Registered f or posting as a Cafegory B publication.

Price 50c

HLAS DOMOVA

KUBANSKE BRATRENÍ

Před nexulika měsíci došla z Prahy oklikou zprá
va, že se Předsednictvo ústředního výboru KSČ za
bývalo otázkou, jas vyvolat na Západě lepší dojem
o situaci v zemi, jak se zbavit nepříjemně často
opakovaného tvrzeni kapitalistického tisku, že ze
všech zemí sovětského bioku v Evropě potlačuje nyní
Československo nejčastěji a nejjasněji svobodu svých
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER občanů, že dbá v praxi nejméně o dodržování mezi
národních dohod a veřejných prohlášení, zatímco kde
Ročník XXIX.
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číslo 2. jaké hezky znějící provolání o právech občanů klid
ně podpisuje. Jednání Předsednictva prý předcházely
naléhavé pokyny Moskvy- V rámci úvah, rovněž prý
na “ radu” z východu, se jednalo i o “ prozkoumání
postupu” vůči emigraci, která přispívá velkou měrou
k západní protičeskoslovenské propagandě a zjišťo
valy se zkušenosti polské a maďarské vlády s dale
ko benevolentnějším postupem vůči uprchlíkům z je
nevzpomenout, jich zemí.
Projevem Gustáva Husáka, plným optimismu a obdivu k Sovětskému svazu, nemohou
Tato neoficiální zpráva se nepochybně dostala na
režimom prezidenta Honeckera o školskú predvojenskú výchovu. O veci sa ro- že všechny uhelné doly
více míst západního světa, ale nebyla, pokud je nám
aby brzy nato zažilo vážné krizové období, způsobené sněhem a mrazem. Nebyla plní celoroční plány, že známo, doložena podrobnostmi a nevyvolala mnoho
to docela neočekávaná novinka, snih a led přicházejí v této době každoročně většina z nich plány pře pozornosti. Také nepřekvapila. Není tajemstvím, že
a na krizi, způsobenou zvláště nedostatkem paliv a elektřiny, si už lidé zvykli. kračuje, že se během ce Sovětský svaz má zájem o získání lepšího jména pro
Zima v celé Evropě byla jen tentokrát krutější než obyčejně, větší mrazy než lého roku konají zvláštní celý evropský socialistický blok a že se zájem zvět
šuje úměrně se “ zhoršováním” situace v Azil, s rů
směny na počest toho či stem “ žlutého nebezpečí” pro SSSR, Však Sovětský
letos byly prý zaznamenány naposled v roce 1970.
Ani vyhlášený poplach byl jeden vyřazen zcela výkony k překonání krize, onoho, že se udílejí ceny svaz šel v poslední době příkladem, jak omezit ne
nebyl zcela neobvyklý: z provozu a druhý vysílá neprojevovali také dobro a vyznamenání jednotliv příznivou propagandu na Západě, a povolil většímu
počtu svých občanů vystěhování do Izraele a ji
zvláštní směny v dolech, pouze po 7. hodině večer volně odběrovou kázeň v cům i kolektivům, pokud ným odjezd k příbuzným do kapitalistických, zemí.
překročili
plán
o
víc
než
žádané míře. Začarovaný
dobrovolné brigády, ar ní).
V souvislosti s hlášeným jednáním v Praze nelze
ostatní, že podle jasně zcela vyloučh překvapení, tím spíš. že zvraty a
Nařízené šturmování v kruh.
mádní jednotky k překo
Dovídají-li se dnes čes znějících plánů k žádným překvapení nejsou v diktaturách nikdy příliš překva
návání dopravních potíží uhelných dolech a elekt
pující.
atd. Po naléhavých vý  rárnách brzdil nedostatek koslovenští občané o všem vážným poruchám v záso
Jedno překvapení zaranžoval Castro a je jistě na
zvách k lidu, aby šetřil náhradních dílů pro použí tom vyčerpávajícím úsilí bování uhlím dojít nemá. místě se rozhlédnout, zda Kuba slouží sovětům jen
Čím
to
asi
je,
že
po
všem
elektřinou a topivem, ná vané stroje, zvýšenou vý vydolovat honem více uhlí
svými vojáky v Africe, či zda je ochotna nebo nu
sledovaly akce pracovníků robu náhradních součá a vyrobit více elektřiny, tom důkladně projednáva cena splácet dluhy za sovětskou hospodářskou pomoc
zase
nedostatek nemohou asi nevzpome ném a odsouhlaseném plá a politickou podporu i jinou formou, třeba “ prozkou
zvláštní Státní energetické stek
a nadplánování máváním postupu” .
inspekce, kteří zjišťovali elektrického proudu ve nout na všechny velkolepé nování
Před několika měsíci začal probíhat čOý styk zá
a hlásili jak nadměrný od strojírnách. Vymrzlí lidé, plány k zajištění stálého dochází k větším či men stupců kubánských uprchlíků, jichž je přes 700.000.
běr elektřiny každého pod od nichž se vyžadovaly v zásobování
elektřinou i ším ale každoročním ka s Castrovým režimem v Havaně a dnes už není obou
niku, který zůstal v pro tisku a v provoláních úřa pro zimu, o nichž se do lamitám? Jak si také asi stranně přátelské dohadování žádným tajemstvím.
Castro ulehčil již v říjnu minulého roku tato jednání
vozu,tak kdekterou rozsví dů mimořádné pracovní vídali v letních měsících, (Pokračování na str. 2)
veřejným ujištěním, že jeho režim je především ■vla
cenou žárovku v továrně
stenecký, kubánský a pak teprve marxistický. Asi
znal prohlášení, které vydaly moskevské sověty ve
nebo soukromém bytě, kde
Školská predvojenskú výchova vo Východnom Nemecku
dvacátých letech, když lákaly zpět uprchlé intelek
světla nebylo nevyhnutel
tuály (Ilja Ehrenburg pak sloužil a udržel se. většina
ně třeba, školy byly vlád
ostatních, kteří uvěřili komunistickému vlastenectví,
ním nařízením zavřeny
zmizela brzy v síti GULAGu). asi si vzpomněl i na
nejprve do 14. ledna, po
Stalinovy sliby za “ vlastenecké války“ , že vlastenectví
Vo Východnom Nemecku pokračuje spor medzi evanjelickými cirkvami a potrvá i po válce.
tom byly školní prázdniny
Kubánské sbratření, které prý původně ujednal
prodlouženy zatím do 29. režimom prezidenta Haneckera o školskú predvojenskú výchovu. O veci sa ro
jakýsi Bernardo Beneš, bankéř z Miami, probíhá
kovalo
na
dvoch
synodách:
v
októbri
na
zasedaní
Federácie
evanjelických
ledna. Rozhlasové a tele
tedy zcela otevřeně. Počátkem ledna, při oslavách 20.
vizní vysílání bylo pod cirkví, v ktorej sú združené oblastné evanjelické cirkvi Meklenburska, Saska výročí kubánské revoluce, došlo v Paláci revoluce
statně omezeno (např. z a Turínska a v novembri na synodálnom snemovaní berlinsko-brandenburskej v Havaně k oficiálnímu “ dialogu” mezi kubánskou
.
vládou a kubánskými exilovými organizacemi, jak o ■
pražských dvou kanálů cirkvi.
něj uprchlíci žádali. Americké noviny popisují, jak
Všetky kresťanské cirk povinný predmet už v 9. Fidel Castro přátelsky poklepával na ramena před
v
vi vo Východnom Nemec a 10. ročníku. Doteraz stavitelům uprchlíků, kteří přiletěli ze Spojených stá
ku žiadali režim, aby u žiaci, ktorí sa chceli vy tů, i těm, které krátce předtím propustil ze žaláře,
zmiňují se o Castrovu gestu před začátkem jednání:
V HD jsme loni oznámili, že nedošlo 1. října k pustil od zavedenia vojen hnúť tejto vojenskej vý odepjal opasek se zbraní a odhodil je j pod svou
sjednanému třetímu setkání obránců lidských práv z skej výchovy v 9. a 10. chove, opustili v 10. roč židli s poznámkou, že zbraň už nebude přece potře
Československa a Polska na Cestě čs.-polského přá ročníku základnej školy. níku základnú školu a bovat. Prohlásil též. jak je hrdý na to. že Kubánci,
telství v Krkonoších. Čs. účastníci Rudolf Battěk, Protestantské
cirkvi o prešli do odborných učňov kteří žijí v zahraničí, udržují svou řeč. kulturu a
Jiří Bednář, Václav Havel, Pavel Landovský, Jiří
tom vydali zvláštne vyhlá ských a technických škôl, celistvost — že jsou to krajané, i když zatím snad
Němec, Tomáš Petřivý a Jaroslav šabata, stejně jako
ideologičtí nepřátelé. Přední zástupce uprchlíků, kte
Poláci na druhé straně hranic, byli ještě před cílem senie, ktoré sa čítalo v kde vojenská výchova za rý strávil 16 let v Castrove kriminálu, sí prý po
policií zadrženi nebo se jim podařilo vzdálit, když kostoloch ako pastiersky vedená nie je. Teraz sa “ dialogu” pochvaloval, jak je Castro zábavný, přátel
zjistili, že je celý široký prostor kolem místa setkání list. Režim žiadosti cirk tomu vyhnúť nemôžu.
ský, téměř neodolatelný. Vodce strany a státu sice
obsazen policií. Většina zadržených byla po 2 — 3
s
lecčíms nesouhlasil, o čem se jednalo, ale nakonec
ví nevyhovel.
Luteránska a katolická prý prohlásil, že už skutečnost, že se disidenti a
dnech vyšetřovací vazby propuštěna.
Určitý druh polovojen cirkev namietali, že zave bývalí vězňové dostavili k jednání a že hodlají v
Mluvčí Charty 77 prof. Jaroslav Šabata byl nej
prve převezen spolu s\J. Němcem a T. Petřivým skej výchovy existoval na denie predvojenskej vý  dialogu s vládou pokračovat, je důkazem, že v kaž
na Veřejnou bezpečnost v Peci pod Sněžkou. Tam východonemeckých
ško chovy je škodlivé z dvoch dém z nich sídlí pevně kubánský vlastenecký duch.
Pozvánku zástupcům “ Kubánců žijících v zahrani
byl hned na chodbě zbit uniformovanými příslušníky
dôvodov: v prvom rade
čí” ; jak se teď říká v Havaně kubánským uprchlí
VB, kteří jej pak vtáhli do uzavřené místnosti, od lách už predtým. Žiaci
kud byl slyšet křik a údery. Z Pece byl převezen všetkých ročníkov základ preto, že to ohrožuje vý kům. zaplatil Castro propuštěním části politických
Němec do cely předběžného zadržení v Praze (po nej školy sa učili vojen chovu k mieru a pacifiz vězňů a povolením odjezdu některých občanů za pří
59hodinovém zadržení propuštěn) a Petřivý do Žac- ským piesňam a v 11. a mu, ď alej že táto polo buznými v cizině.
(pokračování na straně 2)
léře (propuštěn po 50hodinovém zadržení), zatímco
vojenská výchova vycho
na prof. šabatu byla Uvalena vazba ve věznici mi 12. ročníku bola zavedená
riadna polovojenská vý váva mladé pokolenie k
nisterstva spravedlnosti v Hradci Králové.
Teprve 10. ledna t. r. se zabýval případem profe chova. Teraz režim znížil nenávisti a k nepriateľ * PU B U S H k D by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
sora Šabaty městský soud, jehož rozsudek zněl: za vekovú hranicu
žiakov stvu medzi národmi a že | Richmond. Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
útok na veřejného činitele, jehož se dopustil obža
pre
túto
polovojenskú
vý vytvára také psychózu, v ■ Ptv. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
lovaný J. Šabata 1. října 1978 v Peci pod Sněžkou,
chovu
a
zaviedol
ju
ako
(Pokračovanie na str. 2)
odsuzuje se k 9 měsícům žaláře nepodmíněně.
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Spor cirkví s režimom
(Pokračovanie zo str. 1)
ktorej
sa majú riešiť
konflikty v ľudskej spo
ločnosti len použitím ná
silia.
Vo východonemeckom
parlamente obhajoval túto
vojenskú výchovu v naj
vyšších ročníkoch základ
nej školy minister obrany
armádny generál
Karl
Heinz Hoffmann, ktorý sí
ce verejne vo svojej reči
nezaútočil na cirkve, ale
Zdôraznil, že je vraj fa 
lošné obviňovať režim z
výchovy detí v slepej ne
návisti a brutalite. Obvi
ňoval západné Nemecko,
ktorého propaganda vraj
šíri túto nenávisť proti
polovojenskej výchove —
to západné Nemecko, kto
ré podľa jeho názoru to
leruje brutalitu a ženie
mládež k neustálej nespo
kojnosti.
Na zasadaní synody Fe
derácie evanjelických vý 
chodonemeckých
cirkví
bolo
konštatované,
že
d’a ľší
konflikt
medzi
cirkvou a štátom nemožno
vylúčiť v dôsledku exi
stujúcich základných roz
dielov medzi kresťanskou
vierou a marx-leninistickou filozofiou. V synodál
nej rezolúcii sa však záro
veň konštatuje, že tento
rozpor nemusí viesť k
otvorenej konfrontácii, ale
že sa majú názorové roz
diely vyriešiť v duchu vzá
jomného rešpektovania a
porozumenia. Synoda však
dala režimu jasne na ve
domie, že bude vo svo
jej kritike polovojenskej
výchovy mládeže pokračo

va ť, že dúfa, že veriaci
budú m ať právo i povin
nosť svoje stanovisko vy
jadriť a že to bude zo
strany režimu rešpektova
né.
Synoda berlinsko-brandenburskej cirkvi zasedala
vo
východnom
Berlíne
štyri dni. Zo strany pred
staviteľov cirkvi vyplýva,
že náboženské a cirkevné
pomery v krajine sa síce
od rokovania zástupcov
cirkví s prezidentom Honeckerom v marci minu
lého roku akosi zlepšili,
ale že ich ešte nemožno
ani zďaleka považovať za
uspokojivé. Tak napríklad
potešujúcou okolnosťou je
to, že sa po určitom uvol
nění napätia medzi cirk
vou a režimom návšteva
na bohoslužbách značne
zväčšuje a záujem o ná
boženstvo vzrásta najmä
medzi mladým pokolením.
Potešujúcou skutočnosťou
je aj to, že sa venuje čin
nosti cirkví zo strany ve
rejných
informačných
prostriedkov — rozhlasu a
televízie — viac pozorno
sti ako predtým a že bo
hoslužby sa pomerne pra
videlne vysielajú.
Znepokojúcou okolnosťou
je napr. to. že styk veria
cich s príbuznými v zá
padnom Nemecku je ešte
stále znemožňovaný, vzá
jomné návštevy príbuz
ných sú povolované ten
zriedkavo a s veľkým:
ťažkosťami. A tak aj keď
sú vzťahy medzi režimom
a cirkvami pravidelnejšie
a pokojnejšie, predsa je
sťažností ešte stále dosť.

SHIATSU JAPANESE MASSAGE CENTRE
Japonský personál —
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
V pondělí až pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
STUDIO

32,

Upper Plaza, Southern Cross Hotel,
,

Melbourne. Telefon 63-7782

Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prof.
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Praze.

Režim neustúpil dosiaľ
od diskriminačnej praxe
proti veriacim, ktorú prak
tizuje tým, že nepripustí
veriacich na zodpovednej
šie miesta vo verejnej
správe, hoci prezident Honecker v marcovom roz
hovore s predstaviteľmi
cirkví sľúbil,
že všetci
občania bez rozdielu bu
dú m ať rovnaké práva a
rovnaké možnosti podľa
zákona.
Najviac
znepokojila
predstaviteľov berlinskobrandenburskej cirkvi tá
okolnosť, že sa cirkvám
nepodarilo odradiť režim
od
zavedenia povinnej
brannej výchovy v základ
ných školách. Od septemb
ra minulého roku musia
14 a 15roční školáci na
vštevovať prednášky a
kurzy brannej výchovy
ako časť svojho štúdia. V
synodálnej správe sa o
tom hovorí takto: Vzhľa
dom na medzinárodnú si
tuáciu, poznačenou politi
kou détente, zdá sa nám
úplne nevhodné zaviesť
takúto intenzívnu vojen
skú výchovní detí a mla
dých ľudí- Takéto niečo
je v konflikte s duchom
medzinárodnej détente.
Nielen církve ale aj ro
dičia a študenti protestu
jú proti tejto brannej vý
chove. V Sasku boli pro
testujúci študenti policaj
ne zadržaní a vyšetrova
ní.
Tiež vysokoškolské
združenie v Drážďanoch
vydalo vyhlásenie proti
tejto
aken a vyvesilo
protestné plakáty.
'

tuáeiu, pretože predtým
by režim takéto niečo ne
bol ani na chvíľku tole
roval a bol by brutálne
zakročil proti všetkým
disidentom.
Evanjelické cirkve vo
svojom proteste zdôrazni
li, že ak režim bude vy
chovávať mládež v mili
tarizme,
cirkve
musia
pracovať proti takémuto
programu a vychovávať
mladých ľudí v odpore
proti militarizmu a pouka
zovať na potrebu pesto
vania bratstva medzi ná
rodmi a na potrebu rieše
nia sporov medzi národmi
mierovými prostriedkami.
Synodálne zasedama obi
dvoch cirkví pripomína,
že východonemeckí prote
stanti na svoj sľub neza
budli.
Pre nás je pozoruhodné,
že si aj východonemecké
cirkve dovolia voči vlád
nucemu režimu viac ako
cirkve v Československu.
Dušan Lehotský

J

študenti rozvíjajú svoju
akciu pod heslom: Boju
jeme proti výchove k ne
návisti. Rodičia H an y a
Renato Pohlovi boli uväz
není. pretože protestovali
proti brannej výchove a
svoj
protest
odovzdali
správe mesta vo Východ
nom Berlíne. Režim sa
však neodvažuje zakročiť
masové proti rozširujúcej
sa protestnej akcii. Už to
upomína na zmenenú si-

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3139

Kubánské bratření
(Pokračování se strany 1)
Kubánský exil platí téměř nepředělnou roztržkou
mezi těmi, kteří souhlasí s vyjednáváním s komuni
stickou vládou a těmi, kteří jsou zásadně proti.
Castro je daleko volnější při odrážení zahraniční
kritiky, režim dostává punc úctyhodnosti.
Nelze zcela vyloučit, že v budoucnu dojde k po
kusu o dialog čs. vlády s exilem — třebas jinou for
mou, jakousi “ československou” . Pak by vznikla
otázka: vyjednávali by ti, kteří s komunistickým re
žimem donedávna spolupracovali, kteří nemají zá
sadní ideologické zábrany? Kteří by snad i přišli
s odůvodněním, že o dialog přece žádá Charta 77?
Nebo by jednala skupinka vybraná z těch, kteří si
spěchali “ upravit poměr” s režimem?
Lubomír Štrougal, člen Dubčekovy vlády z roku
1968, byl v Havaně při oslavách kubánské revoluce
— mohl se přiučit a určitě se dovede přizpůsobit.
Nebo jsou to otázky zcela bezpředmětné?

V. SKUTINA V EXILU
Loni proběhla tiskem zpráva, že čs. vláda povolila
spisovateli Vladimíru Škutinovi odjezd na západ.
Nebylo tomu tak. Vladimír Škutina, autor Presiden
tova vězně a jiných knih, dostal povolení k odjezdu
až koncem minulého roku a odjel z Československa 26.
prosince — zatím sám, doufá, že manželka a dcera
budou moci přijet později.
V. škutina strávil přes tři roky v komunistických
vězeních a další dva roky byl bez zaměstnání —
nikde nesměl být přijat do práce. Vyřízení jeho žá
dosti o povolení vystěhovat se trvalo přes 18 měsíců.
Usadil se ve Švýcarsku, kde chce spolupracovat s
televizí a tiskem.

Plánované potíže
strany” , která už vede
vysvětlí občan, který má přes třicet let.
Při vzpomínkách na za
příležitost nahlédnout k
sousedům, že sněhem a ložení RVHP se dovídáme
mrazem stejně postižené např. z úvodníku Rudého
evropské země překonáva práva (5. 1.):
jí vzniklé potíže snadněji,
“ Vztahy mezi národy
ačkoli jejich řešení pře socialistických zemí jsou
dem veřejně neplánovaly, proniknuty duchem sociali
nebo aspoň ne tak důklad stického
internaciona
ně? I západní Evropa mě lismu . . . KSČ vždy vše
la potíže — závěje, mrazy, stranně podporovala RV
přerušovanou dopravu — HP a plně si uvědomova
ale odstraňování závad la, že vzájemná spoluprá
bylo daleko rychlejší í ce
socialistických zemí
bez mimořádných opatře má pro naši ekonomiku
ní, nikde lidé nemuseli životně důležitý význam.
mrznout tak dlouho, školy Úspěchy, kterých jsme u
nebyly po tolik dnů za nás při výsta^cbě socia
vřeny atd atd. Jak pak lismu dosáhli, by byly ne
vysvětlit všechny ty do myslitelné bez rozsáhlé
omrzení zdůrazňované vý spolupráce s bratrskými
hody plánovaného sociali
socialistickými
zeměmi,
stického hospodářství?
především se Sovětským
Uprostřed mnoha výzev svazem . . . Stálé upevňo
k pomoci při odstraňování vání RVHP a úspěchy,
kalamity,
vysvětlování jichž toto společenství do
nutnosti “ mobilizace všech sáhlo, dokazují přesvědči
sil” , vynikla dvě témata, vě převahu socialistických
která se diskutovala v čes výrobních vztahů a reálné
(Pokračovam se str. 1)

koslovenském tisku:
o
nesmírných výhodách Ra
dy vzájemné hospodářské
pomoci, která byla založe
na právě před 30 lety, a
o “ nutnosti vedoucí úlohy

ho socialismu nad kapita
lismem. Konkrétně se to
projevuje v nepřetržitém
vysokém
hospodářském
6ůstu. . . ve
společném
řešení naléhavých a ná-

ročných problémů při za
jišťování surovin a ener
getických zdrojů i vývoje
zařízení, strojů, spotřeb
ních předmětů a zabezpe
čení přepravy . . . ”
V souvislosti s uhelnou
kalamitou je asi na mí
stě všimnout si ducha so
cialistického internaciona
lismu: Československo plní
především.- plány vývozu
uhlí na východ, větší po
čet vyrúbaných tun uhlí
neznamená tedy zvýšení
zásob uhlí na zimu, . ale
zvětšený vývoz — o mno
ha jiných
“ výhodách”
stále užšího připoutávání
čs. hospodářství k sovět
skému ani nemluvě. Při
řešení vzniklé dopravní
kalamity byla proto věno
vána největší pozornost
urychlenému uvolnění že
lezniční dopravy směrem
k Čieme pri Čope, k so
větské hranici.
O nezbytnosti vedoucí
úlohy strany ujišťovalo
R P obsáhle 12. ledna.
Strana je prý zárukou
společenského
pokroku,
prohloubená jednota stra
ny pomůže i při překo
návání kalamity — ideolo
gické ovšem!
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Ze života v Lotyšsku
Lotyšská zpravodajská služba (LN A), která je součástí Jostenova FCI News
Agency v Londýně, uveřejnila ve svém bulletinu zápisky Lotyše Edgarse
Liepinse, který strávil 8 let v sovětských koncentrácích a po propuštění v r.
1956 žil v Rize až do podzimu 1977, kdy mu bylo povoleno vystěhování ke své
ženě do Anglie. V Anglii loni zemřel, část Liepinsových zápisků o životě v
okupovaném Lotyšsku v překladu otiskujeme.
Domnívám se, že nej
obávanější a nejneoblíbe
nější u všech nacionalistu
v Sovětském svazu je po
litická výchova marxismuleninismu. Nikdo jí nesmí
uniknout, a ť je jeho po
stavení v zaměstnání či
ve společnosti jakékoli.
Všechny instituce a podni
ky jsou každoročně vyzý
vány, aby vyslaly, určitý
počet funkcionářů na uni
verzitu
marxismu-leninismu do 31etého kurzu.
Vzhledem k tomu, že tyto
kurzy se konají večer, te
dy ve volném čase účast
níků, nepřekvapí, že ne
jsou ani z tohoto důvodu
populární. Jelikož však
podniky musí splnit pře
depsanou
kvótu,
koná
místní stranický důvěrník
přesvědčovací pohovory,
během nichž docházejí i
ti největší zatvrzelci k ná
zoru, že pro ně bude pro
spěšné se přihlásit, resp.
že by bylo nevýhodné se
nepřihlásit.
Pro zaměstnance střed
ních kádrů se pořádají po
litická školení jednou či
dvakrát měsíčně (vždy po
zaměstnání). která trvají
obyčejně 2 až 3 hodiny.
Účast na nich se přísně
kontroluje,
nepřítomnost
lze omluvit jen jinou po
litickou činností nebo váž
nou nemocí. Tento způsob
politické výchovy obvykle
tvoří čtení posledního u
snesení ústředního výboru
komunistické strany či
jednoho z posledních pro
jevů L. Brežněva, po čemž
následuje diskuze o souvi
slosti přečteného s Leni
novým učením. O vedená
diskuzi musí napsat účast
níci pojednání (které zpra
vidla opisuje jeden od
DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL
F. 115, 259 Malvem Rd.
South Yarra, Víc.
Tel. 240-9465

— V minulém měsíci od
soudil městský soud v
Brně 291etého Jaromíra
M. k podmíněnému trestu
5měsíčního vězení za krá
dež mláděte raroha vel
kého (Falco cherrug). Po
užívání sokolovitého drav
ce raroha velikého k lovu
se stalo velkou módou v
mnoha zemích Evropy. Ja
romír M. se stal členem
ornitologické společnosti i
Klubu sokolníků a Českého
mysliveckého svazu a lo
ni se zúčastnil prací na
ochraně jednoho ze dvou
zjištěných hnízd raroha v
českých zemích. Po něko
lika dnech se vrátil k
hnízdu a odnesl jediné
mládě. To bylo později v
jeho obývacím pokoji ob
jeveno. Podle sazebníku
chráněných živočichů se
raroh oceňuje na 12.000
Kčs, sokol na 30.000 Kčs.

montovat v městě Harraru v Etiopii nový pivovar,
který bude mít kapacitu
200.000 hl ročně.

byl v noci z 12. na 13.
října m. r. přepaden v
blízkosti Národního divad
la dvakrát neznámými pa
— Generálním ředitelem chateli. Když se jej na
nově vytvořené VHJ Závo nedalekém mostě pokoušel
dy atomatizační a výpo jeden z útočníků hodit do
druhého). Vzhledem k to ků proti vedení podniku a
četní techniky Praha byl Vltavy se slovy: “ Už se
mu,
že je možný pouze strany.
jmenován ing. Vladimír těším, až tě budou věšet,
jeden “ správný názor” ,
Cílem režimu není ovšem
zatím ale půjdeš dolů!” ,
Hojka.
funguje tento systém vel očkovat marxismem-leniLandovský si v zápase o
— V Plzni zemřel univer svůj život zlomil nohu o
mi dobře.
nismem pouze dospělé.
zitní profesor dr. Jindřich mostní zábradlí, ale poda
Podle stranické doktrí Velká pozornost se věnuje
Čadík, který byl mnoho let řilo se mu útočníka odra
ředitelem plzeňského Umě zit, doplazil se domů a byl
ny existuje ovšem Sovět mládeži. Již v jeslích jsou
leckoprůmyslového muzea. ošetřen v nemocnici, kte
ský svaz k prospěchu ši všechny hry i dětské kni
Na
Karlově
univerzitě rá podala o případu hlá
rokých mas, nesmějí se hy přímo či nepřímo pro
přednášel klasickou ar šení VB.
tedy
masy zanedbávat. niknuty narážkami na roz
cheologii.
— Dělník Jiří Kasal z L i
Nižším stupňům pracují hodující úlohu učení Mar
— Od 1. ledna se stal berce, signatář Charty 77,
cích se dostává politické xe a Lenina, které jedině
ředitelem Národního di byl v září přepaden něko
vadla v Praze dosavadní lika násilníky, kteří ho bi
výchovy nejméně jednou může zachránit lidstvo
ředitel České filharmonie, li, kopali a řvali: “ To máš
měsíčně a to obvykle v před vším zlem a neště
hudební
skladatel Jiří za osmašedesátej! ” , “ My
polední přestávce. Při té stím. I pozdější výchova
Pauer. Odchod P. Kočího ti dáme Chartu!” . Byl
to výchově se nejčastěji se děje v témže duchu.
z Národního divadla uví zbit do bezvědomí, měl
cituje denní tisk, z něhož Pro režim nepříjemná re
tali herci i veřejnost.
zlomená dvě žebra, po
se vybírají články, pojed akce mládeže se dostaví — V Praze zemřel ve vě — V letošním roce budou hmožděniny pio celém tě
návající o snahách po zvý zpravidla až po skončení ku 49 let šéfredaktor za pracovními dny též sobo le a uražený kus zubu.
vysílání Čs. ty připadající na 31. bre Zraněn byl i Kasalův pří
šení produkce, či zprávy školy, kdy děti, plné iluzí, hraničního
zen, 21. duben. 12. květen, tel Miroslav Strnad, který
rozhlasu
V.
Landovský.
konfrontovány se
o boji dělníků v kapitali jsou
se pokusil přispět mu na
— Brigády socialistické 22. září a 10. listopad.
stických zemích za svá skutečností.
pomoc. Druhý den po pře
práce sdružují v Českoslo — V letošním roce oslaví padení byl Jiří Kasal od
práva. Výchova končí vždy
Někteří z těchto mla vensku v současné době město
Sokolov
(dříve
vezen z nemocnice, v níž
připomínkou, jak šťastní dých lidí podlehnou cy 2)4 miliónu pracují cích. Falknov)
700 let svého
byl ošetřován, k mnohaho
jsou ti, kteří mohou žít nismu. jíní hledají kom První brigáda socialistic trvání
dinovému výslechu a te
ké
práce
vznikla
po
so
—
Oslav
20.
výročí
ku
v socialistickém systému.
penzaci v materialistic
prve pak vrácen sanitkou
větském vzoru před 20 le bánské revoluce v Havaně
do nemocnice.
Další povinná shromáž kém přístupu k životu,
ty, ale největší rozmach se zúčastnila šestičlenná
— Hugo Camps, šéfredak
dění se konají při jmeno hodně pijí. žijí "pro dne dosáhly BSP v posledních
stranická a státní delega
belgického
deníku
vání kandidátů do sovětů. šek" a ti nejsilnější se letech. Počet kolektivů se ce vedená předsedou vlá tor
“
Het
Belang
van
LimČSSR
Lubomírem
Kandidáta představí shro snaží
vypátrat důvody, od roku 1970 více než zpě- dy
burg” byl zadržen čs. or
tinásobil.
V
hnutí
BSP
Štrougalem,
kterého
přijal
mážděným 'vy soký stranic které vedly k dnešnímu
dnes působí 194.000 kolek Fidel Castro ve zvláštní gány na hraničním přecho
ký funkcionář. Strana ho stavu
společnosti.
Lze tivů s 2,500.000 členy.
du v Rozvadově a dva
audienci.
.
vybrala, jeho “ zvolení'' však n d . že velká část Heslo BSP: “ Socialisticky — Na Slovensku je až do dny vyslýchán za velmi
na účastnících shromáždě akceptuje realitu, vyučí pracovat — socialisticky sud evidováno přes 800 tvrdých .podmínek o tom,
s kým se setkal v Praze
ní už nezávisL
se svéma budoucímu po žít” . O “ pracovním vypě jeskyň, z nichž 15 je zpří a Bratislavě. Jeho po
tí” a “ socialistickém ži stupněno. Mezi nejznáměj
často a bez předehozíta volám a Snaží se pak na
tí” různých BSP koluje ší patří jeskyně Svobody známky mu byly zkon
ohlášení se konají po prá svém malém úseku slou mezi lidmi hodně zábav v Demänovské dolině, kte fiskovány a pak byl z
Československa
vypově
ci soodružské soody. C žit co nejlépe lidem ve ných historek.
rou si ročně prohlédne na
— Národní umělec E. Su- % miliónu návštěvníků. zen. Postup čs. orgánů
častni se jich obvykle svém okatí.
proti známému novináři
pracovníci
oddělení,
v
Většina Edí v Lotyšsku choň se zúčastnil 12. led Připravuje se zpřístupně vyvolal v Belgii velké po
na první zámořské pre ní jeskyně Mír rovněž v
bouření. Svaz belgických
němž je “ viník” zaměst si uvědomuje, že země je miéry své opery “ Krút
■Demänovské dolině.
novinářů a Liga pro lid
nán. Předsedou soudu bý systematicky kolonizová ňava” v Lansingu (Michi
— Pražská Pinkasova sy ská práva zaslaly čs.
vá obyčejně tajemník od na. Na příkaz Moskvy se gan) v USA. Opera tam nagoga, nejstarší evropská
úřadům ostré protesty.
borů, kterému
asistuje v zemi zakládají nová byla provedena pod ná synagoga, se opravuje a Současně žádaly belgickou
zvem
“
Whirlpool”
.
podle úřední zprávy nebu vládu, aby se zasadila o
funkcionář strany nebo průmyslová odvětví, pro
— Zaměstnanci ZVÚ Hra
helsinských
mládežnické
organizace. která není dostatek pra dec Králové začnou letos de přístupna veřejnosti do dodržování
roku 1982.
dohod.
Belgický
ministr
covních
sfl.
takže
se
musí
Podle sovětských zákonů
LIS TY VH/6 hlásí:
vnitra H. Boel pak zrušil
se mají tyto soudy zabý dovážet z Ruska a jiných
— Spisovatel Jan Treful- svou plánovanou cestu do
vat pouze porušením dis sovětských republik. Vý že slouží celému SSSR. ka sděluje ve fejetonu, Československa.
Meziná
“ celonárodních” který koluje po Českoslo rodní federace novinářů,
ciplíny.
Protože si je sledkem této politiky je, Vedení
vensku m. j.: “ Sotva jsem se sídlem v Bruselu po
však možno tyto zákony že v některých lotyšských podniků je v ruských ru
se vrátit z dovolené, zača žádala o vysvětlení Svaz
kách,
pro
Lotyše
zbývají
libovolně vykládat, poskv: městech jsou už Lotyši v
li se ke mně trousit zná čs. novinářů.
tují straně, odborům či menšině. Tam, kde mají jen místa, o které nemají m í . . . a chtěli vědět jed
vedení .podniku dostatek přistěhovalci většinu, od zájem Rusové. To vede k no: co je na tom pravdy,
možností rozhodovat zcela straňují se lotyšská ozna odporu zvláště mladých že jsem sepsal a podepsai
MELBOURNE
jakési napolo veřejné se
svévolně. A tak jsou sou čení ulic a nahrazují se Lotyšů, kteří mají nějaké bekritické prohlášení. Sdě
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
zeni např. dělníci, stěžují1 nápisy v azbuce. Na pra vyhlídky jen tehdy, když luji touto cestou všem ka
PŘIKRÝVKY,
cí si na pracovní podmiň covištích — i tam, kde jsou ochotni odejet na marádům i nekamará
POVLAKY
ky nebo na nespravedl máji dosud Lotyši většinu práci do ruského zázemí. dům . . . že jsem nic tako
Závěrem konstatuje Lie- vého nesepsal a nepodeze skladu nebo na míru
nost při povyšování. Od zaměstnanců, ale noví pří
psal. Nicméně vím z dob
dodá firma
souzená
osoba obvykle chozí jejich jazyk neovlá pins, že život lotyšského rých pramenů, že prohlá
A. Z. QUILT1NG
obyvatelstva
je
ovládán
dají
—
je
povinná
rušti
ztrácí místo. Má sice teo
šení podepsané mým jm é
Melbourne:
nudnou a hrubou propa nem vyšlo v bulletinu Sva
retickou možnost odvolá' na.
175
Brougham
St., Kew,
zu
spisovatelů.”
Nejdůležitější průmyslo gandou v tisku, rozhlasu
se k lidovému soudu
— Herec Pavel Landov Víc. 3101, tel. 861-8427
i
televizi,
cizí
nadvládou
avšak většinou jí nevy vá odvětví v Lotyšsku
ský, signatář Charty 77.
SYDNEY:
užívá — při sporu by zů jsou hodnocena jako “ ce a ze všeho nejvíce stra již několikrát zadržený
Telefon: 6222453
Přel. H. R. orgány Státní bezpečnosti,
stala osamocená, bez svěd lonárodní” , což znamená, chem.
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Prepis čínskych mien

Priemerný turista, ktorý navštívil Čínu, začne svoju cestu pravdepodobne v tizácia písania. Ľudový
meste Zlanggang, navštívi Guangzhou a dôjde až do Beijingu. Ak ide o dôleži denník v roku 1973 konšta
tého návštevníka, možno že navštívi vicepremiéra Deng Xiaopinga a ak má toval, že čínština má asi
50 tisíc znakov, z ktorých
šťastie navštívi Xizang.
Ak ste trochu zmätení týmito menami, na vysvetlenie treba dodať, že náš sa stále ešte 10 tisíc po
turista začne cestu v Hong-Kongu, pôjde do Kantonu a Pekingu, navštívi Teng užíva. Ale iba 3000 z nich
Jarka Vlčková
Hsiao-pinga a bude .m ať príležitosť ísť do Tibetu. Takto sme boli zvyknutí možno nájsť v prvých
9 V archivu města Brna je uložena listina, od je  doteraz vyslovovať čínske mená.
štyroch zväzkov vybra
jíhož vydáni králem Vladislavem Jageliovcem uply
Čína totiž od 1. januára oficiálne zavádza novú fonetickú abecedu, ktorá umožní ných spisov Mao Ce-tun
nulo 13. ledna 500 let. Je jí stvrzeno to, co brněnským
ga. Noviny poznamenali,
občanům potvrdil již 12. 11. 1466 král Jiří z Podě prepis čínskych mien do latinky a teda do mnohých svetových jazykov.
brad, když nařídil "aby žádný prelat, pán ani žádný
Takže viac si už ľudia nepravidelností a keďže stvá zahraničných vecí a že dobrá dlhé diela nepo
v e ľa čínskych
člověk nižšího stavu v markraoství moravském ne nebudú objednávať kan- ho navyše zaviedli po aj agentúra Reuter bude trebujú
bral, nepokládal a nežádal žádných nových poplatků1
tonské jedlá, keďže tieto anglicku hovoriaci ľudia, používať nový systém až znakov.
z vinohradů, nýbrž aby ze svých vinohradů aosti m ěl,
Pinyin sa už po roky
na horním právu a desátku, na kterém je Jiří podle bohaté pokrmy odvodzujú nie je dosť výstižný pre na osem veľm i známych
meno od mesta ľudí, používajúcich nejaký mien. Sú to — Čína, Pe učí na čínskych školách,
pradávného práva zůstavuje” . Tak Brňané ve spol svoje
ku se Znojemskými získali cenné privilegium, které Guangzhou. A skutočné iný jazyk. Podľa oznáme king, Kanton. Tibet, vnú a ako sa ukazuje, jeho
zakazovalo zvyšovat desátky z vinic.
meno Mao Ce-tunga bude nia agentúry UPI, R i torné Mongolsko. Sunjai- použitie sa bude zdôraz
<1 13. 1. 1929 zemřel spisovatel Franta Župan (pro .
chard Bush, z čínskej ra sen, Mao Ce-Tung a Čou ňoval í v domácom čín
Mao Ze-dong.
íesor dějepisu kolínského gymnasia František Pro
dy Ázijskej spoločnosti vo En-laj. Reuter bude i na skom živote. Prekážkou
Samozrejme
Číňania
ne
cházka), přítel básníka Polabí Karla Legra. Pocházel
z cvočkářské obce Běštína u, Hostomic. Mezi jeho nej zaznamenajú nijaké zme Washingtone si myslí, že ď alej prekladať niektoré bude. pochopiteľne, množ
starší práce patří historické povídky (Z Přeslavské- ny. Oni vždy takto vyslo čínski
predstavitelia
s názvy, ako napríklad ná stvo dialektov, ktoré jest
ho dvora) a humoresky (V pavučině satiry).
vovali tieto mená. Ale podpredsedom Teng Hsiao- zov novín čínskej komuni vujú v Číne. Tu zohrali
• 14. 1. 1769 se narodil slovenský historik Samuel
oficiálna čínska tlačová pingom, či ako teraz ho stickej strany bude i na starí čínské znaky veľkú
Kollár.
,
• 6. 8. 1734 byl pokřtěn v Choustníkově Hradišti agentúra Zžnhaa — tento označujú v pinyine Deng ď a lej uvádzať ako Ľudo zjednocovaciu úlohu. V
medirytec a nakladatel Jan Jiří Balzer, který si za zdroj takmer všetkých in Xiaopingom a Maovým vý denník namiesto Ren- každom dialekte sa mohli
ložil dílnu na Šporkově panství v Lysé nad Labem formácií z Číny — pomaly zástupcom Hua Kuo-fen- min Ribao a bude písať
znaky vyslovovať inak,
Umělecká a ediční jeho činnost se rozvinula hlav
zavádza novú metódu pí gom sa snažia zaviesť do o spravodajskej agentúre pričom však význam bol
ně v Praze, kde vydával životopisná díla českých
sania čínštiny, takzvaný’ života nový systém čo Nová Čína. miesto Xin- ten istý. A tak najbližšie
a moravských vědců a umělců. Zemřel 14. 1. 1799.
ktorá
nahradí najskôr. Kedže majú pod hua.
• Málokdo ví o tom, že v ředitelně Národního di pinyin.
roky ukážu, ako rýchle a
vadla y Praze visí obraz Svatá Cecilie od Vojtěcha azda najpoužívanejší zá kontrolou školstvo, naria
Zavádzanie pinyinu je ako účinne sa nová me
Hynaise. Cecilie je v hedvábné říze u varhan a
padný systém prepisu čín dili, aby študenti, ktorí sa súčasťou čínskej jazyko tóda
prepisu
čínskych
obletují ji dva andělíčci. Hynais jej maloval Karlovu
Bendlovi pro jeho operu Karel škréta a modelem mu skych mien. ktorý bol učia po anglicky, používa vej reformy, ktorá sa za mien a neskôr i ostatných
stála herečka — krásná Berta Pištěková. Ak. malíř platný skoro jedno storo li pinyin. Chcú prejsť čala v roku 1951.
keď čínskych slov zaužíva do
V. Hynais se narodil 14. 1. 1854 ve Vídni.
čie. takzvaný Wade-Gile- zrejme úplne k fonetické Mao Ce-tung vyhlásil, že ma v Číne i v zahrani
• Téhož dne roku 1899 se narodil spisovatel Valen sov systém. Vytvoril ho mu systému písania, aby
-Cv Číne musí nastať íone- čí.
tin Erben, který přišel v roce 1919 na Slovensko, kde
uľahčili školskú výuku a
se stal zakladatelem Lidové scény a Intimní scény. Thomas Wade, britský mi
Psal divadelní hry pro mládež, z nichž knižně vyšly: sionár v Číne v minulom tým urýchlili rozvoj kra iuiimniiiiiiiiiimimmiiniiiiiriiiiiiiiiimimmiimniims
storočí- ktorý sa stal ne jiny. Očakáva sa, že ten 5 J
Stratil sa hlásnik, Cibulá, Tam je moja vlasť.
Q
_ ČIŠTĚN f
KOBERCŮ
=
• 15. 1. 1884 se narodil v Brně bývalý ministr čs. skôr profesorom čínštiny to krok otvorí Čínu viac.
|
NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
=
vlády Jaroslav Stránský, profesor trestního práva na na Cambridgskej univer západu.
E
na základě bohatých zkušeností
E
Masarykově universitě v Brně, který po komunistic
zite a profesor Giies, kto
Napriek tomu všetkému, E * Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, E
kém puči odešel podruhé do exilu.
v níž bude: úplné vyčištění, odstrasění skvrn, E
• V létech 1824-1826 chodil do kolínské školy později rý bol jeba nástupcom na či práve preto, že sa Čí 5
uvolnění chuchvalců, dokonalé šamponování, E
anámý humorista František Jaromír Rubeš, který se univerzite. Tbomas Wade, na rozhodla používať pi E
E
desirďekce a odstranění zápachu z koberce. E
narodil 16. 1. 1814 v čížkově u Pelhřimova. V Kolíně ktorý veľm i v e ľa cesto
nyin, Tchajvan tento krok E * Rychlá metóda sušení — 1 hodina
se zamiloval do dcery hraběcího justiciára — "po
E
val po Číne. vynašiel spô odmietol.
E * Plné zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- E
hled její pohled nyjícího anděla!” . V duchu tehdejší
škození
E
módy ji oplakával jako by zemřela, představuje si sob. ako prepísať čudné
Viacej
diplomatických E
E
její hrob (Zpomínky na Kolín). Julinka však ne zvuky tanskeb© jazyka do zastupiteľských úradov y s * Vyčistení potahů
zemřela. V 25 létech nechtěla už čekat na zamilo slov. ktoré môže vysloviť
E BUDETE PR E K V A PE N Í NAŠIMI N ÍZK Ý M I =
Pekingu oznámilo, že bu
vaného básníka, který sice psal hezké básničky, ale
|
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM =
Angličan.
dú používať pinyin v sprá E Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 E
nemohl ji uživit, a provdala se za pardubického sed
Úplné prijatie nového vach pre svoje minister
láka.
^íiiiiiiiiiHiniiiiHiiiiiiímiiiiiiiiiiiummiiHiiiiiiiniiHiiiiř
• Stojíme-li před Staroměstským orlojem v Praze a systému môže trva ť roky.
obdivujeme-li se jeho krásným apoštolům, vydáva Najväčšie americké tlačo
jícím se na cestu každou celou hodinu, připomínáme vé agentúry sa rozhodli.
si, že jejich tvůrcem je Vojtěch Sucharda, který by
sé 16. ledna dožil 95 let. Jeho bratr Stanislav je že zatiaľ budú predsa len
autorem pomníku Fr. Palackého. Vojta Sucharda, so používať Wade-Giiesov sy
chař a řezbář, je rovněž tvůrcem portrétů Hilber- stém. Tento spôsob trans
ta, Mockera, Wirtha a Kysely, jež jsou umístěny v kripcie má však v e ľa
srdečne zve na
novém triforiu chrámu sv. Víta v Praze.
• V květnu 1940 vyšel sborník “ Věčný Mácha —
Památník českého básníka” se dvěma příspěvky Pav
la Eisnera, který v tu dobu byl již proskribován.
Výroba a prodej
Byly to stati “ Máchovo vtělení v tvar” pod jménem
kvalitních
Jan Orel, a “ Symposion máchovské” podepsané jm é
kterou pořádá k zahájení fotbalové sezóny
klenotu
nem Vít Sochor. O vydání sborníku a o to, že do ně
V SOBOTU 17. ÚNORA 1979 OD 7.30 HOD. VEČER
ho mohl ještě tehdy přispět Pavel Eisner, který se
MARTIN FORETT
V RESTAURACI EDY ZLATÉHO, RHEINLAND,
narodil 16. 1. 1889, měl hlavní zásluhu Jan Muka9-13 Drewery Lane, Melbourne
řovský a Antonín Hartl, a kromě obou i Josef Hora,
Miller House,
Josef Kopta, František Křelina a Miloslav Novotný.1
K poslechu i tanci hraje profesionálni kapela Edy Zlatého
357 Lt. Collins St.,
Po válce vydal Karel Voleský sličnou knihu Eisne
Vstupné včetně prvotřídní teplé večere $ 12.00
Melbourne-City
rovu “ Na skále — dvanáct zastavení máchovských”
P řijď te se dobře pobavit na našem večeru,
s kresbami a grafickou úpravou Otakara Mrkvičky,
tel. 67-3863
jejím ž úkolem bylo “ prokázat ■— v plné shodě s pře
Též zakázkové práce
kde bude naše zábava, naše hudba a jídlo po našem.
svědčením Masarykovým — světlonošskou příkladKrajanům
Rezervování stolů: tel. 306-4202 (Krepčík), 598-5756 (Chrpa), 336-7524 (Košňar)
liost Máchova rekovného paladinství pro každý dne
velká sleva
šek, každý náš života hodný zítřek” .
(Pokračování na straně 6)
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Dva roky Charty 77
Západoněmecký týdeník "Der Spiegel" zveřejnil rozhovor s mluvčím Charty 77, českým dramatikem
Václavem Havlem. V úvodu Spiegel připomíná, že Havel se funkce mluvčího Charty v květnu 1977
vzdát, nyní ji však opět přijal. První otázka zněla: Proč?
.
Havel odpověděl: "To je trochu složité. Hlavní důvod je, že chceme ukázat v dané situaci — kdy se
totiž moc snaží Chartu definitivně zlikvidovat — že tu ještě jsou její zakladatelé, že se o Chartu za
sazujeme a že ji podporujeme. Politická policie reagovala tak, jak se daio očekávat. V polovině listo
padu jsem byl pozván k výslechu, který trval celý den. Několikrát mně přitom pohrozili, že moje pod
míněné propuštění na svobodu — to bylo v březnu —může být opět zrušeno, jestliže budu činný jako
mluvčí Charty. Znamená to, že musim počítat s tím, že se zase vrátím do cely."
Spolupracovník &piegei-u se pau tazal Havla, co
Spiegel se pak tázal Havla, jaký význam má Char
on a jeho přátelé soudí o iniciativě Socialistické in
ta dnes, dva roky po svém založení.
Havel řekl: “ Charta má tytéž perspektivy a stej ternacionály.
Havlova odpověď: ''Přirozeně, že považujeme tuto
ný význam jako při svém začátku. Upozorňuje na
porušování lidských práv. Dělala to dva roky a bude ideovou podporu za cosi velmi krásného. Podpora
to dělat i nadále. Podle mého názoru má tato čin každé závažné politické síly má pro nás životní vý
znam. Podpora Socialistické internacionály na druhé
nost velký význam.
Charta bude nadále pracovat ták jako dosud. straně ovšem neznamená, že se Charta 77 sama po
Přirozeně, tak jako v každém hnutí, existují i zde prob važuje za součást socialistického hnuti. Spektrum po
lémy. Myslím si, že jak doma, tak v zahraničí se litických názorů uvnitř Charty je velice široké a
od nás očekává více, než jsme fyzicky schopni vy omezit je na jediný politický směr by znamenalo ne
konat. Charta nemůže každý třetí den zveřejnit no přípustný pokus si Chartu přivlastnit.''
Rozhovor pokračoval otázkou: "Jste i daleko za
vý dokument, v němž by se zabývala všemi problé
my. často slyšíme, že se pod stoupajícím tlakem československými hranicemi známý dramatik. Jaká
v Chartě objevují příznaky únavy, že jsme sraženi, je současná situace českého divadla?''
Havel konstatoval: "Pokud jde o české divadlo,
že v hnutí Charty dochází k rozporům a sporům.
To vůbec není pravda. Charta netrpí kôrnatením jsem dnes asi nejméně kompetentní, koho se mů
cév. Můžeme však dělat jen to, na co naše síly žete ptát. Už sí ani nevzpomínám, kdy jsem byl v
divadle naposled. Jsou ta přinejmenším dva důvody:
stačí.”
Za prvé — vím, co se dá cd pražských divadel oče
Spiegel připomněl, že Charta nedávno zaslala do
pis generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimo- kávat. Vím, kdo jsou ti povolení autoři, herci a
vi a šéfům vlád těch zemí, které podepsaly helsin ředitelé, a kdybych šei do divadla, věděl bych už
ský protokol — a zeptal se Havla, co od té akce předem, že to bude nuda.
Za druhé — kdybych se přece jen odvážil jít do di
očekává. .
Havel: “ Především jsme chtěli ukázat, že Charta vadla, mělo by to divadlo kvůli mně nepříjemnosti.
ještě žije. Chtěli jsme však také jednou seznámit Nemohl bych zabránit, aby mne lidi nepoznali. Před
západní veřejnost s podmínkami, v nichž musíme stavení by byli ih n e d informováni, mělo by to admižít a pracovat, s podmínkami, které si jen velmi ■nistrativní a policejní důsledky. Přesně by se zjišťo
valo. zda jsem se s někým setkal, s někým mluvil,
málo lidí na Západě může vůbec představit.
To, že jsme náš dopis adresovali panu Waldhei- po představeni se viděl s herci. Zajímá se o to po
movi a šéfům vlád, má svou logiku. Už skoro dva licie. národní výbor, ministerstvo kultury. Takže je
.
roky se pokoušíme o dialog s naší vlastní vládou — lepší. když se návštěv divadel vzdám.”
Na poslední dotaz hamburského týdeníku — zda
a zatím bezúspěšně. Podmínky se stále zhoršují,
pronásledování se stupňuje, z naší činnosti se dělá policie nezasahuje alespoň do Havlova soukromí —
kriminální záležitost. Za takové situace máme prá řekl český dramatik:
vo se obrátit i na vyšší instanci, než je naše vláda.”
"Ode dne. kdy jsem znova přijal funkci mluvčího
V další části rozhovoru Havel upozornil na někte Charty — jsem přirozeně opět stále pozorován. Ne
ré příklady akcí pražské vlády proti stoupencům ustále mne sleduje několik tajných policistů, kteří
Charty: “ Posledním je případ mluvčího Charty Ja fotografují a legitimují každého, kdo mne pozdraví
roslava Šabaty. Je tu však celý trend naši činnost anebo chce se mnou vyměnit pár slov. Musím se
znemožnit. Tak třeba případ Jiřího Chrněla. V tom velmi namáhat, abych svým přátelům různými po
to případě byl poprvé v sedmdesátých letech nejen sunky naznačil, že mne. nesmějí zdravit a že by
zcela porušen příslušný paragraf trestního zákoníku, se neměli pokoušet se mnou hovořit. Ale to už je
ale úřady také porušily v sedmnácti bodech ustano součást našeho života, i když není lehké si na ni
vení trestního práva. Nedaly si už ani námahu před zvyknout. To hlavní, myslím, je, aby si na ni ne
stírat právo a legalitu. Tak by se mohly zase vrátit zvykli lidé na Západě a něco takového nepovažovali
strašné doby padesátých let — to co popisuje Sol- za normální.”
ženicyn ve svém Souostroví Gulag. — i když doufám,
Podobný rozhovor poskytl Havel švédskému de
že se to nestane.”
níku “ Expressen” .
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14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3004
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(.roh Arthur Street;
informujte se u nás o podstatně snížených
cenách letenek do Evropy a Ameriky
Zařídíme pro Vás cestu kamitoii — letadlem, t
lodí, autem — včetně ubytováni, plného za
opatřeni, místmcn informaci — a obstaráme
potrebne doklady (pasy, víza atd.j. P n organi
zovaní obchodních cest můžeme Varn být vemu 2
_ nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu 6
•vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných}
•
O B R ATIE SE S DŮVĚROU
|
(česky neo Slovensky;
0
NA PANI E. WQl K oyou }
.
> íeieion 'Aot-óitt,
9
v pripaae nutnosti po noamacn ozo-loiy
}

s
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Jan Palach
Avšalom Kur
Já nevím, kao organizuje neoo vyrábí idoiy rmaaeže — kao uain ivooeiovu cenu za revommonarstvi
a jak se stává, ze si studentstvo svéta Dere za vzor
prave postavy z "rudého světa", to je z levého křiaia našívá, aie já mám ideálního kandidata, který ma
pro to "všechny nutně” předpoklady: chlapce, který
uyi dokonce opravdovým komunistou a který oběto\ai život za pacifistickou ideu, chlapce, který bojo
vat proti útlaku a strin s senou všechny studenty
na sve univerzitě a ve vlasti k odporu proti nejprokietějšimu imperialistovi naší generace.
Nevím všaa, proč o něm každý mlčí, proč žádná
dívka nenosí jeno tvář na svém tričku, proč se o
něm žádny fiímový herec nezmíní při rozdělováni
''Oskarů" a proč je "out of bounds” na plakátech
a transparentech studentů po celém světě.
j e to Jan Palach, Cech, kterému bylo 21 let, když
před deseti lety zemřel.
V obchodech s postery “ jd e” právě Che! Právě
Che Guevara! v hlavním měsíé Kuby vystavují prý
ve zvláštním muzeu jeho uťaté ruce v rukávech
partyzánského pláště. Studenti západního světa na
podobují jeho plnovous. Měl totiž revoluční vousy
podle všech předpisů . . . a na přístavištích Seiny v
Paříži a na záchodcích univerzit píší neznámé ruce:
“ Che ž ije !” — P r á v ě
Che!
Právě Che Guevara, který hlásil po jihoamerických
státech poselství zabíjení a svým ■heslům propůjčo
val výbušnosť — dynamitem .. .
Jak je možné, že deset let poté, co Jan Palach
shořel ohněm boje za svobodu v plamenech pacifismu
a komunismu s lidskou tváří — jak je možné, že ho
studenti dosud neobjevili? Jak je možné, že ve Woodstocku nenosí knoflíky s nápisem “ Remember Jan
Palach!” ? že na Západě nebyl složen žádný hit
“ Pochodeň- z Prahy” (kromě písně Šaloma Chanochra a Arika Einsteina “ Píseň, v níž jsem snil
'o Praze” )?
Zrození hrdiny
Před deseti lety v srpnu šel český národ spát v
jasné jarní české noci a probudil se v černé ruské
zimě. Pásy ruských tanků rozdrtily hranice na ma
pě, svobodu člověka na papíře a naděje v srdci sou
sedního národa. Vypukla vzpoura silničních ukaza
telů. Bezmocní. Češi obrátili všechna návěští, aby
zmátli cesty okupantů v zemi, která není jejich. Ale
těžké tanky drtily před sebou všechno a když Že
lezná opona opět spadla, byli češi a Slováci opět
na východ od ní.
Jan Palach, student filozofie, provedl ČIN — za
pálil sám sebe v srdci Prahy — veřejně! Pacifista,
milující svobodu! Ani pražský biskup neodsoudil ten
to čin jako sebevraždu. Naopak! V pražských ka
tolických novinách oznámil: “ Jan Palach předal své
tělo ohni za vlast!”
Filozofická fakulta pražské univerzity, kde Palach
studoval, uveřejnila prohlášení: Jan Palach to udělal
ve jménu těch, kdož nevidí žádné východisko a ne
vidí možnost politické aktivity v zemi, kde byla ob
čanům vzata základní lidská práva.
Ano! Poté, co v sobě našel odvahu Jan Palach,
našli odvahu,také biskup a fakulta. A nejen slovy,
která jsou v okupované zemi už sama o sobě hrdin
stvím.
.
(Pokračování na str. 6)
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práce

Jan Palach

(Pokračování se str. 5)
Ve starobylé Praze sledovalo půl miliónu občanů
pohřební průvod. Množství svíček hořelo v oknech
domů v ulicích, kudy šel průvod a balkóny byly plné
plačících. Dvanáct západních dopisovatelů bylo z
ČSSR vypovězeno a ti, kteří směli zůstat, nám sdě
18 Gilmore Rd., Doncaster, V íc. 3188
lili dojem starších lidí: Účast Čechů a Slováků z
Telefon 848-1496
celého světa na pohřbu Jana Palacha byla ještě větší
než při pohřbu ministra zahraničních věcí Jana Ma
saryka .. . Novináři sami hlásili, že šok, který způ
sobila Palachova smrt, lze přirovnat k šoku Ame
riky po zavraždění Johna F. Kennedyho.
Týden po Palachově smrti se policie srazila s
dvěma tisíci studentů a mladých dělníků na Václav
ském náměstí; chtěli na pomník sv. Václava vy
u první pozlacovačské firmy t Assšrálií
věsit československou vlajku, zasypat jej květy, obra
zy Jana Palacha a hořícími svíčkami. Policie za
útočila obušky, ale mladí, jimž Palachova obět vza
MAJITEL J. KOŠftAJt
la strach, hvízdali a přijali policii výkřiky “ Sovět
ské Gestapo!” Nastalo zatýkání. Část mládeže se
514 Riversdale Rd., C a n b c m B , Vše.
dala na pochod k Hradčanům. Také tam se zatýka
(proti tržnici) — Telsfo* S2-573S
lo. Okupanti přerušili zádušní mši v jednom z hlav
Umělecké reprodukce na skladě v e ■reškém výběru
ních pražských chrámů a symfonický koncert, po
řádaný na paměť Jana Palacha.
Krajanům poskytnesne 15% sievs
Jan Palach doslova zanítil oheň vzpoury!
Pomník, který se stal inspirací.
Český národ dostal v Janu Palachoví vzor, s nímž
j d i i u m i m i h n u imHiii i « x ; i i i i » n s m » ! u i m u >i m i:j se může ztotožnit. Svou smrtí mu Jan Palach ode
r
vzdal odpor a vzdor. ■
s
Provádíme v e š t a é peáce eptícké
E
Jeho hrob se stal -národním památníkem. Byl vždy
přesně. ryeMe a xa Hevaé ceny
E obsypán horou květin a na strom, který roste za
hrobem, byly tajně připevňovány básně svobody ne
známých autorů.
Půldruhého roku po jeho smrti dali noví vládcové
ČSSR odstranit z jeho hrobu na Olšanech náhrobní
573 Hampíon Sí,
desku. I pomník člověka, který proti okupantu ne
zvedl ruku — i ten strašil — svým tichem, svou si
Banspíon, Víc.
lou, tím, že byl pomníkem osvobození od strachu..
Na Západě však na Palacha zapomínají. V Kali
Tešeřoa o98-5/56 E fornii právě obdivují “ rudého Dannyho” , který se
vzbouřil proti francouzské demokracii tím, že házel
kamení na francouzské policisty. Jaká odvaha! Jak
nedostatečný smysl pro proporce! Jaké selhání při
výběru hrdinů! . . .
■
Na Západě je “ slepý obdiv” asi opravdu — slepý.
Z izraelského listu Ma’ariv přeložil Fredy W.
luniiHiíimsiTvšeho druhu provádí odborně
reg. stavitel s 251etou praxí

(Pokračování se strany 4)
• Jaroslav Jeremiáš, slibný hudební talent, jehož roz
běh byl násilně ukončen předčasnou smrtí 16. 1. 1919,
sudoval na pražské konservatoři jako žák V. Nová
ka.. Po krátkém působení na otcově hudební škole
v českých Budějovicích a kapelnické činnosti v Lub
laňské opeře žil v Praze jako hudební pedagog a
klavírista. Jero oratorium Mistr Jan Hus manifesto
valo ve válečné době jeho postoj k otázce smyslu
českých dějin a bylo významným potvrzením pozoru
hodné ideové linie celé rodiny Jeremiášů, lpějících
na táborské tradici. J. Jeremiáš se narodil 14. 8.
1889. Zajímavé je i jeho úsilí o operu Starý král na
námět Kemmy de Gourmonta, jejíž provedení však
Kovařovic odmítl -s poukazem na její nároky v době
války neproveditelné.
• Operní pěvec a režisér opery ND v Praze Hanuš
Thein skonal 30. 12. 1974 na studeném nástupišti
pražského nádraží. Nedávno vyšl-a jeho kniha Žil
jsem operou Národního divadla. Po 46 letech boha
té činnosti aktivního členství v opeře ND podal jí
prostou, ale vonnou kytici Národnímu divadlu. Ve
vzpomínkách na Otu Horákovou, Martu Krásovou,
Oldřicha Kováře, Emila Pollerta, Viléma Zítka, Sta
nislava Muže lze vystopovat jeho osobní vztah, vře
lost i lásku k těmto umělcům. H. Thein še narodil
17 .1. 1904 v Pardubicích.
9 Několikaleté přestřelky a žaloby německých mi
strů na české vyvrcholily r. 1407 na Karlově univer
sitě málo akademickým činem německého mistra Lu
dolfa Meistermanna, jenž udal vůdce českých mistrů
Stanislava ze Znojma v Římě z kacířství a dal si
žalobu potvrdit universitou heidelberskou. Té se na
skytla příležitost zasáhnout Prahu a jejího krále.
V chvílích nejprudšího národnostního napětí byla Kar
lova universita postavena před rozhodnutí neobyčej
ného dosahu — došlo pozvání na revoluční cirkevní
sněm do Pisy, svolaný v létě 1408 nátlakem univer
sity pařížské, aby odstranil pohoršlivou dvojici pa
pežskou. Konservativni německá většina odmítala kon
cil obeslat, Čechové projevili k tomu ochotu. Václa
vovi IV. připadlo rozhodnutí mezi obojím táborem
na universitě. Aby sjednal svému mínění na ní pře
vahu, zbavil Dekretem kutnohorským z 18. ledna 1409
cizince tříčtvrtinové většiny a propůjčil ji Čechům.
• V přízemním stavem zámku v Těchobuzi se na
rodila 18. ledna 1804 Antonie Adlerová, která se pro
vdala v roce 1821 za sklářského dělníka Františka
Kavalíra. Z jejích tří dětí se Anna později provdala
Jiří
za básníka a revolucionáře J. V. Friče a je známa
Také já dostal zápal pila. js k js e ~ utíkal z Tyr
v literatuře pod jménem Anna Sázavská. Ta přiměla šova domu do C-t-pdzS- avšak neumřel jsem jako
svou matku, aby napsala své vzpomínky. A tak vznik pan Vcstárek. nýbrž jsesx se zsdzsxC. aby zatím
lo dílo nevelkých rozměrů sice, ale velmi půvabné: zmizelo ar: o CH 434 a pčrrrar.
Paměti babičky Kavalírovy. Ant. Kavalírova, z jejíchž
PřišZ za Glinen tři ňředrftň z ptali se. kdo má
Pamětí dýchá hluboké mravní uvědomění, jež svědčí ú čeoí kníry fy VLÁČELA k K L A S , varní knihy a
o jejím zbožném vychování, zemřela v Sázavě 31. jm f majetek. Jeden s ssá! na OQrův stůl a ptal se
března 1879. Jest pohřbena v rodinné hrobce na sá po sejfu s n č trrý m í š p e k y . To š Glín zahákl ma
zavském břehu pod Nechybou.
líčkem levý kertek úst. m t á i l ret až k zubu č. 7,
0 Před sto léty — 18. 1. 1879 — se narodil na Brej- blýskla se riatá kanasta. Jesfiná v celém chrupu, - a
chově statku v Tedražicích, odkud pocházela jeho
matka, František Stupka, jehož životní dirigentské
— Tady! Vyndej á aa.
.
,
dílo bylo spjato s dvěma orchestry: v létech 1919-1939
A když višeL že sesi Savek dá! seči na jeho stole,
s Českou filharmonií a v létech 1946-1956 s Morav
řekl ještě: — JestE vám m EeradL milej s. (s. =
skou filharmonií. Oběma tělesům přinesl velký a stá
soudruh, jak ež jsesa aa ta. s. Párieado. upozornil,
le nedoceněný vklad, o čemž svědčí kniha Vladimíra
Šefla “ O věčné touze — příběh dirigenta, národního tj. drtih s jinými draky. např. s třm i, co přišli za
Olinem. aby čepíasfcý pivovar p a tři celému našemu
umělce, profesora Františka Stupky” .
.
• Téhož dne roku 1934 zemřel - hudební pedagog, národa), tak vy si teď d itá te prděl co já chleba.
profesor Otakar Ševčík, z jehož žáků prosluli Jan Hybaj dolů.'
Ten soudruh slezl, n eefeí vsak ihned na vyhřáKubelík a Jan Kocián. Horažďcvičtí vzpomínají s
úctou tohoto svého rodáka a označili jeho rodný dům ; těm místě prípis., v němž se s okamžitou platností
I zakazovalo vaření čepínskéi» " z důvodu prosaková
pamětní deskou.
• 19. 1. 1929 se narodil ve Vodňanech František He- ní vody hřbitovní do pivovarské studně” . — Můj bo
\ítes, jeden z členů z druhé poloviny 19. století zná že. polkl Ernin tatínek, když mu Olin připiš ukázal:
mé vodňanské trojice. Studoval na píseckém gymna — z íý vody se vaří už tříasedmdesát let a ten hřbi
siu a ve Vodňanech prožil léta 1883-1896 jako maji tov je až v Chlumci. To nemysle] vážně!
Avšak to byl konec čepínskéko piva. -t
tel lékárny na náměstí. Tohoto města se týkají jeho
Něvám přesně, který den se přestalo vařit, ale
maloměstské povídky a humoresky i přírodní obráz
ky a nerozsáhlé, ale zajímavé memoáry Vodňanské bylo to jistě v tom roce zjara.
Tehdy také, ráno na štědrý den. si jiní úředníci
vzpomínky.
• Před deseti léty, 19. ledna 1969, soustředil Jan přišli pro Oldřicha Vlačihu. odvedli ho do krajského
Palach oči celého světa na agónii své země. Zemřel vězení a hned mu tam pěstí vyrazili tu zlatou ko
ve jménu svobody! Palachova smrt nás zavazuje. runku, co ji ukazoval jejich soudruhům.
Vyletěla mu z úst, ale že mu chtěli dát ještě
Žádá od nás nikoliv následování jeho činu, nýbrž
čisté svědomí, svědčící o tom, že nezapomínáme a mnoho dalších ran, byli tak zabráni, že si jí ne
povšimli.
_ nezapomeneme na těžký úděl domova.
Olin ji viděl, jak letí, jak se kutálí pod kamenné
(Pokračování na str. 10)

J. KŮTKA

RÁMUJTE

ANTOVNE GALLERTB

f. Optičtí Service

CHO C H LAKOV
G r uš a
umyvadlo v rohu vyslýchárny a řekl si — jestli teď
koupím pravej hák, hodím se tam a chňapnu po ní.
Na tom záleží všecko.
Pravička toho s. referenta štěkla, Olin ji zachy
til, hlavu zhoupnul dozadu, do mrtvého bodu, zů
stal v něm chvilinku trčet a pak se skácel. .. mrtvě
a co možná pravděpodobně, tj. nezřetelně na bok, aby
mu pád byl věřen.
Korunka ležela na dlaň od jeho dlaně. A přece
tu vzdálenost nebylo možné překonat. — Vůl, řekl
si Olin, — nestrefil mě!
Věděl, že ke zlatu musí být donesen jedinou ra
nou, věděl, že některý z těchto mužů (buď soudruh
Dlab nebo soudruh Fafka) se jím musí do korunky
'strefit. Jak úder tak směr musel však těm dvěm
být vsugerován vhodným pózováním a předstíraným
odmítáním právě těch nejžádoucnějších ran.
Soudruhu Pavlendo, to byl z p ů s o b , o němž mi
Olin později prohlásil, že umožňuje člověku (když
pomineme mdloby),
necítit
rány
a vidět
sám sebe jako cosi třetího mezi já a oni.
Olin tvrdí, že je přestal vnímat a že u vědomí
tohoto objevu se usmál. Ani s. Dlah ani s. Fafka
to nemohli spatřit,. neboť v okamžiku, kdy se tak
stalo, ležel Olin už na korunce, přikryl ji a ulovil,
a z radosti nad tím se smál do svých rozcároVaných
a visacích dásní.
\
Tento úsměv bych kvalifikoval jako
vnitřní
vnější,
protože na rozdíl od pouze vnějších
úsměvů, kdy je odsumírováno i určité množství ener
gie druhým osobám, a na rozdíl od úsměvu vnitřní
ho, kde všechno náleží jenom jedinému smáčí, zde
je plný venkovní výraz přítomen současně se svým
naprostým utajením.
Olin měl tu korunku i na samotce. Myslel na ni,
když se mu zdálo, že se zbláznil. Nahmatal ji a
znovu např. začal vnímat čas. Svaly zármutku (podle
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Jiří Gruša: Dotazník (68 Publishers, Toronto 1978)

Román, vedouci do kriminálu
"Jiří Gruša byl vzat do vazby, protože napsal. Pouze napsal. Kniha nikde
nevyšla. Já ji četl před rokem v rukopise jen díky tomu, že je Gruša kamarád.
Po přečtení jsem byl pobouřen a jsem dosud. Pobouřen tím, že ji mohu číst
jen já a už nikdo jiný, protože je to snad ta nejlepší kniha, jakou jsem kdy
■četl. Byl jsem pobouřen, že nemůže vyjít tiskem, ^že se nemůže stát středo
školákům tím, čím mně byl Hrabal v polovině šedesátých let. Symfonie českého
jazyka a básnické duše, rytmus a zpěvnost lidové písně, jasnými a zřetelnými
tahy jakoby se v ní obrodila česká krajina, pohybují se v ní lidé živí, které
jakobych poznával a procházejí jí dvě století české historie ve vymyšleném
městečku Chlumci. Je to jedna z těch knih, po jejímž přečtení člověk zřetelněji
vnímá, stane se bohatší a citlivější, lépe rozumí sobě a více začne obdivovat
život. Je to kniha, kterou kdybych mohl vlastnit, určitě bych se z ní naučil
zpaměti citovat, jako se cituje ze Švejka. Četl jsem z ní pasáže kamarádům, a
se ženou jsme si ji dvakrát přečetli nahlas, a kdybych se nestyděl, donesl bych
Grušovi velkou kytici a demižon vína . . . "
Tak ocenil Grušův ro
mán
Jaroslav -Hutka 8.
června 1978, několik mě
síců předtím, než vyšel u
škvoreckých v Torontu, a
několik měsíců předtím,
než populární zpěvák sám
mohl vycestovat z vězení,
které se nazývá ČSSR.
Jiří Gruša sedí podle na
šich informací stále ve vě
zeňské cele. Protože na
psal krásný román.
K Hutkově charakteristi
ce, výstižné, b yť trochu
nadnesené
přátelským
vztahem a rozhořčením,
je jen málo co dodat. Grušova metoda odpovědí na
imaginární a přece tak

prezentní dotazník, pito
mý, jako všechny kádrovací dotazníky jsou, není
novinkou. Použil jí už ně
mecký spisovatel Ernst
Salomon v knize se stej
ným názvem, v níž odpo
vídal na otázky denaeifikačního dotazníku a mož
ná, že už někdo dřív. Grušovy odpovědi ovšem ne
sou nezaměnitelné znaky
českých poměrů. Druhá
světová válka v nich tvo
ří jen jednu z epizod. Vy
padá také docela jinak,
spíše jen jako pozadí, na
němž se rozvíjí život Jana
Chrysostoma Kepký. Ten
hle nehrdinný hrdina za

zjištění O. Vlačihy má zármutek své vlastni sval
stvo) se uvolnily, a třebaže tu “ pořád zůstával po
cit, že civím z rakve” , nebylo to už do bezčasí. A
tak nahmatal tu korunku a začal, počítat v číselné
soustavě (aby tu byla nějaká záruka měření), kde
nejvyšším číslem byla šestka, (v dotazníku označu
jící “ třídní-sociální původ” ) a kde vynásobených
5 x 5 dávalo jedenačtyřicet. Trvalo osm měsíců než
se Olin vyučil natolik, že by v tom algoritmu mohl
rozmlouvat i s velmi vzdělaným člověkem.
K rozpravě si ho však pozvali jenom soudci a
oznámili mu, že v jejich algoritmu se těch osm mě
síců rovná deseti letům, a Olin takřka ihned na to
sestoupil pod zem, do uhelného dolu.
'
—
★ —
V dole žilo mnoho lidí, ale už jenom jediný kůň.
Jmenoval se Hlavatej. Olin se jmenoval Smrťák. Do
stal to jméno, protože zhubl. Ovšem i tak tlačil po
kolejích vozíky s uhlím. Řinčely svážnou, dole se
sčítaly: 5 x .5 dávalo zase 25, a to bylo dobré.
Dobré byly také Hlavatého oči, vypouklé jako
skarabeus.
Já jsem se probral z toho zápalu a koukám: je
korunovace Alžběty II. za anglickou královnu.
Vezou ji v kočáru, mně se to líbí. Druhý film,
ten hlavní, si však nepamatuji, protože zhaslo svět
lo. Vypnuli elektriku. V Chlumci, v Čepíně, všude.
Byla úplná tma. Zeptal jsem se Alice:
— Kdybys byla královna, co bys udělala nejdřív?
— Dala bych rozsvítit.
— Proč se tak zhasíná?
— Nemaj dost proudu.
— Kdo?
— Oni,
odpověděla Alice, nahmátla mou ruku,
vycházeli jsme ven. A já podle způsobu, kterým mi
odpověděla, jsem v zásadě pochopil, že “ o n i” jsou
ti u všech vypínačů.
To nebylo zlé.
—
★ —
Olin si také svítí na cestu.
V dole však musí mít světlo každý. V den koruno

číná stavem prenatálním
vyprávět svůj život, aby
učinil zadost otázkám, na
něž mUsí odpovědět, chce
li být přijat k firmě Gra
nit. Z tohoto stadia v mat
čině lůně si pamatuje
podrobnosti svého zploze
ní, které puritáni snad
označí za nevkus, které
však na konci dvacátého
století patří do literatury
právě tak jako ostatní
sexuální scény a prožitky.
Gruša před nimi necouvá,
neskrývá je za vágními
slovy, nazývá všechno, ale
všechno,
pravým
jménem, vulgárním, hovo
rovým, jako když mezi se

bou hovoří “ chlapi” . Přes
to ani tyto pasáže nepo
strádají půvabu, neboť
Gruša je dovede ozvlášt
nil poezií, která z porno
grafie vytváří náhle a ne
očekávaně
(přes hrubé
výrazivo) milostnou píseň
“ z úst jak lidu roste” .
Druhým podstatným ry
sem Grušovy prózy je
“ hrabalovština” . Učil se
u autora “ Tanečních ho
din” v mnohém směru. I
u něho hraje důležitý part
strýc Olin. téměř obdoba
strýce Pepina. ne docela
skutečný člověk, žijící svý
mi potrhlými představami,
horoskopy a neuskutečni
telnými plány. V Grušově
podání má však největší
vliv na protagonistu, kdež
to u Hrabala žije svým
životem, aniž podstatně
zasahuje do osudu dru
hých. (Zdá se, že si Gru
ša v takových postavách
libuje, povídka
“ Plášť
strýce Antonína” , otištěná
v německé antologii čes
ké literatury z let 68-78
“ Hodina Naděje” je rov
něž postavena na pábiteli,
který-to s pravdou nebere
(Pokračování na str. 8)

vace si např. Olin svůj kahan zavěsil do díry v
pracovních hadrech. Rukama potřeboval zakrýt rá
nu na čele. Znova se uhodil o kopnu. Čelo už mu
mokvá, jak je tu otloukáno. Sklonil hlavu a čekal,
až bolest odezní. Mezitím tam vpředu poodpluly skarabeovské oči. Kůň vypjal krk, chřípí mu zrudlo a
zvětšilo se.
Odfrkl a koleje začaly drnčet, rozduněla se zem.
U lanovky, kde stáli člověk a kůň, končila chodba,
tj. nebylo místo, kam uskočit. Olin to přesto zkusil,
item vysmekla se mu lampa a zhasla.
Tři naložené vozy, co se tam nahoře utrhly, jely
za Olinem a Hlavatým tmou.
A to bylo zlé.
—
★ —
— Mami, řekl jsem Alici, když postavila jednu
petrolejku na skříň před flanelem vyleštěná jablka
a druhou před zrcadlo, které mělo zdvojnásobnit jas,
— co bys udělala
potom?
— Kdy potom?
— No, až by se rozsvítilo. Co bys nařídila?
— Jako královna?
— Ano.
Ani moc nepřemýšlela.
— Vysvobodit Olinai
Petrolejky hořely, jablka jako vždy vyrovnaná na
skříni odrážela třpyt podobně jako to zrcadlo naproti,
šípkové víno ve velké nakládačce zářilo jako kostel
ní lampa s věčným světlem.
A bylo to fajn.
Vozy se totiž zastavily. První se pět metrů před
Olinem zakymácel, vylít z kolejnice a prásknul se
bou o stěnu. Další dva už se rozbily o něj. Z uhlí,
kamene, železa a dřeva byl najednou val. Ucpalo
to chodbu.
Olin viděl, že bude živ, zároveň cítil teplo koňského
těla. Tím tělem škubalo srdce.
To bylo taky fajn.
Odtud dál ta zlatá korunka putovala. Dala se tře(Pokračování na straně 8)

Zena město a básník
Josef Jelen

Znova jsem ho potkal Dneska na nábřeží
Praha byla tichá Němé zvony věží
houpaly se jitřně k slunci ve Vltavě
Řeka šeptala všem rybám o své slávě
jako jindy milenecky zbezradnělá
Hladina se dávným rytmem tanců chvěla
Dívky dívaly se vroucně přes zábradlí
Ruce vyzývavě na svá ňadra kladly
Každá odevzdaně o svých nocích snila
jako by ji vlna cele prostoupila

-

Čím je tělo ženy v nahém rozvlnění
Skutečností která podobenstvím není
Jenom řeka dodnes po ránu prý tuší
hudbu která prostupuje každou duši
po slynutí dvou těl slastným zajíknutím
lil.
Znova jsem ho potkal Zvony právě zněly
Praha zpoledněla On stál zpozornělý
nad svým němým stínem před portálem Víta
Jeho fantazie byla lačně sytá
Jeho soustředění příliš roztržité
Rouhavě i vroucně spílal Svatý Víte
rozvíraje náruč životu i smrti
Kolik žen měl vlastně císař Kare! čtvrtý
Proč se žádný básník lásky nedobere
Zvony dutě zněly lkavé Miserere
Denně prý je slýchal z torna Slavíčkova
Jak by asi M rtvý věž dnes domaloval
Mrtvý básník zato před portálem Víta
císařovy ženy smutně dopočítal
Zkameněly všechny Bože jaká škoda
XII.
Znova jsem ho potkal Na zámeckých schodech
právě odpočíval Čekal na přítele
na malíře jižních snů A obezřele
ověřoval barvy pastelových dálek
Nemiloval Prahu historických válek
Ale tenkrát v květnu po skončení hrůzy
dokončil sám Obraz Nepsal jako druzí
Rozevlátým veršem rozepsal se k jaru
Sen svých snů prý spatřil náhle bez oparu
pastelových barev — ryze historicky
Ted’ však odpočíval A zas labužnicky
vychutnával opar nad střechami města
Hrad byl nadýchaný Sady jako z těsta
Nakynuly Den byl z jitra nazlátlého
jako u malíře Jana Zrzavého
XIV.
Znova jsem ho potkal Kráčel ulicemi
které byly uličkami jeho mládí
Jako tažní ptáci vracíme se rádi
do hnízd které domovem jsou pro poutníky
Znova jsem ho potkal Myslel na básníky
kteří předešli ho Vždy tak nenápadně
Kam strom se nachýlí tam také padne
Teskně ohlížel se po svém vlastním stínu
Už si koupil hrob Už chodil ke Slavínu
Už se zaposlouchal do Máchova smíchu
Za noci se vracel k bezbřehému tichu
Otevíral okna Hvězdy vábil slovem
Hovořil prý s Alšem stoje před Žalovem
kde se všechny věky v míru potkávají
kde se ze života mrtví vyznávají
(Ze stejnojmenné sMrky)

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

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
>1. 046 - 818426.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St.,
SYDNEY
»vchod do Wynyard Stn.J
>(naproti pohyb, schotdům). Telefon: 29-7543<
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Román, vedoucí do kriminálu
(Pokračování se str. 7)
příliš vážně, je blázen,
který • “ miluje nadšenou
lež víc než pravdu” .) I
jiné paralely s Hrabalovým vypravěčským umě
ním by se v Grušově ro
mánu našly, ale přesto
bych tohoto prozaika, ese
jistu a překladatele (Sofokla a Corneilla) neozna
čil za epigona velkého bo
humilá, jehož poslední kni
hy čpí stereotypem. V
Grušovi je svěžest původ
ního viáění. A třebas i u
něho hrají asociace, zavá
dějící bleskově do zcela
jiného prostředí, do zcela
jiných dob, do kronik, do
památníků, důležitou raiL
má jeho román pregasniní děj, kdežto u “ 'vzoru"

přirovnává ke švejkovštiné.
Vyprávět děj Grušova
románu nerá možno. Je
tak složitý, vine se tak
podivnými a fantastickými
zákruty, že každý pokus
o shrnutí nutně selže.
Ohňostroj. nápadů, sklou
bený v hutný děj, protka
ný ryzí lyrikou a psycho
logickými ponory, přitom
dohrá učebnice českých
dějin za prasfesfaíefa pade
sát let. To je Gr&šur ro
mán ' “DataazMt"'. Keni
dohry~
£e jEj ctenia

tragický
*ežžH l , je k . ý a n p - ä x s y i f i
■I
* S5e ISIS.
ii„ t . ...íss p^j^riaá-ifjw-i
v ajtesa-tas?"
s ý is i proto, že je HterárHrabala existuje většžisM né nodootny, svérázný.
jenom hospodské vyprávě Wláy.r8í\ý a UázÄWBsaaaí
ní, které Václav černý DŮvahEsv. Otrsmoex r s r ir íL

Milí přátelé, přijďte mezi nás !
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
31 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171

odsudek nacistické okupa
ce a jejich nositelů, odsu
dek hurá-vlastenectví, nepronáší autor deklarator(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
ně, vyplývá z děje a je
Telefon 606-0904.
bezprostřednější než kde
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
koli jinde (zvláště tam,
lední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.
tíop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
kde uprostřed nejlepšího
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
vyprávěni oslovuje Jan
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
Chrysostom s. Pavleadu.
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
který mu v kanceláři 102 říme “ po našem” — jistě si u nás pochutnáte.
dotazník dal), Z hrůzy z
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
čisté přepěkné literatury
P řijď te si k nám zahrát volejbal, stolní tenis.
GnÉu režim zavřeš- z li 'nebo šachy. Uvítáme iniciatívu k založení dalších|
teratury. která tup^ťiá za '" d v ě tv í sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář. V. Bláha,
sebou všechny výtvory čs.
telefon 728-1170.
ifc ia ís iy , l y Háapý fř ofi-

KRAJANSKÉ ORGANIZACE V SYDNEY
^ Tělocvičná jednota Sokol, Československá obec
f legionářská, československé národní sdružení, čes -'
? £.<- etnický rozhlas, Dobročinný spolek sv. Václava,
v Společnost pro vědy a umění vzpomenou
10. výročí smrti Jana Palacha
na společném shromáždění v Sokolském národním'
domě, 16 Grattan Creseent, Forestville, v neděli <
trne 11. února 1979 ve 3 hod. odpoledne.
. . Ke. čessýni z^errNa Kanto shromáždění bude Otec Petr E liáš,
FtvS í*jpv Tis *« iT? jj
4. -^1
T’^e-^STäiP
sloužit polní mši, dále vystoupí pěvecký sbor spol
Q
-ilT t n ädž
ku sv. Václava a závěrem bude předneseno vzpo-1
miskové pásmo připravené místní skupinou Společcbjektrrismem ani o utvo
. nosti srn vědy a umění.
ření opozice proč : '
" ^ Zveme krajanskou veřejnost k co největší účasti.
272 aoveU y Rd., Ciovelly, NSW. 2031
|
tyto knihy prostě neos.
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
3
vují držitele moci tak- jak vsesamo. co se deje mimo ni. protože nesmějí vy
BYTU, RODIN. DOMKU, POZEMKO, |
by si přáli být oslovesL manipulační impulzy, mu cházet knihy desítek hod
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY, j*
Styčné body vznikají ná sí být právě tak manipu notných českých a sloven
PŮJČKY, ČI V ÝM Ě N Y BYTŮ.
|
hodou, jen natolik, nako lací. je dokonalá projekce ských spisovatelů.
J. S.
% lik držitelé moci tvoří část vlastního životního honP o zn .:
K n ih u
m ů že te
dostat též v HD.
Cena
Tel. 665-8033, p. h. 389-7036
| obecenství, na něž se kni zontu . . . ’
hy obracejí. Názor, že
Proto je autor ve věze S 6.25.
.Pr 1—
.*;; p a ti o yeho dt-e
tseapoc&jyfsy áova. která
-aagsal. v eseji & české a
sinwesáé SsE^EŤe na
a is «
strawárži ž á e n ě
opony. a která vyšla, v už

i

IBAKERLAND Reál Estatep* i*|
|
g
g
|

PAUL A. HERTZOG

(Pokračování se strany 7)
ba Němci Polifka, Sudeťákovi, který tu byl kočím
podzemního koně. Neříkal mu však Hlavatej, nýbrž
R A PP. Z radosti, že kůň žije, přinesl druhý den Olinovi kus chleba se slaninou. Olin vytáhl zlato, aby
zaplatil za ty věci. Němec ale řekl: — Taky sem
céjtyla, jak mýmu kůň srdce bít.
Nechtěl nic a vyprávěl Olinovi o svém dřívějším
Rappovi. Jel na něm k poli, kde stála sekačka při
krytá plachtou. Rapp se jí lekl a srdce se mu roz
bušilo, že to vnímal i jezdec. Nebo si povídali o
rejtarech, kteří totéž cítívali před útokem. Při té
řeči vstrčil Olin Němci zlatou korunku tajně do kap
sy (tj. korunoval
jeho
srdce, které milovalo
Rappa alias Hlavatýho silným lpěním. Anebo říkám
blbost?). Němec vyfáral (nebyl tu vězněm, jen za
trest nemohl sehnat jinou práci) a příště přinesl
buchtu, v které bylo zapečené z e lí. . . a v zelí i ta
korunka, od nynějška putovní.
'
— ★ —
*
Díval jsem se za Edvínem. Vzal petrolejku se
skříně, a že byla sobota, šel zabít králíka, přímého
potomka té ramlice hlazené za střelby, abychom měli
maso. Králík je fajn. žere jen trávu nebo pejř nebo
co zbyde z brambor. Maso přijde levně a ještě zů
stává kožka. Podle těch králíků je pořád ještě vál
ka. Edvin sliboval, že je dá pryč, až to skončí, ale
jíme je pořád. Buď je z nich sekaná nebo železná
polévka nebo jsou na paprice anebo pečení jenom
tak. Ale to já nemám rád, když mají ještě svůj tvar
jako zaživa. Dívám se na Edvina', jak si svítí na
králičí smrt. Lampu si postavil na stříšku králíkártny, na větev švestky zaháknul dva háčky, sotva je
tam dal, ten králík, který je na řadě, začne hned
pištět. Jak to pozná, s. Pavlendo, to mi vysvětlete?
Já zavřu oči, Alice řekne — co se má zabít, a ť se
zabije. Otevřu oči a králík už visí za zadní do půl
ky stažený, jako kdyby mu sundal Edvin kalhoty.
Nahoře se to leskne, lampa na to svítí, tatínek má
hbité ruce.
Špitnu: — Mami, kdybys byla královnou, co bych

byl já?
Usměje se: — Princ.
— A to bych musel jíst králíky?
— Ne, řekne, — jako princ by sis moh vybrat.
— ★ —
Potom Olin vstoupí do stáje a vidí: Hlavatej tam
leží. Natažený, oči pokorné a teskno v nich. Olin ho
prosí, aby vstal. Ale kůň se zdvihne nanejvýš do
kleku. Přijde i Polifka, přemlouvá toho koně, drbe
ho na šiji, kůň natahuje hlavu a lapě tlamou, jako
kdyby čistil jiného koně, jako kdyby tady byli ještě
ti dřívější tahouni.
— Dojdu pro štajgra, řekne Němec. Ale odchází
pod tou záminkou na vždycky. Zlatou korunku u
sebe; nestačil ji už vrátit.
V bandasce před Olinem je čaj s trochou rumu.
—■ ★ —
,
Pozn. o tom Hlavatým:
Aby si co nejvíce představil cválání, museli s ním
vyfárat a on ještě chvilku žil. Tolik se zaradoval,
že s ním vyšli za bílého dne na dvůr; kopyty začal
bušit o zem. Čelo zdvihl, taky otlučené o kopný jako
to Olinovo, zadíval se ke kancelářím, kde seděl bachař na lavici a srkal polívku z jídelní mísy, nebe
bylo červnové, směrem k horám hustý kouř, vysoký
a stoupající z komínu nad strojovnou. Hlavatej zařechtal, rozběhl se, tj. zapotácel se, veselý a hříběeí
i v tom potácení, jako kdyby běžel slézovou loukou
a pod nohama se mu pletl hospodářův pes a chlapec,
syn hospodářův, a jako kdyby ta bolest v nohách
byla od trnů. Stačí ukázat kopyto chlapci a všecko
zas bude dobré.
Je tady také řezník a říká, aby mu koně naložili
do přistaveného auta městských jatek.
— ★ —■
Olin si lokne z té bandasky. Ještě jednou a ještě
jednou. A že je pořád hladový, hned se opije. I jeho
odvezou pryč, za týden po tom koni. Tábor se ruší.
Přijedou zabílené autobusy. Napěchován těsně k oknu
dívá se Olin kosočtvercem neboli kundou vydrápanou
nehtem na všechny křižovatky. Když autobus potřetí

odbočí na západ, je jasné, že jedou do Krušných hor.
Řekne to ostatním.
— Tam už je v srpnu cejtit mráz. odpoví někdo.
Ale první, co ucítili, byla střelba. Stáli v řadě a
z věží typu Mír a Družba (tak se úředně nazývaly)
stříleli strážní jen tak. Přesněji, aby se střelba d a l a
c í t i- t ,
nebo aby se dopředu o ničem nemohlo
pochybovat.
A možná, že to byla i čestná salva pro Chochlakova, inženýra lidských duší, Trifona Fjodoroviče.
Toho tlustého obra s hlasem, který mu někdy vyne
chával a měnil se v sípot.
— Krú-gom,
špitl bachařovi vedle, sám nikdy
nastoupeným vězňům nevelel. A bachař zařval: — Ce
lém vzad!
Řady se otočily.
Trifon Fjodorovič si je prohlížel. Hlavně záda, kle
nutí. Měl jakousi svoji metodu, aniž bylo jasné, čím
je zdůvodněna. Kdo se mu zalíbili v této pozici, krá
čeli potom husím krokem přímo k inženýrovi. On si
každého prohlížel, svaly každému prohmatával, pleť,
vzhled i výzor oka. A všem zuby. Kdo ještě měli v
zubech nějaké.zlato, odbočovali vlevo. Ti už vyplombovaní odbočovali doprava. Mohli do práce rovnou,
beze všech průtahů.
Mezi nimi se Chochlakovi líbil i Olin. Nezbavil se
své vyzáblosti, ale zešlachcvatěl, přestal b ý ť smrťák.
Inženýr ohmatával masité snopce jeho pažního sval
stva, usmíval se a sliboval strýčkovi, že ho pošle
na zvlášť zajímavou práci, — Kúriť budeš, slibo
val mu a zároveň mu pokynul otevřít ústa. Když se
v nich nic neblýskalo, přidal ještě: — Kúšať búděš,
a zatímco závěrečným gestem Olina vykazoval mezi
vyplombované, zažertoval s ním, pohrozil mu otcov
sky svým tlustým prstem a odepřel mu pohlavní styk,
tj. přesně řekl: — No ně jeb á ť! Jebáť vospreščájetsa. A strašně se smál a bachaři se také smáli,
ačkoli ten vtip už tolikrát, tolikrát slyšeli.
Item: i ten Vlačiha se zasmál.
Co do druhu byl jeho úsměv zase ten vnitřně-vnější.
Z knihy “ Dotazník”
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Boris Karloff — Frankenstein

RADIO JEREVAN

Jiří Sýkora
Americká spisovatelka Cynthia Lindsayová je známa několika svými knihami o Hollywoodu a o slav
ných osobnostech filmového průmyslu. Její nejnovější knihou "Dear Boris" je vděčná a zasvěcená vzpo
mínka na jednoho z nejpopulárnějších herců na světě, jenž byl záhadou v životě i před filmovou kame
rou, Borise Karloffa, jehož nejznámější rolí byia postava ve filmu "Frankenstein".
Vzpomínáte na čas, kdy jste se v náručí babičky
mohli krásně bát, když vám předčítala z Erbenovy
“ Kytice” o osobě pod plachetkou hnáty křivé či o
umrlci, jenž kolem půlnoci nervózně korzuje po hřbi
tově anebo o vodníkovi, jenž spáchal tu strašnou
plánovanou vraždu? ó ano, sohlasím, to byly krásné
časy. Polednice, Klekánice, Vinca s pytlem, Bezhla
vý rytíř, jenž nosil hlavu podpaždí místo diplomat
ky, — ti všichni, všechny ty báječné nestvůry a
podivní tvorové vstoupili kdysi dávno do našeho pod
vědomí a čas od času nám nezištně připomínají,
že jakýmsi zásahem absurdity je nám příjemné, když
se můžeme v teple a bezpečí dosyta bát.
Dospělý člověk nosí onu zvláštní touhu po pří
jemném ■strachu s sebou. Například téměř ve všech
hudebních komediích Voskovce a Wericha najdete vý 
stup, jenž je založen na strachu. Jeden z takových
výstupů, jak si možná vzpomenete, vrcholí písničkou
“ Já bych vám nebyl sám přes noc ve starodávném
hradu — není tam klidný spaní — chodí tam BQá
paní” . . . Což ve skutečnosti znamená “ chtěli by
chom být ve starodávném hradu a Bílou paní máme
rádi, protože se jí můžeme pěkně bát” . Od svého
začátku to byl film, jenž suploval umění babiček a
poskytoval nám v bohaté míře příjemný, společné
sdílený strach v bezpečném teple plyšových sedadel
biografů. Americký film dal světu jednu z nejzná
mějších strašidelných postav, doktora Frankensteina. V tomto filmu vytvořil rolí neméně slavný herec
amerického filmu, Boris Karloff.

žitostně strávili v temném kinosále, že existují věci,
jež se zjevují v noci, kdy se vám sevře hrdlo dě
sem a hrůzou. . .
.
Boris Karloff vyvolává tisíce vzpomínek; především
ovšem vyvolává obraz Borise Karloffa v roli nestvů
ry, již stvořil šílený vědec Frankenstein. Zvláštní
je, že většina diváků chová v paměti, že Franken
stein byio jméno onoho. za pomoci vědy stvořeného
kraťase. Ve skutečnosti — tedy ve filmu — je Frankenstein jméno doktora, jenž nestvůmého umělého
čiověka stvořil.
Americká spisovatelka Cynthia Lindsayová se s
hercem Borisem Karloffem seznámila na začátku tři
cátých jet. Krátce poté, c o . skončila studia, začala
pracovat v Hollywoodu. Tehdy vládla v celém světě
hospodářská deprese, ale Hollywood.byl navzdory
tomu v období tak zvaného zlatého věku. Boris Kar
loff, vzdělaný a jemný Angličan, se tehdy ještě jm e
noval Wiiiiam Henry Pratt. Pocházel z vyšších vrstev
britské společnosti a jeho rodina se na jeho diva
delní činnost dívala s určitou nepřívětivostí — jako
na něco, co se nemá a co se jednoduše řečeno nesíuší nazývat důstojnou kariérou.

Z Wiliiama Henryho Pratta se stal Boris Karloff
v Kanadě, kde tehdy zahájil svou divadelní činnost.
Brzy se stal známým, protože záhy prokázal neoby
čejný talent. Nejvýraznější částí jeho tváře byly oči,
jež každého-upoutaly. Stal se hvězdou v roce 1931,
kdy vytvořil umělého člověka, jejž stvořil doktor
Zde je, co říká o strachu, o filmu a o sobě: Upíři, Frankenstein. Karloffovi bylo v té době 44 let. Této
vlkodlaci, umrlci, duchové a mumie, jež obživnou po roli ovšem předcházela celá řada filmových postav,
třech tisících letech! Může něco takového existovat z nichž první vytvořil v roce 1916.
v naší moderní době? Celý svůj život jsem se vlast
Ve skutečnosti však nezaložil jeho slávu film o
ně snažil, jak nejlépe jsem uměl, vás přesvědčit —
tedy alespoň na tu hodinu či dvě, jenž jste přííe- Frankensteinovi, ále film slavného režiséra Howarda Hawkse “ Zákon zločinců” , v němž si Karloff vy
sloužil skvělým výkonem herecké vavříny. V době,
kdy dostal nabídku hrát ve filmu o Frankensteinovi,
byl Boris Karloff již známým hercem. Několik ko
legů roli ve Frankensteinovi odmítlo; odmítl ji i
Kaxioíf, protože — jak o tom sám říká — měl tehdy
hezký účes a nový elegantní oblek a byl se sebou
vůbec spokojen, takže se nemohl zamilovat do myš
lenky, že by si měl nechat zohyzdit tvář.
Karloff však nakonec příležitost přijal a později
byl vždy velmi vděčný, že se díky rolím ve stra
šidelných filmech mohl stát mezinárodní filmovou
hvězdou. Dosáhl slávy v pozdním věku, ale v plném
rozkvětu svých hereckých schopností. Jeho divadelní
kariéra byla podobná, i zde přišla sláva až později,
tak jako ve filmu. V roce 1941 byl obsazen do bi
zarní hry o dvou starých dámách, jež otráví jistého
starce, aby se tak trochu komplikovaně vyhnuly sa
motě. Obě stařenky byly ovšem bláznivé a jejich
ještě bláznivějšího synovce Jonathana hrál právě Bo
ris Karloff.

L. & G. Pergl
o d b o rn íc i v o p tic e
220 LYGON S T R E E T , CARLTO N , 3053
Tefejštione: 347 5242

Jedná se samozřejmě o hru, jež měla svého času
obrovský úspěch v Československu v divadle ABC,
kde v rolích starých dam slavily úspěchy paní Otylie
Beníšková a Nataša Golová, a v roli Jonathana se
|
J e d e t e do M e l b o u r n e ?
střídali Miroslav ^Horníček a Miloš Kopecký. Hra se
Pohodlné ubytování v centru města za mírné cen y; česky jmenovala “ Jezinky a bezinky” a stala se
kmenovou hrou světového repertoáru hned v roce
i
MOTEL — PRIV. HOTEL
! 1941. kdy roli Jonathana hrál Boris Karloff.
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44 Spencer Sf., Melbourne-City
(naproti nádraží) — Tel. (03) 62-6991

r K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev,
i
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
i
$ 18.- za 1 osobu, $ 21.- za 2 osoby
i!
Rodinné pokoje s kuchyní
;
Hotel: $ 7.50 — $ 10.e
Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme
“
na všechny ceny 10% slevu
!
'
Vedoucí: Jiří Soukup
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Boris Karloff získal za svého života a pak během
své divadelní a filmové kariéry mnoho přátel. Jeho
soukromý život však vždy zůstal zahalen tajemstvím.
Dodneška například není vůbec jasné, kolikrát byl
vlastně ženat. Karloff byl často nemocen, ale nikdy
si nestěžoval, ani když ve většině rolí musel vy
pnout všechny své síly, protože jeho role byly obvykle
fyzicky náročné. Kolegové a spolupracovníci se jej
ptávali, jak může vydržet tolik bolesti. Karloff od
povídal: “ Jak mi vyhrknou slzy, tak se mi uleví” .

J
Pracoval v ortopedických protézách až do konce
i svého života. Zemřel v Anglii roku 1969 ve věku 81
f let. Jeho film y a role však budou žít tak dlouho,
S dokud bude existovat lidská touha po příjemném
strachu a lidská fantazie.

Odpovědi rozhlasové stanice Radio Jerevan, sta
nice hlavního města sovětské republiky Arménie,
na dotazy posluchačů, si vysloužily světoznámosf
a spoustu napodobitelů. Staly se už dokonce sym
bolem, fenoménem politického humoru na obou
stranách rozděleného světa.
i
Josef Kočí sestavil z dnes už tak populárních
"odpovědí Radia Jerevan", které se vyprávějí
mezi přáteli v pražských hospůdkách a na cha
tách, i mezi návštěvníky německých pivnic či
italských tratorií, celou knížku, kterou vydalo exi
lové nakladatelství ARCHA. Vybrali jsme pro vás
z této knížky aspoň několik ukázek:
'k: Dotaz posluchače:

Je to pravda, že polovina
členů ústředního, výboru naší strany jsou idioti?
— Odpověď Radia Jerevan: Opak je pravdou, po
lovina členů ústředního výboru naší strany ne
jsou idioti.
★

Dotaz posluchače: Mám již několik dni dojem,
že jsem neustále sledován úředníky štátni taj
né policie. Poradíte mi, jaké mám podniknout
kroky?
Radio Jerevan: Pokud možno dlouhé a rychlé!
★ Posluchač: Proč je u nás v Sovětském svazu
jen jedna politická strana?
R J : Copak vám ta jedna nestačí?
★ Velice diskutujeme v agitačním středisku. Má
me však problém: jaký je rozdíl mezi demokra
cií a lidovou demokracií?
R J : V principu velký. Jako mezi kazajkou a
svěrací kazajkou.
★ Chyby se dělají všude. Dají se však rozlišit
chyby socialismu od chyb kapitalismu?
i— R J : V principu zcela jednoduše: kapitalismus
dělá sociální chyby, socialismus kapitální chyby.
Radio Jerevan prosí o omiuvení krátkodobého
přerušení dodávky proudu . . .
★ Platí zásady vědeckého marxismu a leninismu
i pro Měsíc a jiné planety?
— R J : Jenom!
★ Je Sovětský svaz skutečně nejsvobodnější zemí
na světě?
— R J : V principu ano. — Ale pozor! Mnozí to
ještě nevědí;
★ Co je kapitalismus?
— R J : Vykořisťováni člověka člověkem.
'★ A co je komunismus?
R J : Pravý opak.
i r Můžete co nejjednodušeji definovat kdo je ko
munista?
R J : V principu ano. Je to člověk, který se
vzdal všech nadějí stát se jednou kapitalistou.
★ Někteří lidé tvrdí, že socialističti funkcionáři
žijí lépe než mnozí kapitalisté. Souhlasí toto
tvrzení?
— R J: V principu ano. Ale to dokazuje jen ne
schopnost kapitalistického systému.
★ Kdy se uskutečnily prvně volby podle našeho
socialistického vzoru?
R J : V ráji. Tehdy si Adam vybral Evu.
•fa Připouští socialismus plánování porodnosti?
i— R J : V principu ano. Uskutečnění je však těžké.
V tomto případě jsou výrobní prostředky dosud
v soukromých rukách.
Může žena milovat současně dva muže?
I— R J : V principu ano. Ale praktičtější je milovat
jednoho po druhém.
Jaká je marx-leninská definice tanku?
R J : Tank je turistické vozidlo vhodné zejmé
na k návštěvám přátel. Může příležitostně od
pálit i pozdravné salvy.
Souhlas! nepodložené tvrzeni, že Američané ma
jí mnohem více automobilů než my v Sovět
ském svazu?
— R J : V principu ano — my máme ovšem zase
o mnoho víc parkovišť.
★ Požádali Čechoslováci naši slavnou armádu o
pomoc, jak se v Sovětském svazu tvrdí?
— R J : V principu ano. Žádost byla podána v
roce 1939 a kladně vyřízena v roce 1968.
Vybráno z knihy Zde Radio Jerevan, kterou
můžete koupit též v HD. Cena $ 2.60.
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Kalendář HD
(Pokračování se strany 6)
• 20. 1. 1729 zemřel v Praze zakladatel houslařské
školy a tvůrce nového (pražského) modelu houslí
Tomáš Edlinger. Téhož dne vzpomeneme patnáctého
výročí úmrtí hudebního skladatele Jana Rychlíka,
který ve své tvorbě silně inklinoval k experimentu
(Relazioni, Africký cyklus).
• J. E. Koula v knize Nová česká architektura vě
nuje pozornost architektovi Janu Zázvorkovi, který se
narodil 21. 1. 1884 v Praze. Jako žák a později spo
lupracovník J. Kotěry byl zastáncem snah o novou
českou architekturu. Roku 1925 se zúčastnil soutěže
na Národní památník na vrchu Vítkově, odměněn 1.
cenou, a podle jeho návrhu památník proveden v lé
tech 1927-1932.
__
,
• O pět let později se týž den narodil architekt a
sochař Karel štípl, který byl vyznamenán holandskou
královnou důstojnickým řádem oranžsko-nassavským
za práce provedené v mausoleu J. A. Komenského v
Naarplenu.
• “ Sotvaže umlkly truchlozpěvy pohřbu starosty so
kolů Fuegnera, již ohlašuje se novinami, že dnes má
pohřeb Josef Leopold Zvonař, ředitel kůru u Svaté
Trojice v Praze. Hudební to výborný skladatel kostel
ní hudby a pak zpěvu pro zpěvácké spolky.” Tak
zapsal Venceslav Metelka do svého deníku k datu
26. 11. 1865. O J. L. Zvonárovi, který se narodil 22.
1. 1824, se zmiňuje i Fr. Kožík v životopisném romá
ně o malíři J. Čermákovi “ Pouta věčnosti” .
• Autorkou proslulého keramického betlému z roku
1938 pro Svatovítskou katedrálu je sochařka a ke
ramička Helena Johnová, jež se narodila 22. 1. 1884
v Soběslavi. Jejím dílem je i plastika Madona, jež
spolu se “ Setkáním u studny” byla vytvořena pod
silným vlivem secese.
• Před 800 léty, 23. ledna 1179, se odehrála vítěz
ná bitva “ selského knížete” Soběslava II. s císařem
Friedrichem u Loděnic. 27. ledna však byl již Sobě
slav poražen na polích u Vyšehradu v Praze, na mí
stě zvaném dnes Bojiště.
• Před sto léty — 23. 1. 1879 — se narodila tragédka, členka ND v Praze, Leopolda Dostálová, pro
niž napsal Karel čapek roli Emílie Martyové v di
vadelní hře Věc Makropulos. 22. září 1929 měla pre
miéru v Národním divadle v Praze v režii Hilarově
divadelní hra Stanislava Loma Svatý Václav, v níž
Dostálová vytvořila nezapomenutelnou Drahomíru —
vidinu temné matky na vahách mezi láskou a záštím.
A bylo to v září roku 1901, co se při odpoledním
představení Mrštíkovy Maryši objevila na Národním
divadle, aby hned napoprvé zkusila své sfly v roli
náročné a jako partnerka Vojanova. Pokus ten ne
byl nijak snadný, neboť role Maryši náležela k nej
lepším výkonům Hany Benoniové a Isy Grégrové. A
byl to posudek A. M. šimáčka v Národní politice,
jenž rozpoznal v mladé herečce rozený divadelní ta
lent, a Dostálová se stala od října 1901 členkou čino
herního souboru ND.
• 23. ledna 1969 zemřel hudební skladatel Jaroslav
Křička. Před vánocemi r. 1968 odevzdal nakladatel
ství Panton rukopis svých Rozvzpomínek, na jejichž
vydání se dosud marně čeká. Z jeho děl vzpomeňme
rané kantáty Sedmdesát tisíc na Bezručův text, vážné
a tragické tvorby (Severní noci, O lásce a smrti) a
později skladeb kypících hudebním humorem a urče
ných především dětem (T ři bajky, Dětem).
• 25. 1. 1879 zemřel v Českých Budějovicích vojen
ský kapelník a vlastenecký skladatel Jan Procház
ka, jehož hudba bývala hrána na prvních českých
plesech v Praze.
• 25. 1. 1949 zemřel Emil Axman. Podobně jako
ínnozí skladatelé mladší generace, i on si vyřešil
dilema české hudby třicátých let mezi novátorstvím a
tradicí ve prospěch tradice a projevil trvalou snahu
o srozumitelnost a lidovost své tvorby. Jako kantá
ta byla jím zhudebněna Wolkerova Balada o očích
topičových.
• “ Bylo by pro národ tragické, kdyby se jeho lid
jednoho dne obešel bez svého umění a umělců, kdyby
necítil jejich nepřítomnost jako zkomolení své vlastní
bytosti, smrtelný řez do vlastního života” , napsal spi
sovatel Jan Čep v studii Básník a jeho inspirační
zdroje. Jan Čep, který zemřel 25. 1. 1974 v Paříži,
bude mít jako mistr slova navždy místo v české li
teratuře.
• Nejmladší z významných štúrovských básníků,
Ján Botto, se narodil 27. 1. 1829. Jeho nejznámějším
dílem je Smrt Janošíkova, jež vzniklo na podkladě
lidové tradice. 1
>

DOMOVA

22. 1. 1979

L. Vaculík: Morčata $ 4.50
V. Šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
Ota Hora: Svědectví o puči $ 10.J. Picek: Poťouchlé povídky $ 6.30
F. Peroutka: TGM představuje plk. Cunninghama
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
$ 7.20
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50'
J. Kučera: Pražský srpen $ 5.50
Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
L. Vaculík: Sekyra $ 6.50
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8,A. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
J. Kohout: Hop sem hop tam $ 7.50
Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.80
K. Čapek — Schairer: Neuskutečněný dialog $ 7.50
Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.80
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) $ 2.90
I. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
S. Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
I. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
Kristofori (kresby) $ 6.80
E. Kantůrková: Pozůstalost pana Abela $ 6.70
P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
J. Hochman: Český happening $ 5.60
Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 6.50
O. Rambousek: Krochnu s sebou $ 4.80
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
O. Filip: Blázen ve městě $ 6.50
F. Moravec: špión, jemuž nevěřili $ 6.30
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze<
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.V. Černý: Pláč koruny české $ 8.60
Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
K. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.~
J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti na dob K. Pecka: Pasáž $ 4.20
rou noc) $ 8.20
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
N. Terlecký: Pláž u San Medarda $ 6.50
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
N. Terlecký: Andělé tady nebydli $ 7.Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? $ 4.50
F. Duerrenmatt: Pád $, 7.20
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) $ 8.20 í
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.Jaroslav Strnad: Job $ 6.50
K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.V. Havel: Hry $ 6.90
K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.P. Eisner: čeština poklepem a poslechem $ 7.50
K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5,Jack London: Bílý tesák $ 4.60
J. škvorecký: Hořkej svět $ 7.L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.58
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
J. škvorecký: Lvíče $ 3.80
L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
J. Škvorecký: Mirákl $ 10.J. Drábek: A co Václav? $ 4.J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.J. Škvorecký: Smutek por. Borůvky $ 4J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50^
J. Škvorecký: Sedmiramermý svícen $ 4.40
•A. Mandlová: Dneska už se tomu směju S 5.80
Škvorecký, Salivarová, Ulč: Samožerbuch $ 4.50
Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti $ 5.20
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie S 6.Z. Salivarová: Honzlová $ 4.80
J. Falta: Přes fronty a přes hranice $3.60
J. Kučera: Petarda z Aurory $ 3.J. Staněk: Potrestaní $ 6.J. Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 3.50
. J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J. Pecka: Na co umírají muži $ 3.50
J. Henryková: Fantazie pro němou lýru S 5.80
-České pohádky $ 7.40
• Srdcem jihočeské Thelémy byl profesor Karel Ša * A. Kratochvil: Žaluji $ 6.fář, který se narodil 28. ledna 1889. Thelémou se JB. Svatoš: Zatmění $ 6.nazvali roku 1912 žáci a spoluprácovníci tehdejšího sJ. Kočí: Zde Radio Jerevan $ 2.60
docenta UK Prokopa Haškovce. Theléma byl totiž ^J. Kučera: Ecce Homo $ 4.20
název oné ideální obce renesančních učenců, jíž váž kMotáky z Ruzyně (s předml. L. Pachmana) $ 2.20
ně vrcholí šprýmový Gargantua. Život v opatství Je . Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
thelémském byl založen na svobodě jvůle. Nám zů >A. J. Liehm: Příběhy M. Formana $ 4.80
stala po K. šafářovi zachována svědomitá a trpěli »Without a Shot being Fired (role parlamentu a
vá práce překladatelská z arabštiny, turečtiny, fran kunií v komunistické revoluci) $ 1.50
\z. Salivarová: Summer in Prague (Honzlová
couzštiny a italštiny.
•
'
• Na vyšehradském hřbitově odpočívá básník a spiso »anglicky) $ 8.90
vatel František Serafínský Procházka, který zemřel >J. Škvorecký: All The Bright Young Men (histo
28. 1. 1339. Základním rysem jeho lyriky i epiky je r ie českého filmu) $ 5.90
vlastenectví a lpění na domácích tradicích. Protira- ’ J. A. Camenius: The Labyrint of the World and
kouské stanovisko vyslovil v lyrice Hradčanské písnič >the Paradise of the Heart $ 4.ky. Jeho texty byly zhudebněny Janáčkem, J. B. ^Petr Den:Naší mládeži $ 1.10
i M. Rybáková: Útěk: z rekreace $ 5.50
Foerstrem. J. Malátem a V. Novákem.
EDICE AKT (bibliof.):
• Lazar Witirnan, syn sochaře Kristiána Widmana, *
pracoval pro hrabata z Vrtby na jejich panstvích >J. Shilling: Jestřáb $ 4.a zdobil jejich zámky, zahrady a kostely. Zvláštní *J. Shilling: Jednou ti napíši píseň S 4,skupinu v jeho vyzrálém, d le tvoří barokně gotické kJ. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.zařízení zámecké kapie na Konopišti a v kostele sv. Jj. Schneider: Rozepnuté dny $ 4.Havla v Poříčí nad Sázavou, kde pracoval s truhlá >G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4.řem Danielem Pilátem. Zemřel 29. leetaa 17© v Kří- ^A. Lidin: Psychogenes $ 4.micích u Plzně.
k
SBÍRKY BÁSNÍ:
• Ve foyeru ND v Praze byla ntíáaa 4. prosince JP. Javor: Krůpěje $ 5.50
1945 řečí Jaroslava Kvapila památka českého herce >R. Preísner: Odstup $ 5250
Františka Kolára. Jemu věnuje Kvapil kapitolu i ve »P . Elsner: Sonety kněžně $ 6.20
svých pamětech O čem vím. Byl-Ii Josef Jiří vedle kP. Elsner: Bohyně čeká $ 7.20
herectví nadán i vlohami básnickými byl František k Jan Skácel: Chyba broskví $ 4.20
vedle herce i malířem, vlastně kreslířem, který léta >J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
a léta kreslil do Vilímkových Humorů karikatury po »Michal Racek: Udivené oči $ 4.•
litické a umělecké. F. Kolár se narodil 29. 1. 1829 kMichal Racek: šepot v šeru $ 4.na bavorském rozmezí ve Waldheimu u Tachova, kJ. Koláček: Veronika $ 2.80
kde byl nesprávně zapsán místním farářem do matri ?Pavel Javor: Země křižovaná $ 3.90
ky narozených Franz Bartholomäus Ignaz Golarz.
»Pavel Javor: Nápěvy $ 4..
• 31. ledna 1889 se narodil Antonín Matějček, hi ^Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60
storik umění, profesor UK. Jeho hlavní zájem se k K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za
soustřeďoval na středověké malířství, o němž na ?knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce
psal své nejhodnotnější práce. Stěžejním jeho dílem >4 a více knih poštovné neúčtujeme.
je Česka malba gotická.
HLAS DOMOVA VÁM MŮŽE DODAT
IHNED TYTO KNIHY:

22. 1. 1979

HLAS

SPRÁVNÍ VÝBOR ČS. SOKOLSKÉHO
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE
s díky potvrzuje příjem těchto darů:
pp. R. Minář (USA) $ 11.48, M. Jiráček (USA) $
21.55, J. & B. Šoltys $ 100, Anonym $ 60, Mír. Dvo
řák $ 15, Sokol — výnos Silvestr, zábavy $ 1.992.30,
Vrabčáci $ 56.86, za zakoupená sedadla $ 161.-, cel
kem $ 2.418.19. Stav konta příspěvků $ 51.184.03.
Příspěvky je možno posílat na adresu pokladníka:
J. Nový, 125 Noga Ave., East Keilor, Víc. 3033.

ZLOBÍ

pv,Noste
Noste brýle od

(roh Boronia Road)
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
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

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 28. ledna 1979
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo

—

pití

(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Č ES K O S LO V E N S K É V Y S ÍLÁ N I V M ELB O U R N E
^ Jř ^

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

Rodičovské sdružení
v Melbourne
ve spolupráci se Sportov
ním klubem Slavia vyzývá
děti, které by měly zájem
účastnit se v průvodu
Moomba 12. 3. t. r. . na
čs. alegorickém voze, aby
se informovaly u .p. Košňara tel. 370-5044.

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.

OPTÁ

OP T O

poblíž Daylesfordu, Víc. 3461

ŘEZNICTVÍ A UZENAŘSTVI

OČI ?

Capitol House, 113 Swanston St.,

HEPBURN SPRINGS

ČESKÉ

PODĚKOVÁNI
K VÁNOCŮM
A
NA
ROZHRANÍ
ROKU
DOŠLO NÁM OD ČTENÁŘŮ OPĚT HODNĚ
PŘÁTELSKÝCH DOPISŮ A LÍSTKŮ.
ZÁJEM
A OCENĚNÍ PRÁCE POTĚŠIL, VŠECHNA PR Á N I
DO ROKU 1979 SRDEČNĚ OPĚTUJEME.
REDAKCE HLASU DOMOVA

Boií Vás hlava ?

MINERÁLNÍ PRAMENY

mají stejné účinky jako mnohé světoznámé
lázeňské prameny v Evropě: pomáhají udržovat
zdraví a zdatnost, zbavují bolestí, nervozity,
zvyšují cirkulaci krve, uvolňují svalstvo, zlep
šují tělesnou pohyblivost atd.
Přesvědčte
se!
Lázně (včetně elektr.) i odborné masáže jsou
k dispozici denně mimo pondělí.
Telefon (053) 48 2034

VÁS

REDAKCI DOŠLO:

ZPĚVEM K SRDCI.
Texty. část. noty čs.
písní, ilustrace. 1. písně
slavnostní, 2. národní, 3.
skautské, indiánské a zálesácké. 4. duchovní, 5.
vánoční koledy. Stran 215,
cena 2.500 lir.
T.

Malý:

TY A ON —

TY A ONA.
Námět k přemýšlení i
pro srovnám s obtížemi,
které musí
prodělávat
mladý člověk než dospěje
k pravé a hluboké lásce.
(55. svazek náboženské
edice). Stran 240. cena
3.500 lir.
KATECHISMUS.
Český překlad italského
Catechismo per gli adulti.
Stran 168, cena 2.500 lir.
Z. Rotrekl: HOVORY S
MATEŘÍDOUŠKOU.
Výbor z poesie 1962-1970
v Československu žijícího
básníka. Stran 72, cena
2.000 lir.
Všechny tyto knihy vy
dala Křesťanská akade
mie, c/- Velehrad, Via
Concordia 1, 1-00183 Ro
ma, Italy.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TANEČNÍ z a b a v u
kterou pořádá v sobotu 10. února 1979
V SÁLE ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU
497 Queensberry Street, North Melbourne
Začátek v 7.30 hod. večer, konec v 1 hodinu
K tanci i poslechu hrají Vrabčáci
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté $ 8.Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 26-5618 (Vozábal)
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V HOBARTU
na Tasmánii se usmrtil
střelou do hlavy na hlav
ní ulici před zraky množ
ství kolemjdoucích 551etý
uprchlík z roku 1968 Josef
Douda. Vystoupil předtím
z auta, na němž zanechal
ručně psaný nápis "BOYCOTT 1980 OLYMPICS IN
MOSCOW” . — Před 4 roky
zahynula tragicky Boudo
vá manželka při explozi
v konventu v hobartském
předměstí Sandy Bay, kde
byla zaměstnána.

Malý oznamovatel

VEDOUCÍ
výstavního detailního
prodeje přijme
největší austr. firma
vyrábějící a prodávající
oděvy pro
nastávající matky.
Písemné žádosti
zašlete lask. na:
The Managing Direetor,
J. MITCHELUS
MAT ERNI TY,
35-39 Burwood Rd.,
Hawthorn, Vic. 3122

na stanici 3 EA 1116 KHz
25. 1. Prázdninový program pro malé i velké
1. 2. Z pošty posluchačů
B ESE D A , čs. kuiíurní a svépomocný klub v Meibourne
výstavba cs. lonuoru, organizovaná ioni dušujjuu
ve spoiupraci s aaisirm cs. a siovensKynn organiza
cemi, meíct značný uspecn. bpoiuprace ouae poKxaeuv a i pri aaišim poaniKU a to výstavce cs. Krasne a
umeiecKycn přeumecu v preciveiixonocni aooe v misinustecn Migrant centre, a in á Banx, isnzaoeth sc.,
City. za zapůjčeni vnoanych přeamétu duciou porauateie výstavKy vaéčm.
ťrosim e zájemce o účast na m<;gmrcxém voze při
letošm Moomoě (rz. a.), aoy se prJnasm uei. na
č. 370-5044 nebo písemné na Beseau, z juncuon St.,
Preston, Vic. 30iz) nejpozději do za. ledna 1979 a
aby udali stáří, druh kroje apod. xéma letošní Moomby má souviset s vyhlášeným "Rokem dětí” a čs.
alegorický vůz má byt podle toho též upraven. Téma
vozu ‘ ‘Od kolébky . . .
Na vůz je třeba 5 děv
čátek, 5 chlapců, 7 žen a 6 mužů; Jako obvykle bu
de vyhrávat hudba Edy Zlatého.
J. K.

RO D IČO VSK É SD R U ŽEN Í V M ELB O U R N E
Náš seamy letni taoor na Šumavě mět sxmečiie
zaarny a iuacUty pruoén. Staro se tan jeanan vzmeuem k mimořádné stalému siuneenemu počasí a
pajs axky sesti aospeiym, xterr ooétavé zastaran
rou veaoucicn. Zviascm poděkovaní patri p. íarari
YeKsovi a pan para nucerove, mera už po secme
vyvařeia s pomoci čtyř pilných žen. vyoorne pru
tanorove osazenstvo. Tabora se zučastnuo do uea,
které trávný sva aopoxeune při sportovních hrách,
Kresoach, vycházkách a rozširovaním česKeho slov
níčku. Odpoiedne patrna Koupám v bazénu v Beigrave a hram ve vodě. večer po nástupu se zpívaio.
Chcete-ii své děti vést i Děném roku více v čes
kém auchu, přiveďte je kažae pondělí večer ao sokoia na cvičeni, kne potkají sve kamarády a naučí
se dalším českým pismcKám, tanečkům a hrám, star
ší budou v družstvu dorostu.
Doporučujeme rovněž, abyste zapsali své děti do
sobotní české školy, která se koná od 10. 2., kdy
je i zápis v Melbourne High Schooi, Parkviiie. Vy
učováni dá dětem od 10 let základy mluvnice a pra
vopisu a těm starším může být i maturitním před
mětem.
Za Rodičovské sdružení
Vlasta šustková
POHÁDKOVÉ P Ř ÍJM Y M. N A V RÁ TILO V É

ČEŠKA
401etá, (cítící se na 25),
168 cm, naroz. ve zn.
Lva, vysokoškol. vzdě
laná, bezdět., chovat,
psů, maluje, zpívá, hra
je na kytaru, tančí,
dobře vaří, šije, za
hradničí, miluje příro
du, zvířata a'lidi věrné
a přímé povahy, šetr
ná, s láskou k domovu
a zahradě, hledá život,
partnera, nekuř., ne
pij., nejr. naroz. vé zn.
Berana, veselé, upř. a
stálé . povahy, čest. ži
vot. zásad, který milu
je a rozumí lidem a
zvířatům, pracov. a
šikov. dom. kutila, nejrad. který v mládí
vyrůstal na venkově.
Značka ‘ ‘A zas znovu”
do HD.

Wimbledonské přebornici Martině Navrátilové se
nezdařil start do nového roku. V prvním turnaji r.
1979 ve Washingtonu se sice í tentokrát probojovala
až do finále, v něm však prohrála se 16ietou Ame
ričankou Tracy Austinovou 3 : 6 a 2: 6, když svou
nervozitou (byla to už její třetí prohra s touto na
dějí světového tenisu) nedokázala likvidovat jedno
duché údery soupeřky ze základní čáry. Martina in
kasovala tentokrát pouze 12.000 dolarů, zatímco její
přemožitelka 24.000. — Přesto za svého tříletého po
bytu (od září 1975) v USA patří nyní už k nejzá
možnějším sportovcům Ameriky. Právě v uplynulých
dnech vyšlo v New Yorku oficiální pořadí tenistů a
tenisiek, sestavené na základě prémií získaných v
r. 1978. V jeho čele je suverénně Martina Navráti
lová, která v minulém roce dostala za starty na te
nisových turnajích “ pakatel” — $ 500.757.-, o $
46.271.- více než její největší rivalka Američanka
Chris Evertová. Třetí nejúspěšnější světovou tenist
kou — alespoň podle výdělků — byla v r. 1978 Vir
ginie Wadeová z V.Británie (vydělala $ 297.527.-),
4. a 5. místo pak patří Australankám Kerry Reidové
(S 196.766.-) a Cawly-Goolagongové (S 180.844.-).
Pouze dva muži si vydělali v r. 1978 tenisem víc
než Martina Navrátilová. Jsou to: trojnásobný wimb
ledonský přeborník Švéd Bjôrn Borg (S 692.000.-) a
poražený finalista Wimbledonu Američan Jimmy Connors ($ 519.000.-).
•
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Proč Československo neobhájilo Cenu Izvěstijí?

Karel Janovský
Stenmark dohání Leuschera
^

fi

M

w

©

Světový pohár lyžařů
^

A

'\^ fř

SSSR (s rozhodčím) — ČESKOSLOVENSKO 3 : 3
Málokterý z dvanácti dosavadních ročníků meziná
rodního hokejového turnaje reprezentačních mužstev
0 Cenu Izvěstijí v Moskvě byl tak dramatický a ve
svém závěru /neregulérní” jako ročník poslední. V
závěrečném a rozhodujícím utkání vedli sice obhájci
trofeje, hokejisté ČSR, ještě necelých 10 minut před
koncem zápasu nad SSSR 3 : 0, domácím hokejistům
se však ještě podařilo vyrovnat na 3 : 3 a lepším
brankovým rozdílem před ČSR získat prvenství v
soutěži.
Stalo se tak však zásluhou amerického rozhodčího
Pierce, který měl na hru mužstev rozličná měřítka:
zatímco sovětským hokejistům trpěl zákeřné zásahy,
Čechoslováky — především v závěrečné části zápasu
— vylučoval pro nic za nic. čs. mužstvo, které bylo
plných 50 minut lepším týmem, nemohlo v závěreč
né třetině téměř vůbec hrát v kompletním složení
a v početním oslabení se soupeři podařilo ještě v
hodině “ dvanácté” vyrovnat. Rozhodčí Pierce se ne
chal zcela ovlivnit fanatickým hledištěm, pískal podle
jeho přání. Jen tak se mohlo stát, že mistři světa
ještě v poslední minutě vyrovnalí.
.
Na několika místech omlazený čs. reprezentační
tým podal na turnaji dobrý výkon, hlavně v závě
rečném střetnutí se Sověty-, kdy předvedl vynikající
hokej, který dává Československu i na příštím m i
strovství světa v dubnu v Moskvě naději na dobré
umístění. Novým brankářem číslo jedna bude zřejmě
jihlavský Králík, který “ roste” v golmana velké tří
dy. Na turnaji Izvěstijí v Moskvě ho doplňoval bra
tislavský Sakač, ale ten. jak ukázalo střetnutí ČSR
— Finsko, nemá v reprezentačním týmu co pohle
dávat (pustil školácky nejméně 2 góly).
Pokud jde o zápas SSSR — ČSR v Moskvě, ČSR
hrálo v sestavě: Králík — Bublá, Zajíček, Chalupa,
Dvořák, Fígala, Ďuriš (oba nováčci) — Martinec,
Jiří Novák, Ebermann — M. šťastný, P. Šťastný, A.
Šťastný — Pouzar. Nový, Černík. Jednotlivé třeti
ny: 1 : 0, 1 : 0 a 1 : 3. Branky: 10. minuta Ebermann,
37. minuta Bublá. 48. minuta Petr Šťastný — 3 : 0 ,
51. minuta Makarov 3 : 1, 57. minuta Vasiljev 3 : 2
a 59. minuta Míchaljov 3 : 3. P ři gólech soupeře se
děli na trestné lavicí obránce Zajíček ■s pardubic
kým útočníkem Martincem.
V zahajovacím utkání turnaje porazilo čs. národní
mužstvo “ kanadský, výběr” (složený z mladých hrá
čů NH L) 4 : 1. pak vyhrálo poměrně snadno nad
Švédy 6 : 3 a po slabém výkonu brankáře Sakače s
velkým vypětím nad Finy 5 : 4, aby na závěr re
mizovalo se SSSR 3: 3.
Konečné pořadí Ceny Izvěstijí: 1. SSSR, 2. ČSR (po
7 bodech), 3. Kanada 3 b., 4. Švédsko 2 b., 5. Finsko
1 bod (za remizu 3 : 3 s Kanadou).

Boje celosezónní soutěže o Světovou trofej pokračovaly v prvé polovině ledna 1979 dalšími závody/
tentokrát ve Francii. V Morzinu se jel sjezd mužů a v Courchevel obří slalom mužů. Sjezd skončil
triumfem Kanad anů, kteří obsadili při prvním hodnocení obě prvá místa (vítěz byl však dodatečně
diskvalifikován)/ v obřím slalomu pak dominoval obhájce Světové trofeje Švéd Ingemar Stenmark,
který se na 5 bodu přiblížil vedoucímu celkové klasifikace Švýcaru Petru Luescherovi. Vítězství v Cour
chevel bylo 32. triumfem Stenmarka za jeho kariéry, z toho bylo 14 vítězství v obřím slalomu.
Sjezd v Morzine: 1. Ken Read (Kanada), 2. SteStav Světové trofeje: 1. Peter Luescher (švýcar
ve Podborski (Kanada), 3. Herbert Plank (Itálie), sko) 105 bodů, 2. Ingemar Stenmark (Švédsko) 100
4. Spiess (Rakousko), 5. Muffai (Francie), 6. Anto- bodů, 3. Bojan Křižaj (Jugoslávie) 49 b., 4. Peter
nioli (Itá lie ). Olympijský vítěz Rakušan Franz Klam- Mueller (Švýcarsko) 41 b., 5. Ken Read (Kanada) 40
mer měl pád a závod vzdal. — Kanaďan Ken Read b., 6. Leonardo David (Itálie) 34 b., 7. H. Plank
byl však dodatečně diskvalifikován (nedovolená kom (Itálie) 33 bodů, atd.
binéza), takže se stal vítězem jeho krajan Podborski.
Pokud jde o Světovou trofej lyžařek, v té se roz
Obří slalom v Courchevel: 1. Ingemar Stenmark poutal velký souboj mezi dvojnásobnou olympijskou
(náskokem 3,33 vt.), 2. Petr Luescher (Švýcarsko), přebornicí ze Sappora Švýcarkou Marie-Therese Na3. Křižaj (Jugoslávie), 4. Foumier, 5. Heini Hemmi digovou a pětinásobnou držitelkou trofeje Rakúšan
(oba Švýcarsko), 6. Ortner, 7. Heidegger, 8. Stock kou Anemarie Moserovou-Prollovou; obě mají po 90
(všichni Rakousko).
bodech, devítibodový náskok před obhájkyní Světové
trofeje Hanni Wenzelovou z Lichtnštejnu.
^
Kdo však vyhrál poslední závody? Vítězkou obřího
Fin Kokkonen vítězem Intersportturné
slalomu žen ve francouzském Les Gets se stala 17V GA — PA VŠAK VÍTĚZÍ SAMEK
letá západní Němka Christa Kinshoferová a ve spe
V rakouském Bischofshofen« vyvrcholil 6. ledna ciálním slalomu tu dominovala Rakúšanka Regina
tradiční mezinárodní turnaj lyžařských skókonů — Sacklová.
Intersportturné — soutěž čtyř můstků — , jehož ab
solutním vítězem se stal Fin Pentti Kokkola, který
Spengierův pohár poosmnácté do Československa
tak navázal na velké úspěchy svých krajanů v této
stále populárnější soutěži. Překvapil 201etý Švýcar
"JIHLAVSKÝ SILVESTR" V DAVOSU
Sumi, který v celkové klasifikaci obsadil velmi čest
Malebné švýcarské středisko zimních sportů Davos
né druhé místo před favorizovaným východoněmec
bylo i tentokrát dějištěm tradičního mezinárodního
kým reprezentantem Dannebergem.
hokejového turnaje o Spengierův pohár, který vyhrá
čs. lyžařští skokani sice ani tentokrát celkově ne
la jihlavská Dukla, jež nenašla v soutěži přemožitele.
oslnili, ale jakés takés zlepšení bylo vidět, vždyť
Po triumfu nad předním týmem NSR Duesseldorfer
6. místo Leo škody v celkové klasifikaci a vítězství
EG 9 : 0 , vítězství nad národním mužstvem Švýcar
Samka na můstku v Garmisch-Partenkirchenu bylo
ska 3 : 1 a nad švédským mužstvem A IK Stockholm
jistě velkým úspěchem. Zdá se, že trenérská práce
2 : 1, porazili jihlavští vojáci na Silvestra ve finále
olympijského přeborníka Jiřího Rašky přináší ovoce.
52. ročníku Spenglerova poháru i sovětského zástup
Pravda, do formy, v jaké bylo v minulosti několik
ce, Spartak Moskva přesvědčivěji než ukazuje ko
členů čs. skokanského družstva, mají ještě všichni
nečný výsledek 4 : 3 (Dukla vedla už 4 : 1 ) . Přesto
čs. reprezentanti hodně daleko, do zimních olympij
nutno říci, že ač v mužstvu Jihlavy chybělo v Davosu
ských her r. 1980 v americkém Lake Placid chybí
několik opor jako třeba obránce čs. národního muž
však ještě rok a za ten se dá při odborném vedení
stva Chalupa (zraněn v závěrečném utkání ČSR —
a pilném tréninku ještě mnohé vylepšit.
SSSR o Cenu Izvěstijí v Moskvě), a tak trenér Jar.
Celková klasifikace 4 můstků: 1. Pentti Kekkola
Pittner “ přivezl” vlastně na turnaj “ staré pány”
(Finsko) 815,6 b., 2. Hansjorg Sumi (švýcarsko)
"SUPERPOHÁR" ANDERLECHTU
782,6 b., 3. Jochen Danneberg (V. Německo) 780,8 jako třeba Jana Hrbatého, Jaroslava Holíka, Augu
Belgické mužstvo RSC Anderlecht, které vyhrálo
stu atd., Jihlava byla suverénem Spenglerova
b., 4. Harald Duschek (V. Německo) 765,4 b., 5. Johan
poháru. K starým hokejistům, kteří vynikali přehle v r. 1978 soutěž držitelů trofejí, vyhrálo na sklonku
Saetre (Norsko) 765,3 b., 6. Leo Škoda (ČSR) 748,3 b.
dem, se s úspěchem připojili i noví jako debutant roku i zápolení s držitelem Poháru mistrů evropských
v reprezentačním mužstvu ČSR brankář Králík, obrán zemí FC Liverpoolen a získalo tzv. Superpohár. O
ce Ďuriš, atd. Je zajímavé, že velký podíl na vítěz svém triumfu rozhodlo prakticky hned v prvém utká
"STŘÍBRO" ČS. JUNIORŮ
ství má i veterán jihlavské Dukly Jan Suchý,_ který ní doma. když v Bruselu po skvělětn výkonu zvítě
3. ledna skončilo ve Švédsku mistrovství světa ho si mnohdy počínal jako v dobách své největší slá zilo nad Liverpoolem 3 : 1. V odvetě, která se hrála
kejových juniorů (hráčů do 20 let), které mělo dob vy. Turnaj (viděl jsem všech 10 utkání) měl dobrou v “ supermlze” v Liverpoolu, zvítězili sice domácí
rou úroveň a titul mistrů světa zde obhájily mladé úroveň a zůstává i nadále pro švýcarské hokejové 2 : 1. ale to nestačilo.
hokejové naděje SSSR. Na turnaji světového šampio fanoušky velkým tahákem.
_
nátu však neprohráli ani čs. junioři, kteří jako je
K nejúspěšnějším týmům více než 601eté historie
ORLOWSKI V EVROPĚ TŘETÍ
diní dokázali staronovým mistrům světa ze SSSR Spenglerova poháru patří čs. mužstva, která se stala
Mezinárodni tabletenisové mistrovství Českosloven
odebrat bod, když s nimi remizovali 2 : 2 (předtím vítězem 18krát. Ještě dnes mají starší davosští ob
hráli se švédy 1 :1 ). Po těsném ale zaslouženém čané v živé paměti triumfy LTC Praha v čele s ska, které bude probíhat v příštím týdnu v Ústí
n. L., bude neoficiálním evropským šampionátem.
vítězství 6 : 5 nad Finy obsadili pak v konečném Pepou Malečkem.
_
Na startu totiž nebude chybět ani jeden hráč, který
pořadí druhé místo a získali stříbrné medaile.
Konečné pořadí 52. ročníku Spenglerova poháru:
Konečné pořadí mistrovství světa: 1. SSSR 5 bodů, 1. Dukla Jihlava 8 bodů, skóre 18 : 5; 2. A IK Stock na evropské scéně něco znamená. Nasazení hráčů
2. ČSR 4 b., 3. Švédsko 3 b., 4. Finsko 0. — Skupina holm (porazil Spartak Moskva 3 : 2 ) 6 b.. skóre a hráček zde bude provedeno přesně podle nejno
o 5.-8. místo: 5. Kanada 6 bodů, 6. USA 4 b., 7. 19 : 7; 3. Spartak Moskva 4 b., skóre 21 : 12; 4. Dues vějšího evropského žebříčku, který k 1. lednu 1979
stanovila Evropská federace. Pořadí mužů vypadá
NSR 2 b., 8. Norsko bez bodu.
seldorfer EG 2 b„ skóre 11 : 16; 5. švýcarsko bez takto:
bodu, skóre 7 : .26.
I. Gabor Gergely (Maďarsko), 2. Tibor Klampar
HNED V ÚVODU DVA SVĚTOVÉ REKORDY
(M aď .) 3. Milan Orlowski (ČSR), 4. Stellan Bengtsson
(Švéd.), 5. Desmond Douglas (V. Brit.), 6. Jacques
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
V kalifornském Long 3:37,4 min. (držitelem do
Secretin (Francie), 7. Dragutin Šurbek (Jug.), 8.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
Beach byla odstartována savadního rekordu byl ča
Janoš Takacs (M aď .), 9. Peter Stellwag, 10. Jochen
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
halová lehkoatletická sezó sem o 0,4 vt. horším Ně
Leiss (oba NSR).
Telefon 42-5988.
na Ameriky a hned v pre mec Harald Norpoth) a
Nejlepší Evropankv ve stolním tenisu: 1. Edith
Magosová (M aď .), 2. Ann-Christin Herrman (Švéd.),
miéře padly dva nejlepší pak i Američan Herman
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
3. Jill Hammersley (V. Brit.), 4. Dona Uhlíková
světové časy. Zasloužil se Frazier (člen americké
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, US $ 14.- Can.
(ČSR), 5. Gabriele Szabo (M aď .), 6. Suzanna Olao ně jednak olympijský čtvrtkařské štafety, která
$ 14.-, £stg. 8.-, DM 31.-, Rand 12,- nebo
hová (M aď .), 7, Maria Alexandruová (Rumun.), 8.
přeborník na 1.500 m No v Montrealu získala zla
Valentina Popová (SSSR), 9. Ludmila Bakšutová
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
(SSSR), 10. Elisabeth Palatinusová (Jug.), 11. Blanka
vozélanďan John Walker, to), kterému stopli na 500
platku sdělíme na požádání obratem.
šilhanová (ČSR).
který zaběhl 1.500 m za m 1:01,02 min.

