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KOMUNISTI A MCCARTHYSTI

Karel Wendt
Když člověk opustí exilní předstírání přistěhovalec
kého maloméšťáctví, spláchne se sebe prach, pavu
. činy a jedovaté sliny, a vstoupí do živého světa ko
lem, tj. mezi jeho politické aktivisty, čekají ho ne
příjemná překvapení.
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
Především zjistí, že mu toto nové prostředí upřele
individualitu člověka s vlastní schopností myslet.
Ročník XXVIII.
Melbourne 13. listopadu 1978
Číslo 23. Není pro něj F r a n t a nebo Vašek, Polák nebo Čech,
ale prostě Východo- nebo Středoevropan, což v přijaté hantýrce znamená něco mezi blbcem a fašiK 60. výročí Československé republiky a 61. výročí Říjnové revoluce
stou.
Postižený exulant se nad touto křivdou napřed
tvrdě rozhořčí. Když se ale trochu zamyslí, vybaví
si zkušenosti slin a pavučin a vrhne pohled doprava,
začne chápat, čeho se stal obětí. Zkameněliny, pro
V úterý 7. listopadu v poledne se rozezvučely všechny sirény, aby připomněly měl nechat pisatele svéhc které je komunistické všechno nalevo od Džingis
československému lidu, že uplynulo 61 let od Velké říjnové revoluce. Večer projevu zavřít. Podle Ru chána, tam zamořují značný prostor a dávají levicovým extrémistům do ruky omšelý, ale účinný argupak byl vypálen v pražské Seminářské zahradě slavnostní ohňostroj provázený défao práva prohlásil do- ment: protože jsou někteří uprchlíci před komunismem
dělostřeleckými salvami z Letenské pláně, které měly asi připomenout výstřej slova:
směšní, všichni uprchlíci toho druhu jsou směšní,
a směšný je každý odpor proti komunismu. Demokz Aurory. Podobný rámus byl v Bratislavě. Oslavy všeho druhu se konaly po
" č a s t o je vyzdvihována ratický exulant zjistí, že tytéž vlivy, které z něj
celé republice — vzpomínalo se ve školách, továrnách, v koncertních a diva- skutečnost, že Českosloudělaly uvnitř přistěhovaleckých obcí komunistu, udelních sálech, v klubovnách, všude, a budou pokračovat po celý "Měsíc vensko z hlediska ekono- dělaly z n ě j ve vnějším světě fašistu.
československo-sovětského přátelství".
mické vyspělosti patřilo v
To znamená, že první starostí uprchlíka, který
Vzpomínky na 60. výročí zrození československé republiky byly proti tomu obdoM mezi válkami k chce být aktivní ve svém živém okolí, je zbavení
v Československu chudé, zdálo se, že se vzpomíná jen proto, aby byla větší předním státům jak v se balastu, kterým ho zatížili krajanští mccarthyisti.
příležitost vtloukat lidu do hlavy vládní propagandu, dle níž se československo evropském, tak i světovém Tak moc pomáhají někteří bojovníci s komunismem
zápasu s komunismem, že demokratický aktivista
dočkalo samostatnosti opravdu zásluhou Velké říjnové revoluce.
měřítku. Nepochybně to- nemůže učinit ani první krok, aniž by dokázal, že
tu není jako oni, že společného s nimi m á jen národOficiální oslava šedesáV hlavním projevu pak o účasti na vojenském ta- mu tak bylo. Nelze
tin republiky, 30. výročí Štrougal tyto základní te- žení proti maďarské ko- však pominout, že již za nost.
Druhým a hlavním překvapením světa skutečnosti
předznárodnění a 10. výročí ze patřičně rozvinul. Mlu- muně" a přešel k vládě Rak ouško-Uherska
je
nová a nečekaná "informovanost" jeho politicky
federace se konala v před- vil o pronikám idejí sovět- republiky, která "vládla v stavovaly české země eko- činných lidí. Kdysi věděli o československé otázce
večer 28. října na Praž- ské revoluce do vlasti zájmu Preissů, Beranů, nomicky nejvyspělejší část tak málo, že bylo nad lidské síly dokázat, že mezi
ském hradě a to pod přesto, že byli čs. legio- Baťů, Pecků a jim podob- monarchie. J e tedy zcela československem a Jugoslávií je rozdíl. Dnes toho
heslem "Plněním závěrů náři "zneužiti pro vojen- ných . . . jakož i v zájmu namístě otázka, čím bur- vědí víc, než je československému demokratu milé,
jejich informace pocháXV. sjezdu KSČ rozvíjíme skou intervenci v sovět- zahraničních monopolů". žoasíe přispěla v průběhu protože téměř v š e c h n y
zejí z propagačních zdrojů, které jsou doménou dubsvého
dvacetiletého
panrevoluční odkaz bojů na- ském Rusku", zmínil se
čekovských komunistů v exilu.
Hned po tomto odsouzešeho lidu za národní a so- o "bezohledném potlačení ní první republiky řekl ství ke zvýšeaí ekonomické
Historie poválečného československa je pro ně hiciální osvobození". V krát- Slovenské republiky rad a štrougal něco, za co by (Pokračování na str. 2) storií poraženého "liberálního" křídla komunistické
strany. Její živí hrdinové jsou členové bývalého Dubkém zahajovacím projevu
čekova vedení. Její mučedníci si vysloužili trnové kozdůraznil Husák "mohutné
runy v procesech se Slánským a druhy. Její hrůza
impulsy revolučních idejí
spočívá v persekuci hodných českých komunistů
Velkého ř í j n a " na 28. řízvrhlými ruskými komunisty.
Její naděje jsou v
myšlenkách Pražského jara. Zkrátka a dobře, povájen 1918 a odsoudil "legenlečné Československo je výhradně výslednicí vztahů
dy, mýty a iluze o chamezi komunisty. Nebylo tam jiné ušlechtilosti, než
rakteru státu", protože
té komunistické, jiného útlaku, než toho, který do"předmnichovská republiRada slobodného československa zaslala listy Vatikánu, Světověj rade cirkvi lehl na komunisty.
ka byla státem vykořisťo- a Světovému luteránskému zväzu, v ktorých pod'akovala týmto církevním inšti
Exulant narazí n a falešný obraz, zkroucený v
vání,, bídy, nezaměstnano- túciam za ich prácu pri obhajovaní l'udských práv. Požiadala ich, aby začali důmyslnou lež, která nespočívá ani tak ve vyslovesti, stávek a ostrých tříd- s přípravami na konferenciu v Madride, ktorá bude v roku 1980 a bode znova ných nepravdách, jako v nevyslovených pravdách.
Byl rok 1948 a byl rok 1968. Mezi nimi byla jenom
ních bojů".
rokovat' o tom, ako sa plnia usfanovenia Helsinskej deklarácie.
persekuce komunistů a nic jiného. Vražděni, mučeni
krajin, a žalářování demokratů? Rozvrácené existence? ZraV liste generálnemu ta- chodoeuropskych
Západu. zený národ? Odepsaná samostatnost? Ubitá demokrajomníkovi Světového lute- adresovaného
cie? Jan Masaryk? Horáková? Nic takového. Jenom
ránského zväzu Dr. Mau- Tieto dve zmienky sú: a) hodní komunisté, kteří, sedíce na krku národa, my"Odborník na emigraci" Karel Douděra referoval ovi uviedla tiež toto:
že Helsinská deblaráciu sleli to dobře. Utrpení začalo, když se jeho obětí
opět svým způsobem v Rudém právu (2. 11.) o něMali sme možnosť pre- fcreba brať ako cel ok a stali Šlingové. Neexistovalo, když Šlingové byli jekolika z těch, kteří byli "vyplaveni" za hranice.
študovať
memorandum, ako celok realizovat": b) ho původci.
Použil k tomu pořadu vídeňské televize, kterou lze
Proč se tím zabývat? Jsou k tomu dobré důvody.
sledovat v nejjižnějších částech československa a vypracované pracovníkmi že text "was made avaiEurokomunismus jde do módy. Ušní bubínky jsou
která přinesla k šedesátce Československé republiky Vášho úřadu, Dr. Paulom lable very unevenly to
bombardovány slovy nového přátelství:
"Změnili
rozhovor s několika zahraničními Čechy a Slováky. Hansenom a Rev. Risoto people beyond governmen- jsme se. Podejte ruku novým demokratům. Jsme v
Píše o Pavlu Tigridovi, Jiřím Pelikánovi, zmiňuje
;al circles". Na týchto jedné lodi. Věřte nám."
se o několika z těch, kteří podepsali prohlášení, čte- Lethonenom, ktoré pojedDemokratický exulant, který úplně nezkameněl
né před televizní obrazovkou Pavlem Tigridem — nává o náboženskej slobo- ivoch bodoch buduje Výa věří v změnu, nemůže se problému "uvěřit nebo
o apelu k demokratickým vládám, aby žádaly do- dě a činnosti cirkví vo vý- chod svoju propagandu bez neuvěřit" úplně vyhnout. Staré zkušenosti nabádají
držování mezinárodních ujednání, týkajících se pře- chodnej Europe.
Dhl'adu na to. akú móžu k opatrnosti; Touha po nějaké formě národního smídevším lidských práv a suverenity států. Ze všech
n a ť váhu a účinnosť. ření říká, že je třeba přijmout riziko. Vnitřní neDovol'te,
aby
sme
vám
podepsaných si Douděra vybral Adinu Mandlovou,
klid trvá. Problém čeká na řešení.
tomuto
memorandu Pracovníci Vášho úřadu
prof. M. Lobkowitze, pátera Opaska, Slávu Volného k
Až potom jednou někde exulant narazí na tu noa Karla Jezdínského a k ním dodal: "A spolu s tou- předložili niekol'ko pozná- jredsa majů vedieť. prečo vou, pokřivenou informovanost svého okolí a je, boto sešlejší sešlostí se ve Vídni sešli i Mlynář a ně- mok s prianím, aby v po- sa na Západe so zverej- hužel, po problému.
kteří další nedávní 'chartisté', aby tak potvrdili, že
lením Helsinskej deklaráJestliže se totiž českoslovenští "liberální" komuniuž zcela zapadli do tohoto starého bahna, ba že zitívnom a konštruktívnom
zmysle poslúžili obhajova- cie nerobila taká akcia sti opravdu změnili, jestliže jim tedy upřímně jde o
jsou v něm už až po k r k . "
důvěru demokratických spoluobčanů, proč, jako v
Proč asi Douděra nechtěl nebo nesměl informovat niu náboženskej slobody iko na Východe. Veď je minulosti, dále nehorázně lžou?
(Pokr. s. 2)
čtenáře o tom, že mezi těmi, kteří "zapadli do bah- vo východnej Europe.
oredsa notoricky známe,
n a " , je nejnověji i dramaturg Pavel Kohout (který
V prvom rade sme sa že každý občan má přístup
se má stát dramaturgickým poradcem vídeňského
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
dvoma su každému veřejnému
Burgtheatru)? čtenáře v Československu by rovněž pozastavili nad
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
jistě zajímalo, že v minulých dnech odejel z Česko- zmienkami v memorande, dokumentu a že ho vláda
slovenska (do Holandska) zpěvák Jaroslav Hutka ktoré boli převzaté z pro- na to nemusí upozornit".
Pty. Ltd., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
(jehož fejeton Konvoj do Murmaňka uveřejnil HD v
(Pokračovanie na str. 2)
pagačného
materiálu
výpředposledním čísle — 16. 10. t. r.).
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K problémom náboženskej slobody
(Pokračovanie zo str. 1)
Prijať stanovisko, ktoré
sa stalo stredobodom propagandy Východu, nemóže poslúžiť prestiži takej
inštitúcie ako je Vaša.
Pokial' sa týka toho,
aby text Deklarácie bol
posudzovaný ako celok,
sústredenie sa na túto pripomienku je ešte menej
odóvodnené, lebo naozaj
na Západe nikto nechcel
usilovat' o kontrolu plnenia len jednej časti Helsinského dokumentu. Ak
takzvaný koš č. 1 hovoří
o respektovaní státu quo
v Európe a o úsilie na
zmiernenie medzinárodného napátia a ak košík č.
2 hovoří o potrebe rozšíriť ekonomickú a kultúrnu i vedeckú spoluprácu,
tak predsa nikto od podpísania Helsinskej deklarácie neohrožoval status
quo. Rozprava o tomto bode by bola zbytočná. Podobné je žrejmé, že Západ
nepřekázal spolupráci ekonomické j, vedeckej a kulturně j; Naopak, vyhláseriia
východoeurópskych
režimov význievajú v tom
zmysle, že nikdy neboia
obchodná a ekonomická
spolupráca medzi Východom a Západom tak široká ako teraz.

Je však pravda, že to
je predovšetkým Sovietsky
zváz a Československo,
ktoré nechcú brať dokument ako celok, lebo nechcú vóbec připustit' ro.kovanie o tom, ako plnia
ustanovenia
košíka
3.
Preto nemohla byť ani
len zmienka o }'udských
právach pojatá do závěrečného komuniké belehradskej konferencie. Keď
sa potom predsa len podařilo přesadit' aj rozpravu
o 1'udských právach na
konferencii v Belehrade,
dostala sa táto rozprava
na takúto rovinu: Západ
vyčítal
nerešpektovame
základných 1'udských práv
(menovite aj náboženskej
slobody)
vo
východnej
Európe: Východ sa bránil
tým. že vraj on lepšie
plní tento košík, lebo vraj
zaručuje takzvané základné práva občanov (právo
ňa prácu. právo na zdravotně ošetřeme a pod.).
Nechceme popierať ani
váhu tohoto argumentu,
ale ukazuje sa, že zaistenie takzvaných sociálnych
práv nestačí, ked' sú potlačené základné l'udské
práva,
že 1'udská osobnost" si žiada v prvom radě
rešpektovanie
tých
1'udských
práv,
ktoré

byl kdysi postoj Američanů proti této přátelské zemí^ "jejíž zvláštní delegace
vědom toho, že takovou
byla vítána v minulých
otázku si mu doma nikdo
dnech v Praze.
nedovolí položit. Nedovolí
si ani otázat se na opravMyšlenky Velkého Října
dové výhody sovětského mají dále pronikat jen míprotektorátu nad 601etým rovou cestou, píše RP,
státem, které
štrougal avšak v úvodníku (4. 11.)
zdůrazňoval v závěru své musí konstatovat, že nyní
řeči. Je totiž ještě v pří- "existují nebezpečná ohniliš živé paměti, kam vedly ska napětí, imperialismus
podobné, i jen mírně for- rozdmýchává
napětí a
mulované otázky v roce snaží
se
vyprovokovat
1968.
konflikty na Blízkém výintrikuje
proti
Na počátku Měsíce přá- chodě,
telství s SSSR tím víc vy- africkým zemím, jež jdou
nikají chmurné zprávy o cestou pokrokového vývojiné
socialistické zemi, je, ruku v ruce s pekingkterá si troufale vykládá skými vůdci osnuje provoLeninovo učení po svém. kace proti míru a stupňuČs. sdělovací prostředky je horečné zbrojení. . .
se musí starostlivě stále (avšak) existuje jádro, kočastěji zabývat hrozbou z lem něhož se soustřeďují
Dálného východu, kde Čí- mírumilovní lidé na celém
na "ruku v ruce s reakcí" světě, síla, která je zákuje pikle proti centru kladní zárukou mírového
všeho
dobra a lepším vývoje — Sovětský svaz".
zítřkům světa. Např. čínProtektorátní
novináři
ský postoj proti Vietnamu dostávali za podobná "jádje odsouzeníhodnější než rová" konstatování orlice.

Dvoje oslavy
(Pokračování se str. 1)
váhy československa."
Bylá by tedy zcela na
místě otázka, čím to je,
že Československo, vyšlé
z minulé války s nepoměrně menšími hospodářskými škodami než jiné evropské země a proto s možností nebývalého hospodářského rozkvětu země, přestalo být za třicetileté
panství komunistické strany předním
státem v
evropském i světovém měřítku. štrougal si je ovšem
DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVÉ
A NEJLEVNĚJI
Cha rl«s Express Van.
Kar«l NEVEčEftAL
F. 115, 259 Malvem Rd.
South Yarra, Vic.
Tel. 240-9465

poímieňujú dóstojné podmienky' života.
Příklad
o tom
poskytuje
nielen,
dokument,
ktorý
vypracovali
predstavitelia Charty 77 z československa, alebo disidenti z Moskvy, ale aj
významný krok, ktorý podnikli predstavitelia Luteránských církví vo východnom Nemecku, ktorí
boli nútení v rozhovore s
najvyšším představitel'om
režimu naliehať na rešpektovanie 1'udských práv
a náboženskej slobody, teda na plnění ustanovení
tretieho koša Helsinskej
deklarácie. Vo východnom
Nemecku je predsa životná úroveň obyvatelstva
najvyššia zo všetkých komunistami
ovládaných
krajin a predsa predstavitelia luteránských cirkví
to považovali za nepostačujúce a žiadali rešpektovanie práv a slobod, ktoré podmieňujú l'udskú důstojnost'. Vaše memorandum
opisuje náboženské
a církevně poměry vo východoeurópskych
kraji :
nách. A z tohoto vyvodzuje, že sťažnosti, že tam
náboženská sloboda neexistuje, nie sú celkom oprávněné. Memorandum dokonca
rozvádza, kol'ko

duchovných ..tam pracuje
a ako La veriaci zhromažďujú na bohoslužbách.
Dovol'te, aby sme namietali proti takýmto záverom. To jednak preto,
že ten všeobecný
popis
náboženských pernerov nemá valnú cenu, lebo v
každej krajině sú poměry
odlišné; rozdiely sú vel'ké a okrem toho aj tá
činnost', ktorú tam cirkvi
vykonávajú, je režimami
len tolerovaná, kontrolovaná a všeobecne brzděná.
To preto, že tieto krajiny
vyhlásili ateizmus za štátnu ideológiu, za základné
ustanovenie ústavy, ktoré
len p o d m i ň u j e
toleranciu k iným ideológiam, ale neoprávňuje k
rozširovaniu iných ideologií. To znamená, že to, čo
sa dnes javí ako určitá,
hoci aj obmedzená náboženská sloboda, je len tolerovanie činnosti, ktorá
odporuje základnému ustanoveniu ústavy. Preto t®
nie je právo. A z tohoto
hl'adiska třeba poměry
v náboženskej oblasti na
Východe posudzovať. Memorandum si však predsa
uvedomuje zložitosť a neuspokojivosť situácie, ked'
uvádza (hoci len ako příklady), že študent na vysokej škole musí zaznávať
svoje náboženské presvedčenie, ak chce študovat',
alebo že krst detí sa musí
konat' tajné. Keby existovala náboženská sloboda,
takéto iavy by predsa neboli možné. ' To všetko sú
javy, ktoré sú na dennom
poriadku, sú
základnou
časťou politiky režimu.
Mimoriadne nás však
zaujalo stanovisko, vyjádřené v memorande vo věci
činnosti
takzvaných
"Ost Mission". V Memorande sa táto akcia odsudzuje ako činnost' ilegálna,
činnost'
proti tamojším
platným zákonom. Naproti tomu je nám známe, že
Světová rada cirkví podporuje takzvané osloboditel'ské hnutia v Afrike a
súhlasí s nimi, aj ked' sa
dopúšťajú násilia. Aj tie
porušujú tamojšie zákony.
A aj vo World Lutheran
Federation sa prejavujú
sympatie k týmto hnutiam, ba aj k ich násilným akciam . . .
Naše Snahy 14/78

13. 11. 1978

Komunisti a mccarthyisti
(Pokračování se strany 1)
Absurdnost nad absurdnost! Stoupenci filosofie,
která způsobila víc hrůzy a utrpení, než kterákoliv
jiná myšlenka v dějinách lidstva, nejenže předělávají historii tak, aby zastřeli svou zodpovědnost, ale
navíc ještě drze radí světu, jak to zařídit, aby byl
spravedlivý. S nehorázným klidem říkají: "Co byste
nám nevěřili? Podívejte se, jak krásně lžeme."
A přece, odtažená moudrost politických "realistů"
dále nabádá — smiřte se, pracujte dohromady.
Z "fantazírování" do' fantazie.
Napadlo mě, co by se asi bývalo stalo, kdyby se
Adolf Hitler nepustil do války a nezpůsobil tak vlastní pád. Je docela možné, že by nějaký čas po jeho
smrti dvacátý sjezd německé nacistické strany přiznal, že židi byli opravdu vyhlazováni, že koncentrační tábory zahubily milióny a že v důsledku kultu
osobnosti došlo k určitým deformacím. Goebbels,
Goering nebo Hess by potom možná zahájili dehitlerizaci, nastalo by ideologické tání, některé oběti teroru by byly posmrtně rehabilitovány.
Dvacátým sjezdem na chvíli oněmělí fašisti a jejich přisluhovači na Západě by znovu začali rvát, že
se sice staly chyby, ale fašismus že je stejně jediná
cesta do pozemského ráje. A protože to nové, dehitlerizované. Německo by bylo umírněnější než to
Hitlerovo, v řadě satelitních protektorátů by liberální nacistická křídla začala usilovat o vlastní cestu k
fašismu. V Indii a Guatemale by vznikly nové modely. Německý fašismus by soutěžil s indickým o
vůdčí úlohu. Útlak v rostoucím fašistickém světě
by pokračoval, ale množily by se nové, tentokráte
už dozajista nezdeformované odrůdy, jejichž zrození
by vždycky vítal nadšený pokřik "pokrokových" lidí, ten nejnovější model že je balada, dokazující
uskutečnitelnost demokratického fašismu. Dříve nebo
později by přišla velká chvíle. Vůdcové fašistů v demokratických zemích by prohlásili, že se zříkají Rosenberga, "Mein Kampf" že je třeba zrevidovat a
"Macht ist Recht" že j e věcí minulosti. Obvinili by
Německo z byrokratického fašismu a odsoudili bý
jeho vpád do satelitního protektorátu "Boehmen und
Maehren", který razil novou, osvícenou formu fašismu s lidskou tváří. V českém a moravském exilu;
který by se optimisticky radoval z česko-moravského.
dualismu uvnitř kolonie "Čtvrté říše", by tak došlo
k zajímavé situaci. Demokratické oběti fašistického
puče by najednou stály tváří v tvář Vlajkařům, donašečům gestapa a redaktorům Arijského boje, Kteří by napřáhli přátelsky ruku a zvolali vesele:
"Bratři, věřte nám. Změnili jsme se. Jsme jedné
krve. Jdeme společnou cestou. Koukněte, vždyť my
už ani nenosíme hnědé košile. Fašismus má lidskou
tvář." Zrodil by se "eurofašismus", nejnovější modla
lidí, pro něž pokrok a trend znamenají totéž.
Šílené přirovnání? Ne tak docela. Protože přejdeme-li od teorie k skutečnosti, tj. k situaci prostého
člověka tváří v tvář totaliní sraně a jejímu státu,
zjistíme, že se fašismus a komunismus slévají v
jedno. Rozdílný vztah demokratického světa k Tem
filosofiím nebyl způsoben tím, že jedna je a druhá
není zhoubná, ale tím, že jedna vyhrála a jeďna
prohrála druhou světovou válku.
Mluvit o fašistických deformacích,
dehitlerizaci,
nových modelech a fašismu s lidskou tváří není -o
nic nejapnější, než užívat tu absurdní hantýrky ve
vztahu ke komunismu. A přece, zatím co jedno je
k smíchu, druhé je přijímáno s vážnou tváří.
Ale abych příliš neodbíhal. Po opuštění přistěhovaleckého panoptika tedy konfrontují exulanta tři
problémy: 1. ignorace lidí, které chce ovlivnit pravdou; 2. stigma "Středoevropanů", výdobytek krajanských mccarthyistů, kteří sice vypadají uvnitř krajanských osad směšně, ale jejichž pouhá existence
je v "živém" světě zatraceně na obtíž; 3. profesionální propaganda československých eurokomunistů,
kteří mají na informace o ČSSR téměř monopol.
Tyto problémy se vzájemně prolínají, protože překonání prvního je úkol, jehož ¿plnění ty zbývající,
jeden tupostí a druhý chytrostí, značně znesnadňují.
Všechny dohromady potvrzují skutečnost, že největším nepřítelem pravdy jsou extrémy všech odstínů. Nezáleží na tom, jesť-li ji hubí tím, že vytrhávají z kontextu kusy historie, aby udělaly z komunistů demokraty, nebo tím, že vytrhávají z kontextu
slova, aby udělaly z demokratů komunisty. Zleva nebo zprava — metóda je vždycky stejná.
Zajímavý pohled: bojiště —na něm nepřátelé, kteří
by jeden bez druhého přestali dýchat.
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Zbrojeni pokračuje
Západní spojenci dan v druhé polovině října Moskvě znovu zřetelně na srozuměnou, že s uzavřením dohody o omezení strategických zbraní budou potíže,
dokud Sovětský svaz neutlumí horečné zbrojení.
Jednu výstrahu adresovala
washingtonská vláda, druhou speciální skupina pro jaderné plánování v rámci
Severoatlantického obranného společenství.
Americký president Carter varoval Moskvu tím,
že dal ministerstvu energetiky pokyn k
výrobě
některých součástek neutronových náloží, z nichž
by se daly v případě potřeby vyrábět hlavice pro
rakety typu Laňce. Plánovací skupina NATO vyzvala Sověty k větší zdrženlivosti jak ve výrobě, tak
i při rozmísťování jaderných zbraní ve střední
Evropě. Plánovací skupina se na svém dvoudenním zasedání v Bruselu
zabývala otázkou, do jaké
míry je nutno vojenské
síly
Severoatlantického
obranného
společenství
zmodernizovat, aby mohly
účinně čelit vzrůstajícímu
sovětskému
vojenskému
potenciálu. Vrchní velitel
NATO v západní Evropě,
americký generál Alexander Haig prohlásil na bruselském zasedám, že Sovětský svaz až dosud neprojevil ochotu ke zdrženlivosti ve výrobě jader-

ných i konvenčních zbraní a podobně se vyjádřil
také
americký
ministr
obrany
Harold'
Brown.
Tiskový referent Bílého
domu Jody Powel řekl,
že sovětští vládci neocenili Carterovu dobrou vůli, kterou dal najevo letos v dubnu, když se rozhodl odložit výrobu neutronových zbraní. Generál Haig poukázal na to,
že vojenská rovnováha ve
střední Evropě je sovětským zbrojením ohrožena
a že největší
nebezpečí
představují sovětské jaderné rakety středního doletu SS 20, které jsou namířeny proti západoevropským zemím. Spojené státy pokládají proto za nutné připravit se na výrobu
neutronových zbraní a na
jejich použití y raketových hlavicích.

nad zeměmi NATO značnou převahu. Neutronové
zbraně vyzařují paprsky
gama, které mohou proniknout i ocelovými pancéři a vyřadit posádky
tanků rychle z boje. Velkou explosivní sílu nemají, ale pro živé organizmy
jsou smrtelné.
V některých
západoevropských
politických
kruzích, dokonce i v kruzích vládních, se ozvaly k
neutronovým zbraním výhrady,
čehož
Sovětský
svaz využil k rozpoutání
propagační kampaně proti
Spojeným státům.

— Oslavy šedesátin Československé republiky se
konaly ve znamení důrazu
na konstatování, že stát
vznikl zásluhou Velké říjnové socialistické revoluce, která prý také umožnila první léta jeho existence. Propaganda zřejm ě už nebere vůbec na vědomí, že ještě žije dost
pamětníků tehdejších udá
lostí. Výročí bylo ovšem
oslaveno především prací:
o víkendu 28. a 29. října
se konaly po celém území
republiky pracovní směny
Národní fronty.
— 30. října vykolejila na
ulici Československé armády v Košicích
tramvaj,
která se pak převrátila.
Na místě zahynuly 3 osoby a 2 zemřely po převozu do nemocnice. Dalších
14 osob bylo zraněno těžce
a 61 lehce.
— Rekreační objekty u
Máchova
jezera v Doksech a v okolí Sloupu na
Českolipsku mají být upraveny nákladem 40 miliónů Kčs.
— Slovenský myslivecký
svaz konal sjezd, na kterém byl zvolen za předsedu J. Hojče. Zpráva o průběhu zasedání se nezabýv á myslivostí, ale zdůrazňuje, že delegáti
sjezdu
zaslali pozdravný áopis
ústřednímu výboru Komunistické strany Slovenska
a rezoluci Slovenské mírové radě, v níž vyjádřili
"protest
proti
plánům
amerického imperialismu
vyrábět neutronové zbraně".
— Podle sdělení Federálního statistického úřadu
má Československo k 28.
říjnu t. r . 15,172.000 obyvatel. Za 60 let se zvýšil
počet obyvatelstva na území republiky o 2,217.000,
čili o -17.1%. České země
vzrostly počtem obyvatel-

V poslední době však v
západní veřejnosti převládá pocit, že za daného
stavu představuje neutronová zbraň užitečný a důležitý argument v jednání
se Sověty — prvek, kterého se Západ nemůže
Neutronové zbraně jsou vzdát, pokud Východ ponejúčinnějším
obranným kračuje v budování svého
prostředkem
proti tan- útočného potenciálu.
kům, v kterých mají zePoslední zprávy z Wam ě Varšavského
paktu
shingtonu a z Bruselu vyznívají tedy jako varováMINERÁLNÍ PRAMENY
ní a výstraha. Je ted' na
Moskvě, aby se rozhodla,
zda závody ve
zbrojení
poblíž Daylesfordu, Vic. 3461
mají pokračovat nebo zda
mají stejné účinky jako mnohé světoznámé
dává přednost výhodám,
lázeňské prameny v Evropě: pomáhají udržovat
které by pro Západ i pro
zdraví a zdatnost, zbavují bolestí, nervozity,
Východ vyplynuly z jezvyšují cirkulaci krve, uvolňují svalstvo, zlepjich zastavení.
šují tělesnou pohyblivost atd.
Sbor-inf.
Přesvědčte
se!
Lázně (včetně elektr.) i odborné masáže jsou
k dispozici denně mimo pondělí.
DR. JÁN PAPÁNEK S CHOTÍ NÁVŠTĚVOU
Telefon (053) 48 2034
U RAKOUSKÉHO P R E Z I D E N T A

HEPBURN

SPRINGS

NIKDO nemá větší výběr knih než
KNIŽNÍ CENTRUM

)
)

Namátkový výběr: Adamson: Můj život se lvy )
- Baroja: Sedm záhad — Bels: Klec, det. — Ga- )
loriau: Případ vdovy Lerouxové, krimin. — Hel- <
oš: Valdštejnovi vrazi — Henry: Zpověď h u m o - /
•istova — Hugh: Ohňová země — Loukotková: )
řstup do ráje — May: Lovci lidí, Vinnetou atd. )
- Marek: Panoptikum star. krimin. případů — \
tfunthe: Kniha o lidech a zvířatech — Mrštík: /
5 ohádka máje — Nezval: Manon Lescaut — Pia- )
ecki: Král hranice — Stevenson: Klub s e b e - )
Tahů — Sayersová: Nepřirozená smrt, det. — (
¡eton: Cesta životem a přírodou — knihy Duma- č
ovy, Vachkovy, Bassovy a na jaké si vzpomenete. )

V pátek 27. října, v předvečer čs. státního svátku
a den po rakouském národním svátku — výročí dne,
kdy z Rakouska odešel poslední sovětský voják —
přijal rakouský prezident Dr. Rudolf Kirschláger
dr. Jána Papánka, prezidenta Amerického fondu pro
československé uprchlíky a jeho choť paní Betku
Papánkovou. V jejich doprovodu byli krajané Ludvík
Kolín a Oto Koutný. Ve třičtvrtihodinové audienci
gratuloval dr. Papánek Rakousku k jeho národnímu
svátku a poděkoval za liberální a humánní pomoc,
kterou Rakouská republika poskytla a nadále poskytuje uprchlíkům z Československa. Rakouský prezident si vyměnil s dr. Papánkem názory na současnou
mezinárodní situaci, především se rozhovořili o plnění helsinského ujednání a o postoji Rakouska k
otázce lidských práv. Prezident dr. Kirschláger zdůraznil, že Rakousko jako malý stát nemůže prosazovat zásady helsinského paktu, to je úkol velmocí,
avšak může se snažit plnit problémy, týkající se
lidských práv a vyžadovat jejich plnění, jako je např.
spojování rodin, žijících v Rakousku.

Z naučných různé slovníky, kuchařky, knihy fi- )
osof., psychol., nábožen., polit., lékařské, o ruč- S
lích pracích atd. atd.
\
V delegaci byl také nový uprchlík z ČeskoslovenNeváhejte, napište ihned, co si přejete!
\ ska, stejného
jména jako rakouský prezident —
KNIŽNÍ CENTRUM, Box 3483"C",
< Kirschláger, který v nejbližší době pomocí AmeHAMILTON, ONT. CANADA.
.
) rického fondu pro československé uprchlíky emigruje
do Kanady.
Sbor.-inf., Mnichov

stva o 2.8% na 10,265.000,
na Slovensku se zvýšil počet obyvatelstva o 65.3%
na 4,907.000 obyvatel. Z
úhrnu
obyvatelstva,
je
9,701.000 Čechů (63.9%) a
4,604.000 Slováků (30.4%).

vodní dílo Orlík se čtyřmi desetilopatkovými turbínami, největšími v č e s koslovensku, a největší
elektrárnou
elektrizační
soustavy j e elektrárna v
Počeradech na Lounsku.

— V severozápadní části
Doupovských hor na Karlovarsku
se
zřizuje
"Oblast klidu Stráž nad
Ohří". Veškerá činnost v
této oblasti se má zkoordinovat tak, aby došlo k
souladu mezi
výrobou a
ochranou přírodního prostředí. Od 1. března 1979
budou platit pro návštěvníky této oblasti různá
omezení.

— V Ostrově nad Ohří se
konala 10. národní přehlídka filmů pro děti. Cenu dětského diváka —
křišťálovou vázu — dostal
film "Na veliké ř e c e " režiséra Jana Schmidta.

— Režisér opery Státního
divadla v Brně V. Věžník
nastuduje v Saint Gallenu
ve švýcarsku operu L.
Janáčka " K á ť a Kahanová".
— 131etý školák za bílého
dne v Ostravě napadl v
bytě 261etou ženu a jejího
41etého synka a brutálním
způsobem je zavraždil.
— V Příbrami byla otevřena první část hornického muzea v přírodě, jehož
cílem je zachovat budoucím generacím doklady o
více než 7001eté hornické
činnosti v březovohorském
revíru.
— Největší hydroelektrárnou v Československu je

členů.
— Místopředseda
vlády
SSR K. Martínka řekl na
schůzi SNR, že v první
polovině této pětiletky se
uskutečnila v hlavním městě Bratislavě výstavba
za téměř 16 miliard Kčs.
Objem investic vzrostl o
67% proti stejnému období
páté pětiletky.
— Tranzitní plynovod na
území Československa j e
2.238 km dlouhý a v jeho 6 kompresorních stanicích je 50 turbosoustrojí
o celkovém výkonu 300
megawatů. Magistrála již
přepravila přes 75 miliard
m.3 sovětského
zemního
plynu.

— Ve volebním obvodě č.
45 — " Sedlčany — se konaly doplňovací volby do
ČNR. Pro kandidáta Jana Břicháčka
hlasovalo
z 38.141 voličů 38.133, tj.
— Volary, které mají ve 99.98%, což uznala volební
znaku stříbrného lva, sla- komise za dostatečné.
ví letos pětisté výročí po- — Smetanovo kvarteto je
výšení na město.
na dvouměsíčním zájezdu
— Letos prý nemají ro- v Japonsku a Hong Kondiče školáků ria růžích gu.
ustláno: od začátku škol- — Na III.
slovenském
ního roku nejsou k dostání sjezdu Svazarmu v Bratipředepsané pastelky, štít- slavě byl zvolen předseky na sešity, momentálně dou
ÚV
generálmajor
neseženete
samostatná Egyd Pepich. Svazarm má
kružítka atd.
na Slovensku téměř 300.000

RÁMUJTE
u první pozlačovačské

firmy

v Austrálii

ANTOINE GALLERNB
M A J I T E L J. K O Í Ň A R
514 Riversdale Rd., Camberw«!!, Víc.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém Yýfeěra
Krajanům poskytneme 15% slevu
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ČISTĚNÍ

KOBERCŮ

NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
na základě bohatých zkušeností
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet ptáče,
v níž bude: úplné vyčištění, odstrasění skrni,
uvolnění chuchvalců, dokonalé sampónovám,
desinfekce a odstranění zápatím z koberce.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jaiSackd&r poškození
* Vyčištění potahů
BUDETE PŘEKVAPENI N A s O U NÍZKÝMI
CENAMI A DOKONALÝM P R O V H » K S I M
Volejte (Melbourne) tel. 541-5430 nebo 240-^Ka
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expioatácie ropy a na stavbě ropovodov

Problémytažbyr o p y v S S S R
LISTOPAD 1978 (2)

Ekonomická encykiopédia, vydaná pražským nakiadateťstvom Svoboda v roku 1972, uvádza, že podl'a
odhadov dosahujú celkové geologické zásoby ropy v Sovietskom zváze 50 miliard ton. Iný prameň, významný západonemecký hospodářsky denník H anděl sblatt v minulých dňoch uviedol, že Sovietsky zváz
s ročnou ťažbou přibližné 60C miliónov ton ropy je už po niekoťko rokov jej najváčším producentom
na svete, že predbehol Saudskú Arábiu i Spojené šláiy. Napriek tejto skutočnosti nielen Československo,
ale aj osfatné východoeuropske k r a j i n / , které aonedávna kryli svoju spotřebu ropy takmer na 100%
dovozom zo Sovietskeho zvázu, musia sa obzerať po možnostiach dovozu z iných krajin, najma z Blízkého východu. Sovietske obmedxenia proti ďalšiemu zvyšovaniu vývozu ropy do východoeurópskych krajin
sa v tlači týchto krajin takmer zamJčujú. V západ nej tlači sa spočiatku
vysvětlovali najma úsilím
Moskvy preniknúť dodávkami ropy sa devizové trhy. Spomenutý západonemecký denník Handelsblatt
v obsiahlej úvahe o celkovej situácíi ťažby ropy v Sovietskom zváze priniesol však zaujírnavé údaje,
ktoré stavajú do íného světla sovietsku obmedzujúcu vývoznú politiku.

Jarka Vlčková
•
Episkopát pětadvacátého pražského biskupa Tobiáše z Bechyně, jenž počal 15. 11. 1278, spadá do
krušné doby, kdy uchvatitel mocí v naší zemi Ota
Braniborský odvezl mladého kralevice Václava na
hrad Bosig a potom za hranice. Roku 1283 se mladý
Václav II. sice vrátil do své země, v tu dobu však
strhl na sebe vládu Záviš z Falkenštejna, který pojal
Václavovu matku Kunhutu za manželku. Zatímco Záviš byl zastáncem politiky protihabsburské, mocná
PodTa denníka Handelsblatt oesk>oodi» přeceňostrana šlechtická, vedená Tobiášem z Bechyně, stravat' doterajšie a na prvý pobTaá ímpoHiiJáce výhranila králi Rudolfovi, s jehož dcerou Gutou byl Václav
dy ťažby ropy v Sovietskom zváze. jes&nqe cely rad
zasnouben.
náznakov, že Sovietsky zváz Je v t ě ž c e ropy iba
• Do jižních Čech zavítal i písmák barokního sel- obrom na hliněných nohách, že úspěchy, ktoré v poství František Vavák, který si zajel do Českých sledných rokoch dosiahol, idó isa úkor budúcnosti,
Budějovic pro svého syna Vojtěcha, druhujícího u lebo v mnohých naftových obiasížacií s á iba dókanovníka Pingasa. Více však než-li města si Vavák sledkom honby za plněním piánu bez obTacta na skuvšímal kostelů v jeho okolí. Vavák, který zemřel točnú kapacitu ložísk. Přitom staásčaé prirasíky ťaž15. listopadu 1838, byl autorem dobových Pamětí, by ropy majů v Sovietskom zvaze až raky klesajúcu
jimiž prokazoval, jak těžce snášel v naší zemi nad- tendenciu. Kým v r. 1975 ť a ž b s ďtežaifa 640 tisícmi
vládu němčiny. Obrana Jana Rulíka z r. 1792 Sláva baxelmi svoj kulminačný bod, o rafc »esfcdr poklesla
a výbornost jazyka českého uvádí seznam minulých už na denný priemer 578.668 tKrefasir a v roku 1977
i současných spisovatelů, mezi nimi i žen, na do- sa znížila ď a l e j na 526.00® barekrř.
klad naší nepřetržité vzdělanosti a na miličském VaTento pokles ť a ž b y spásaM SÉÉIH. niekorkýcli
vákovi prokazuje i selskou vzdělanost.
okolností. Na jednej straBe TCHBĚ etsrépske naíťo•
Tribun lidu, novinář a publicista Josef Barák nosné oblasti Sovietskeho ZTSZE s a zrejme už vyzemřel 15. 11. 1883. Byl předním mladočeským poli- čerpali. Nejznámejšia z nich — považovaná za klatikem, spoluzakladatelem Dělnických listů, redakto- sickú — naftonosná obiasi" B a t a , produkovala ešte
rem Národních listů. Pro novinářskou a politickou v roku 1940 zhruba 7Q% ceixsjvej ssrsiieískej ťažby ročinnost byl za Rakouska několikrát vězněn. První py. Dnes sa však v tejto oblasti íTaž£ mi len 4% ročČíslo Národních listů vyšlo za jeho redakce r. 1861 nej produkcie sovietskej rofry.lTzžba poklesla tak rýcEs politickým programem z pera dr. F. L. Riegra.
le, že Azerbajdžan sa debaaea rszžaDÓsl neuveřejňo• 16. 11. 1898 se narodil národní umělec, malíř, který vat' o nej v budúcnosti nijaké iulaje. A j takzvané
dal mluvit barvám, Jan Bauch. Byl synem řezbáře druhé Baku — Yoižsko urals&á issftaaosná. oblast' —
a tomuto řemeslu se také u otce vyučil. Jeho ma- v ktorej sa začala ťažba v SHycfe itffcoch, dnes už
lířské umění j e řazeno do expresionismu, jak on sám vykazuje klesajúcu tendeacŽB ^oászkcae- Přitom proosvědčuje ve své slavné Loretě, Belvedéru, Týnu. duktívnosť týchto ložísk ropy aifc^r" uebola privel'obrazech malovaných za druhé světové války. Celé ká. Najváčšie naftové pofe Arfa»^ i á o r é podl'a priedílo Bauchovo je prolnuto lyrismem, což nejkrásněji skumov vykazovalo zfarriba 188 s d i á n o r ton geologicdosvědčují Halasovy verše při návštěvě Bauchova kých zásob ropy, bolo zrercuaáeTaé s alžírským naftoateliéru:
vým pol'om Massí MessawL Avšak j s e ťažbu naftoMalíř byl sám a do úzkosti tich'.
vého pol"a Arlan sa missáe sasasHT 3.000 ťažobných
Za sebe však on barvám mluvit dal
věží, aby sa dosiabla ro&á prediisfeeža 20 miliónov
a ony běžely, ruce až nad hlavou,
ton ropy. Na zrovnatei'aoea. a j g i s t e r o naftovom poli
a prstem v životech smočeným
sa však vyťažilo ročně 1S naBÉnvr tma ropy s nasahledaly vítr, co vichřici by jal
dením iba 110 ťažoboýcb icSL
napadlý smutek v jeho šlépějích.
V 60. rokoch sa začala r^jiwžžefa. západosibírskej
• 17. 11. 1868 se narodil český historik, profesor
naftovej oblasti na doboocn a steeáaom toku rieky
UK Jaroslav Bidlo. Zabýval se studiem dějin slovanOb a v ťunaenskej obiasti- T x a k k i tu 'tzv. třetí®
ských národů.
Baku. s hlavným naftovým paTcm Samoíior a s roč•
Mistr české kalografie Matěj Kaláb zemřel II
nou ťažbou 115 m f f i & o v iaa. rapy. Toto jediné pole
11. 1963. V mládí — kromě jeho otce — na něho
dodává teda v peslecnýtíi rafacás c e i š patinu sovietpůsobil jeho učitel Josef Koněra, který v té době
skej produkcie ropy a podfeTa sa. SOíč na celkovom
byl na Novoměstsku osobností. Touhou stát se tiskaprodnkčnom prírasiku. GesiégHBB. s a podařilo v zápařem mu nadhodil další jeho učitel, spisovatel a předosibírskej oblastí efojasíť c f a ž s e naftonosné pole,
kladatel Jan Doležal ze Ž ď á r u nad Sázavou. Vychákterého geologické zásooy rraps- s s etíbadujú na jedzeje z tvorby a nesmrtelných děl mistrů písma a
na miliarda ton. Na tesil® j r t i s a ckKeraz podniklo
typografie, usiloval Kaláb o právo přiřadit se k nim
iba n i e k ď k o pakasnýcii « r í o r . Zísíilo sa však, že
jako samostatný a osobitý český tvůrce tohoto obozioženie pody Je pře ť a ž b e TOFICÍ nepriaznivé. Póda
ru. M. Kaláb pozdvihl úroveň české knihy na klasicíohto pol~a — poredané iaSdfcjr — se skládá z takých
kou úroveň současného umění.
štrsopšeskov. ktoré ropa "afamÉ^íp"*. neprepúšťajú.
• 12. 8. 1881 vyhořelo Národní divadlo. Ale uplynuS objavenim ÍOMB pcTa s a sspšjaE odhady sovětských
la málo víc než dvě léta, a otevíralo se znovu v
ckonócssv. fcíotí sf®Jbo č a s s íEfišjsovedai:. že ť a ž b a
neděli 18. listopadu 1883, a opět Smetanovou Libuší.
ropy v Sovietskoaj zsaze d o xvfca tS6C síápiie na 800
Dopoledne byla v něm uspořádána slavnostní akademíiaócov tas. a v rafca 2fl§® &SLafe3e dokonca jednu
mie, na níž promluvil k hercům předseda družstva
miliarda taa rsěae. R j pokissiýcái Trtoch sa však
dr. F. L. Rieger.
o íýcfaía opíiiiiisík±ýíái odhadech o£ nehovoří.
• Historik, strahovský knihovník P. Cyril Straka se
narodil 19. 11. 1868 v Milevsku, kde byla na jeho
Dnes už Je cslkove zřejmě, že expšoatácia sovietrodném domě odhalena 5. 7. 1931 pamětní deska, již sky cfa naftových pofi sa stepoorala do krajností, že
vytvořil sochař B. Benda. Během svého 211etého pů- sa kapacita ťažobných věží záměrně zvyšovala na
sobení ve strahovské knihovně objevil a zachránil maximám, že sa tieto veže oasadzovaíí do prevádzky
před zánikem mnoho význačných památek. Z jeho s predstíhom, len aby sa pinii a překračoval plán.
historických spisů: Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Takáto ťažobná prax však vytvára předpoklady, —
• Evropsky proslulý houslař Antonín Sitt zemřel 19. ak už ích nevytvořila — pře předčasné vyčerpanie
11. 1878. Je pohřben na Olšanech. Jeho dcera Marie nálezíšť. pre rapidně znižovanie geologických zásob
byla smetanovskou pěvkyní, jeho syn prof. Hanuš ropy potřebných v buducnosti.
Sitt byl proslulý houslista.
Z uvedeného nemožno však vyvodzovať. že Soviet(Pokračování na str. 6)
sky zváz sa v krátkom čase dostane do akejsi nafto-

v e j kalamity, Najrozl'ahlejšia krajina světa musí m a ť
ešte
dosť
nepreskúmaných potenciálnych naftonosných oblastí na pevnine a v pobrežných vodách
Kaspického mora. Sevemého 1'adového oceánu a pri
Sachaline. Na týchto naftových poliach budúcnosti
sa však bude musieť vrtať do 5.000 metrových hl'bok.
Sovietcky príemysel nateraz však nie j e zariadený
na výrobu súprav pre takéto hl'boké' vrty, takže tieto výhl'adové ťažobné oblasti by mohol využit' iba
s pomocou dovezenej západnej technologie. Moskva sa
v poslednom čase aj skutočne usiluje o dovoz vrtacích námorných súprav zo západu, špeciálnych plávajúcich žeriavov pre umiestnenie týchto súprav a
iných zariadení pre hTbkovú ťažbu- Ako je známe,
niektoré takéto zariadenia, objednané v Spojených
štátoch, narazili na sprísnené povol'ovacie pakračovanie. Napriek tomu so zdá, že Soviesky zváz je odhodlaný v y d a ť sa na nové cesty, aby zmenšil rozdiely, ktoré na jednej straně vznikli medzi nádejami
a plánmi a na straně druhej medzi tvrdými danými
skutočnosťami pri terajšom spósobe ť a ž b y ropy.
V tejto spojitosti nie je nezaujímavou ani skuíočn o s ť , že Sovietsky zváz sa už tak tvrdé nezatvára
pred možnosťou kooperácie pri ť a ž b e ropy aj s tzv.
kapitalistickými krajinami. Dokazujú to například
spoločné pokusné sondy Sovíetov a Japoncov v Ochotskom mori pred Sachalinom. Pri týchto sondách
uskutočnených s japonskou technológiou pre ťaženie
ropy z mořského dna, došlo k spektakulárnemu výsledku, k nálezu prameňa ropy s dennou kapacitou
100 tisíc ton. Je to v históirii sovietskych pokusných
vrtov doteraz najproduktívnejší nález.
Napriek týmto skutočnostiam — konštatuje Handelsblatt — sa množia náznaky toho, že Moskva o
niekol'ko rokov bude musieť vstúpiť na světový naftový trh nie ako vývozca, ale ako dovozca ropy.
Dodajme k uvedenému, že narastajúce problémy Sovietskeho zvázu pri ť a ž b e ropy musia československo zaujímat' nielen z hl'adiska znižujúcich sa dovozných kontingentov tejto suroviny, ale aj ako investora do exploatácie jej nálezíšť a do dopravného
systému — do ropovodov — pre jej prepravu. Zdá sa,
že návratnost' Československom vložených prostriedkov do ť a ž b y sovietskej ropy sa zrýchTuje automaticky pre investora tou najneefektívnejšou formou —
stupáním cien tejto suroviny.
-§-
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Dopis L. Hejdánka

¡r-Yo zanaznoái a zajimavosi uveřejňujeme ceié znění dop.su, který napsal jecien z mluvčích Charty li
prof. Ladislav Hejdánek. Dopis byl odesílán 26. května tr., jeho text jsme získali v těchto dnech.
HD
Milý příteli,
vidím, že se nevyhnu ještě jednomu poněkud
osobně zaměřenému tématu, jež náhle nabylo na
aktuálnosti. Poukazuješ na to, že právě tak, jako
Mlynářův odchod do emigrace, je i Havlův retreat
z funkce mluvčího Charty víc než nějakým individuálním selháním v důsledku únavy z trvajícího
tlaku. Že je především předzvěstí šířícího se pocitu,
že nemá smysl jít hlavou proti zdi. Naštěstí užíváš slůvka " m o ž n á " . Víc mne zamrzelo, že se pak
tážeš, jak taková " z r a d a " může ovlivnit morální
kredit Charty a chartistů.
Znáš mne už dost dlouho, abys věděl, že nemám
tendenci věci přikrašlovat, ani být přísnější v posuzování těch "druhých" než v posuzování "našich". Nechci zapírat, že ani Mlynářovým rozhodnutím (ostatně není sám) odejít ze země, v níž něco
znamenal (i když jsem s ním v řadě podstatných
věcí nesouhlasil ani v minulosti, ani nyní), ani Havlovým odstupem již v průběhu vyšetřovací vazby
a pak vyústěním tohoto postupu po propuštění nejsem vůbec nadšen, tj. že ani v jednom z obou případů nemám chuť násilně započítávat nějaké body
pro Chartu. Připouštím dokonce, že si tady může
nějaké body konečně zaznamenat státní aparát, zejména pak StB. To se stává. Není skutečného zápasu bez
šrámů, není války beze ztrát — a také bez chyb
na straně vítězů. Nicméně užívat v kterémkoli z
obou případů slova " z r a d a " je nemístné; je to buď
projev hysterie a fanatismu — anebo výraz zakomplexovanosti a nečistého svědomí. Doporučuji Ti,
abys jen tak sám pro sebe a na zkoušku udělal malý statistický přehled; když někdo mluví pohrdlivě
třeba o Havlově resignaci, překontroluj si, co on
osobně pro uplatňování lidských a občanských práv
udělal. Uvidíš zajímavou věc: na morální odsuzování
si většinou troufají lidé, kteří k tomu nemají potřebnou morální legitimaci; a zase naopak lidé, kteří
takovou legitimaci mají, jsou ve svých hodnoceních
velmi zdrženliví. Ostatně není mnoho lidí, kteří by
měli právo Havla soudit. Nehleďme na žurnalistické
pomluvy; to, co Havel v posledních letech napsal
a podnikl, musí v každém trochu soudném člověku
vzbudit jenom respekt. To, co se pro veřejné definování Václava Havla zneužilo z podmínek, v nichž
vyrůstal,
ve skutečnosti mluví navzdory prvnímu
zdání pro něho, neboť nic z toho nelze doložit z
jeho tvorby. Jasnozřivost a vnitřní pravdivost jeho
vidění skutečnosti je neodvoditelná z jeho sociálního
původu ani z jeho dřívějšího nebo dnešního společenského postavení u nás, nebo z toho. jak je uznáván
ve světě. Hlupáci, kteří nedovedou nic věcného říci
k jeho tvorbě, se uchylují k výmyslům o tom, kým
vlastně je placen, kdo financuje údajně neúspěšná
představení jeho her nebo vydávání jeho děl tiskem,
i když prý o ně obecenstvo nebo čtenářstvo nemá
zájem. I kdyby totiž bylo pravda, že o Havla-dramatika skutečně nikdo nemá zájem, není tím vůbec

PRVOTŘÍDNÍ

TÉŽ K DOSTÁNI
PRAVÉM

Havel je však prototyp angažovaného umělce, který
se nespokojí jen s vysokou profesionální úrovní dramatické tvorby, ale chce se angažovat jak v rámci
své tvorby, tak i ve svém občanském životě. Mezi
představiteli české kultury náleží dnes právě po této stránce k těm nejvýraznějším. S jeho některými
názory nelze souhlasit; ale nelze je nebrat vážně,
nebo dokonce je ignorovat, nebo je ironizovat. Nelze
mu upřít odvahu ani statečnost. Jestliže složil funkci
mluvčího Charty 77, není to proto, že by se vyděsil anebo že by nad Chartou zlomil hůl; dokladem
toho je skutečnost, že zůstal signatářem a že po
svém propuštění z vyšetřováci vazby
dementoval
zprávy, jako by změnil svůj zásadní postoj k Chartě
a jako by se od jejích zásad distancoval. V jeho
situaci bylo, myslím, právě k něčemu takovému zapotřebí víc odvahy, než kolik jí prokázala většina
jeho kritiků. Nemám zato, že by Hávlovo rozhodnutí
měl právo odsuzovat někdo, kdo např. Chartu vůbec
nepodepsal a kdo by teď najednou za chartisty
chtěl mluvit jako pozorovatel.
Ovšem v celé věci nejde jen o Havlovu osobu a
jeho konkrétní případ. Nikdo z. nás neví, jak se zachováme ve vypjatých krajních situacích, pokud se
do takových situací nedostaneme a dokud v nich
sami sebe pořádně nepoznáme. Někteří z nás unesou
víc, jiní méně. Je nespravedlivě a nelidské ukládat
druhým lidem břemena, na něž bychom sami třeba
nestačili. Naproti tomu v civilizovaném životě není
jedinou ani hlavní cností hodně " v y d r ž e t " . Moderní
drama nepotřebuje na prvním místě autory, kteří se
nenechají zastrašit nebo podvést apod. nýbrž především autory, kteří dovedou psát. Jestliže se někdo
v nebezpečí života zachová statečně, j e to lidsky velké a respektuhodné, ale nedělá to z něho většího
básníka, ani většího matematika, ani schopnějšího
(Pokračování na straně 6)
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nic řečeno o kvalitě jeho her; navíc však to ani
pravda není. My sami jsme Havlovým hrám dlouho
rozuměli jako ironické kritice upadlých mechanismů
deformované socialistické společnosti (což by ovšem
mělo i tak své plné oprávnění); teprve uvedení jeho
her v zahraničí ukázalo, že pronikavost jeho vidění
není nikterak oslabena, vztahují-li je diváci nebo
posluchači ke svému prostředí a chápou-li je na pozadí svých zkušeností ze společnosti, která se podstatně liší v mnohých ohledech od naší. Havel ani v
nejmenším není spisovatel protisocialistický;
kdo
chce něco takového tvrdit, dokumentuje tím jen to,
že on sám potřebuje socialismus ztotožňovat nejenom
s jeho vlastními deformacemi, ale že dokonce socialismus ve své zaslepenosti se scestími a absurdností moderní společnosti vůbec, tj. takovými absurdnostmi, které lze najít stejně tak na Západě
jako na Východě. Havla proto nemá právo soudit
především ten, kdo mu nerozumí, kdo nepochopil
podstatu jeho uměleckého úsilí, kdo nepronikl k podstatě jeho tvorby.
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Opustíš-li mne,
zahyneš..
Jaroslav Strnad
Není snad užívanějšího — a zneužívanějšího —
basmcKého citátu než právě tato závěrečná sxova
oasné ViKtora DyKa " Z e m ě mluví". Když. ji 25. května i b i / otisiu .Lumír, měla mohutný onias, převzaio
ji mnoho časopisů, 'rehdy. se jí ovšem rozumělo
správné, tak, jaK ji Dyk zamýšlel. Ačkoli básník Dyi
vašmvy nároaovec, přívrženec Kramářovy národní
demokracie a redaktor jeho "velkoburžoazních" Národních listů — obě tyto instituce neskrývaly nikterak — při nejmenším řečeno — nechuť ke "karlínským klukům" první republiky —, přece ho propagační oddělení KSo jaksi adoptovalo, pozdě a jen
pro své účeiy. Zejména Václavu Kopeckému se hodily verše "Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne,
zanyneš". Matka země jimi konči monolog, určený
svým nestatečným, zbabělým a zrádným synům.
Těmi ovšem partaj myslela exulanty, kteří po únoru 1948 opouštěli v několika vlnách republiku, šla
cestou nejspíš se nabízejícího výkladu, interpretoval a Dykovu báseň jako varováni, jako napomenutí,
cěm, kdož dali vale své zemi a přesunuli svá těla.
za její západní hranice, protože nesouhlasili s režimem, nesouhlasili s jeho ideologií. Jasné, říkali
novináři, papouškující podle partesů rodné strany,
opuštěním myslel Dyk útěk za hranice, ten pokládal
za zradu "matky Z e m ě " , k politickým uprchlíkům
se obracel, jiní předpovídal smrt jako výsledek roznodnutí uchovat si své mínění, odlišné od štěstí, k
němuž nutila strana. A nenašel se nikdo, kdo by se zeptal: "Copak už
v dubnu 191'/, kdy báseň " Z e m ě mluví" vznikla,
utíkali Češi z vlasti Copak už tehdy byli kopečkář i ? " Doma bylo ovšem těžko se ptát, podobné otázKy se tam dodnes platívají výslechy v úřadovnách
Státní bezpečnosti. Kupodivu však i exulanti přijímali
tuto jednoduchou a falešnou interpretaci bez odporu,
jako by na n ě přece jen vina zrady padala, a čekali
svůj neodvratný zánik. Věřili, že Viktor Dyk myslel
už v sedmnáctém roce na ně. Lež nabývá podoby
pravdy, nepodrobí-li se kritickému zkoumání.
Nuže, abychom nebyli jako stádo ovcí, jdoucích
jediným směrem, tím, který jim udal kterýsi chytrák
s legitimací strany místo srdce a rozumu, zkoumejme. A abychom nevypadali jako akrobati, balancující na provaze pravdy, vyrobeném po domácku,
vezměme sí na pomoc člověka, který bezpochyby
nejlíp znal význam básně, vezměme si na pomoc
Viktora Dýka samého. Ve "Vzpomínkách a komentářích"' napsal autor o vzniku básně " Z e m ě m l u v í " :
" K d y ž počaly proskakovati — bylo to vzláště po revoluci ruské — zprávy o svolání parlamentu, mnoho
nás to nepotěšilo. Báli jsme se, že po tom, co se
stalo ve věci 'insinuace', toto désaveu může být v
parlamentě opakováno. Politická linie Svazové politiky j e stesk do persekucí a křivd a proti oktrojům
ve prospěch Němců. My naopak ničeho tolik se neobávali jako amnestie a nic bychom tak byli nevítali jako oktroj hodně pobuřující . . . "
Oním désaveu myslil Dyk projev českého svazu
z 31. ledna 1917, který zamítl nótu Čtyřdohody, uvádějící jako jeden z válečných cílů "osvobození Čechů od cizího panství" a který "prohlásil rozhodně,
že národ český jako vždy v minulosti, tak také v
přítomnosti a v době příští jen pod žezlem habsburským vidí svou budoucnost a podmínky svého vývoje."
Země tedy mluvila k českému svazu, který přísahal věrnost na věčné časy habsburskému trůnu.
A teď ruku na srdce, přátelé: nepřipomíná vám
tato patolízalská přísaha z roku 1917 něco z nejncvějších českých dějin? Nezní vašim uším podezřele
stejně jako opelichaný transparent prvomájového průvodu "Se Sovětským svazem na věčné č a s y ! " ?
Adresáta Dykovy básně tedy soudruzi šikovně zaměnili, tuto působivou výzvu zpronevěřili, zfixlovaii.
Kdyby Viktor Dyk psal báseň nyní, zaměřil by její
vyznění proti českým kolaborantům se Sovětským
svazem. Ani oni přece nechtějí osvobodit Čechy od
cizího panství. A kdyby žil, zcela jistě by přinejmenším nesměl publikovat (leda v edici Petlice) .
Pravděpodobně by tu, na Západě, byl s námi. Ale
i nám exulantům by svými verši něco řekl, něco
ovšem zcela jiného než výtku zrady útěkem přes
hranice. Ale to je zase docela jiná kapitola. Vrátím
se k ní.
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Dopis L. Hejdánka
(Pokračování se strany 5)
(Pokračování se str. 4)
22. 11. 1848 bylo zahájeno zasedání ústavodárného
říšského, sněmu v Kroměříži, které bylo rozehnáno
vojskem 7. 3. 1849 po vyhlášení oktrojováné ústavy,
již vláda vydala 4. 3. 1849. Na tomto sněmu se představil 2. prosince 1848 rakouským národům nový panovník František Josef I., který nastoupil po abdikaci Ferdinanda V.
• Spisovatel Bohumil Havlasa zemřel 25. 11. 1878.
Za srbsko-turecké války v roce 1875 byl zpravodajem
Národních listů na bojišti v Hercegovině a roku 1877
se přihlásil jako dobrovolník do ruské armády proti
Turkům a zemřel nakažen tyfem za válečného tažení v Alexandropoli. Havlasa pocházel z Bavorova a
jeho román Tiché vody se vztahuje k zámečku v
Dubu.
• Na 25. listopadu připadá 125. výročí narození slovenského literárního historika Josefa škultétýho a
105. výročí narození českého spisovatele a redaktora
Lumíru, lékaře Františka Skácelíka. Vedle povídek
o dětech a umělcích uveřejnil tři obsáhlé romány
životopisné. První z nich (Vesnický lékař) je průhledná autobiografie, v níž autor naznačil svůj duchovní přerod ke katolicismu. V druhém (Opustíš-li
m n e ) navázal Skácelík jako nejbližší z Dykových
stoupenců na jeho studentské románové kroniky, v
třetím (Architekt Malota) se snažil přiblížit čtenáři
složitou postavu F. X . Šaldy.
• Česká herečka, členka DN v Praze Hana Benoniová se narodila 26. 11. 1868. Byla představitelkou
salónních rolí francouzského repertoáru.
• Malíř, grafik a spisovatel Bohumil Kubista zemřel
27. listopadu 1918. Šalda ihned po jeho úmrtí otiskl
v Kmeni studii Za Bohumilem Kubištou a v Šaldově
zápisníku Několik vzpomínek na Boh. Kubištu.
• Nejskvělejší důkaz českého uvědomění a českého
sebevědomí podal v době pobělohorské nejhorlivější
obránce našeho jazyka a národa jesuita Bohuslav
Balbín, který zemřel 26. listopadu 1688. Byl nejdůležitějším zjevem na tomto dobovém rozmezí, ukazatelem dalších cest, po nichž se ubírali jeho následovníci v obraně řeči a národa. Z jeho latinského
spisu Miscallanea historica Regni Bohemiae, jenž je
neobyčejně zajímavou snůškou nejrozmanitějších informací o přírodě a historii Čech, čerpali i archeologové nazývajíce Balbína " č e s k ý m Pliniem".
• Před šesti sty léty — 29. listopadu 1378 — zemřel
český král Karel IV. Roku 1355 poručil v Majestas
Carolina, že úřadu v Čechách smí nabýti jen ten,
kdo ovládá český jazyk, a v Zlaté bule r. 1356 nařídil i synům kurfirstů, aby se učili od sedmi let
českému jazyku. Roku 1370 přijala i česká šlechta
češtinu za jednací jazyk a po ní činila tak města
v Čechách a brzy i na Moravě a ve Slezsku. Pokládal český jazyk za velebný, za jazyk českého království, v němž -chválili Pána Boha svatý Václav,
svatý Vojtěch a svatý Prokop. Čeština mU byla jazykem hodným pomilování, Češi národem vznešeným.
• 30. 11. 1393 zemřel Matěj z Janova, který byl následovníkem a přívržencem Milice z Kroměříže. Po
studiích v Paříži se vrátil r. 1381 do Prahy, kde
vstoupil na theologickou fakultu, a jeho nejznámějším dílem, jež vzešlo z Karlovy university do doby
Husovy, je Základní principy bible, v nichž rozvinul
a zdůvodnil program církevní reformy v duchu Milíčově.
•
Prosaička a představitelka psychologické prósy
Božena Benešová se narodila 30. 11. 1873. Hrdinou
jejího dvoudílného románu Člověk je umělec, hudební
skladatel, který se po tragických životních zkušenostech cílovědomě a bezohledně soustřeďuje ke své
tvorbě umělecké i k tvorbě šťastného milostného osudu. Nakonec však obětuje vše, i vlastní život, pro
záchranu dlouho nenáviděného dítěte druhého otce.
• Letos je tomu 125 let, co básník Karel Jaromír
Erben vydal nesmrtelnou Kytici. Erben v ní nehlásí
vzpouru a boj, vzdor proti Bohu a lidem, nýbrž pokorné přijímání božího úradku, poddajnost osudu,
mírnost a smířlivost, lásku a věrnost, poslušnost a
umírněnost. Co trestá nejkrutěji, je "hybris", překročení hranic položených osudem lidskému konání
a toužení, odhalování tajemství, jež vyšší m o c zakryla zrakům člověka. Uctívá křesťanství, poněvadž
zmírnilo kruté obyčeje, a Slovany velebí za jejich
mírnost. "Zákon nezbytný ve všem světě stojí 7 a
vše tu svůj zaplatí dluh" — jest základním motivem

politika. Zajisté je naprosto pochopitelné, že i mezi
signatáři Charty 77 se mohou najít lidé, kteří —
přestože ukázali značnou dávku odvahy při podpisu
Charty 77 — neunesou dlouhotrvající šikanování, obtěžování a pronásledování. Proč bychom pro nějakou podobnou slabost neměli mít pochopem? Proč
bychom neměli mít pochopení pro lidi némocné, nervově labilní nebo mimořádně citlivé? To neznamená,
že bychom se sami měli na něco takového snad vy-,
mlouvat. Také to neznamená, že bychom tuto rovinu měli zcela přehlížet. Musíme si uvědomit, že
v zápase, který vedeme a v němž, jak zatím zkušenost ukázala, bude proti nám použito těch nejneregulérnějších prostředků, j e každá slabost nepochybně velkým zatížením. Už jenom ohledy na partnera
v manželství a na děti; je velmi nesnadné a téměř
nemožné jít do zápasů značně riskantních, když náš
manžel nebo naše žena nestojí při nás. Velkou odpovědóst na sebe bereme také tím, že svým dětem
krajně ztížíme život. Také svým sousedům jsme na

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

National Bank

obtíž, když uprostřed noci musejí asistovat při domovní prohlídce v našem bytě. V zaměstnání rovněž
nebudou nadšeni, když si nás čas od času na dva,
na čtyři dny nechají na policii. Máme-li v rodině
starého nebo nemocného člověka, musíme se obávat
0 jeho zdraví při případných domovních prohlídkách
a vyšetřováních. To všechno jsme si ani nezavinili.
Ale jak krásně lze využít toho, že jsme někde udělali nějaký kopanec. Proto je dobré, aby ten, kdo se
pustí do zápasu o lidská práva, měl co nejčistší štít
a aby měl co nejméně slabin. Jestliže Václav Havel usoudil, že nemůže nadále plnit funkci mluvčího,
protože je trestně stíhán (a tím pro rozhodující okamžiky oslaben), je rezignace jeho plným právem.
Máme přece ještě v dobré paměti, jak bylo zneužito
proti Vaculíkovi negativů, nalezených v jeho bytě;
signatář Charty 77 může být difamován, vydírán
1 jinak znemožňován. Nemáme proti sobě ždné gentlemany. Nejsou uznávána žádná pravidla slušnosti (i
když někdy se setkáváme také se slušnými lidmi).
Musíme se připravit takřka na všechno — zejména
nevíme, co všechno ještě může přijít.
Jedna věc je však zřejmá každému, kdo je ochoten se trochu zamyslet. Kdo nad naší společnosti,
kdo nad socialismem zlomil hůl, ten se bude zdržovat ve stínu a v závětří.
Všichni, kdo se pustili do zápasu o lidská a občanská práva a o jejich respektování v naší zemi,
dokazují tím, že mají pro tuto zemi naději. Pro většinu z nás by byl odchod z Československa dobrým
a výhodným soukromým řešením; většina z nás by
se na Západě slušně uživila, mohla by dělat svou
práci, naše děti by mohly studovat za normálních
podmínek a podle svých schopností, náš životní standard by se pronikavě pozvedl. Jestliže až na nepočetné výjimky na emigraci nepomýšlíme, je tomu
tak proto, že chováme naději na zlepšení poměrů,
a to na zlepšení ne jenom soukromě pro nás, ale
pro všechny. Jsem přesvědčen, že Havel by okamžitě
dostal povolení vystěhovat se, kdyby o n ě požádal.
Není vyloučeno, že mu to bylo dokonce znovu nabídnuto. Proč tu Havel zůstává? P r o č tu zůstal po
srpnu 1968? Proč jsme tu zůstalí také my, kteří
jsme starší a kteří jsme nemohli pracovat v oboru,
pro který máme kvalifikaci a který máme rádi,- od
dokončení studií až po krátkou dobu po lednu 1968?
A proč tu zůstávali ti, kteří ani dostudovat nemohli
a byli z vysokých škol hned po únoru nebo někdy
později vyloučeni? Proč tu zůstali ti, jejichž rodinní
příslušníci byli dlouhá léta vězněni, zemřeli ve vězení nebo dokonce byli popraveni? A proč tu zůstali
i ti, kteří v 50. letech a ještě v 60. letech byli ve
vězeních a v pracovních táborech odsouzeni na 10
i 20 let nebo dokonce na doživotí? Což opravdu lze
všechny tyto případy "vyřešit" poukazem na jejich
únavu a oslabenost, na to, že jsou už v pokročilém
věku, kdy se nesnadno začíná znovu, na jejich majetek, který tu nechtějí nechat (vždyť je nás hodné,
kteří nemáme ani svůj dům, ani chatu, ani auto —
to jenom oficiální propaganda si vybírá těch několik
známějších postav, kteří tohle mají) — neřku-li, že
tu hrají svou roli "disidentů" za peníze z ciziny?
Každému rozumnému člověku musí být naprosto
jasné, že tohle jsou nesmysly nebo nejvýše výjimečné ojedinělé případy (s výjimkou poslední uvedené
možnosti, která ne nesmyslem totálním). My všichTni tu zůstáváme proto, že věříme v lepší osud této
(Pokračování na straně 10)
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Capitol House, 113 Swanston St.,
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celé této sbírky balad, legend, pohádek i pověstí,
nad niž pozoruhodnější v naší literatuře dosud nemáme.

8. poschodí

Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky <
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
i
v nutných případech i telegraficky,
i
V pátek j e otevřeno do 9. hod. večer,
!
ale v sobotu je zavřeno.

i
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soutěž"

M i m i Iři významná exiiová nakladatelství — Index, Keníroniace a 68 Publishers — existují také vydavatelství, která publikují jen jaksi na okraji exilu.
Kdybych je měl všechna vypočítat, jistě bych na některé zapomněl. Myslím, že
jsou stejně důležitá jako ta nakladatelství zavedená. Jejich publikace jsou
sice skromnější, některé vydávají literaturu s určitým zaměřením, určitého
druhu. Bezpochyby však dokreslují kulturni obraz československého exilu. A
třebas jejich knihy neupoutají na sebe takovou pozornost jako knihy torontské, curyšské či kolínské, neměli by je recenzenti opomíjet. A měli by referovat i o knihách, které z toho či onoho důvodu vyšly soukromým nákladem.
Neboť i mezi nimi se najdou "poklady". Věnujme dnešní recenzi takovým
zapomínaným Krameriům, Vavákům a exilovým "samizdatům". A také některým básnickým sbírkám, vydaným "renomovanými" nakladatelstvími, i ty přicházejí — jako vůbec poezie v referátech exilových novin, i našich — zkrátka.
Je tu především slovenský esej "Anton štefánek
1877-1977";
napsal jej k
stému výročí tohoto významného slovenského politika první republiky jeho syn Branislav. Tento
soukromý tisk je vlastně
rozšířený příspěvek, psaný pro ročenku mnichovského Collegia Carolina
" B o h e m i a " . (Tam
byly
otištěny i další tři příspěvky o činnosti Antona
štefánka, zvláště studie
Hugha Setona Watsona,
zabývající se korespondencí autorova otce se slovenským sociologem.) Spisek Štéfánkova
syna je

Čiech, Moravy, Sliezska a
Slovenska v je-dno autonómne teleso. Toto j e náš
ideál . .
Svojmu
československému presvedčemu
Štefánek ostal věrný a j po
Ocitujme aspoň krátkou druhej světověj vojně
Jako soukromý tisk vypasáž této nesmírně zajídala také Jarmila Malenmavé knížky:
" V liste Milanu Gettin- dová, žijící dnes v Gotegovi, ktorý bol odoslaný borgu, své vzpomínky na
do Spojených štátov ame- srpen 68. Knížka, kterou
rických 19. mája 1914, vyzdobil několika flastra.Štefánek píše:
'Slováci cemi její muž, nazvala
usilujú o svoje kulturně " Ž n ě " a líčí v ní zážitky
hospodářské
a politické v redakci kteréhosi brněnosamostatnenie,
ale ve ského deníku. Skličují eí
zmysle
československej atmosféra oněch dnů aa
dohody, tj. usilujú sa spo- vás dýchne dnes už znájit' územie koruny českej, mě. Dílko nese zře-jme
rozborem právě sociologických, na svou dobu velice
moderních názorů tohoto
někdejšího ministra školství v čs. kabinetě (r.
1929).

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

mPAB
PROFESORA DOROFEJEVA
Jaroslav KujeDa
Světovým tiskem proběhla v těchto dnech senzační zpráva o epochálním objevu leningradského
Ústavu pro pěstování zemědělských plodin "Hudbou
k obilí, obilím k vlasti". Hned jsem se vydal k
sovětským šlechtitelům obilnin a vyhledal jsem vedoucího celého projektu, soudruha profesora Vladimíra Dorofejeva, abych pro vás, milí čtenáři, získal
přímo od pramene podrobnosti o tomto převratu v
pěstování obilovin. Soudruh profesor m ě přijal i koncem října uprostřed "pšeničných lánů, nad nimiž se
zpěv skřivana mísil v originální polyfonii s první
větou šostakovičovy "Leningradské". Dorofejev právě nabíjel brokovnici a dobře mířenou ranou sestřelil ptáče, které — aspoň v českých zemích — odedávna chválí svým zpěvem Hospodina. Vracející se
nálety německých "štuk", které Dmitrij Dmitrijevič tak působivě vyjádřil hudbou, se rozezněly plnou
a l o u nad lány leningradské pšenky. "Přežitek z
doby velkostatkářů, tihle skřivani," prohodil soudruh
profesor, vida můj údiv, "skřivan nemá na nebi
co chválit. Jednak proto, že jsme Pánaboha odstanili dekretem strany, jednak proto, že oslabuje vliv
hudby."
Rozhlédl jsem se. Na plných klasech leželo první
jíní, leningradská zima už zřejmě začínala, ale lupalo to v nich tak magicky jako u nás na Vysočině
počátkem července.
Poznámka soudruha profesora k mistrnému výstřelu
nás přivedla k tématu, pro něž jsem do Leningradu
přijel a mohl jsem se tedy přímá ptát: " J e to tedy
pravda, že hudba má vliv na růst pšenice, na její
odolnost proti mrazu?" "Nejen pšenice, všech druhů obilí a zemědělských plodin vůbec," odvětil zádumčivě soudruh Dorofejev. Pak náhle rozhodnut
(jak miluji tu jiskru odvahy v oku sovětského člověka! — naposledy jsem ji zahlédl ve zraku sovětských tankistů, mířících 21. 8. 68 na Josefa Žemličku a Viliama Dehhára), nasadil na gramofon novou
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stopy denní žurnalistiky,
reportáže, která se ovšem
od opravdu spisovatelského pohledu veimi liší.
Může být lepší reklama,
než když nakladatel oznámí: " R o z e b r á n o ! " ? Křesťanská akademie v Římě
(Via Conciliazione 1) to
neohlásila pyšně do světa, rozeslala prostě druhé
vydání úvah Jana Čepa
"Poutník na zemi". Brožurka zahrnuje většinou
Čepový promluvy v rozhlasové stanici Svobodná
Evropa. Kdo se této knížečky bojí v domnění, že
Čep jako
věřící katolík
bude vykládat články víry, bojí se zbytečně. Jsou
to filozofické eseje křesťanského
spisovatele,
psané náramnou češtinou,
nežneš vařenou novotvary,
hluboké ponory pod hladinu všedního života, který
Je v nich přesto všudypřítomný: únor, autorův
odchod za hranice, portrét
jebo matky, záznamy z
deníku,
vzpomínky
na
setkání
se
spisovateli

desku a už se z ampióna naň lány nesly hlasy Alexandrova souboru, pějícího z plných hrdel baladu o
Stěnkovi Razinovi.
"To, co vidíte kolem, továryše Jaroslav Jindřich-ov i č " , pokračoval soudruh Dorofejev, ""Je pouze malá
ukázka leningradského zázraku. Ta. jak patrno, uhodily první mrazíky, leč pod dojmesi patřičné, pečiiv ě vybrané hudby pšenka zraje dál- É to naše d ě l o ! "
zakončil obměnou v naších zemích tak známého a
populárního výroku.
" T o jistě převezme i československé zemědělství.
Bude to zvláště vydatná pomoc, protože podle slov
ing. Františka Kouřila v pražském rozhlase ještě
koncem října stálo obilí na polích. Prosadí-li se vaše
metoda, taváryšč Dorofejev, budou čeští a slovenští
družstevníci moci sklízet žitko a pšenku kolem vánoc, o ječmeni a ovse ani nemluvě." "Klidně," prohlásil profesor. "Jenomže nesmějí slepě přebírat naše, sovětské metody. Každá země si musí najít vlastní cestu k socialistickému obili." "Ovšem pod vedením Sovětského svazu," dodal jsem uvědoměle a
uvažoval jsem, co budou naši družstevníci hrát, aby
učinili naše plodiny odolnými proti holomrazům. Něco staršího, třebas árii prince z " R u s a l k y " : "Zebou
mě tvoje ramena, němá ty kráso, studená" na otužení? Nebo naopak něco vášnivějšího, něžnějšího na
způsob "Našeho věrného milování", což si citlivé
duše obilí mohou vykládat jako vyznání lásky Sovětskému svazu . . . ? Ba ne, nejlíp asi bude jim zahrát: " T o jsem já, já, svoboda mladá v červený
květ zaklptá. . ." nebo " M y máme naše ptáky z
ocele . . . " . Při nich jilme i dnes srdce věkem shrbených svazáků ve švédsku.

Domovina
Jan Dolník
Jak vzdálena

jsi . . . ,

let motýů
mi o tobě
vypráví . . .
Na jejich
vidím

křídlech

krásy,

jež barvami se tvými
skví. . .
Do vůní květin přioděna
v mé paměti tak zůstáváš . . . ,
hořem
zlomená žena . . .
V mdlých očích
těžké slzy máš . . .

(Grahamem Greenem například), to vše dýchá docela svéráznou, nezaměnitelnou vůní Čepová vypravěčského umění. Myslím,
že tu je více svůj než v
nedávno tamtéž vydané
sbírce
povídek
"Sestra
úzkost".
Podobný duch opravdové víry, zformovaný do
esejů, vane z jiné knížky
Křesťanské akademie, z
"Knihy o lidech" od Věry

Stárkové. Těch dobrých
čtyřicet osob, které autorka charakterizuje a na něž
vzpomíná,
se
nějakým
způsobem přibližuje smyslu života více než většina našinců. Přitom to nejsou vědci, učenci či umělci, nýbrž prostí sousedé,
někdejší i dnešní, v nichž
vycítila Stárková onu boži
jiskru, jíž žije i ona. Nicotné
příhody, setkání,
(Pokračování na str. 10)

svolením strany," dodal omluvně a pokračoval: "Ale
nějak jí nerostla, což není divu, j e ť ona agronomka.
Abych trochu utlumil apetýt na svou oblíbenou pochoutku, pustil jsem si Čajkovského 1. klavírní koncert v podání Svjatoslava Teofiloviče Richtera. Než
dohrál, zelenal se za oknem hustý koberec pažitky
a žena mohla vědecky přistoupit k zušlechtění měkkého tvarohu šnytlíkem. Hned jsem samo sebou postřehl kausální konexítu mezi hudbou a růstem alia
schoenoprasa a začal jsem experimentovat. A tu
jsou výsledky," ukázal pyšně kolem sebe.

" A říkáte, taváryšč Dorofejev, že se sovětská hudba hodí jen na sovětské obilí, nikoli však na obílí
kolem Varšavy či Budapešti? Asi něco podle devízy
" N a český stůl česká ryba a Rudé právo na českou . . . " Nedořekl jsem. Soudruh profesor totiž mezitím vyměnil desku a pod klenbou leningradské oblohy se linuly sametové tóny Dvořákova cellového koncertu. " N e docela," odpovídal profesor na mou otázku, "česká hudba působí mnohdy i n a sovětskou
pšenici. Tu máte důkaz." A bylo vskutku na co
koukat. Pšenice, ještě před chvílí čekající vztyčená
na kombajny, počala horempádem vadnout a než
dozněla poslední věta koncertu, ležela na zemi; jako by přes ni přejela Rudá armáda — osvoboditelka.
Soudruh profesor zbledl. Rychle zastavil gramofon
a podíval se blíže na etiketu desky. "Panenko Maria
kazaňská," ševelily jeho bezkrvé rty, " t o hrál Mstislav Rostropovič . . . Přehmátl jsem se, tavárišči,"
snažil se ospravedlnit členům KGB, kteří se jako
švihnutím kouzelného proutku objevili v polích a ozdobili bleskurychle zápěstí sovětského vědce vkusnými pouty. Pochopil jsem. Rostropovič byl letos z
jara se svou družkou, zpěvačkou Višněvskou, zbaven
Za těchto mých úvah nastala pod vlivem zpěvu sovětského občanství za to, že kdysi poskytl útulek
Alexandrovovců na polích markantní změna. Vedle Solženicynovi a věnoval výtěžek některých svých
každého klasu, těžkého budoucím chlebem, rozpučel koncertů v zahraničí ve prospěch ruských exulantů.
druhý, ba třetí a než dozpívali chrabří pěvci 50.
"Víš, jsou hříchy v katechismu, které Brežněv
sloku písně o hrdinné smrti kozáckého atamana, měly
lány kolem mne dvakrát-třikrát takovou úrodu jako neodpustí," mihl se mi hlavou pozměněný citát našeho beskydského barda, když jsem odjížděl z Lepředtím. Nestačil jsem se dívat a divit.
"Jak jste na tuhle metodu přišli?", zmohl jsem ningradu. Dumal jsem s lítostí, že kdyby se nebyl
se teprve po chvíli na další otázku, Soudruh profesor soudruh Dorofejev přehmátl, mohl jsem se snad í
se usmál: "Náhodou. Manželka pěstuje za oknem dovědět, jaká hudba by byla nejúčinnější aby utlušnytlík, aby mi mohla občas udělat rozhudu, když mila nebezpečnou pracovní morálku českých a sloho na trhu nedostane, což bývá vlastně, trudno ří- venských družstevníků. Snad "Padla facka, padla na
ci, pravidlem. Takový malý záhumenek. Ovšem se sále . . . " ?
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DÁREK

NEUŽÍVEJTE

"STALINISMUS"

Kolikrát jsem četl — nejen v Hlasu domova, ade i
jinde — o "stalinismu". Co Stalin dělal, bylo předepsáno Marxem a Leninem. Marx napsal a Lenin
zdůraznil, že vláda je "instrumentem násilí jedné
třídy proti druhé" a že násilí bude třeba tak dlouho,
jak dlouho budou existovat elementy třídních rozdílů. Lenin prohlásil na VIII. kongresu KS Sovětského
svazu v roce 1922, že diktatura proletariátu se nebojí užívat jakéhokoli donucování ani jakýchkoli rozhodných, surových a bezohledných prostředků, které
má stát k dispozici. Prosím tedy pisatele zpráv a
úvah, aby neomlouvali marxismus-leninismus užíváním názvu "stalinismus" — jako kdyby to byl Stalin,
kdo změnil, zkroutil instrukce Marxe a Lenina. .Komunistický vůdce, který chce být "leninistou", musí
být tak surový, jak surová jsou Leninova přikázání.
J. Luker, New Norfolk, Tas.
ČECHOSLOVÁKŮM

ROVNOU A PO P R A V D Ě

Jsme zavázáni díky Dr. Kvetkovi za jeho odpovědi
(Hlas domova 2. 10. 78). Ukazují, jak jsme daleko
pokročili na společné státotvorné pouti. Bohužel jeho
poznámky ukazují rovněž na jisté nedostatky v jeho
pojetí přítomnosti. Nestačí pouze osvětlovat pojetí
nynější federalizace, jak j e diktována z Moskvy či
viděna doma lidmi, jimž historie slouží pouze k dialektice a nikoliv k dovršení její náplně. Navíc, v
článku chybí prohlášení slovenských členů Státní rady za války v Londýně, že spatřují v decentralizaci
politické správy naplnění svých tužeb.
Jestliže se nám snad zdá, že štefáník je opomíjen,
jsme si všichni vědomi, že to není proto, že by byl
záměrně přehlížen, ale proto, že svou tragickou smrti
zůstal ušetřen útoků, kterých Masaryk a hlavně Beneš již nezůstali ušetřeni a kterým j e naším údělem
čelit.Tuto potíž nelze dobře vyvážit jednostrannými
vzpomínkami na některé manifestace činnosti Štefánika v Rusku, jejíž pamětníci jsou stále ještě v
našich řadách, aniž bychom budili dojem, že jeho
zásluhy chceme zlehčovat. Údělem naši doby je, že
je hodně těch, co se cítí povoláni, ale málo těch,
co by dovedli vzájemně spolupracovat po vzoru zakladatelů našeho státu.
Nemyslíme, že je realistické považovat nynější uspořádání za uspokojivé. Na příklad nelze přehlížet
to, že Morava za nynějšího uspořádáni trpí zanedbáváním svého historického práva na politickou samosprávu. Proto budovat soustátí bez Její politické
účasti na samosprávě je pošetilé. Je také docela
možné, že Podkarpatská Rus bude jednou rovněž
svobodně rozhodovat o svém osudu. Formule vyváženého ekonomického rozvoje státu bude si jistě vynucovat v budoucnosti více pozornosti a nelze dobře
přehlížet, že nynější dělení je očividně neuspokojivé.
Emancipace Slovenska je skutečností, článek Dr.
Kvetka je toho důkazem. Teď jde ale hlavně o osobní
a politickou svobodu jednotlivce, tedy o přerušení
vývoje společnosti, který nelze trvale přebiížel.
J. Novák, M.B.E.. ruský legionář

Milí přátelé, přijďte mezi nás !
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAK!AN C O U N T R Y CLUB L T D . ,
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
(Gregory's Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.

13. 11. 1978

VÁNOCŮM

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU D O M O V A '
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
vánoční dvojčíslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa.

2
2

§

(Pokračování se str. 7)
medailonky všedních smrtelníků . . . , vnímavý čtenář však v nich vyhmátne
to, co chtěla básnířka říci: "Bůh se zajímá o každého z nás. Tuto poklonu
mu vždycky nevracíme."
Z Říma přišel také Koláčkův
životopis
prvního
amerického svatého, Jana
Nepomuckého Neumanna,
románově přibarvený, velmi živě napsaný raport o
životě a činnosti tohoto
amerického kněze českého
původu, nazvaný "Magmficat z Nového světa".
Ostatní publikace českých kněží v Římě, kde
vychází také velmi zajímavý dvouměsíčník "Studie", jsou zaměřeny spíše
na přísně katolicky věřícího čtenáře,
životopis
světce Dona Boská, zakladatele Salesiánů, je naplněn
takovou spoustou
ctností a svatosti a zázraků, že člověk 20. století
(a protestant k tomu) jen
bezmocně potřásá hlavou.
Katolickou etikou vztahů
dospívajících
děvčat
a
chlapců se zabývá publikace Tomáše Malého " T y
a on — ty a ona".- Z katolického hlediska se tu
dávají mladým lidem rady. jak přistupovat k manželství, k mimomanželskému
intimnímu
styku
(ovšemže se zavrhuje), k
interrupci, k antikoncepč-

ním
prostředkům. Jistě
dobře míněný
průvodce
začínajícím
život
ve
dvou nám připadá v dnešní "zkažené" době poněkud anachronický. Příjemnější — aspoň pro neortodoxního katolíka nebo nekatolíka — bude asi důkladný rozbor Otčenáše
"Modlitba P á n ě " od Romana Guardiniho, kdežto
"rozhovory" Václava Svobody s Pavlem Skálou se
zabývají katolickou věroukou, podobně jako "Katechismus",
který uvítají
zvláště věřící, neznalí dokonale cizích jazyků. Je
to svižný překlad z italštiny a připravila jej "švýcarská" redakce za vedení curyšského kněze Šimci ka.
Příjemnou nostalgii ve
mně vzbudila jiná publikace KA, vydaná ve spolupráci se skauty (Skauted Utrecht), totiž zpěvníček
" Z p ě v e m k srdci".
Ilustrovali
jej
skautíci,
kteří zásobují obrázky také svůj časopis
"Tamt a m " , vycházející každý
měsíc v Curychu. Je v
něm všechno: od hymen,
národních i skautských,
vlasteneckých a dávných
hymnů, přes národní písničky (škoda, že tak málo slovenských!), až
po
trampské, které autoři nazvali "skautské, indiánské, zálesácké".
Zvláště

SYDNEY
1

IBAKERLAND Real Estatepty LtJ
272 Clovelly Rd., Clovelly, NSW. 2031
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
BYTŮ, RODIN. DOMKŮ, POZEMKŮ,
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY,
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTŮ.

PAUL A. HERTZOG
Tel. 665-8033, p. h. 389-7036

3
$

DEPARTURE

fe

I1 TAX
$101S

Paběrky
44
mimo soutěž 99

1

Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po-1
lední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hodJ
_dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotui
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
ipro mladou i dříve narozenou generaci. — Podáiváme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Vaříme "po našem" — jistě si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenisi
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších,
lodvětví sportovní činností.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.

f

K

DOMOVA

>

5
ou

E
>

'
i

Všichni cestující starší 18 let kteří
odjíždějí z Austrálie, musí mít
výšeuvedený odjezdní kolek v hodnotě
$ 10. Odjezdní kolky jsou k dostání na
letišti.
Kolky můžete zakoupit taky v
úřadech Ministerstva pro
přistěhovalectví a etnické otázky a v
pasových úřadech tak, jak je uvedeno v
seznamu Federálních úřadů
(Commonwealth Government Section)
vaší místní telefonní knížky.
Kolek nalepený na cestovním lístku
musíte ukázat celní kontrole, kterou
procházíte bezprostředně před
odjezdem.

Department of Immigration and Ethnic Affaips.

IDT 109-202-108cz
tento oddíl mi připomněl
večery ve Svatojánských
proudech, ve stanech, u
táboráků (a také to, že
už nejsem mladý). Duchovní písně, mezi nimi i
docela moderní "spirituálová m š e " , á koledy zakončují zpěvníček, který
je po několika
ne dost
zdařilých pokusech oprav-

du povedenou pokladnicí
české (a taky trochu slovenské) muzikálnosti.
O ostatních "margináliích" publikační činnosti
v exilu, hlavně o poezii
příště.
J. S.

* ZLATNÍK *
* HODINAŘ *
STEVEN V A R D Y

Děkujeme všem, kteří
přispěli na úhradu pchřbu
JIŘÍHO

ŠTĚRBY

z Jablonce n/Nisou,
který tragicky zahynul v
Sydney

ve

věku 36 let.

Za přátele:
J. Mach, Campsie, NSW

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

HLAS
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Historická změna v Římě
Alois Rozehnal
Každá volba papeže je mezníkem ve vývoji. Cír- a kcte za váiky studoval a přitom si pomáhal ruční
kev sice má neměnné postuláty evangelia, které od prací jako dělník v chemické továrně. Přitom pěstojejího vzniku udržují její kanonickou kázeň po sta- val další vedlejší činnosti jako sportovec (lyžař) a
letí, odehlédneme-li od rozkolu pravoslavného (1054) jako herec v divadle Rapsodie, kde hrával národní
a protestantského (1517). Každá schůzka kardinálů úlohy. Jako mladý student věnoval se také literatuře
v konklave je však vyvrcholením církevního drama- a psal básně, vystudoval filosofii a theologii a v r.
tického napětí v dějinách. Poslední volba papeže z 1946 byl vysvěcen na kněze. V akademické kariéře
16. října 1978 byla takovým vyvrcholením napětí, že pokračoval pak na katolické universitě Lublině a
překvapila nejen katolický, ale celý svět, nejvíce theologické fakultě v Krakově, kde se věnoval pastovšak svět ovládaný komunistickou ideologií. Svět se rační činnosti. V r. 1958 v mladém věku 38 let byl
stal trochu menší a snad í jednotnější v názoru o síle jmenován světícím biskupem a v r. 1964 arcibiskupem v Krakově, v r. 1967 pak kardinálem v poměrnáboženství.
Kardinál Wojtyla- z Krakova jako první polský pa- ně mladém věku 47 let. Byl "věrným synem polsképež byl asi sám nejvíce překvapen, když byl zvolen ho národa", jehož osudy se zračí v celé jeho práci
římským biskupem, který se automaticky stává pa- v době německé okupace za války a komunistické
pežem. Když 264. nástupce sv. Petra přijal volbu a vlády po válce.
zvolil si nové jméno Jan Pavel II., představil se rozpačitě z balkonu basiliky Sv. Petra v Římě jásajícímu davu slovanským pozdravem Pochválen buď Ježíš
Kristus — a pravil:
Všichni máme ještě smutek po smrti našeho velmi milovaného papeže Jana Pavla I. A nyní nejctihodnější kardinálové
povolali nového římského
biskupa. Povolali ho ze vzdálené země, vzdálené, ale
stále tak blízké společenství křesťanské víry a tradice. Bál jsem se přijat toto jmenování, ale učinil
jsem tak v duchu poslušnosti našemu Pánu a s
úplnou důvěrou v jeho Matku, nejsvětější Madonu.
A tak se vám představuji a vyznávám naši společnou víru a naději — začít znovu na cestě dějin a
Církve s pomocí Boží a s pomocí lidí.
Papež Jan Pavel II. zdůrazňuje ve svém jméně
hlavní stránky svých předchůdců: Ekumenismus Jan a XXIII. (1958-1963), pastýřské poslání Pavla VI.
(1963-1978) a usměvavou lidskost "zářijového" papeže Jana Pavla I., jehož meteorová dráha se čítala
na dny (26. srpna — 28. září 1978). Nový papež byl
zvolen druhého dne po zahájení konklave, které je
asi nejstarší volební institucí západního světa. Pouze
sedm papežů bylo zvoleno první den po zahájení
konklave a hlasování, předchůdce papež Jan Pavel
I. dokonce za osm hodin po zahájení 80. konklave
kardinálů. Krátký čas k volbě zřejmě svědci o soustředění kardinálů na určité vlastnosti hledané u
zvoleného papeže. Jan Pavel II. je po Holanďanu
Hadrianu VI. (1522) za 455 let dalším cizincem a
prvním papežem Slovanem a navíc prvním papežem
ze zemí ovládaných komunisty. Americký poradce
Národní bezpečnosti Zbigniev Brzezinski o svém krajanu prohlásil: Nový papež je člověkem, který má
cit pro strasti pracujících lidí.

Karel kardinál Wojtyla byl od počátku pokrokového zaměření a proto byl mylně komunistickou
vrchností považován ' za líberála, který je pokrokovým pozlátkem konzervativního kardinála Štěpána
Wyszynského. Ve skutečnosti však ve svých projevech o nové ústavě a censuře a v kázáních o náboženské svobodě byl leckdy ostřejší než sám polský
primas a arcibiskup hnězdenský a varšavský, kterého
vždy věrně podporoval doma v Polsku i v zahraničí
na II. Vatikánském koncilu v Římě (25. I. 1959 — 8.
XII. 1956).

Římsko-katolická církev v Polsku je nejmocnější
nezávislá síla v komunisticky ovládané střední Evropě, ale je vyloučena z vlivu či účasti na státní moci.
Polská katolická hierarchie vedla ostré boje proti
zotročujícím silám ateismu a marxistického materialismu za náboženskou svobodu národa, který v
počtu 34 mil. obyvatel j e v drtivé většině (90%)
katolický a náboženství j e u něho nejpodstatnější
složkou tisíc let staré národní tradice; křesťanství
přišlo do Polska z Čech v r. 966, kdy se česká princezna Doubravka provdala za polského krále Kieszka.
Vlny útlaku se měnily podle světové situace a římské diplomacie. Studená válka počátkem let padesátých vedla ke srážce, v níž byl polský primas
vržen do vězení. Uvolnění napětí (détente) ve východní Evropě začalo za papeže Jana XXIII, a pokračovalo za papeže Pavla V I . Polsko má 27 diecézí, z nichž některé byly uprázdněny, ale nikdy ne
tolik jako v Československu, kde na sklonku r. 1977
ze 13 diecézí byly jenom 2 obsazeny sídelními biskupy. Dosud nejvážnější situace j e v československu,
Rumunsku a sovětské Ukrajině., kde se dosud neplní závazky ze Závěrečného aktu Helsinské konference z 1. srpna 1975 o vzájemné snášenlivosti a
Karol Wojtyla se narodil 18. května 1920 ve Wado- lidských právech.
vicích nedaleko Krakova a řadí se mezi nejmladší
Povýšení kardinála Wojtyly. který břitce kritizopapeže. V moderní době jenom Pius IX. měl 54 let, val marxismus, na papežský stolec uvedlo ve zmatek
když v r. 1846 začal svou vládu trvající 32 let. Po komunistický svět. Polské vedení se však musilo
smrti matky se Wojtyla se svým otcem přestěhoval připojit k radosti národa z volby jeho syna za hlavu
v r. 1938 do Krakova, kde bylo soustředěno školství 700 mil. katolíků. První tajemník Polské sjednocené

V E L K Ý V Ý B Ě R V Í N , L I K É R Ů A PIVA
domácích i importovaných z různých zemí
DODÁME ZA VELKOOBCHODNÍ C E N Y KAMKOLI V AUSTRÁLII
Podrobný katalog zašleme na požádání zdarma

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
KARLOVARSKA BECHEROVKA
FRANCOUZSKÝ BLANCHARD NAPOLEON
HOLANDSKÝ VAJEČNÝ KOŇAK

za $ 11.80 netto (zlevněno o $ 4.-)
za $ 10.84 (zlevněno o $ 3.70)
za $ 7.91. (zlevněno o $ 3.-)

MELBOURNSKÉ PIVO dodáme do domu kamkoli v Melbourne
za legální
minimální
cenu.
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BLAHOPŘEJTE
K VÁNOCŮM A N O V É M U ROKU
P R O S T Ř E D N I C T V Í M HLASU DOMOVA
Vaše přání v HD dostane největší počet českých
a slovenských přátel v zahraničí a ušetří Vám
starosti a práci s posíláním jednotlivých přání.
Můžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (nebo
adresu Vaší firmy) pod společné přání (poplatek
$ 2.-) nebo Vaše individuální blahopřání s textem,
který dodáte, a to podle žádané velikosti např. za
$ 5.-, $ 10.-, $ 20.-, $ 50.-, $ 100.-.

PRO PODNIKATELE
se inzerce v předvánočním dvojčísle, které vyjde
18. 12., zvláště vyglácí. Mnoho čtenářů si tento
výtisk ponechává po celý příští rok jako adresář
inzerujících tam podniků.
Vaše příkazy prosíme poslat co nejdříve, nejpozději tak, aby došly do 13. prosince t. r.

dělnické strany Edward Gierek a polský ministerský
předseda Piotr Jarosewicz poslali do Říma telegram,
v němž se zdůrazňuje:
Ponejprv v historii syn polského národa byl zvolen na nejvyšší církevní místo. Vyslovujeme přesvědčení, že volba nového papeže přispěje k dalšímu
vývoji vztahů mezi Polskem a Vatikánem.
Papež Jan Pavel II. se jako viditelná hlava Církve
římsko-katolické vzdal po vzoru svého předchůdce
slavnostní intronizace a přijal v prosté inauguraci
vlněné pallium ozdobené šesti černými kříži místo
trojité korunovační tiary, kterou papežové používali
od r. 795. Investitura se konala v neděli 22. října
při mši svaté venku na Svatopetrském náměstí v
Římě a byla vysílána televizí, kterou sledovala asi
jedna miliarda lidí z celého světa. Nový papež při
ní zdůraznil universalitu církve, když mluvil o jejím
poslání v 11 živých jazycích, z nichž jsou ruština,
ukrajinština, polština, čeština a litevština. jazyky národů ovládaných komunistickou doktrínou. V části
inaugurační řečí, která nebyla v živém vysílání přeložena do polštiny, vyzýval křesťany, aby se nebáli, a pravil:
"Otevřete dvéře Kristu a jeho spasitelské moci.
Otevřete hranice států, hospodářské a politické zřízení, široké pole kultury, civilizace a . vývoje. Nebojte
se."
Volba polského kardinála papežem je historické
rozhodnutí, které znamená hluboký zájem Vatikánu
o obranu proti vzestupu komunismu ve světě. Milióny katolíků na celém světě čekají, že papež Jan
Pavel II. docílí nějakou změnu v utlačovatelské ztuhlosti marxistického řádu. Nový papež prohlásil druhého dne po inauguraci na tiskové konferenci k
delegátům 125 národů (mezi nimiž polskou delegaci
vedl president H. Jablonski) a mezinárodních organizací k uvolňování napětí a ke sjednocení světa:
"Státníci mají zajisté v první řadě na starosti
své národy a blahobyt jejich občanů. Nemůže však
být opravdového lidského pokroku a trvalého míru
bez odvážného, poctivého a nesobeckého hledání spolupráce a jednoty mezi lidmi. V tomto směru církev
podporuje každou iniciativu."
Základní hodnotou a úhelným kamenem každého
společenského řádu je však člověk, o němž při svěcení kostela v Nové Huti u Krakova v létě 1977 kardinál Wojtyla řekl: "Lidské dějiny se nemohou posuzovat podle hospodářských měřítek výroby a spotřeby — člověk je větši."
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Objednejte písemné nebo telefonicky

t
•
•
•
•
•
^

J. K I N D A & CO. Pty. Ltd.
407 Blackshaw« Rd., North Altona, Vic. 3025
Telefon (Melb.) 314-6111
OSOBNĚ můžete nakoupit za uvedené ceny v těchto obchodech: J. Kinda & Co. P / L . ,
407 Blackshaws Rd., North Altona, nebo 106 Millers Rd., Nrth. Altona, Vic.
ALF'S Wines & Spirits P / L . , 417 Springvale Rd., Forest Hill, Vic.
RUDOLF'S Wines & Spirits P / L . , 291 Park St., Sth. Meilbourne

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.

íi^RPA

Telefon 598-5756

i Optical Service
~jiiiiiiHiii:íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiti!iiiuiiiMiiiiiiiiiiir-

10

HLAS

HLAS DOMOVA V A M M Ů Ž E DODAT
IHNED TYTO KNIHY:
Ripellino: Magická Praha $ 14.%
E. Táborský: Presidentův sekretář $ 8.\
I. Kohout: Hop sem hop tam $ 7.50
ř
K. Čapek — Schairer: Neuskutečněný dialog § 7.50 S
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
5
[. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
\
3. Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
?
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
i
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
<
J. Škvorecký: Hořkej svět $ 7.4
P. Javor: Krůpěje (básně) $ 5.50
J
R. Preisner: Odstup (básně) $ 5.50
">
V. N. Duben:
Czech & Slovák Press Outside^
Czechoslovakia $ 3.50
S
J. Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 3.í
K. Pecka: Na co umírají muži $ 3.>
J. Kučera: Petarda z Aurory $ 2.60
c
Hlasy z domova: Kniha Charty $ 10.S
E. Kantůrková: Pozůstalost pana Ábela $ 6.70
<
J. Hochman: Český happening $ 5.60
?
Pol. vězeň Lederer $ 3.20
<
A. Bartoš: Clay-Eva volá Londýn $ 9.S
0. Rambousek: Krochnu s sebou S 4.80
\
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.6®
?
E. Kohák: Národ v nás 5 5.60
S
F. Moravec: špión, jemuž nevěřili $ 6.30
\
F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.\
V. Černý: Pláč koruny české $ 8.6®
?
K. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
S
T. G. Masaryk: Jak pracovat? $ 7.60
<
B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.i
J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti na dob-c
rou noc) $ 8.20
S
N. Terlecký: Pláž u San Medarda $ 6.50
<
F. Duerrenmatt: Pád $ 7.20
i
Jaroslav Strnad: Job $ 6.50
?
Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.5
V. Havel: Hry $ 6.90
<
P. Eisner: Čeština poklepem a poslechem $ 7.50 £
J. Škvorecký: Lvíče $ 3.80
J. škvorecký: Mirákl $ 10.J. Škvorecký: Příběh inž. lidských duši (2 d.) $ 10.J, Škvorecký: Prima sezóna % 4.J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.J. Škvorecký: Smutek por. Borůvky $ 4.í . Škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4
J. Škvorecký: SedmirameD-ý svícen $ 4.4«
Škvorecký, Salivarová, Ulč: Samožerbuch $ 4.50
L. Vaculík: Morčata & 4.50
J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50
V. šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
J. Picek: Poťouchlé povídky $ 6.30
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
P. Pašek: Odsuďte je k životu. (Svědectví gen.
V. Přikryla) $ 7.Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
A. Solženicyn: Souostroví GULAG H. $ 8.W
Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.88
Janků — Sandtnerová: Kniha kuchař, předpisů
— Sešit I. a H. $ 5.J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.J. Schneider: Rozepnuté dny (Edice AKT) $ 4 J. Shilliing: Jednou ti napíši píseň (bibliof.) $ 4 J. Shilling: Jestřáb $ 4.A. Lidin: Psychogenes $ 4.G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4.Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Z. Salivarová: Hanzlová $ 4.S0
Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.ES
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
S zpěvníky (Lit. Klub ve švédsku) t 2.M
N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 7.N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
1. Sviták: Kniha prexence $ 2.20
Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa
tira. Sovětský samizdat) $ 5.30
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
KriStofori (kresby) $ 6.80
P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
Ha, ha, ha, ha (kreslený humor) $ 4.20
Z. Němeček: Ďábel mluví španělsky $ 6.50
O. Filip: Poskvrněné početí % 4.40
O. Filip: Blázen ve městě $ 6.50

DOMOVA

13. 11. 1978

Dopis L. Hejdánka
(.jruKiacovam se s u a n y o;
země a protože máme dojem, že ;..vým odchodem a
dokonce svým mlčením nebo lhostejností bychom
tento lepší osud oddálili a jeho naplnění znesnadnili. Nejde n á m tu na prvním místě o nás samotné
a o naše rodiny; leckdo nás považuje za blázny, že
zbytečně škodíme sobě a svým dětem. Vzali jsme
na sebe rozmanitá rizika, z nichž jenom některá
dovedeme odhadnout. Jen bezectný lhář a nactiutrhač
může přes to všechno tvrdit, že nám jde o vlastní
prospěch. Ale oč nám tedy jde ve skutečnosti?
Tady se ovšem budeme značně diferencovat. Kdo
svou naději udržuje na rovině politické (v užším
smyslu, tj. mocensko-politické), je buď fantasta anebo dlouho nevydrží. Běžný politologický rozbor nemůže dnes ukázat než chmurné vyhlídky. Mocenskopoliticky je naše situace v podstatě zablokovaná.
Proto také žádná, ani nejtěžší politická chyba, dokonce ani naprosté selhání nebo " z r a d a " (kdyby k
nim došlo) nemohou na věci nic změnit k horšímu,
protože je to špatné i tak. O tom si většina z nás
nedělá žádné iluze a také je nehodláme šířit. Mám-li
pak mluvit za sebe (což je asi v tomto případě nejlepší), pak mým hlavním cílem není nějaká politická akce (v užším smyslu, tj. přímé ovlivňování
mocensko-politické situace). Obávám se totiž, že v
dané situaci by to znamenalo jen výměnu osob, a
ještě by bylo těžko zaručit, že k lepšímu. Společenský život (a tím spíše individuální, osobní život) j e
však určován jinými motivy než nějakými vnějšími
tlaky, nebo přinejmenším také jinými motivy. I EiJyž
naděje v budoucnost této země, Evropy a v budoucnost celého světa, všeho lidstva, nemůže být založena na nějakých příznivých objektivních ukazatelích
(pokud jde však o širší souvislosti a delší dějinné
perspektivy, mám dojem, že by se i takové objektivní ukazatele podařilo odhalit), tou rozhodující rovinou, na níž se o budoucnosti národa, civilizace a
dnes i všeho lidstva rozhoduje, je oblast osobní od-

povědnosti, životní orientovanosti a pevného duchov¡níh., mravního a také myšlenkového zakotvení. Odpovědně se však může rozhodovat pouze člověk, který
rozumí své době, konkrétně situaci a sám sobě;
člověk, který dovede prohlédnout klamy, sebeklamy a
předsudky své doby a své společnosti, člověk, který
dovede přesně a střízlivě myslit; a také člověk, který není ve vleku okamžiku, který dovede trpělivě
čekat a žít již nyní z budoucnosti, v níž doufá a v
níž skládá svou naději. A pro to všechno je mu nezbytná naprostá otevřenost a hluboká loajalita k
pravdě, v jejímž světle chce vidět vše kolem sebe
i sám sebe, své blízké, přátele, i ty, s nimiž jde
týmž směrem a po téže cestě.

Ohlížet se po vnějších oporách, po nějakých celosvětových trendech,
historických setrvačnostech,
nezadržitelných a nevracejících se kolech dějin apod.
může být někdy dokonale bezperspektivní nebo jinak
ošidné. Všechny podstatné kroky kupředu a výš, na
vyšší rovinu, byly vždy nepravděpodobné — jako j e
ostatně nepravděpodobný všechen život. Pravděpodobné jsou klamy a sebeklamy,, omyly i lži — vrcholně nepravděpodobná je pravda. A právě na té krajně
nepravděpodobné pravdě závisí vposledu všechno.
NADĚJE NÁS VŠECH, kteří jsme zatlačováni do
bezmocnosti a bezvýchodnosti, je p r a v d a .
Těm,
kteří nás (a mnoho dalších, vposledu vlastně všechny,
i sebe) ohrožují a ničí, se nikdy nevyrovnáme v jejich mocenské výbavě, v jejich propagandistickém
aparátu, v jejich materiálním zabezpečení nejrůznějšího druhu. Nemáme ve svých rukou a ve svém rozhodování dokonce ani svou vlastní záchranu, svou
osobní a soukromou budoucnost. Ale tam, kde se
postavíme do služeb pravdy, existují jen mísíní a
dočasné porážky, kdežto osud těch, kteří se proti
pravdě brání a musejí se jí bát, j e zpečetěn.
A teď mohu konečně odpovědět na Tvou druhou,
obecnější otázku: jak mohou nějaké chyby, selhání
nebo event. případy " z r a d y " ovlivnit morální kredit
Charty 77 a chartistů. Charta a chartisté budou zaOta Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka zej traceni v ten okamžik, kdy jim půjde na prvním
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.< místě o vlastní morální kredit. Charta 77 má smysl
Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
\ jen do té doby, dokud se nezačne starat o sebe a
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.< a o svou pověst, o bezůhodnost svých signatářů, o
K. P*cka: Pasáž $ 4.20
\ jejich dobrou pověst. Charta v dané situaci stojí
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
| a padá svou loajalitou k pravdě a svou solidaritou
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
< se všemi, kdo se přes osobní oběti dali do služeb
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? $ 4.50
\ pravdy. Konkrétně to znamená, že Charta 77 plní
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) $ 8.20« svou funkci a své — po mém soudu velké poslání
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.- J — pokud nepřestane ukazovat, jak se věci opravflu
K. J. Krušina: Matylda a m y dva $ 4.80
< mají, a dokud nepřestane odhalovat všechny lži a
K. J. KruSina: Jedenáctý obvod $ S.] omezenost ve světle pravdy. A pokud pravdě zůstane
K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.< věrný jediný, poslední signatář, jediný člověk v naK. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.J ší zemi, třebas ten, který Chartu 77 vůbec nepodeJack London: Bílý tesák $ 4.60
< psal, věc, o kterou se Charta 77 vzala, není ztracena.
L. Mňačko: Sódruh Muenchhausen $ 4.M
\ V zápase mezi holou mocí a násilím na jedné straL. Grossman: Nevěsta $ 3.M
< ně a mezi mocensky slabou, takřka bezbrannou pravL. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
J dou na straně druhé vítězí vždy znovu pravda (i
J. Drábek: A co Václav? $ 4.; když je někdy zapotřebí na její vítězství trpělivě
J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50« čekat). Jak to před 44 roky napsal Rádi:
"Všichni lidé jsou povinni bojovat za spravedlnost
P. Eisner: Sonety knéžné % 6.ÏO
'
a pravdu; svět bude osvobozen ve jménu pravdy,
P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
Jan Skácel: Chyba broskví (básně) $ 4.20
; nikoli násilí."
J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
< Praha, 26. 5. 1978
Tvůj
A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80 J
Ladislav Hejdánek
M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 5.50
'
Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V.!
Čeperková) Î 5.30
;
'MWlOOMMtMIMtIM——t
Michal Racek: Udivené oči $ 4.\
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
Michal Racek: šepot v šeru $ 4.DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII
J. Koláček: Veronika $ 2.80
1
Pavel Javor: Země křižovaná $ 3.90
Pavel Javor: Nápěvy (básně) $ 4.,
14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, MM
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (bás»é) $ 3.60
(roh Arthur Street)
Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti $ 5.20
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie $ 6.lodí, autem — včetně ubytování, plného xa
J. Falta: Přes fronty a přes hranice $ 3.60
opatření, místních informací — a obstaráme
J. Staněk: Potrestaní $ 6.potřebné doklady (pasy, viza atd.). Při organiJ. Henryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
zování obchodních cest můžeme Vám být ve&m
J. Henryková: Fantazie pro němou lyru $ 5.80
nápomocni. Vedeme firemní konta k nsěsšža&BB
České pohádky $ 7.40
vyúčtování.
A. Kratochvil: Žaluji $ 6.OBRAŤTE SE S DÚVtROU
B. Svatoš: Zatmění $ 6.(česky neb slovensky)
K. Čapek: Proč nejsem komunistou? $ 1.50
NA PANI E- WOLKOVMI
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za
Telefon 267-3177,
knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce
v případě nutnosti, p o hodinicfc 5B5-S53S
4 a více knih noštnvné neťičtirieme.
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Melbournská univerzita — Právnická fakulta
CHCETE SA STAŤ P R Á V N I K O M ?
MATURUJETE
TOHTO R O K U ?

RODIČOVSKÉ S D R U Ž E N Í
? pořádá 7. letní tábor pro děti
| a ta ve dnech 6. až 13. ledna
Informace a přihlášky: V.
V. sustkova teL 288-8137.

Melbournská univerzita má rezervovaných nie5kol'ko miest pre študentov, ktorí majů maturo• v a ť v r. 1978, avšak študovali s ťažkosťami a
kktorých maturitně vysvedčenie nedosiahlo počet
Jbodov, potřebných k zápisu na právnická fakultu.
Ak výsledok vašej maturitnej skúšky bol ovlivn ě n ý jazykovými, finančnými alebo bytovými ťažkkosťami, alebo inými problémami, ktoré vznikli
Jv priebehu středoškolského štúdia, móžete požia>dať o prij.atie na právnická fakultu v r. 1979 v
,rámci "Schémy pre prijímanie znevýhodněných
V študentov".
Všetci riaditelia středných škol boli vyzvaní,
>aby podali návrhy v súlade s touto schémou na1
správnicků fakultu do pondělka, 27. novembra 1978.
VAk sa nazdávate, že by ste mohli b y ť přijatý na;
kštúdium v rámci tejto schémy, musíte sa okam»žite informovat' u riaditel'a vašej školy, ktorý
>vám schému vysvětlí.
Ďalšie informácie móžete obdržať
odo mňa
ýna právnickej fakultě
Melbournskej univerzity,
J Park vili e 3052 (telefon 345-1244, ext. 6165).
P. M. Nickoils,
registračný áradník (právo)

ČESKÉ

ŘEZNICTVÍ

A

SPRÁVNÍ VÝBOR ČS.

V

MELBOURNE

ve věku 6 až 13 roků
1979 opět na Šumavě.
Ambrož tel. 467-4864,

SOKOLSKÉHO

NÁRODNÍHO DOMU V M E L B O U R N E
s díky potvrzuje příjem těchto darů:
pp. manž. J. a M. P . Havířovi $ 30, manž. Divínovi
S 40, S. Hájková. Mt. Isa, Qld. $ 10, Anonym $ 500,
Čs. taneční skupina S 12, P. Křivánek $ 5, K. Biťíman $ 10. Ron Kugler ml. $ 100, V. a R . H. Brodecký $ 50. R . čtvrtníček $ 5, V. Brázdil $. 5, R.
Tomeček a J. Lorenc S 10, J. Molin $ 8, pplk. J. Novák,- Sydney S 100, J. Ther $ 50, M. Holub $ 100,
D. Kindermaaii, Cooma. NSW. $ 25, rodina Kurcova
$ 30. M. Součková S 10. za sedadla $ 21, celkem
$ 1.121.00. — Stav konta k 6. 11. 1978 je $ 47.491.04.

UZENAŘSTVI

ACTORS

THEATRE

196 Churcb St.. Richmond, Vic., tel. 429-1630
sehraje satirickou komedii Bertolta Brechta
ŠVEJK V D R U H É SVĚTOVÉ VÁLCE
napsanou podle
Haškovy knihy Dobrý voják
Švejk. Brechtova hra přenáší Švejka do protektorátní Prahy v době Hitlera a Heydricha a
ukazuje, jak muže malý člověk za takového režimu přežít.
Melbournská premiéra tohoto anglického představení bode v sobotu 25.1istopadu a další představení bodosi vždy v pátek, sobotu a neděli,
tj. 1., 2. a 3. prosince a 8., 9. a 10. prosince
od 8.15 hodin večer.

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
(roh Boronia Roadj
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
(V pondělí zavřeno)
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

Locke's Way. poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ Z Á B A V U
která se koná v neděli 26. listopadu 1978

STAVEBNÍ PRÁCE

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

všeho druhu provádí odborně
reg. stavitel s 251etou praxí

Hraje Eda Zlatý se svým
Jídlo

J. K Ů T K A
1S Gilmore Rd.,
Telefon 848-1496

11

DOMOVA

—

orchestrem

pití

i.K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.

Doncaster, Vic. 3108

'Hrají se tam cež kuželky, odbíjená a stolní tenis

ADELAIDE
ČS. ROZHLASOVÉ V Y S Í L Á N Í 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:
19. 11.: Znovuotevření Národního divadla
26. 11.: Vita Caroli I.
3. 12.: Vita Caroli II.
10. 12.: Báňská Štiavnica

ČESKOSLOVENSKÉ V Y S Í L Á N Í V M E L B O U R N E
na stanici 3 EA 1120 KHz
16. 11. ve 4 hod. odp.: Hudba K. Vlacha, zprávy
23. 11. ve 4 hod. odp.: 600 let Karla IV.
30. 11. ve 4 hod. odp.: Leoš Janáček
DESET LET BEZ

PŘESTÁVKY

Melbournské přípravy na XXIII. olympijské hry v
roce 1956 zapálily plamen nadšení mezi viktoriánskými Čechy a Slováky a vzbudily myšlenku utvořit si
československou národní taneční skupinu. Mnoho našich krajanů si ještě pamatuje, jak se skupina scházela v různých domech a nacvičovala Českou besedu
a jiné národní tance. Skupina se natolik zdokonalila,
že též vystupovala na zábavách pořádaných vládou
pro zahraniční sportovce a hosty.
Od té doby byly předváděny československé národní tance v Melbourne velmi zřídka, a to až do
schůze konané v roce 1968 v restauraci Dorchester,
kde se za spontánního souhlasu opět oživila činnost
československé taneční skupiny pod vedením paní J.
Tůmové.
Začátky nebyly snadné. Opět se nacvičovala česká
beseda krok za krokem za pomoci starších krajanů,
kteří besedu znali z dřívějších let. Netrvalo však
dlouho a taneční skupina pod jménem BESEDA již
vystupovala veřejně na místech tak odlišných jako
je velký sál melbournské radnice, či v přírodě před
Baťovou továrnou v Seafordu aj.
Během doby přešlo postupně vedení taneční skupiny do rukou paní M. Dobešové, na kterou dolehl
značně těžký úkol, neboť taneční repertoár se stále
zvětšoval, při čemž vydatně pomáhal - vlastní hudební soubor vedený panem K. Jančářem st.
Dnes po deseti letech od svého znovuzrození může
taneční skupina, která nyní vystupuje pod jménem
"Czechoslovak Folk Dancing Group Melbourne", se
zadostiučiněním pohlédnout zpět; zvláště nyní, kdy
. vláda nabádá národnostní menšiny v Austrálii, aby
. si zachovaly svoji tradici, československá taneční skupina to činí nejen pro sebe a všechny krajany v
Melbourne, ale i pro ostatní národnostní skupiny a
pro celou australskou veřejnost ve Viktorii.
Výbor československé taneční skupiny v Melbourne, vedený panem K. Jančářem mladším, děkuje při
této příležitosti všem bývalým vedoucím, hudebníkům a tanečníkům za jejich obětavou práci a všem
přátelům skupiny za jejich přízeň a nezištnou podporu.
R . D. K.

ííšSSšxSSUSScužalí

Ř E Z N I C T V Í V ELWOOD-U, Vic.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V
srdečně zve na

MELBOURNE

tradiční

MIKULÁSSKOU TANEČNÍ ZABAVU

r^fíiÉO
( ^ f l f
V«» k S ^
n í r

• kterou pořádá
v neděli 3. prosince 1978
V RESTAURACI R H E I N L A N D ,
9-13 Drewery Lane, Melboume
Začátek v 6 hodin večer
Bohatá tombola
K tanci i poslechu hraje kapela Edy Zlatého
Dárky se přijímají u pokladny a Vaším milým
je bude rozdávat Mikuláš za asistence čerta
Vstupné včetně večeře o 4 chodech S 9.Rezervování míst: Rheinland tel. 663-1266,
pí. Voborská 553-0531, pí. Grafová 842-2230

Upozorněte laskavě na zábavu všechny své známé.
Zvláštní pozvánky neposíláme.
TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU S VÁMI

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá f i r m a
A. Z. Q U I L T I N G
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453

na prodej
V živém

obchodním středisku.

Prodej různých druhů kont. uzenin.
Pěkné

prodej,

místnosti

Dlouhodobá

s dílnou vzadu.

smlouvo.

Stockdale & Leggo P / L . ,
440 Burwood Hwy., Wantirna Sth., Vic.
tel. 221-3622, p. h. 836-8718

Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky n e b slov.) 95-241'
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3183
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S P O R T
Karel

EVROPSKÝ POHÁR

Janovský

V evropských pohárových soutěžích 2 ze 3 čs. týmů "prošly'

Pouze Brno vyřazeno
Dne 1. listopadu se na 30 stadiónech fotbalové Evropy hrála odvetná utkáni Poháru mistrů evropských zemí, soutěže "držitelů trofejí" i Poháru U E F A , která rozhodla o účastnících 3. kola všech těchto
populárních soutěží klubových celků. Hrála v nich dobrou roli i 2 čs. mužstva: Baník Ostrava a Dukla
Praha; ze soutěže vypadli však fotbalisté brněnské Zbrojovky, kteří sice po remize 2 : 2 s polským
mistrem Visla Krakov (vyřadila v 1. kole PMEZ posledního finalistu FC Brugy) uhráli v krakovské
odvetě remizu 1 : 1, při rovnosti bodů a skóre však o postupu Poláků rozhodl větší počet vstřelených
gólů na hřišti soupeře.
Čs. fotbalový mistr Zbrojovka Brno draze zaplatil za svůj "hřích" — neproměněný pokutový kop
v prvním, zápasu v moravské metropoli. Ten chyběl
k postupu mezi 8 nejlepších týmů Evropy. Hráči
brněnské Zbrojovky byli sice i v Krakově lepším
mužstem (především v prvém poločasu, kdy měli 3
stoprocentní šance), ale smůla se jim lepila na paty.
Tak se stalo, že se v 54. minuté domácí ujali Kavkou
vedení 1 : 0. Brňáci sice 12 minut před koncem
Doškem vyrovnali na 1 : 1 a vsadili vše na útok,
tu vítěznou branku se jim však nepodařilo vstřelit.

Fotbalová liga : :
Pražští vojáci prohráli sice v Brně s mistrem
Zbrojovkou 0 : 2, v zápětí však nato porazili na
Julisce ¡Bohemians 3 : 1 a udrželi se v čele tabulky.
Ovšem s Pražany svádí velký boj ostravský Baník,
který nastupoval k utkání 10. kola s vizitkou 833
ligových minut bez branky, dostal sice doma na
Bazalech od Slavistů gól, vyhrál však nad červenobílými 3 : 1, a udržel krok s Dukloo. Tento "tandem": Dukla — Baník Ostrava však m á 3bodový
respektive 4bodový náskok před třemi slovenskými
mužstvy. Z nich si letos vede nejlépe Spartak Trnava, který po remizi doma se Spartoa 1 : 1 vyhrál
nad Plzní 2 : 0 . — Sparta se konečně dostala z
dvou posledních míst, kam spadly Teplice a zůstal
Trenčín.
9. kolo: Slavia Praha — Trenčín 1 ; 0, Trnava —
Sparta Praha 1 : 1 , VSS Košice — Teplice 1 : 0.
Plzeň — Lokomotiva Košice 3 : 1 . B. Bystrica —
Prešov 3 : 0, Slovan Bratislava — Baník Ostrava
0 : 0, Zbrojovka Brno — Dukla Praha 2 : • a Bohemians — Inter Bratislava 2 : 110. kolo: Lok. Košice — Zbrojovka Brno • : 2» Sekla. Praha — Bohemians 3 : 1, Baník Ostrava — Stasia
Praha 3 : 1, Spartak Trnava — škoda Ftxen 2: i
Jednota Trenčín — VSS Košice 2 : 0. Inter Bratislava — Dukla Banska Bystrica 4 : 0. Sparta Praha
— Teplive 2 : 0 a Tatran Prešov — Slovan Bratislava 1 : 0 .
Tabulka po 10. kole: 1. Dukla Praha 15 bodS,
skóre 23 : 7; 2. Baník Ostrava 14 b., skóre 1 7 : 8 :
3. Trnava, 4. Prešov, 5. Dukla Banska Bystrica (po
11 b.); 6. Slovan Bratislava, 7. Slavia Praha. 8Lokomotiva Košice, 9. Brno, 10. Inter Bratislava
(po 10 b.); 11. Bohemians, 12. VSS Košice (po 9
b.); 13. Plzeň, 14. Sparta Praha (po 8 b.); 15. Teplice, 16. Trenčín (po 7 bodech).
HÁZENKÁŘSKÁ
Velkou ostudu na mezinárodním turnaji v NSR
udělali čs. házenkáři: P o
celkem
slušné hře Se
čtvrtým týmem posledního světového šampionátu
Dány, nad kterými zvítěžili 16 : 13, prohráli Čechoslováci nejen s Jugoslávci 16 :19, ale v závěrečném utkání v Hamburku s mistry světa západnimi Němci rozdílem třídy 16 : 24. A to je největší prohra v historii ne-

BLAMÁŽ

jen vzájemných utkání německých a čs. házenkářů,
ale vůbec. Nepomohou výmluvy
trenéra Rudolfa
Havlíka, že mladé bužstvo
ČSR je " v přestavbě", že
dává teprve dohromady
tým, který prý bude schcpen navázat na slavnou
tradici čs. házené, č s . házenkáři obsadili na turnaji
třetí místo, za vítězi NSR
a druhými v pořadí Jugoslávci, ale přece jen ještě
před Dány.

V druhé nejslavnější soutěži klubové Evropy, v
soutěži držitelů trofeji, se dostal do čtvrtfinále ostravský Baník, který po triumfu před dvěma týdny na
Bazalech 3 : 0, vyhrál 1. listopadu i dublinskou odvetu nad irským mužstvem Shamrock, Rovers 3 : 1 .
Baník Ostrava vedl v 47. minutě góly Ličky a Alberta už 2 : 0, domácím se sice podařilo v 59. minuté
Gillesem snížit na 1 : 2, byli to však Ostraváci, kteří
— vědomi si už postupu — hráli klidně, Lička dal
v 66. minutě třetí gól a prakticky už o nic nešlo,
obě mužstva čekala na konec utkání.
Pražští vojáci, kteří nastupovali proti anglickému
FC Evertonu na pražské Julisce před 28.000 diváky
s handicapem liverpoolské prohry 1 : 2, ovládli od
první minuty hru, skvěle zhuštěná anglická obrana
j i m však nedovolila skórovat. A tak plných 80 minut museli diváci čekat na to, aby je Gajdůšek nádherným gólem zbavil nervosity a zajistil Pražanům
účast ve třetím kole Poháru UEFA, tedy mezi 15
mužstvy této stále populárnější soutěže.
Dvanácté zlato sourozencům Pospíšilovým
KRASOJEZDECKÉ
EXULANTA

13. 11. 1978

STŘÍBRO

KRATOCHVÍLA

V dánském městečku Heniingn se ve čtvrtém říjnovém víkendu sesli nejiepši světoví kxasojezdci a
hráči kolové, aby tu n a mistrovství světa v sálové
cyklistice bojovali o hrdé tituly světových přeborní-kú. V turnaji kolové obřájiLi brněnští sourozenci:
33íetý Jan a o 3 rasy starší Jindřich znovu
titul mistra světa a Tí^aí« tak v tomto sportu
až dvanáctou zlatou Ttwrisnř; v zahajovací den světového šampweátu byli však zde akreditovaní novináři přesvědčení o tomu ž e éra bratří Pospíšilů už
i o o a . Mistři světa totiž hráli se švýcarskou dvojicí
Ofeeriiaissli — M a l e pouze nerozhodně 3 : 3 a tak
áe všeobecně očekávala výměna na špici světové kotové. SoíiTozeoci Pospíšilovi však hned nato hráli
•we všech zápasech naplno, všechny své soupeře deklasovali (zvítězili nad Francií 11 : 1, Belgií 9 : 0, NSR
5 : 1 a Rakouskem 6 : 1 ) , museli však po skončení
normálního průběhu turnaje při rovnosti bodů se Švýcary sehrát s nimi rozhodující utkání. V něm však
Čechoslováci zvítězili 3 : 1 a tak titul mistra světa
zůstal na další rok v Brně. — Konečné pořadí mistrovství světa v kolové: 1. ČSR (J. a J. Pospíšilovi),
2. Švýcarsko., 3. NSR, 4. Rakousko, 5. Belgie, 6.
Francie.
V krasojízdě mužů získal syn čs. exulanta (bývalého reprezentanta ČSR Františka Kratochvíla)
F.
Kratochvíl stříbrnou medaili světového šampionátu,
když sice předvedl v Herningu nejnáročnější šestiminutový krasojezdecký program, ale první start na
mistrovství světa jako by -mu svazoval nohy a ruce.
František Kratochvíl byl nervózní a tato nervozita
byla příčinou toho, že musel světové prvenství přenechat obhájci titulu mistra světa Němci Kurtu Hunsangrovi, kterého Kratochvíl na mistrovství NSR
v Marburku před 3 týdny porazil. Odborníci se však
shodli v názoru, že stříbro na světovém šampionátu
v Herningu bylo teprve počátkem
velké sportovní
kariéry 221etého F. Kratochvíla, který žije se svými
rodiči v západoněmeckém Bad Nauheimu.
V krasojízdě žen se nepodařilo čs. reprezentantce
Anně Matouškové obhájit světové prvenství, snad i
proto, že ji rozhodčí poškodili, musela se spokojit
tentokrát se stříbrem. Zlatá medaile putovala zásluhou Gabi Hoehlerové do NSR, která byla vůbec nejúspěšnější na tomto mistrovství světa v sálové cyklistice.

FOTBALISTŮ

V hlavní soutěži — Poháru mistrů evropských zemí — došlo k velkému překvapení, když Grasshopperc Curych pera;.. t v cavetném utkání
k„ia doma
Re<xi Madrid 2 : 0 ^přeatím prohrál v Madridu 1 : 3)
a postoupil do čtvrtfinále této nejslavnější soutěže
klubových celků. — Své příznivce zklamal holandský PSV Eindhoven, který sice dokázal nejprve uhrát
v Glasgově se skotským přeborníkem Glasgow Rangers bezbrankovou remizu, doma však prohrál odvetu se Skoty 2 : 3 . — Favorit PMEZ anglický Nottingham Forest, který v 1. kole vyřadil obhájce trofeje FC Liverpool, neměl v boji o postup mezi 8
nejlepších týmů Evropy s řeckým mužstvem AEK
Atény příliš mnoho práce, když vyhrál venku 2 : 1 a
doma 5 : 1.
Kdo však bude soupeřem Baníku Qstravy ve čtvrtfinále soutěže "držitelů trofejí"? Losovat se bude až
v lednu a hrát až 7. března. Z těch nejsilnějších však
by to mohl být Inter Milano (vyřadil norský celek
Bodoe Glimt 5 : 0 a 2 : 1 ) , anglický Ipswich Town
(vyřadil Wacker Innsbruck) nebo FC Barcelona ^(prohrála sice na hřišti belgického obhájce prvenství
RSC Anderlechtu 0 : 3, v Barceloně však vyhrála odvetu stejným skórem 3 : 0, a když pak ani v prodloužení nepadlo rozhodnutí, zajistila si účast střílením pokutových kopů).
Ve 3. kole Poháru UEFA (které se bude hrát ještě
letos) je celá řada prvotřídních mužstev jako Bořussia Moenchengladbach (NSR). AC Milan, atd.

H ok agova Hgm
" Č e r n ý m koněm" nové hokejové sezóy v ČSR je
bezpochyby mužstvo Vítkovic, které "oživil" návrat
útočníka Dvořáka z Jihlavské Dukly. Vítkovice hrají
momentálně velmi dobrý hokej, v posledních kolech
získávaly body i na cizích kluzištích (zvítězily např.
v Praze nad Spartou 6 : 3 ) a po osmém kole mají
až coby vedoucí tým tabulky čtyřbodový náskok před
druhým nejlepším mužstvem dosavadního průběhu ligy Slovanem Bratislava.
Už nyní se ukazuje, že nej většími kandidáty na
sestup budou České Budějovice (které ještě nevyhrály ani jedno mistrovské utkání) a nováček TJ
Gottwaldov. Dukla Trenčín, která měla imposantní
nástup a porážela kdekoho, ztratila už dech: odchází
z ní i zraněný reprezentant ČSR Ivan Hlinka, který
musí na operaci s kolenem a pak bude propuštěn z
vojny, což znamená, že se už do Trenčína nevrátí.
Pořadí 1. čs. hokejové ligy po 8. kole: 1. Vítkovice 14 bodů, skóre 41 : 25, 2. Slovan Bratislava, 3.
Dukla Jihlava, 4. Košice (po 10 b), 5. Litvínov,
6. Kladno (obhájce) — (po 9 b.), 7. Brno, 8. Trenčín, (po 8 b.), 9. Sparta Praha, 10. Pardubice (po
7 b . ) , 11. TJ Gottwaldov 2 b „ skóre 18 : 39, 12. H o tor Č. Budějovice 2 body, skóre 13 : 34.

ČS. REKORD V Y T V O Ř E N Ý V MNICHOVĚ
Na závěr ne příliš úspěšné čs. lehkoatletické sezóny potěšila jistě příznivce královny sportu ve vlasti zpráva z Mnichova, že nadějný dvacetiletý student, člen družstva VŠ Praha Josef Hrabal, skočil
tu na mezinárodním mítinku nový čs. rekord ve sko
ku vysokém 2,23 m a to jako první čš. rekordman
"flopy-stylem". Ňa první pokus skočil 200 cm, 210
cm a 220 c m . Na druhý pokus pak rekordní výšku
2,23 m. Josef Hrabal se pak pokoušel,, i o zdolání
2,26 m, laťku však jen lehce shazoval. Zlepšil o 1
c m dosavadní čs. rekord Vladimíra Malého z roku
1974.
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