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HLAS DOMOVA

VĚČNÍ TRPASLÍCI
Karel Wendt

Už několikrát jsem se zabýval .tragedií uprchlíků
z Indočíny a am teď se od ní nedovedu odtrhnout.
* Kdykoliv se domnívám, že už mnou otřásl každý
(aspekt hrůzy, kterou procházejí, vynoří se nový. Kdy
koliv dospěji k názoru, že jsem v souvislosti s jejich
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER strádáním dosáhl nejzazších krajů znechucení nad
sobectvím a nad tvrdostí lidských srdcí, čekají mě
Ročník XXIX.
Melbourne 5. února 1979
Číslo 3 další překvapení. Kdykoliv si namluvín), že vím, proč
lidé jednají, jak jednají, zjistím, že jsem jako vždycky
Normalizovaná historie o událostech před deseti roky
velmi vzdálen pravdě.
Každý den jsou popsány stohy papíru. Každý den
se vynořují nové tragedie. Každý den bolí novou
bolestí. Každý den si Piláti smývají s rukou nesmytelnou špínu.
Cesta nedávnou historií obyvatel Indočíny je cesta
Vyroci události z ledna 1969, posledních zoufalých pokusů o zadržení nezadrži “dezorientovaných
mla obrazárnou hrůzy.
První obraz — “Smrt zrození” . . .
telného a už nezakrývaného nástupu k opětnému a důkladnějšímu podřízeni ze dých lidí” . Při prosazo
Národ padá z bláta do louže, z kolonialismu do
mě Sovětskému svazu, k "normalizaci", nemohly nechat ani československé vání svých cílů dali teh
komunismu. Svoboda se narodila jenom aby umře
sdělovací prostředky bez povšimnutí. Lid by si mohl přece jen i po deseti dy pravičáci “bezostyšně la. Lidé utíkají, aby v jiné části země žili svým
letech připamatovávat tehdejší dobu jinak než vyžaduje režim.
v sázku všechno, co bylo způsobem.'Ale záškodník jim nedopřeje zátiší. Posílá
Popis toho, co se stalo v lednu 1969 a připojené komentáře prodělaly za ta prospěšné republice i její své bojůvky přes nové hranice. Tvrdí, přesně tak,
jak dneska v jiné zemi, že jde o záležitost čistě
léta normalizační vývoj a důstojně se přiřadily k "historickým" pozastavením mu lidu” .
domácí.
prefekt orální ho režimu nad tím vším, co bylo v době Pražského jara á krátce
Každému poctivému ob
Druhý obraz — “Teror” .. .
po něm, ba došlo za těch několik měsíců k dalšímu "vylepšení^ historie.
čanu mělo být přece jas
Nový stát hledá rovnováhu nezávislé existence.
všimneme si vsak jen akce, podle zprávy Rudé uskutečňující jeho plány, né, že situace je velmi Granáty však už vybuchují v tržnicích a miny na
ledna 1969, jak jej presen ho práva, ještě “s cílevě byly připraveny v zájmu vážná, že je třeba jít do silnicích. Záškodníci střílejí ze zálohy. Třaskavina
nezná rozdíl mezi dospělým a dítětem.
tuje Rudé právo v lednu domější drzostí a agresi cílů domácí i světové re opravdového zápasu a
Třetí obraz — “Válka” . . .
proto
se
zformovalo
ve
ISIS. O těch loňských ko vitou než před srpnem” . akce dále zostřovat pomě
Státníci na Západě docházejí k závěru, že jejich
straně
na
všech
organi
mentářích se dovídáme z Opírala se v té době stá ry v zemi, “vyvolávat i
zájmy nepřipouštějí pád celého Vietnamu. Vyhlašují
začních
stupních
zdravé,
R F 23. ledna, že “na přá- le ještě o většinu ve vede střetnutí, která by moh
křižácké tažení “na záchranu svobody a demokra
bé čtenářů” vyšel nový ní strany.
Pravicové a la vést až k tragickému pevné, bolševické jádro. cie” . Vedle záškodnických tlup — divize. Vedle gra
svaaaek Knihovny Rudého mnohdy vysloveně protiso krveprolití” . Jak ukázaly Už tehdy se jedno jádro nátů a min — bomby.
Čtvrtý obraz — “Lži” . ..
práva pod názvem “Prav cialistické živly spjaté s studentské stávky, neštíti- vylouplo: soudruh Husák
Začíná masová levicová propaganda: jde o čisté
da .prali IzT*. J e prý to kapitalistickým Západem, Iy se k tomu zneužívat i (Pokračování na str. 2)
domácí záležitost; Severní Vietnam je nevinný, ne
sestavený z 3ánmá jediného vojáka na jihu; sousedního kambodžské
&&, M m ě '&s4f pefaiftováho území není používáno jako základny k agresiv
Nehody v jádrovej elektrárni
e ? « pSeE teefi H l výro
ním akcím; Spojené státy jsou útočník, který přišel
zničit malý národ; musí odejít, aby nastal mír a
čí infessacšasáll* faansaafi
lidé byli šťastn í. . . Obrana je útok. Porážka je ví
smäálisSckýcb
W li©tězství (Tet). Otroctví je svoboda. Demokracie je
ji proti fcasfrarewáliEivláda jedné strany.
Qbčšaaska tmciativa Charta 77 uverejnila dokument napisaný bližšie neoznaKdo IBS ddbsrý žalaM c.
Pátý obraz — “Ulice” . . .
Statisíce v ulicích. Kamenované konsuláty. Odvážní
může si pcssJoažft. J sob v č— ý » jafe —ým fyiftem , ktorý sa dotýka prevádzkových nehôd v jadrovej
něm příspěvky Yasila 3&- eMktaráni JariwdM B r iH k e . Tlmočníci Charty 77 — Václav Havel a Ladislav zbabělci. Ušlechtilí zrádci. Rozbitá morálka. Ctnost
ľaka. Aloise Indry. Jana HefdáMfe — f S a v ávodaem slove k dokumentu, že ho uverejnili ako podklad kapitulanství. Opuštěný národ. Ho-ho, Ho-ho, Ho Či
Minh .. . Ulice rozhodla.
Fojtíka a jiných velikánů. pre verejná dodaste 0 prshiéenoch jadrovej energie. Ide o prvú zo série publi
Šestý obraz — “Kapitulace” . . .
Smlouva uzavřena. Spojenec opuštěn. Podpisy bez
V lednu 1969 začala re- kácií tohoto drufca, ktoré dbce občianska iniciativa Charta TI uverejňovať.
Dekasarai obsahuje tvr nehoda sa stala 24. feb- podpisu oběti. Mnichov.
Sedmý obraz — “Realita” .. .
stfesäe-. že v Jadrovej m ářa 1977. kedy sa do
Místo pokoje teror. Místo demokracie totalita. Místo
ešettráriá M s r á é Boha- kanalizačnej siete elekt míru nová válka. Místo šťastného národa uprchlíci,
rice sa. odsifeali v «rônm- rám e dostali rádioaktívne lodě, moře, utopenci.. .
Osmý obraz — “Opuštěnost” . ..
Sladit propagandu se současnými událostmi v ze iýcfa ároch raboch dve ne- íetetany. a cez odrzdusnoLidé ha útěku. Lidé, ve kterých byl živen odpor,
mi není vždy snadné, jak se opět přesvědčili čtenáři hctíy. ktoré á v ynadal
systém hhMI rádio kteří byli napřed decimováni, potom zrazeni a na
československého denního tisku. Ve dnech, kdy
obete
na
žrroCoeh
a
zapóafctěnae
p ly ši. Jádrová konec opuštěni. Lidé, kteří byli předhozeni otroctví
stránky čs. novin stále ještě plnily plamenné výzvy
k šetření elektřinou, kdy se objevovaly dojímavé činili rádioaktívne zámoře- elektráren Jaslovské Bo netečností, blbostí a zlobou a kterým potom tytéž
historky o usilovné bitvě o uhlí, kdy se opakovaly rne bezprostředného oko- banice b d a p eten síce li lidské vlastností vzaly nárok na útulek, když se z
výzvy k občanům, aby pomohli překonat vzniklou lia elektrárne. Tamojšia zavreta., úrady však zata- tnbo otroctví s nasazením životů pokusili uniknout.
Devátý obraz. — “Ošklivost” , je obraz osobní.
kalamitu, aby přizpůsobili všechnu práci napjatostí
palivo-energetické situace, objevily se zprávy o da energetickú centrálu tře- -bií tieto nehody a posta- Nemá velký vliv na osudy vietnamských nebo ji
ru, který přichází z východu. Např. v Rudém prá ba vraj pokladať za ne- tili iba v blízkosti zansj- ných uprchlíků- Nepomáhá ani jejích záchraně, ani
vu komentoval zprávu Jan Lipavský v článku nade bezpečnú a bolo by správ7- reného vodného toka plot jejích záhubě. Má však značný vliv na myšlení člo
psaném "Největší na světě" (23. 1.). čtenáři se do ně usporiadať celoštátne ktorý mal zabrániť, aby věka. na úcta či neúctu, netečnost či odpor k souvídají o výhodách, které skýtá spojení jednotné ener ľudové referendum o mie- sa dostali do jeho blízkosti kmenovcúm.
Salženicyn kdysi napsal v jedné ze svých kritik
getické soustavy SSSR a propojení energetických
západního člověka, že mu chybí zkušenost úplné
soustav zemí tzv. Centrální dispečerské organizace rovom využívaní jadrovej ľudia,
Autori- dokumentu, kto- národní porážky, vědomí konečné ztráty a bolest,
(CDO), jak ji upekla Rada vzájemné hospodářské energie.
která z toho plyne. Chytil jsem se toho výroku,
pomoci (která právě slaví třicet let své blahodárné
Prvá. nehoda sa odohrá- rý uverejnilo hnutie Char- který se zdál vysvětlovat studenost adoptovaného
činnosti). Jde prý o světovou událost významného
la 5. januára 1976. Z re- ta 77' uvádzajú ďalej, že anglosaského okolí k pravému utrpení. Myslel jsem,
integračního charakteru.
aktora
unikli vysoko rá- československé úrady ne- že vysvětluje, proč zraněný pes nebo udušený pa
"Za minulá léta se plně prokázalo, že spolupráce
budovaná na zásadách vzjemné výhodnosti přináší dioaktívne pary s kyslični- upovedomili o udalostiach. poušek vzbuzuje na Západě často více soucitu, než
užitek jak národním ekonomikám, tak celému so kom uhličitým, v ktorých ktoré sa odohrali v Jas‘ lodní náklad utopenců; proč nezaměstnaný s domem,
cialistickému společenství. Proto logickým krokem sa zadusili dvaja techni- ^ s k ý c h Bohuniciach. am auty a měsíčním sociálním příspěvkem vlády, kte
rý převyšuje roční plat pracujícího člověka v jiné
další integrace je propojení sovětské soustavy se sou
(Pokračování na straně 2)
stavou CDO, při čemž každý stat nese odpovědnost (á. Pokúsili sa síce únik- Medzinárodný úrad pre
za důsledné dodržování stanoveného režimu odběru núť z reaktorovej haly atomovú energiu vo Vieda za přínos do celého systému," píše RP.
núdzovým východom, ten ni- Táto ustanovizeň OrgaZmrzlý čs. lide, bez dosavadního ověřovacího pro však bol uzamknutý, pre- nizácie Spojených Náro- • PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St„ *
vozu jednotné energetické soustavy bys byl ještě l.ože z elektrárne niekto dov dohliada nad činno- : Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
zmrzlejší. Integruješ se plně do sovětské soustavy — už predtým ukradol rádio- ?ťou jadrových reaktorov
Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121 i
zvykni si na nedostatky — nejen elektrické energie
aktívne predmety. Druhá (Pokračovanie na str. 2)
— na něž si sovětští lidé už dávno zvykli.
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Leden 69 v lednu 79
(Pokračovaní se str. 1)
varoval, že
pravicové
oportunistické síly usilují
obcházet listopadovou re
zoluci ÚV KSČ, volající
po nápravě, “zahrát ji do
autu a různými nátlakový
mi akcemi nutit vedení
strany a státu sklouzávat
ze zásadních pozic” — tak
prý to tehdy prohlásil ny
nější pan prezident a ge
nerální sekretář.
Zatímco se zdravé jádro
začalo náležitě formovat,
pravice
přistoupila
k
“zrůdnému činu” . Pětičlenná skupina pražských
vysokoškoláků,
nazvaná
“Pětice smrti” , která se
utvořila už 17. listopadu
1968, se na pokyn praviDOPRAVÍM

COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL

F. 115, 259 Malvem Rd.
South Yarra, Vic.
Tel. 240-9465

cových režisérů nátlako
vých kampaní rozhodla
demonstrovat živou po
chodní. Los padl na Palacha, který dlouho odmí
tal akci provést, ale na
konec se podvolil — za
předpokladu, že se poleje
jen chemickou látkou, z
níž vznikne tzv. studený
plamen, který mu moc ne
ublíží. Reakce ho však
oklamala. Jeho zapálení
— “netrpělivě očekávaný
a zrežírovaný signál . . .
otevřel stavidla vskutku
nevídané hysterie. Pravi
ce s kontrarevolučním
podsvětím se daly do po
hybu” . Palach po sobě za
nechal prohlášení s poža
davky pravičáků a pro je
jich splnění ultimátum pě
ti dnů. Po vypršení ulti
máta páchá sebevraždu
svítiplynem 181etá student
ka Blanka Nacházelová a
později se zapálí další stu

dent Jan Zajíc.
K těmto třem “svede
ným” obětem přirovnává
Rudé právo soudruhy, kte
ré “uštvali k sebevraždě”
v roce 1968 kontrarevolucionáři: ředitele Kdyňských strojíren Jaroslava
Holuba a pracovníky stra
ny a Bezpečnosti, “na pět
desítek komunistů, jejichž
‘proviněním’ byl obětavý
boj za uskutečnění socia
lismu v naší zemi” . RP
se nezmínilo o tom, že vět
šina těch “uštvaných” uskutečňovala předtím so
cialismus ve vyšetřovacích
celách Ruzyně nebo kulkou
do hlavy svých obětí, ale
informuje takto:
“Po teroristických vraž
dách z padesátých let,
které páchaly na stranic
kých funkcionářích, pří
slušnících SNB, funkcioná
řích národních výborů a
JZD kontrarevoluční bo-

Věční trpaslíci

jůvky, vlna ‘obrody’ byla
čítankovou ukázkou bez
ohledných teroristických
forem třídního boje, jak
ji uplatňovala v naší zemi
kontrarevoluce za aktivní
ho přispění pravicových
oportunistů, boje, jehož
další perspektivy pan pro
fesor Václav Černý diri
goval ve svém rozhovoru
se spisovatelem Janem
Procházkou ‘až k těm lu
cernám’. Návod pana pro
fesora málem našel hrůz
né uskutečnění při poku
su kontrarevoluční chátry
o lynčování manželky dů
stojníka čs. armády v Ko
šicích . . . ”
RP přidává ještě refe
rát o záškodnické práci
Pachmana, Pelikána a
dalších a končí ujištěním,
že chátře — vlastně teď
už zase lidu — byla nako
nec opět otevřena, cesta
k šťastným zítřkům.

Jaslovské Bohunice
(Pokračovanie zo str. 1)
v rôznych končinách sve
ta. “ Československé bez
pečnostné predpisy,” sto

N O V A ČESKA PEKÁ R N A
306 Station St. (roh Darebin Rd.)
FA1RFIELD, ViC.

Telefon: 481-2729, p. h. 45-1905
Žitný i bílý chléb, dalamánky, rohlíky a housky,
karlovarské rohlíky, koláče, pečivo všeho druhu.
Přijímáme objednávky na speciální pečivo, dorty
(včetně Black-Forest-Cherry Cake) aj. k zvláštním
příležitostem. Větší objednávky s dodávkou do
domu.
Těšíme se, že se přesvědčíte
o jakosti našich výrobků.
Václav, Milada a Táňa Kučerovi

jí v dokumente doslova,
“patria síce medzi naj
prísnejšie, ale aj medzi
najmenej
rešpektované
prevádzkové normy na
svete” , štátny zamestná
vateľ núti v Českosloven
sku neraz technický perzonál, aby pracoval “nad
čas” v rádioaktívne zamo
renom prostredí, odmieta
však informovať ho o
miere rádioaktivity, ktorej
bol pri práci vystavený.
Tým, ktorí nejavia ocho
tu pracovať dlhšie ako
predpísanú dobu, zamest
návateľ hrozí stratou pra
covných prémií.
Podľa citovaného doku
mentu nemá perzonál v

SPO RTO VNÍ k l u b s l a v ia
srdečně zve na

TANEČNÍ z á b a v u
kterou pořádá k zahájení fotbalové sezóny
V SOBOTU 17. ÚNORA 1979 OD 7.30 HOD. VEČER
V RESTAURACI EDY ZLATÉHO, RHEINLAND,

9-13 Drewery Lane, Melbourne
K poslechu i tanci hraje profesionální kapela Edy Zlatého
Vstupné včetně prvotřídní teplé večeře $ 12.00
Přijďte se dobře pobavit na našem večeru,
kde bude naše zábava, naše hudba a jídlo po našem.
Rezervování stolů: tel. 306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa), 336-7524 (Košňar)

Jaslovských Bohuniciach
k dispozícii' úplnú technic
kú dokumentáciu jadrovej
elektrárne. Niekedy sa
musí orientovať poklepá
váním na potrubie, aby
tak akusticky zistil, ktoré
rúry vedú k tomu či ono
mu agregátu. Vážnym
problémom je tiež skutoč
nosť, že Sovietsky zväz,
ktorý dodal uránové tyče
pre reaktor v Jaslovských
Bohuniciach, odmieta pre
vziať ich naspäť po ich
rádioaktívnom
“vyhore
ní” , ako to je v iných
prípadoch medzinárodným
zvykom. Tak sa stalo, že
sklad rádioaktívneho odpa
du, kde sa tieto tyče zhro
mažďujú v blízkosti sa
motného závodu, bol napo
lo plný už po 38-mych me
siacoch prevádzky. Napo
kon hodno ešte dodať, že
podľa informácií obsiah
nutých v dokumente, čes
koslovenské úrady plánujú
čoskorú obnovu prevádzky
v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice.
ť

(Pokračování se strany 1)
části světa, vyvolává větší bouře protestů, než lidé vy
stavení hladomoru; proč nedostatek deodorantů ve
věznicích pro zločince způsobuje silnější rozhořčení
než blázince, v nichž jsou vědecky rozkládány moz
ky bdí, kteří se nikdy ničím neprovinili.
Protože jsem věřil, že Solženicyn našel odpověď,
napsal jsem před rokem v úvaze o opuštěnosti exu
lantů, s přesvědčením , že "jenom uprchlík se skloní
k uprchlíku".
Mýlil jsem se.
Kam se hrabe Solženicyn? Kam se hrabou moje
chabé
pokusy o vysvětlení ošklivostí, vychá
zejících nezřídka z úst některých československých
uprchlíků v Austrálií?
V kostce: "Nechceme takovou verbež. Nezáleží nám
na tom, kolik se ji utopí. Máme vlastních starostí
dost.”
Máme? Kdo? češi, Slováci? My poturčenci? My
demokrati? My socialisti? My křesťané? My uprch
líci? My lidé? My M é, kteří jsme utíkali bez boje
a. s menším rizikem z podobného pekla? My, kteří
jsme stáli bezradně a rozhlíželi se, kde žít, tak jak
chceme žít?
* Člověk s očima nachází denně důkazy, že nejsou celá
vysvětlenL Solžesícyn. našel jeden vliv, ne odpověď.
Jenom některý ajjrchlík se někdy skloní k uprchlí
kovi, jako se jea®*» některý člověk někdy skloní k
člověku.
Nejlepší obrana proti mentální ubohosti pýchy vy

hraněného rackmalisani je kritický pohled na sebe,
na vlastní .národ. Kdysi mi bylo v pohodlí vlaste
necké prostoduchosti jasné, že “jenom Němci, jsou
schopni takových zvěrstev” . Rok 1948 mi prostřed
nictvím českých komtm istiekých esesáků rozmetal
jednu iluzi, ale. Jak je vidět, nezabránil mi, abych
znovu a znovu reza lézal do jiných.
Krajané mě opět poučili. Doufám, že s konečnou
platností.
Nejsou vynikající a podřadné rasy, kvalitní a mé
ně kvalitní národy, lepší a horší třídy. Nejsou hod
notnější a m é « hodnotné skupiny lidí, které se před
vídatelně vždycky chovají tak či onak, protože byly
původem a o&ofawstmi ovlivněny jedním nebo dru
hým způsobem.
Člověk je Savek — a to je zatraceně málo. Nevybředne ze své nízkosti, dokud inteligentní a myšvvbředne ze své nízkosti, dokud inteligencí a myšlen
kovým nsafm nepřijde na to, jak nízký ve své pod
statě vlastně je. Uprchlíci, kteří nedovedou udržet
v hlavě am to, že také oni kdysi utíkali, takového
úsilí nejsou schopni. Jejich nepostřehnutá a proto
nepřekiensžá malost je odsuzuje k existenci věčných
trpaslíků-

L. & G. Pergl
odborníci v optice
228 L

Y GON S T R E E T ,

C A R L T O N , 3053

T e f e p h o n e : 347 5242
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Carterovi
«/e zk ratce Dopis presidentovi
A JINÉ ZPRÁVY RSČ

pracovní kolek- — Dne 13. ledna zemřel 7. února, je zvýšit úroveň
Rada svobodného Československa poslala presidentovi Carterovi dopis násle
lisy zúčastněné na stav v Praze ve věku 75 let přípravy a procvičit otáz
bě táálsíee Praha-Brno- člen opery Národního di ky součinnosti různých dujícího znění (kopie dopisu byly předány dalším příslušným místům, zejména
ita íž á a v a ohlásily sdruže- vadla Jindřich Blažíček. druhů vojsk. Cvičení se na Státním departmentu):
závazek. že na počest Začal jako sólista České účastní pozemní vojsko i
Pane presidente,
Jsme si samozřejmě vě mezi Spojenými státy a
X P » ä Velké říjnové revo- ho divadla v Olomouci, od letectvo.
Rada svobodného Česko domi toho, že je to česko Československem, obrací
lEEe a Slovenského národ- r. 1936 byl sólistou ND v — Vzhledem k tomu, že
aafc» povstání uvedou do Praze (Princ v Rusalce, byly školy zavřené až do slovenska sleduje s vel slovenská vláda, která je me se na Vás, abyste
peorozu zbývající úseky Jeník v Prodané nevěstě, 29. ledna, rozhodlo mini kým zájmem Vaší snahu plně zodpovědná za tento trval na tom, aby plnění
£ite dálnice postupně do Ladislav ve Dvou vdo sterstvo školství, že první
7. listopadu 1980, čímž vách, Vítek v Tajemství, pololetí skončí až 16. úno o rozšíření styků s výcho stav věcí, že jednou z mezinárodních a ústavních
á&xátí termín daný XV. Števa v Její pastorkyni, ra, druhé pololetí začne v doevropskými zeměmi v hlavních příčin je fakt, že závazků československým
sjezdem KSČ o 2'měsíce. Boris v Kátě Kahanové pondělí 19. února a veli zájmu mezinárodního mí tato vláda neplní své me režimem ve věci lidských
— Novým generálním ře aj:).
konoční prázdniny se ruší. ru. Jsme si vědomi toho, zinárodní závazky ve vě práv a základních svobod
ditelem Brněnských vý — Východní Německo po — V Praze se rozvádí kaž že Vaše vláda naráží na ci ochrany lidských práv bylo součástí jakékoli do
stav a veletrhů byl jme- skytlo
Československu dé třetí manželství, při velké obtíže ve snaze zlep- a svobod svých občanů, hody. Porušování těchto
K. Svoboda.
“bratrskou pomoc” vyslá čemž u mladých manžel
šit vztahy k Českosloven vyplývajících ze smluv práv v Československu je
— Státní mincovna vyda ním ledoborce Anhalt z ství je poměr ještě horší.
sku. Většina otázek mezi Spojených národů a Závě mimořádné í v měřítku
Magdeburku,
aby
uvolnil
•
—
Představitelé
římsko
la pamětní stříbrné stokokatolické církve v čele s Spojenými státy a Česko rečného aktu helsinské Východní Evropy a proto
im ty k 150. výročí naro led na Labi.
zení Jána Botto. Autorem — Svaz čs.-sovětského kardinálem F. Tomáškem slovenskem zůstává nevy konference.
si žádá
mimořádných
návrhu je akad. sochař J. přátelství má y prešov- a předsedou Sdružení ka řešena i potom, co podob
opatření, jichž snad není
Přiložený
opis
veřejné
tolických
duchovních
Paském
okrese
34.000
členů.
Hareúba.
— Novým čs. velvyslan — Od roku 1965, kdy byl cem in terris gen.' viká né problémy mezi Spoje výzvy Charty 77, adresova třeba za jiných podmínek.
O DPO VĚĎ ZE
cem ve švédsku jmenoval vyorán na poli u Manětí- řem dr. A Veselým, byli nu státy a jinými výcho né generálnímu sekretáři
Husák Romana Nárožné na-Hrádku v okrese Plzeň- přijati na státním zámku doevropskými zeměmi by Spojených národů a signa S P O J E N Ý C H N Á R O D Ů
ho, v Súdánu J. Tišlera a sever žárový hrob, bylo v Kolodějích místopředse ly již dávno vyřešeny.
tářům helsinského Závě D t . Jiří Horák, profesor
v Pákistánu P. Kadlece. zásluhou systematického dou vlády M. Lúčanem,
kterého
—
podle
zpráv
rečného aktu (plný text politických věd na Manvýzkumu
odkryto
už
280
— Indolog a pedagog filo
zofické fakulty UK v P ra hrobů. Pohřebiště jsou asi denního tisku — ujistili o — Předseda ústřední rady uveřejněn v HD č. 24/78 hattanské koleji v New
ze dr. O. Smékal se stal ze 7. až 4. století před svém podílu na upevnění starších Bratrské jednoty v článku “Příklady bez Yorku a generální tajem
jedním z nositelů indické Kristem — z počátků for míru a přátelství mezi baptistů M. Kešjar složil práví” . p. r_). líčí sou ník Rady svobodného Čes
ceny “Za mimořádné zá mace keltských civilizací. národy i podporou politi předepsaný slib věrnosti
sluhy o šíření a propagaci — Dne 2. února začaly ky vlády Národní fronty. republice do rukou mini časnou situaci v Českoslo koslovenska. se obrátil na
hinduštiny ve světě za rok společné manévry sovět Den předtím přijal Lúčan stra kultury ČSR M. H u  vensku lépe než cokoli by generálního sekretáře Spo
ské a čs. armády v pro tamtéž představitele evan sáka.
1978” .
chom mohli my napsat. jených národů v souvislo
storu Plzeň, České Budě gelických církví, nábožen — Spolkový kancléř Ra
— Na hraničním přechodu jovice, Hradec Králové, ských společností a regio kouské republiky B. Krét Prosíme Vás. abyste to sti s otevřeným dopisem
v Rozvadově byl zatčen Česká Lípa pod názvem nálního sdružení Křesťan sky vykonal na pozvání muto dokumentu věnoval představitelů Charty 77.
3Uetý holandský státní pří “Družba 79” . Čs. federál ské mírové konference, předsedy vlády L. Šírou- svou pozornost.
Dr. Horák obdržel odpo
slušník Karel P. a obvi ní ministerstvo národní kteří ho rovněž ujistili, že gala návštěvu Českoslo
Jestliže budou v dohled věď od náměstka generál
něn, že před celní kontro obrany oznámilo, že cílem budou podporovat politiku venska, označenou za
lou zatajil kalkulačku a cvičení, které potrvá do vlády.
né
době obnovena jednám ního sekretáře OSN, Wil“pracovní” .
1.000 kusů řetízků z bílého
líama B. Buffuma, ve Kte
a žlutého kovu.
ré sděluje, že vzhledem
— Čs. akademie zeměděl
k povaze původního připí
ská udělila dr. ing. Ant.
šu byla celá záležitóst po
Pfefferovi k jeho 75. na
stoupena Oddělení pro lid
rozeninám Zlatou plaketu
ská práva OSN v ženevě.
za zásluhy o rozvoj védy
HD referoval loni o pokusu bratranců Bare- své místo ve společnosti. Mladý člověk potřebuje
a výzkumu v oblasti ze
D A L Š Í V Y D ÍR Á N Í?
šových
opustit Československo tak, že se zmocnili možnost.
mědělství, výživy a lesní
Možnost
vše
sám
zkusit,
poznat,
prožít
—
po
Začátkem
tohoto- roku
autobusu
se
studenty,
o
přestřelce
u
hraničili
ho hospodářství.
čáry, když studenti opustili autobus, při níž byli chopit.
rozeslalo československé
— V lednu došlo opět k
Ale v tomto státě nikoho nezajímají jeho tou
Antonín Bareš a řidič autobusu zastřeleni (mrtvý
střídání velitelů sovětské
velvyslanectví ve Wa
A. Bareš byl obviněn ze zavraždění řidiče, ačkoli hy, nikdo nehledá (natož podporuje) jeho schop
okupační armády v Česko
shingtonu pokyn, cestov
nosti,
nikdo
s
ním
nesdílí
radost,
nepodá
pomocnou
někteří svědci s druhé strany hranic tvrdl, že
slovensku. Novým velite
ním
kancelářím ve Spoje
oba zastřelení zahynuli střelami bezpečnostních ruku, když neví kudy kam. .
lem jmenovala Moskva
A
hledání
jsou
synonymy
mládí.
Tak
jako
chyby.
ných
státech, aby infor
oddílů,
které
autobus
obklíčily.
Referovali
jsme
generálplukovníka D. JaProč tolik mladých užívá drogy, pije alkohol,
též o přelíčení, při němž byl odsouzen Robert
movaly své zákazníky, že
zova. Při oficiálním lou
Bareš k trestu smrti a Václav Bareš k 25 letům propadá nervovým stresům, které často končí se
čení s odcházejícím býva
si mají obstarat od vel
žaláře, i o tom, že Nejvyšší soud rozsudek po bevraždou . . . , při vyhlídce na "šťastnou a za
lým velitelem generálvyslanectví potvrzení, že
jištěnou
budoucnost",
kterou
nám
zaručuje
naše
tvrdil.
Nyní
se
nám
dostala
do
ruky
kopie
dopisu,
plukovníkem D. Suchorunatur alizací pozbyli čs.
zaslaného v září m. r. prezidentu Husákovi. Pře socialistická vlast?
kovovem čs. ministr ná
Proč zůstává každoročně v západní cizině tolik
tiskujeme dopis, protože ukazuje, jak se asi na
občanství.
rodní obrany Dzúr “vyso
lidí? Oslní je představa vyššího životního stan
rozsudek dívají mnozí lidé v Československu.
ko ocenil jeho přínos k
Jak známo, toto občan
dartu a neomezené osobní svobody?
prohlubování bojové druž
ství pozbývá automaticky
Vážený pane prezidente!
Kdyby v Československu byly podmínky k ži
by mezi čs. lidovou armá
každý, kdo se stává ame
Dne 8. září 1978 jsem se v českém tisku do votu obdobné a byla tu možnost kdykoliv si "zku
dou a Sovětskou armádou
četla
o
rozsudku
nad
chlapci,
kteří
se
pokusili
rickým občanem podle
sit"
žít
jinde,
slovo
"emigrant"
by
nahradilo
slo
a jeho podíl na upevňo
násilně opustit naši republiku.
vo člověk, výraz "pokus o zavlečení do ciziny či
úmluvy z r. 1928. Žádného
vání přátelství mezi čes
Obludný rozsudek — trest smrti a 25 let odnětí opuštění republiky" by prostě neexistoval;
koslovenským a sovět
potvrzení o tom od česko
svobody — je vyvrcholením tragedie, která se sta
ským lidem” .
Pane prezidente, apeluji na Vaši lidskost a spra
slovenských úřadů není
la dne 23. 5. t. r. na Chebsku.
vedlivost. Nedopusťte, aby byli Robert a Václav
— Státní energetická in
Nevím jak dalece jsou pravdivé zprávy o způ Barešovi tak krůtě potrestáni;
třeba. Jde o nový způsob
spekce ČSR a SSR a Roz
sobu jejich pokusu o přechod. Jisté však je, že
vydírání?
Jejich trestné činy: obecné ohrožení, loupež,
vodné energetické závody,
viníkem v tomto procesu je naše společnost!
krádež, vydírání, pokus o zavlečení do ciziny,
V pokynu se praví:
které kontrolují odběr
V ČSSR je potlačeno základní lidské právo — pokus o opuštění republiky, neodpovídají takové
elektřiny v kalamitním
“ Jestliže jste byl v USA
právo každého člověka svobodně. se rozhodnout, mu rozsudku.
období, zjistily mj., že
naturalizován (s výjimkou
kde žít a pracovat.
některé školy hrubě poru
Mnohdy závažnější činy — týrání a brutální
období od 30. září 1938 do
Honosíme se demokratickými zákony (zaruču
šily vydaná úsporná opat
vraždy — nebývají ani z poloviny tak ztrestány,
jícími
demokratická
práva),
které
nejsou
v
praxi
do
7.
května 1957) a v důsled
ření. Např. z 38 škol na
držovány a naopak jsou jí přímo popírány, což jako "pouhé" loupeže a pokusy těchto chlapců.
ku
toho jste pozbyl podle
území Prahy 13 vytápělo
Pane prezidente, apeluji na Vaši lidskost a spra
vy, pane prezidente, svou laxností podporujete.
všechny školní prostory
Úmluvy
o naturalizaci,
vedlivost.
Jsem o rok mladší než chlapec, který je odsou
na běžnou provozní teplo
která byla sjednána mezi
zený
k
trestu
smrti.
I
ve
svém
mladém
věku
Nedopusťte,
aby
se
naše
dějiny
zatížily
dalším
tu i v době nařízených
ČSR a USA v r. 1928, čes
jsem měla — a stále mám :— možnost poznat, krvavým zločinem!
“uhelných prázdnin” . Zji
jak
je
těžké
a
většinou
nemožné
najít
a
zaujmout
Tereza
Kohoutová
koslovenské
státní občanstily i mnoho jiných pří
padů “nekázně” .
(Pokračování na str. 11)

Úsudek o rozsudku
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1978 v cirkevno-politickej
oblasti
"Byť kresťanom v Československu
je v očiach štátnych úradov zločinom''

Medzi všetkými udalosťami v cirkevnej oblasti v Československu v roku 1978
malo nesporné prvenstvo ustanovenie a vyhlásenie slovenskej cirkevnej provin
cie. Táto významná udalosť má však celý rad tienistých aspektov. Hned' ten
Jarka Vlčková
najnepochopiteľnejší: Slovensko dostáva síce arcibiskupstvo, ale jeho prvým
1. února ř919 byl založen československý červe titulárom ostáva i naďalej trnavský apoštolský administrátor.

ÚNOR 1979

i

i

•
ný kříž.
Provizorita teda pokračuje. Skončí sa až vtedy, keď Vatikán vraj popustí
• Téhož dne roku 1974 zemřel ve Svitávce u Bosko
a
vymenuje spolu s prvým slovenským arcibiskupom aj olomouckého arcibisku
vic švagr Zahradníčkův, básník a spisovatel, P. Jan
Dokulil, který až do svého zatčení v roce 1957 pů pa v osobe kompromitovaného tamojšieho apoštolského administrátora Vranu,
sobil jako farář v Uhřínově u Velkého Meziříčí.
ktorý sa ani po šiestich rokoch svojho úradu nesmel stať titulárom moravskej
• 2. 2. 1124 zemřel český kníže Bořivoj II., na jehož metropoly a to pre angažovanosť v kňažskom hnutí Paceím in terris.; Vatikán
denáru z let 1100-1107 se již objevuje symbol křesťan-' však tu nemieni urobiť kompromis. Dôkazom toho sú bezvýsledné vyjednáva
ství — v perlovém kroužku na pravé straně klečící nia medzi československými predstaviteľmi a vatikánskym arcibiskupom Poganděl, který pozdvihuje nebo snad přímo obětuje
gim z apríla 1978.
malé děťátko.
• 2. února 1804 se narodil Leopold Eugen Měchura,, Z toho vyplýva i druhý nové vrstvy obyvateľstva že sú jeho rodičia “nábo
který v hudbě prošel vrcholícím klasicismem i raným temný aspekt udalosti. predmetom represálií zo žensky zaťažení” a že on
romantismem, nakonec čerpal z lidové písně a sklá
strany štátnych úradov pravidelne navštevoval vy
dal na texty Čelakovského, Erbena a Jablonského. Zriadenie slovenskej cir
pre ich aktívny nábožen učovanie náboženstva v
kevnej
provincie
nesmelo
V roce 1852 převzal po svém otci zámek Otín a sem
za ním dojížděli jeho přátelé A. V. Šmilovský, K. slúžiť na upevnenie kre ský život v rámci cirkev škole. Vedenie podniku si
Bendi, regenschori M. Klička a další.
; sťanského sebavedomia, ného spoločenstva. Okrem predvolalo rodičov a upo
• Ve Vyšnom Kubíne se dne 2. 2. 1849 narodil P a ani na posilnenie cirkev politickej, kultúrnej, bran zornilo ich, že im syna
vol Országh, který se později stal pod jménem Hviez nej hierarchie, ani na zvý nej, bezpečnostnej a škol príjmu len pod podmien
doslav nejimposantnějším zjevem slovenské literatury. šenie jej prestíže — preto skej oblasti, kde už tradič kou, ak vyhlásia, že nebu
Velký význam měla í jeho činnost překladatelská, jíž
slovenské kultuře zpřístupnil díla Shakespearova, Puš sa ani Bratislava nesmela ne kresťan nemá miesto, de rušiť svetonázorovú vý
kinova, Goethova, Lermontovova i jiných již tehdy stáť sídelným mestom priostrovali sa postupne v chovu na učilišti a že sa
proslulých spisovatelů a básníků.
arcibiskupa — ani na re roku 1978 metódy nátlako už nebude stretávať s
• Dne 2. 2. 1864 zemřel Josef Sekyra. Jak uvádí organizácia duchovnej čin vých praktík proti aktív mladými ľ údmi, ktorí sú
Nerudova lokálka v Hlasu z 3. 2., byla poslední, ale nosti biskupov a kňazov nym kresťanom aj v iných nábožensky orientovaní.
zároveň jeho nejlepší úloha arkandského prince v
pracovných prostrediach.
Na výskum náboženskej
Offenbachově operetě Orfeus v podsvětí. Do dalšího a tak poócbne.
Tak napríklad (podľa orientácie detí jestvuje
Zdá
sa.
že
cirkevné
čísla Hlasu napsal Jan Neruda jeho nekrolog.
0 2. 2. 1889 se v Hradci Králové narodil a 1. 5. osamostatnenie Slovenska KNA z 21. 3. 78) si polícia dnes na školách celá série
1964 v Praze zemřel spisovatel Emil Vachek. Podařilo bolo osefcaou. žiadosťou v Ružomberku volala mno prostriedkov. Jeden z naj
se mu vytvořit první českou hodnotnou detektivku. Husáka, ktorý tím sledo hých lekárov na pohovor, dôležitejších — ktorý je
Jeho detektiv Klubíčko, bývalý majitel soukromé de- val výlučne politické cie kde im vyčitali zlý prí
svojou povahou súčasne
tektivní kanceláře v Praze Zdeněk Bubník, bydlel
le. Z hľadiska zahraničnej klad spoločenského sprá hrubým narúšaním práva
donedávna v zapadlé vesnici na Sázavě.
• 3. 2. 1814 zemřel Jan Evangelista Antonín Kože propagandy je izv. reorga vania. Svojou účasťou na na slobodu a nedotknuteľ
luh, jehož opera Alexandr v Indii byla v roce 1769 nizácia cirkevno-právnej bohoslužbách vraj “dáva nosť svedomia detí — je
uvedena v divadle “V kotcích” .
stránky n a Slovensku do jú zlý príklad iným obča dotazník. Dlhý rad otázok
• V roce 1849 přišel do Týna nad Vltavou jako konca mínus punktom pre nom, posilňujúc ich nábo privádza deti veriacich
děkan obrozenecký básník Karel Alois Vinařický. Zde náboženstvo. Kresťania v ženské predsudky” . To je kresťanov do skutočných
působil deset let a zapsal se do paměti občanů tak, zahraničí môžu uvažovať vraj “provokácia” štátu,
duševných konfliktov, žiaže po něm pojmenovali tamní školu. Již jako miaidý
kněz se stal ceremoniářem arcibiskupa ChlurQČanské- asi takto: Ak prichádza v ktorý “ich dal vyštudo dá sa od nich vyznanie aj
“podvracanie najintímnejších, osobních
ho a jeho prostřednictvím Palacký a Jungmann tiše Československu k doho vať” , a
působili na nejvyšší klérus, jeho prostřednictvím za dám i tohto druhu, situá marxistického svetonázo a rodinných vecí, ktoré sú
ložili časopis pro katolické duchovenstvo, kde Vina cia rirfrri a jednotlivých ru ”, a tým “ideologickou
potom predmetom drsného
řický zaměstnal čelakovského, pověřiv ho překla
propagandou”
.
Odpoveď
kresťanov
nebude
asi
ta
posmechu a dávajú podnet
dy ze sv. Augustina. Když krátce po Chluměanskéna'
na takéto “provokácie” je k brutálnemu znásilňova
dosloužil k smrti i arcibiskupovi Kolowratovi, roz ká katastrofálna.
loučil se s hradčanským palácem a šel na venkovskou
Medzitým sa pokračuje obyčajne preradenie na niu detskej duše. Učitelia
faru do Kováně pod Bezdězem, kam za ním dojížděli
menej zodpovedné — ale
jeho přátelé čelákovský, Palacký, Šafařík, Chmelen- v dávno plánovanej, ale nadovšetko menej platené pokladajú už za úspech,
ak deti poprú svoje pre
ský. K. A. Vinařický, který je autorem písní Ivánku len v roku 1977 započatej
náš i nezapomenutelné Tluče bubeníček, zemřel 3. 2. akcii likvidovania — a či — miesto, prípadne pre svedčenie. Žiaci, ktorí sú
1869.
“scelovanla” — fár. Robí loženie do zapadákova. neoblomní, sa kompromi
• 4. 2. 1859 se narodil v Litomyšli spisovatel Viktor sa to skoro v každom prí Mnohým hrozí dokonca i tujú na celý život. V po
Kamil Jeřábek, jehož literární počátky stály pod vli pade veľmi obezretne — strata diplomu.
slednom čase sa vraj za
vem A. Jiráska, v jehož duchu napsal litomyšlské
maloměstské historie (Obrazy života, Z minulých obyčajne podľa tejto me , Ostrie spoločenskej a vádza i do škôl tzv. “pro
orientácia” ,
dob) s žánrovou drobnokresbou a humorem jasné po tódy: po preložení farára finančnej diskriminácie je fesionálna
hody.
nepridelí viac okresný cir i naďalej namierené pre ktorá rozhodne, či je ten• Jan Neruda připomíná ve svém Kalendáriku kevný tajomník farnosti dovšetkým proti mladým ktorý žiak spôsobivý na
lidstva, že 5. 2. 1804 se narodil český spisovatel Jo
kňaza, na čo sa MNV — ľuďom. Tak napr. nielen vyššie štúdiá. Tako sa má,
sef Václav Zimmermann.
pochopiteľne, maskovať
• 6. 2. 1884 se narodil v Jičíně a 28. 8. 1964 v Praze vraj “na žiadosť obča univerzitné štúdia, ale aj
zemřel scénogrtf, malíř a grafik Vlastislav Hof nov” — obráti s prosbou výhodnejšie remeslá a dô diskriminácia žiakov. Ná
man, žák Koulův a Liebschefův. Hofman byl náš na cirkevný úrad, aby ležitejšie technické učiliš- božensky založených žia
první moderní scénograf, který vytvořil pro pražská vraj obci už farára nepri tía neprijímajú viac štu kov jednoducho neodporú
divadla nezapomenutelné scénické výpravy. Z jeho
dentov “zaťažených nábo čajú na vyššie štúdia a
deľovali.
obrazů je umístěn v NG Pasáček.
ženským presvedčením” . na prestížne priemyselné
Iným
■
všeobecným
zja
• Jindřich šiman Baar, který se narodil 7. února
Príklad: V bratislavskej učilištia.
ř869 v samém srdci horního Chodska, v Klenčí pod vom v nábožensko-cirkevČerchovem, patří k předním představitelům české nom živote je stále zhu- Tesle mal istý mladý záPísali sme o zhušťovaní
realistické prosy. Je jediným členem Katolické mo sťovanie siete postihov. ujemce o učňovské miesto siete postihov. Podľa všet
derny, který svým dílem přežil ji samu, ale i svou
Tým sa stávajú nové a v kádrových posudkoch, kého prišiel v roku 1978
(Pokračování na str. 10)

rad už aj na robotníkov,
teda tú spoločenskú vrst
vu, v ktorej sa voľakedy
uchytili aj politicky a ná
božensky nežiaduce ele
menty, alebo tí občania,
ktorí z akýchkoľvek iných
dôvodov upadli do nemi
losti strany a štátu. 'V r.
1978 sa začal stav tak pri
ostrovať, že už aj jedno
duchí robotníci riskujú
svoje zamestnanie, alebo
platobnú stupnicu, ak sa
nábožensko-cirkevne anga
žujú, alebo ak sú — ako
sa to hovorí v straníckom
žargóne — v občianskom
živote nedbalí.
Stranicko - ideologické
strediská majú panický
strach najmä pred nábožensko-kŕesťanskou rene
sanciou odspodu, to jest
pred náboženskou obnovou
pochádzajúcou od laikov
— fenomén typický najmä
pre Sovietsky zväz. Preto
si polícia so stúpajúcou
agresivitou volá a prešet
ruje ľudí, o ktorých sa
nazdáva, že majú v údaj- •
ných katakombálnvch ná
boženských organizáciách
klúčové postavenie. Dlhé
vyčerpávajúce výsluchy,
pravidelné návštevy polí
cie, stráženie domov “po
dozrivých ľudí” zo strany
dobre platených udavačov,
ktorí majú hlásiť každú
návštevu u pozorovaných
ľudí, montovanie odpočú
vacích a filmovacích za
riadení, sa stalo každoden
nou skutočnosťou — opat
renia, ktoré sa v západ
nom svete z demokratic
kých dôvodov neužívajú
ani v prípade najnebezpeč
nejších teroristov. Podľa
všetkého byť kresťanom v
Československu
je
v
očiach štátnych úradov
zločinom.
A. H.
MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTtNG
Melbourne:

175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
SYDNEY:

Telefon: 6222453
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Negativní kritika Radě nepomáhá

Jiří Horák
* posledních měsících se v Hlasu domova a v Amerických listech objevilo několik článku z pera
Ar. Aloise Rozehnala, kritizujících Radu svobodného Československa. Chtěi bych dnes reagovat hlavně
aa poslední z těchto článků, který byl otištěn v Hlasu domova 18. prosince, str. 18., pod titulkem "De■»■kracie na cestě z Rady".
V svodu bych chtěl ale předeslat, že vítám konstruktivní kritiku Rady. To jsem zdůraznil ve svém
®*fe*a®č na schůzi zastupitelstva Rady v Torontě již v roce 1975. Tehdy jsem sám vyzval exilové a
krajanské časopisy, aby svoji kritikou pomohly činnost Rady zlepšit.

Nemohu se ale, zbavit dojmu, že autorovi článku
v HB nejde o konstruktivní kritiku, jejímž účelem
by bylo činnost Rady zlepšit, ale o kritiku, která
áfedsóe jediný cíl: Radu svobodného Československa
zdiskreditovat v očích čs. exilu a zeslabit její vý
znam vůči těm, proti nimž tato organizace vede od
KÉai 1949 soustavně boj —- komunistickému režimu
v Praze. V této jeho kritice, a řeknu to otevřeně,
jeho častých útocích, autor občas dovedně zamíchá
zdánlivě platné argumenty s polopravdami či ne
pravdami a tak neinformovaný čtenář může dojít
k nesprávnému závěru, že v Radě opravdu dochází
k hrozným věcem.
Jeho poslední článek je toho názorným příkladem.
Obsahuje kombinaci poznámek triviálního charakte
ru s hrubými útoky na charakter představitelů Rady.

Zajímavé však je, že se autor ani slovem nezmi
ňuje (stejně jako se nezmínil nikdy dříve) o, hlavní
náplni Rady svobodného Československa, tj., její
činnosti. Jinými slovy, autorovi nejde tak o to, co
a jak Rada dělá ve svém hlavním politickém po
slání, tj. boji proti komunistickému režimu v Česko
slovensku a úsilí o obnovu svobodné, nezávislé a
demokratické republiky. Jemu jde zřejmě jen o to.
aby prokázal, že on má pravdu a nikdo jiný, když
se jedná o výklad stanov této organizace a postup
Rady. Zkrátka, dr. Rozehnal se zajímá více o výklad
stanov než o skutečnou činnost Rady, ke které ra
čím nepřispívá.
Tento horlivý zájem o výklad stanov Sady mi při
pomíná citát z knihy, který projednává důvody dru
hé porážky německého liberalismu v roce 1848, kdy
členové frankfurtského parlamentu “začali s němec
kou důkladností psát ústavu. Místo, aby se soustře
dili na vytvoření jakési centrální vlády se skuteč
nou mocí a schopností bránit se protirevolučním ten
dencím (rozuměj králů a princů), soustředili se na
vypočítávání základních prav.” (John H. Herz, The
Government of Germany, New York, 1967, str. 27.)
Všichni víme, jak tento pokus p německou demokra
cii skončil. Zatím co zákonodárci v kostele sv. Pavla
se dohadovali, zda Rakousko má či nemá být části
Německa, zda Německo má mít unitární či federální
formu, zda to má být monarchie či republika, stará
mocenská klika jednala. Pokus o liberalisaci a de
mokracii v Německu byl v zárodku potlačen.
Nemohu nevidět analogii s našim případem.
V posledním svém článku dr. Rozehnal píše, že
“ demokracie je diskuse, která však předpokládá,
že se mluví o stejných věcech” . Nemohu než se po

PR V O TŘ ÍD N Í

divovat nad tím, že dr. Rozehnal této věty použil.
Nebyl ovšem první. Její hlavní myšlenku vyslovili
už před ním jiné a mnohem známější osoby. Proč
se ale sám neřídí tím,- co káže? článek “Demokracie
na cestě z Rady” reaguje na můj příspěvek, který
byl otištěn v AL 17. listopadu. V tomto svém příspěv
ku jsem jasně prokázal, že dr. Rozehnal neměl prav
du, když ve svém článku z 1. záři uvedl, že (1) Sokol
Washington prodal na jaře m . r. dům, ve kterém
Rada má svoji kancelář; (2) nové stanovy Rady ne
uznávají existenci zastupitelstva; íZ) S ada klame ve
řejnosti, když tvrdí, že m á stále svoje sídlo na zmí
něné adrese. Místo, aby se dr. Rozehnal k těmto
argumentům a faktům — počte své víry, že demokra
cie je diskuse a že se m á mluvit o stejných vě
cech — vyjádřil, tak ve sv á n článku z 18. pro
since o nich miéL Diskuse je po mářo ■sooča také
odvaha přiznat chybo.
Dr. Rozehnal pasra&rje ve svést zvyku používat
silných výrazů: “Demokracie na cčchoán z Rady” ;
“nejen diktatura ale i oligarchie se zajišťují na več
né časy“ ; “přilkraessí demokracie“ ; “postopne je
vytlačována deronkrafirká zásada většiny a nastolo
vána. komunistická zásada menšiny” a podobné.
Nevím, zda ár. Rozehnal opravdu věří všemu to
ren. co páse. Zdá se mi neuvěřitelné, že by mohl
být přesvědčen, že i jeho osobní a političtí přátelé,
s kterými seděl v pražském parlamentě a po dlouhá
léta v Radě svobodného Československa, by se oprav
du mohli chovat oiigarchieky či diktátorsky či pře
bírat komunistické manýry.
Tento “kritik” Rady rád dává známky druhým
z vědomostí. Doufám, že přijme na oplátku ne zrov
na nejlepší známku za svůj právnický výklad a logi
ku. V článku z 18. prosince, kdé píše o “přiškrcení
demokracie” , dochází k závěru, že uvedené změny
stanov odhlasované na schůzi zastupitelstva v Toron
tě jsou neplatné a že “nabudou účinnosti až po je
jich schválení písemným hlasováním” členů zastupi
telstva. Dr. Rozehnal prostě usuzuje, že nejenom
volby členů, ale i změna stanov, navržená na schů
zi v Torontě, vyžadovala písemné hlasování.
Je na omylu. Platné stanovy Rady v době torontské schůze dávaly této schůzi zastupitelstva právo
měnit stanovy. Proto byly okamžitě provedeny změ
ny v článcích II, XII a XVIII. A tyto změny nabyly
okamžité platnosti ještě během schůze. Později bě
hem dne, když přišla na pořad volba nových členů
výkonného výboru, jsem upozornil schůzi na to, že
podle právě změněných stanov tato volba musí být
(Pokračovanie na str. 6)

p r a ž s k é š u n k y , d o m á c í já t r o v é k n e d l íč k y ,
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Telefon 598-5756

Optical Service
Woody Allen, Tennessee Williams, Gail Godwinová

Americká kultura
1978
Jiří Sýkora

Americký komik Woody Allen byl sice loni koneč
ně odměněn Oskarem, výroční cenou Americké fil
mové akademie, ale hollywoodská kinematografie si
přesto podle jejího rázoru nevede v oblasti veselom z právě nejlépe. Americký film se uchyluje pře
vážné-k parodiím na díla, která vznikla v minulosti.
Komici dřívější doby, jako třeba Laurel a Hardy,
Charles Chaplin, Šuster Keaton. se dovedli smát
sami sobě. Ze současných komiků to dokáže jedině
Woody Allen.
Dokonce i jeden z nejlepších dramatiků současné
Ameriky, autor veseloher Neil Sinu;;, jenž začal psát
filmy, vytvořil neveselou parodii na detektivní pří
běhy čtyřicátých let. To bylo v roce 1977 — loni na
psal novou parodií, opět na detektivky, a výsledek
je ještě horší než jeho první pokus.
-Komik a režisér Mel Brooks si ve svém posled
ním filmu tropí šprýmy z filmů Alfreda Hiíchcooka,
a filmová hvězda Buřt Reynolds paroduje ve svém
novém filmu Jamese Cagneyho a Jimmy Stewarta
ve starých gangsterských filmech.
Britský herec a komik Peter Sellers natočil již
ixtý film, v němž hraje potřeštěného detektiva jmé
nem inspektor Closeau. Jeho film s», slušně řečeno,
vypůjčuje od Laurela a Hardyho. Seliersův novy film
“Pomsta Růžového Panthera” je v podstatě stále
stejným příběhem a mění se pouze název. Sellers
je dobrý komik, ale takto ien rozmělňuje svůj ta 
lent.
Co tedy vede filmaře k tomu, aby se uchylovali
ve svých příbězích k minulosti? Snad to, že dnes
není nic k smíchu? Bereme se příliš vážně? Prav
děpodobně opravdu není nic legračního například v
otázce ochrany životního prostředí. Humornou strán
ku sedmdesátých let se pravděpodobně podaří ukázat
jedině komikovi Woody Allenovi v nějakém novém
filmu. V každém případě, ať už takový film natočí
kdokoli, musí to být veselohra ze současnosti a ne
příběh, který si pomáhá berličkami nostalgie a sta
rých předloh.
■
—
★ —
Nejnovější divadelní hrou amerického dramatika
Tennesseee Williamse je “Zármutek” . Tak jako vět
šina Williamsových her, i toto jeho dílo je v ame
rickém a i světovém divadelním světě skutečnou
událostí. Prem iéra byla v Charlestonu ve státě Jižní
Karolina v rámci divadelního festivalu Spoleto —
U.S.A. Uvedení nové hry tohoto vynikajícího umělce
bylo historickou příležitostí jak pro festival tak pro
autora. Williams řekl;
“Jsem touto příležitostí velmi nadšen a. vzrušen;
vždyť jsem, když se to tak vezme, nejstarším ži
jícím dramatikem, jehož ' hra byla uvedena v nej
starším divadle ve Spojených státech . . . ”
Hra “Zármutek” má i určitý geografický význam.
Původní název “Creve Coeur” je vlastně název jed
né čtvrti města St. Louis ve státě Missouri. O své
nové hře řekl její tvůrce;
“Je to jakýsi návrat k základům mé dřívější hry
“Skleněný zvěřinec” a k období poloviny třicátých
let. kdy jsem odešel ze St. Louis. Dlouho jsem pak
toto město nenavštívil. . . ” (Pokračování na straně 6)
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Negativní kritika nepomáhá
{Bafcračování se sír. 5)
rrccZrnEms
hlasování per roliam ve smyslu zrně
aÉ^is±. scetc-t . Jinými slovy, nic jsem — jak se do
r ?--ra oř. Rozehnala — nepřehlédl. Změny
článcích stanov tehdy' ještě souhlas
C&EĚE- näsmrnteistva nepotřebovaly. Nechci používal
aÄipcfc sSor ér. Rozehnala o “naprosté nevědomosti
» JgěftSagrf-ch znalostech” v souvislosti s jeho vý.IB aafeEa práva či logikou na něho samého. Ale snad
igr isgm na místě, aby si podklady příště pečlivěji

5. 2. 1979

STAVEBNÍ p r a č e

(Kenneth Prewitt & Sidnel Verba, An Introduction to
všeho druhu provádí odborně
American Government, New York, 1976, str. 54).
reg.
stavitel s 251etou praxí
Ještě větší obtíže by dr. Rozehnal měl při svém
výkladu co je právní či ústavní v případě britské
J. K Ů T K A
ústavy. Už proto, že ta je jen z části napsaná. A
ty zásady ústavy, které jsou v písemné formě, tj.
18 Gilmore Rd., Doncaster, Vic, 3108
které existují černé na bílém, jsou často naprosto
Telefon 848-1496
odlišné od skutečné ústavní praxe (Carter. & Herz,
Major European Powers, New York, 1976, str. 47).
A naopak ty politické instituce, o kterých v psaných
částech ústavy není zmínka — např. kabinet — hrají
rr ,rssmr.jm...
,
B ev Sazebna! jinde tvrdí, že “demokracie byla dá- rozhodující roli v britském politickém životě. A kdy
Ife »sezena tichým vytvořením nové oligarchie, kte- by hlava státu, tj. královna, které psané částí ústavy
(Pokračování se strany 5)
n « ssá vytvořit skupina 16 členů předsednictva, je- dávají velká práva, učinila jakýkoli krok bez sou
hlasu kabinetu, ústavně neexistujícího, byla by ob
Jidsžmszninace nebyla nikde publikována” .
Autor
her
skleněný
zvěřinec, Kočka na rozpálené
Kerina. proč řádně zvolené předsednictvo Rady je viněna z porušování ústavy. Jakko-li paradoxně tyto střeše. Tramvaj jménem Touha, Sladký pták mládí
věty
mohou
znít,
odpovídají
politické
a
ústavní
sku
přeástavováno jako nová oligarchie. Výkonný výbor
a teď hry Zármutek používá ve své tvorbě symbo
Bzdy. který se sešel v březnu minulého- roku v New tečnosti ve Spojeném království.
lismu. Čtvrť stejného jména v St. Louis je také
Dalšího
příkladu
v
této
souvislosti
bych
mohl
použit
Tašku. právoplatně .zvolil — a nikoli potichu — své
místem zábavního parku. Williams říká:
předsednictvo. Učinil tak podobným způsobem, jako z dnešní japonské ústavy. Je bezesporné, že v po
“Moje nová hra je jiná než předešlé moje věci.
- roce 1974 zastupitelstvo ve Washingtonu zvolilo vý rovnání s ústavou předchozí, nejdůležitější zásadou
Myslím,
že by se dala nazvat veselohrou. Mám rád
v
japonské
ústavě
je
suverenita
lidu.
A
přesto
text
konný výbor, jehož členem byl dr. Rozehnal. Nevzpo
mínám si, že v té době by dr. Rozehnal klasifikoval ústavy se touto zásadou zabývá téměř nonšalatně. změnu. Autor se musí vyvíjet, nemůže se upnout k
sám sebe za člena oligarchie, která byla vytvořena Jediná zmínka o suverenitě se nachází v prvním jednomu tématu a stylu. . . Píšu z potěšení a rado
potichu, či že by byl protestoval proti tomu, že o článku ústavy, který mluyí o postavení císaře. “Cí sti; nelze psát stále stejným způsobem — to by
návrhu na jeho osobu nebyla předem informována sař je symbolem státu a jednoty lidu, odvozující svoji bylo nudné. Jak jsem řekl, píši pro radost a své
posici z vůle lidu, u kterého se nalézá suverénní potěšení — a doufám, že se mi. podařilo psát i pro
krajanská veřejnost.
Tvrzení dr. Rozehnala, že “orgán předsednictva moc." (John M. Maki, Government and Politics in potěšení diváků . . . ”
V jeho hře vystupují čtyři ženy, o mužích se pouze
neexistuje” neobstojí. Článek XVIII. platných stanov Japan, New York, 1962, str. 64.) Nikde v textu
mluví. Ženy hovoří o svých snech, přáních, tužbách,
o předsednictvu hovoří jasně. Dr. Rozehnal poukazuje ústavy není separátní článek věnoyán této zásadě.
Ústavy či stanovy jsou živé dokumenty, psané pro nadějích a zklamáních, což odlehčují humorem. Kri
na to, že stanovy Rady neupravují “vznik (kdy a
kolik členů., existenci (kompetence, hlasování) a zá živé lidi. Musí být schopné přizpůsobit se situacím, tika přijala novou hru Tennesseee Williamse velmi
nik (kdy a jak)” tohoto předsednictva. Nevím, proč které v době, kdy jejich texty byly formulovány, ne dobře.
—
★
—
si myslí, že stanovy tyto věci obsahovat musí. Chá byly předvídatelné. Toto přizpůsobení se samozřejmě
Také hrdinkou nové knihy “Violeta Clayová” ame
pu, že se může domnívat, že by ve stanovách být musí dít formou, která by neporušovala duch pů
měly. Ale jestliže tam nejsou, neznamená to ještě, vodního dokumentu a která vyžaduje souhlas lidí rické spisovatelky Gail Godwinové je žena. Violeta
Clayová je 321etá výtvarnice z jihu Spojených států,
že předsednictvo z tohoto důvodu právně neexistuje. či členů.
To mě přivádí k tomu, abych vysvětlil, proč jsme která odjela před devíti lety do New Yorku, aby zí
Tento výklad dr. Rozehnala jenom dokazuje, že ne
má právě největší znalosti o vývoji politických in snížili kvorum. Kvorum, jak známo, je počet členů, skala slávu.
New York šedesátých let však byl zahleděn do
stitucí. Protože ve svých článcích tak rád poučuje který je potřebný, aby jednání bylo právoplatné. Za
se: nikde není psáno, že všechny instituce musí mít abstraktního umění a o práce Violety Clayové ne
druhé, nabídnu na oplátku poučení jemu.
Vyjdu z toho, že provedu analogii mezi ústavou stejné kvorum či že kvorum musí sestávat nejméně byl zájem. Tehdy 231etá výtvarnice se však nevzdá
(státu) a stanovami (Rady). To ovšem ne proto, že z nadpoloyiny členů. Je pravda, že kvorum, v ame vá a stane se .ilustrátorkou knih. Po devíti letech,
bych tyto dvě instituce chtěl stavět na stejnou rovinu, rickém kongresu je polovina jeho členů plus jeden. ■kdy román začíná, se její život příliš nezměnil.
kam po mém soudu nepatří. Ale proto, že dr. Ro Stejně je ale také pravda, že matka parlamentu ve Avšak jednoho dne, kdy je propuštěna z vyda
zehnal sám podobné analogie použil ve svém článku Westmínsteru vyžaduje pouze 40 členů pro své kvo vatelství, pro které dělá ilustrace knih, dostane zá
v HD z 2. října minulého roku, kdy srovnával vládu rum. Rada původně měla ustanovení, že kvorum roveň zprávu, že spáchal sebevraždu její strýc, kte
s výborem. Rada se má a musí řídit stanovami, stej tvoří nadpoloviční většina členů. V době, kdy se .Ra rý jí pomáhal po příchodu do New Yorku. 'Je to ob
ně jako vlády se mají řídit ústavami. V tomto ohledu da konstituovala, v roce 1949, byli jejími členy hlav dobí, v němž jako člověk i jako umělec Violeta Clay
s dr. Rozehnalem souhlasím. Rozcházím se s nim ale ně bývalí poslanci, z nichž většina sídlila ve Spo ová dozraje. Dojde k určitému smíření s životem,
v tom, když v podstatě tvrdí — ja-k je zřejmé z celé jených státech, a kdy nebylo problémem členy na najde svůj umělecký styl. Její výtvarná díla jsou
série článků, které v. této souvislosti proti Radě na schůzí pozvat a z prostředků Rady jim zaplatit cestov realistická, ale prosvětlená zkušenostmi a novým
psal — že za platné se v politických institucích po né. Postupem doby, kdy Rada kooptovala za své pohledem na svět — jsou originální. Po měsících
važuje jenom to, co je černé na bílém, co lze pře členy další exilové pracovníky, nebylo již tak lehké intenzivní práce a příprav uspořádá výstavu — a
číst, co je přesně vypočteno či vyčísleno. Kdyby původního kvora dosáhnout. Jednak velký počet čle má úspěch.
Mladá Violeta Clayová přišla do New Yorku hledat
tuto svoji teorii použil vůči existujícím ústavám nej- nů Rady žije mimo území Spojených států, ale hlav
yýznamnějších demokratických zemí světa, musel by ně Rada dnes nemůže hradit cestovní náklady na slávu, ale po letech zjistila, že nikoliv sláva, ale
logicky dojít ke stejným závěrům, ke kterým došel schůze zastupitelstva, výboru či předsednictva. Proto láska k práci, láska k tvorbě je tím, co vede ke
došlo ke změně kvora, kterou se dr. Rozehnal tolik skutečnému umění.
v případě Rady.
Tak např. americká ústava neříká nic o tom, že zabývá.
Tato změna nebyla učiněna proto, že funkcionáři
nejvyšší soud by měl právo rozhodovat o ústavnosti
zákonů. A přeci dnes se těžko ve Spojených státech Rady měli nějaké temné úmysly, nýbrž proto, že zpožděním” . Zřejmě chtěl napsat z roku 1970) a
najde osoba, která by toto ústavní právo americkému jediná možnost, aby schůze Rady byly usnášení- mám pro tyto chyby plné pochopení.. Do stejné kate
nejvyššímu soudu odpírala. Stejně tak americká ú- schopr.é. závisela na snížení kvora. Zdá se mi, že dr. gorie patří jeho dotaz, “Kolik má Rada tajemníků,
stava neříká nic o existenci vládního kabinetu či Rozehnal by dával přednost podržet staré kvorum i když má generálního tajemníka?” Není mi dost dob
politických stran. (Gwendolen M. Carter, The Govern za cenu. že by to znaipenalo konec činnosti Rady. ře jasné, proč tato otázka. Existence generálního
ment of the United Kindom, New York, 1973, str. A chci také upozornit, že tato změna ve snížení kvo tajemníka může znamenat, že pod ním je několik ta
jemníků. Ale také nemusí. “Kdy a kde byla zřízena
37.) A přece kabinet i politické strany jsou součástí ra byla provedena podle platných stanov.
amerického politického života. Nikde není řečeno, že
Pokud jde o prodej domu ve Washingtoně, odpově funkce gen. tajemníka,”, ptá se autor článku v HD.
v ústavách —a tedy i ve stanovách — všechno musí děl jsem na celou věc v AL 17. listopadu. Jak jsem Odpovídám: na schůzi v Torontě při změně stanov,
být přesně vyloženo. Americká ústava je úmyslně se ale už zmíní! vpředu, dr. Rozehnal považoval za jak vidno ze zprávy o zasedání Rady, kterou dr.
rámcová, aby dovolila novým generacím interpreta rozumnější na mnou předložená fakta nereagovat. Rozehnal sám několikrát cituje, ale zřejmě špatně
ci ve světle nových potřeb politického života a státu Jak už také do AL napsal předseda výkonného vý čte.
Dr. Rozehnal dále píše, že “kdo má zájem o exi
boru Rady v červnu m. r., “nynější majitel domu,
Sokol Washington, se rozhodl dům prodat. Na jeho stenci Rady, musí mít zájem na jejím prospěchu”
rozhodnutí Rada nemá žádný vliv.” Předpokládám, a dále, že “boj za demokracii není osobní zásluhou,
že představitelé washingtonského Sokola jsou natolik kterou by si někdo rád přivlastnil, nýbrž národní po
STANUJTE
moudří, že by neprodali dům za méně než kolik vinností.” Nemohu než živě souhlasit. Problém ovšem
■u první pozlacovačské firmy v Austrálii
za něj mohou dostat. Dr. Rozehnal stále opakuje, je, že kdybychom v minulosti postupovali podle ná
že skutečná hodnota tohoto domu je 120.000 dolarů. vodu dr. Rozehnala, tak Rada by dnes už neexi
ANTO tNE GALLERIES
Kde tuto cifru sehnal, není nikomu, kdo situaci okolo stovala. Pokud jde o boj o demokracii, to je to,
co se “oligarchie” Rady snaží, často za velmi ob
zmíněné nemovitosti zná, jasné.
MAJITEL J. KOŠŇAR
Ve své snaze dokázat, že Rada dělá chyby, dr. Ro tížných okolností, dělat. A tady má své místo každý,
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
zehnal se zabývá trivialitami. Nebudu prostě odpo kdo je ochoten a schopen Radě konstruktivně pomocí.
vídat na něco, co bylo zaviněno buď mým překle Škoda, že se plýtvá tolik času a potištěných stránek
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
pem či tiskařským šotkem při sázení. Už proto, že negativní kritikou, která jen poskytuje materiál praž
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
stejná věc se přihodila dr. Rozehnalovi samému (ve ské komunistické vládě a je negací “protikomuni
Krajanům poskytneme 15% slevu
svém článku v AL z 1. prosince píše, že “dopis stické činnosti” , na které dr. Rozehnalovi tolik zá
RSČS z 26. 6. 1978 mu byl doporučen s osmiletým leží.
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Vladimír Škutina: Rodič v síti
Bohumil Hrabal: Městečko, ve kterém se zastavil čas
(obě Comenius, Innsbruck, 1978 v komisi Konfrontace, Curych)

Veselí no oné shone kopečků

Innsbrucké nakladatelství "Comenius" není staré. Působí zhruba druhý rok
a zdá se, že se specializovalo na publikování děl, jejichž autoři žijí v Česko
slovensku. Vede je Jiří Moraya, sám nadaný básník, který nedávno objevil
v bolzanských archívech neznámé dokumenty, týkající se internace Karla Hav
líčka Borovského v Brixenu. Vydá je jako knihu pod názvem "Exilová leta
Karla Havlíčka Borovského)" v curyšském exilovém nakladatelství KONFRON
TACE, které má rovněž tituly jeho vydavatelství v generální komisi. Úvodní
publikací "Comenia" byl první díl "Černých baronů" od Miloslava Švandrlíka,
reprint kdysi, za "pražského jaraf', velmi úspěšného románu ze života "pétépáků". Vyšel bez svolení a vědomí autora, podobně jako další publikace "Co
menia", "Kuchařkaj" Marie Janků-Sandtnerové, nejpopulárnější sbírka receptů
z dob první republiky a Hrabalovo "Městečko, ve kterém se zastavil čas".
Autoři však nejsou na svých právech zkráceni, 10% z prodejní ceny se jim
ukládá na jejich konto u švýcarské banky. Tak vyšla původně i knížka Vladi
míra Škutiny "Rodič v sít(". Dnes však je Škutina na Západě a innsbrucké
vydání plně schválil.

“Prezidentův
vězeň”
Škutina. který své zážitky
z komunistického kriminá
lu popsal v knížce stejné
ho jména — vyšla už v
Československu, na Zápa
dě ji vydalo znovu jedno
z prvních českých exilo
vých nakladatelství CCC
Books v Mnichově — se
v kapitolkách, nazvaných
“Rodič v síti” převtělil
do své dcery Lucie a je
jími slovy vypráví, jak si
její otec usmyslil, že z ní
vytvoří tenisovou hvězdu.
Ve skutečnosti se mu to
i podařilo: Lucie škutino-

vá vyhrála juniorské mi
strovství republiky, ale o
tom se nesmělo moc psát.
V době, o níž píše rodič
Škutina, je jí kolem dva
nácti, v poslední kapitol
ce se hovoří o dorostenec
kém věku 15 let, kterých
Lucie má“ napřesrok” do
sáhnout. Kdo četl záběry
Jaroslava Žáka ze světa
sportu, sebrané pod ná
zvem “Vydržte do finiše” ,
shledá v jeho pojetí “sportoyání” vzdálenou podob
nost se scénami ve škutinově knize. Žák ovšem vě
noval tenisu několik strá

ÚNOR
Jan Pastor

K půlnoci jsem došel do Orfina. U Zdeňka bylo
ještě světlo. Vklouzl jsem do předsíně, měl jsem
dojem, že dosud vyhrávají na rádio. Bylo slyšet ne
zřetelné hlasy, pak jsem s ustrnutím rozeznával pláč,
chvílemi se měnil jenom v štkání a zase dlouhé ti
ché vytí jako z nejhlubšího žalu. Zdálo sě mi, že je
to hlas Hanky. Ach je, povzdychl jsem, co jsou proti
tomu všechny události, kde je revoluce na takovou
bolest, došlo asi k rodinnému sváru, něco se jí dotklo,
na něčem se nepohodli, zchvátila ji lítost.
Potichu, aby mě neslyšeli, jsem zalezl do pokoje
a ták, jak jsem přišel, zvrátil se na pohovku. Ob
jalo mě hluboké ticho o podivný pach nevětrané stě
ny. Z kamen přicházelo neznatelné teplo, promísené
tím zvláštním pachem, čekali mě asi včera, dnes
už netopili. Rychle jsem se svlékl a zavřel jsem oči.
Ve tmě se promítalo plno pestrých barev; přijímal
jsem rád jiskřivou hru, střídaly se jako diapozitivy,
někdy jsem je nechal volně běžet, někdy jsem do
nich vnášel tvar, přál jsem si vidět známá místa v
Emauzích, nejvíc Žofii, jak ležíme pod renesančním
oknem, jak k nám nakukují pětiprsté listy javorů.
Ale v posledních dnech se mi to nedařilo. Měl jsem
dojem, že stále ještě slyším Hančin pláč, že prosa
kuje stěny a naplňuje celý dům. Napínal jsem sluch
a zapomínal na revoluci, snad jsem usnul. Zdálo se
mi, že někdo klepe, jen zdálky, jako ve snu. Ve dve
řích stála Hanka, byla nevyspalá a v očích měla
stopy pláče, n
“Co je?” zeptal jsem se.
“Zdeněk je pryč,” řekla tiše.
“Kam odešel?”
“Utekli se Zašou,” propukla v pláč.
Byl jsem náhle vzhůru. Nebyl to sen. Hanka tam

nek, je pro něj jen jednou
ze sportovních disciplín.
Pro Škutinu a jeho dceru
je to naproti tomu jediná
sportovní disciplína, které
se stojí zato se věnovat.
Proto také jde do detailů
ve veselém a nadmíru
důkladném průvodci, jak
se z ženského pulce stává
“žába” a z absolutního
antitalentu, ba “nemeh
la”, jak rodič častěji při
pouští, železnou kázní, kte
rou ovšem dodává sám ro
dič, tenisové eso. Že se
to neobejde bez pasivního
a někdy dokonce aktivního

odporu objektu, který má
být zformován podle otco
va obrazu, je nabíledni.
Právě z konfliktních si
tuací, kdy na sebe nará
žejí rozehranost dítěte a
pevná vůle rodiče, se rodí
humor této knížky.

Skutina se vzácně do
vedl vžít do myšlení své
ratolestí a bezohledně si
dobírá své vlastní pošeti
lé představy, omyly a ne
dostatky. Vystupuje jako
postava převážně komic
ká, nevydává se však ško
dolibému posměchu. šfcutinův humor je čapkovsfey
laskavý, nikde nezabíhá
do nevkusu, do zlovolno
sti, zřídkakdy do satiry,
mnohdy ani tam ne. kde
k tomu okofaesti přímo
svádějL Tí malí lidé. kte
ří zřejmě tvoří většinu i
té nové. takzvaně sociali
stické společnosti, mají
všechny viastnosti malého
českého člověka které
měly vlastně pod vládou
komunismu až dávno zmi
zet. Kolem tenisových
dvorců bují však, zdá se,
maloměst' áciví
zvláště

stála zoufalá a vyčerpaná.
“Utekli minulé noci,” řekla, “ještě jsme večeřeli
a ráno byli pryč.”
Nevěděl jsem, co mám dělat, kam běžet, kam ted’
běžet!
“Určitě se vrátí,” řekl jsem, nic jiného mi ne
napadlo.
Zavrtěla hlavou. “Vzal všechny svoje věci.”
“Copak jste je neviděla?” divil jsem se a byla v
tom i výčitka za nezáviděníhodnou situaci, kterou jsem
si nedovedl představit.
Zavrtěla hlavou a přestala plakat,
“Musíme to hlásit,” oznámila.
“Ještě ne,” bránil jsem se, ' ‘musíme nějaký den
počkat, snad se vrátí.”
Ale ona vrtěla jen hlavou, snad se chtěla vyžít
ve svém smutku, v nahromaděném sebezapírání, zá
brany byly překonány, nezdržely vnitřní nápor, ko
nečně mohla ukázat své rány.
Nemohl jsem se dočkat rána, nakonec zůstanu
na statku sám.
Ale když jsem vstal, měla Hanka nakrmeno a či
stila stání. Ohřebelcoval jsem koním zadky a při
nesl čistou slámu. Chodili jsme oba jako po veliké
kocovině. Zašel jsem do kanceláře. Na stole ležely
pozvánky na důležitý aktiv a jakousi schůzi. Rozběhl
jsem se na Národní výbor.
Zastihl jsem jenom Ryse, stál u okna a vysypával
popelníky. Místnost byla ještě plná kouře.
“Kde se touláš?” uvítal mě. Byl nervózní a ne
podal mi ani ruku.
“Víš o tom,” otázal se, “večer je veřejná schůze.”
Zapálili jsme si znovu cigarety. Šel na chodbu a
znovu se vrátil. Otevřel stůl a vytáhl několik papírů
s červeným razítkem.
“Udání na Zdeňka pro protistátní činnost, nepřá
telský postoj k pracující třídě.” Podal mi udání.
Četl jsem, že jde o nebezpečný živel, ohrožující
klid v obci. Neušlo mi, jak je obžaloba sestavena,
jak se nadýmá sama sebou. Cítil jsem, jak rudnu,

-

i-

Madona Třeboňská
Ladislav Stehlík
Alt kašny na náměstí
chválí Tě rytmy svými,
noc siřemchou v křehké pěsti,
když kráčíš podloubími
pod lunou svého čela
rákosím ovívanou,
minulost zkamenělá
portálem s růží planou.
Stříbrným jasem svítí
nebesa.hlasu Tvého.
V hladinách rozčeřiti
je vánkem nech, má něho.
Rackové Tvoje jméno
do modra křídly píší,
listím je vysloveno,
když ústa vln se ztiší,
v soumraku zazní snivě
puškvorce tesknou řečí,
z brázd dýchne mlčenlivé,
voní z ros senosečí,
chvěje se alejemi
jak mlhy ruka bílá.
šla krása touto zemí.
Tady se zastavila.
(Ze sbírky Madoně)

hojným květena. V těch
jednačtyřiceti zastaveních
tenisové dráhy Lucie Škutinové najdeme mnoho
obecně lidských slabostí,
které se nevyskytují pou
ze mezi národem nedospě
lých, dospívajících i do

spělých tenistů. A tak je
to nakonec mozaika čes
koslovenského
dneška,
který se v jádře příliš
nezměnil, odmyslíme-lí si
politiku, tak jako škutina
v této knize.
(Pokračování na str. 8)

jak se mi rozpalují uši. Jako příklad byl uveden
výstup u Karfíka, kde zákeřně a bezdůvodně zbil
člena strany.
“Ale vždyť-šlo o žert,” zašeptal jsem rozhořčeně.
Rys mi podal; další zprávu o neudržitelných poli
tických poměrech v Orfíně. O zneuctění hlav státu.
Pod tím se líčilo chování funkcionářů Národní fron
ty, kteří zneuctili nejen prezidenta, ale zesměšnili
Sovětský svaz. a generalissima J. V. Stalina, pod
jehož portrétem byla hanobena bolševická strana.
Pod portrétem generalissima Stalina pochovali komu
nistickou stranu i s jejím předsedou.
Rys zřejmě četl se mnou. Ukázal na to místo
prstem a řekl; “To jsem já. Byls tam tenkrát ta
ké,” dodal. “Vzpomínáš si, jak to bylo ”
Kdo si dnes vzpomene přesně na ten večer, pře
mýšlel jsem, co jsme říkali a vyváděli, bylo v tom
cosi z pravdy, cosi z polopravdy, pozměněné, pokroucené, kdo si dnes vybaví neopakovatelnost atmo
sféry, rozvemosti z alkoholu. Nešlo také o zkoumání,
o šetření, závěr byl jednoznačný — Očista a posílení
strany v .Orfíně. Výsledek ohlásit stranickému okres
nímu výboru. Měl jsem dojem, že vidím první tvář
revoluce. Rozkaz! Provedení!
“Kdo to hlásil?” zeptal jsem se.
“Rudík, právě jsme to projednali. Převzal vedeni
strany,” odfoukl Rys hlasitě kouř a řekl téměř po
vzneseným hlasem: “Největší géniové si lámou hla
vu, jak povznést lidstvo, ale jejich myšlenky budou
vždy provádět hyeny a žáby.”
Odešel k oknu a prudce kouřil. Bylo mi ho tro
chu líto, ale ničím jsem ho nepotěšil, byla to je
jich věc, ne moje. Byl jsem bezmocný a mimo je
jich okruh. Myslel jsem víc na Zdeňka, kdo mu
to řekl, kdo ho upozornil. Netroufal jsem se zeptat
a dodnes to nevím. - Věděl jsem jen, že se už ne
vrátí.
Stavil jsem se na Veřejné bezpečnosti a oznámil
jeho útěk.
Z románu “EMAUZY” , (který vydá Konfrontace)
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Staré nedostatky
a nové vojsko
I v Estonsku se vyprávuje tento vtip: kapitalismus
je systém se sociálnimi chybami, socialismus je sy
stém s kapitálními chybami. Pokusme se tyto chyby,
jak se jevily koncem roku 19v8, trochu vyučit.
Zásobování potravinami stále neklape, přestože je
o něco více masa než loni. Dostane se ovšem jen v
kolchozech, kde se za ně platí hříšné peníze. V
obchodech je masa nedostatek. Aby mohly být zá
sobovány druhé republiky, bylo vyssáto nejdříve Lo
tyšsko. Lotyši si tedy maso obstarávali v Estonsku.
Dnes je Estonsko skoro vyčerpané — na řadu přijde
Litva.
Pořádný chléb se nedá sehnat. Ráno nakoupíš
čerstvý a v poledne je již vyschlý (nedobrý je beztak).I s mlékem je to špatné. Např. v květnu minulého
roku neoyio v celém Tallinu k dostáni a lidé se
poaie toho vyjadřovali. Nyní je mléko v obchodech
místo od rána až odpoledne. Nikdo neyi, co způsobuje
dodací potíěe. Mluví se o lajdáctví a mizerné orga
nizaci.
1. března 1978 byla zavedena v celém Sovětském
svazu tzv. “stabilizace cen” . V novinách se vychva
lovalo zlevnění mnoha druhů zboží, kupř. televizních
přijímačů, šatstva, atd. Jak je nyní vidět, byly sní
ženy ceny ležáků, kdežto káva, benzín, zlaté před
měty a mnohé jiné věci byly zdraženy. Přitom je
nutno si uvědomit, že se zdražuje ne o 5 či 18%,
nyorž o 100% a více.
Už od nepaměti je nedostatek bytů. Jen když máte
na každého člena rodiny méně než 9 m2, můžete se
dát zapsat na čekací listinu na nový byt. Jako by
městsky výbor měl pro všechny čekatele dost bytů!
Většina jich je již dávno prodaná různým podnikům,
které je rozdělují hlavně mezi své zaměstnance, po
cházející z jiných republik. Nezřídka se stává, že
rozvedený manžel není s to najít vlastní byt a mu
sí zůstat ve starém, kde bývalá manželka již uby
tovala svého nového muže. Žijí tedy ve třech . . .
Mnozí jsou toho názoru, že se v Estonsku rýsuje
nová NEP — Nová ekonomická politika — a tedy
liberalizace. Koluje pověst, že se prý plánuje vrátit
zkonfiskované rodinné domky původním majitelům,
protože se jich většina rozpadává. Nynější obyvatelé
se nechtějí starat o “ničí” domy. To by ovšem vy
žadovalo úpravu různých právních otázek.
Do roku 1980, kdy se bude v Pirite konat olym
pijská regata, by měla být dokončena přestavba dál
nice. Z plánovaných 10 km je zatím dokončeno pou
hých 820 metrů. Z Xaliinu by dálnice měla pokračo
vat až do Leningradu. Možná, že ío ještě stíhnem.
Sotva bude dostavěna v předepsané ihůtě dálnice
Tallin — Riga, která by měla vést přes Polsko da
Východního Německa.
Tallinské staré město se dnes restauruje a je skry
to za lešením. Protože se však pracuje s nekvalit
ním materiálem, opravy asi dlouho nevydrží.
Kam se člověk podívá, všude lajdáctví. S výhledem
na regatu se má stavět v Tallinu městská síň. Již
nyní ale výstavba pokulhává za plánem. Chybějí pra
covní síly, jsou potíže s cementem a instalatérské
práce nebyly ještě vůbec zahájeny. Aby se v Pirité
vyhnuli mezinárodnímu skandálu, započalo se s tzv.
“Kampaní společenských prací” . Dobrovolní pracov
níci dostanou místo platů hezoučké odznáčky: nej
prve bronzový, poté stříbrný a nakonec zlatý. Každý,
kdo odpracoval na olympijském staveništi nejméně 225
hodin, obdrží volnou vstupenku na regatu. Dobrovol
níků je mnoho, denně jich pracuje (nebo se o to
pokouší) asi sto, někdy i více, jejich práce však je
zcela nedostatečně organizována.
V poslední době značně vzrostl počet vojáků. Oby
čejně se vojáci s civilním obyvatelstvem nestýkají a
jejich manželky se musí lidem yyhýbat, přestože s
nimi často pracují v jednom podniku. Kontrola hra
nic byla zostřena. Poté, co dva opilí pohraniční vo
jáci zastřelili na tanečním večírku několik osob, do
staly podniky příkaz nepořádat již žádné letní ta
neční zábavy u moře. Zato je teď na mořském
břehu více' ostnatého drátu a pohraničních stráží.
O velkém výbuchu v pevnosti “Baltijsk” se nyní
mluví dosti otevřeně. Prý to přece jen nebylo země
třesení. Ale co tam vybuchlo, nikdo neví.
(Překlad úryvku článku A. Milice z časopisu Possev)
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Veselí na oné straně kopečků
(Pokračování se str. 7)
Styl je přizpůsoben dik
ci dorůstající mládeže.
Někdy se škutinovi nepo
vede dodržet ho, přimísí
přehršel zkušeností, pří
měrů dospělých. Ale snad
je to jen náš dojem, snad
je dnešní československá
mládež vyspělejší, snad
opravdu hovoří a myslí
takhle:
“Míšo, neblbni, jsi inte
lektuál,” řekla jsem a Mi
chal, protože byl intelek
tuál, nepřestal blbnout.
“ Osmý game je osmý ga
me,” rozhorloval se. “To
je přímo psychologický
nátlak,” tvrdil, aby snad
dokázal, že je skutečně
intelektuál. V našem věku
to nebylo tak těžké.
= “Rodič v síti” je lehká,
čtivá knížka, skutina zce
la vědomě opomíjí veškeré
literární ozdoby, pohrdá,
zdá se, poetickými pasá
žemi. Zaznamenává přes
ně událůstky kolem teni
sové dcery, realisticky a
bez příkras. Diamentrálně se tím liší od úsměv
ného příběhu Bohumila
Hrabala “Městečko, ve
* ZLATNÍK *
* HODINÁŘ *
ŠTEVEN YARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocadera)
Velký sklad zlatých. ajšperků. hodinek atd.
Opravy se zárstoa.
Mluvíme česky
a ád reaáy .
Telefon: S tSSa

kterém se zastavil čas” .
Hrabal naopak netěží z fo
tograficky viděných příbě
hů, jeho doménou je fan
tazie. Hlavní osobou je pábltel strýc Pepin. hlavní
postava a vypravěč už v
dřívějších
Hrabalovýeh
pracích, zejména v “Ta
nečních hodinách pro do
spělé a pokročilé” . “Mě
stečko” je vlastně pokra
čováním
“Postřižin” Kdežto však se “Postřížíny” točí kolem vypravě
čovy matky a jejích nád
herných vlasů, je ústřed
ní figurou jakéhostakéhos
děje v “Městečku” opět
strýc Pepin. který do ro
diny správce pivovaru
“přijel před osmi lety na
čtrnáctidenní návštěvu” .
Kdo čte tyto dvě Hrabalcvy práce za sebou. vidí.
že roztodivné příběhy to
hoto pábitelského prototy
pu jsou spojeny jen slabou
nitkou místa a že by je
bylo možno zasadit jinam,
třeba do “Postřižin” . li
bovolně zaměnit i se scé
nami ? “Tanečních hodin” . Ovšemže se i čtená
ři “Městečka” , rmlojScí
Brabalův styl. bodo« t a 
vit. usmívat kouskům a
fantaziím tohoto hiatalcvskébo banma P rášila bo
doč s potěšením isasloschat jeho hospodským KttCEkám^k aisaí Je pSnw nävá psefessr Váda*- Čer
n ý . Nešedý tyl® s a t t a r f ?

y&sdbi É n áeeaSyfKsé.
sle saisMam^JaBĚ: otec a
vynálezce assdersiefe páhSeäa, B dam ai Hrabal, se
ssývfe iM Saesfck postav.

svého způsobů vypraveni
bude těžko zříkat, jsou typickým znakem jeho umění. Vyznává to sám:
“ . . . ale já jsem věděl,
že Pánbůh nemá rád
pra',Mu, že má rád blázny
a nadšené lidi a takové,
jako je můj strýc Pepin,
že Pánbůh má rád vírou
opakovanou nepravdu, ba
miíuje nadšenou lež víc
než suchou pravdu, kterou
íadnek chtěl strýčka Pepina očernil v očích mé
maminky, která dovedla
se strýčkem dělat takové
hloupostL že jsem slzel a
dostával křeče smíchu a
někdy mi křuplo v očích
a v hlavě, protože jsem
měl dojem, že najednou
se o nás v kuchyni stane
zázrak a zjeví se svátý
HiLarrus z našeho Dáměstí. patron zdravého smíchu .
.
Z tohoto přesvědčení
prýští t nepreberná fatÄazie Bohumila Hrabala,
bezuzdná a bez&řeisá — také nevázaná a
^ezávazná. ?****fa a a pokraji
nebezpečí, že dřív nebo
později bace střepaná, že
z a č « B B & Příběhy v
“ M isaečkB " jsse k sobe
řazeny jakoby náhodně,
Vscbefi á e Pemnovou
s m tn ale jinak gradace,
která je iMjaiým pflíŕem
iřeisas v "Ostře sledova-

ných vlacích” či v novele
“Obsluhoval jsem anglického krále” chybí a děj,
pokud lze o'něm, vůbec
mluvit, se rozpadá na nezávislé půvabné historky,
půvabné především tou
svéráznou
hrabalovskou
poezií.
(
Pábitelské orgie se slaví i v těžkých dobách okupáce, i potom, kdy “nastala doba velkých plakátů a velikých schůzí, ve
kterých se hrozilo pěstí
všemu starému” . Také
autor — nejen vypravěčúv otec, který si to po
poslední návštěvě u umírajícího strýce Pepina v nemocnící v závěru knížky
uvědomuje — vidí, že
“všechno se vrací ke svému začátku, že se čas
opravdu zastavil a nový
čas opravdu začal” . A
t aké Hrabal sám — podohne jako zmíněný otec
:"' ú klíč ke starým
časů m a k novým je mu
odepřen, a nový čas už
tielze žít. protože patří do
starého času, který je
mrtev .
Proto asi “Městečko,
ve kterém se zastavil čas”
sotva doma oficiálně vy
jde. přesto, že Bohumil
Hrabal provedl sebekrítiku. Patří do starého času
a k novému klíč nemá.
J. S.

BAKe rLAND Real Estate pty. ltd
272 Clovelly Rd„ Clovelly, NSW. 2031
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
BYTŮ, RODIN. DOMKŮ, POZEMKŮ,
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY,
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTŮ.

P A U L A . H ER TZO G

NEW SOUTH WALES
AMATEtfR SWiMMiNG ASSOCIATION

Tel. 665-8033, p. h. 389-7036

pořádá v Sydney kurzy ptávání pro dospělé a to
od 5. do 16. úassra ISIS, vidy v pondělí až pátek
od OO do 8 hadia večer na plovárně ve Victoria
Park (poblíž B raadaaj}. Kurzy jsou pouze pro do
spělé (ne pro děd) a jsou zcela zdarma (účastníci
platí pouze tažné vstupné na plovárnu). Bližší in
formace: Mrs. X. B. Nivo::. Gen. Secretary, tel.
(02) 211-2700.

Milí přátelé, přijďte mezi nás !

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
36 Devonshire Rd., Kemp* Creek, NSW. 2171

(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Tělocvičná jednota Sokol, Československá obec (
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
legionářská, Československé národní sdružení, Čes
lední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.L
ký etnický rozhlas, Dobročinný spolek sv. Václava, ' dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotui
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme, 1
Společnost pro vědy a umění vzpomenou
10. výročí smrti Jana Palacha
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
na společném shromáždění v Sokolském národním
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
domě, 16 Grattan Crescent, Forestville, v neděli*
říme “po našem” — jistě si u nás pochutnáte.!
dne 11. února 1979 ve 3 hod. odpoledne.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Na tomto shromáždění bude Otec Petr E liáš,
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenisi
sloužit polní mši, dále vystoupí pěvecký sbor spol
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších, 1
ku sv. Václava a závěrem bude předneseno vzpo
mínkové pásmo připravené místní skupinou Společ-< 'odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
nosti pro vědy a umění.
telefon 728-1170.
( Zveme krajanskou veřejnost k co největší účastí.
KRAJANSKÉ ORGANIZACE V SYDNEY

í
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Texaská polka, dobro a iiné o muzice
"Peariine"
Následující řádky jsou určeny především dískofi iům, pracovníkům čs. vysílání v zahraničí a všem
těm ostatním, u kterých dosud zcela nezmizel zájem o objevování dosud nepoznaného. Předpokládám, že
kulturní člověk, jemuž v Československu neuniklo nic nového na hudebním trhu a nadto ještě stačil
sledovat cvrkot za šumavskými hvozdy, si počíná stejně i zde, kde je nadto možnost informovanosti
nesmírně větší. A tak vám za těch minimálně deset let jistě neušel soudobý revival jedné z odnoží
Country-and-Western hudby, nazývané Western Swing. Obrození Western Swingu trvá vlastně již několik
let a dnes bych chtěl poukázat na pramen jeho vzniku, kterým je tzv. Texas Polka.

Nejprve zde byla česká polka, která vznikla jako
výlučně český společenský tanec někdy ve 30. letech
19. století ve vlastenecké měšťanské společnosti a
původně se tančila na texty českých písní. Svůj
název dostal pravděpodobně ze sympatii k Polákům
po polském povstání v letech 1830-31. Prvním sklada
telem polky byl F. M. Hilmar, jehož skladby se
brzy rozšířily po celé Evropě a odtud brzy nato
spolu s českými a později německými emigranty až
do Texasu. V následujících letech se pák z původní
české polky vyvinul poněkud zvláštní typ hudby, kte
rá proslula hlavně ve středním a jižním Texasu coby
Texas Polka. Typickému orchestru hrajícímu texaskou
polku nesměla chybět tuba, klarinet, saxofon a trom
bón, k čemuž Němci přidali harmoniku. Ve třicá
tých letech našeho století se pak do hudební historie
navěky zapsal Adolf Hofner, který se svým orche
strem začal hrát českou polku způsobem známým
dodnes pod názvem Western Swing. Western Swing
pak záhy od polky upustil a počal se rozvíjet jazzo
vým směrem, ale to už by byla jiná kapitola.
V době rozkvětu texaské polky si do celé té česko-německo-texaské hudební kaše omočili i Mexiča
né z jižního Texasu, kteří si z české polky vypůjčili
její typický “plechový” zvuk (lze si poslechnout na
desgách zn. FOLKLYRIC: ‘‘TEXAS-MEXICAN BORDER MUSIC” Volume 1 - 5) a Češi si na oplátku
obohatili svou texaskou polku novými rytmy z me
xické tzv. “Norteno” muziky. Pokud vám to v tomto
bodě připadá vše jaksi složité, zakupte si australské
vydání desky “REMEMBERING. . . THE GREATEST
HITS OF BOB WILLS” (CBS) a poslechněte si na
hrávku “San Antonio Rose” , kde se všechny zmíněné
vlivy dají velmi pohodlně vysledovat. Celá deska je
pak vynikající ukázkou stařičkých nahrávek klasic
kého Western Swingu a jistě si ji oblíbíte. Původní
nahrávky polek obrácených ve Western Swing v po
dání zmíněného Adolfa Hófnera si pak můžete stále
ještě objednat u FOLKWAYS (Sydney), n a americké
značce OLD TIMEY v podobě třídeskového vydání
“WESTERN SWING VOL. 1 - 3.” , stejně jako anto
logii Western Swingu “ROLLIN’ ALONG” na značce
TISHOMINGO. Desky obsahují rovněž snímky mnoha
jiných texaských skupin a orchestrů a rozhodně sto
jí za poslech. Je to mimochodem tatáž hudba, která
po proniknutí do českých zemí inspirovala vznik mno
ha našich trampských písní. Dalo by se tedy docela
dobře hovořit o polce jako o prabábě trampských
potlachů.
Zůstaňme však ještě na chvíli .u původní texaské
polky. Nejenže se udržela a hraje se dodnes, ale
zpívá se a nahrává mnohdy rovněž i v češtině! Po
hudební stránce je to pak často fascinující směsice
tradic Starého a Nového světa, která se dočkala ši
roké obliby. Existuje dodnes řada gramofonových fi
rem, lisujících výhradně desky s texaskou polkou,
na mnoha texaských candrbálech se nevykrucuje nic
jiného a pozoruhodné množství texaských rozhlaso-

vých stanic vyhrává jednu polku za druhou (objevil
jsem jednu, která má l í hodin českého vysílání
týdně!;. Texaský kapelník českého původu Lee Roy
Matocha má dnes celkem 25 různých polkových po
řadů na celkem 10 rozhlasových stanicích, mezi ni
mi KVLG La Grange, POTL Cameron a KFRD Rosenberg. Matoehova ''Polka Parade” je doslova na
bita vynikajícími starými nahrávkami dnes již za
niklých česxých kapel. Orchestr Lee Roy Matochy
si pak může kdekoliv z vás poslechnout na gramofo
nové desce značky GUIDE. Pro stejnou značku a
rovněž pro 1NT Records nahrává Orchestr Tommie
Vaňka. Xejzajíinavější je Orchestr Ray Bači (GUI
DE). Bačové byli první rodinou, která přinesla čes
kou polku tío Texasu, a nahrávají desky již přes pa
desát let. Jeden z jejích nespočetných snímků, z r.
1935, je dodnes zachován ve čtvrtém dílu “FOLK
MUSIC LN AMERICA” (Library of Congres). Jako
reprezentativni ukázku Bačovy texaské polky dopo
ručují dloaiioijrajíci desku “FROM THE HEART OF
THE BLUE 3GNNET COUNTRY” (GUIDE). Z dal
ších českých kapd. pak stojí za poslech The Henry
Brosch Orchestra (SARG), Alvin Linhart And His
Sugarianders (GUIDE) a rovněž česky zpívající The
City Polka Boys (GUIDE). A v neposlední řadě po
chopitelně již jmenovaný Adolf Hofner (SARG), zvláš
tě jeho nahrávka známého “The Blue Skirt Waltz”
a další české perky v jeho podání. O všechny tyto
desk}- a o seznam mnoha jiných, podobných, se mů
žete pokusit napsal na adresu: R & M Records, 2817
Laura Koppe, Houston, TX 77093, USA. (Nemohu
však zaručit, jak dalece vám vyjdou vstříc, proto
raději předem žádné peníze neposílejte.)
Tož to je asi tak letmý pohled z rychlíku na te
xaskou polku, o které jsem vás chtěl informovat’
především. Je to konec konců také kus našeho ná
rodního a kuitnmího bohatství, kterým se tak rádi
a tak často holedbáme, tak ať o tom aspoň trochu
víme.
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V Československa, kam se dostalo z Ameriky, pou
žívají dobra Zelenáči (Greenhorns), KTO, Fešáci
(Grasshoppers) a jiné countryové skupiny, podobně
jako jediný západanémecký country band Truck Stop,
zatímco v Americe je dobro považováno za národní
hudební nástroj, bez kterého by se dnes žádná po
řádná C-and-W kapela neobešla. Slyšeli jste na ně
hrát jistě již při mnoha příležitostech, a přesto si,
málokdo uvědomí, že je to dílo českých. hlav a ru
kou.
Jak dobro vypadá? Je to strunný hudební nástroj
tvaru kytary, jehož ozvučnici tvoří tenká kovová
deska kónického tvaru o průměru 12 inčů. Tento rezonátor je k íěta nástroje připevněn obvykle šroubo
vým systémem, jehož posunem lze měnit zvukovou
intenzitu- Dobro m á 4, 6 nebo -8 strun, které jsou
od hmatníkn více vzdáleny než je tomu u španělky.
Jeho ladění je tzv. “otevřené” — struny jsou voleny
tak. že při Šíraní vzniká akord bez pomoci prstů levé
ZLOBÍ
VÁS
OČI ?
ruky a po hmatníku pouze pojíždí ocelový jezdec. Ná
stroj je pří hře v horizontální poloze.
Bolí Vás hlava ?
Dobro (dobro guitar) vynalezli v r. 1925 bratři DoNoste brýle od
OPTÁ
pěrovi (DOpyera BROthers), původem Češi. Starší
z nich. John Dopěra. započal v letech 1925-26 s vý
robou kytary se zvýšenými strunami, která se v r.
1928 vyvinula do tvaru, kterým se dobro vyznačuje
dodnes. V r. 1929 John a jeho bratři Ed a Randy
založili proslulou Dobro Guitar Co., a zůstali po ně
Capitol House, 113 Swanston St.,
kolik let výhradními výrobci dobra. V r. 1932 prodali
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
výrobní práva firmě National Music Co., která po
čala vyrábět upravenou verzi dobra poH názvem Na
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
tional Dobro. V r. 1954 byla National Music Co. za
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
koupena
firmou Valco. avšak po celou tu dobu až
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
dodnes zůstalo původní “české” dobro chráněno znač
v nutných případech i telegraficky.
kou svých originálních výrobců a vynálezců, bratří
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
Dopěrových. Dnes dobro vyrábí Originál Musical
ale v sobotu je zavřeno.
í Instruments Co., která současně nabízí i zajímavou
kolekci upomínkových předmětů, jako T Shirts se

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

National Bank
30Q-P-7Ď35

značkou dobra a nápisem “DOBRO — Síňce 1928” ,
americké kšiltovky se stejným chráněným znakem,
přesky na opasky, odznaky a látkové přišívky na ra 
meno. Lze si to vše objednat na adrese Originál Mu
sical Instruments Co., 18108 Redondo Circle, Huntington Beach, CA. 92648, USA. Inzerát s podrobným
popisem a cenami pak naleznete v americkém časo
pise “Pickin” z prosince 1978 (který lze zakoupit u
FOLKWAYS, 58 Oxford Street, Paddington, NSW).
Tamtéž dostanete i desky s nahrávkami vynikajících
hráčů na dobro, mezi nimiž mým nejoblíbenějším
je Mike Auldridge. Mezi uznávané hráče patří také
Grady Martin a Hal Rugg.
Dobra se původně používalo takřka výhradně jako
doprovodného nástroje a zřídka — zejména v bluegrassu — přejímalo funkci nástroje sólového. V po
sledních letech však dobro nabývá stále větší obliby
jako sólový instrument, což je po padesáti letech
jeho existence jistě významným oceněním tohoto díla
českých hlav.
Příště bych se rád zmínil o vynikajících a před
ních čecho-amerických jazzových hudebnících, kteří
odešli před deseti lety z domova a dnes již zaplavují
gramofonový trh jedněmi z nejprodávanějších jazzo
vých desek.
(Do té doby mi můžete zasílat své připomínky i
návrhv na adresu: PEARLLINE, P. O. Box 281,
Edgeďiff, NSW 2027.)
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DOMOVA

L. Vaculík: Morčata i 4,50
V. Šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
J. Trefulka: Zločin pozdvižení $ 8.50
J. Pícek: Poťouchlé povídky $ 6.30
Z. Mlynář: Mráz přichází z Kremlu $ 8.50
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
Jankú-Sandtnerová: Česká kuchařka (610 str.) $20.- Hlasy z domova (Index) $ 5.60
Ota Hora: Svědectví o puči $ 10.J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50 ‘
F. Peroutka: TGM předst. plk. Cunninghama $ 7.20 Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
J. Kučera: Pražský srpen $ 5.50
A. Solženieyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
L. Vacuiik: Sekyra $ 6.50
Jar. Hašek: Velitelem města Bugmmy $ 3.80
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8.Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.80
J. Kohout: Hop sem hop tam $ 7.50
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí S 4JO
K. . čapek — Schairer: Neuskutečněný dialog $ 7.50 3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédska) S 2.90
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
N. Mandelštamová: Kanec naděje $ 5.50
I. Bmar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90 .
I. Sviták: Kniha prezeoce 5 2J8
S. Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
Kristofori (kresby) $ 6.8®
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
P. Pasek: Tokio volá Honolulu $ SAS
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce S 3.70
Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 6.50
E. Kantůrková: Pozůstalost pana Abela $ 6.70
J. Hochman: Český happening $ 5.60
O. Filip: Poskvrněné početí 5 4M
O. Rambousek: Krochnu s sebou $ 4.80
0. Filip: Blázen ve městě $ 6-5®
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze<
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
Slezské Ostravj- (4 dny), každý pc S 3.F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynulí S 4.80
V. černý: Pláč koruny české $ 8.60
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.K. Hora: Moje matka cizinecká legie S 6.20
J. Pecka: Na co umírá# maži $ 3.5§
B. Beneš: Amerika šla s námi § 9.H. Pecka: Pasáž $ 4-28
J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro dětí) S 8JO
K. Pecka: štěpení $ 4.48
N. Teriecký: Pláž u San Medarda $ 6.50
1. Beneš: Druhý dech S 4.7*
N. Teriecký: Andělé tady nebydlí $ 7.Bří. Medvéděvcvé: Kdo šíäľ $ 4-SQ
F. Duerrenmatt: Pád $ 7JO
J. Daníns: Zrod Saíazwva aftnunw (3 díly) $ 8.20 i
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat 5 6.10
K. J. K rosna: P an D a iá čd í má- dovolenou S 5.Jaroslav Strnad: Job $ 6,50
K. J_ K rosna: Matyiůa a my čva 3 4.60
Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.K. J. Krušina: Jedenáctý obrod 5 i.V. Havel: Hry $ 6.90
K. J. Krušina: Zňsmni bouře $ 5.P. Eisner: Čeština poklepem a poslechem ä 7.50
K. J. Krušina: Druhá bouře J 5.Jack London: Bílý tesák $ 4-6®
J. Skvorecký: Hořkej svět $ 7,L. Mňačko: Súdruh Huencfafeaosea S 4.5«
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
L. Grossman: Nevěsta S 3-58
J. Škvorecký: Lvíče $ 3.80
L. Grosman: Hlavou proti zdi $ Í50
J. Škvorecký: Mirákl $ 10.J. Drábek: A co Václav? $ 4J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.J. škvorecký: Smutek por. Borůvky $ 4,J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50 í
j . Škvorecký: Sedmiramen^ý svícen $ 4.4u
A. Mandlová: Dneska už se tomu směju S 5.80
škvorecký, Salivarová, Ulč: Samožerbuch $ 4.50
ívan Diviš: Teorie spolehlivostí S 5JQ
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie S 6.Z. Salivarová: Honzlová $ 4.50
J. Falta: Přes fronty a přes hranice S 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 S 5.20
J^/ vvvvw vna / v w v u v v w v v v v v w v w w w w w v J' Henryková: Fantazie pro němou lyru $ 5.80
České pohádky S 7.40
A. Kratochvil: Žalu# $ 6.že Bozděch tento žádaný honorář skutečně dostal.
Již ve fejetonu “Již zase hoří!” v NL z 30. 1. 1874 B. Svatoš: Zatmění S 6.si Jan Neruda stěžoval na to, jak málo her českých J. Kočí: Zde Radio Jerevan $ 2.60
autorů je divadlem provozováno. 23. března 1876 se J. Kučera: Ecce Homo $ 4JO
ve prospěch Julie Šamberkové dávala v Prozatímním Motáky z Ruzyně (s předml. L. Pachmana) S 2.20 i
divadle Bozděchova veselohra Světa pán v županu, E. Hostovský: Osvoboditel se vrací S 3.90
jejíž recensi psal opět Jan Neruda. Emanuel Boz Without a Shot being Fíred (role parlamentu a <
děch, nezvěstný od 10. 2. 1889, byl prohlášen za mrt unií v komunistické revoluci) $ 1.50
Z. Salivarová: Summer in Prague (Honzlová <
vého v roce 1891.
• 10. 2. 1899 zemřel český historik a archivář, vy anglicky) $ 8.90
davatel pramenů k českým dějinám — Regest — Jo J. Škvorecký: All The Bright Young Men (histo-í
sef Emler. Byl na universitě učitelem Pekařovým rie českého filmu) $ 5.90
a staral se o něho na studiích opatřiv mu placené J. A. Comenius: The Labyrint of the World and<
opisování v městském archivu pražském. — O třicet the Paradise of the Heart $ 4.let později zemřel spisovatel Emil Tréval, který ja Petr DenrNaší mládeži $ 1.10
ko lékař věnoval ve svých románech pozornost se M. Rvbáková: Útěk z rekreace 4 5.50
E D IC E A K T (bibliof.):
xuálním otázkám (Mezi ženami, Anděl a Eva). Na
J. Shilling: Jestřáb $ 4.rodil se 13. 12. 1859.
J. Shilling: Jednou ti napíši píseň $ 4.• Český sochař a medailér, restaurátor Jaroslav
J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.Brůha senarodil 11. 2. 1889 v Praze.
• Jan Nepomuk Štěpánek, který zemřel 12. 2. 1844. J. Schneider: Rozepnuté dny $ 4.složil u příležitosti bitvy u Lipska, v níž polní mar G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4,šálek Karel Schwarzenberg porazil Napoleona, vla A. Lidin: Psychogenes $ 4.S B ÍR K Y B Á SN Í:
steneckou hru Vlastenci aneb Slavnost lipského ví
P. Javor: Krůpěje $ 5.50
tězství, která měla premiéru 22. 12. 1813.
• 12. 2. 1869 se narodil v Lounech architekt a re R. Preisner: Odstup ? 5.50
staurátor Kamil Hilbert, poslední stavitel pražské sva P. Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
tovítské katedrály a dovršitel její novogotické dostav P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
Jan Skácel: Chyba broskví $ 4.20
by. Po dokončení dostavby chrámu byly jeho záslu
hy uznány udělením čestného doktorátu Českého vy J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
sokého učení technického a jmenováním za řádného Michal Racek: Udivené oči $ 4,člena České akademie věd a umění.
Michal Racek: šepot v šeru $ 4,• Liteň byla v druhé polovině 19. století oblíbeným J. Koláček: Veronika $■2.80
letním sídlem českých malířů. Pobýval zde Q. Má: Pavel Javor: Země křižovaná $ 3.90
nes, Fr. ženíšek i Max Pirner, který se narodil Pavel Javor: Nápěvy $ 4,13. 2. 1854 a zemřel 2. 4-. 1824. Pirner, svým výtvar Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60
ným názorem realista, povahou filosof a meditativni
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za [
básník, nám zanechal v jedné své kresbě básnickou knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce'
představu šumavských hor, k nímž měl velmi blíz 4 a více knih poštovné neúčtujeme.
ko, neboť byl sušickým rodákem.
v^AAO^V^\A^\/WWW\/>A^V\AA/VVVWWWWW <
HLAS DOMOVA VAM MŮŽE DODAT
IHNED TYTO KNIHY:

(Pokračování se strany 4)
dobu,_ a stal se trvalou součástí našeho krásného pí
semnictví. Počínaje podpisem na listopadovém mani
festu českých spisovatelů v roce 1917 dostává se me
zi přední představitele tohoto hnutí a 28. října 1918
je zvolen za předsedu obnovené Jednoty katolického
duchovenstva. Tématicky se jeho prosaické dílo za
bývá dvěma okruhy, životem českého venkova, pře
devším Chodska, a životem drobných kněží. Z těchto
témat Vybočuje celkem ojediněle: románem K Bohu,
psaném pro americké Čechy, románem Poslední ro
du Sedmerova, čerpajícím z prvních let pobytu v
Kloboukách, cestopisnými fejetony, jež byly shrnuty
do knihy Chvíle oddechu, a několika drobnými po
vídkami. 5. července 1933 odhalil Jindřich Jindřich
Baarův pomník, dílo sochaře L. šalouna, na Výhle
dech, ale nacisté neponechali z něho ani podstavec.
Dnes stojí pomník znovu. Byl podruhé odhalen 5.
7. 1947 a v novém podstavci je ŕ kámen z Lidic.
• “Hoříš mi na duši, panenko bílá,
potácím se pěšinámi,
kde jsme chodívali sami,
kdes první kytičky vila.”
Jediná ukázka ze sbírky Panenčiny knížky výstižné
charakterisuje básníka Josefa Holého, který se na
rodil 7. 2. 1874. Láska mu není zlou sudbou, žena
není v jeho básních dulce malum, nýbrž dobrou druž
kou, slastným doplněním, není v ní ani klamu, ani
lsti, ani tragiky. Holého básně jsou i dnes osvěžením
vůní polí a luk.
• 29. 10. 1891 nastoupil na místecké poště jako úřed
ník Vladimír Vašek, budoucí autor Slezských písní.
A v létě 1893 se seznámil u poštovní přepážky s
mladou, vtipnou dívkou Dodou Besrutchovou, která
ho rázem zaujala. Patnáctiletá Doda pocházela z ne
dalekého Sviadnova a zasáhla do jeho osudů. Nepo
chybně z citového zaujetí a z inspirace jejím příjme
ním se objevuje pseudonym Petr Bezruč. Oba udržo
vali v létech 1893-1898 písemný styk a znovu se
osobně. setkali kolem roku 1900. To už byla Doda
paní Demlovou.
“A já ji miloval a ona se mi vdala!
Tak můj krb vyhas, v srdce lehly stíny,
a smutek bez konce jde mojím žitím,
když vzpomenu si často,
že sladkým krokem kolem mne šla láska . . . ”
V Místku se VI. Vašek seznámil i s advokátem
Dr. Janem Petrem a jeho bratrem Ondřejem B.
Petrem, radikálním vlastencem, který byl už jako
student učitelského ústavu v Těšíně znám svým ne
kompromisním češstvím. A právě osud O. B. Petra,
kdysi suspendovaného pro odpor proti německému
inspektorovi, inspiroval Petra Bezruce k napsání
strhující básně Kantor Halfar.
A tak máme plně vysvětlen básníkův pseudonym.
8. 2. 1899 v beletristické příloze týdeníku, čas vyšla
poprvé tiskem báseň Petra Bezruce Zkazka. Dvě
další (Den Palackého a škaredý zjev) byly censurou
z tohoto čísla vyřazeny a vyšly poprvé až roku. 1909
jako soukromý tisk grafika Vojtěcha Preissiga.
• 8. 2. 1939 zemřel Čeněk Holas, který působil jako
profesor na reálce na Malé Straně v Praze, při čemž
pilně sbíral české národní písně. Jeho Sbírka národ
ních písní českých doplňuje sbírku Erbenovu.
• 9. 2. 1889 měla premiéru opera Antonína Dvořáka
Jakobín a týž den se o deset let později narodil
knihvazač — výtvarník Alois Jirout, který byl auto
rem četných uměleckých vazeb krásných knih, po
zdravných adres, pamětních knih a oficiálních listin.
Zemřel v Praze 26. července 1969.
• Romantické 19. století povýšilo Vyšehrad na jed
no z nejslavnějších míst českého národa mimořád
ného významu, který se odrazil ve značné pozornosti,
jež mu byla věnována ve slovesném a výtvarném
umění. Mezi básníky a spisovatele, kteří se tomuto
tématu věnovali, patří i Josef Linde, který se na
rodil 10. 3. 1834, svou patetickou románovou freskou
Záře nad. pohanstvem.
O V Národních listech v roce 1874 byla uveřejněna
noticka, že 29. ledna byla na programu Prozatím
ního divadla Bozděchova Zkouška státníkova. Hned
dopoledne přišel spisovatel k zástupci družstva a
žádal honorář, jenž mu za tento kus nebyl dosud
vyplacen — tisíc zlatých. Večer se dávaly “Dvě
svatby pana Darimona” . Dle noticky z 9. 2. v týchž
novinách pod záhlavím “Theatralia” však již stojí,
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ADELAIDE
ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V ADELAIDÉ

čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
11. 2.: KYTICE II
18. 2.: PRÁZDNINOVÁ ANABÁZE
25. 2.: ZA PÍSNIČKOU A ZPĚVÁKY
4. 3.: T. G. MASARYK
11. 3.: SLOVENSKÝ POŘAD

DOMOVA
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MELBOURNE

NEZAPOMEŇTE NA ZÁPIS DO SOBOTNÍ ŠKOLY
ČEŠTINY, který je v sobotu 10. února 1979 dopo
ledne v University High School, Story St., Parkviue.
Zápis též dospělých, kteří hodlají dělat maturitu,
včetně maturity z češtiny. Upozorněte všechny možné
studenty češtiny.
‘ 'i f i i i i i i i i i i i í i i u i i i i i ii i i ii u iu i i ir i i i ii i m m ii i i ii i i ii m i m ii i c

§ T. D. -

ČIŠTĚNÍ

KOBERCŮ

NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
=
na základě bohatých zkušeností
£
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, ~
ČESKOSLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn, £
na stanici 3 EA 1116 KHz
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování, =
Mimořádný pořad: 6. 2. ve 23.00 hod.: Džes v
desinfekce a odstranění zápachu z koberce. E
Československu.
* Rychli metóda sušení — 1 hodina
E
8. 2. v 16 hodin: Malé drahokamy čs. hudby.
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- =
15. 2. v 16 hodin: Masopust.
škozeni
5
* Vyčištění potahů
E
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI E
AUSTRALSKÉ STÁTNÍ ROZHLASOVÉ STANICE
— ABC Radio 2 — budou vysílat každýCENAMI
pátek (odA DOKONALÝM PROVEDENÍM E
16. února) sérii čtvrthodinových programů nazvanou - Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 =
“Přistěhovalci” , v níž promluví postupně 15 přistě- 3uniimiiiltilimilIIIUlIIIillIliIIIlllllllIll![!IIi;iIiJiimilIiÍ?
hovalců různých národností. Dne 30. března bude
mluvit o svých začátcích v Austrálii Miroslav Cigler
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
z Melbourne.

(Pokračování se str. 3) žen rodné jméno) a adreství, je třeba, abyste si su posledního trvalého
o této skutečnosti obstaral bydliště v ČSSR. Poplatek
od konsulárního oddělení za vystavení činí $35.00 za
našeho velvyslanectví po každé. Bez zhora uvede
ných údajů nemůže být
tvrzení.
potvrzení vystaveno.”
Toto potvrzení Vám bu
Důvody právě tak jako
de vystaveno na základě
“výjimka období” nejsou
úředního dokladu o natu
jasné. Není ani jasné o
ralizaci (notářského po
jaký manévr se tu Husá
tvrzení nebo potvrzení
kův režim pokouší.
Immigration and NaturaliDALŠÍ ROZSUDKY
zation Service), ve kterém
V
poslední době byli v
bude uvedeno Vaše jméno,
Československu
odsouzení
datum naturalizace, název
další
občané,
protože
se
soudu a číslo naturalizačního osvědčení. Pokud při domáhali práva vyjadřo
naturalizaci došlo ke změ vat svobodně své mínění:
Jiří Chmel, geofysik, 18
ně jména, tuto skutečnost
měsíců:
dovolil, aby něko
je nutno uvést. Dále je
třeba sdělit datum a mí lik lidí podepsalo Chartu
sto narození (u vdaných .77 v jeho bytě.
Jiří Volf, řidič, a Fran
tišek Hrabal, dělník, 3 ro
Malý oznamovatel
ky každý: pro šíření
Charty 77 a “jiných pro
tistátních,
protistranických a antisociálních” do
PRODÁME
kumentů.
z rodin, důvodů v
Petr Cibulka; dělník (2
Melbourne - Richmondu
delikatesní obchod.
roky), Libor Chloupek,
Financ, k dispozici.
knihovník (20 měsíců a
Bližší inf.: tel. 42-3414 Petr Pospíchal, tiskařský

bývalé bydliště:
56 The Boulevarde, Fairfield, NSW. 2165,
se zdvořile žádá,
aby se ozval
Egio Engineering P/L.

v Sydney, tel. (02) 648-4144,
Mr. H. J. Ohff, Managing Director,
za účelem výhodné pracovní nabídky
pro nově budovanou pobočku.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

svolává na středu 21. 2. 1979 řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v 19.30 hod. v Národním domě,
497 Queensberry St., North Melbourne (poblíž rad
nice). Na pořadu jsou zprávy odstupujícího výboru,
volba členů nového výboru a program další činno
sti. Nesejde-li se ve stanovenou dobu předepsaný po
čet členů, koná se valná hromada o hodinu později
za každého počtu přítomných členů. Hosté vítáni.
Odstupující výbor ČOD
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE

zahajuje pravidelná cvičení dne 12. února 1979 v
7.30 hodin večer a to ještě v tělocvičně Princes Hili
High School, North Carlton. Tam bude cvičení opět
každé pondělí až do doby, kdy budou skončeny úpra
vy. Národního domu a jeho vybavení nutným tělo
cvičným nářadím.
J. P.

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS

DOPIS PRESIDENTOVI CARTEROV1
A JINÉ ZPRÁVY RSČ

Pan MIROSLAV MACHAČ,

M3 Scoresby Rd., Boronia, Vic.

(roh Boronia Roadj
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bušte nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských

ZPRÁVY S. K. SLAVI A MELBOURNE

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM

g

DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII

©

NC

T R Á V I L

|

14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3M4
|
(roh Arthur Street)
©
Informujte se u nás o podstatně snížených
cenách letenek do Evropy a Ameriky
Zařiďme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
loď. autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných!
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
(česky neb slovensky)
NA PANÍ E. WOLKovou
g
Telefon 267-3177,
I

g

v případě nutnosti po hodinách 528-1319

g

■ »© •©— ©©©©©>©©©©©©©©©©©©©©©©©e©iy©

učeň. (11 měsíců): organi
zovali soukromé hudební
večírky a rozšiřovali pro
tistámí materiál.
Tiskové zprávy RSČ

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE

Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 10. února 1979

V SÁLE ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU
497 Queensberry Street, North Meibouroe
Začátek v 7.30 hod. večer, konec v 1 hodinu
K tanci i poslechu hrají Vrabčáci
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté S 8.BYO — Pouze nealkoholické nápoje k dostání
Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 26-5618 (Vozábal)

Slavia zahajuje sezónu zápasy letní soutěže o po
hár Ampolu. V době, kdy jde HD do tisku, sehraje
první zápas s Frankstonem. Ve druhém kole se utká
v pátek 16. února v 7 hodin večer na stadiónu v
Olympie Parku s loňským mistrem ligy Essendonem.
P řjď te mužstvo povzbudit!
■Slavia začíná s dobrým týmem, v němž budou
proti loňskému roku menší změny. V této letní sou
těži vyzkouší několik nových hráčů. Dobrou posilou
má být např. nadaný mladý brankář Alex Mcpherson, který dosud chytal za dorostenecké mužstvo
Evertonu.
Těšíme se, že si naše melbournská veřejnost i
letos udrží a ještě zvýší zájem o náš klub, přede
vším že bude jeho zápasy i společenské podniky hoj
ně navštěvovat.
V. Frencl
VÝBORNĚ SE NAJÍTE

nebo si zakoupíte jídlo domů
v malém ale prvotřídním podniku

Mr. ED
173 E Barkly Sf., St. Kiida, Vic.

(roh Belford & Barkly Sts.)
který
vede
EDA HONKYš
Telefon: 534-6228

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

Vás srdečně zve na

Divadelní pásmo
s Karlem Hašierem
které shlédnete v provedení
DIVADELNÍ SKUPINY
ČS. KLUBU V ADELAIDE

ve velkém sále 19 a ’Beckett St., Kew
v sobotu 24. února v 8 hodin večer a
v neděli 25. února ve 3 hodiny odpoledne
(Pokladna bude otevřena vždy hodinu před začátkem)
Představení mělo v Adelaide mimořádný úspěch

Vstupné $ 4.-, pensisté a studenti $ 2,Pozvánky nerozesíláme. Pozvete laskavě své přátele a známé
O přestávce občerstvení
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Senzace v Evropské tabletenisové lize
ČSR VÍTĚZÍ V MAĎARSKU 5 : 2

Karel Janovský
Senzační úspěch tenisového mládí — Československo ve finále

Královský pohár
8. a 11. února vrcholí neoficiální halové mistrovství Evropy v tenisu reprezentačních družstev, do
jehož finále se probojovali reprezentanti Maďarska a senzačně i Československa, s čímž bezpochyby nikdo
nepočítal. Mladí Čechoslováci: Ivan Lendl, Tomáš Šmíd a Pavel Složil vyhráli A skupinu při stejném
počtu bodů a zápasů lepším poměrem setů před Švédy. A to je enormní úspěch, uvážíme-li, že byl
dosažen mladými tenisty, kteří hráli v A skupině Královského poháru jako nováčci.

Dokazali porazit dvakrat Francii (i na francouz Finálovým souperem Čechoslováku budou Maďari.
ské půdě v Metzu) 2 : 1, v Chrudimi Rakušany 2 : 1 První zápas se hraje 8. 2. v Peczi, odveta o tři dny
(prvý zápas s Rakušany ve Vídni prohráli 1 :2) a později v Chrudimi.
Švédy 2 : 1 (ve švédské odvetě prohráli 1: 2) .
Boje o další pořadí: o třetí místo budou zápolit
tenisté švédska a V. Británie, o páté Francouzi s
SVĚTOVÝ POHÁR LYŽAŘŮ
družstvem NSR a o sedmě mígto v A skupině pak
Ačkoli světová elita lyžařů alpských disciplin má Španělé s tenisty Rakouska.
v letošní předolympijské sezóně za sebou přes polo
vinu závodů, těžko lze stále ještě tipovat vítěze Svě
H o k e jo v á liga
tové trofeje. Obhájce prvenství v této celosezónní
soutěži Švéd Ingemar Stenmark je sice i tentokrát
Po více než měsíční vánoční přestávce pokračo
velkým suverénem obřích slalomů (do celkové kla vala 1. čs. hokejová liga mistrovskými zápasy dvou
sifikace se však započítávají pouze výsledky 3 zá kol, ve kterých první 3 mužstva tabulky “bodovala”
vodů — ve švýcarském Adelbodenu vyhrál Stenmark a tak se pořadí na špici nezměnilo. V čele zůstává
už čtvrtý obří slalom a tudíž vůbec už nebodoval), jihlavská Dukla, která však stěží vyhrála v Praze
ve speciálních slalomech našel už několik přemoži se Spartou 2 : 1, aby pak na domácím ledě remizo
telů, a to je k obhájení Světové trofeje na pováže vala s Vítkovicemi 1 : 1 . Nejlepší start do nového
nou. Stenmark sice se znovu dostal do čela soutěže, roku měli hokejisté bratislavského Slovanu, kteří
se svými 135 body, má však pouze 8bodový náskok jako jediní získali v posledních dvou kolech plný
před Švýcarem Lueseherem. Do “nebezpečné blízko počet 4 bodů.
sti” tohoto vedoucího tandemů se však dostal ještě
V boji o záchranu je na tom nejhůře Gottwaldov,
Andreas Wenzel z Lichtnštejnu, který má už 102 body. který už zůstává 5 bodů za předposledním Motorem
Velkou favoritkou “Světového poháru” žen je jeho České Budějovice. Sparta Praha je zřejmě na cestě
pětinásobná držitelka Rakúšanka Annemarie Mose- zachovat si prvoligovou příslušnost.
rová-ProUová. Ta má v současné době už 150 bodů,
25. kolo: Sparta Praha — Dukla Jihlava 1 : 2, Ko
o 40 bodů více než dvojnásobná olympijská přebornice šice — Litvínov 6 : 5, Vítkovice — Trenčín 4 : 1,
z r. 1972 v Sapporu Šyýcarka Marie-Therese Nadigo- Pardubice — Gottwaldov 8 : 2, Slovan Bratislava —
vá. Letošní obhájkyně Světového poháru Hanni Wen- Kladno 6 : 4 a Motor č. Budějovice — Zetor Brno 6 : 1.
zelová z Lichtnštejnu je s 97 body třetí.
26. kolo: Litvínov — Brno 3 : 2, Košice — Sparta
2: 4, Jihlava — Vítkovice 1: 1, Gottwaldov — Slo
OLYMPIJSKÝ TURNAJ BEZ ČS. FOTBALISTŮ ?
van Bratislava 0 : 2, Trenčín — Pardubice 1 : 1 a
88 zemí se uchází o účast svých fotbalistů na olym Kladno — Motor Č. Budějovice 4 : 1.
Tabulka po 26. kole (ze 44 kol): 1. Dukla Jihlava
pijských hrách r. 1980 v Moskvě, pouze však 16 bude
dopřáno na olympiádě hrát. Z toho ještě dva — 37 bodů, 2. Slovan Bratislava 34 b., 3. Vítkovice 33
SSSR jako pořadatel a V. Německo jako obhájce b., 4. Košice 31 b., 5. Litvínov 30 b., 6. Kladno 26
olympijského prvenství — postupují přímo, tedy 86 b., 7. Tesla Pardubice 24 b., 8. Zetor Brno 21 b., 9.
států se bude ucházet o zbývajících 14 míst. Téměř Sparta Praha, 10. Trenčín (po 20 b.), 11. Motor č.
v beznadějné situaci jsou čs. fotbalisté (ČSR má Budějovice 19 b., 12. TJ Gottwaldov 14 bodů.
nyní zvláštní olympijské mužstvo), kteří byli “vylo
DUKLA LETÍ DO BERLÍNA
sováni” do 1. evropské skupiny7, kde se mají nejprve
střetnout s fotbalisty Bulharska. Druhou dvojici v
V Curychu bylo provedeno rozlosování čtvrtfinálo
této skupině tvoří: Maďarsko — Rumunsko. Bez bo vých dvojic všech 3 nejpopulámějších evropských
je postupují a na vítěze těchto dvou utkání čekají fotbalových soutěží klubových celků.
Poláci. Tedy pouze jedno z těchto 5 mužstev se může
Vítěz čs. poháru Baník Ostrava bude hrát v boji
zúčastnit olympijských her. Evropa bude na olym 8 nejlepších týmů soutěže “držitelů trofejí” s výcho
pijských hrách zastoupena celkem 6 týmy: SSSR a doněmeckým 1. FC Magdeburkem. První zápas se
V. Německo a 4 vítězové kvalifikačních skupin.
hraje 7. března v Magdeburku, odveta 21. března na
V kvalifikačních bojích .o účast na OH nebo přímo ostravských Bazaleeh.
na olympijském turnaji v sovětské metropoli nesmějí
Dukla Praha se ve čtvrtfinále Poháru UEFA střet
tentokrát hrát fotbalisté, kteří bojovali o letenky ne s Herthou BSC Berlin. Dukla má výhodu v tom,
na mistrovství světa v Argentině nebo se přímo zú že odvetu hraje doma.
častnili závěrečných bojů světového šampionátu.
V Poháru mistrů evropských zemí hrají tyto dvo
jice: 1. FC Kôln — Glasgow Rangers, Visla Krakov
— Malmd FF. Nottingham Forest — Grasshoppers
Curyeh a Austria Vídeň — Dynamo Drážďany.
Chcete být spolehlivě a zdarma informováni
Soutěž “držitelů trofejí” : Fortuna Duesseldorf —
všech možnostech levného cestování letadly
Servette Ženeva, FC Magdeburk — Baník Ostrava,
Austrálie do zámoří? Stačí, když vyplníte dolej
Inter Milano — SK Bereven Waas (Belgie) a Ipswich
kupón a zašlete na adresu:
Town — FC Barcelona.
Pohár UEFA: Hertha BSC Berlin — Dukla Praha.
Mrs. E. Wolk,
Honvéd Budapešť — MSV Duisburg. Crvena zvezda
N. C. Travel P/L.,
Bělehrad — West Bronwich Albion a Manchester Ci
14 Queens Road, Melbourne, Vic. 3004
t y — Borussia Mónchengladbach.
Zašlete mi podrobné informace o novýc
levných sazbách za letenky do USA, i
HLAS DOMOVA vycháaí čtrnáctidenně
Británie, Jugoslávie a Západního Německ;
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Mohly by se mi hodit.
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Telefon 42-5M8.
Jméno ...........................................................
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
A d re sa ...........................................................
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, US $ 14.- Can.
$ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13,- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
Telefon ...........................................................
platku sdělíme na požádání obratem.

r

Čs. stolní tenisté mají velkou šanci stát se v roč
níku 1978-79 vítězi Evropské tabletenisové ligy. Ani
v 5. kole nenašli přemožitele, když v maďarském
Miškolci porazili velkého favorita Maďarsko naprosto
nečekaně 5 : 2. Hrdinou zápasu byl mladý Dvořáček,
který porazil jak Jonyera tak i Klampara 2 : 1 na
sety. Milan Orlowski sice s Klamparem prohrál 0 :2
na sety, ale měl zásluhu na dalších 3 bodech čs.
družstva: sám porazil Jonyera 2 : 0, spolu s mladič
kým Pánským zvítězili v doublu nad maďarskou dvo
jicí Jonyer — Klampar 2 : 1 a spolu s Uhlíkovou
porazili v mixu maďarský pár Jonyer — Szabová
2 : 0 na sety.
Další střetnutí 5. kola: Jugoslávie — Francie 3 : 4,
Švédsko — Anglie 3 : 4 a NSR — SSSR 7 :0 (!). K
poslednímu utkání třeba dodat, že dva nejlepší sovět
ští tabletenisté: Anatoli Strokatov a Sarkise Sarchojan byli distancováni, protože při návratu z loňského
evropského šampionátu v západoněmeckém Duisburku
do SSSR pašovali nějaké zboží a byli potrestáni.
Tabulka po 5. kole (ze 7)

1. ČSR 10 bodů, poměr zápasů 24 : 11, 2.
sko 8 b. (25 : 10), 3. Anglie 6 b. (16 : 19),
4 b. (19: 16), 5. Švédsko 4 b. (18: 17), 6.
4 b. (14 : 21), 7. Jugoslávie 2 b. (15 : 20),
2 b. (9 : 26).

Maďar
4. NSR
Francie
8. SSSR

Ve zkratce
— Krasobruslařské mistrovství -ČSR v Bratislavě ne
bylo valné úrovně. Zklamali především jednotlivci,
kteří se podle názoru expertů za poslední rok mnoho
nepřiučili. Ve všech 4 soutěžích obhájili loňští mi
stři i letos prvenství. V soutěži mužů to byl M. Soš
ka, v soutěži žen Baierová, ve sportovních dvojicích
Spieglová — Spiegl a v tanečních párech (které jako
jediné uspokojily) obhájili prvenství republiky Řehá
ková — Drastich.
— Po dvou letech stal se 291etý Nor An Egil Storholt (olympijský vítěz na 1.500 m) v holandském Deventeru znovu mistrem Evropy v rychlobruslařském
čtyřboji. Vyhrál 3 první závody: na 500 m, 5.000 m
a 1.500 m a a tak podle řádů rychlobruslařské fede
race stal se předčasně vítězem, nemusel už nastou
pit k závěrečnému závodu na 10.000 m.
— V zimním fotbalovém hurnaji Tatry Praha remí
zovala pražská Dukla se Spartou 2 : 2. Střetnutí,
které se hrálo za mrazu na poměrně dobrém terénu,
mělo dobrou úroveň.
— Jeden z nejslavnějších evropských fotbalových
klubů Manchester United slaví letos sté výročí svého
založení. Největšího úspěchu dosáhl tento sedminásobný anglický mistr a čtyřnásobný vítěz Englisch
Cupu deset let po tragické letecké nehodě v Mnicho
ve (kdy přišlo o život téměř kompletní mužstvo Man
chester United), kdy vyhrál Pohár mistrů evropských
zemí. .
24 ROHOVNICKÝCH MISTRŮ SVĚTA

Příznivce rohovníckého
sportu bude jistě zajímat,
že v r. 1978 došlo celkem
k 69 zápasům o titul pro
fesionálního mistra světa
všech třinácti váhových
kategorií.
Ačkoli
obě
vrcholné světové federace
boxerů WBA a WBC vo
lají po sjednocení — a
když ne tak alespoň po
snaze shodnout se na vět
šině světových mistrov
ství a mistrech —, je
nyní na počátku r. 1979 ve
13 váhových třídách 24
různých světových přebor
níků. Obě federace WBA
a WBC se shodují pouze
na dvou vládnoucích mi
strech světa, a to v lehké

váze uznávají za prvého
muže světového ringu Durana z Panamy a ve vá
ze střední'Argentince Corra. Z 24 rohovnických mi
strů světa je v současné
době pouze jeden Evro
pan, Ital Rocco Mattioli.
který je mistrem světa
střední váhy “juniorů” . V
těžké váze jsou dva mi
stři světa: boxerská fede
race WBC vede jako prv
ního rohovníka světového
žebříčku ještě před rokem
v rohovnických kruzích
téměř neznámého Larryho
Holmese, federace WBA
uznává za mistra světa
Muhameda Aliho.
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