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Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Karel Wendt
^ Před dávnými a dávnými časy vládnul zemím
českým a slovenským zlý drak sovětského bolševismu.
Drak sežral princeznu svobody i prince spravedlnosti a přikusoval k nim Podkarpatskou Rus. Hodní
a stateční komunisté tuzemského původu stkali, ""štriČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER kovali" palčáky pro sirotky, mysleli to dobře a neměli s řáděním draka nic společného. Prostý lid
Ročník X X V I I I .
Melbourne 1. května 1978
Číslo 9. zatím úpěl, manifestoval a budoval socialismus.
Až jednoho dne, když už národa bylo nejhůře,
otevřela se Prašná brána. A Me — na bájných komoních vyjížděli rytíři s blesky metajícími srpy a
kladivy pod náhle nalezeno« č e r v m o d r o - b í l o u zástavou: Dubček, Smrkovský. Černík, za nimi v těsném
sledu generál Svoboda s elegantní brigadýxkou a
sbírkou medailí, za kterou by se nestyděla jedenáctka
Goeringů, Žukovů a Ifmoseafcfc. l i d zvedl Elavy,
zajásal a zvolal. "aazdSáár" a "ptáci čest"*, neboť
PO U Z Á V Ě R C E TOHOTO Č Í S L A DOŠLA Z NEW Y O R K U Z P R Á V A , Ž E TAM Z E M Ř E L NA R A K O V I N U
věděl, že rytíři od Prašné brány ECSCHI svobodu a
P L I C V NOČNÍCH HODINÁCH 20. DUBNA N E J V Ě T Š Í Č E S K Ý NOVINÁŘ MODERNÍ D O B Y , KOMENTÁnefalšovanou demaěxacíí. zs- mnos draku hlavu moTOR A S P O L U T V Ů R C E P O L I T I C K Ý C H I D E J Í F E R D I N A N D P E R O U T K A .
nopolu moci jedné steasy. IM si b f i Jsi. protože,
"Úsilí demokracie, aby jak tak koufeal z xytSe s a rsnáře. viděL že si jsou
. Ferdinand Peroutka se
slovům byl vrácen počest- podo&eí jako viejoe lejcá. že viskŤim. do jeduoíKi získali
narodil 6. února
1895 v
ný obsah, aby pojmy zno- zázrakem s#es- aec J§sfe8as«ši
Praze. Novinářskou činBoiiofeL aéjalt I® s ^ ^ j a S f o . Drsk sovětského boivu byly jasně definovány,
nost zahájil jako redaktor
šeTisma sí p ř í m í zja. pomoc- psjfiaíaiá dráčata. Hodní
je víc než politický boj.
rubriky výtvarného umění
ryxíti. šíieS sž sypaóaš tai. B b š j t . že ío sna3 ani
To je zápas o to. aby za- ae&jio BflhÉgf jaasžaá, pmfflpWf a^paru nepřátel a byv listě " Č a s " . Po vzniku
stalo zachováno je&BQ i
Československé ' republiky
se «»PT? taSríis PNÁSAIIÁTEBI říká. po- Káčině
,
velkých dědictví po rnfr.^- s o t & ě .
byl. spoluzakladatelem a
S s j f a pe&ánsa se srzjaasýiH koncem, které chyběi
lých generacích — s§»jeredaktorem deníku "Tri^
se cázácký drak. jemuž
ní lidí slovy. Saesš «dpcbuna" a v těchto létech
Žyi» ř ř e a S r i z »
^ » j e a e c a bratr", dostal do
vídaií skucečccsiL '
se stal nejmládším členem
aesné1 a
saa "s^jen^nlHě iezl do té části těla, ze
"pátečníků",
kteří
se
Zato vyprávěla jímavě o
U p S e f i o s i PtxwBuz•rtK^jcá-qR njUxJgejjch- jejichž jedinou touhou bylo
scházeli u bratří Čapků
~ry'cři HIL
jssifs* sáStí; s S á e a as®c. Čtenářům se moc líbila. Šla na
a jejichž předním členem
se nad tas ffitíše lyiŽHBSr • S j t SĚSÍ se z IM "bestseller" a pohádkáxi rozhodli.
byl T. G. Masaryk. Od
1CC: prainSro ÍCT&ES® ása®^- wt pre T Í Í Ť úspěch sepíší ještě jednu.
roku 1924 byl šéfredaktoTa ®aásá pefeldka se odehrála v latinské zemi Chile. Rytíř .ASeode tam vytáhl do boje, aby zbavil utTarem
týdeníku "Přítom"""_ - SDNF • .DSFCT AE WBĚ-fesý
lid a týranou zem od draka mnohonárodních
nost" a později též úvod.fcaiteltL místní reakce a amerického imperialismu.
¡alB!
t
aesHBBkilai.
iWcročSi!
níkářem brněnských "LiZbavena bájeslovné květnatosti, pohádka zní asi
Jssuae w Č R ' ©
dovek".
takto —
•SS^atHÉÉSil^ffi Jssk^
l^éChile byla zaostalá, téměř feudální země, která ne. Počátkem dvacátých lei
cbc9I pwfesatzýrik. Z i a ě * zahlédla svobodu a nezaslechla slovo demokracie. Jezačal psát také knihy. JaTĚ agaĚPff» pojcaS pokraču- jí přírodní zdroje byly drancovány mnohonárodními
ko první vyšly povídkové
je. starssa Je opět dán monopoly, její suverenita oklešťována americkým imfejetony nazvané " Z de- tábora v DacSaxi a pat; r SOESEASSSSBS ^MMISKCÍ UBEperialismem, jakýkoliv pokrok by v zárodku udušen
" p w s d ý obsah . pravda
vnitrní reakcí. Útlak sílil a jeho konec nebyl v dohleníku žurnalistova", potom BuchenwaJ&I. k á e JŮSSSL
Je «KSTSI T tísň. "Spojení du. když tu, náhle, kde- se vzal tu se vzal, na scénu
"Jací jsme" — polemika až co o s v A o z s z l x oob5e£ ¡¡arsy. která odpovida- vstoupí za potlesku veškerého obyvatelstva marxistics Masarykovým pojetím nu 1&45. Krátce po l á r r a jS steseČBOsti", zápasí té- ký demokrat Allende. Bezodkladně začne s elánem a
české národní povahy a tu do Prahy z a f e l opět
a^éŤ všade o holý život. širokou masovou podporou reformovat, ale narazí na
odpor CIA a domácí reakce. Navzdory "prchajícímu
jgffmr
¿ďry po iéeseje o duchovních prou- redigovat derák. 'sterý se
A E3SŽŮ pravdy je málo. kapitálu" vede v čele sjednoceného národa hrdinný
dech té doby, v r. 1925 tentokrát jmenoval "STO- Z&. pInSSGS&BEÄ CSSt
strašně málo. — a zdá se boj za pokrokovou demokracii, na jejíž oltář nakonec
"Boje o dnešek", potom bodné noviny"" a týdeník
-esïïis TTSIS
položí svůj život, sklán záludným vrahounem, zakuklenám. že slábneme
" K d o nás osvobodil" a ko- přejmenovaný z "Přítom- ï i x Perxüsr-^xLit i a ä i .
ným reprezentantem mezinárodního imperialismu, geTeď najednou, přes noc, nerálem Pinochettem.
nečně v r. 1933 nejrozsáh- nosti" na "Dnešek".
z ¿ c ü œ jsjranansaějilí byl
lejší a nejvýznamněji! díČerný baldachýn. Tlumené víření smutečních bubPo únoru 1948 odešel d « 23 reneta j a r r c i přeítsže- je jich ještě méně, dalelo — "Budování státu".
exilu, na kratší dobu do rif "ITiwBiBfcyMiSřfcf- sjaai-ko méně — jako by jich nů. Mrtev je Allende. Živ je mýt. V smrti se narodil
hrdina-mučedník, nový důkaz praktické uskutečnitelV září 1939 byl Ferdi- Londýna, později se usa- řesť". V rxzz. ratpsal Pe- jednou ranou padla celá nosti demokratického" komunismu s lidskou tváří.
nad Peroutka zatčen a od- dil v New Yorku a stal se routka tato pEsáfbodná řada.
Pohádka bobtná a narůstá, teče jako kaše z "HrnečMatení pojmů bylo a ku v a ř " . Opary duchů, rytířů a čarodějnic hmotní opavezen do koncentračního prvním ředitelem česko- slova:
Jest ve všech jazycích, i kováním, stává se z nich skutečnost a " p r a v d a " .
Pohádky minulosti jsou částí nevinnosti dětství, přev tom českém doma i v
Détenta východonemeckého režimu s luteránmi
dou krásy tajemnosti nadpřirozeného.- Jejich ideoloerrilu. Počestnému obsahu
gické odnože pro fyzicky^ ne mentálně, dospělé neslov je úzko. Zemřel jeho mají s nevinností nic společného. Jsou záměrným převelký
zastánce.
Zůstal kroucením skutečnosti s přesně vytčeným a goebelRokovanie predstavitel'ov Evanjelických luteránských cirkví vo Východnom
vzor.
Red. sovsky sledovaným cílem. Místo krásy předou lež.
Nemecku s gerterálnym tajomníkom komunistickej strany a prezidentem režimu
Chilská skutečnost je v rozporu s pohádkou.
Není pravda, že Chile byla zaostalá, téměř feuErichom Honeckerom, ktoré sa uskutočnilo vo východnom Berlíne d i a 6. marca, teda po skončení, konferencie v Belehrade, vzbudilo za sl úženu pozornost' je spoluprácu
všetkých dální
zem, která nepoznala demokracii. Byla to zemé
nielen v Nemecku, ale aj inde vo svete. Toto rokovanie móže byť totiž vzo- občanov. Luteránske círks demokratickou tradicí. Její nemarxističtí politici měrom aj pre iné luteránske cirkvi vo východnej Európe pri zabezpečovaní reš- ví vo Východnom Nemecku li demokratický, cit, který se jim stal nakonec osudný.
pektovania náboženskej slobody v zmysle Helsinskej deklarácie, o ktorej sa neustále poukazovali na
Není pravda, že Allende obdržel ve volbách v roce
tiež na konferencii vo východnom Berlíne priamo hovořilo.
to. že sa chcú podielať na 1970 populární mandát k revoluci. Výsledky těch voleb: Allende 36.2% hlasů, konservativní kandidát 34.9,
církví
vo Stolpeho bola táto scfaédz- realizácii týchto úloh, ale
Americký časopis Chri- luteránskych
kandidát křesťanských demokratů 27.8%. Jednoduchý
Východnom
Nemecku
M.
ka len poóiatkom vývoja. že zároveň žiadajú, aby počet říká, že 62.7% hlasovalo pro parlamentní destian Science Monitor hodnotí dohodu luteránských Stólpe hodnotí poradu ako ktorý upomína na potreby bolo veriacim umožněné mokracii a proti revoluci.
( Pokračování na straně 2)
cirkví vo Východnom Ne- významný symbol pre ú- spolupráce medzí cřrkva- žiť podl'a křesťanských

Zemřel Ferdinand Peroutka

Súžitie s veriacimi?

mecku ako neočakávané
prímerie,
ako
détente
medzi cirkvami a režimom. Generálny tajomník
federácie
Evanjelických

pravu vzťahov medzí cirkvou a štátom v krajině,
kde žijú kresťania a marxisti pohromadě v jednej
spoločnosti.
Podťa
M.

mi a štátom. pretože stát zásad.
stojí pred vel'kýmí hospoJe zaujímavé, akú podářskými. technickými a zornost' věnoval východosociálnymi úlohami, kto- německý režim výsledku
rých zvládnutie si vyžaau- (Pokračovanie na str. 2)
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Súžitie s veriacimi?
(Pokračovanie zo str. 1)
rokovania. Stranicky časopis Neues Deutschland priniesol na prvej straně úplný text oficiálneho vyhlásenia o výsledku porady. V ňom Honeeker uznává úlohu, ktorú hráli církvi, v mierovom hnutí a pri
presadzovaní
princípov
humanity. Podl'a Honeckera majů cirkvi a socialistický režim mnoho spoločných příležitostí pracovat' na realizácii pravých
humanitárnych
ciel'ov.
Východoněmecký představitel' režimu pochválil například prácu, ktorú vykonává diakonistická služba cirkvi pre celu spoločnosť. A skončil svoje vyhlásenie zdóraznením, že
všetcí občania bez ohradu na politické presvedčenie a náboženské vyzna-

nie budú mať možnost'
plne rozvíjať svoje nadanie,
svoje schopnosti a
svoje osobné uplatnenie.
Rovnaké práva pře všetkých občanov sú vraj pevným zákonom.

politike, v bytovej službě,
skrátka všade. Vo Východnom Nemecku právě ták
ako u nás, veriaci nemohol byť učitelom, nemohol
zastávat' vedúce miesto v
nijakom úřade, alebo v
podniku. Deti. ktoré nevstúpili dc komunístickej
organizácie mládeže, neboli připuštěné na vyšae
školy a na univerzity, robotníci. pokial" sa nevzdali viery. nemohli dostat"
primeraný byt. A teraz
má Honeckerovo vyhlásenie odstrániť tieto diskriminačně opatrenia režimu. má sa nájsť akási
forma súžitia s veriacimi
občanmi. K tomu sa stranické kádre ťažko prispósobia.

Ako však bolo přijaté
toto prímerie medzi cirkvami a štátom v samotnom Východnom Nemecku? Dopisovateťka CSM
A. Pondová hlásila z Lipska, že zverejnenie vyhlásenia o prímerí medzi
cirkvou a režimom spósobilo priamy šok medzi komunistickými funkcionármi. To preto. že až doteraz to boli oni. čo s k o návali smernice režimu
proti cirkvi. Ti vykonávali diskriminačně opatrenia
proti veriacim v školstve,
Ale ani veriaci neprijívo veřejných službách, na majú túto změnu bez výpracoviskách. v sociálněj hrad. Veď uplynulo 20 rokov, čo režim nestál o
mienku cirkevných představitelův a na ich sťažnosti
nič nedal. Preto aj
Cellista Mstislav Rostropovič a jeho žena — zpěvačka Galina Višněvská, byli nedávno zbaveni sovět- veriaci pochybujú o úského občanství s odůvodněním, že ve Spojených primnosti Honeckerových
státech, kde nyní žijí, otevřeně kritizuji Sovětský
svaz. Zřejmě se také nezapomnělo na pomoc, kterou prísl'ubov.

Studená válka

Z pohádky do pohádky
budú barometrom vzájom
nej do verv a prosí o trpezlivosf, aby prax ověřila
význam dohody. Zdůrazňuje však. že církev bude
posudzovať význam dohody podťa toho, ako sa režim zachová k jednotlivým veriacim, aká bude
skúsenosť v tomto smere.
Připomenul,
že štát i
eirkev majů dočinenia s
tými istými osobami a
žiada sa, aby bolo nakladané so všetkými ako s
rovnoprávnými občanmi a
zároveň nositel'mi osobného vyznania. Církev v socializme chce pomáhat'
veriacim nájsť cestu, ako
žiť v socíalistickej spoločnosti v slobodě a zároveň
učinit' zadost' aj svojmu
svedomiu, svojej viere.
Biskup Schonherr skončil
svoje vyhlásenie zdóraznením, že cirkvi chcú prispieť k tomu, aby ušl'achtilé ciele Helsinskej deklarácie, menovite jej ustanovenia o zaistení bezpečnosti a o respektovaní
1'udských práv ako časť'
úsilia o trvalý mier, boli
krok za krókom uskutečňované.

poskytují ruským disidentům. V době, kdy žili v
Vedúci činiteF
cirkvi
SSSR, poskytli také ubytování psanci Solženicynovi, biskup Schonherr však nakdyž byl vyhoštěn ze svého bytu a, většina jeho přátel
se k němu obrátila zády. Kremlem vyhlášená stu- báda k dóvere. Hovoří, že
V rozhovoroch došlo k
dená válka na poli kultury je stále oživována těmi otvorenosť a úprimnosť dohodě aj o niektorých
ruskými umělci, kteří se nevracejí ze svých zájezdů
praktických otázkách, ktona Západ — můžeme jen připomenout Nurijeva, Maré by umožnili rozšířit'
ka rovou či Boryšnikova.
Malý oznamovatel
činnost' cirkvi v spoločKremelský generální štáb kult-agit-prop divize se
nosti. Napr. doteraz nebonyní obrátil zády k Lilian a Viktoru Hochhauserovým.
Jejich agentura v Londýně organizuje koncerty jak
le náboženské vysieianie
HLEDÁM
nejslavnějších hudebních a baletních hvězd, tak i
starší paní. která by
v rozhlase a televízii, dumladých talentů. Viktor Hochhauser, který přišel do
chtěla hlídat dvouletého
chovná služba medzi vázAnglie jako slovenský uprchlík, je známý nejen jako
chlapečka 2 dny v týňami
bola znemožňovaná,
impresário, ale i jako podporovatel koncertního umědnu. South Yarra. tel.
diakonistická služba v není a začínajících umělců. Nejeden východoevropský
24-3498.
hudebník, který přišel do Londýna, byl jim uveden
mocniciach a v domácnona koncertní podium a bylo mu poskytnuto jeho dostiach ohrozená, církev sa
mácí pohostinství. 25letý aktivní kontakt HochhauseEx-High School
musela obmedziť len na
rů s východní Evropou nyní sovětská koncertní a diFRENCHMASTER
kostol. Faráři a církevní
vadelní agentura přerušila — údajně pro pomoc ruspřipraví spoleh.
pracovníci neboli starobně
kým emigrantům. Nepochybuji, že se tak stalo i pro
na závěrečné,
původ' Viktora Hochhaasera a jeho sympatie k Izraepoistení. štát zhabal cirleaving a H. S. C.
li.
IP
a ústní univers,
kevným zborom bez názkoušky, konvers.
hrady 40.000 hektárov půVolejte
dy, ktorú užívájú kolchozPŘfMO Z F A R M Y
Melbourne 91-7174
ně družstvá. Dovoz nábomůžete si objednat
ženské j literatury bol znevepřové maso $ 1.60 za kg.
možněný. Církevní preduzené vepřové a šunku S 3.50 za kg,
PROSÍM KRAJANY
o pomoc při hledání
stayitelia žiadali, aby im
jaternice $ 1.60 za kg, sekanou $ 1.60 za kg.
mého odcizeného lovec
režim umožnil připravit'
bílou tlačenku $ 1.00 za kg.
kého psa. Hnědý s bídůstojné oslavy 500. výroZboží ve váze 10 kg a více dovážíme
lými
skvrnami.
M.
čie narodenia reformátodo Melbourne každý týden.
Petrák, tel.
(Melb.)
ra
Dr. Martina Luthera,
Volejte (056) 23-6373
544-4209.
ktoré připadnu na rok
1983.
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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O všetkých týchto veciach došlo k dohodě. Ak
sa realizuje, rozšíri sa
práca cirkvi v oblasti duchovnej a sociálnej. Náboženská
literatúra bude
m6cť z cudziny dochádzať, i keď nie všetkym

(Pokračovaní se str. 1)
Co učinili feudálové a reakcionáři, kteM se podle
pohádky od samého začátku snažili zničit Allendeho?
Chilská ústava říkala, že nezíská-li žádný z kandidátů v přímých volbách absolutní většinu, prezident
je zvolen parlamentem. Dohoda o společném kandidátu mezi konservativci a křesťanskými demokraty
by tedy byla jak ústavní, tak demokratická. Křest'ansko-demokratičtí "lokajové velkokapitálu" však usoudili, tak zvrhlí to byli autokrati, že je v demokratickém duchu, aby kandidát s největším počtem tííasů
z přímých voleb dostal příležitost vládnout. Hlasy
těchto úkladných řeakcíonářů umožnily zvolení rytíře Allendeho.
Je sice pravda, že v roce 1973 vzrostl počet hlasů
pro Allendeho koalici na 43%. To však už byly volby
téměř československé. Předcházelo jim potlačování
tisku, vytváření poslušných "sovětských" odborů, padělání občanských průkazů, lidové milice a tajná skladiště zbraní, koncentrace marxistických partyzánů z
celé latinské Ameriky, kubánské vyslanectví s více
zaměstnanci než mělo chilské ministerstvo zahraničí,
zkrátka podvod, nátlak, hrozby a jejich běžný průvodce — strach. A jiný československý záblesk: v tisících
(doslova) případech, ve kterých se parlament dovolával justice proti vládě, nejvyšší soud rozhodl ve
prospěch parlamentu, ale jeho rozhodnutí byla Allendem důsledně ignorována.
Na jedné straně pohádka. Na druhé straně pravda.
Pravda je, že Allende vládl jako reprezentant terorizující menšiny proti vůli parlamentu a profi právu
země. Prováděl revoluci, ke které neměl mandát a
výsledek se dostavil. Chile bylo před Allendem demokracií se silným sociálně reformním zabarvením.
Tri roky "osvíceného" marxismu stačily k vytvoření
situace, jejímž přímým následkem je Pinochettův fašismus.
Pohádka lže o populární podpoře rytíře bez bázné •
a hany a lže i v ostatních věcech. "Feudální vykorisťování'''' země bylo vpcí minulosti před Allendem.
Už jeho křesťansko-demokratický předchůdce E. Frei
získal chilskému státu nadpoloviční vlastnictví měděných dolů (hlavní zdroj valut) a dohodu, která mu
měla dát etapově vlastnictví úplné. Allende nebyl zničen reakčními intrikami CIA a ITT, jejichž agenta,
podpláceli poslance, aby volili proti němu. Jeho zvolení je toho nejlepším důkazem.
Zbývá "útěk kapitálu''', mírně obveselující stížnost
všech pravověrných marxistů. "Zničíme kapitál", volají do světa. Ale když kapitál utíká, aby zničení
unikl, obviňují jej z pod vratnosti a nekalých intrik. •
Allende nebyl výjimka.
Pohádka byla sepsána. Je. Vzdoruje skutečnosti.
Trvá. Rozrůstá se. Staví se na ní. Kostka je přikládána ke kostce, lež ku lži. Stavba mohutní. Je imposantní. Oslepuje nehorázností. Oslepené zraky nevidí, že stojí na ničem.
Snad nejlépe zní v italštině. "Jsme realisti. Poučili jsme se v , říkají italští pohádkáři přesvědčivě.
"Chilský případ dokázal, že populární podpora většiny je v západním seskupení sil nedostačující v
zápase s mimoparlamentními vlivy kapitalistických
systémů. Už proto přijímáme politický pluralismus."
Jaká krása! Největší škůdce demokracie přijímá
v pohádce principy demokracie. Radujme se!
Hledáme spásu. Rádi bychom uvěřili pohádce. Jenomže . . .
V místech, kde by měly být základy, fučí vítr.
Lež stojí na lži, na ničem nic. Z ničeho nepřestává
růst křiklavá sila ničeho.
Před dávnými a dávnými časy . . . draci a dravci . . . reakce CIA . . . mezinárodní kapitál. . . zakle
té princezny . . . Dubček a Allende . . . lid . . . s lidskou t v á ř í . . . a málem žili šťastně . . .
T H E AUSTRALIAN, jediný deník vydávaný pro
celou Austrálii, uveřejnil 28. dubna půlstránkovou
úvahu Karla Wendta k 10. výročí Pražského jara
a dnešnímu Eurokomunismu. (THE GREAT BETRAYAL . . . Thei fight for democracy was a myth).
farárom, tak aspoň ekumenickým inštitúciám a
teologickým
seminárom.
Aj práca s mládežou má
byť umožněná — doteraz
mohli existovat' len církevně dětské školky.
Taká je détente východoněmeckého režimu s lu-

teránmi, ktorých je v tzv.
Nemeckej demokratickej
republike vyše 60%. Je to
prvá dohoda komunistického režimu s protestantskou cirkvou. A tak sa
očakáva s vel"kým záujmom, ako bude realizovaná.
M. K.
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O Petici 78, Církvi
a zlatém pokladu
Z tiskových zpráv, které vydala v tomto měsíci Rada svobodného Československa ve Washingtonu, přetiskujeme ve zkrácené formě:
P E T I C E 78
Výkonný výbor RSČ se
znovu zabýval akcí "Petice 78", jíž Rada již dříve
uvítala výzvou k exulantské a krajanské veřejnosti, aby s ní podpisy vyslovila souhlas. Po referátu místopředsedy výkonného výboru dr. V. Krajiny
a vysvětlivkách člena zastupitelstva O. Rambouska, organizátora Petice,
o tom, jak podpisová akce
probíhá, se výkonný výbor
usnesl znovu apelovat na
exulantskou a krajanskou
veřejnost, aby se akce zúčastnila. Bylo zdůrazněno,
že jména a adresy podepsaných nebudou zveřejněny a důvěrnost je v
zájmu bezpečnosti příbuzných a přátel ve vlasti zaručena. Podepsaní nemusí
udat svou adresu. Každá
obava či zdrženlivost je
tudíž neodůvodněná. Výkonný výbor RSČ přitom
připomíná, že Chartu 77
podepsali občané ve vlasti
s výslovným souhlasem,
aby jejich jména byla uveřejněna i kdyby' tím sebe a své blízké vydali v
nebezpečenství.
LIST SVATÉ STOLICI
RSČ, vrcholná politická
organizace Čechů a Slováků v exilu, děkuje za pevné a prozíravé stanovisko,
které zaujal delegát Svaté
stolice na
bělehradské
konferenci o bezpečnosti
a spolupráci v Evropě ve
věci lidských a náboženských práv. Svoboda víry
a náboženského projevu
patří k nezadatelným lidským právům a i když ko

munistický režim v československu má ve své ústavě zaručenu náboženskou svobodu, v praktickém životě brání všemožným způsobem jak náboženskému projevu, tak rozvoji Církve.
Závěrečný
akt helsinské konference
bohužel nepřinesl v případě Československa žádnou
úlevu Církvi a náboženskému životu vůbec. NáboženT
ská výuka je znemožňována, výchova kněžského dorostu stále silně omezována, náboženské řády byly
rozpuštěny a jsou zakázány. katolický tisk prakticky neexistuje, náboženská
literatura a madlitební
knihy z jiných zemí jsou
vacsny jako nepřípustné,
děti katolicky žijících rodičů jsou vylučovány ze
studia a vyššího vzdělání.
RSČ sleduje tento znepokující vývoj a informuje
o něm veřejnost, zejména
vlády svobodných zemí,
jakož i mezinárodní organizace. Nepochybuje o
tom, že Svatá stolice v období do příští konference
v Madridě v roce 1980 bude tento vývoj v oblasti
lidských a náboženských
práv pečlivě sledovat.

ských práv v Československu.
Z L A T Ý POKLAD
ČESKOSLOVENSKA
Dr.
Walter
Becher,
mluvčí sudetoněmeckých
Landmanschaftů v, západ
ním Německu, poslal americkému prezidentovi Cárter ovi dopis, ve kterém
žádá, aby zlatý poklad
Československa, jenž je
cd konce druhé světové
války ve Spojených státech. byl předán "sudet
ským Němcům, odsunutým z československa, a
českým a slovenským exulantům".
RSČ pokládá za nutné
zaujmout k výzvě dr. Bechera své stanovisko, vyjádřené v dopise předsedy
výkonného výboru RSČ
dr. M. Povolného, zaslaném presidentovi Carterovi, z něhož vyjímáme:
" . . . Nehodláme zde vyslovit názor ohledně konečného rozhodnutí, jak
má být se zlatým pokladem naloženo, avšek chceme Vás ujistit, že žádost
(dr. Bechera, p. r.) přichází z pramene, jenž nemá absolutně žádné právo do této záležitosti zasahovat, že žádost sudetoněmeckých
Landmanschaftů je zcela neodůvodněná a že ani Rada svobodného československa,
ani žádný demokratický
Čech nebo Slovák v exilu
se s ní neztotožňuje . . . "

Rada přijala s uspokojením zprávu o úpravě
církevních diecesí na území československa, zejména též zřízení samostatné
církevní provincie, na Slovensku. RSČ sleduje velmi pozorně rozhovory, jež
KRÁTCE
Svatá stolice vede s předDne
30. března se kostaviteli pražské vlády a
vyslovuje přání, aby z nalo v New Yorku sympotěchto rozhovorů vyšlo po- sium, pořádané časopisem
sílení Církve a nábožen- WORLDVIEW na téma liberální
demokracie
v
''třetím světě" a ve východní Evropě. Symposiu
předsedali Pavel Litvínov,
derý se proslavil svým odvážným protestem na Rudém náměstí v Moskvě,
srotí sovětské invasi Československa
a senátor

.PQ
L&G.Pergl

odborníci v optice
220 LYGON S T R E E T , CARLTON, 3053
Telephone: 347 5242

VYUČUJI
češtině,
němčině,
angličtině
nejrychlejší a
nejmodernější metodou.
Volejte (Melb.)
80-5857
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce
— Dne 15. dubna, v předvečer zahájení IX. světového odborového sjezdu,
byla v Praze na Vinohradech slavnostně odevzdána do užívání nová budova
Světové odborové federace, jejíž sekretariát je již
22 let v Praze. Náklad na
stavbu budovy činil 77 miliónů Kčs. Na závěr slavnostního předání byl položen základní kámen k
Světovému památníku 1.
máje. — Na odborářský
sjezd, který se konal od
16. do 20. dubna, se sjely delegace odborových
organizací převážně kontrolovaných komunistickými stranami, aby odsouhlasily politiku Moskvy.
— Novým čs. velvyslancem v Mexiku byl jmenován Zdeněk Hradec (který vystřídal Josefa Ruítu), v Zambii Václav Malý (místo Stanislava Kohouška), v Polsku Jindřich
Řehořek namísto odvolaného Jana Mušala.
— Z rozhodnutí nejvyšších
stranických a státních orRaul Manglapus, bývalý
íilipinsky zahraniční ministr. Za RSČ se symposia
účastnili
dr.
Bohumír
Bunža a dr. Vilém Brzo,rád. Účelem symposia bylo zkoumání možnosti spolupráce různých politic-štých směrů v různých národech, oddaných myšlence liberální demokracie a
dodržování lidských práv.
— Péčí člena zastupitelstva RSČ Vojtěcha Grubera byla vydána v Paříži
francouzsky
monografie
Porušování osobních a politických práv v československu a Závěrečný akt v
Helsinkách.
Tisk. zprávy RSČ

gánů byl prohlášen 17.
duben Dnem Sboru národní bezpečnosti. Je to 33.
výročí schválení (v Košicích) zásad výstavby nového bezpečnostního aparátu lidově demokratického Československa, které
byly obsaženy v dokumentu "Budování národní bezpečnostní služby". Dokument tehdy připravila z
pilnosti KSČ.
— Krátce po Husákově
návštěvě v Západním Německu přijel do Prahy na
pozvání předsedy Státní
banky S. Potáče prezident
Německé spolkové banky
•Ir. O. Emminger, aby
jednal o finančních otázkách vzájemných hospodářských styků obou zemí.
včetně dalších úvěrů západoněmeckých bank Československu. Druhý den
byl německý host přijat
L. štrougalem.
— Dne 12. května bude
zahájeno hudební Pražské
jaro, v jehož rámci se
uskuteční 60 koncertů —
23 ve Smetanově síni, týž
počet v Dvořákově síni a
14 jinde (Karolinum, Bazilika, Katedrála, Bertramka, Martinic, "Divadlo
hudby aj.).
— Při likvidaci chléva v
Trávčicích na Litoměřicku bylo nalezeno ve dvou
hliněných džbáncích 1.020
stříbrných mincí z let
1662 - 1793. Stříbrný poklad byl zřejmě uschován
na počátku napoleonských
válek.
—• V Praze 5 byla přepadena za bílého dne pošta
třemi muži, kteří odcizili 28.000 Kčs. Všichni tři
byli později dopadem. Do
kanceláře ČSD na nádraží
Praha - Bubny vniklí v
pravé poledne dva zloději
a odcizili příruční pokladnu s penězi a odběrními
poukázkami na pohonné
látky. Potom zamířili k
odstaveným vagónům a v
jednom z nich se pokouše-

li sekerou otevřít pokladnu, v níž bylo 35.000 Kčs.
Byli však vyrušeni a dopadeni
příslušníky VB.
Šlo o školáky ve věku 11
a 12 let.
— V Praze 4 byl odhalen
základní kámen k novému
rozhlasovému
středisku,
které má být dokončeno
v roce 1986 a má se stát
moderní dominantou Prahy. Odhalení provedl L.
Štrougal.
— Největší chovné stádo
stříbrných, platinových a
modrých lišek v Československu — 800 kusů — je
v Souměří na Tachovsku.
— Krajský soud v Ústí
n. L. odsoudil 381etého
Waltra Čížka k lOletému
žaláři za pokus vraždy ze
žárlivosti a Nejvyšší soud
ČSR tento rozsudek potvrdil. čížek vnikl do bytu své bývalé milenky a
tam těžce zranil svého soka.
— Federální shromáždění
schválilo zákon o osobním
vlastnictví bytů. Zákon
umožňuje prodej bytů ze
státního
vlastnictví do
vlastnictví osobního a to
i v těch případech, kdy se
všechny byty v jednom
domě
neprodávají současně. Schválil také návrh
zákona, kterým se mění
a doplňuje zákon o organizaci
soudů a volbách
soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád. V podstatě jde
o to, aby se soustava soudů, prokuratur a státního notářství v Bratislavě
přizpůsobily postavení a
organizační
struktuře
hlavního města Slovenská
socialistické
republiky.
Schválil také smlouvu o
přátelství, . spolupráci a
vzájemné pomoci
mezi
ČSSR a Východním Německem, která nahradila
spojeneckou smlouvu z roku 1967. (Zpravodajem SL
k tomuto bodu byl poslanec J. Plojhar.)

Č E S K É OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČER
který pořádá na počest
MILUŠKY ŠIMKOVÉ A DALŠÍCH ČLENŮ AUSTRALSKÉ O P E R Y
v pátek,' 12. května 1978 večer v restauraci Edy Zlatého
"Rheinland", 9-13 Drewery Lane, Melbourne
Hraje orchestr Edy Zlatého
Večeře o 3 chodech $ 7.50
Rezervování míst přímo v restauraci: tel. 663-1266
Paní Miluška Šimková bude při tomto společenském večeru též vyprávět
o svém turné po Kandě, kde před minulými vánocemi potěšila a zahřála
srdce našich krajanů od Vancouveru až pa Montreal. Její úspěch v Kanadě
nejlépe charakterizují slova ing. Pavelky: "Co dáme našim krajanům příště?
Po tomto krásném koncertu bude těžko je uspokojit... I " — Miluška přivezla
s sebou mnoho pozdravů a živých vzpomínek, o něž se s Vámi ve svém
osobitém vyprávění v pátek večer rozdělí. Proto na shledanou, milí přátelé.
ČOD
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K románu Rogera Garaudyho: Čo si myslíte, kto som?

Utópia o iných cestách

V celom západnom svete prebiehajú živé diskusie a polemiky o súčasnej a
budúcej spoločnosti, v ktorej by mali l'udia žiť, o je] tvárnosti a zameraní, o
politických a hospodářských formách. Zaujímajú k nej stanovisko národhospodári, technokrati, politici, vědci, filosof! a literáti. Zaujímavým zpósobom sa
o probléme vyjádřil francúzský profesor filozofie Roger Garaudy, bývalý člen
předsednictva komunistickej strany Francúzska: nie esejou, ani politickým spiJarka Vlčková
som,
ale románom nazvaným "Čo si myslíte, kto som?", ktorí právě vystel
• Začátek českého umění 19. století je dán zřízením akademie výtvarných umění v Praze, kam byl v Paříži.
r. 1797 povolán Společností vlasteneckých přátel uměRogera Garaudyho vylúčili z komunistickej strany Francúzska v roku 1970,
ní za prvního ředitele malíř, kreslíř a mědirytec po 37ročnom členstve, včetne 25 rokov členstva v ústrednom výbore a 12 rokov
Josef Bergler, který se narodil 1. května 1753. V
cyklu lavírovaných kreseb projevil zájem o český členstva v predsedníctve. Počas vojny bol 30 mesiacov internovaný pre příslušdávnověk (Libušin soud), je tvůrcem opony Stavov- nost' k straně. Rozhodnutie o vylúčení padlo po pamatihodnom zasadaní ústredského divadla a byl mistrným restaurátorem starých • ného výboru, ktorý si v mrazivom tichu vypočul Garaudyho obranná reč. Gaobrazů (Škréta: Sv. Karel Boromejský navštěvuje ne-! raudy vlastně nerobil nič iné, ako anticipoval ¡stý vývoj v straně a v spoločmocné morem v Miláně).
nosti. Dnes připomíná takto svoje tzv. "úchylky":
• Literární historik, žák O. Fischera, Jaroslav Ja"V roku 1968 som žiadal, aby sa strana zaoberala ašpiráciami, ktoré sa
nů se narodil 1. 5. 1908. Zabývá se českou literaturou
novější doby, hlavní linii českého básnictví spatřu- objavili u francúzskych študentov a robotníkov. Výchádzajúc z týchto predje v dílech Závadových, Seifertových a Hrubínových, pokladov, navrhol som novů koncepciu jednoty, kíorá nemala byť vyjádřená
především však v básních Holanových. Svého ger- heslom: "Ste nespokojní, teda hlasujte za nás.'" Maia to byť jednota všetkých
manistického studia využil k překladům z Goetha,
l'udí dobrej vole s rovnakými dlhodobými zameraniami a ciel'mi, ktoré sú aj
Lessinga a Rilkeho.
ciel'om robotníckej triedy. Nazval som to novým historickým blokom . . . Invá• Obětí let padesátých se stal i spisovatel Václav
Renč, jenž zemřel v Brně 1. 5. 1973. V době, kdy ziu do Československa som odmietol považovat' za "omyl'*. Bola výslednicou
V. Nezval oslavoval svými básněmi Stalina, byl Renč vnútornej logiky systému, ktorý nie je socializmom. V r. 1970 som vyčítal
umlčen pětadvacetiletým žalářem. Z jeho dramatic- programu strany, že je iba zlátaninou starých dogiem, nezahlbuje sa nad problékého díla třeba připomenout divadelní hry Marno- mom ekonomického vzrastu, navrhuje iba znárodňovanie, ale nebojuje za sotratný syn, Barbora Celská, z jeho básní Jitření a
Studánky a z jeho překladů Rilkovy Sonety Orfeovi. cializáciu rozhodnutí."

KVĚTEN 1978

Jeho díla jsou opět dnes v komunistickém československu na indexu, jelikož Renč patřil ke katolicky
orientovaným básníkům.
• Nedaleko Nového Města na Moravě v malé vesničce Slavkovice se narodil jeden z našich význačných krajinářů, malíř Vysočiny, Oldřich BlažíčeE.
Pozoruhodné jsou i jeho chrámové interiéry (chrám
sv. Víta v Praze, sv. Barbory v Kutné Hoře). Dlouholetý profesor kreslení a malby na vysoké škole
architektury českého vysokého učení technického,
žák profesora Hanuše Schwaigra, O. Blažíček zemřel
3. 5. 1953.
• Bohuš Heran, vynikající violoncellista, žák a následovník Hanuše Wihana, zemřel 4. 5. 1968. Byl
koncertním mistrem a sólistou Symfonického orchestru Čs. rozhlasu, profesorem konservatoře v Praze
a JAMU v Brně.
• V Mariánských Lázních, kde zemřeli čeští spisovatelé Václav Beneš Třebízský a František Sláma, zemřel též 5. května 1948 spisovatel Karei
Scheinpflug, otec herečky Olgy Schempíiugové. od
jejíhož úmrtí uplynulo 13. dubna deset let. Scheinpfiugovo jméno se objevilo v roce 1924 v bojích "o Brdy"",
jeho knížka Paříž, s podtitulkem Obrázky z evropské Mekky, vyšla v Aventinu. Je autorem i cestopisných fejetonů Německem, Holandskem a Belgií.
• V době Kvapilových studií působil Eduard Vojan
v Plzni, od roku 1881 až do roku 1886 u ředitelů
Františka Pokorného a Pavla švandy ze Semčic.
A na prknech ND v Praze se setkal po roce 1900 se
svým obdivovatelem z plzeňského divadla Jaroslavem Kvapilem jako režisérem her, v nichž hrál Vojan titulní role. Český tragéd Eduard Vojan se narodil 6. 5. 1853.
• 6. 5. 1873 se narodil: v Turnově básník, překladatel
a dramatik Lotar Suchý, který r. 1903 debutoval
na Národním divadle aktovkou Nezabiješ a od té
doby se drama stalo hlavní oblastí jeho uměleckých
snah.
• 6. 5. 1903 zemřel v Práze vyšehradský kanovník
Beneš Method Kulda, z jehož tvorby si trvalou cenu
dodnes zachovala díla vzniklá z jeho činnosti sběratelské Svatba v národě českoslovanském a Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského, jež sbíral na podnět Fr. Sušila.
• 8. 5. 1858 zemřel český herec Ferdinad Kaňkovský
a o 40 let později se narodil Bedřich Piskač, malíř
kubistických zátiší a figurálních komposic.
• Resoluce z tábora lidu na Řípu, jenž se konal
10. 5. 1868, byla zárodkem deklarace podané českými poslanci na zemském sněmu v srpnu téhož roku.
Tábora lidu se zúčastnilo na 20 tisíc lidí, většinou
rolníků, a resoluce žádala rozpuštění nespravedlivě
sestaveného českého sněmu, vypsání voleb pro nový
sněm království českého a konečně též, aby nový
(Pokračování na straně 6)

V románe "Čo si myslíte. kto som?" rozprava
autor hisíorku o dobrodružstvácfa člověka řijúceho v srdci světa, kde je
všetfco pochybné a pochybené. kde všetko třeba
zmeniť. Je to kniha o násilnosti a láske — istý
druh epopeje, tragédie a
poézše. Obrazy, nesené ducaom vébementnosti a
nadšenia defilujú pred
©čanii čfcaíeFa. Je to fantázía v dobrom štýle.
Hrdina, ktorý je aj rozprávačom v prvej časti
knihy, zabíja l'udí. Bývalý semmansta má na sve
donů smrt" jednej ošetrovató~ky. legionára a tajského bonzů. Tým dokazuje svoju životnost'. Iba při
procese, ktorý připomíná
kafkovské ovzdušie, si uvedomuje příčiny svojej
ůzkosQiv0sti a beznádejnosti. ktoré ho priviedli až
k vraždě. Jeho zločiny sú
vzburou proti spoločnosti.
Dnešná
civilizácia, tak
ako ju vytvořili l'udia,
izoluje jedinca a uzatvára
ho do večnej dilemy otázok: "Prečo?" a "Načo?".
Súd ho oslobodí. Jeho
cieI'om je žiť v spoločenstve. kde člověk miluje
bližného a kde bližný miluje jeho. v živote i v
smrti.
V druhej časti knihy
střetáváme hrdinu v Amazónii medzi "příkladnými
vzbúrencami", potom na
imaginárnom ostrove, kde

či brachiálna sila porazila
vesmír lásky. No, ak by
tak aj bolo, bolo by to iba
provizorně víťazstvo. Garaudyho nový člověk, ako
ho popisuje v záverečnej
kapitole, je sochárom a vizionárom, preniknutý všetkými silami vesmíru.
Z diela dýchá Garaudyho azda ťažko realizovatel'ná koncepcia o zlučitel'nosti marxistickej ideologie s křesťanským světonázor om. Autor verí v
jesívovanie Boha. Boh nie
je mrtvy. Takéto tvrdenia
naznačujú iba, že ich nosítelía si želajú, aby veci
stratili svoj zmysel. Postavy jeho románu však
na ůom nástoja. Vería, že
svet je božskou kreáciou,
^ ktorej třeba pokračovat'.
Chcú sa podiel'ať na každodennom božom diele novou formou lásky, ktorá
má v pomere l'udí s přírodou a medzi sebou nahradit' ducha výbojov. Politická revolúcia je nemyslitel'ná bez individuálnej
premeny na vieru univerzálně j lásky.

s niekol'kými imaginárny- covnú dobu na 30 hodin
mi postavami dnešnej spo- týždenne. Skrátka ideálny
ločnosti žije to, čo dnes svet.
nazývame "sociálna expeAle: Podobné ako prvé.
rimentácia".
nesmelé pokusy o socializGaraudy si v tejto časti mus s 1'udskou tvárou z
knihy uvolňuje fantáziu. roku 1968 v českoslovenNadšene káže myšlienky, sku a ich potlačer.ie suroFrancúzski literární kriktoré sú mu drahé. Vízie vou silou inváznych jednovysněného ideálneho světa tiek, ktoré sú Garaudymu tici přijali dielo už i pre
nezabal'uje ani do formy ešte stále tvrdým a kru- túto kresťansko-marxisticfikcie. Neobchádza
ani tým prízrakom: koncep- kú koncepciu so zmiešanýtvrdú realitu dneška: kru- cia. ktorá se mu zrútila; mi pocitmi — negatívne či
tým štýlom načrtáva poli- i jeho nová vysněná spo- pozitivně, podl'a svojho intické prenasledovanie v ločnosť je ohrozená ne- dividuálneho světonázoru
Južnej Ameríke, nebezpe- priaterom. VeFké sprie- a presvedcenia. Bolo by
čenstvá atomových zbraní myselnené státy — autor zbytočné polemizovat' o
a podobné.
Garaudyho ich nedefinuje — nie sú oprávněnosti takýchto krispoločnosť imaginárneho nijako spokojné s prvými tik, pretože ide o problém
ostrova stavia domy vyku reálnými úspechmi novej rozsiahly a svetonázorovo
rované slnečnou energiou, ostrovnej spoločnosti. Zor- koncepčný.
veterné mlýny sú zdrojom ganizujú veťkú medzináAle čo sa týka kritiky
energie. Antagonizmy miz- rodnú koalíciu. ktorá má i čitatel'ov sú zhodnejšie,
nú. Rodinný život i práca zarazit' pokračovanie v so- lebo naskutku sa třeba
sú upravené novými pra- ciálnom experimente. I spytovať, či možno dielo
vidlami a predpismi. Vač- napriek dezerciám v in- nazvat' románom. Zaiste,
šina l'udí pracuje vo via- tervenčnej armádě, kríž- Garaudy debutuje romácerých povolaniach, napr. niky ohrozujú ostrov Ga- nom fikcie. To ho osprajeden je fyzikom, ale aj raudyho utopického světa. vedlňuje do istej miery,
hudobníkom. Hranice med- Autor jasné nenaznačuje, (Pokračovanie na str. 10)
zi vedou a uměním sa
stratili. Samospráva sa
•' stálá- skutočnosťou. SvojProvádíme veškeré práce optické
ho času všemocná byropřesně, rychle a za levné, ceny
kracia nemá v novej spoločnosti miesto. Nerozhoduje sa "zhora" ale na
úrovni, kde sa problémy
vyskytli. Motory poháňané
skvapalneným
vodíkom
zabraňujú
vyčerpanie
energetických zdrojov a
znečisťovanie prostredia.
Telefon 598-5756
Zbrzdenie
stimulovania
zbytočných
konzumných
potrieb stačilo znížiť pra-
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ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od

Zdeněk Slavík
MálofcSerf •wufairf paBKcký pracovník si vysloužil tolik odporu a pohrdáni
jako Ar. Gosteir Hasák. Poznal jsem, ho v době temna našeho národa v letech
padfesátfdk. P S š e i k nám na celu číslo 27 prvého oddílu leopoldovské; pevnosti,
nejtčHí Wiimrx komotiístického režimu Československa, jako nevítaný. Do té
«Joby W S S K političtí vězňové cely v pevné jednotě, bez obav z denuncianství.
"Jserat ér. Gsstav Husák." Ticho a pohrdání mu bylo odpovědí. Nabízená ruka
klesla. bez Jediného stisku. Nikdy ho političtí vězňové nepřijali opravdu mezi
sebe^ proíoie dobře znali jeho podíl na ničení našeho státu. Mnoho politických
wizšš byto Jeho osobními obětmi z doby, kdy se ve straně a ve státě dostával k moci.

—
l

OPT A

JL

i
^^^

OPTOT7

Í

pravených statečných kamarádů, za denně týrané
v korekcích, šli političtí
Capitoi House, 113 Swanston St.,
vězňové v leopoldovské
Melbourne (vedle kina Capitoi) — 8. poschodí
věznici do protestní hlaTelefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
dovky a stávky. Přes věDODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
domí marnosti své akce
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
odmítá 3.500 vězňů devět
v nutných případech i telegraficky.
dní potravu a nenastupuje
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
do práce. Pouze vězeň dr.
ale v sobotu je zavřeno.
Osobní kariéra hrála v minentním komunistům ve mravních kvalitách si ko- Gustav Husák a několik
málo
komunistů
ze
SlánSvatě dr. Gustava Husáka straně a ve vládě. Přesně lektiv politických vězňů nevždy rozhodující roli a v podle učení a praktik svě- dělal iluzí, se ho stra- ského procesu se domáhají
jejím zájmu dokázal bez- tového bolševismu odehrá- ní. Ten dochází jen pravi- stravy a práce. Nemají
ohledně likvidovat ty, kte- vá se ve straně zápas o delně na velitelství vězni- ale s kým pracovat. Vězeňské dílny jsou prázdné.
ří mu stáli v cestě nebo osobní moc.
ce, aby u bezpečnostního
Další pohrdání vězeňského
o kterých se domníval, že
Zde Husák poprvé pro- referenta podával zprávy
Je obdivuhodným znakem životnosti a potřebnosti
by mu mohli konkurovat. hrává, je smeten silnější o činnosti vězňů, jejich ná- kolektivu vysluhuje si to poezie pro člověka, že se spontánně zrodila všude
Mnoho svědectví z doby skupinou ve straně, která ladě, výrocích a plánech srpnové léto roku 1955 — tam, kde se tvořilo lidské společenství, česká překladatelská škola patří k osvědčené a iniciativní, takže
Slovenského národního po- dostává nový kredit sku- do budoucna. Mnozí z věz- stávkokaz Gustav Husák.
český čtenář dostává po desetiletí do rukou překlaJednou, pod dojmem
vstání bude podáno o je- piny, která získala moc v ňů pak v kasematech leody literatury ze všech koutů světa i z různých dob,
ho krvavé cestě k moci. Moskvě.
poldovské pevnosti, v ko- předvánoční vězeňské ná- třebas i starověkých Sumerů nebo Aztéků. Nás, kteA je notoricky známo, jaVyšetřovací vazba doko- rekcích o hladu, zimě a lady, vmísil Husák svůj ří žijeme v Austrálii, pak tím více zajímá australkým způsobem se dostal nale" prověřila jeho cha- fysickém týrání vzpomína- nezvaný hlas do debaty ská literatura přeložená do češtiny. Těchto knížek
je již pěkná řádka a z mnoha tématických oblasti
ještě v době váiky
do rakter. Ochotně podpisuje jí práce a další tváře — spoluvězňů o nedávné mi- — zeměpis, příroda, lidé, ethnografie, beletrie i poe
Moskvy, aby zde získal protokoly Státní bezpečno- udavače Gustava Husáka. nulosti: "Nikdy se už ne- zie. Nakladatelství Mladá fronta v Praze vydalo přeci
smí opakovat všechno to nedávnem výběr z australské lidové poezie pod nádůvěru těch, na jejichž sti, která posílá jeho kaPoslední
den měsíce
zvem "Oheň z dříví eukalyptu". Jsou to baladické
zločinnou ideologii vsadil marády na smrt.
Svojí srpna roku 1955 u příleži- svinstvo. Třídní nenávist zpěvy, které rozeznívaly australský kontinent před
a
osobní
prospěch
nikdy
svoji budoucnost.
servilní výpovědí před sou- tosti výročí Slovenského
půldruhým stoletím, kdy se otevřel silné přistěhovauž nesmějí být povýšeny lecké vlně.
Sovětští bolševičtí apa- dem se zachraňuje doži- národního povstání šli ponad základní práva občarátníci vystihli jeho pova- votním žalářem, když slí- litičtí vězňové do aktivníČeský překlad připravil zcela bezprostředně KareJ
na!"
hu a dokonale jí využili. bil a podepsal další spo- ho protestního odporu proUlbert. Je zajímavé, že není profesionální překlaDnes skoro lituji toho, datel nebo odborník na lidové balady, jako stipendiPo porážce nacismu vrací lupráci s orgány minister- ti zlovůli velitelství vězniže
jsem s několika další- sta studoval experimentální fyziku na universitě v
se Husák na Slovensko s stva vnitra a Státní bez- ce, proti neplnění vězeňmi
kamarády tam na té Brisbane, začal balady, které většinou anonymně
ského řádu, na protest
úkoly zničit demokracii, pečnosti.
vznikly v australské buši, překládat pro sebe a své
leopoldovské cele zabránil
svobodu a nezávislost své
přátele bez aspiraci, že by byly publikovány. NakoŘíká se asi právem, že proti výroku tehdejšího
insultaci
Husáka
temperanec z jeho zaujetí pro "písně táborových ohňů a davlasti za cenu osobní ka- oči jsou zrcadlem duše. čs. zahraničního ministra,
riéry.
Ta roste každým Oči dr. Husáka za zlatý- který po interpelaci ame- mentními spoluvězni za lekých cest" vznikla knížka, která překladatelskou a
básnickou nezkušenost kompenzuje docela svěžím a
dnem, když bez výhrad mi brýlemi se nikomu ne- rického zástupce v Organi- jeho neupřímnost.
adekvátním přetlumočením. Těm, kteří žijí v ČeskoDosti dlouho čekal Hu- slovensku. pak přibližuje atmosféru života prvních
spojených národů
plní vůli a plány Kremlu. mohou podívat do tváře. saci
Únorový
komunistický Smutný život žije vězeň drze prohlásil z této ofi- sák na svoji dala příleži- australských osídlenců, deportovaných trestanců a
pionýrů, kteří začali obdělávat panenskou půdu.
puč v roce 1948, v kterém Husák v letech padesá- cielní tribuny, že Česko- tost. Po svém propuštění
ca
amnestii
presidenta
reAustralská lidová píseň vznikla na počátku mibyl důležitou osobností, tých v prostředí, které mu slovensko nemá žádné poupevňuje jeho moc na připravila vlastní ideolo- litické vězné, pouze něko- publiky věnoval velké úsilí nulého století z tradice starých irských, skotských
a anglických zlidovělých balad, kterou si přistěhoSlovensku. Husák je cti- gie. Sám, bez přátel, když lik desítek kriminálních na rehabilitaci své minuvalci přivezli s sebou; někdejší Robin Hood se tu přelosti.
Dočkal
se
i
kýžené
zločinců.
i
ostatní
jeho
soudruzi,
odžádostivý, touží ještě výš,
měnil v zálesáka, do textů pronikl místní kolorit,
finanční náhrady.
stává
se nebezpečným stranění a odsouzení s Rubarvy přírody i tíha životních podmínek podkreslená
Za desetitisíce politickonkurentem dalším pro- dolfem Slánským, o jejíchž kých vězňů, za stovky po- (Pokračování na str. 6) divokou, nejednou i rebelantskou notou. Vedle anonymních textů zahrnuje výbor i ty, které vznikly z"
pera známých autorů, jako byl "muž divočiny*' A.
I. Gordon či známí pěstitelé australské balady A. B..
Peterson či Harry Lawson (jehož povídky byly přeloženy do češtiny již dříve).. Kniha je uzavřena doPRVOTRÍDNÍ PRAiSK £ Š U N K Y , DOMÁCÍ J Á T R O V É K N E D L I Č K Y ,
slovem lana Milnera.
IP
SMETANOVÉ KLOBÁSY A V Ý B O R N É Š A Š L Í K Y

Básnický folklor
staré Austrálie

T É Ž K DOSTÁNÍ
v

DRAVÉM

MLADÉ K R M E N É KACHNY, KUŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁFTSTVI

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

326 High Street, Kew, Víc

Tel. 86 7178

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

V E L K Ý VÝBE>R

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

VŠESTRANNÉ

SLUŽBY

CESTUJÍCÍM

DO ZÁMOŘÍ I V AUSTRÁLII

NC

TRA VEL

I
!

14 QUEENS ROAD, M E L B O U R N E , 3004
|
(roh Arthur Street)
i
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem, •
lodí, autem — včetně ubytování, plného za- \
opatření, místních informací — a obstaráme '
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi- '
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi 1
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu \
vyúčtování.
'
O B R A Ť T E S E S DŮVĚROU
(česky neb slovensky)
NA PANÍ E. WOLKovou
Telefon 267-3177,
!
v případě nutnosti po hodinách 509-3535
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Z minulosti čs. quislinga
(Pokračování se str. 5)

(Pokračování se strany 4)
sněm vypracoval ústavu pro království České, ústavu, jež by zajišťovala vlasti stejnou samostatnost
a svobodu, jaké se tehdy těšila vlast uherská. Resoluce byla otištěna v Národních listech 11. 5., ale noviny byly zabaveny.
• 10. 5. 1883 zemřel básník populárních slovenských
hrdinských zpěvů za svobodu Samo Chaloupka. Pocházel ze spisovatelské rodiny, jeho otec byl církevním spisovatelem a bratr Jan autorem několika veseloher. První své básně, jež psal česky (Večer pod
Tatrou, Má vlast), uveřejnil v almanachu Plody.
• 10. 5. 1973 zemřel ministr čs. vlád za první republiky dr. Ivan Dérer. Po zasedání Slovenské národní rady v Turčanském Sv. Martině dne 30. 10. 1918
odvezl Dérer následujícího dne opis deklarace do
Prahy, kde ji od něho v nádražním salónku na Wilsonově nádraží převzali zástupci Národního výboru v
čele s Jiřím Stříbrným.
• První slovenský strojní inženýr Josef Karel Hell
se narodil 11. 5. 1713.
• 11. 5. 1948 zemřel skladatel, pianista a hudební
pedagog Vladimír Polívka, profesor konservatoře v
USA a po návratu do vlasti v Praze.
• V druhé polovině 16. století vzniklo jedno z nejrepresentativnějšícs děl starší české cestopisné literatury Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po
moři do Palestiny, jehož autorem byl Oldřich Prefát z Vlkanova, který se narodil 12. 5. 1523 v Praze.
• Na základě pragmatické sankce Karla VI. nastoupila po jeho smrti na český trůn jeho dcera
Marie Terezie (1740-1780), jež byla korunována 12.
5. 1743.
• 12. 5. 1883 se narodil akademik Jan Smetana, jehož vědním oborem byla hydraulika, hydrologie a
úprava toků.
• 13. 5. 1923 zemřela Charlotta Masaryková, choť
prvního presidenta ČSR.
(Pokračování na straně 10)

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ
Jiří

Sýkora

Probudil jsem se. Měl jsem ještě zavřené oči, ale
už jsem byl při vědomí. Včera, když jsem usínal,
bylo pořadí obrácené: oči jsem měl ještě otevřeny,
ale už jsem spal spánkem podobným spíše bezvědomí. Včera. To je už dávno. Dnes je nový den. Den
dalšího útoku na Vídeň. Další pochody... Vídeň by
ve mně měla najít zalíbení, vždyť má přece pochodování v krvi. Možná že je náš vzájemný vztah
ovlivněn tím, že můj způsob pochodu je jaksi příliš
malátný pro křepkou duši tohoto města. Měl bych
asi pochodovat v rytmu trošínku valčíkovém, měl
bych si nasadit červenou kokardu a do zadku si zabodnout pštrosí pero . . .
Včera jsem se spíše plížil, šoural, přitahoval jsem
nohu k noze, sunul jsem se, houpal jsem se na puchýřích — v žádném případě se to nedalo označit
za pochod. Město by však mělo ocenit při nejmenším
moji snahu. Na tom bych při vší skromnosti trval.
Včerejšek ovšem nebyl zcela neúspěšný, protože jsem
si v jednom bueru dokázal vykoktat bydlení. Domluva v jazyce, z něhož znáte jen několik slov, je mnohem snadnější, když si pomáháte šustěním bankovek. šlo se mi pak mnohem lehčeji; lehčeji o pár
set šilinků. Dali mi několik adres a já vzal hned
druhou štaci. V první mne nechtěli. Zdál jsem se jim
příliš cizokrajný. Byl jsem pouštní muž: prach, ulepené vlasy, vytřeštěné oči, rudá víčka, shrbená postava vláčící tašku, jež by mohla patřit vyběrači
odpadkových košů. A musel jsem vypadat i trochu
rusky, těch dvacet let soužití přece muselo být znát.
Jistě mi zpod límce čouhala ruská duše. Ej, je ruská
duše široká, pod košili ji nevpěchuješ, holoubku sivý
Vyskočil jsem z postýlky, vsoukal jsem se do kalhot a se sakem v ruce jsem seskákal před dům.
Slunce mi vrazilo pěsti do očí. Pomohlo mi to. abych
se úplně probral. Byl jsem připraven do dalšího kola. Nadechl jsem se a vykročil jsem ostrým tempem.
Usmíval jsem se, protože dnes to bylo lehčí o to. že
jsem měl pevný cíl.
Pomalu, zřetelně a s prokazatelně chybnou výslov-

ké a slovenské quislingy,
dali mu číslo 1, protože
znali dokonale mravní profil komunisty Husáka. Ten
pak v době srpnové zrady
plní důvěru Kominformy.
Odlétá opět do Moskvy a
vrací se s posláním důstojným jeho
osobních
kvalit: zardousit opět svobodu a nezávislost své země, potlačit touhy slovenského a českého národa
po demokracii, po lepším,
spravedlivějším řádu, po
lidštějším životě. Sovětské
tanky a samopaly vynášejí
Husáka opět na slunce,
nevadí, že je slunce rudé
krví, že pálí zlobou a nenávistí vlastního národa.

V době tzv. demokratizačního procesu
znovu
uplatňuje dr. Husák schopnosti svého charakteru.
Velmi hlasitě prodává ukřivdění, své "nedávné utrpení", které mu způsobila strana. V Dubčekovi
přeceňuje jeho možnosti,
uchází se o jeho přátelství a nabízí spolupráci.
A důvěřivý Dubček v té
době potřebuje každého.
Uvědomuje si počet jeho
tváří a nedůvěru slovenského a českého národa
ke Gustavu Husákovi? Ten
ještě před schůzkou v
Čierné pri čope na Slovensku spřádá intriky ve
V prvých podzimních
straně proti Dubčekovi. V
týdnech
roku 1968 konala
Československém jaru Husák opět nachází své u- se schůze studentů ekonomické fakulty v Bratislaplatnění.
vě. Pozvaný dr. Husák byl
A 21. srpen 1968 přináší dotázán na své poslední
opět velkou příležitost. V srpnové zážitky z Moskvy
archivech Kremlu jsou a na zacházení se soudrubezpečně uloženy Husáko- hy Dubčekem a Smrkovvy osobní spisy. Když vy- ským. Odpověděl přesně
bírali bolševičtí organizá- v intencích svého nového
toři sovětské agrese proti poslání. Tu ale vstal jeho
Československu příští čes- vlastní syn, student této

fakulty:
"Táto,
nelži!
Řekni jim poctivě všechno
to, co jsi říkal doma po
svém návratu!" Nikdy ve
svém životě bych něco podobného nechtěl slyšet z
úst své dcery. To je úděl
pouze — Husáků.
A pak už Husák kraluje. Přece se dočkal! Odstraňuje nemilosrdně Dubčeka a další soudruhy,
kteří snad opravdu naivně věřili v možnost "socialismus s lidskou tváří".
V únorové zradě roku
1948 viděl národ svého
hlavního quislinga v osobe~Zdeňka Fierlingra. O
dvacet let později daleko
předčil jeho kvality dr.
Gustav Husák.
Generální tajemník komunistické strany a president Republiky československé Gustav Husák opět
zaplňuje věznice politickými vězni. Tak jako před
dvaceti lety. Jeho výrok
ve vánočních dnech roku
1955 na vězeňské cele číslo
27 prvého oddílu leopoldovské pevnosti jsme ten-

krát právem nebrali vážně: "Nikdy se už nesmí
opakovat všechno to svinstvo. Třídní nenávist a
osobní prospěch nesmí být
povýšen nad základní práva občana . . . "
Život se spoluvězněm
Husákem jsme tenkrát pokládali za součást a zostření svého trestu.
Bývá zvykem, že přední
politikové bývají zobrazováni v karikaturách. Husák politik není. Husák
nemá srdce — ani tvář.
Byl jsem nucen ho ve
svých vězeňských letech
dobře
poznat.
Vídal
jsem jej nahého fysicky i
duševně. To přináší prostředí. Jedno vím určité:
Gustav Husák je chytrý,
vzdělaný, inteligentní člověk. Nevěří v nesmyslnou,
zločinnou ideologii bolševismu. Vsadil na ni pouze
svoji nesmírnou osobní
ctižádost. Touhu po moci.
To bude jednou hlavní
článek obžaloby národního
prokurátora před soudem
národa s Quislingem dr.
Gustavem Husákem.

^
m
m
ností jsem se na úřadě představil. Muž za přepážkou jen půl roku? Vždycky se mi to přece zdálo dost.
se zatvářil jako bych po něm chtěl tlumnčníka do Jsem nějaký popletený, ještě vzbudím dojem, že mlusvahilštiny a pak. s týmž odporem jako úředníci v vím ironicky. Seber se!
mé staré vlasti zvedl telefon, který mi po chvilce
Kde jste přecházel?
váhání půjčil. Ozval se ženský hlas. Česky. Dostal
Za starú Breclavú. Pardon, u Břeclavi . ..
jsem instrukce, zavěsil jsem a poděkoval, potom jsem
V kterém roce?
chtěl pořádek slov a skutků poopravit, ale už bylo
Na podzim to bylo. V roce 1951 . . .
pozdě. Poděkuju nahoře. — Zaklepal jsem a vešel. —
To jste přecházel kam?
Úřednice se na mne usmála a pokynula mi.
No, do Rakouska. Tehdy tam byla ještě ruská zóProsím vás stručně a krátce, sám vidíte, co mám na či co, myslím, že?
práce, vybídla mne prosebně.
Ano. To byla.
Chtělo se mi tančit- něco veselého s poskoky a
Dlouhá pauza. Nekonečná pauza. Pauza naplněná
jucháním, byl jsem ochoten vypovídat třeba ve zkrat- zvlhlým střelným prachem, jenž však rychle schnul
kách — a tak jsem to ze sebe začal chrlit: narozen, pod mým horkým dechem.
bydliště, otec, matka, bývalé bydliště, škola, vězení,
Kam jste chtěl jít?
vojna . . . Počkejte, řekla úřednice přísně a maličSem. Tam. Do Vídně. Řekl jsem to rychle a s
ko se zamračila. Slušelo jí to. Kdyby měla pod no- určitou zpupností jsem to ještě opakoval: Do Vídně,
sem knír jen o málo delší, byla by neodolatelná. a v duchu jsem si přidal: "Milostivá paní"
Naklonila hlavu k bustě na druhém stolu. Asi je to
Bili vás?
její maskot. Pak se otočila zpět ke mně: Vezměte
Ne. Nebili.
to popořádku od roku 1945.
Mrzelo mne, že to musím tak sprostě říct, ale neVzal jsem to popořádku od roku 1945. Nelíbilo se. bili mne. Mrzelo mne to, protože jsem té laskavé
Znervózněl jsem, že snad něco tajím.
paní viděl na očích, že by ráda slyšela kladnou odVe vězení jste byl?
pověď. Neměl jsem raději říci, že ano? Ne moc,
třeba by jí stačilo jen tak pár facek. Možná by neByl jsem ve vězení, ano.
vyžadovala přímo rány gumovou hadicí přes ledviZa co?
Za takový — no — nejdříve jsem se pokusil o útěk . . ny . . . Zatím co jsem takto uvažoval, opět vyrostla
pauza. Vyrostla velká, převeliká. Rychle jsem řekl
Vy jste utekl z vězení?
Co se to ptá? Kdo utekl z vězení? Já utekl z vě- znova, abych to zamluvil: Ne, nebili mně.
zení? Že se mi nic neřeklo! Vzpomínal jsem usilovně,
JJrazila se. Nahlédla do papírů, kde měla vypsány
čelo se mi zkrabatilo jak jsem se snažil získat nad všechny konverzační triky pro tento způsob rozhosebou kontrolu. Z nějakého důvodu mi přišlo na mysl, voru: A potom?
jak mne jako malého kluka velcí holomci poslali,
Byl jsem tam. Půl roku.
abych jim v lékárně koupil za korunu semtele a deA?
set deka komářího sádla .. . Ne, neutekl jsem z věPotom jsem pracoval v cihelně . . .
zení. Řekl jsem jí to: To bylo tak': nejdříve jsem
Od kdy do kdy!
chtěl utéci za hranice.
Musím si to dobře rozmyslet. Samozřejmě nechce
Aha.
"vědět, jestli jsem pracoval od sedmi ráno do setmění.
Ano. Za to jsem dostal půl roku.
Jenže — od kdy, od července? Proboha, nevím to.
Hm? To není nijak mnoho.
Zavyčítal jsem si, že ji okrádám o drahocenný čas:
To není, zasmál jsem se tomu a zahanbeně jsem Nevím to přesně. Od dubna do srpna? Pár měsíců.
sklopil zrak.
Potom jsem šel znova do v ě z e n í . . .
Tenkrát jsem byl bohužel velmi mladý, dodal jsem,
Znovu? Proč?
a nepřesvědčivě jsem si odkašlal do ticha. Pak jsem JDoufám, že si nemyslí, že se mi tam líbilo. Co bylo
si uvědomil s děsem, že jsem do své poslední věty dřív, slepice nebo vejce? Mám jí říct, že jsem pak
vsunul slovo "bohužel". Copak lituju, že jsem dostal šel do vězení potřetí? Co když se mne začne bát?
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Václav Havel: Hry (69 Publishers, Toronto, 1977)

Kolotoče

Václav Havel dnes neni věru neznámou osobností na Západě. Dočtete se o
něm ve Velkém Brockhausu (což je německá obdoba "Encydopedia Britannica"), kde z něho udělali heslo ještě dřív, než se stal mluvčím Charty 77. Nemine snad týden, aby se jeho jméno neblesklo západoevropskými novinami. Je
nesporné, že jeho nynější popularitu má na svědomí režim. Kdyby nebylo restriktivní zhůvěřilosti Husáka a konsortů, nebylo by Charty, nebylo by pronásle
dování jejích signatářů, mluvčích, Havel by nebyl býval odsouzen, mohl by
se zúčastnit bálu železničářů; nebyl by. však asi pronikl do povědomi západního
člověka tak, jako pronikl. Tím nechci říci, že by Havel vděčil za svou popularitu j e n šikanám komunistické humanity. J e velký dramatik a dokázal
to už dříve "Zahradní slavností" a "Vyrozuměním". Ani v těchto prvních hrách,
které si dobyly západní jeviště, není učesaný, i v nich kritizuje společenský
systém, v němž musí žít.
Společenský systém je
i terčem pěti her, které
jsou seskupeny do torontského svazku. Ne ovšem
protikomunismus, kdy se
nadává na stranu, na
představitele. Narážky na
konkrétní
situaci
jsou
vlastně jen v "Audienci",
kterou hrají četná západní
divadla
vždycky s velikým úspěchem; tato jednoaktovka ukazuje snad
autentickou scénu z dramatikova života v době.
kdy pracoval v pivovaru.
Ostatní čtyři jsou zbaveny
konkrétnosti a jsou etuda
mi na téma "krize lidské

indentitý", jak to autor v
doslovu nazývá. "Spiklenci" předvádějí skupinu revolucionářů, kteří se chystají provést puč. Záplet
kou je touha všech po ve
dení budoucího státu a z
toho plynoucí proradnost
"Škatule, škatule, hejbejte
se!"; každý je ochoten jít
s druhým proti třetímu,
který je zase ochoten spojit se s prvním, druhým
a čtvrtým, aby podfoukl
pátého. "Havlovská spirála" působí nejenom tématicky, ale i ryze stylisticky: osoby opakují svá slova, své fráze, přitakají

Musí na mně být vidět, že horečně uvažuju. Vím,
co si myslí: že spřádám l ž i . . . Zdálo; se mi, že utíkám, ale stál jsem na místě. Pole, puška, zajíc. Norimberský proces. Milostivá, to vám byl film! Ten
herec pak umřel — uštvali ho. Co kdybych se sebral
a šel na pivo? Ale ne, však ona to se mnou myslí
dobře. To nevadí, že nemá krk, a že má oči jako
kachna. Vykonává pouze svoje povolám. Někdo je
ras, někdo kat a někdo vyslýchá lidi. Ruce má silné -..
Nebýt to dáma, řekl bych, že je to kus chlapa. Tu
potkat v noci v parku, tak se neubráním.
To bylo za takový básničky, vysoukal jsem ze sebe. A začervenal jsem se. Patří mi to. Teď se mi
vymstilo, že jsem jako malé dítě trhal mouchám nožičky. Hm, jednou jsem napočítal sedm . ..
Za básničky, za básníčky . . . Za jaké?
"Za jaké, za jaké, spěchal jsem v duchu, ale nevydal jsem zvuku. Jistě se dívám tak, jakobych v životě svedl napsat jedině něco podobného jako je ta
říkanka "O Mařce a kozách".
O čem, byly. Řekněte mi nějakou.
Měl bych asi vstát, uklonit se a udělat pukrle.
Jenže si nic nepamatuju. Polil mne pot. Tušil jsem,
že nebude s mou chatrnou pamětí spokojena. Mohl
byčh zachytračit, což o to. Mohl bych jí zarecitovat
pár veršíků z té písničky o partyzánovi. Tu jistě nezná. Vsadil bych se, že bych mohl vystačit i s národní hymnou, když bych jí malinko zašmodrchal.
Ne, raději to nebudu zkoušet. (Třeba je za tím výrazem nešťastné kuchařky geniální mozek.) Prudce
rozpřáhla ruce, že málem srazila s vedlejšího stolu
svého maskota. Zdálo se mi, že ani té bustě se nelíbím. JeŠtě že se to nesvalilo. Bylo by to na mne,
známe to.
Úřednice se po hysterickém pohybu uklidnila, přemohla znechucení a dali jsme se do toho znova. Nikam to nevedlo. Nemohl jsem si vzpomenout, co jsem
dělal před patnácti lety o půl třetí odpoledne, a právě to ona: potřebovala nutně vědět. Nakonec zasyčela:
Podívejte, jako inteligent si snad vzpomenete, co jste
dělal? .
Trochu mne zmátla. Znal jsem inteligenta, jenž
vůbec nechodil do školy a znal jsem idiota s doktorským titulem. Navíc se mi zdálo, že jsem její na
rážku na vzdělání už někde slyšel. Některé věci jsou
na celém světě stejné. Co kdybych milostivou pozval

poloniovsky
těm, proti
nimž se ještě v minulé
scéně postavili za jejich
nepřítomnosti. Tento vír,
který Jiří Voskovec ve své
předmluvě přirovnává k
Poéovu
"závratnému
Maelstromu", se opakuje
v prostředí moderní společnosti ve hře "Horský
hotel", jenomže záměna
osob a jejich . replik je
provedena do důsledků:
osoby přejímají identitu
jiných figur, říkají věty,
které poprvé zazněly z
úst jejich partnerů, totožnost osob je na konci této hříčky uvedena zcela v

MATKA A KNIHA
pochybnost, nelze je definovat, mají rysy (pokud
lze o rysech vůbec hovo
řit) svých odpůrců, svých
spoluhostů, zaměstnanců
hotelu, ředitel se stává
hostem, host ředitelem,
bláznivý kolotoč je dokonalý jako ztráta totožnosti
v diktatuře, kde se každý
může doslova stát vším,
i když chvíli předtím jednal zcela jinak, protichůdně.
O něco slabší Maelstrom
víří ve zpracování Gayovy
předlohy "Žebrácká opera", která se proslavila
Brechtovou verzí s nápěvy
Kurta Weila. Měla smutnou premiéru v Horních
Počernicích 1. listopadu
1975. Smutnou nejen proto, že účastníci, a to jak
herci, tak i diváci, byli
za účast vyšetřováni, ale
i proto, že je to jediná
hra, kterou autor viděl na
jevišti. Zrada bují, podobně jako ve "Spiklencích",
i v této gaunerské komedii, jenže tu je jaksi na
(Pokračování na str. 8)

do kavárny na mls? Oba bychom se osvěžili. Je
pozdě odpoledne a je tu nakouřeno. To nám škodí.
Jistě žije sama, krása je pryč, mládí je pryč, postel
je chladná, rána sinalá — psí život.. . Jestli podmiňuje inteligenci tím, že si mám vzpomenout, co jsem
dělal v pátek před deseti lety navečír, pak ovšem
inteligentní nejsem.
Myslila si, že jsem popuzen a se zadostiučiněním
se usmála. Nebyl jsem popuzen, kdepak — to by byl
přepych. Byl jsem jen unaven.
Jaká je vaše profese?
To mi scházelo. Andělíčku, můj strážníčku, stydím
se to říct. — Psal jsem.
Jaké knihy jste vydal?
Uculil jsem, se trošku, protože mne napadl "Komunistický manifest". Nevyslovil jsem to, i když by
tomu pravděpodobně uvěřila. — Já publikoval časopisecky. A pro noviny.
To jste potom novinář, To jste byl ve straně.
Kýval jsem se potrhle se strany na stranu, abych
ukolébal nervy. Nenechala mne v klidu.
Co jste psal?
Psal jsem povídky. Pro časopisy. Ne ve straně.
Veselé povídky jsem psal, řekl jsem plačtivě a přinutil jsem se trochu zachechtat, abych se zalíbil.
Vy jste psal veselé povídky, zatím co lidé byli ve
vězení? — V jejím hlase bylo znát, co si o takové
otrlosti myslí. Zkusila mne dorazit a proto se mne
zeptala: Psal jste tedy veselé povídky.. . Jakého
stylu byly ty povídky: .národní, moderní, realistické?
Ano, ano, ano, psal jsem povídky moderní, realistické, národní, klasické, psí, pražské, nacionalistické,
módní, šakalí, šovinistické, vyschlé, běhuté a underground . . . Všechno jsem to spolykal; začalo mi škubat rameno, cukat víčko, zmrtvěla mi ruka a rozTEÍepala se mi noha. A chtělo se mi brečet. Bezdůvodně
jsem si vzpomněl na naši domovnici, která byla spolu s ministrem kultury přesvědčena, že Picasso je
majitel továrny na pornografie a že Beethoven byl
král cikánů. Před očima se mi dělaly hranaté kruhy
a viděl jsem šlehat zelené plameny. Nejsem v pořádku: Busta se pohybuje! Je to živé! Už nespí. Chce
domů. A pak do klubu detektivů. Taky ho to zmohlo.
Ošklivím se jim oběma. Jsem složitý případ, protože
mám minulost. A ten pán, co byl tak dlouho busta,
navíc jistě strašně těžko snáší skutečnost, že roli

Michal Racek
S novou knihou často vycházejí
nové paprsky jež jako hudba znějí
a svými tóninami příslib dávají
že stane se cos přál sis potají
Hraješ jako na harfě po každém jejím řádku
a každá melodie připomene matku
jež vždycky přišla když jsi plakával
a nastavila vlastní šat když vítr vál
Kniha jako
a slibuje ti
jež na svém
a slibuje ti

maminka je rodu ženského
sejmout každé jho
srdci dlouho's nosíval
zdolat každý nový val

Ale kniha stárne prvním přečtením
a leckdy zklame tě jak rozehnaný dým
Matka stárne pomaleji nežli knižní řádky
a když se rozpláčeš hned přijde zase zpátky
Ale kouzlo knihy se už nevrátí
a nepomůže ti při nové závrati
její sliby vyblednou jak bludná pantomima
a zas jen matka s tebe bolest snímá
Tvoje modlitby jsou jako píseň klamná
každá vychladne jak zanedbaná kamna
nikde nenajdeš jak matce přidat roků
a každý den jí přidá smutných kroků
Marně hledáš kouzlo jež by prodloužilo
matčin život který vyhladí co bylo
do tvých tváří rydlo jež se život slově
přidává ti jizvy stále nové
Kolem sebe slyšíš druhé jásat
Tobě ruku nepodají Žal tě bude drásat
Měl bys vyhladit vrásky na lících matky
a jako provaz prodloužit dnes její život zpátky
Marně hledáš prosíš klneš slibuješ
každá nová kniha vtiskne novou lež
ale do Itvé mysli jako příslib lichý
vnikne iluse a pláč je jak déšť tichý
Nevíš kam bys šel a co bys dělal
za každý rok matky pálil bys své knihy
dal bys vše' bys přidal na létech
ženě která vyžehlila každý nový vzdech
Hledáš jako alchymista různá kouzla nová
a každá formule ti zčerná jako tichá vdova
Klesneš na kolena k prosbě zoufalé
ale oči drhne tí vše co je nestálé
Zkusíš nakonec poprosit
Mami neodcházej
do mé tmavé ¡mysli teplá slova sázej
Až uzavřeš oči sám svůj život zraním
Matka utěší Vždyť ještě neodcházím
Ty však víš že každým novým rokem
matka slábne se svým těžkým krokem
Dechu jejího čas zvolna odstřihuje
a cítíš se jak vichr který marně duje

Jamese Bonda dostal jiný Australan. Jamesi Busto,
propásli to.
Pozvali mne na příští ráno. Vypotácel jsem se ven.
Takřka poslepu jsem se dobelhal naproti do "wokuf\ kde jsem si dal "grosse mocca". Tupě jsem
seděl a připadal jsem si . . . jako Alenka v říši —
jako Alenka v Třetí říši. Dal jsem se do kupy a
vyšel jsem na ulici. Zvonilo mi v uchu. Někdo na
mne myslí. Na protější straně ulice vyšel z budovy
James Busta-Bond. Byl teď mnohem menší, než když
ztrnule seděl za stolem. Sekal nožičkama napříč ulicí,
minout jsme se nemohli — a tak jsem udělal to
nejhorší, co se vůbec dalo udělat: Nadýchl jsem se.
srovnal jsem pokrčené nohy, abych se vytáhl — a
minul jsem Jamese Bustu rameno vedle ramena.
Totiž — můj bok vedle jeho ramena.
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Ye znamení
Lešetínského kováře
Dr. Jiří Veselý
Když máme letos více významných výročí, dokonkonce vzpomínáme i na Karla IV., snad bychom,
se měli rozpomenout i na výročí opomíjené. Letos
totiž tomu bude 95 let od doby, kdy poprvé vyšlo
pěkné dílko Svatopluka Čecha "Lešetínský kovář"
(vyšel 1883 a kvůli této knížce byl Svatopluk Čech
obtěžován rakouskó-uherskými úřady, censura do
knížky mocně zasahovala). Lešetínský kovář je snad
nejvýznamnějším dílem Sv. Čecha,
který před
70 léty umřel. Exilový tisk si toho vesměs nepovšiml,
byly jiné a aktuálnější věci (právě v únoru). Tento
básník patří k našim tradičním a národním literárním bardům. Kdo zná všechny jeho knihy, může si
připomenout, že některé snad byly trochu příliš verbalistické nebo pathetické a méně úspěšné. Ale Svatopluk Čech se nám zapsal do srdcí jednak svým
milým dílkem "Ve stínu lípy", jednak monumentální
sbírkou "Lešetínský kovář". Připomeňme si ještě odbojného a českobratrskou tradicí poznamenaného Václava z Michalovic, dále lehké a zpěvné Petrklíče
nepostrádající jiskru humoru, sbírku Hanuman zaměřenou filosoficky na obranu národního folklóru a
národní řeči, dále světového folklóru vůbec a útočící
na kosmopolitismus a internacionální vlivy na naše
národní smýšlení. Ovšem, poněvadž některá díla Svatopluka Čecha byla zařazena do školní četby, tím u
mladých čtenářů na popularitě nezískal. Víme již,
že co se vnucuje jako povinnost, leckdy i neprávem,
ztrácí na přitažlivosti.
Přesto jeho knížky, čtené dnes s odstupem a stranou, znovu nabudou na lesku. Kdo by se ještě po
létech necítil dojat nadl výrokem Bártova syna ("Ve
stínu lípy"): Tu poznal jsem, podušky zlatý lem /
a hedvábí že žalost neodnímá, / jen na tom drahém
srdci mateřském / i neštěstí a vina sladce dřímá.
Jestliže už toto básnické dílo je nesmrtelné, tím
spíše se to dá říci o Lešetínském kováři, který pro
nás představuje ztělesnění odporu proti jakémukoli
druhu národního útlaku a vyjadřuje zejména tradici
národního odboje, z něhož by mnozí mohli leccos
načerpat i zde v exilu. Jinak se Čech nedá zapřít
ani jako melancholický lyrik, dokonce i v Lešetínském kováři:
Milé sestry není, bratří rozptýleni, / zvadlé listí
vítr odvívá, / kopřivy jen husté kryjí místo pusté, /
chaloupka kde naše stála šedivá.
Jeho vnitřní rým byl na jeho dobu velkým výkonem a důkazem talentu.
Poněvadž si Svatopluk Čech udržel svůj národní
pathos a leckdy upadal do přílišné pathetičnosti,
pozdější generace ho podrobovaly až příliš přísné
kritice. Ovšem, jeho poesie nebyla "těžká jak hrom",
jak to postuloval jeden z nedávných komunismem
potlačovaných básníků Jiří Kolář. Karel Horký ve
své sbírce fejetonů nazývá Čecha starým dítětem
a křižuje se, že tento Čech nebyl dost realistický,
j)» v jeho poesii i próze se odráží nedostatek smyslu
pro realitu, že si pomáhal sladkými románky a snadnými gesty, ale nakonec i on kapituloval a nemůže
popřít, že svým způsobem ho, prý až kupodivu, tenhle Svatopluk Čech dosud vábí. Při všech kritických
výhradách i Karel Horký rozeznává zvláštní kouzlo
jeho veršů, bohatství obrazů a zvukomalebnost jeho
techniky, jakkoli snad to "vyvanulo", přece jen něco zůstalo, totiž "zvláštní kouzlo''. Horký se ptá
sám sebe, jak to, že knížku, kterou jednou vzal do
rukou, musí dočíst, poněvadž je pro něho neodolatelná. Ovšem, to je tento Svatopluk Čech, byl "starým dítětem", idealista uzavřený do svých básnických
nápadů, člověk snící stranou reality a přece — bohatý na obrazy a myšlenky, dovedl rozdávat kouzlo,
jeho věci dodnes mají svůj svérázný půvab (viz
Horký, Cestou necestou, čs. spisovatel, Praha 1954).
Proti poněkud pompésnímu Vrchlickému zůstával
Svatopluk Čech skromný a skoro jakoby přikrčený.
Ale mohutnost jeho vlasteneckého cítění a jeho velká úcta ke svobodě a láska k české zemi vytryskla
mohutným proudem zejména v jeho sbírce "Lešetínský kovář'1'. Ano, přes námitky urputných rea
listů a ctitelů literární mondénnosti zůstává Svatopluk Čech v naší mysli a i to, co nám na škole
kdysi vnucovali, nezůstalo bez vlivu na nás a my
si dnes rádi vzpomeneme. A jeho literární odkaz,
zastíněný kulturní propagandou v Praze a hemžením
v exilu, dosud žije a zůstává významný.
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(Pokračování se str. 7)
místě. Divák totiž ji očekává v podsvětí spíše než
mezi revolucionáři, i když
se říká, že i zloději a vůbec zločinci mají svou
etiku. A tak Peachum vydává Macheatha do rukou
Lockita, Macheath se spojí
s Lockitem proti Peachumovi a vzápětí s Peachumem proti Lockitovi, Jenny, Poliv a Lucy zrazují
z lásky svého muže, svého
otce, svého milence jako
spojenkyně oněch tří hlav
nich mužských postav-.

hry vykládat jako věrný
obraz "hrbení, lhaní, udávání, podvádění", jako
všeobecné "zpitomnění tématu lidské identity a existenciální
schizofrenie",
jak ji Havel pozoroval ve
svém okolí po srpnu 68.
Bud' jak buď, nenašly
odezvu na Západě, aspoň
ne takovou jako poslední
dvě hry svazku "Audience" a "Vernisáž". První,
jak jsem už řekl. je scénou z vlastního autorova
života. Opět se tu oba
"hrdinové"
vracejí neustále
k
už
řečenému,
Nevím, dají-li se tyto tři

SYDNEY

T. J. SOKOL S Y D N E Y
— pořádá k oslavě SVATKU MATEK
v neděli 14. května 1978
VÝLET

LODI

v 9.30 z Palm Beach na Hawkesbury River
a na Basin, kde začne kolem poledne PIKNIK
— opékání jídel, nápoje, zábava, sport, hry.
Návrat na Palm Beach v 5 hodin odpoledne.
Informace a přihlášky: tel. 99-2260 (br. O. Mařík).
— zahájí zimní sezónu
PLESEM

DEBUTANTEK

v sobotu 27. května 1978 v Sokolovně
Přihlášky dívek tel. 99-2268

Společnost pro vědy a umění v Sydney
srdečně zve krajanskou veřejnost na
CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKU
DR. C. R. SUDKA
"Z ISTANBULU DO D E L t "
spojenou s filmovými záběry
(viz reportáž v HD č. 11 až 22/1977 —
"Asií s pilulkami a coca-colou")
která se koná v pátek 26. května 1Í78
v 7.30 hodin na School of Drama,
University of NSW, Kensington
(vjezd z Barker Street)
Po programu občerstvení.

l

Czechoslsvaklan

Country Club Ltd. Sydney

Československý

klub

v

(

Sydney

'•i vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi násJ
,

N a i e adresa ja: 30 Dsvonshire Road,
Kemps Creek, NSW.

,
'

i Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po /
lední do 10. hodiny večerní a každou neděli od
ilO hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-j
borná kuchyně je vám k službám. Každý člen
ivaší rodiny najde u nás dostatek příležitosti k|
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
V dohledné době budeme pořádat pravidelní taneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat proi
vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,
křtin apod
,
Informace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer
72 382$.

|

opakují své věty, které už
dávno řekli, a hra —
aspoň v knižním vydání, v
curyšské
činohře, kde
jsem obě jednoaktovky
zhlédl, byl konec vynechán, asi pro větší srozumitelnost pro diváka, který nezná kupř. "Horský
hotel" — hra tedy končí
dokonce výměnou úloh:
Vaněk, spisovatel, přikulující sudy v jeho pivovaře,
protože mu režim nedovolí
psát či jinak být intelektuálně zaměstnán, mluví
jako Sládek. Tragický není, myslím, osud spisovatele, který nesmí dělat, co
umí; otřesnější je postavení Sládkovo, který je po
věřen dohledem nad intelektuálem, ale uvědomuje
si výhodu tohoto podřízeného, kterého má hlídat.
Když Vaněk odmítne napsat posudek sám na sebe,
jako ho o to Sládek požádal, vybuchne jeho "strážce":
" . . . Inteligenti!
Páni!
To jsou jen samý hladký
řečičky, jenomže vy si to
můžete dovolit, protože
vám se nic nemůže stát,
o vás je vždycky zájem,,
vy si to vždycky umíte zařídit, vy jste nahoře, i
když jste dole, zatímco
obyčejnej člověk se tady
plahočí a má z toho prd
a nikde se nedovolá a každej se na něho vysere a
každej s ním zamete a
každej si na něho houkne
a život žádnej nemá a nakonec ještě o něm páni
řeknou, že nemá principy'
Teplej flek ve skladu, to
bys ode mě vzal — ale
vzít si i kousek toho svinstva, v kterým se musím
denně brodit, to už se ti
nechce . . .!'"

rá na sebe trochu dbá,
"Audienci" uvádí, většinou ve spojení s poslední
aktovkou svazku, "Vernisáží".
Ta podle mého soudu
přesahuje jen hranice dik
tatury, míří na dnešní
moderní společnost vůbec.
Bylo by
totiž pošetilé
tvrdit, že konzum se stal
idolem jen na Východě;
je jím — a snad ještě více — i na Západě, i mezi
českými a slovenskými uprchlíky. Ten manželský
pár, Michal a Věra, se uzavřel do stěn svého bytu,
žije jenom pro sebe, pro
"zkrášlení" své domácnosti přerůznými raritami a
nemůže pochopit, že Bedřich (v německém překladu G. Lauba opět Ferdinand, čímž je zdůrazněna
kontinuita obou jednoaktovek) nemyslí jako oni, kteří ho pozvali, aby mu ukázali zařízení svého obýváku. To, že neustále opakují totéž, že se nemohou
dostat z kruhu naučených
frází, nepřekvapí ani tu.
Havel tuto metodu praktikoval už v prvých hrách,
zvláště v "Zahradní slavnosti". Reprezentanti spotřební společnosti se ne
mohou smířit s myšlenkou,
že existuje někdo, kdo má
jiná měřítka na život.
Zejména tuhle hru by si
měli přečíst všichni uprchlíci, kteří touží po
druhé "poltsrgruppe", po
druhém bouráku, ale kterým je líto vydat pár grošů za českou knížku nebo
české noviny. Měli by si ji
přečíst ne proto, že by
snad byla nejlepší, nýbrž
proto, že nastavuje zrcadlo nejen malému českému
člověku v Husákově záhumenku, ale i mčč v blahobytu exilu.
J. S.

Duševní tíseň poddaného
v diktatuře odhaluje tento
monolog intenzivněji než
Pozn.: Knihu můžete
mnohé rezoluce. To zřej- koupit též v HD. Cena
mě vycítili západní diva- včetně poštovného $ fi.90.
delníci a každá scéna, kteMalý oznamovatel

* ZLATNÍK *
* HODINÁŘ *
STEVEN

VDOVEC, 53,
bezdětný, střední postavy, zdravý, neodvislý, hledá bezdětnou
vzdělanou dámu, bez
závazku, do 50 let, žijící v Sydney neb okolí,
za účelem přátelství.
Zn.: "Sňatek možný"
do HD.

VARDY

590 George St..
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký «klad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579
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Americké črty

Kdyby se mne někdo ptal, co je mým koníčkem
nebo co bych dělal, kdybych vyhrál první cenu v
loterii, pak bych odpověděl bez dlouhého rozmýšlení,
budu profesionálním cestovatelem. Asi na mne stále
působí vlivy z mládí — tehdy jsem totiž, jako syn
železničáře, mohl projezdit republiku za pár koraa
od Šumavy až k Tatrám. Dovedete si tedy představit mé pocity, když jsem koncem prosincového parného dne vstupoval na sydneyském letišti do letadla
Boeing 747 společnosti Qantas, aby mne dopravilo,
do San Franciska. I teď, jako kdysi v třetí třídě
osobního vlaku, jsem dbal na to, abych dostal místa
u okna vzdušného obra —^ ať jedu lodí, vlakem,
tramvají nebo letadlem, chci se dívat oknem ven..
Letadlo je' nabité do posledního místečka. Koleni
mne sedí mladí Australané, členové sydneyského tmi. verzitního lyžařského. klubu; kteří chtějí strávit několik týdnů v americkém "Švýcarsku'', v ColoradoDbcela příjemní spolucestující. Asi tři řady vpředu
sedí tři pupkatí pasažéři, prý zedníci, kteří nasedali
již pěkně pod parou a v letadle pili dál, takže za
chvíli přicházel od jejich sedadel závan, jaký pociťujete, když jdete kolem australského pubu. Když
letadlo přistálo na Fidži, naši zedníci byli tak namazaní, že z letadla ani nevylezli.
Fidžiánské letiště v Nandi skýtá příjemné přerušení cesty, 45minutový odpočinek. Ihned po přistání
letadla vstupují do útrobí našeho Boeingu dva fidžiánští zřízenci v typických bílých sukních a z plechovek aerosolu postřikují vše, věci i lidi, hlava nehlava, aby zabili všechny bakterie a bacily, které
by mohly přivést Fidži do maléru. Naši zedníci v
té chvíli chrápali s. otevřenými ústy a vůně aerosolu
je zřejmě trochu podráždila. Začali kašlat a nakonec
se jeden z nich probudil. Chraplavým hlasem zaklel
něco o krvavých zmetcích a začal cloumat svými společníky a pokřikovat, že už jsou v San Francisku.
Ti vyskočili, potácivě se hnali po svých zavazadlech, ale pak zjistili skutečnost, usadili se, a pokračovali v "snění".
Fidži jsou "svobodné ostrovy"' pokud jde o prodej
určitého zboží, z kterého se nemusí platit prodejní
daň, a podobně jako v jiných zemích a přístavech,
skýtají příležitost mnoha cestujícím k levnému náf
:kupu. Obchody y letištních'prostorách v Nandi (jako
v. celém fidžiánském souostroví) jsou v rukách Indů, zatímco manuelní a administrativní práce vy :
konávají většinou potomci původního fidžiánskéhó
obyvatelstva. Spokojuji se koupí láhve agnlického džinu' a krabičky doutníků, obojí za daleko nižší cenu,
•„¡než je obvyklá v Austrálii. Ani smlouvat jsem nemusel, jak je v mnoha obchodech na Fidži obvyklé. :
- * - - '
'
Přeletem poledníku získáváme jeden den, čilí v
San Francisku budeme v týž kalendářní den, v němž
jsme opustili Sydney. Přistáváme v Honolulu na
Havajských ostrovech. Aby nebyl nikdo z cestujících
na pochybách, vítají nás z tlampačů havajské písničky. Autobusy s přívěsnými vozíky nás odvážejí k
imigrační proceduře. Dotazují se nás, proč jedeme
do Ameriky, u koho se zdržíme a na předpokládanou dobu našeho, pobytu. Do pasu pak vkládají zvláštní
žlutý lístek, který máme v případě onemocnění předat ošetřujícímu americkému lékaři. Je na něm napsáno, že jsme návštěvníky Ameriky a dále jsou
přidány pokyny, co se má dělat, dojdé-lí k vážnému
onemocnění.. Jde zřejme'o nějaké nové opatření,
při svých. dvou dřívějšícpi. cestách do USA jsem takovou ceduličku neobdržel.
- •
K večeru se naše letadlo snáší nad překrásným
městem pacifického pobřeží. San Franciskem. Z výšky rozpoznávám Acklandský mest, po němž přejíždějí dlouhé řády 'aut. Přistáváme, jdeme k celní
prohlídce, která se odbude několika, otázkami celní. ků a jsme venku. Jak ;už to bývá, na ty šťastnější
čekají příbuzní pebo. přátelé s osobními vozy, my
1 ostatní vlečeme kufry k' autobusu, který nás odveze
: za tři dolary.do vnitřního města. Cestou se rozhoduji, ' ínáríi-li zůstat v Saň Francisku přes 'noc nebe
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pokračovat v cestě. Rozhodl jsem se jet dále.
.

V Melbourne jsem si tentokrát koupil autobusovou
jízdenku, která mne stála 300 dolarů, a která mi
umožní cestovat dva měsíce volně na autobusových
linkách společnosti Greyhound. A tak po malém občerstvení, po hodinovém pobytu ve středu San Franciska, nasedám do autobusu jedoucího do Los Angeles.
Cesta po dálnici trvala 9 hodin včetně dvou zastávek. takže jsme přijeli do Los Angeles k ránu. Překvapilo mne, že jsem našel uprostřed města hotel
přijatelné úrovně, kde se platilů za nocleh pouze 5
efeterů a že nedaleko, byl jiný hotel, který nabízel
přístřeší dokonce za 3.50 dolarů. Jde ovšem o hotely starší, pokoje nemají vlastní sprchy a příslušenství. ty jsou společné pro více místností, a cena je
bez snídaně. Tu je však možno dostat v restauraci
za 1 dolar (vajíčko, 2 topinky s máslem a marmeláckw, hubený kousek špeku a objemný šálek dobré
černé kávy). Cenově není tedy Amerika pro turisty
drahá, jak se jinde často tvrdí.
Jako asi každý návštěvník Los Angeles, vypravil
Jsem se na návštěvu Hollywoodu, prohlédnout si filmové ateliéry. K návštěvě je třeba vstupenka, za
níž se platí a tak jsem se musel už v časném ránu
postavit do dlouhého zástupu čekajících obdivovatelů
stříbrného a nyní barevného' plátna. Většinu návštěvníků tvořili mladí lidé, kteří si kupovali na památka fotografie herců a hereček, které jsem už ani neznal. Mám dojem, že oni už zase nevědí mnoho o
Chapiinovi. Tom Mixovi, Johny Weismullerovi, Clark
Gabíemu. či krasavicích jako byla Ava Gardnerová
r.ebo Marylin Monroeová. Při čekání v zástupu jelo
kolen, několik aut a podle poznámek a vzdechů štěbefcavýd! děvčat přede mnou1 jeli v nich dnes známí
hercL protože děvčata je znala podle jmen. Tak jsem
zailédl filmové hrdiny, jak jezdí ráno do práce do
hollywoodských továren na sny a zábavu. Někteří
z nich se tentokrát převlékli během půlhodiny do
uniforem vojáků civilní války. Právě se totiž, fil- motaly nějaké záběry z války Severu proti Jihu.
Vojáci aiabamského regimentu vypadali skutečně tak
opravdově, že by se za ně nemusel stydět ani. generál Lee.
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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
ákutečnosti auto?
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 ha 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. NaA
požádání ji dostane každý, i když není
zákazníkem banky, a to ZDARMA.

National Bank

Pokud jde o obchody, pak ty v Hollywoodu a v
celéis Los Angeles patří mezi nejlepší, jaké jsem
za svého pasování v Americe viděl. Zahraniční obchodníci z jakéhokoli oboru mají tam jistě příležitost se něčemu přiučit. — Los Angeles je jedno z
největšich španělsky mluvících měst v Americe. Dvojjazyčnost se pak ovšem projevuje i v obchodech —
prodavačky i prodavači ovládají zpravidla jak angličtinu. tak španělštinu. Tak jsem se taky snažil v americkém městě oslovovat nějaké ty caballeros a damas polozapomenutým jazykem. — Byl počátek ledna. pěkné slunečné dny, chtěl jsem hodně vi3ět a
tak mne chození drobet unavilo. Začal jsem se tedy
posilňovat, ochutnávat různá americká piva. U Buď
weisser jsem zůstal trochu déle.

17. a 18. století a í celé zařízení je z té doby. —
Robinsonův strom a přístřeší, střelnice, cesta lanovkou na Matterhorn, Frontier Land, parníky z Mississippi, vlak budoucnosti a jiná a jiná překvapení vám
zaplní celý den. — Poslední atrakcí byla cesta ponorkou. Ta patří zřejmě k jedné z nejoblíbenějších,
protože jsem musel čekat přes hodinu, než na mne
došla řada. Asi proto ten zájem, že i ta ponorka
v Disneylandu dokáže vybavit představu, proč námořnici říkají ponorkám plovoucí rokve.

K návštěvě Los Angeles patří ovšem i návštěva
Disneylandu v 28 mil vzdáleném Aneheimu. Na ploše
180 akru vytvořil tam Walt Disney středisko nejen
zábavy, ale i poučení a informací, které navštíví
ročně až 5 miliónů lidí. Každý návštěvník Disneylandu dostane se vstupenkou malou knížečku s lístky. které opravňují k účasti na různých atrakcích.
Začínám vyjížďkou lodí po Karibském moři, kde se
v nedaleké pevnosti právě odehrává bitva mezi obránci pevnosti a bukanýry. Nad hlavou nám létají koule. plachetnice na jedné straně hoří, bukanýři probodávají vojáky v pevnosti, ke zdi je přitlačen námořník s useknutou nohou, vzduch je plný prachu
z pušek, opilí námořníci honí šenkýřky — a všechny
ty scény dělají dojem skutečnosti, téměř cítíte, že
prožíváte skutečnou událost. Disney postavil např.
část Novoorleánské "Francouzské čtvrti", kde budovy a celé ulice vypadají stejně jako ty, které jsem
později viděl v Louisianě. Prodavači v tamních obchodech jsou. oblečeni v šatech, které připomínají

Když jsem večer usedl do autobusu s nápisem
Phoenix, únava, teplý vzduch a pohodlné sedadlo
mne rychle uspaly. Probudil jsem se až k ránu a
v matném svitu poznávám, že jedeme pouští, neónový nápis u dálnice hlásá, že se blížíme k arizonské
hranici. Přejíždíme řeku Colorado a zastavujeme pod
jakousi improvizovanou brankou. Tam vstupuje do
autobusu baculatý, růžolící Arizoňan v širokém klobouku a s objemným odznakem připnutým na košili
a představuje se oznámením: "Právě jste přejeli
hranící mezi Kalifornií a Arizonou. Máte-li "u - sebe
nějaké ovoce, vhoďte je, prosím, do plastického pytle'''. Postál několik vteřin, drže v ruce tén pytlík,
ale protože mu nikdo neudělal radost, aby se s nějakým ovocem přihlásil, pousmál se — snad zklamáními nad naší spoluprací — popřál nám dobrou cestu
a zase vystoupil. Jeden z ochránců státu "Arizona
před hmyzem, který napadá ovocné stromy v Kalifornii, ale do jeho státu se zatím nedostal.
(Pokračování příště)
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RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy

v Austrálii

ANTOINE GALLERIES
M A J I T E L J. KOŠŇAR
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu

Kalendář HD
(Pokračování se strany 8)
• Malíř, scénograf a ilustrátor Hugo Ullík se narodil 14. 5. 1838 v Praze, kde studoval na Akademii
u Maxe Haushofera a později v Mnichově. Jeho obrazy jsou typickými malbami romantického období. Nejznámější z nich jsou pohledy na Karlštejn, Orlík,
Křivoklát. Před sto léty navrhl výpravu k premiéře
Smetanova Tajemství.
• Jaro 1897 je poznamenáno vydáním Pohádky máje od Viléma Mrštíka. Byl to pozoruhodný čin po
dvojí stránce — literární a výtvarné. Genese Pohádky máje je ^zajímavá. Román vycházel na pokračování v Světozoru, četla jej i Zdenka Braunerová,
která se dozvěděla, že autor nemá nakladatele. Rozhodla se román ilustrovat a nakladatel J. Otto se
konečně podvolil jej vydat. Spisovatel Vilém Mrštík
se narodil 14. 5. 1863.
• 14. 5. 1888 se narodil dvanáctý olomoucký arcibiskup ThDr. Josef Matocha, jehož smrt má na svědomí komunistický čsL režim.
• Pro Národní divadlo v Praze navrhl malíř Alois
Wachsmann v roce 1936 výpravu opery Lazebníka
sevillského. Výpravu odsoudily Národní listy perem
svého referenta Antonína Šilhana. Malíř Wachsmann.
který se narodil 14. 5. 1898, byl jednou z hlavních
postav devětsilské malířské generace, s níž se však
roku 1923 založením Nové skupiny rozešel. V NG v
Praze jsou umístěny jeho obrazy Zrození Venuše,
Myjící se Oidipus a Ludvík XVI.
• Archivář a historik Jan Petr Cerroni se narodil
15. 5. 1753 v Uherském Hradišti. Jako sekretář moravsko-slezského gubernia v Brně dozíral na archivy zrušených klášterů, z nichž čerpal údaje pro své
vlastní práce, zvláště pak pro nejdůležitější z nich
Dějiny umění na Moravě a ve Slezsku.
• 8. října 1881 věnoval Jan Neruda v Humoristických
listech vydávaných J. R. Vilímkem "portrét" spisovatelce Žofii Podlipské. Když v roce 1858 Hálek
a Neruda zorganisovali a v květnu vydali almanach
Máj, přizvali ke spolupráci i Podlipskou, která po
sňatku s lékařem J. Podlipským začala být literárně činná. Žofie Podlipská, rozená Rottová, se narodila 15. 5. 1833.
• Malíř Karel Maixner nakreslil obraz oné vzrušující podívané, jež byla uspořádána v pátek 15. května 1868 na Vltavě. Byl to předvečer položení základního kamene k stavbě Národního divadla. 16. května
po slavnostním průvodu Prahou byla podepsána zakládací listina, načež do hlučného volání slávy vpadl
sbor kantátou zkomponovanou Karlem Šeborem, po
němž pronesl dr. Karel Sladkovský slavnostní řeč.
Soudobá kresba zachytila i scénu nejpamátnější:
František Palacký poklepává na základní kámen. Večer se konalo v Novoměstském divadle slavnostní
představení Smetanova Dalibora, jemuž předcházela
Věštba Libušina, slavnostní předehra od J. J. Kolára se Smetanovou hudbou. A padesáté výročí položení základního kamene ND bylo oslaveno 16. května 1918 v době, kdy ještě zuřila první světová válka.
Byl to svátek české lásky a českého vzdoru. V Panteonu Národního musea se shromáždil výkvět českého a slovenského národa. Slavnostní projevy zahájil Dr. Karel Kramář, promluvil A. Jirásek, nejmohutněji působila řeč Hviezdoslavova, po němž se
ujal slova polský básník Jan Kasprowicz, neboť oslav
se zúčastnily i slovanské národy. Po obšírné přednášce F. V. Krejčího O' dějinách a významu ND zakončil slavnostní shromáždění předseda českého svazu poslanec František Staněk. Večer se konalo v Národním divadle slavnostní představení Smetanovy Libuše, jejíž vrcholné proroctví zaznělo ze zpěvných
rtů Emyv Destinnové. V další den slavností se konala ve Smetanově síni velká akademie, na níž zpívala Destinnová a přednášel Vojan, účinkovala česká filharmonie s houslistou Kocianem. Slavnosti byly
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Utopia o iných cestách
(Pokračovanie zo str. 4)
lebo žiaden reflex románopisca mu nevedel zabránit' rozplameneniu svojho
pedagogicko - filozofického zanietenia. Najlepšie to
azda vystihol glosátor Le
Mondu, keď píše: "Nič
nie príjemnejšie ako čítat' román inšpirovaný
tak zvodnou a vznešenou
útopiou. Ale sklamaniu
sme sa nevyhli. Garaudy
sice splatil tribut povinný
románovému popisu, alebo tomu, čo si ako taký
představuje, ale hned' na
to sa vrátil k žánru eseje.
Hrdinovia jeho románu su
iba tlmočníkmi názorov a
myšlienok profesora filozofie, ktoré odriekajú ako
dobré naučenú úlohu. Alegória je v tomto případe
nezlúčiteťná s románo-

vým žánrom a lyrizmus,
ktorý vyvolává, vypálil naprázdno. — Na šťastie,
autorové veťkorysé myšlienky netrpia na formu,
v akej ich podal, a čitatel'
sa nakoniec zmieruje s
týmto podivným výletem
do žánru, ktorý Garaudy
na šťastie často nepoužívá.
" č o si myslíte, kto som"
je dielom oslavujúcim absolutnú univerzálnu lásku,
ktorá vyžaduje, aby člověk precítil celý svet a
uzavřel ho do svojho srdca", hovoří Garaudy, ktorý ako každý autor je prirodzene napatý, ako přijme čitatel'stvo jeho dielo. Politika, ak sa neuzákladňuje na takejto láske, nie je ničím, pokračuje.

"Kniha prýšti z celej mojej existencie. Musel som
rozprávať o všetkom, čo
krváca v živote. Zdá sa
mi, že hrdinu som ani nevymyslel. I ja som mohol
byť vrahom. V podstatě
som revoltoval podobné
ako on. Úzkost' a nádej
zmietajú moju dušu. Je to
úzkost' a nádej generácie,
ktorá ma fascinuje a ktorá bude mať v roku 2.000,
paťdesiat rokov. Ona žije
vo svete, ktorý nevie ani
zomrieť, ani sa znovuzrodit'."
Na otázku, či chcel čitatelem pomáhat' vynaliezať budúcnosť, Garaudy sa bráni: "Nenamýšl'am si, že by som im mo.
hol pomáhat'. Od chvíle,
keď si mój hrdina kladie
otázku, prečo žijeme tak
ako žijeme, a keď si túto otázku kladů aj ostatní,
spoločnost praská. My sa
pokúšame
zasadzovať
všetko do rámca minulosti. Nová generácia je
azda odlišná."

ukončeny třetího dne výletem vyzdobeným parníkem
na Zbraslav, kde hlavní účastníky oslav a slovanské
hosty přijal továrník Cyril Bartoň z Dobenína.
• 18. 3. 1843 se narodil v Brandýše na L. a 17. 5.
1903 v Praze zemřel Karel Richard šebor. Dcera
Riegrova, M. Červinková, pro něho napsala libreto
k opeře Zmařená svatba, napsala pro něho i text
Je 1'ahšie obraňovat'
opery Dimitrij, ale poněvadž skladatel váhal, nabídla
myšlienky
v románe ako
jej na radu svého otce Dvořákovi. Šeborovy opery
Templáři na Moravě, Husitská nevěsta, Blanka a v eseji? Garaudyho odpoDrahomíra měly ve své době úspěch. Šebor složil věď je jednoduchá:
těž mnoho sokolských pochodových písní, neboť byl
"V teoretickej prezentáod roku 1888 kapelníkem sokolské hudby v Praze.
cii s ideami sa dá vel'a
# Když se stal Jan Nepomuk Štěpánek spoluředite- robiť, l'ahko sa s nimi
lem Stavovského divadla (spolu s hercem Polavským a! zpěvákem Kainzem), zasloužil se o to, že v narába. Inkarnovať ich
něm byla trvale provozována česká představení. Ště- do života, teda do romápánek, který se narodil 19. 5. 1783 v Chrudimi, na- novej formy, je úloha
psal sám velkou řadu divadelních her (Berounské komplikovanejšia. Nástokoláče, Loupežníci na Chlumu) a nesčetně jich přelojím však na tom, že mi.
žil nebo upravil.
nešlo o knihu tézí. ale o
• Z díla spisovatelky Marie Pujmanové. která se
narodila 8. 6. 1893 a zemřela 19. 5. 1958, byly zfil- dobrodružný román, romovány romány Pacientka doktora Hegla a Pred- mán absolútnej lásky. Vytuchas
čítá sa mi. že som v ňom
# 20. 5. 1883 se narodil Jan Kašpar, bezmála již le- vyjádřil svoje filozofické a
gendární postava našeho letectví. V roce 1910 zvládl náboženské postoje. Chcel
umění pilotáže na Bleriotově jednoplošníku a 16.
dubna téhož roku uskutečnil první památný let nad by som spresniť. že nečeskou půdou, když svým letounem překonal vzdá- mám rád ani filozofiu. ani
lenost — dvou kilometrů. Jan Kašpar patří k za- náboženstvo. — som za
kladatelům našeho letectví. Tu snad dlužno pozname- vieru a mystiku. Presnejnat, že první pravidelná letecká linka Aerolinií vedla
z Prahy do Bratislavy a nejdříve na ní dopravovala šie povedané nie za spóvojenská letadla poštu. První let s pasažérem se ko- sob myslenia, ale za spónal 23. října 1923.
sob žitia. člověka možno

ČESKOSLOVENSKÉ DEMOKRATICKÉ ORGANIZACE V MELBOURNE
srdečně Vás zvou na

VEČER SVĚTOVÝCH PÍSNÍ A ÁRIÍ
který se koná v sobotu 6. května 1978 od 8. hodiny večerní
V DIVADELNÍM SÁLE PRINCESS HILL HIGH SCHOOL,
Arnold Street, North Carlton
ZPÍVÁ MILUŠKA ŠIMKOVA
Spoluúčinkují další členové Australské opery: Helga Willis Golding,
soprano, Vincence Nesci, bariton, Alan Higginson, bas, u klavíru profesor
Barry Golding
Vstupné $> 3.00, studenti a pensisté $ 2.00
Všichni češi a Slováci, přátelé zpěvu, srdečně vítáni

pojímat' dvojako: alebo
ako
odlúčený atóm v
prázdnom priestore, ako
prach zmietaný vo vzduchu všetkými vetrami a
prúdmi. Pre mňa je člověk človekom ak žije v
komunitě, v spoločenstve.
Ak Sartre hovori: 'Peklo,
to sú tí druhí, ja som
presvedčený, že peklo je
nepřítomnost' tých druhých'."
Garaudy sa rozpráva o
všetkých svojich koncepciách budúcej spoločnosti,
ktoré sú konglomerátem
marxistických axiomov a
křesťanského presvedčenia.
"Kapitalizmus" hovoří,
"je odsúdený, lebo je v
podstatě perverzný. Socializmus sa stává perverzným iba keď zapiera svoje principy. Nemusel som
čakať na nových . filozofov, ktorí neprichádzajú
ani s novótami, ani nebudujú filozofický systém,
aby som si uvědomil že v
Sovietskom zváze nevládne socializmus. Dialog s
kresťanmi a s mojim
'bratom' Dom Helderom
Camarom mi umožnil pochopit', že marxizmus nie
je dogmatickým prechodom z idealizmu na mechanický
materializmus,
ale z filozofie bytia na filozofiu činu."
Dobrodružný román, román univerzálnej lásky?
Ano! Napriek často poučujúcemu tónu, rožvíjaniu
myšlienok a téz o novej
ideálnej spoločnosti, čita
sa dielo Rogera Garaudyho i priemernému čitaterovi l'ahko ako román.
Garaudy vedel totiž i napriek niektorým nešikovnostiam a častému úniku
z románového žánru na
pole filozofie stmelit' realitu s fikciou, praktický život s teóriou, poukázat'
na neduhy dnešného světa, a hoc v utopii, naznačit' iné cesty.
-šDOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel N E V E Č E Ř A L
F. 115, 259 Malvern Rd.
South Yarra, Vic.
Tel. 269-2465
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S pocitem smutku oznamujeme, že dlouholetý
starosta naší jednoty, jakož i místostarosta Sokolské župy východní
bratr MATĚJ NEUMANN
zemřel 6. dubna v nemocnici v Singapuru, kde
byl v léčení srdečního záchvatu. Br. Neumann byl
na cestě kolem světa, pří níž zamýšlel navštívít
střediska čs. Sokola v zahraničí. Jeho smrt je
velkou ztrátou pro naši jednotu, jíž br. Matěj
tak obětavě sloužil a jíž věnoval přes čtvrt století
úsilovné práce, energie i vlastních prostředků. Je
ovšem také- velkou ztrátou pro celou Americkou
obec sokolskou, pro čs. sokol v zahraničí, v němž
byl členem ústředí, a pro ostatní exilové a krajanské organizace, v nichž zastával v různých
dobách význačné funkce. Byly to jmenovitě Čs.
národní rada americká, Čs. spolky v Americe
(CSA), RSČ, Czechoslovak-American Center ve
Washingtonu, Společnost pro vědy a umění a Svaz
čs. sportovců v exilu. Pro jeho všestranné zásluhy
zaslouží si památka na br. M. Neumanna, aby
jeho jméno bylo trvale zapsáno v exilových a
krajanských análech, jako zůstane vryto v myslích a srdcích všech členů velké rodiny sokolské.
Br. Neumann zde zanechal manželku Táňu ve
Washingtonu, D. C., sestru Barboru Gassnerovou
v Chesapeake Beach, Md. a příbuzné v československu .
Tělo br. Neumanna bylo v Singapuru zpopelněno a po dopravení urny do USA bude mu dána
poslední pocta ve Washingtonu.
Sokol Washington, D. C.
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ADELAIDE
ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ V A D E L A I D Ě
čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
7. 5.: Pohlednice Prahy
14. 5.: Pořad k svátku matek
21. 5.: Slovenský pořad
28» 5.: Z přístavu do přístavu
4. 6.: Rusalka

P Ř Á T E L É

HLEDAJÍ

Alenu Macháčkovou z Pardubic (která odešla s
rodiči a 2 ml. sestrami v r. 1969 a v r. 1970 byla v
New Yorku) —hledá spolužačka. O Barabáš a L.
Barabášová (Melb.?) mají v red. dopis.

POCHODU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ
Z MINULÝCH V Á L E K
při armádních vzpomínkách na "ANZAC D A Y " v
Sydney dne 25. dubna zúčastnili se .opět samostatnou
skupinou bývalí příslušníci čs. zahraniční armády,
V KNIŽNÍM C E N T R U N A J D E T E KNIHY,
ale tentokrát s černými páskami na levých rukávech.
K T E R É HLEDÁTE !
Australské noviny otiskiy vysvětlení: bývalí čs. voK Příběh lvice Elsy — Hanýžka a Martínek — Pra-' jáci vyjádřili tím smutek nad ztrátou svobody země,
t men věčného mládí — Lidé z maringotek — Adap • za kterou bojovali. Před 30 lety došlo ke komunistic' tace není legrace — Idiot — Stráž na Psí skále —, kému "puči a před 10 lety k sovětské okupaci česko/Efektivně mrtvá žena —Nemodlenec — Tři kamaslovenska.
^ rádi — Moderní komedie — Vzpoura pověšenců
[ a mnoho jin. Stovky autorů: Grey, Hamsun, MoČESKOSLOVENSKÁ TANEČNÍ SKUPINA
[ rávek, Neff, Loukotková, Sayersová atd. atd. SlovV MELBOURNE
f niky různojazyčné, angl., franc., němec., též techn.
koná každý druhý čtvrtek nacvičování národních
S— knihy lékař., zahradnické, pedagogické, psytanců a uvítá další tanečnice a tanečníky, protože
Ichol. — Vrabcova Velká .kuchařka, Břízová: angl.
zájem -o veřejné vystupování taneční skupiny stále
f kuchař., — polit., náboženské. Vydáváme též
vzrůstá. Předchozí zkušenosti nejsou nutné. Podrobné
( K R Á S N Ý ROMÁN za 75 c plus poštovné.
> Po přerušení začne opět pracovat SEZNAMOVACÍ informace tel. 758-2524 (Karel Jančář).
l CENTRUM. Velmi levně! Žádejte přihlášky (přiZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
f ložte poštovné).
Začátek ligy není pro Slavii úspěšný, dva neroz(
KNIŽNÍ CENTRUM, P. O. Box 3483 ť'C",
hodné výsledky a jedna prohra vybízejí k reorgani)
HAMILTON, Ont., CANADA
zaci mužstva, chce-li splnit program — skončit letos v čele ligy. Zdá se, že je k dispozici dosti dobrých hráčů, protože druhé mužstvo vykazuje ve své
soutěži pozoruhodné výsledky.
G R E E N G U L L Y — SLAVIA 1 : 1 ( 0 : 0 )
V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům,
STAVEBNÍ P R Á C E
Ve druhém kole zachránila Slavia na hřišti soupeře
že dne .24. dubna 1978 zemřel po dlouhé nemocí
všeho druhu provádí odborně
dost šťastně bod. Hra byla po celý zápas vyrovnave věku 49 roků náš drahý manžel a otec, pan
ná, obě obrany nedovolily soupeřům mnoho akcí. Až
reg.
stavitel
s
251etou
praxí
FRANTIŠEK STRAKA,
v 73, minutě došlo k nedorozumění v zadních řadách
úředník pivovaru v Melbourne.
Slavie a domácí se ujaly vedení. Ve zbytku zápasu
J.
K
Ů
T
K
A
Děkujeme současně všem, kteří doprovodili
nasadila Slavia mocné tempo, ale teprve minutu
18 Gilmore Rd., Doncaster, Vic. 3108
zesnulého na poslední cestě a za všechny propřed koncem se podařilo Patonovi z téměř nemožnéjevy soustrasti, kterými se snažili zmírnit naši
Telefon 848-1496
ho úhlu dát vyrovnávací branku.
bolest.
Druhé mužstvo yyhrálo 6 : 0 .
Quenie Straková,
Stefan,
SLAVIA — G E O R G E CROSS 1 : 2 ( 0 : 1 )
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Slavia
podala na vlastním hřišti s loňským mirasa
BRUSIČE NA KULATO
strem ligy celkem dobrý výkon, ale přesto odešla s
hřiště poražená. George Cross se ujal vedení v 15.
se zkušenostmi s tvarovým broušením
minutě a udržel si je, i když slavistický útok obléhal
BRUSIČE NA PLOCHO
před poločasem často branku soupeře a nejméně 4
se zkušenostmi s tvarovým broušením
"vyložené šance" zahodil. Po změně stran byla hra
oslavíte nejlépe
FRÉZAŘE
pro nástrojařskou práci
vyrovnaná, obě strany se dopouštěly chyb. Až v 86.
minutě střední útočník G. C. poslal míč vysoko nad
OBSLUHOVAČE PRO E . D. M.
slavistickou branku, který se však nečekaně . stočil
(vyjiskřovací stroj)
do sítě domácích. Slavia pak zoufale útočila, tlačila
V RESTAURACI RHEINLAND,
hledá firma v Moorabbin-u (Melb.)
soupeře, ale až 2 minuty před koncem se podařilo
9 - 1 3 Drewery Lane, Melbourne
Vysoký nástupní plat, stálé přesčasy
upravit skóre na 1:2, když soudce nařídil desítku
v neděli 14. května 1978
a možnost pracovat v kontraktu.
za ruku soupeře. •
Druhé mužstvo opět vyhrálo a to 4 : 0.
SLAVNOSTNÍ OBĚD A ODPOLEDNÍ TANEC
Zájemci volejte 553-0314
V sobotu 6. 5. hraje Slavia na vlastním hřišti na
Začátek o 12. hodině polední
nebo se spojte s
Showgrounds proti Hakoah a v sobotu 13. května na
K poslechu i tanci hraje orchestr Edy Zlatého
Mr. Claude Davone,
stadiónu v Olympic Parku- proti Essendonu.
Vstupné včetně oběda $ 9.-, děti $ 5.3. Kinwal Court, Moorabbin, Vic. 3189
H
VALNÁ HROMADA S. K. SLAVIA
Rezěrvování stolů: tel. 663-1266
ilIHlIllllltlIlllllllllllIlltlIIIIIIIIIIIIIlllllllllllIlllllilliniilii
se koná ve čtvrtek 11. 5. v 7.30 večer v restauraci
V melbournském před- Edy Zlatého.
městí Frankston zemřel
Č E S K É OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
ČS'. R E P R E Z E N T A Č N Í BASKETBALOVÝ TÝM
náhle na srdeční infarkt
Vás srdečně zve na
ve věku 48 let populární sehraje několik přátelských zápasů na 5. kontinentu.
slovenský pojišťovací zá- Do uzávěrky došla jen zpráva, že se utká v úterý
stupce Ch. Antal. Zanechá- 9. května v 8 hodin večer v Melbourne s týmem
vá zde dvě děti — 16 a Nunawading Spectres na basketbalovém stadiónu na
14 roků staré.
Burwood Highway v East Burwood (blízko Mahokteré se koná v pátek 19. a v sobotu 20. května 1978
ney's Rd.). Vstupenky lze koupit na adr.: Eastern
Suburb Perm. Build. Soc., 973 Whitehorse Rd., Box
v divadelním sále 19 a'Becketť St., Kew
MELBOURNE
Hill nebo přímo na stadiónu. Informace: tel. 232-3694.
Začátek v 8 hodin večer
I SYDNEY
Vstupné $ 4.-, studenti a pensisté $ 2.M. NAVRÁTILOVÁ ÚSPĚŠNÁ I V E ČTYŘHRÁCH
PROŠÍVANÉ
I. část programu:
Nejúspěšnější světová tenistka r. 1978 Martina NaPŘIKRÝVKY,
vrátilová z texasského Dallasu, která letos vyhrála
MORAVSKÉ SLOVÁCKO
POVLAKY
už 8 turnajů dámské dvouhry a inkasovala za to
' Ve vzpomínce na ŠTĚPÁNA BRAVENCE
$ 214.350.-, si vede skvěle i v dámských čtyřhrách.
ze skladu nebo na míru
uslyšíte těž několik slováckých písní,
Startuje v nich letos se svou novou partnerkou Amedodá firma
které .Štěpán nazpíval.
ričankou Bilie Jean Kingovou, která byla několik
A. Z. QUILTING
týdnů zraněna a tudíž Martina musela mít v "doubPo přestávce bude
lech" nucenou přestávku. Přesto tato dvojice je nejMelbourne:
II. část programu v níž členové ČOD sehrají
lepší na světě, nebyla už 28 zápasů poražena a v mi175 Brougham St., Kew,
' f r a š k u E. A. L o n g e n a
nulém víkendu vyhrála i jakýsi závěrečný turnaj
Vic. 3101, tel. 861-8427
MINISTR A JEHO D Í T Ě
amerického seriálu v Salt Lake City, když ve finále
Sydney:
zdolala britsko-francouzský pár Wadeová — Durro-Vstupenky zakoupíte, u pokladny od 7. hod. večerní
Telefon 622-2453
vá ve dvou setech!, 6 : 4 a 6 : 4.

SVÁTEK MATEK
UjEDY ZLATÉHO

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
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SPORT
K a r e l

J a n o v s k ý

O prohře v Budapešti rozhodl nástup

Maďarsko - Československo 2:1 (2:0)

Po soluňském vítězství 1 : 0 nad Řeckem prohrálo čs. fotbalové národní mužstvo na Nep stadiónu v
Budapešti před zraky 40.000 diváků s Maďary 1 : 2, když o jeho těsné porážce rozhodla první půlhodinka
zápasu, ve které "nezachytilo" velký nástup účastníka mistrovství světa, týmu Maďarska. Mělo před
ním na začátku příliš velký respekt a tak se stalo, že uži ve 3. minutě inkasoval jinak výborný brankář Netolická z kopačky Nyilašiho branku, která čs. fotbalisty šokovala. Maďaři měli převahu, jejímž
výsledkem byl o 25 minut později gól téhož hráče. Maďaři vedli 2 : 0 a zdálo se, že Čechoslováci zde
utrpí debakl.
Nastal" však — především od počátku druhé půle —
obrat ve hře. Silně omlazený čs. tým (trenér Ježek
postrádal několik svých opor, které nemohly pro zranění nastoupit) se vzpamatoval a byl pak do konce
zápasu domácím fotbalistům více než rovnocenným
soupeřem. Podařilo se mu však nepříznivý stav 0 : 2
pouze snížit na 1 : 2. Autorem branky byl i tentokrát
Kroupa z brněnské Zbrojovky.

Finalisté evropkých soutěží
Zraky miliónů příznivců kopané v celé Evropě byly
druhou dubnovou středu upřeny k 6 stadiónům, na
kterých se rozhodovalo o všech finalistech 3 nejpopulárnějších evropských soutěží klubových celků. Utkání
přinesla dlouho nevídané, přímo fascinující boje, které
musely uspokojit i toho nejnáročnějšího fotbalového
fandu.
Na takový fotbal, jaký předvedl obhájce Poháru
mistrů evropských zemí FC Liverpool doma v odvetném semifinálovém střetnutí této nejslavněji! soutěže klubové Evropy s německou Borussií Mönchengladbach (prohrál s ní v NSR 1 : 2 ) , se nezapomíná. Byla to kopaná superlativů. Všichni hráči Liverpoolu
ukázali, že se dá i ve vysokém tempu plných 90 minut hrát vynikající technická kopaná, se všemi finesami, přesnou kombinací, rychlým přenášením míče,
s pohotovou a tvrdou střelbou. Liverpoolští fotbalisté
od první minuty zatlačili soupeře na jeho polovinu,
z níž se jen zřídkakdy dostal do nebezpečné blízkosti
jejich svatyně. Na hřišti existoval pouze jeden tým —
FC Liverpoool, německý soupeř byl bez sebemenší
naděje na úspěch a jeho prohra 0 : 3 je ještě hodně
lichotivá. FC Liverpool tím postoupil do finále, které
se/ bude hrát 10. května na Wembley stadionu v Londýně. Jejich finálovým soupeřem bude belgický přeborník FC Brugy, který sice v prvním utkání v Turíně prohrál s Juventusem 0 -. 1, odvetu doma však
v nastaveném čase (po 90 minutách byl stav 1: 0
pro Brugy) rozhodl pro sebe 2 : 0. Velkým favoritem finále je bezpochyby FC Liverpool.

Střetnutí Maďarska s československem bylo hráno
dobrou hodinku slušně, pak se hra přiostřila a v posledních pěti minutách, kdy vládnoucí mistři Evropý
chtěli za každou céiiu vyrovnat a Maďaři pochopitelně uhájit vítězství, dostali dva hráči — Maďar
Halak a Čechoslovák Samek — za tvrdou hru žluté
karty. Jugoslávský rozhodčí Maximovič však byl za
každé situace pánem na hřišti.
čs. národní mužstvo celkem nezklamalo, předvedlo
— až na první půlhodinku — solidní výkon a prohra
1 : 2 není žádnou tragedií mladého týmu, který je bezpochyby perspektivní. Vždyť v Budapešti prohrála v
min ¿ostí daleko slavnější čs. mužstva než teprve se
rodící nový tým trenéra V. Ježka, respektive jeho
nástupce Jozefa Vengloše.

Fotbalová liga

Překvapením 22. kola 1. čs. fotbalové ligy bylo
vítězství Bohemians v Bratislavě nad domácím Interem 1 : 0, po kterém se Pražané dostali na čtvrtou
příčku tabulky. Ovšem vše už nasvědčuje tomu, že
největšími aspiranty na mistrovský titul jsou Zbrojovka Brno a pražská Dukla. Zatímco brněnský tým,
který měl před vojáky náskok 1 bodu, stačil v Pra :
ze (ačkoli měl velkou převahu) se Spartou jen remizovat 1 : 1 , vyhrála Dukla v Plzni nad Škodou
1 : 0 a vyrovnala tak bodový náskok Zbrojovky. Po
3. květnu (kdy se hraje 23. kolo 1. ligy) se tecly
ještě rozpoutá velký boj o prvenství. Dosti nepravděpodobné však je, že by Lokomotiva Košice zasáhla do bojů. Tentokrát remizovala doma s Baníkem
Ostrava 1 : 1 a zůstává 4 body za vedoucím tandemem.
Obě poslední mužstva ligy prohrála: Plzeň doma
s Duklou 0 : 1 a Žilina v pražském Edenu se Slavií
vysoko 1 : 4 a tak "černého Petra" sestupu má stále
Žilina. Neslavně momentálně hraje bratislavský Slovan, který prohrál v Trenčíně 0 : 2, Prešov ponechal oba body v Teplicích, kde prohrál rovněž 0 : 2
Přesto belgická kopaná má jako jediná ve finálo- a Trnava hrála v B. Bystrici bez branek — 0 : 0 .
vých bojích evropských pohárových soutěží dva záMISTRYNĚ SVĚTA ŠŤASTNÝM OTCEM
stupce: kromě finalisty PMEZ Brug je to zkušené
mužstvo RSC Anderlecht, které vyhrálo nad svým
Rakousko patří už po v minulém týdnu — staholandským souperem, mužstvem FC Twente Ensche- desetiletí k předním svě- rala o tučné titulky ve
de, obě semifinálová utkání 1 : 0 a 2 : 0 a zajistilo tovým velmocím lyžařů světovém tisku. Z Eriky
si účast v závěrečném střetnutí soutěže "držitelů tro- alpských disciplin. A přes- Schinnegerové se totiž stal
f e j í " , ke kterému dojde 3. května v Paříži. Soupe- to
pohled do historie třemi operativními zásahy
řem Anderlechtu bude "černý kůň" soutěže "držitelů olympijských her a světo- profesora Marbergera v
trofejí" Austria Vídeň, která v dramatu nemajícím vých šampionátů
nám innsbrucké nemocnici muž
hned tak obdoby vyřadila Dynamo Moskva. Myslím jasně říká, že byly časy, — Erik Schinneger, který
si však, že i když Austria Vídeň rozhodla o svém kdy Rakušané získali na to později zkoušel dostat
postupu až při střílení pokutových kopů ( 5 : 4 na těchto vrcholných světo- se i do rakouského^ reprepenalty), její postup do finále je zasloužený. Ve ví- vých podnicích minimum. zentačního týmu lyžařů —
deňském Prátru před 70.000 diváky byla po celých Jen vzpomeňme na mi- mužů, ale bezúspěšně. A
90 minut normálního času hry lepším týmem, měla strovství světa roku 1966 tak krátce nato nechal
však smůlu, když necelých 30 vteřin před závěrem
v čilském Portillo, které vůbec závodní činnosti a
dostala gól. Austria vyhrála (stejně jako před tím
se konalo v srpnu, a na otevřel si v rakouském lyDynamo Moskva doma) 2 : 1, a muselo dojít k prožařském středisku St. Urdloužení. Jelikož ani v nastaveném čase 2 x 15 minut kterém čest rakouského
ban pension,
který má
lyžařského
sportu
zachranepadlo rozhodnutí, musely se střílet pokutové kopy.
ňovala Erika Schinnegero- dodnes. 27. září 1975 se
A konečně: do finále třetí nejpopulárnější evropské vá, která tam senzačně Erik Schinneger oženil s
soutěže klubových celků — Poháru UEFA — se kva- vyhrála sjezd žen. Proč 191etou Renátou Neubachelifikovala mužstva Bastie z Korsiky a novopečený se však o tom zmiňuji rovou a nyní se odtamtud
holandský mistr PSV Eindhoven. Zatímco úspěch Ho- právě dnes? Tato Erika rozlétla zpráva, že mistrylanďanů ani nepřekvapí, mužstvo Bastie je úplnou Schirinegerová se nejen v ně světa ve sjezdu je
senzací letošního ročníku Poháru UEFA, které na své čilském Portillo. ale i ně- šťastným otcem holčičky
cestě do finále dovedlo vyřadit: Sporting Lisabon, kolikrát poté — naposledy Claire.
Newcastle United, AC Turin, deklasovat 7 : 2 východoněmecké mužstvo Carl Zeiss Jena a nyní si po(V PŘÍŠTÍCH DVOU ČÍSLECH uveřejníme referáty
radit i s Grasshoppers Curych, i když po prohře o hokejovém mistrovství světa, pořádaném od 26.
2 : 3 v Curychu, vyhráli Korsičané doma pouze 1 : 0 . dubaa do 14. května.)

1. 5. 1978
FANTASTICKÝ SVĚTOVÝ R E K O R D NA 5000 M
Ty tam jsou časy, kdy lehkoatletičtí experti po
každém novém světovém rekordu diskutovali na téma
"Kde jsou v té které disciplině hranice lidských
mižností?1'. V současné době se už téměř ze žádného
rekordu nedělá senzace, snad jen trochu překvapí,
když tento světový rekord vytvoří nějaký outsider.
To tak trochu platí i v případě nové hvězdy na světovém lehkoatletickém nebi, o 261etém Henry Ronovi
z Keni, nyní studentu Washingtonské univerzity, který zaběhl v druhém dubnovém víkendu v premiéře
lehkoatletických závodů pod širým nebem v USA, v
kalifornském Berkeley nový světový rekord na 5.000
m, když časem 13:08,4 min. zlepšil hned o 4.5 vt.
dosavadní rekord Novozélanďana Dicka Quaxe, vytvořený 5. 7. 1977 ve Stockholmu. Od startu až do
cíle byl tento 1,70 m vysoký a 64 kg vážící Rono v
čele závodu, posledních 400 m zaběhl za 59,6 vt. a
nechal za sebou dobrých 350 m svého krajana Jošua
Kimeta, kterému stopli 13:58,0 min. Ještě loni byl
tento 13. února 1952 v Nairobi narozený vytrvalec
(časem 13:22,17 min. vytvořeným v Curychu) až
na 37. příčce světového žebříčku. Mezi světovou elitu
se dostal teprve před časem, kdy startoval na několika přespolních závodech a jeden z nejdůležitějších
(před týdnem) vyhrál, když mu v Cullman v americkém státě Washington naměřili 13:22,7 min. Všeobecně se však mělo zato, že Henry Rono zaběhne
dříve světový rekord na 10.000 m, o který se už v
lednu v Aucklandu pokoušel.
Třeba dodat, že nyní 'jsou Afričané držiteli všech
světových rekordů od 1.500 m do 10.000 m. Světovým
rekordmanem na 1.500 m je Filbert Bayi z Tanzánie
(3:32,2 min.), na 5.000 m Henry Rono (13:08,4 min.)
a na 10.000 m Samson Kimombwa (27:30,5 min.).
ČESKOSLOVENSKO — V. NĚMECKO 7 : 3 a 8 : 8
Necelé 2 týdny před zahájením pražského světového
šampionátu v ledním hokeji sehráli vládnoucí mistři
světa Čechoslováci dvě přípravná střetnutí s týmem,
s kterým budou hrát v premiéře světového mistrovství,' tedy s hokejisty V. Německa, nad kterými vyhráli obě střetnutí. V prvním však nepředvedli mistrovskou formu a zvítězilí až po boji 7 : 3. V zahajovací třetině byli dokonce rádi, že byl stav nerozhodný 2 : 2. Hráli rozháraně a nervózně, nedovedli
si dlouho poradit s forčekinkem soupeře. Branky
ČSR: Ebermann 2, Bublá, Martinec, Zajíček, Pouzar
a Peter Šťastný po jedné.
24 hodin po "hubeném" vítězství v Litvínově deklasovali však Čechoslováci v Teplicích východní Němce 8 : 0 , když hráli o třídu lépe než předtím. Góly
stříleli: Richter a Milan Nový po 2, Peter šťastný,
Jiří Novák, Pouzar a Martinec.
ČESKOSLOVENSKO PORÁŽÍ MAĎARY 5 : 2
Dne 6. dubna nebylo snad v Maďarsku jediného
sportovního časopisu či sportovní- stránky deníků,
kde by se pisatelé netajili tím, že maďarské tabletenisové družstvo si jede do Prahy pro prvenství v
této stále populárnější soutěží. Došlo však k velkému překvapení, když čs. stolní tenisté a tenistky
porazili mistry Evropy Maďary 5 : 2 a připravili je
tak o první místo v definitivním pořadí1 tabulky, neboť Francie porazila doma SSSR 4 : 3 a strhla v
závěrečném, 7. kole, konečné vítězství ještě na svou
stranu, čs. reprezentanti, kteří byli ještě před několika týdny v pásmu ohroženém sestupem, si tímto
nečekaným triumfem nad Maďary zajistili ještě třetí místo.
Zásluhu na tom má tentokrát celý .tým. Milan
Orlowski porazil nejen Kreisze (a revanšoval se mu
za prohru na mistrovství Evropy v Duisburku) 2 : 0
na sety, ale i evropského přeborníka Gergelyho 2 : 1
a s Uhlíkovou vyhráli mix nad maďarským párem
Gergely —- Magosová 2 : 0 . Ilona Uhlíková zdolala
Maďarku Szabovou 2 : 0 a mladý Panský vyhrál nečekaně nad Kreiszem 2 : 0 na sety. Poure Panský
nestačil na Gergelyho a prohrál s ním 1 : 2 na sety
a Orlowski s Panským prohráli čtyřhru s Maďary
Gergely — Takacs 0 : 2 .
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