,
české země zařazeny bez rozdílu jako jednotky do
neurčitého celku "království a zemí na říšské radě
zastoupených", jenž byl zastupován právě touto říšskou radou. Rakousko-uherské vyrovnání, jímž Maď a ř i dosáhli uznání svého historického práva, se
stalo základem poměrů a úpravy celé habsburské říše až do jejího rozkladu v roce 1918.
• Literární historie připisuje zvláštní zásluhu chudenickému f a r á ř i Kašparu Němečkovi. Když ještě
kaplanoval v jihočeské Poleni přiměl pušperského
tesaře a chalupníka Adama Frantu, aby dal svého
syna Josefa n a studie do klatovského gymnasia. Poleáský vikář Ignác Hrbek opatřil chudému studestovi kondice a on díky podporám svých kněžskřdi
příznivců vystudoval. Ze studenta se stal vym>»5H
pedagog a slovníkář Josef Franta Šumavský, jenž
zemřel 22. 12. 1857. Jeho životu a dílu věnoval ssa&ho bádání profesor Miloslav Kaňák.
• Tvůrce nové ceske kritiky, českého esssyB Išsrárního a odborné kritické řečí Frastžšek 5a?per
Šalda zemřel 4. dubna 1937. 22. prosince t.x|«agaeme, že uplyue již sto let od jeho n a r a z e á - FtaaftŠBei:
Skácelík měl to štěstí, že mohl s oeisísqaas
historickým vypsat své blahé i tradsaé á r i e M í
trpělivého Šaldova přítele ve svém raasáse JssiBitífct
Malota. Kniha končí mystickv SnHZESEI CSSto®
s Mistrem do Emaus "když se gšipmdĚĚ» m d e n s e
n a c h ý l i l . . . " Psáti o ŠaldovL
mnoho napsáno, znamesá sez&árai£ s e S É r e m e s
(Pokračování n a sízasě I ©
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ovzduším tehdejší doby, nejen literárním, ale i politickým. "Od listopadu bydlím na Pětikostelním plácku na Malé Straně . . . jako nejpokornější poddaný
jeho královské Milosti, zaměstnáním soustružník a
ryjee vět", tak charakterisoval Šalda sám sebe v
dopise Sezimovi. Psát o Šaldovi, znamená seznámit
se i s jeho pseudonymy (Holas, Kunz, Ptáčník, Quidam, Řapík), pod nimiž nelítostně útočil na vyhlédnuté osoby. Znamená to psát o "divadelní brožůře"
a aféře, jež se kolem ní vyvinula, o salónu spisovatelky R. Svobodové i o Zdence Braunerové. A psát
i o jeho nemoci, jež zřejmě byla příčinou častých
jeho nespravedlivých výpadů proti těm, kteří mu
oponovali, i proti přátelům, kteří se mu znelíbili.
Snad nejlépe zakončíme, vzpomeneme-li, že jeho literární protivník A. Novák přiznával Šaldovi určitou genialitu, blízkou ingeniu Josefa Pekaře, s nímž
ho pojila schopnost analytická i duch intuiční, rozumová síla i povahová rozhodnost. Dělil prý ho však
od historika věčný vnitřní rozpor, vlastní tragická
problematika proti Pekařově pádné jistotě.
® Píseň z Berounska o červenající se růži podněcovala i umělecká vidění výtvarníků. M. Aleš, F.
Engelmueller a jiní malíři se pokusili o to, aby tu
líbeznou dívčí tvář zpodobnili. Ferdinand Engelmueller, který se narodil 22. 12. 1867, nzval svůj obraz
přímo "Nad Berounkou pod Tetínem".
• Vlastimil Rada, od jehož smrti uplyne 22. prosince patnáct let, se snažil svými obrazy dokázat, že
umění má vyrůstat z domácí půdy a tradice. Vědomě navázal na tradici K. H. Máchy. J. Mánesa.
M. Alše a V. Černého. Pocházeje z jižních Čech. z
Českých Budějovic, do své rodné krajiny si zajíždě;
i pro náměty svých obrazů, neboť právě zde se
střídá monumentalita s intimitou ve zvláštní jednotě
a harmonii. O prázdninách býval hostem v Strakonicích u Rejžků, z alšovsky laděné vesnice, z Šumavských Hoštic, namaloval Boubín pro svůj soutěžní návrh na dokončení vnitřní výzdoby ND.
$ Klavírní virtuos a hudební pedagog Vilém Kurz,
rektor pražské konservatoře, se narodil 23. 12. 1872.
Působil též v Brně a z jeho školy vyšli R. Firkušný, Ilona Štěpánková-Kurzová, Fr. Maxián, L. Hurník a jiní.'
9 23. 12. 1882 se narodil profesor Akademie výtvarných umění Jakub Obrovský, malíř figuralista a dekorativista, grafik, sochař a spisovatel. Vyzdobil
schodištními malbami druhou budovu filosofické fakulty v Praze, lidovou restauraci Representačního
domu malbou Žní a krojových figur, je autorem
bronzové busty malíře V. Hynaise.
9 Na Boží Hod vánoční zemřel roku 1937 historik
umění, kritik a překladatel František Žákavec. Jeho
vykladačské umění vyvrcholilo v knize Chrám znovuzrození, jež je věnována stavbě ND a jeho výtvarníkům. I vyběravý F. X. Šalda mu svěřil ve
své Novině výtvarný přehled a v roce 1938 napsal
Žákavec pro ni obsáhlou studii o sochaři Fr. Bílkovi a pro Volné směry Glosy k dílu Josefa Mánesa.
• 26. 12. 1892 se narodil slovenský básník, literární kritik a historik Štefan Krčméry, význačný pra
covník slovenského kulturního a politického života,
redaktor Slovenských pohťadů.
• 27. 12. uplyne sto let od narození významného
českého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. Na
březnickém hřbitově na prostém kříži spatříme tvář
loutkářky Arnoštky Kopecké, namalovanou podle
akvarelu jejího přítele Adolfa Kašpara, jenž se s ní
seznámil v Lnářích hledaje české loutky, jež potřeboval k jakési ilustrační práci. A tamní obyvatelé se chlubili tím, že na oponě jejich divadla spolupracoval i slavný ilustrátor Babičky. V Klenčí. kde
si připravoval studijní kresby k chystaným ilustracím Baarovy chodské trilogie, jej zaujalo starožitné
stavení s mohutnými opěráky a převislou střechou,
a z několika stran tu nakreslil pohledy na toto městečko s typickou bání svatomartinského kostela. A
zde, na výletě k šumavským jezerům, zastihla ho
na cestě za Železnou Rudou smrt. V Lošicích na konci Hané je nyní otevřena Pamětní síň Adolfa Kašpara v domě, v němž klasik české knižní ilustrace
tvořil a žil v létech 1911-1932.
• 29. 12. 1867 se narodil básník, libretista a dramatik Karel Mašek, jenž užíval pseudonymu Fa Presto.
J e autorem literárních parodií. "Utíkej, Káčo!". Napsal libreta k operám O. Ostrčila Kunálovy uči podle
J . Zevera a F. Picky Malíř Reiner podle J. J. Kollára. Zemřel 13. 10. 1922.
• 30. 12. 1962 zemřela manželka malíře a spisovatele
Josefa čapka Jarmila Pospíšilová-čapková. Pochá-
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Josef Polák v Západní Austsrálii
(Pokračování se strany 15)
PERLY A PERLEŤ

Během výpravy se Polák spřátelil s básníkem, hráčem n a loutnu a také snílkem Kingem. Domluvili se,
že po návratu z cesty se vydají • hledat zlato. Polák
však nejprve odejel do perleťářského městečka Roebournu, aby vydělal rychle nějaké peníze potřebné
k zakoupení nástrojů na hledání a rýžování zlata.
Začal pracovat u obchodníka s perletí, jehož potápěči, hlavně Australané a Číňané, opásaní šňůrou
se zavěšeným dosti těžkým kamenem, se spouštěli
až dvanáctkrát denně do hlubin moře, odkud se vynořovali se sítěmi naplněnými škeblemi. Perel se nenacházelo mnoho, ale perletě bylo dostatek a v Evropě o ní byl zájem.
V této části Západní Austrálie žili australští domorodci, Aboridžini, ještě po svém,, zcela nazí, odmítali každý zásah do svého způsobu života. Poláka
zajímal jejich život a brzy se nejen seznámil s místním kmenem, ale začal žít s mladou domorodou dívko Wi-wi (které říkal Viviana). Ve svém deníku poznamenává, že ji koupil od náčelníka kmene za láhev džinu. Polákovi přátelé z Perthu mu v té době
nabízeli pomoc, slušnou částku peněz, za níž si mohl
zakoupit obchod a věnovat se stálému povolání. Polák odmítal, nadále tvrdil, že je obchodníkem s oblaky, které se nedají měřit na metry. Až po čase, když
přijel do Roebournu jeho přítel básník King, rozhodli se k dalšímu společnému dobrodružství. Když
se černá Wi-wi dozvěděla o jeho plánech, zmizela v
buši a Polák ji již nikdy nespatřil.
ZLATÁ HOREČKA

Polák a King vyrazili z Roebc-urne. když se roznesla pověst o nově objeveném zvlášť vydatném nalezišti zlata. Zpráva tehdy působila, jako mnohokrát
předtím, na všechny vrstvy obyvatelstva. Písaři odhazovali pera v písarnách i vládních kancelářích,.
jiní zavírali své dílny, kněží opouštěli kazatelny, soudcové snímali paruky a taláry a přestali rozhodovat
pře, lékaři vstávali chvatně od lůžek nemocných a

pijáci opouštěli zakouřené a ušmudlané krčmy. Ulice ve městech se vyprázdnily, zástupy lidí, proudy
kár a vozů taženými koňmi ukazovaly směr zlaté
cesty. Zlatá horečka tehdy zachvacovala bez rozdílu všechny přistěhovalce v Austrálii — Angličany,
Francouze, Němce, Slovany, Američany i Číňany.
Polák a King odbočili od příliš rušné společné
cesty příštích zlatokopů a putovali dál na koních vysokou travou. Unaveni pozdě v noci usnuli na malé
planince. Když se ráno probudili, zjistili, že jsou
obklíčeni divoce vyhlížejícími hnědými bojovníky. Děs,
způsobený zprávami o lidozřoutech, způsobil, že ani
nebyli schopni zdvihnout své pušky a střílet, Aboridžini, kteří patřili ke kmeni Arunta, jim naznačili, že musí jít s nimi a připoutali je provazem k
dvěma bojovníkům, než se dali na pochod do nitra
buše.
KOROBORI

V místě, kde se právě soustředil domorodý kmen,
byli ráno probuzeni rachotem dřevěných bubínků.
Dostali k snídani kus ptačího masa, opečeného na
ohni, opojný nápoj z listí pitcherie a kusy vonné
pryskyřice, která chutnala — jak ve svém deníku
Polák poznamenává — jako křehké pečivo. Všichni
domorodci žvýkali listí z tohoto keře, které pálilo v
hrdle jako "uleželá kořalka" a zapíjeli je opojným nápojem. Začalo korobori, slavnostní obřad
australských Aborídžinů. Pomalovaní válečníci kmene tancovali, točili se a vyskakovali tak divoce, až
únavou padli na zem. Druhý den pokračovalo korobori až v poledne. Ten den také podstoupili vybraní
muži kmene bolestné operace, které měly omezit možnost plození: starší kmene vyvrtávali nový otvor u
kořene pohlaví polo omámených ležících mužů. aby
už nemohli mít další děti.
Celý kmen byl v té době podnapilý, omámený. Polák s Kingem přestali být hlídáni a rozhodli se proto
k útěku. Věděli, kde jsou uschovány věci, které jim
byly v zajetí odebrány a v noci se jich zmocnili a
prchali. Na pokraji buše našli i své koně. Pohybovali se pak co nejrychleji až do pozdního odpoledne, kdy se dostali na cestu, kterou dříve opustili.
Když později dojeli do zlatých polí, bylo už pozdě —
všechna místa, vhodná k těžbě, byla zabrána.

zela z kdysi proslulé impresoeditorské rodiny hradecko-pražských Pospíšilů. Když v roce 1959 vyšlo Thie- ŽELEZNICE
lovo dílo Josef Čapek a kniha měla k němu velmi
Správa Západní Austrálie si uvědomila, že k otevkritické připomínky pokud šlo o záměnu barev velké
řady reprodukovaných obálek, jež v originálech vy- ření země pro přistěhovalce je třeba umožnit dopravu. V té době bylo Polákovi nabídnuto místo dopadaly zcela jinak.
9 Ke konci roku 1847 bylo v Praze více než šedesát zorce nad dělníky, kteří stavěli pomocí lopat a krumrůzných českých spolků. Aby se jednou tito spolkové páčů násypy pro trať nové dráhy. Než tuto práci
sešli pohromadě byl uspořádán na Žofíně 31. 12. 1847 přijal, Polák odmítl guvernérovu nabídku pěti set
akrů půdy, která se v té době přidělovala žadatelům
ples českých spolků.
9 Dykovu báseň "Panů Jaroslavu Vrchlickému" in- zdarma, šlo o půdu vhodnou k pěstování ovoce. Prospirovala Šaldova kritika Vrchlického Písní poutní- tože se však očekává, že první plná sklizeň po vysaka. Posudek byl kryt pseudonymem B. Ptáčníka. zení stromků je až v 8. roce, Polák dal přednost
Ještě po letech lze cítit z tohoto sonetu celého příští- okamžitému výdělku.
Stavba železnice v odlehlých částech australské
ho Dýka, jenž vždy podivně okouzloval, vždy však
i zneklidňoval, nikdy však čtenáře neopustil lhostej- pouště nebyla hračkou a mnoho dělníků ji zaplatilo
ného. A proto také, když Eva Vrchlická chtěla svě- svým zdravím nebo dokonce životem. Značné množřit pozůstalost svého otce F. X. Šaldovi, ostře se ství nemocných dělníků způsobovalo, že práce na
proti tomu ohradil Vrchlického přítel Josef Thomayer. železnici pokračovala pomalu. Polák ve svých paRomán V. Dýka Konec Hackenschmidův označn Jan mětech píše: " . . . Jsme v padesáté míli a počet
Herben za pamflet na schůzi v klubu Slavii. Kniha 1 mých dělníků klesá. Vozy s nemocnými odjíždějí
byla sensací. Vyšla koncem roku 1904 a vzbudila ! zpátky po trati, mrtvé pohřbíváme pod náspem. Bumnoho ohlasu i odporu a rozhodla o básníkově bu- | dou se nad nimi točit kola vagónů a uslyší rámus
doucnosti. Masaryk otiskl v Čase několik feuilletonů j těžkých nákladů, letících po trati. Na každou míl:
s nejrůznějšími námitkami, na něž Dyk odpovídal ! připadá nejméně 6 mrtvých . . . "
v Pokrokové revui v červenci 1905 verši Replikou. | Později byl Polák jmenován inspektorem dráhy a
A ještě v roce 1910 odpovídal Masarykovi v Samostat- i pověřen dozorem nad stavbou dalších úseků. V té
nosti, že v jedném ze svých dopisů, otištěných v | době se na něho usmálo štěstí: dostal zprávu, že
červnu 1905 v Čase, následovalo 24 sloupců feuille(Pokračování na straně 17)
tonu, ač Masaryk tehdy prohlásil, že napadený román vůbec nečetl. A Dyk neopomenul ironicky podotknout "vidění Hackenschmidovo . nebylo opravdu
ČESKOSLOVENSKÉ LVÍČKY
/
správné, idealisovalo nepopiratelnou postavu Masav
solidním 18karátovém zlatě
rykovu". Básník Viktor Dyk se narodil 31. prosince
1877.
používané jako přívěsky k náhrdelníkům a
® Síla katolického básníka Jana Čepa spočívá v
náramkům nebo jako jehlice do klopy neb
intensitě hledání životního smyslu a jistoty uprostřed
kravaty (udejte laskavě účel)
rozvráceného a odcizeného světa, v intensitě básnicdodává poštou
kého vidění, které jakoby naráz vyjímá věci z jeVLADIMÍR BAYER,
jich amorfnosti a dává jim kontury tak výrazné,
že se přímo vřezávají do čtenářova vnímání. Dvojí
1/9 Southey St., Elwood. Vic. 3184
domov nazval svou malou knížku prós, již roku 1926
Cena za 10 mm $ 20.-, za 15 mm $ 48.vytiskl Obzina ve Vyškově a vydalo katolické naOsobně možno objednat a odebrat vždy v neděli
kladatelství Ladislava Kuncíře. A název této útlé
odpoledne na "St. Kilda Art Bank", St. Kilda
knížečky udává thema a smysl jeho budoucí tvorbv
Esplanade, kde vystavuji též ručně zpracované (
a i dilema — spíše jasnozřivé než bezděky — ieho
stříbrné předměty vlastních vzorů.
)
životního osudu. Jan Čep se narodil 31. prosince
1902.
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Stín v temnotě

DARUJTE K VÁNOCŮM

Jindra Strnadová

V mládí ho upíři a obludy pronásledovaly ve snu.
Teď byl jejich mistrem a vydělávaly pro něj peníze.
Max vstal od psacího stolu, protáhl se a ušklíbl. Působilo mu radost, že někdejší- strašidla ožila a nabyla podoby na několika stránkách jen jeho vůlí. A
Gorn, příšera, která vypadala jako kříženec grizzlyho
s obrovitou chobotnicí a živil se mozky svých obětí,
to byl vskutku mistrný nápad, to se muselo nechat.
Nový román bude mít náramný únpěch. Zato by
mohl nakladatel pustit zálohou několik zelených —stejně na svém oblíbeném autoru příliš skrblil. Když
u dveří cinkl zvonek, změnil se Maxův úsměšek v
nedočkavý úsměv. Karen! Podstatně příjemnější bytost než postavy jeho galerie příšer, jen co je pravda. Nebyla sice zvlášť chytrá, zato měla jiné přednosti. Otevřel a pomalu a uznale klouzal pohledem
po jejích dlouhých nohách, pevné zadničce v růžovoučkých hot pants, po jejích nuzně přikrytých ňadrech a hezoučkém obličeji s hřívou vlasů právě platinově plavých. Nikoli nejhorší přednosti. Usmál se,
když se v pokoji dekorativně uložila na kauč a nadurděně řekla: "Když nebudeš mít celý týden, v
hlavě nic jiného než ty své pitomé nestvůry, tak s
tebou nejedu." — "Miláčku, budu-li s tebou celý týden u moře, rozhodně nebudu myslet na obludy. Teď
jsou prázdniny a já je kloudně využiju." — "Jedeme?
Teď hned?", zeptala se, trochu zklamaně. "Hned.
Ale ne teď," zamumlal nezřetelně a políbil ji něž,_ně na nahé břicho, takže neviděl její spokojenou
tvář.
Potom večer odjeli na jih a Max nemyslel opravduna nic jiného než na Karen. Rukopis zůstal ležet
na psacím stole.
SÁM.

"Hrome!'' Karen zvedla při tomto výkřiku hlavu
a pohlédla tázavě na Maxe. "Hrome!" zaklel znovu. "Skutečně našli mrtvoly. Tady, podívej se, tu
to píšou: díra v hlavě, lebka dovnitř smáčknutá,
jako by byl vysát mozek. Přesně jako Gorn!" —
"Jako kdo?" — "Gorn! Ta moje nová příšera, kruci. Teď si pro něj musím vymyslet něco nového, nebo si budou myslet, že jsem to všecko opsal z novin." — "Zase už nějaká pitomá obluda," durdila
se, ale tentokrát se nedal a přecházel zuřivě pokojem.
DOCĚLA S'ÁM. OPUŠTĚNÝ, PROČ?

Maxovi se ulevilo, když byl konečně doma. Karen
posledních několik dní jen nadávala a hádala se.
Koneckonců však byly horory jeho obživou a tedy
také její, protože od té doby, co byla jeho přítelkyní, nepracovala. Neměla by teda, k čertu, takhle
vyvádět. Pro Gorna mu muselo hodně rychle něco
napadnout, ti mrtví zničili celou jeho práci. Teď
byli' ke všemu už čtyři. A jeho přítel Roger mezi
nimi. To mohlo člověku celou věc zprotivit.
PROČ JÁ? JEN JÁ. SÁM.

Max přišel k sobě teprve když se vyzvracel. Karen mu držela hlavu, v panice k ní přiběhl do bytu.
A nevěřila mu! Bože, byl pryč, pryč, zmizel, a ona
mu nevěřila! Přece to viděl na vlastní oči, docela
jasně! Vzal rukopis do ruky a mohla ho trefit mrtvice. Gorn byl pryč. Prostě pryč. Všude, kde o něm
psal, kde se zmínil třebas i jen o jeho části,, byl
papír tak bílý, jako by ho nikdý nebyl popsal. Rukopis existoval, ale Gorn byl pryč. Zmizel! A Karen mu nevěřila.
JEN JÁ.
JEN POTRAVA.
PROČ SI MĚ
VYMYSLEL? ŠPATNÝ. KDE . . .

JEN

" . . . je to už patnáctý mrtvý, který zemřel tímto
způsobem. Policie je dosud bezradná. Poslechněte
si k tomu . . ." Karen vypnula televizor. Dobře, že
to Max neslyšel. Ten by teď šílel. Ale ona vždycky
věděla, že z těch hloupých historek, které psal, neHLEĎTE

NA SVÉ Z D R A V Í !

Pravidelné masáže a sauna pomohou udržovat
a zlepšovat Váši tělesnou kondici a Vaše zdraví.
Naše odborné síly provádějí celkové masáže se
ispeciálním zaměřením na bolestivé svaly krční,
ramenní, zad apod. — Svalový revmatismus (fibrositis).
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 Praze).
Otevřeno v pondělí až pátek
od 10. hod. dop. do 9. hod. večerní.
Krajanům poskytneme zvláštní slevu
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vzejde nic dobrého. Došlo na její slova. Nu, v sanatoriu na jihu se, doufejme, vzpamatuje. Bylo by
škoda, kdyby si musela hledat někoho jiného. Dobrá,
ten chlápek, který k ní dnes večer přijde, byl sice
bohatší, ale-nevypadal zdaleka tak dobře jako Max.
A v p o s t e l i . . . ne. Buď jak buď, je lip mít v ohni
druhé želízko, pro každý případ. Někdo zazvonil. Spěšně vstala, obtáhla si v hale před zrcadlem rty rtěnkou a šla ke dveřím.
ŠPATNÝ. JEN
HO NAJÍT.

JÁ. JEN JEDEN GORN. MUSÍM

modu ni keramiku

ELLIS

86 rSichoison Str.. Abbotsford, Víc.

1

Telefon

41

-6973

Josef Polák V Austrálii

Když se dveřmi protáhlo chlupaté chapadlo, Karen vykřikla. Křičela, ještě když se vrcholek chapadla dotkl jejího čela, a přestala teprve tehdy,
(Pokračování se strany 16)
když jí mozek byl z lebky s měkkým mlasknutím
vysát a když se lebeční dutina vzniklým vzducho- mu byl odkázán podíl na výnosných zlatých dolech.
Až později se dopátral, že mu podíl odkázal námořprázdnem zhroutila jako domeček z karet.
KDE JE? JE ŠPATNÝ. UDĚLAL JEN JEDNOHO ník Elves, kterého našel kdysi, během svých toulavých let, těžce zraněného v buši. Krátce předtím se
GORNA. SÁM. TAK S'ÁM.
"Pane kolego, uznávám, že jste mu musel oznámit sešli poprvé v krčmě, kde Elves, pěkně podnapilý,
smrt jeho bratra. Ale nemohl- jste mu ty . . . , nu, ty rozhazoval zlatý písek. Z krčmy nedojel Elves daleokolnosti.. : nebo jak by se to dalo nazvat. . . zkrát- ko, v buši ho přepadli, oloupili a zranili lupiči a
ka nemohl jste mu to zatajit? Tak brzo po smrti vděčil jen Polákovi za to, že zranění přežil.
jeho přítelkyně . . ., vidíte přece, jaký to mělo úči- KRIZE
nek." — Milý doktore Kleine, ať tak nebo onak,
Poměrný blahobyt let osmdesátých a devadesájá v každém případě věřím,, že tohle je takřka očist- tých netrval na pátém kontinentě věčně. Během něný vrchol choroby. Vždyť víte, akutní stihomam je kolika týdnů se rozšířila po celé Austrálii hospodářvždycky hodně nepříjemná věc. Ostatně . . . četl jste ská katastrofa, způsobená krizí bank, kterým došly
někdy . . . pacientovy práce?"
peníze. Mnohé peněžní ústavy se v té době finančně
"Bohužel..."
zhroutily, lidé přišly o úspory, stavby byly přerušo"Nu tak, je to psáno hodně efektně. Ale nedopo- vány, školy zavřeny, nebyl chléb a perly byly bezručuje se číst to před usnutím. Pacient přímo báječ- cenné. Voda ve zlatých dolech vyschla a velbloudi
ně ovládá umění vyvolat husí kůži. Teda, mezi ná- byli na cestách pobyti.
mi, pane kolego, kdybych četl neustále jenom něco
V této situaci byl na Polákovi vynucen ostatními
takového, nemluvě vůbec o psaní, trpěl bych také
stihomamem. Měli bychom pacientovi možná jako společníky podpis, kterým se vzaal svého podílu
na opuštěných zlatých dolech, které právě nedávaly
léčbu předepsat, aby napsal milostnou romanci. . ."
Oba lékaři nezpozorovali, že se za nimi tiše otevře- ani unci zlata. Krátce potom 1si uvědomil, jak velly dveře, a nezpozorovali ani podivného bičovitého kou chybu svým podpisem udě ",!, jak byl okraden,
ale to už bylo pozdě cokoli odvolávat.
tvora, který po nich s á h l . . .
Znovu zklamán a bez peněz, Polák se cítil opuštěn
MUSÍM HO NAJÍT. ŠPATNÝ. MUSÍM HO NAJÍT. Jako stovky jiných zklamaných přistěhovalců začai
ŠPATNÝ.
i Polák snít o svém mládí a domově, zatoužil odjet
Už bylo tma, avšak Max si netroufal vystoupit z domů. Svěřil se s tím svému krajanu a příteli Ulriochranného stínu domů. Oh ne, nebyl šílený. Rychle chovi, který byl již zámožným obchodníkem, a ten
pochopil, že Gorn hledá jeho, když předtím zabil je- mu koupil lístek na loď Gera, která ho měla dopraho přátele, potom Karen a konečně všechny žijící vit do Neapole. Osud však chtěl, aby Polák zůstal
příslušníky jeho rodiny. Hned věděl, že ho Gorn vy- v zemi, o jejíž výstavbu se zasloužil: několik hodin
slídil v sanatoriu. Koneckonců ho vymyslel, ksakru! před odplutím parníku Gera Josef Polák náhle
Jeho Gorn ale nedostane, jeho ne. Na to byl příliš zemřel.
chytrý. Teď to chtělo jen ještě nepozorovatelně zmiKdyž se později příbuzní z Čech dotazovali, co se
zet z města, pak bylo všecko v pořádku.
s Polákem stalo, dostali tento dopis od rakouského
TADY. BLÍZKO. DOCELA BLÍZKO.
Myslel, že křičí, ale šeptal pouze. Přesto však konsula v Perthu:
Dne 6. 12. 1900
byla všechna hrůza jeho života v jediném slově, když
Odpovídajíce
na
Váš
dopis
s
plnou
mocí ze dne
zvedl na obranu ruce před čelo: "Ne!"
11. října, sdělujeme, že hotovost z pozůstalosti^ po
ANO.
zemřelém Josefu Polákovi, majiteli zlatých dolů a
inspektoru drah, představuje částku ve výši £ 2/11/9.
Podle přiloženého odpočtu kurátora mezistátního majetku byla tato částka zaslána pánům V. Ulrichovi
et Co., Fremantle, jakož i tyto předměty: stříbrné
hodinky, mosazný řetízek se zlatou sponkou, pár
knoflíků do manžet, knoflíky a brýle, jež představují
celou pozůstalost."
(Prameny: Crowley F. K.: Forrest 1847-91, Apprenticeship to Premiership, Queensland University Press,
1971, Vaněček A.: Zlato na Labutí řece, SNDK, Praha, 1966, Wells B. G.: Diggers and Builders, Athena,
Sydney, 1934.)

L. & G. Pergl

odborníci v optice

DOPRAVÍM

220 L Y G O N S T R E E T , C A R L T O N , 3053
Telephone: 347 5242

COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
v Melbourne.

Přísežný soudní

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

Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL

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

Sdělíte-li nám adresy
'kteří by mohli mít zájem
rádi jim zašleme
a budeme Vám vděčni

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
Čechů a Slováků,
o odběr Hlasu domova,
ukázková čísla
za spolupráci.
HD
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Inlibrum Booksellers má na skladě tyto knihy:
OBRÁZKOVÉ PUBLIKACE: Khol: Naše P r a h a
$ 19.80, Bratislava $ 13.50. ČESKÉ. KNIHY: Beneš:
červená pečeť $ 5.80, Bezruč: Slezské písně $ 1.90,
Jirásek: Skaláci $ 2.20, Jirásek: Staré pověsti
(brož) $ 1.30, Jirásek: Vojenské povídky $ 3.20,
Jirásek: Z nedávná
2.20, Mrštík: Zumři $ 3.-,
Rais: Kalibův zločin $ 1.90, Rais: Skleník $ 1.50,
Světlá:-Hubička $ 1.40, Vrba: Myslivcův rok I - IV
$ 12.-. SLOVENSKÉ: Blaho: Záhorácké pěsničky
$i 5.70, Mednyanský: Dávné pověsti o slovenských
hradoch $ 4.50, Kováč: Rozpáta křídla $ 4.90, Král:
Poézia $ 5.10, Kuzmány: Raport kaprála Ď. Pazuchu $ 4.40, Huška: Tatranský zlatý jeleň $ 2.70,
Hrubovský: Rozmarné poviedky $ 3.20, Záturecký:
Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia $ 6.50,
Zelenka: Devianská nátura $ 4.40. DĚTSKÉ: Bořkovcová: Světýlka $ 1.50, čapek: Povídejme si
děti $ 1.80, čtvrtek: Pohádková muzika $ 2.70,
čtvrtek: Vánoční pohádka $ 2.20, Čtvrtek: Zpívající ptáci $ 1.30, Hrubín-Trnka: špalíček $ 6.80,
Kiliánová-Syrovátka: Král vodníků $ 3.-, O střa
pátém vrabčákovi $ 1.60, Petiška,: Staré řecké báje $ 4.30, Sekora: Broučci n a pouti $ 1.30, Sekora:
Brouk Pytlík $ 2.80, Vrbka: Mlsný hastrman $ 2.50.
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Můžeme Vám pomoci
v těchto záležitostech:
Zaměstnání a potřebný
výcvik k němu

HE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R., GPO Melbourne, 3001

Branislav Štefánek: "Anton štefánek 1877-1977"

Storocnica zakladateťa
slovenskej sociológie

V minulom mesiaci vyšla v Aschheimu v Západnom
Nemecku zaujímavá 103stránkova slovenská kniha
věnovaná politickému vědcovi Antonovi Štefánkovi.
Je to vlastně póvodný rozšířený príspevok pře ročenku "Bohemia 1977", ktorú vydává v Mnichove
Collegium Carolinum. Podl'a autora, československého
exulanta, ktorý je členom redakcie Rozhlasu Sl'obodnej Európy v Mnichove, kniha
"Anton Štefánek
1877-1977" s podtitulom "Eud a národ očami sociolog a " si nenárokuje úplnost' rozboru Štefánkovej osobnosti a jeho diela, ale chce byť iba pripomienkou
storočnice zakladateťa slovenskej sociológie. Je to
pripomienka vel'mi důstojná.
Tým, ktorí o Antonovi Štefánkovi vďaka režimu
v Československu nevedia nič alebo len vel'mi málo,
přetiskneme z knihy úryvok kapitoly "Eud".
"Genézu a postupné formovanie základných štefánkových teorií možno sledovat' skoro pol storočia.
Nesú právě tak materské "znamenie Masarykových
názorov n a národné hnutie, drobnú prácu medzi l'uďom, základné otázky etické, filozofické a vedecké,
s ktorými sa stretol už za svojich štúdií vo Viedni,
ako a j pečať hlasistickej činností či už v Skalici,
kde bol v úzkom styku s dr. Pavlom Blahom, alebo
v Budapešti, kde spolupracoval s dr. Milanom Hodžom. Formovali ich politickésskúsenosti v čase triumf u hlasistiCkých ideálov po založení Československem
republiky, i v časoch porážky za druhej světověj
vojny, kedy sa Štefánek sústredil na posobenie vedecké a pedagogické. Toto dlhé zřeme pod vplyvom
extrémnych životných osudov a dramatických historických premien spósobilo, že štefánkove sociologické
záujmy, ktoré mali spočiatku motivácie predovšetkým politické, dostali neskoršie akcenty skoro výlučné vedecké. Bolí napokon zamerané na poznáváme společenskej reality, na štúdium róznych sociálnych problémov slovenského národa, a j ked' štefánek nikdy nestratil záujem o praktické zúžitkovanie sociologických poznatkov v spoločenskom živote.
Ešte presnejšie by sa dalo povedať, že Štefánek
chcel pomáhat' pri riešení spoločenských problémov
pomocou vedecky preverených poznatkov. Odmietal
ich zatajovanie alebo skresl'ovanie menom údajné
"vyšších"' hodnot alebo záujmov. Staval sa proti
tendenčnej vede. štefánek bol racionálnym optimistom v masarykovskom zmysle tohoto slova — věřil, že "pravda zvíťazí", pretože věcná mýl'ka musí
viesť k nesprávnemu konaniu. Z tohto stanoviska
třeba hťadieť právě tak na širokú oblast' štefánkovej publicistickej činnosti, na jeho články v Hlase,
ktorými bránily moderré vedy pred nábožensky zafarbenými predsudkami, na jeho kritiku geopolitických argumentov v prospěch takzvaných "prirodzených hraníc" svatoštefanského kráFovstva. na stovky polemik s ideologizujúcími politikmi pravicového
i l'avicového zafarbenia, ako na jeho šlová v úvode k "Základom 'sociografie Slovenska": "Som pevne presvedčený, že slovenský národ je národopisné,
mravné, sociograficky a telesne taký originálnv, zdravý a zachovalý, že nemá čo zakrývat' a tendenčne
vypichovať. Že nám pravda, čo priam v niektorých

Péce o zdraví a o díte
Pense a rodinné příspěvky
Učení anglickému jazyku
Právní pomoc

Uvědomte si svá práva
Pište nám na:
INFORMATION BRANCH
DEPARTMENT

OF IMMIGRATION

& .ETHNIC

AFFAIRS

P. O. BOX 262
DICKSON 2602 A.C.T.

nebo nás zavolejte telefonicky:
SYDNEY

(02) 221 1111

MELBOURNE

(03) 662 3000

BRISBANE

(07) 224 2233

ADELAIDE

(08)

PERTH

(09) 322 3366

50 3650

Vaše Australská vláda
veciach i nepříjemná, úplné postačí."
Na druhej straně si bol Štefánek vědomý hranic,
ktoré sú dané spoločenským védám. Nikdy nevychádzal z předpokladu úplnej determity spoločenského života a filozofiu nahrádzal len potial' sociológiou,
pokial' bolo vóbec možné nájsť, podťa jeho názoru, vedecké riešenie spoločenských problémov. Jeho
úvahy a štúdie neboli nikdy prometeovským podujatím s ciel'om nájsť vedeckú odpověď n a všetky
otázky. Najhlbšie opodstatnenie 1'udského i spoločenského života hl'adal pomimo vedy v oblasti mravnej
a napokon náboženskej. Súhlasil sice s pozitivistickými názormi na úlohu a metodiku spoločenských
•vied, bol mu však cudzí pozitivistický postoj k otázkám metafyzickým. Aj z toho stanoviska stál blízko k Masarykovi."

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy i Austrálii

ANTOINE GALLERIES
MAJITEL J. KOSŇAR

514 Riversdale Rd. (

Camberwell, VI«.

(proti tržnici) — Telefon S2-573S
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém t jbfa«
Krajanům poskytnem« 15% sleví
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Kdo je Sylvie?
Jiřina Zacpalová

Kdysi mě to n á r a m n ě zlobilo — australský způsob
rozprávky myslím. Ne snad proto, že na průměrný
rozhovor ptačilo pár běžných slov, ke všemu ještě
vyslovených na půl pusy, to tedy mě nazlobilo. Co
mě rozčilovalo, byla australská specialita používání
křestních jmen osob, o nichž vyprávěli poprvé a o
jejichž bytí jsem neměla ani tuše/ií.
Někdo mi začal něco vyprávět. A kde se vzala tu
se vzala — byla tu Mary a k ní se přidala Val. V
druhé větě k nim přiklouzl John, pak to vypravěč
zpestřil Shirley a Harrym, přimíchal k tomu Molly,
přikořenil to Billem a nakonec načechral Marjorií a
Petrem. Zpočátku jsem pochybovávala o své bystrosti, když jsem hned nemohla určit vztahy důvěrně
jmenovaných lidí k osobě, s níž jsem mluvila, když
jsem si hned nevěděla rady s jejich totožností. Později jsem to však začala brát jako výzvu k bystření
svých kombinačních schopností, ba dokonce detektivního talentu. A nakonec se mi z toho — jak to
m á po australsku být — stala hra. Za každou Mary
a Anne, kterou jsem správně identifikovala, jsem
si připočetla body já, Johna, o němž jsem neuhádla,
je-li synem či svakem vypravěče, jsem bodovala
svému soupeři. A už jsem byla v té hře náramně
dobrá, těžko porazitelná — když tu — nu jak se to
říká, kam čert nemůže, nastrčí bábu.
Bába to tedy nebyla; jen starší paní, barevně
velmi zušlechtěná, dobře oblečená, kterou letuška posadila vedle mě, když jsem letěla na vánoční dovolenou. Letadlo ještě nevzlétlo a sousedka už mě
pověděla, že vánoční nákupy tentokrát odbyla jen
přísliby dárků, které hodlá přivézt ze Singapuru.
" J e n vánoční pudingy jsem udělala letos, tři jako
obvykle. Jeden jsem si schovala, až se vrátím, jeden jsem dala Mary, s třetím jsem původně počítala pro Joyce, ale pak jsem si řekla, ona tp stejně
neocení, tak co bych jí ten puding dávala. Barbara
bude vděčnější."
Bylo to trochu předčasné dělat uzávěry, ale řekla
jsem ši, že sousedka asi mluví o svých třech dcerách a bodovala jsem si 3 zásahy. Skoro jako by mi
to chtěla potvrdit, sousedka pokračovala:
"Mary ráda pomáhám, vždyť to také potřebuje,
má s Pavlem a Jonathanem plné ruce práce. Jen
ten John kdyby byl lepší. Vůči Mary i vůči mně.
Ono moc lásky mezi námi nebylo nikdy, a od té doby, co jsem mu přišla -na spády se Sylvií — darmo
mluvit.'"
Bylo na čase, abych se vhodně volenými otázkami
dověděla něco víc o zmíněných osobách:
"Jonathan a Pavel — to jsou vnuci?"
Sousedka se asi rozhodla, že to není tak m a r n é
o tom všem mluvit, protože hned pokračovala:
"Dvojčata, dva a půl roku, tak si dovedete představit, co dají práce." (V duchu jsem zajásala —
čtyři-nula pro mne.) "A Mary je na všechno sama.
John se nijak nepřerazí, aby jí pomohl. Ovšem trávit čas se Syvií — to ano."
Případ se mi zdál najednou moc všední. John je
zřejmě zeť, kterého moje spolucestující nemá příliš
v lásce. Přišla mu n a spády s nějakou Sylvií a zeťáček asi neví kudy kam. Snad sousedka za chvíli
skončí s řečmi a já budu mít zbytek cesty pokoj.
"John — jak je starý?", zeptala jsem se. Ne, že
by mě to zajímalo, ale v další větě jsem chtěla podotknout, že muži v určitém věku podléhají lehce
svodům takových Sylvií. Dověděla bych se tak něco
víc o Sylvii, která byla zatím velikým X.
"Pětatřicet, čtyřicet, nevím přesně, na každý pád
dost starý, aby pochopil, že Sylvie nebude jeho. Ani
po dobrém, ani po zlém. Mám-li být upřímná, nedivím se mu. I já si Sylvii zamilovala od chvíle,
kdy se ocitla s Barbarou v mém domě."

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
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
Můžete volat česky nebo slovensky č. S73-2947,
v případě nepřítomnosti tel. 841-7457

Nemohla jsem skórovat, musela jsem tedy zaútočit další strategickou otázkou. Ale sousedka mě
předešla.
"Barbara ji vynesla vlastníma rukama z toho
strašného ohně. Syčelo to kolem nich, praskalo —
zázrak, že se jim nic nepřihodilo."
Pospíšila jsem si s otázkou: "Barbara je také vaše
dcera?"
"Ale kdepak — to je m á nejlepší přítelkyně." (Nerada jsem musela ubrat jeden bod a přiřknout ho sousedce.) "Vždycky to se mnou dobře myslí, škoda,
že jsem ji neposlechla, když mi říkala, že Mary se
k Johnovi nehodí. Nikdy jsem neměla dát souhlas
k tomu sňatku." Vzdychla si a pokračovala: " P ř e d
časem jsem se rozhodla, že zavezu Sylvii k Joyce,
ale jen jsem se o tom zmínila, Joyce resolutně prohlásila, že ji u sebe nechce, že prý nemá místo. I
když věděla, jak mi n a tom záleželo, že jsem se
chtěla vzdát Sylvie jen proto, abych ji vzdálila Johnovi a ulevila tak Mary. Ale Joyce byla odjakživa
sobecká, po kom jen ta holka j e ! "
Aha, tak Joyce je sobecká, není zkrátka moc oblíbená, proto nedostala vánoční puding. Ale musela
jsem si ověřit další fakta:
"A to John chodí za Sylvií i když jste doma,"
"No řeknu vám, nevynechá jeden den. Jak jde z
práce, místo aby šel domů a pomohl Mary, zavře
se se Sylvií a zapomene na hodiny. Někdy slyším,
že on mluví, to jsem klidnější, ale když je tam ticho, tak to se trýzním, protože si představuji, jak
Sylvii laská těmi svými lopatami. A ona je Sylvie
po tom ohni ještě tak křehká."
Horečně jsem kombinovala. Barbara přivedla Sylvii
do domu m é sousedky, zachránila ji, když vypukl
požár; tam ji uviděl John, zamiloval se do ní a teď
ji chce ubytovat někde, kde by byli nerušeni při
svých milostných pletkách. Ale sousedka má Sylvii
také ráda, nechce se jí vzdát, snad aby zachránila
Maryino manželství. Zachtělo se mi vědět víc:
"John je tmavý nebo blonďák?"
"Nazrzlý, pokud mu ještě nějaké vlasy zbyly —
jako všichni McTullochové a hromotluk. A Sylvie je
tak delikátní, ještě se po tom ohni docela nevzpamatovala."
Ňam, ňam, nazrzlý silák a křehká Sylvie. Jaká
limonáda. — John mi začal být náramně sympatický.
J a k á chrabrost podvádět ženu v domě vlastní tchýně. "A kdo se stará o Sylvii teď? Nemáte strach,
že vám ji John unese, než se vrátíte?"
"Paní Kowalková na ni dohlédne."
Hurá, zase bodík pro mne. Řekne-li Australan o
někom paní a uvede neaustralské jméno, nemůže
mluvit o nikom jiném než o duchu služebném. Však
mi to také sousedka hned potvrdila:
"Paní Kowalková udělá pořádek v domě a její
muž na zahradě. Chodí ke mně od té doby, co Jack
zemřel, mohu jim svěřit klíče. A měla bych svědka,
kdyby John chtěl něco se Sylvií provést."
"Rozumí si Kowalkovi se Sylvií dobře?"
"Ani ne. Kowalkovi m a j í hrozný přízvuk, přestože
žijí v Austrálii už bůhví jak dlouho. A Sylvie je
citlivá na přízvuk, reaguje na tón hlasu, vřelost."
Přerušila nás letuška s podnosy. Sousedka jen uždibla z jídla, prý není zdravé, co se podává v letadlech, ale řekla si dvakrát o šťávu. Kdoví, co jí
letuška namíchala, protože po druhé sklence sousedka usnula a vesele chrupala.
I já jsem si opřela hlavu o palštářek. zavřela oči
a zopakovala si celý příběh, jak mi to sousedka pověděla. John .silný ryšavec. si vzal Mary, dceru mé
sousedky a m a j í dvojčata. Manželství asi není moc
šťastné, protože ti dva lidé se k sobě nehodí a pak
hlavně proto, že John našel zalíbení v Sylvii, tráví
s ní každou volnou chvíli. A kdo je vlastně Sylvie?
Dívka krásná a něžná, která žila u Barbary. Jednoho dne vypukl v Barbařině domě oheň, Barbara
s nasazením vlastního života Sylvii zachránila a ubytovala ji v sousedčině domě, protože jsou velké přítelkyně. Tam uviděl John Sylvii, zahořel k ní láskou.
Něžně ji laská, protože Sylvie je dosud slabá, ale
doufá, že až se uzdraví, bude jeho lásku opětovat
a proto se ji snaží někam unést nebo přestěhovat,
aby byli sami. Vždyť to musí být k zbláznění mít
pletky v tchýnině dómě.
Ale nějak jsem nebyla spokojená se svou dedukcí.
Nějak mi to nehrálo. Kdo vlastně je ta Sylvie? Kombinovala jsem, přemítala, ale teprve až se má sousedka probudila, mohla jsem položit otázku, která
mi měla Sylvii blíže identifikovat.
"Co přivezete Sylvii ze Singapuru?"
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Jednání v Bělehradě

Státní department ve Washingtone vydal koncem
listopadu zprávu o průběhu jednání bělehradské konference, z níž uveřejňujeme několik výňatků.

Vedoucí americké delegace velvyslanec Goldberg
zdůraznil ve své řeči, že "pokrok v politických vztazích v Evropě nelze oddělit od pokroku v otázkách
lidských vztahů a práv", a že "je- třeba ještě udělat mnoho, aby ustanovení konečného aktu helsinské
konference byla splněna". Jako jedno z hlavních
úsilí na bělehradské konferenci má být dohoda, že
podobné konference se mají opakovat pravidelně
v budoucnu. Goldberg konstatoval, že jsou to právě
země sovětského bloku, které musí udělat největší
pokrok, aby dosáhly standartu, stanovených v Helsinkách.
Zpráva dále uvádí se zadostiučiněním, že "naši
spojenci jakož i zástupci zemí neutrálních a neangažovaných odmítli východní tvrzení, že ustanoveni
konečného aktu byla z velké části splněna, že se v
Bělehradě nemá diskutovat o konkrétních případech
a že se má práce soustředit spíše na budoucnost než
minulost".
Zástupci Spojených států zdůraznili tři body během plenárního zasedání: 1) Profesorka Joyce Hughes pravila, že "nemůže být trvalé bezpečnosti a
skutečné spolupráce mezi národy, pokud všechny
národy nezajišťují základní lidská práva každého
občana," a na adresu těch, kteří mluví o vměšování
se do vnitřních záležitostí, pravila, že "konečný akt
může být živý a dále se rozvinovat jen tehdy, budou-li jednotliví jeho signatáři provádět vzájemnou
kritiku?'. Jako konkrétní případ k tomuto bodu před .
ložila případy porušování listovního tajemství východními státy. "Když nelze- svobodně vyměňovat
dopisy mezi rodinnými příslušníky . . . proces sjednocování rodin je ztěžován, nikoli usnadňován."
2) Velvyslanec Albert W. Sherer, Jr., zástupce vedoucího americké delegace mluvil o druhém koši (hospodářská, vědecká a technická výměna) a uvedl,
že nelze očekávat pokrok v hospodářské a obchodní
výměně, pokud východní země neusnadní západním
zájemcům přístup k jejich hospodářským informacím. Také pravil, že vědecká práce nemůže prospět
lidstvu, pokud jsou vědeckým pracovníkům činěný
překážky v jejich stycích a bráněno výměně názorů.
3) V druhém týdnu zasedání se velvyslanec Goldberg vrátil k otázce třetího koše (lidská práva). Prohlásil, že "ačkoli Spojené státy uznávají důležitost
všech tří košů, třetí koš konečného aktu pokládají
za klíčový". Konstatoval nevalný pokrok ve věci spojování rozdělených rodin a poukázal na těžkosti, s
kterými se setkávají novináři, na rušení rozhlasových
vysílání a překážky v kulturní výměně. "To jsou
problémy, jež znepokojují naší vládu a občany Spojených států; to jsou problémy, jež ve svých konkrétních podobách hodláme projednávat v pracovních komisích, protože se domníváme, že to je to, co od nás
konečný akt žádá."
(RSč)
Sousedka - se na mě rozespale podívala a řekla s
nepatrným úsměvem:
"Kdyby byli všichni tak skromní jako Sylvie, měla bych to s dárky jednoduché."
To už jsme přistáli v Singapuru, v letadle začalo
hemžení, sousedka popadla příruční tašku a už si
to šinula ke dveřím. A já zůstala s otázkou pořád
n e v y ř e š e n o u . Až když jsem sestupovala po schůdkách,
svitlo mi, že jsem to všechno pěkně tentokrát přehnala. Že John není Mary asi vůbec nevěrný, že
Sylvie za celé vyprávění neřekla jediné slovíčko, že
Sylvie není křehká dívka, ale ohněm poplašená kočka. Téměř jsem si radostí poskočila a připočítala
si moře bodů k totálnímu vítězství. Ale za chvíli mé
nadšení ochladlo, nové pochyby se mi vloudily do
myšlenek. To by musel být John cvok, aby se s
kočkou zavíral po celé hodiny. A jaká by to byla
kočka, aby jí vadila Kowalkova novoaustralská angličtina. Tak kdo, k čertu, je Sylvie? S těžkým srdcem
jsem se rozběhla za svou sousedkou. Kapitulovala
jsem, tentokrát, jsem se musela vzdát. Prohrála jsem.
Doběhla jsem sousedku až u pasové přepážky. Ještě
jsem chvíli váhala. Mám přiznat porážku, nemám?
Musím — vždyť jde o mou dovolenou. Seboda
se
přece celou vánoční dovolenou sužovat ofcázkoa —
Kdo j e Sylvie?
Zatahala jsem pard za rukáv a septata:
"Paní, kdo je Sylvie?"
Podívala se n a mě podivně 2 ieSáa:
"Sylvia Fry, Franeesca BtžboiátsI&aaHit tMetajfcssgj
Nevypadala jsem asi m t K 4ÉMt,iwfÉttiL psssťaáie
dodala: "No přece to Je n £ c a &
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1978
SRDEČNĚ

PŘEJÍ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
MILENA BENEŠOVÁ,
Chigwell Pharmacy,
Alluna Rd., Chigwell,1"
Tasmania
Dr. ANTONÍN DIVIŠ
S RODINOU, Hobart,
Tasmania
JOSEF GRULICH,
Public Accountant,
24 Doreen St., Vale
Park, S. A. 5081
RODINA HORÁKOVÁ
z Adelaide, S. A.
RODINA VITEŠNÍKOVA, Hobart, Tasmania
P. RIESS, Life Assurance Consultant, The Mercantile Mut. Life Ins. Co., tel. (Adelaide) 23-58-22,
do bytu 267-1070
OLGA A JURAJ KEITH, 12 Truman St.,
Mt. Gambier, S. A. 5290
RODINA SLADKÁ, 9 Knight Ave., Windsor
Gardens, S. A., tel. 261-6954
J. & J. ŠVEHLÁK, TV & Radio Service, 331 Henley
Beach Rd., Brooklyn Park, S. A. Telefon 352-2082,
do bytu 352-26 19

VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU
— CZECHOSLOVAK COUNTRY CLUB —

30 Devonshire Road, Kemps Creek, NSW.
přeje všem svým členům, přátelům klubu
i všem ostatním lidem dobré vůle příjemné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí
a úspěchu v novém roce.
•
*
Všem svým členům i
příznivcům zde i v
zahraničí přeje
radostné svátky
vánoční a
šťastný nový rok

Tělocvičná jednota
Sokol,
Sydney, Austrália

*

ic

ZEMSKÝ VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ,
OBLAST JIŽNÍHO PACIFIKU,

přeje všem členům, jejich rodinám a našim
přátelům veselé vánoce, spokojenost v příštím
roce a našim doma klidnější život.
Dr. A. Brichta, jednatel. 202 Holden St.,
Ashbury, NSW. 2193,
J. Novák, čestný předseda, 52 Grove St.,
Liverpool, NSW. 2170
L.' Březný, předseda, 144 Cowles Rd., Mosman,
NSW. 2088

•

•

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ
Jednota Viktorie

přeje všem sestrám a bratřím,
krajanům a přátelům,
spokojenost o vánočních svátcích
a po celý příští rok.
J. Jelínek, předseda
•
•
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANIZACÍ
V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDĚ

přeje všem krajanům příjemné užití
vánočních svátků
a plnou spokojenost v příštím roce.

3. Mikulčák, jednatel

•

•

F. Nový, předseda

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII

přeje všem členům, příznivcům a přátelům
veselé vánoční svátky
a mnoho štěstí á zdaru v příštím roce

LÍDA A JAROSLAV UTĚKALOVI, FINDON, S. A.
MANŽELÉ MOJŽÍŠOVI, Meliora Kennels, Lot 2
Cedar Creek Rd., Thirlmere, NSW. 2572, tel.
(046) 81-8426
MANŽELÉ MRÁZKOVI, Steindlerova kontinentální
restaurace, 197 Campbell St., Darlinghurst, NSW.
V
F. SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje,
SOKOL
MELBOURNE
37 Mulách St., Cooma NSW., tel. 21-727
JARDA VONDRÁŠEK, Lido Restaurant, 2 Rosiyn
PŘEJE SVÝM ČLENŮM, ČLENKÁM,
St., Kings Cross, NSW., telefon 358-4844
DOROSTENCŮM A DOROSTENKÁM,
JAN KUNCÍŘ, vedoucí kanceláře Amerického
I OSTATNÍM KRAJANŮM
fondu pro čs.uprchiíky, 1060 Wien, Gumpendorfestr.
RADOSTNÉ
UŽITÍ VÁNOC A DO NOVÉHO
5a, Austria
ROKU
HODNĚ
SIL, ZDATNOSTI A '
Dr. RUDOLF VÁCLAVÍK, 13 Crescent Grove,
SPOKOJENOSTI
Campham Common, London S. W. 4, G. B.
•
•
E. A. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu,
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
37 Waiora Rd., W. Heidelberg, Vic., tel. 45-6255
V MELBOURNE
DECOR CENTRE & PAISLEY HOME
přeje všem krajanům příjemné prožití vánoc
FURNISHERS, 42-44 La Trobe St., Melbourne,
a plnou spokojenost v roce 1978
tel. 662-1988
*
*
BLANKA A MIREK ELIÁŠOVI, Oakleigh, Vic.
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
MANŽELÉ FRYŠOVI, 15 Soutwald St., St. Aibans,
přeje všem dětem i jejich rodičům
Vic., tel. 396-3679
bohatého Ježíška a dobrou náladu o
VÁCLAV HANUŠ, Fruit Salad Farm, Marysville,
vánocích i po celý příští rok.
Vie,, tel. (059) 63-3217
•
•
VÁCLAV A MARIE HAUKOVI, Burwood, Vic.
BESEDA, ČS. KULTURNÍ A SVÉPOMOCNÝ
"RODINA HEMALOVA, 5 Hillston Rd., Moorabbin,
KLUB V MELBOURNE
Vic.
přeje všem členům a krajanům příjemné vánoce
M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton St.,
a mnoho zdraví, zdaru a Božího požehnání
Hampton, Vic., tel. 98-5756
v novém roce.
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P.
— Pro osamělé krajany má Beseda během vánoc "otevřený dům": 2 Junction St., Preston,
Jabornik, Box 1888 R, GPO Melbourne
Vic., tel. 480-2737 — všichni jsou vítáni.
JAROSLAV KAFKA, 2 Junction St., Preston, tel.
•
•
480-2737
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
J. KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo,
. přeje srdečně všem krajanům
víno, likéry, 407 Blackshaw Rd., North Altona,
radostné vánoce a mnoho zdaru v novém roce
Vic. 3025. Telefon 314-6111, 314-6281
•
•
Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
Box Hill North
VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU
V ADELA1DE
JAROSLAV KŘEPČÍK S RODINOU, Glenroy, Vic.
FRANTIŠEK KŘIVÁNEK, F. 38, 400 Waverley Rd., přeje všem členům a krajanům příjemné prožití
svátků -vánočních a hodně zdraví a spokojenosti
Malvern East, Vic. 3145, tel. 211-1686
v novém roce.
R. C. KUGLER S RODINOU, pojištění všeho druhu,
-¥•
*
958 Nepean Highway, Moorabbin, Vic., tel. 9o-2421
Šťastné a veselé vánoce,
RODINA KUTKOVA, 18 Gilmore Rd., Doncaster,
jakož i blahodárný nový rok
Vic., tel. 848-1496
přeje všem přátelům roztroušeným po světě
JOSEF A RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson St.,
Alois Trávníček,
Níddríe, Víc., tel. 379-5560
jednatel Čs. klubu,
KAREL NEVEČEŘAL, autodoprava •'Charles
Adelaide, S. A.
Express Van", tel. (Melb.) 269-2465
•
•
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
K vánočním svátkům a do nového roku
St., Melbourne, tel. 63-2231
hodně radosti a spokojenosti
OLDA OSWALD S RODINOU, Chadstone, tel.
přejí všem zákazníkům
277-8249
ANTONÍN A IRENA PAVLASOVI, Emerald, Vic.
K E W CONTINENTAL
MANKA PÍCKOVÁ, 137 Argyle St., St. Kilda,
tel. 94-6635
BUTCHERS
ZBYNĚK A FRIDA PROCHÁZKOVI, Doncaster,
826 Hlfh Street, Kew, Víc.
Vic.
Telefon 86-7178
EMIL SVOBODA, 7 Harwood St., East Kew, tel.
•
•
859-6850
Šťastné prožití svátků vánočních
MARIE TOMANOVÁ, East St. Kilda, Vic.
MANŽELÉ TŮMOVI, 2 Wendy St., Malvern, Vie., a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roicu
tel. 95-6048
přejí všem přátelům a zákazníkům
JAN, GEORGE, DENIS A ČESTMÍR
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, 10 Rosebud Ave.,
KOŠŇAROVI
Moorabbin, Vic. 3189, tel. 553-0531
VICTOR VONDRA, instalatér, tel. 873-2067 nebo
Melbourne
•
•
848-7657
JOSEF VOŽENÍLEK, P. O. Box 121, Mt. Beauty,
Všem přátelům a zákazníkům
Vic. 3699
srdečně přeje veselé vánoce a šťastný nový rok
JARKA A JINDRA ZÁSTĚROVÍ, P. O. Box 12,
J. SKÁLOVÁ
Yarram, Vic. 3971
delikatesní obchod,
VĚRA A EDA ZLATÝCH, Rheinland Restaurant,
Victoriá Market, Melbourne
9-13 Drewery Lane, Melbourne, tel. 663-1266
Telefon 337- 9731
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GEORGE DUŠEK & ASSOCIATES
CAIRNS,
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POZDRAV

NORTH QUEENSLAND

Z KANADY

Přejeme všem přátelům, krajanům a známým

POSÍLÁ VŠEM KRAJANŮM

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A

MILUŠKA

VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE

S krajanským pozdravem
Jiří Dušek
Všem přátelům přeji srdečně,1 aby prožili
ty nejhezčí vánoce a příští rok aby se jim
vydařil po všech stránkách
BOBÍK PANOCH,

Box 10, P. O. ANDAMOOKA, S. A. 5722
•
•

Veselé vánoce a spokojený rok 1978
srdečně přejí
Alena Semecká a Olga Syková

Dopisy

redakci:

(Pokračování se strany 6)
systému klamat tím, že rozhodně vystupuje proti zločinům hnědého nacizmu, ač sám dopravil na onen
svět daleko více lidských bytostí a to bez jakékoliv
techniky a hlavně bez protokolů. Tím jsou skutky
rudých velkoruských nacistů méně známy než naci-'
Veselé vánoce a šťastný nový rok přeje vnučce stů hnědých, kteří sí na protokoly potrpěli. Kromě
Mirušce, jejímu manželovi Michaelovi a synáqkovi toho hnědí nacisté, příliš okatě poněmčovali, vnucoRománkovi,
mému prvnímu pravnoučkovi, vali svůj řízný pořádek. Rudí nacisté jsou v tomto
Whittovým z Tirrenia v'Itálii milující babička směru opatrnější, obratnější, nebo lajdáci v práci.
Hnědý nacismus byl otevřený nepřítel, každý jeho
a prababička
M. Krutská-Waghorn z Perthu, W. A. odpůrce věděl na čem je a svět si od nich nakonec
pomohl. Zbývá se jen zbavit nebezpečí těch rudých
'
•
•
nacistů, halících se s dosti velkým úspěchem do roVšem našim milým přátelům a krajanům v le přátel. Na rudý militarismus, imperialismus a ra' Sydney a Melbourne upřímně přejeme radostné sismus, kteréžto vlastností přisuzují rudí USA, Jihoafrické republice, by se dala napsat celá řada pří. vánoce a hodně'-zdaru v 'novém roce.
kladů.
•
•
Josef a Slávka Novotných, Wollongong, NSW.
Zajímalo by mne dovědět se. zda existují doklady
' Veselé vánoce a spokojený příští rok přejeme o tom, že F. Palacký prohlásil "Byli jsme před Ra, všem přátelům a známým ze Sydney i Melbourne kouskem, budeme i po něm"", či zda se tato věta
Václav a Zdeňa Dráždilovi, dostala do dějepisných knih z popudu vyšších míst
'
27 Bridge St., Coniston, NSW. 2500 prvé republiky. Po zkušenostech, co nás ve škole
•
•
učili o Havlíčkovi a Janu Lucemburském, mám o
tomto výroku vážr-é pochybnosti. Jestliže tedy za>
ALENA, ZDENĚK, MÍŠA A PETR
cházení rakouské monarchie s Haviíčkem a Němi
ŠOLÍNOVI Z 1VANHOE, VÍC.
covou bylo poměrně shovívavé při porovnání s tím,
přejí
všem
přátelům
a
známým
i
jak by vlády ve střední Evropě s rebely zatočily ny; hodně radosti o vánocích a plnou spokojenost
ní ve dvacátém století, naskýtá se otázka, proč se
'
a úspěchy v novém roce
staré Rakoasko-Uhersko vůbec bouralo. Snad se rozbití Rakouska z krátkodobé perspektivy jevilo jako
jediné řešení. S hlediska dlouhodobé perspektivy •—
VESELÉ VÁNOCE
jak se ukázalo — to byl čin neuvážený, nezodpovědt
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ný a jako velký luxus z hlediska počtu obyvatel a
l
přeje
zeměpisné polohy nového státu. Osvobozena na dva•
CHARLES R. SUDEK, SYDNEY
cet let. ani ne na jednu generaci, žije naše vlast
už po 29 roků. s výhledem na neurčito, pod vládou
největších lhářů, zlodějů a mafie všech dob — bilance vskutku pasivní. Z bláta chviličku na sluníčko
i
Namísto jednotlivých pozdravů
a pak na delší dobu ještě do větší louže. Přitom ta?
přejeme tímto všem přátelům a známým
kové Rakocsko-Uhersko obrozené po vzoru švýcarska
I .
v celé Austrálii
a Velké Británie by bylo tvořilo jedinečnou protivák příjemné vánoce a šťastný, a veselý nový rok.
^
E. & B. Vosáhlovi, Brighton, Vic. hu mezi expansi německou a vglkoruskou.
•
•
Zachováni tohoto státu nebylo možné pro nesvornost
£
Všem přátelům přejí požehnané a šťastné
jeho národů. Položme si otázku, koho máme ,vlastně
p
vánoční svátky
rádi. Již doma jsem slyšel Od krajanů nemístné stížMarcela a Josef Čechovi z Mporooducu, Vic.
nosti na Slováky, Poláky, Maďary, s nimiž jsem
|
•
•
většinou dobře vyšel při nejmenším jako s Čechy,
mnohdy i lépe. Máme rádi Jugoslávce, Angličany a
Radostné prožití vánoc
Američany — snad proto, že s nimi nesousedíme,
t
a plnou spokojenost a úspěchy v roce 1978
však ono by se už něco proti nim našlo, kdybychom
p
přejí všem přátelům
byli sousedy.
£
Milda a Dáša Kratochvílovi
js
Ellis Ceramics, AÚbotsford, Vic.
Němec je samozřejmě odvěký nepřítel, to nám už
vtloukali do hlavy ve škole, tak tedy proti Němcům
fr
•
•
třeba i s ďáblem. Tvůrcům prvé republiky nebylo
|
Veselé vánoce a příjemný celý příští rok
staré Rakousko dost dobré, tak za to máme teď
i
přeje všem svým přátelům a známým
asi něco lepšího. Nejsmutnější na tom je, že ty druř
Marie a Tonda Slabikoví
hé národy bývalé monarchie také nebyly lepší, a v
f
7 Ising St., Newcomb, Geelong, Vic.
tom je celá ta tragedie. Jeden národ se vždy snažil
^
*
*
ten druhý doběhnout, místo aby držely pohromadě
i Plnou spokojenost o vánocích a v celém příštím a počítaly s tím, že by mohlo přijít něco horšího.
Doufejme, že v porobě k tomu dozrají.'
L roce srdečně přejí všem přátelům a známým
Vzhledem k tomu, že větší národy než je náš, net
MIREK A KÁJA KRUPKOVI
mohou v dnešní době jednat tak suverénně, jak
f
Camberwell, Vic.
tomu bylo v r." 1918 u nás, přestaňme myslit v intencích českých, československých, českopolských, neboť
* *
.
vzhledem k počtu obyvatelstva a zeměpisné poloze
f Veselé vánoce a hodně úspěchů v příštím roce si nebude moci každý malý národ hrát na vlastním
I
přejí srdečně
písečku. Poučme se z historie.
L
FERDA Á VÉRA HERZOVI
K. Novotný, Hanau, Z. Německo
i
St. Kilda, Vic.
Všem členům a přátelům Čs. klubu v Adelaide
přeji veselé vánoce a mnoho štěstí v novém
roce. Vzpomínající
M. Krutská-Waghorn z Perthu
•
•

í

* *

Í

**

1

\

ŠIMKOVÁ
Australian Opera Co.
Sydney O. H„ 2000

Příjemné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým přátelům a známým

IRENA A JOSEF KADANĚ
4 Wilkinson St., East Burwood, tel. 232-5574
Finance Brokers,

¥
*
Radostné vánoce a požehnaný nový rok 1978
přeje svým zákazníkům a přátelům
LUBOŠ PERGL,

optický závod,
26 Argyle Pláce,
Carlton, Vic. 5053
•
•
SRDEČNÝ VÁN©ČNÍ POZDRAV
VŠEM ČECHŮM A SLOVÁKŮM
zasílá
VLADIMÍR BAYER,

zlatník,
Melbourne
*
*
Příjemné vánoce
a
mnoho spokojenosti v příštím roce,
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
EXQUISITE FURNÍSHING CO.
OTTO VANĚK

la Carters Ave., Toorak Village, Vic!
Telefon:. 24-2044
RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ÚSPĚŠNÝ ROK 1978

přeje Vám všem a na další přižeň se těší
A. PROCHÁZKA,
majitel kadeřnického závodu
Telefon 527-3725 večer a o víkendu 25-5831
Salón č. 1:
Coiffure de Jour,

813 Glenhuntly Rd„
Caulfield South,
telefon 523-6308
Salón č. 2:
Harlequin,

136 Burke Rd„ .
East Malvern,
telefon 25-5831
Salón č. 3:
Leahs,

231 Carlisle St.,
Balaclava.
telefon 527-3725

GREEN GABLES CHALET
Warburton
MANŽELÉ ZDENA A FRANTA
KŮRKOVÍ
SRDEČNĚ PŘEJÍ
VŠEM PŘÁTELŮM A HCSTÚM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ"
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO ROKU
Telefon: Warburton (059l x-Z^TT
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Kdo do Argentiny ?
(Pokračování se strany 24)
mužstva a bratislavského ŠK Laco Kubaly, který je
už 8 roků trenérem španělského národního mužstva.
1. Španělsko 6 bodů, skóre 4 : 1 ; 2. Rumunsko 4 b.
( 7 : 8 ) ; 3. Jugoslávie 2 body ( 6 : 8 ) .
Skupina IX.: — Debakl sovětské kopané;

Maďaři se stali vítězi této skupiny, když z dalších
bojů vyřadili reprezentanty SSSR, podle vylosování
v Gueatemale museli však v rozhodujících bojích;* nastoupit proti třětímu týmu závěrečné kvalifikace
Jižní Ameriky, proti fotbalistům Bolívie (ti vyřadili
z bojů dvojnásobné misry světa Uruguayce), nad kterými zvítězili nejen v Budápešti suverénně 6 : 0 , ale
i ve vysokohorském La Pazu 3 : 2.
Jižní Amerika

Vítězové třech jihoamerických skupin sehráli závěrečný kvalifikační turnaj, ze kterého první dva:
Brazilci a Peru postoupili na mistrovství světa, třetímu — Bolívii byla dána ještě šance prosadit se
proti vítězi 9. evropské skupiny, Maďarům, ale neuspěli.
Azijsko-Oceánijskou skupinu

vyhráli bez prohry fotbalisté Iránu, kteří v závěrečných bojích šestkrát vyhráli, pouze dvakrát remizovali, a tak dosáhli 14 bodů s impozantním skórem
12 : 3; druhá skončila s 10 body Jižní Korea, třetí
s 9 body Kuwait, čtvrtá se 7 body Austrálie a poslední Hongkong, který prohrál všech 8 utkání kvalifikace.
Podle očekávání

DOMOVA

19. 12. 1977
V poolympijském

NejlepšÍ: Juantorena a Ackermannová

Sportovní redakce americké tiskové agentury UPI uspořádala í tentokrát anketu nejlepšího světového
sportovce 1977, ze které vyšli vítězně olympijští přeborníci v lehké atletice: stejně jako loni Kubánec
Alberto Juantorena a východoněmecká reprezentantka Rosemarie Ackermannová, kteří se, letos zjapsali
do seznamu světových rekordmanů.
MUŽI:
1. Alberto Juantorena (Kuba) — lehký atlet;

Sovětský dopisovatel švýcarského časopisu "Sport""
Vladimír Vodník informoval nedávno čtenáře tohoto
curyšského časopisu o úplat.kové aféře v sovětské ko
pané, ke které došlo na finálovém turnaji "státních
statků a kolchozů" v severokazkazském Stavropolu
v soutěži o Zlatý pohár podzimu. Už v úvodu píše.
že na této příhodě není nic vymyšleno, že jde jen
a jen o holá fakta, která by bývala zůstala asi tajemstvím, kdyby o nich nereferovala moskevská Komsomolskaja Pravda.
. Vše začalo na podzim minulého roku. Jeden z vedoucích spolupracovníků místní krajové sportovní komise a rozhodčí závěrečného turnaje Ceny zlatého
podzimu Ostapovič si v provinčním městečku Neftakmansku vyhledal před zápasem vedoucího mužstva
sóVchozu Michajla Batajeva a řekl mu: "Chcete vyhrát pohár? Dejte mi 200 rublů, jednoho berana a
tři pytle cibule a- pohár bude v á š ! " Batajev, který
byl v tvrdém fotbalovém obchodu ještě nováčkem,
nezkušeným funkcionářem, se prý pozastavoval nad
ultimativním
požadavkem rozhodčího Ostapoviče,

5. Vladimír Ješčenko (SSSR) — lehký atlet;

v rámci mezistátního trojutkání USA — SSSR — Poltento dvojnásobný olympijský přeborník z OH v Mont- sko ve víceboji na americké půdě zdolal tento juniorrealu na 400 m a 800 m posunul hranici světového ský skokan do výšky fantastických 233 cm 152 bodů
6. Vasil Alexejev (SSS'R) — vzpěrač;
rekordu na 800 m n a 1:43,4 min.
345 bodů
2. Niki Lauda (Rakousko) —automobilový závodník; na světovém šampionátu v západoněmeckém Stuttpo jednoroční přestávce se stal podruhé na italském gartu obhájil znovu své světové prvenství v superFerrari mistrem světa, což je po jeho loňském vážném těžké váze a vytvořil v r. 1977 celou řadu nových
126 bodů
zranění, kdy bojoval v nemocnici o život, velkým svcětových rekordů
7. Carlos Monzon (Argentina) — rohovník;
překvapením
298 bodů
byl označen experty za jednoho z nejtechničtějších
3. Bjórn Borg (švédsko) — tenista;
60 bodů
ve Wimbledonu úspěšně obhájil titul neoficiálního rohovníků
8. Edwin Moses (USA) — lehký atlet;
mistra světa v pánské dvouhře, když si v závěrečném utkání poradil i po finanční stránce s nejúspéš- olympijský přeborhí-k z r. 1976 v Montrealu n a 400
nějším světovým tenistou Američanem Jimmy Con- m překážek zaběhl na amerických přeborech ^ Los norsem
211 bodů Angeles v této své disciplině nový světový rekord
47,45 vt.
53 bodů
4. Ingemar Stenmark (švédsko) — lyžař;
jeho skvělé výkony ve speciálním a v obřím slalo9. Guillermo Vilas (Argentina) — tenis;
mu mu i přes neúčast v soutěžích sjezdařů stačily jeden z nejúspěšnějších světových tenistů vůbec, stal
k znovuzískání Světové trofeje lyžařů alpských discip- se i v r. 1977 vítězem celosezónní tenisové soutěže
lin
174 bodů Grand Prix (všechny starty předem určených turnajů, se přesně bodují)
48 bodů

PŘÍBRAM NEJVĚTŠÍ SENZACÍ PODZIMU
mexičtí fotbalisté se stali vítězi severo-středoamerické skupiny o postup na mistrovství světa.
Věru přetěžká bude cesta do 1. fotbalové ligy. V
O 16. účasníku závěrečných bojů mistrovství světa nové reorganizaci čs. kopané, která vstoupila v platsé rožhodlo 11. prosince v Tunisu, kde domácí fotba- nost letos na podzim, jsou druhým stupněm fotbalu
listé porazili Egypťany.
tři Národní ligy po 16 mužstvech, ze kterých pouze
jedno postupuje mezi extratřídu. Podzimní, prvá 7 část
sezóny 1977-78 jasně naznačila, že se na jaře ještě
LAUDŮV "PROTOKOL"
rozpoutá velký boj nejen o postup, ale i o udržení
v Národní lize.
Dvojnásobný automobi- které nemají také na svěNejvětším překvapením "podzimu" bylo mužstvo
lový mistr světa Rakušan tě obdoby. 801etý "comNiki Lauda jezdil na vo- mendatore" Enzo Ferrari Příbrami, které mělo snad nejvyrovnanější výkony
zech ' italské automobilky je pro Italy úplným mý- ze všech 48 klubů Národních lig a do jarních bojů
Ferrari od r. 1974, nyni tem, posvátnou osobností, půjde s tříbodovým náskokem před mužstvy Vlašim
po odchodu ke konku- a podle toho se také cho- a Mladá Boleslav. Tabulka A skupiny Národní ligy:
renčnímu Brabhamu dělá vá. "Když jsem k němu 1. Příbram 24 bodů; 2. Vlašim, 3. Mladá Boleslav
^
jakousi čtyřletou bilanci, zpočátku chodil bez ohlá- (po 21 bodech).
V " B " skupině Národní ligy mělo nejlepší finis
v které zaznamenává ne- šení," píše Niki Lauda, " a
jen oba světové tituly, 15 pozdravil
jsem
"Ciao, mužstvo Liberce, které v závěru podzimu vyrovnalo
vítězných Grand Prix, ale Renzo," byl z toho mnoh- náskok soupeřů a pouze horší brankový poměr v poi různé zákulisní intriky a dy úplně šokován. Pak si rovnání s Frýdkem je dělí od vedoucího mužstva tazranění. To všechno je ob- na to zvykl, a myslím, že bulky. 1. Frýdek, 2. Liberec (po 19 . b.); 3. Opava,
saženo v Laudově knize jsem byl jediný, kdo se 4. Hradec Králové (po 19 b.); 5. Jablonec 17 bodů.
"Podzimním vítězem" C skupiny Národní ligy (slonazvané "Protokol",' s mu z návštěvníků neklapodtitulkem "Moje čtyři ně!. Nemám rád "historic- venské), která bude mít na konči sezóny tu výhodu,
léta s Ferrari", která vy- ké zásluhy" a kult osob- že vítěz nastoupí k boji o postup do I. ligy proti
šla před vánocemi ve Víd- nosti, a podle toho jsem vítězi kvalifikačního boje mezi oběma českomoravni a m á 260 stran.
se také choval: měl jsem skými skupinami Národní ligy (A a B), se stalo
Niki Lauda tu jasně ří- před svým šéfem respekt, mužstvo Nitry. Získalo 23 bodů. o bod více, než VSS
ká, že automobilka Ferra- ale řekl jsem mu vždy Košice, tedy dva bývalí prvoligoví příslušníci jsou
ri je jedinečná na světě vše otevřeně, na rovinu. na dvou prvních místech soutěže. Po 21 bodech mají
-T- nemá v mnohém konku- Snad to nebylo ani dob- pak fotbalisté ČH Bratislavy a Povážské Bystrice,
renci —, ale člověk prý ré. já však už jsem tako- kteří "přezimují" na třetím respektívě čtvrtém místě C skupiny Národní ligy.
se tam setká s problémy, vý a jiný nebudu!"

Vítězství za 200 rublů,
berana a t ř i pytle cibule

roce 1977

přesto se dostal do pokušeni. "Vyhrát pohár by nebylo špatné?" Váhal, ale nakonec podlehl. Neměl
však požadované naturálie pochopitelně při sobě a
v pokladně nebylo ani tolik peněz. Odjel proto ihned
n a státní statek, přivezl tři pytle cibule a v náhradu
za berana 20 kg hovězího masa. Vše předal rozhodčímu se.slibem, že i s těmi rubly bude ještě včas vše
v pořádku. Cibulová pečeně rozhodčího Ostapoviče
byla zajištěna, stejně jako vítězství jedenáctky státního statku. K tomu dodal Batajev později: "Před
utkáním jsem dal Ostapovičovi z klubovní pokladny
pouze 50 rublů jako zálohu na těch slíbených 200.
Více peněz jsem z pokladny při dobré vůli vzít nemohl. Vždyť jsem musel živit hráče!"
A tak společně s mužstvem (které bylo zasvěceno
do celé záležitosti) se Batajev těšil na okamžik, kdy
jeho fotbalisté budou oslavováni jako vítězové poháru. Všichni byli zajedno: těch zbývajících 150 rublů
už pak rozhodčí Ostapovič nedostane, ať dělá co
umí. A ták se také stalo.
Michajl Batajev však nebyl jediný, kdo rozhodčího podplatil. Ostapovič inkasoval totiž 150 rublů od
vedoucího funkcionáře mužstva soupeře, jedenáctky
Automobilist, Sčebody, který později před vyšetřujícími orgány smutně prohlásil: "Byli jsme podvedeni/ pohár jsme -nezískali. Věděli jsme však hn'ed,

10. Eric Heiden (USA) — rychlobruslař;

tento americký junior se stal v r. 1977 nejen mistrem
světa rychlobruslařských nadějí, ale získal světové
prvenství i v kategorii seniorů a vytvořil několik světových rekordů
42 bodů
1., Rosemaríe
lehká atletka;

ŽENY:
Ackermannová

(V.

Německo)

—

tato naprosto suverénní vítězka ankety nejlepší světové sportovkyně r. 1977 jako první výškařka histo^
rie zdolala 26. srpna v, Berlíně výšku 200 cm, aby
pak posunula svůj vlastní "světák" na 2,00 m
389 bodů
2. Chris Everfová (USA) — tenistka;

v současné době nejlepší světová hráčka, která si
n a turnajích přišla na částku přes půl miliónu dolarů
203 bodů
3. Marien

Marlies

Oelsnerová

(V. Německo) —

lehkoatletická sprint-érka, držitelka světového rekordu na 100 m
192 bodů
4. Lisemarie Morerodová (Švýcarsko) — lyžařka;

vítězka celosezónní soutěže o Světovou trofej 166 bodů
5. Irena Szewfnská (Polsko) — lehká atletka

6.

Nadia Comaneciová

132 bodů

(Rumunsko) — sportovní

gymnastka

109 bodů

7. Petra Thuemerová (V. Německo — plavkyně

8. Virginía

Wadeová

(V.

Británie)

Wimbledonu

99 bodů

— vítězka .

. 92 bodů

9. Ulrika Tauberová (V. Německo) — plavkyně

10. Helena Fibingerová (ČSR) —

81 bodů

posunula světový rekord ve vrhu koulí na 22,32 m.
že: jsme nebyli jedinými, s . kterými rozhodčí v této
aféře vešel do styku."
Kdo na' celé záležitosti "vydělal", bylo třetí mužstvo závěrečného turnaje "Kaliminskij", jehož funkcionáři hned v zárodku odmítli nabídku pana rozhod-,
čího Ostapoviče a žádaných 100 rublů nedali. A byli
to oni, kdož vše přivedli na světlo boží, informovali
redakci Komsomolské Pravdy,' která "případ" zvěře j-nila.
Státní prokuratura. v . Stavropolu si- na tomto případě ráda zgustne, neboť se na celé aféře podíle1i fotbalový funkcionář Lazianikov a šéf krajové správy společnosti "Sportlottc" Tunojev. "Moskva je daleko," mysleli si všichni zainteresovaní na úplatkové
aféře na Kavkaze, kteří jsou obžalováni i z podvodného účetnictví v klubech, z falešných účtů, vymyšlených podpisů při vyplácení oďmen za cesty atd. Všichni provinilci byli mezitím zbaveni svých funkcí a doživotně distancováni z jakékoli činnosti spojené se
sportem. Výsledky závěrečných pohárových bojů byly anulovány a pan rozhodčí Ostapovič a jeho kumpáni čekají na soudní řízení. Z těch 20 kg hovězího
masa nemá rozhodčí Ostapovič už dávno nic. Snad
mu zbyla ještě cibule, a bezpochyby i vztek: vždyť
vítěz pohárů m u je dlužen ještě 150 rublů..,Vítěz poháru, který vítězem nakonec vůbec nebyl.

19. 12. 1977

HLAS

ČS. VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
na stanici 3 CR 840 KHz:

ve středu 21. 12. od 6 do 6.30 večer (Mimořádné hu
dební pásmo): vyhrává kapela Edy Zlatého,
v úterý 27. 12. od 2 do 2.30 hod odpoledne: Český
muzikant F . Kmoch
ve středu 28. 12. od 6 do 6.30 večer: Moravanka
ve čtvrtek 29. 12. od 7 do 7.30 večer: Silvestrovský
kabaret
ve středu 4. 1. 1978 od 6 do 6.30 hod. večer: Letem
čs. světem
ve středu 11. 1. 1978 od 6 do 6.30 hod. večer: Jazz
v Praze.
Děkuji všem přátelům, kteří doprovodili na
poslední cestě mého drahého manžela, pana
MIROSLAVA GEBERTA,
děkuji za květinové dary a za všechny projevy
soustrasti, kterými se snažili zmírnit mou bolest.
Růžena Gebertová,
Abbotsford, Vic.

Děkujeme všem přátelům, kteří se zúčastnili
v pondělí 5. prosince 1977 mše v Heidelbergu,
kamarádům za poslední zpěv a všem, kteří doprovodili

EMILA

na jeho poslední cestě do Springvale. Dále děkujeme krojovanému družstvu žen Sokola Melbourne za čestnou stráž a starostovi za projev,
dudákovi Zachovi -za "Slunko zlaté" a všem přátelům za květinové dary a projevenou soustrast.
Marta, Lenka a Zuzanka Formánkovi
Rosana East, Vic.

Dne 29. listopadu 1977 zemřel následkem tragické autonehody
br. E M I L FORMÁNEK
ve věku 34 let. Zanechal zde manželku a dvě
dcerušky, kterým vyslovujeme upřímnou soustrast. Také bychom rádi řekli slova útěchy jeho rodičům, které jsme zde poznali při jejich
návštěvě.
Ztratili jsme dobrého přítele a bratra, výborného tělocvikáře, který byl vzorem všem členům
naší Jednoty. Budeme vzpomínat.
Bratři a sestry SOKOLA MELBOURNE

Povstaňte kamarádi,
přestaňte jásat a h r á t . . .

Z a Emilem Formánkem

DOMOVA

PŘÁTELÉ

HLEDAJ

Stanislava Balvína z Karl. Varů, 5íletého, který
odešel z č . v r . 1972 a v r . 1975 bydlel v Sydney-Ashfield-u (hledá přítel z Německa) a Alenu a
Josefa Moravcovy z USA, kteří byli po r . 1968 v Melbourne.
SOKOL MELBOURNE ukončil druhý rok
své obnovené činnosti a to opět za velVKřMVA mi uspokojující spolupráce a nadšeri
mr)
všech členů. Potěšující byl též zájem
zdejší čs. veřejnosti o podniky, které
Sokol pořádal. Cvičení, konané každé pondělí, byla hojně navštěvována. První cvičení po vánoční (letní) přestávce bude 6. února opět v tělocvičně Princes Hill High SehooL Arnold St., North
Carlton. Kdo se ještě nezapojil do sokolské činností,
bude vítán, zapojí-li se v novém roce.
R . K.
VÝBOR PRO VÝSTAVBU SOKOLSKÉHO
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE,

který zahájil před 2 měsíci finanční sbírku, ohlašuje
tento stav: v minulém čísle HD kvitované dary S
9.775.76, dále • J. Skálová 5 6.-, V. Ambrož S 50.- a
J . Šetek $ 1.000.-, celkem přijato S 10.831.76. K příslibům ve výši $ 9.200.- se připojuje V. Ambrož s
$ 450.-, celkem tedy přislíbeno S 9.650.-. — Peněžní
dary zasílejte laskavě na pokladníka výboru: Mr.
Z. Dub, 16 Newry St., Cheltenham. Vic. 3192 a šeky
vystavte n a "Sokol Czechoslovak National House".
Děkujeme
MATURITA Z ČEŠTINY V MELBOURNE

V letošním roce si volilo češtinu za jeden z maturitních předmětů 11 studentů a to 10 z těch, kteří
navštěvovali sobotní školu češtiny (maturitní třídu
vedla paní Stará ze státní střední školy v Princes
Hill) a jeden, který studoval externě. Jména maturantů z Viktorie: Martina Garganová, Eva Greigová,
Jiří Hanzálek, Jaroslav Jančář, Ludmila Jančářová,
J a n a Macáková, Petr Simon. Rudolf Valent, František Váňa a Luděk Wořechovský. Radim Kuchař-Cougar z Port Moresbv v Papui studoval dálkově, ale
v Melbourne skládal závěrečné zkoušky.
Češtinu jako maturitní předmět uznalo ministerstvo
školství ve Viktorii poprvé v r . 1975. I v tomto třetím roce je Melbourne jediným místem na jižní polokouli, kde je možno skládat z češtiny maturitní
zkouškv.

Z Austrálie
— Dr. Griša Sklovský byi
jmenován
předsedou
australské semívládni komise pro kordinaci rozhlasu.
— Pani I. čapková byla
zvolena členkou městského výboru v Caulfieldu,

Vic.
— I. Teska z Mont Albert,
Vic. byl přijat za člena
Australského filharmonického orchestru mladých,
kde hraje na lesní roh.
Letos maturoval na střední škole.

JANA TO DOKÁZALA

S hlubokým smutkem oznamujeme, že náhlá
smrt vytrhla nejlepšího kamaráda a trampa z
našeho středu.
KAMARÁD «EN,
šerif a zakládající člen brněnské osady "Stopař"
zůstane navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Bylo to ještě v Československu, bylo jí deset
roků a prohlásila: " . . . chci a budu lékařkou."
Bylo jí patnáct, to bylo v září 1968, kdy čtyři
dny po svých narozeninách, se svými rodiči a
mladší sestřičkou vystoupila z letadla na essendonském letišti, aby v nové zemi začala svůj nový život.
Tak jako celá řada jí podobných našich dětí to
vzala vážně, pilně studovala, aby co nejdříve překonala největší překážku — neznalost angličtiny.
Její . houževnatost a píle přinesly ovoce a o tři
roky později maturovala s vyznamenáním a byla
přijata na fakultu medicíny Monashovy university,
kde své šestileté studium úspěšně dokončila a 7.
prosince tr. promovala společně se svým manželem Petrem.
Co více k tomu dodat než . . "Jer, tak dál, J a n o ! "
Je to jistě veliký úspěch a věříme, že všichni
naši milí přátelé a známí, kterým tuto radostnou
novinu oznamujeme, včetně čtenářů Hlasu domova, se připojí k našemu přání . . "hodně štěstí a
úspěchů v budoucnosti ve Tvém lékařském povolání i v osobním životě".
Šťastní — sestra Eva a rodiče Růžka a Jožka
Kubíčkovi, Lilydale, Vic.
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* Končíme další ročník, během kterého řada z
vás opět pomáhala zasíláním informačního materiálu, komentářů, získáváním nových předplatitelů atd. Děkujeme za vaši spolupráci,
která vydávání novin velmi usnadňuje.
* V minulém čísle jsme již oznámili, že inflační
vzestup cen nás nutí žvýšít od 1. ledna 1978
roční předplatné o $ 2.00, t j . n a austr. $ 12.-,
US, Can. a NZ $ 14.-. Pro koho z čtenářů by
bylo zvýšení neúnosné, ať dá laskavě zprávu,
nebudeme je počítat.
* První číslo 28. ročníku vyjde 9. ledna 1978.
* Přejeme vám všem ještě jednou radostné
vánoce a celý rok 1978.
Hlas domova

VÁNOCE 1977 V MELBOURNE

PŮLNOČNÍ — jako poslední tři léta — v kostele
Konventu Academy of Mary; Immaculate,
Nicholson St., Fitzroy (vchod proti Exhibition Building). Půl hodiny před půlnoční budou zpívány koledy za doprovodu dudácké
muziky.
BOŽÍ HOD: Mše sv. v 10.30 v kapli Bethlehem
Hospital, Kooyong Rd., Sth. Caulfield.
SV. ŠTĚPÁNA: Mše sv. v 11.00 hod. na Šumavě,
NOVÝ ROK: Mše sv. v 10.30 hod. v Bethlehem
Hospital.
Každou neděli je česká mše sv. v 10.30 hod. v
kapli Bethlehem Hospital. Před každou mší sv.
je možnost sv. zpovědi.
Požehnané vánoce,
vše nejlepší od Boha pro rcik 1978
všem krajanům přeje
P. Josef Peksa
Příjemné svátky vánoční,
veselého silvestra a
v novém roce jen úspěchy a spokojenost

všem srdečně přejí
PAVEL OSIČKA S RODINOU

Greytown, Victoria
•
•

OSIČKďS WINEYARDS
GRAYTOWN, VIC. 3608
Telefon (056) 94-9235
(24 km z Nagambie, 26 km z Heathcote)
NAŠE VÍNA BYLA V LETOŠNÍM ROCE
OPĚT VYZNAMENÁNA

Na vinařských výstavách
v Canbeře a v Melbourne jsme dostali
zlatou a stříbrnou medaili.
NAVŠTIVTE NÁS
Ochutnávání vína zdarma

&44444444444444444
Dvacetileté zkušenosti z všestranných služeb
cestujícím v Austrálii nebo do zámoří.

Zařizujeme též cesty včetně plného zaopatření
a ochotné obstaráváme potřebné dokumenty
(pasy, viza atd.) k strávení příjemných dovalených nebo obchodních cest.
Naše zvláštní oddělení Vám může být nápomocno při organizování obchodních cest v š á »
druhu.
Obraťte se s důvěrou n a paní JEL WOSJSaxmm
(možno volat česky oeb s j t m ^ ď ž y l

A S T R A T R A V E L P t y . Ltd.
320 St. Kilda R d , WeHscsaraie 30M.
Teiefaa OS-3S5L
v ofÍDaáě w@£mmi m Ěaá. 3WS3SL
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Kdo do Argentiny?
Karel

Janovský

Skvělá bilance lehkých atletů

Sedm nových svetových rekordů

Ještě snad žádné poolympijské období v historii královny sportu — lehké atletiky — nepřineslo takové zvraty a změny v seznamech světových rekordmanů jako rok 1977. Vždyť přední světoví atleti —
muži — zlepšili 7 z 26 možných světových rekordů klasických disciplin a vytvořili desítky dalších výkonů svatové úrovně. Pohled na tabulky nám jasně říká, že na světových rekordech se podíleli lehcí atleti
čtyř světadílů — pouze Ázie zůstala stranou, zde má stále ještě královna sportu co dohánět.
Není nejmenších pochyb o tom, že na skvělé úrovni mají zásluhu i funkcionáři Mezinárodní lehkoatletické federace, kteří počátkem září uspořádali v západoněmeckém Duesseldorfu poprvé soutěž o Světovou trofej reprezentačních týmů, ria kterou se atleti ve všech koutech světa po celé období velmi pečlivě
připrapovali. Pravda, Světovou trofej mužů získali nečekaně reprezentanti V. Německa, ale každému,
kdo se jen trochu zajímá o lehkou atletiku, musí býf jasné, že sportovní velmocí číslo jedna jsou stále
Spojené státy. Jejich doména sice není už tak velká jako v minulosti, ale přece jen v masovosti nemají Američané ještě konkurenci. Jistě je ve světovém souboji dohánějí atleti jiných světadílů — především Afričané —, ale i tentokrát nutno říci, že reprezentanti USA jsou ještě stále světovou jedničkou.
Na světových rekordech se tentokrát podíleli — stejně jako Kubánci — dvěma světovými rekordy.

V jednotlivcích byl v r. 1977 postavou číslo jedna
íympijský přeborník v běhu na 400 m překážek
jlletý Američan Ed Moses, který na amerických
mistrovstvích v Los Angeles posunul světový rekord
v této disciplině na fantastických 47,45 vt. — Na
kdysi velkou slávu amerických sprintérů navázala
letos v duesseldorfských bojích Světové trofeje americká štafeta, která zaběhla 4 x 100 m v úžasném
čase za 38,03 vt.
Velký vzestup v lehké atletice zaznamenala v posledních sezónách Kuba, která se letos může pochlubit rovněž dvěma novými světovými rekordy. Těžko
říci, který z. nich. je hodnotnější, kvalitnější, zda
skvělý čas 1:43,4 min., kterým dvojnásobný olympijský přeborník z Montrealu na 400 m a 800 m Kubánec Alberto Juantorena zlepšil světový rekord na
800 m, či výkon 13,21 vt., kterého dosáhl jeho krajan
Alexandro Casanas v běhu n a 110 m překážek. Oba
dva Kubánci dominovali na akademických hrách v
Sofii, kde získali "světové tituly" ve svých disciplinách.
Snad největší senzací letošního roku v lehké atletice
byl však světový rekord až dosud neznámého Samsona Kimombvý z Keni — 10.000 m za 27:30,5 min.,
a nečekal se ani nový světový rekord Novozélenďana
Dicka Quaxe .na 5.000 m, které zaběhl za 13:12,9 min.
J e třeba dodat, že oba tyto světové vytrvalecké rekordy byly vytvořeny ve Skandinávii, kde jsou podle
názoru znalců v letních měsících nejlepší podmínky
pro běžce dlouhých tratí.
POHÁR UEFA

První utkání 3. kola mezinárodní fotbalové soutěže
"Poháru UEFA" proběhla ve znamení vítězství všech
8 domácích týmů — hosté se zmohli na jediný gól.
O největší překvapení se postarali fotbalisté Eintrachtu Frankfurt (NSR), kteří doma deklasovali trojnásobného vítěze Poháru mistrů evropských zemi FC
Bayern Muenchen 4 : 0 .
Další výsledky 3. kola: 1. FC Magdeburk — RC
Lens (Francie) 4 : 0, Dynamo Tbilisi — Grasshoppers
Curych 1 : 0, PSV Eindhoven (Holandsko) — Eintracht
Braunschweig (NSR) 2 : 0 . FC Carl Zeiss Jena —
Standart Lutych 2 : 0. Bašti a (francouzská liga) —
AC Turín 2 : 1 , Aston Villa — Atletico Bflbao 2 : 0 a
Iuswich Town (Anglie) — CF Barcelona 3 : 0.
SOVĚTSKÝ

Mezinárodní bruslařský
svaz zastavil letos všem
sovětským
krasobruslařským rozhodčím n a 1 rok
činnost kvůli jejich stranickému rozhodování na
vrcholných podnicích. Sovětská federace poslala sice protest, ale nejvyšší
.bruslařský orgán trval na
svém rozhodnutí. To pochopitelně sovětské funkcionáře podráždilo a jak
nyní hlásí .francouzský
sportovní deník L'Equipe
— prý z dobře informo-

BOJKOT?

váných kruhů — nebude-li
toto rozhodnutí změněno,
bude
SSSR
bojkotovat
příští evropský šampionát
v krasobruslení a tanci na
ledě. který bude probíhat
od 31. ledna do 4. února
,1978
ve francouzském
Štrasburku. V tom případě však by asi Mezinárodní bruslařský svaz ISU nedovolil sovětským krasobruslařům startovat na
březnovém světovém mistrovství v Ottawě.
— O —

A konečně: děláme-li bilanci královny sportu v poolympijském roce 1977, nelze opomenout ani senzační
výkon sovětského skokana do výšky juniora Vladimíra Ješčenka, který při mezistátním trojutkání USA
— SSSR — Polsko ve vícebojíeh na americké půdě
zdolal fantastických 2,33 m.
Rok 1977 v lehké atletice bude tedy patřit k nejlepším lehkoatletickým obdobím vůbec, a přesto by
bylo bláhové se domnívat, že tyto světové rekordy
jsou už na hranici lidských možností. Jistě se i v
budoucnu najdou talenti, kteří novými tréninkovými
metodami a svou pílí a nadšením dále zlepší tyto
beztak už fantastické výkony. Královna sportu se
tedy ani v poolympijském období, které mělo být
výměnou generací, nezastavila, šla dopředu na celém světě, a to je na ní stále to krásné.
Zbrojovka Brno podzimním mistrem

Fotbalová liga
Největší senzací podzimní části 1. čs. fotbalové ligy
byly výkony brněnské. Zbrojovky, jejímž trenérem je
bývalý slavný čs. reprezentant a jediný Čechoslovák,,
který se stal evropským "fotbalistou roku" (1962)
Josef Masopust. Zbrojovka šla i na cizí půdě od vítězství k vítězství, ve 14. kole podzimu deklasovala
doma Spartak Trnavu 4 : 0 a stala se podzimním
vítězem soutěže. Mužstvo nemá ve svých řadách —
až snad na nováčka v reprezentačním týmu Kroupu
— hráče zvučných jmen, je to vyrovnaný, bojovný
tým, který i na hřištích soupeřů nebarikáduje, hraje
otevřenou kopanou, a to mu vlastně vyneslo "podzimní prvenství"12. kolo: Iníer Bratislava — Banska Bystrica 5 : 0,
Zbrojovka Brno — Bohemians 2 : 0 . Jednota Trenčín — Plzeň 0 : 1 , Sparta P r a h a — Trnava 1 : 0 ,
Teplíce — Dukla P r a h a 1 : epžilina — Baník Ostrava 2 : 1, Tatran Prešov — Sf&van Bratislava 1 : 0 a
Slavia P r a h a — Lokomotiva Košice ! : 0.
13. kolo: Slovan Bratislava — Slavia Praha 1 : 2,
Bohemians — Tatran Prešov 2 : 2, Baník Ostrava —
Zbrojovka Brno 1 : 1, Spartak Trnava — Žilina 1 : 1,
Dukla P r a h a — Sparta P r a h a 3 : 0 , Plzeň — Teplice
3 : 0, Dukla Banska Bystrica — Trenčín 2 : 0 a Lo
komotiva Košice — Inter Bratislava 2 : 0.
14. kolo:: Slavia P r a h a — Inter Bratislava 1 : 1 ,
Jednota Trenčín — Lokomotiva Košice 0 : 1, Teplice — Dukla Banska Bystrica. 0 : 1, Sparta P r a h a —
Škoda Plzeň 2 : 1, Žilina — Dukla P r a h a 1 : 2, Zbrojovka Brno — Spartak Trnava 4 : 0, Tatran Prešov
— Baník Ostrava (pro nezpůsobilý termín odpodlo
a bude se dohrávat později), Slovan Bratislava —
Bohemians P r a h a 1 : 1.
Tabulka: 1. Zbrojovka Brno 22 bodů, skóre 38 : 13;
2. Dukla P r a h a 17 b., skóre 30 : 15; 3. Lokomotiva
Košice 17 b., skóre 24: 16; 4. Slavia P r a h a 17 b.,
skóre 20 :18; 5. Bohemians 16 b.; 6. Škoda Plzeň,
7. Inter Bratislava (po 14 b.); 8. Tatran Prešov, 9.
Sparta Praha; 10. Dukla Banska Bystrica (po 13
b.); 11. Teplice, 12. Jednota Trenčín, 13. Slovan Bratislava (po 12 b.); 14. Spartak Trnava 11 b.; 15.
Baník Ostrava 10 b.; 16. Žilina 7 bodů. — Tatran
Prešov a Baník Ostrava m a j í jedno (vzájemné)
utkání k dobru.

Věru přetěžká byla cesta n a fotbalové mistrovství
světa r . ,1978 v Argentině. Ze 106 zemí, které sé při-"
hlásily, pouze dvě: Německá spolková republika jako obhájce a Argentina jako pořadatel, si zajistily
přímou účast, jinak fotbaloví reprezentanti 104 států museli bojovat o letenky do Buenos Aires. Boje
v kvalifikačních skupinách byly tvrdě, mnohdy dramatické, a neobstála v nich přední světová mužstva,
jako dvojnásobní mistři světa Uruguayci, mistři světa z r. 1966 Angličané, Jugoslávci, Čechoslováci a
další mužstva zemí, ve kterých je kopaná sportem
číslo jedna.
Jak skončily boje v jednotlivých skupinách?
Evropa
Skupina !.: Polsko suverénním vítězem;

držitelé bronzu světového šampionátu z r. 1974 v NSR
ze 6 utkání 5 vyhráli a pouze doma s Portugalci remizovali, a to už v době, kdy měli letenky do Buenos Aires v kapse. Konečné pořadí: 1. Polsko 11 bodů, skóre 17 : 4; 2. Portugalsko 9 b. (12 : 6); 3. Dánsko 4 b. (14 : 12); 4. Kypr 0 bod. (3 : 24).
Skupina II.: Itálie těžila z nespravedlivého s y s t é m u ;

dvojnásobní mistři světa. Italové měli v konečném
pořadí stejný počet 10 bodů jako mistři světa z r.
1966 Angličané, squadra azzurra však postupuje, neboť nastřílela v "nudných zápasech" Finsku respektive — a snad především Lucembursku — více gólů.
Konečné pořadí: 1. Itálie 10 bodů, skóre 18: 4; 2.
Anglie 10 b. (15 : 4); 3. Finsko 4 b. (11 : 16); 4.
Lucembursko 0 bod (2 : 22).
Skupina III. — Skvělí R a k u š a n é ;

Rakouští fotbalisté byli překvapením skupiny. O jejich triumfu rozhodla skutečnost, že jejich největší
rivalové východní Němci ztratili doma velmi cenný
bod s Tureckem (zápas v Lipsku skončil 1 : 1 ) . Konečné pořadí: 1. Rakousko 10 bodů, skóre 14 : 2; 2.
V. Německo 9 b. ( 1 5 : 4 ) ; 3. Turecko 5 b. ( 9 : 5 ) ;
4. Malta 0 bod (0 : 27).
Skupina IV. — Podle očekávání — H o l a n ď a n é ;

poražení finalisté posledního světového šampionátu
Holanďané sice remizovali doma s reprezentanty Severního irska 2 : 2, pak však vyhráli vše, co se vyhrát dalo. Pořadí: 1. Holandsko 11 bodů, skóre 11 : 3;
2: Belgie 6 b. (10 : 3); 3. Severní Irsko 5 b. (4 : 9);
4. Island 2 b. (2 : 12).
Skupina V.: — Moderní fotbal Francouzů;

Po 12 letech se francouzští fotbalisté probojovali na
mistrovství světa a to zaslouženě, neboť hráli moderní, útočnou kopanou, proti které nenašli jejich
největší rivalové ve skupině Bulhaři v posledním
utkání v Paříži vážnější zbraň (Francie vyhrála 3 : 1 ) .
1. Francie 5 bodů, skóre 7 : 4; 2. Bulharsko 4 b.
( 5 : 6 ) ; 3. Irsko 3 b. (2 : 4).
Skupina VI.: — Švédové;
pomocí švédských fotbalistů, kteří jsou roztroušeni
v různých evropských mužstvech, si vybojovali zaslouženě účast na mistrovství světa. Konečný stav:
1. Švédsko 6 bodů, skóre 7 : 4; 2. Norsko 4 b. ( 3 : 4 ) ;
3. Švýcarsko 2 body ( 3 : 5 ) .
Skupina VIL — mistři Evropy neuspěli;

postoupili Skoti, kteří měli ze všech tří účastníků
nejhorší premiéru (prohráli v Praze 0 : 2 ) , pak však
tak trochu zásluhou mimořádného výkonu Walesu ve
Wrexhamu v utkání s ČSR a pak tím, že. Wales dal
přednost pokladně a ne výsledku a sehrál odvetu se
Skoty na neutrální půdě v Liverpoolu, se stali vítězi,
skupiny: 1. Skotsko 6 bodů, skóre 6 : 3 ; 2. ČSR 4
b. ( 4 : 6 ) ; 3. Wales 2 body (3 :.4).
Skupina VIII.: — Španělsko;

Z počátku se zdálo, že o triumfu Rumunů není nejmenších pochyb, neboť porazili doma nejen Španěly,.
ale vyhráli venku nad Jugoslávci. -Závěr však patřil
Španělům, kteří vyhráli 30... 11. rozhodující utkání
nad Jugoslávci v Bělehradě 1 : 0; Je to také -velký'
úspěch čs. exulanta, bývalého hráče čs. národního
(Pokračování na straně 22)
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