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HLAS DOMOVA

NEOBVYKLÝ SLOUPEK
Zdenko Milevský

Karel čapek zcela vtipné charakterisoval sloupek
jako “něco kratšího než fejeton a delšího než glosa,
něco, co není dost dlouhé, aby ťo bylo nudné, ani
dost nudné, aby to slulo článek . . . ” Sloupek je sice
tištěn v politické části novin, ale liší se od ní nejen
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER svým obsáhem, nýbrž i typograficky — ležatým kursivovým tiskem — jejž těžko sehnat v Austrálii —
Ročník XXIX.
Melbourne 19. února 1979
číslo 4. a proto se někdy nazývá též kursivou. Olivová Teorie
literatury, již jsem si vzal k ruce, abych správně
vystihl žánr, jímž se má sloupek zabývat, sé zmi
Dvojí propaganda v Československu
ňuje jen o tom, že sloupek má bystře posoudit nej
rozmanitější jevy ze života lidské společnosti a její
činnosti. Nepredpisuje tedy jeho pisateli, že musí
psát o současných politických událostech, nepred
pisuje mu ani, že kursiva se musí zabývat sou
časností.
Ukazovat rub a líc "mírové" propagandy komunistických zemí je už asi munistického bloku ji stále
Čtenář je však již třicet let zvyklý na to, že sloup
fmliš otřepané, demokratický svět vzal dávno — doufáme — na vědomí marx- drží. Má přece za úkol ky pojednávají o současných politických událostech
leninské jinotaje a orwellovská názvosloví i v tomto "socialistickém přístupu". pečovat o trvalou družbu rozebírajíce je s přesností chirurgova pitevního. no
žíku. Uměl bych já tak si pohrát se slovíčky, jako
Přece se však ještě někdy necháme překvapit bohorovným klidem, s nímž se těchto zemí.
to umí obvyklí pisatelé sloupků? Uměl bych si s ni
veřejnosti prezentují dvě zcela protichůdná hlediska nebo zásady.
Družba je hezké slovo, mi hrát na honěnou, na schovávanou, laškovat s
Všimneme si však jen Světové rady míru hned hezčí než okupace, proto nimi — já člověk češtiny neznalý? Čtenář je už
Tak běží takřka jedním
áecfaem hlásaná propagan československé propagan vedle zpráv o sovětsko- i manévry, které skončily zvyklý na pravidelná úsloví, rčení a jak tu dostát
da o touze lidu a vlád so dy — snad tou poznámkou československých vojen 7. února, nesly hrdé jmé povinnostem — vždyť zákazník náš pán! Ne, čte
nář si tentokrát na své nepřijde! A o čem bych
cialistických zemí po věč- neprozradíme nějaké sabo ských manévrech na úze no “Družba 1979” .
měl asi tentokrát psát? O. únoru, o nastávajícím
Eiésa míru vedle stupňova téry v redakcích tamních mí Čech, atd.
Jaksi oficiální, tedy od třicetiletém výročí počátků kolektivizace? Témata
ného důrazu na význam novin: na téže straně de Ovšem sovětská armáda borný a přitom vzletný po až příliš spojená s tragickými osudy českých lidí!
Marně si lámu hlavu nad tématem, jež by v očích
vlastních armád či růz níků, ohnivé mírové výzvy je nástrojem míru. Její pis manévrů se dostával
čtenářů
alespoň trošku obstálo. V horkém únorovém
vedle
referátů
o
zvýše
mírové
úsilí
ji
vedlo
kdysi
ných polovojenských orgai lidu z pera podplukovní dni, jaké zde nyní máme, najednou zavanul hebký
sázací, militaristické vý ných úkolech Svazarmu, do Maďarská a později ka Jiřího Hečka. Lid se vánek! Músa Erató se nade mnou vznesla, aby mé
chovy na školách atd., zprávy a prohlášení z do Československa a tam dovídal, jak se do vědomí políbila! Jsem sice proti mimomanželským polibkům,
vedle protestů proti nebez únorového zasedání tzv. i v ostatních zemích ko (Pokračování na str. 2) ať již kmotrovským či strýcovským, což připisuji
blížícímu se stáří, ale tentokrát jsem je přivítal s
pečným plánům Pentago
otevřenou náručí.
na, Západoevropské unie
A téma je tu! Téma milostné poesie, jíž je Erató
«E Somálska se řadí idy
musou. Téma, na něž by asi dnes nejraději psal
Karel Wendt, téma, s nímž nepohrdne snad ani re
lické popisy vlastních úPODĽA VÝROČNEJ SPRÁVY ORGANIZÁCIE AMNESTY INTERNATIONAL daktor listu. Neboť téma, jež mi Erató pošeptala,
s;pěcS*n využití nukleární
je opravdu pro mnohé více, než-li milostnou poesii.
esergie — využití nekontOrganizácia Amnesty International, ktorá sleduje dodržiavanie ľudských práv A proto ihned vpadnu in medias res.
laksvaEého a tedy ovšem na celom svete, vydala výročnú správu za rok 1978. Z jej 321 strán vyplýva, I Tak, počátek by byl, počátek docela slibný.' Prá
lafeevé&o — či blahodárný že sa ľudské práva vo svete i naďalej porušujú hrubým spôsobom a že repre- j vě tak slibný, jaký bývá, když usednou tri čtyři přá
telé pod věchýtkem v chladném moravském sklípku.
vev socialistických porad sia nadobúda nové formy, V správe sa hovorí, že sa organizácie zaoberala j
Nesmíme totiž zapomínat na to, že Dionýsos, ač
prípadmi
4.726
ľudí,
ktorí
sú
väznení
pre
svoje
presvedčenie.
O
každom
člo
ca a jiné pomoci třebas
dobrý botanik, neznal onu podivuhodnou rostlinku,
Afganistana nebo Habeši veku sa možno oprávnene domnievať, že je vo väzení pre vyjadrenie svojich jež mu vyrostla u nohou, vinnou révu, když unaven
atd. Ukázka propagandy politických či náboženských názorov alebo v dôsledku farby pleti, etnického pô odpočíval ve stínu tamaryšku při cestě na Naxos.
Vzal ji tam tedy s sebou. Pouť byla dlouhá a réva
pm ssay síící prosťáčky. vodu či jazyka.
uložená v duté ptačí kůstce i cestou bujně rostla.
V úvode hlavnej časti kými motívmi. Používali Musel ji tedy bůh vyměnit za kost lví. A protože
správy Amnesty Interna sa obvinenia z parazi- ani ta nestačila, odnesl nakonec .révu na ostrov ve
tional (A. I.) sa konštatu tismu. chuligánstva a špio velkém oslím hnátu. Proto je prý člověku po první
Rozsudek a kritika
je, že v uplynulom roku náže. A. I. zistila bez sklence vína jako ptáčku, po dvou třech číších má
psali o několika zdařilých a jiných ne- zabránili pozorovateľom akýchkoľvek pochybností, odvahu a sílu jako lev, a když přebere — tak tropí
osloviny.
podareaýdi pokusech čs. občanů o útěk na západ
Ne, nemíním zde psát historii vinné ■révy v Če
letadly 6s- aerolinií. O dvojici, které se 10. května Amnesty International zú že v Sovietskom zväze a
1575 átěk podařil — o Josefu Katrinčákovi a Radomí častniť sa na jednom po v Rumunsku označujú ľu chách a na Moravě. Skutečnost bývá od mýtů vždy
ru Sebestoví — jednal 1. února t. r. Zemský soud litickom procese v Česko dí. ktorí sú väznení pre hodně vzdálená. A přesto mají starověké legendy o
ve Frankfurtu n/M. Ten vyslechl zprávu o důvodech slovensku a že organizá svoje presvedčenie, za du víně cenu větší než jen literárně historickou. Přede
vším pro svůj odkaz věkům budoucím, pro hlubokou
obou obžalovaných k útěku z Československa i o způ
sobu, jakým donutili pilota letadla ČSA, letícího na cia vyslala svojich ľudí ševne chorých a zaviera moudrost vyvěrající z cítění í životních zkušeností
pravidefné lince z Prahy do Brna, ke změně kurzu (po poverených vyšetriť situá jú ich do psychiatrických generací žijících před námi. Není proto rozhodující,
hrožením výbušninou, kterou—jak zjistily německé ciu do 49 krajín, vrátane liečební skôr z politických zda vinnou révu našel Noe, Dionýsos nebo některá
orgány po přistání letadla — vůbec neměli), přiznal jim Československa, Rumun ako zo zdravotných dôvo jiná z legendárních postav starých bájí, zda pěsto
vání vinné révy má své kořeny v době biblické nebo
polehčující okolnosti a odsoudil oba k tříletému žaláři. ska a Sovietskeho zväzu. dov.
antické. Hlavní smysl mýtů tkví v jejich symbolič
Po vyhlášení rozsudku spustily čs. sdělovací pro
Pokiaľ ide o Sovietsky nosti. “Oheň krve jest, tep žilobití víno . . . neb na
Vo všetkých krajinách
středky pokřik. Zpráva ČTK hovoří o "ostudném
rozhodnutí, které znovu jen dokazuje, že západoně- východnej Európy a v So zväz. A. I. sa zamerala světě jen sytí víno. Noe lkal, že vysoko je slunce;
mecká justice je nástrojem sil, které nemají zájem vietskom zväze stále exi na prípady uväznených Bůh je v hrozny vetkal a dal mu piti víno.” Ja 
na důsledném boji s leteckým pirátstvím", zpravodaj stujú zákony — obvykle obrancov ľudských práv, roslav Vrchlický vložil do svého Ghazelu o víně
biblické symboly tak, jak je sám ve víně cítil a
RP v Bonnu píše o "soudní frašce, která je výsmě
chem halasně vyhlašovanému boji proti mezinárodní pod hlavičkou “zločiny ktorí sledovali plnenie jim rozuměl. A každý, kdo- ctí ve víně víc než pouhý
mu terorismu", o tom, že "soud uznává nejnesmysl proti štátu” — ktoré na helsinských dohôd. Naj alkohol, komu víno připomíná žár slunce, vůni ze
nější báchorky, které piráti na doporučeni advokátů riaďujú uväznenie tých. väčšiu novú sovietsku sku mě a sílu života, dokáže pochopit, ■proč vinná réva
přednášejí" a že "každý zloděj či násilník je vhod čo používajú svoje právo pinu, ktorú uznala A. I. sloužila jako symbol pravdy, proč vlnice znázorňo
vala království -Boží a víno krev Spasitelovu.
ným nástrojem protičeskoslovenské a protisocialistic
Opravdu nemám v úmyslu psát o historii vinné
ké propagandy", redaktor RP K. Douděra dodává na slobodu svedomia, či ako skupinu ľudí uväzne
révy
u nás doma. Starý, největší sud ve střední
ných
za
svoje
presvedče
sa;
snažia
opustiť
krajinu
(5. 2.), že oba piráti patřili před čs. soud, že justice
z roku 1643. uložený na zámku v Mikulově,
v NSR je "spolehlivým nástrojem reakčních sil, ať bez povolenia úradov. V nie, tvoria protestantskí Evropě
víc a daleko lépe .. . .Vždyť s
je vláda republiky v rukou buržoazních stran, Československu, Poľsku, veriaci. Medzi inými, čo by uměl vyprávět
(Pokračování na straně 2)
nebo ať stojí v čele sociálně demokratický kancléř", Rumunsku a v Sovietskom patria do tejto kategórie,
přirovnává chování frankfurtského soudu k čs. uprch
líkům k chování vůči nacistickým masoyým vrahům zväze uväznili tiež disiden sú ľudia väznení za to, že
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St„
atd.
tov pod zámienkou, že sa sa snažia emigrovať —
Všude chybí jen zmínka, jak snadno zabránit dra vraj dopustili trestných ako židia, Nemci a Ukra
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
stickým a nebezpečným pokusům o útěk z Českoslo
jinci — ďalej tí, ktorých
Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
venska: povolovat odjezdy, jako je povoluje každá civi činov, ktoré neboli v ni
jakej súvislosti s politic (Pokračovanie na str. 2)
lizovaná země.
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Vojna a mír
CRjkračovam se str. 1)
čs.. vojáků i jejich nejvěrnějMch spojenců, sovět
ských vojáků, “hluboce
vryla zásada, že spolehlivá
obrana společenství socia
listických zemí je prvořa
dým internacionálním úko
lem všech příslušníků
bratrských socialistických
armád” .
Aby byla názorová jed
nota všech účastníků m a
névrů zdůrazněna i prak
ticky, docházelo k vzájem
né výměně celých jednotek
a to někdy přímo v sesta
vě družebních útvarů. Ji
stě bylo touhou všech čs.
vojáků být aspoň na chví
li součástí té velké bratr
ské armády. Však vzorný
voják četař Fais Galjanov
ne nadarmo prohlásil, že
“čs. soudruzi se během
několika hodin dokonale
seznámili s naši technikou

a jsou připraveni po na
šem boku plnit jakýkoliv
bojový úkolv , nebo velitelbaterie soudruh Timošenko ubezpečil, že by “pri
jal soudruhy vojíny Bártů
a Čurdu s uspokojením na
trvalo do naší baterie” . S
ještě větším uznáním ho
voří ovšem čs. soudruzi o
umění zapůjčených sovět

DOMOVA

ských branců:
“Naše
chlapce nejvíce překvapi
lo, jak brzy se sovětští
soudruzi seznámili s naší
bojovou technikou a jak
dokonale jí rozumějí.”
Bylo uzavřeno mnoho přá
telských svazků se sovět
skými ’ soudruhy a obě
strany se ujišťovaly na
vzájem, že “stojí za to
společně snášet všechnu
tu zimní nepohodu prová
zející cvičení, v zájmu mí

rových jistot těch, kteří na
ně doma čekají . . .”
Lid se v závěru dovídá,
že manévry vytvořily “nej
lepší podmínky pro stme
lení celého kolektivu” , že
byly “všestrannou prověr
kou” , “výrazem pevné
družby” atd.
Že se přesto stanou čs.
vojáci spolehlivou součástí
obrany
komunistického
společenství, je víc než
pochybné.

Ľudské práva
(Pokračovanie zo str. 1)
uväznili pre písanie kníh
či letákov, ktorých obsah
neschválili úrady a napo
kon ľudia, ktorých zavre
li pre prejavovanie národ
ného cítenia.
A. I. si všimla, že ne
došlo k nijakému znateľ
nému zlepšeniu zlého za
obchádzania s väzňami v
sovietskych
pracovných
táboroch. Správa uvádza
chronický hlad, vysilenie
z prepracovania za ťaž
kých podmienok, nedosta
točnú lekársku starostli
vosť a despotické upiera
nie aj tak už veľmi ob
medzeného práva na ko
rešpondenciu a návštevy
rodiny. Ďalej správa uvádza, že A. I. rozoslala
do celého sveta knihu Ale-

19. 2. 1979

Neobvyklý sloupek
(Pokračování se strany 1)
vinařstvím se sejdeme již v staré české literatuře
— v rukopisu XIV. století Liber de Crescentis, v
litoměřickém antifonáři , ve Velislavově bibli
sejdeme se s ním v umění, v kresbách Jana Willenberga, plastice patrona vinařů sv. Urbana, a
hlavně pak v starých horenských rejstřících, z nichž
snad nejstarší je města Mělníka z roku 1586. A
zaznamenává-li období Přemysla II. v celostátním
měřítku rozvoj vinic, přidává k této tendenci hospo
dářský rozmach v době Karla TV. ještě navíc snahu
po zvýšení kvality vína, kterou prosazuje především
sám panovník. A do této doby spadá i zřízení no
vého úřadu — horného — což značí mistra vinič
ního. A daleko od ní nebudou ani jména mnoha uli
ček s názvy někdejších viníc v Dejvicích.
“IMuž dej sem zlaté číše, páže,
a nalej vína — dolej výš — . . . ” '
Vždyť jiná báj vypráví, že réva vyrostla z Dionýsova srdce, když tělo rozsápali Titani a srdce
Dionýsovo zachránila bohyně Athéna a ukryla je v
zemi. Pro Babyloňany představovala réva strom ži
vota, Starý zákon ji chápe jako novou naději nového
života po potopě, symbol nekonečných nadějí lid
stva v dobách, kdy svět je zdánlivě ztracen. Snad
se někdo domnívá, ze mýtus zůstane mýtem a prav
da zůstane pravdou. Pravda však může být i mýtem
a mýtus může obsahovat pravdu — jedno nevylučuje
druhé — pravdu ne ve smyslu holé skutečnosti, ale
jako filosofickou kategorii. Báje a mýty jsou samy
o sobě krásné a k vínu rozhodně patří. Každá věc
opředená starými legendami má zvláštní půvab. Pro
to také víno, nejen pro svou vzácnou, bohatou a
nenapodobitelnou chuť. ale i pro roušku dob dávno
minulých, jíž zůstává obestřeno, pro naděje dob bu
doucích, pro trvalý nádech nadpozemskosti, je stále
nápojem božským.
A právě pro tu naději dob budoucích jsem volil
toto téma!

xandra Podrabinka “Tre zené v dôsledku zlého za
stajúca medicína” , pojed obchádzania.
návajúcu o zneužívaní psy
A. I. tvrdí, že sa v Pol
chiatrie.
sku značne zvýšil počet
Pokiaľ ide o Rumunsko, občanov, ktorých zavreli
správa tvrdí, že ľudia na krátky čas ža rozširo
väznení pře svoje presved vanie písomného materiá
čenie v psychiatrických lu, ktorý nebol schválený
liečebnach dostávajú cel štátom, či za účasť na
politických
kom bežne veľké dávky súkromných
silných liekov, ktoré za diskusiách. Mnohí takto
príčiňujú značné psycho zadržovaní ľudia boli
somatické poruchy. Sem členmi neoficiálnych sku
DOPRAVÍM
patria drogy ako plegoma- pín, ktoré si vzali za úlo
COKOLI KAMKOLI,
zín. mezoptil, phenobarbi- hu obranu ľudských a ob
co se vejde do
tal a haloperidol vyvolá čianskych práv.
dvoutunového
vajúce depresie. Obete
V Maďarsku zaviedli
skříňového vozu
AUSTRALSKÝ MINISTERSKÝ PŘEDSEDA
tohto zneužívania medicí podľa správy isté legisla
SPOLEHLIVĚ
MALCOLM FRAZER
A NEJLEVNĚJI
n y svedčia, že porušenie tívne zmeny v rokoch měl v Melbourne 15. února tiskovou konferenci s ve
Charles Express Van.
nemocničného poriadku či 1977-1978, ktoré zlepšili doucími redaktory novin jednotlivých etnických sku
Karel NEVEČEŘAL
sťažnosti sú trestané zvý možnosť uplatňovania zá pin. Značnou část konference zabraly otázky, týkající
se nedodržování lidských práv v komunistických ze
F. 115, 259 Malvem Rd.
šením dávok predpísaných sad medzinárodných ľud mích a možností australské intervence ve věci těchto
South Yarra, Víc.
drog.
ských práv. Uvádza sa na práv při jednání s vládami komunistických států. HD
Tel. 240-9465
príklad
právne uznanie byl na konferenci též zastoupen.
V časti, týkajúcej sa
nazarenskej
sekty v r.
Československa, poukazuje
1977.
Nedošlo
tam však k bez záruk proti zlému za organizácia uznala ako
správa na to, že aktívni
zmenám tých ustanovení obchádzaniu. V správe sa väznených za svoje pre
RAM UJTE
zastanci ľudských práv sú
tvrdí, že čínska vláda po svedčenie.
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
i naďalej zastrašovaní, za trestného zákonníka, ktoré
Vedúci západonemeckej
užíva stále trest smrti,
trestajú
väzením
kritiku
týkaní a väznení. Napriek
A N TO IN E GALLERIE5
pravdepodobne ako pro- sekcie Amnesty Interna
oficiálnej
politiky.
tomu Charta 77 — toto
MAJITEĽ J. KOŠŇAR
V správe sa hovorí nie strediek udržiavania ve tional Helmut Frenz k to
československé hnutie za
rejného poriadku a na mu povedal:
ľudské práva — poskytu len o Sovieskom zväze a
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vie.
trestanie politických delik “Výročná správa Amne
je i naďalej cenné infor štátoch východnej Európy,
(proti „tržnici) — Telefon 82-5736
ventov. Z rôznych časti sty International sa snaží
ale
aj
o
ďalších
krajinách,
mácie. A. I. uvádza prí
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Číny prichádzali správy o rozlišovať rôzne stupne
ako
sú
napr.
v
Ázii
Čína
pad Miloslava černého,
Krajanům poskytneme 15% slevu
ľuďoch,
ktorých odsúdili porušovania
ľudských
ktorého zdravie bolo ohro a Vietnam, v ■Afrike
na
smrť
a
ihned popravili práv v Sovietskom zväze
Uganda a Etiópia, a v
Latinskej Amerike Chile a za politické priestupky í a v Spojených štátoch. V
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Argentína. Pokiaľ ide i za bežné zločiny nepolitic Spojených štátoch môžeme
Vás srdečně zve na
vymenovať iba niekoľko
Čínu je to prvá väčšia štú kej povahy.
O Etiópii zas A. I. u- málo prípadov — ale i tie
dia Amnesty International
o zachovávaní ľudských vádza, že tam zabili v to prípady sa musia vyme
práv v Číne. Vraví sa v rámci programu revoluč novať — kým o Soviet
nej, že politickí odporco ného teroru tisíce ľudí po skom zväze môžeme a mu
via môžu tam byť uväzne dozrivých z opozície voči síme povedať, že tam
ní, vypočúvaní, súdení a vláde. A. I. hovorí aj o ľudské práva systematic
které shlédnete v provedení
potrestaní bez spravodli 15-tich osobách zo Spoje ky porušuje vláda a poli
DIVADELNÍ s k u p in y
-Cvého súdneho procesu a ných štátov, ktorých táto tické zriadenie.”
ČS. KLUBU V ADELAIDE
ve velkém sále 19 a ’Beckett St., Kew
v sobotu 24. února v 8 hodin večer a
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
v neděli 25. února ve 3 hodiny odpoledne
(Pokladna bude otevřena vždy hodinu před začátkem)
R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Představení mělo v Adelaide mimořádný úspěch
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
Vstupné $ 4.-, pensisté a studenti $ 2.POzvánky nerozesíláme. Pozvete laskavě své přátele a známé
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3139
O přestávce občerstvení

Divadelní pásmo
s Karlem Hašlerem
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Zprávy RSČ
svobodného -Československa ve Washingtone vydala 2. února další tisko— V poslední době se vystřídá dosavadního vel ku 1977 vzrostly škody o
vwo zprávu, z níž vyjímáme:
1,200.000 Kčs. Ještě více
stupňuje tlak na studenty vyslance Adolfa Panze.
Poďakovanie Nórskej
tože diskriminuje
ty, ochranu
nespravedlivo čs. vysokých škol, aby se — Od 29. ledna byla noyě škod bylo způsobeno na
vlečkách přepravců na
luteránskej cirkvi
kteří podepsali
Char prenasledovaných s odsú stali členy Svazu českoslo- upravena pracovní doba v nákladních vagónech. Bez
vensko-sovětského přátel různých odvětvích čs. ho
Rada slobodného Česko- tu 77. Žádná delegace CLC deným poľským aktivi ství. Prográm další nábo spodářství, aby se lépe vy mála 70.000 poškozených
sÉwmska
poďakovala nenavštíví Československo stom, Kazimierzom Swito- rové akce se projednával užilo energetických zdrojů. vozů představovalo škodu
Nieákej luteránskej cirkvi pokud trvá kampaň proti nom, zakladateľom nezá počátkem února na 5. za Došlo i k úpravě vyučova 50 miliónů Kčs. Mnoho
škod je prý způsobeno ne
vislej odborovej organizá sedání českého tJV SČSP, cí doby a to tak, že na dostatečnou kontrolou vo
za. jej postoj vo veci po Charte. '
kterého se zúčastnil též devítiletkách se začíná vy
rušovania náboženskej šlo-' RSČ poslala děkovný do cie, ktorý bol na konci ministr školství Vondruš- učovat v 8 hodin a na zů.
twdy a ľudských práv vo pis Dennis McDermottovi, roku odsúdený vraj pre ka, rektoři vysokých škol, středních a vysokých ško — Prezident Husák přijal
východnej Európe. Nórska presidentovi CLC, ä připo porušovanie verejného po zástupce sovětského velvy lách v 9 hodin dopoledne. v nástupní audienci na
Pražském hradě nového
lateránská cirkev totiž kri jila; zprávu' o situáci pra riadku a teraz je znovu slanectví aj. Vondruška — V Popradu byla dána velvyslance Nového Zélan
referoval,
že odbočky do užívání nová 16třídní
cujících
a
odboru
v
Čes
obžalovaný,
že
vraj
sa
do
tizovala Svetovú radu
du Francise Anthonyho
SČSP na vysokých školách
pustil fyzického násilia na patří sice k nejmladším, střední průmyslová škola Smalla (který sídlí ve
.cirkví a vytýkala, že Sve koslovensku.
strojnická.
Vídni). Zpráva ČTK říká,
štyroch policajtoch, čes ale že se počet jejich čle
tová rada cirkví je vo svo
George Meany
—
Předepsaný slib věrno že “v průběhu přijetí by
koslovenský výbor na o- nů bude zvyšovat. Už nyní
jim postoji voči porušova
odpovídá Radě
pracuje jen v českých ze sti složil do rukou mini lo konstatováno, že čs.niu ľudských práv a n á RSČ poslala presidentovi chranu nespravedlivo pre mích na 18 vysokých ško stra kultury ČSR M. Klu- novozélandské vztahy se
boženskej slobody jedno amerických odborů AFL- nasledovaných vydal vy lách a 5 samostatných fa  sáka nově jmenovaný pro rozvíjejí v duchu zásad
stranná; zaujíma veľmi CIO, Georgeovi Meanymu, hlásenie, v ktorom sa z kultách ve 121 odbočkách bošt metropolitní kapituly dobré spolupráce zemí s
u sv. Víta, generální vi
radikálne stanovisko vte kopii dopisu, který Charta, .politických dôvodov soli SČSP na 29.300 členů. K kář dr. F. Vaněk. Aktu rozdílným společenským
zřízením a mají předpo
dosažení
vysokoškolské
dy, keď ide p porušovanie 77.adresovaly generálnímu darizuje s týmto poľským
byl přítomen kardinál F. klady pro vzájemně pro
hodnosti
bude
zřejmě
stá
odborárskym pracovníkom
ľudských práv na . Zápa tajemníkovi OSN.
le nutnější též legitimace Tomášek v doprovodu ka spěšné rozšíření” . Před
rokem dobré spolupráci
de a v krajinách tretieho
V odpovědi Radě George a prikladá tomu mimoriad Svazu čs-sovětského přá novníků této kapituly.
— Novým ředitelem bra asi příliš neprospělo,, když
sveta, ale že mlčí, keď Meany napsal, že “AFL- nu dôležitosť, kedže ide telství.
byla manželka čs. chargé
ide o rovnaké, alebo ešte CIO sleduje události ve o jediného aktivistu, nate — Husák jmenoval novým tislavského vydavatelství ďaffaires přistižena ve
Směna
byl
jmenován
R.
rozsiahlejšie porušovanie Východní Evropě, a v Čes raz v Poľsku policajne za čs. velvyslancem v Bang- Belan;
Wellingtonu při krádežích
ladéšské lidové republice
náboženskej slobody vo koslovensku zvláště, vel isteného.
Alexandra Vengléře, který — Rozsahem i obsahem v obchodním domě.
východnej Európe; Nórska mi pozorně, .zejména na
Persekuce pokračuje,
dokumentů patří okresní — Čs. noviny přinesly ve
luteránska čirMeý bola tou poli lidských práv a práv
avšak odpor také
archiv v Chebu k nejvý výrazné úpravě zprávu z
to jednostrannosťou Sveto odborů. Mohu Vás ujistit, •■Persekucé bojovníků za volání prokurátora a ulo znamnějším v Českoslo Moskvy, dle níž byli od
souzeni S. S. Zatikjanov
vej rady cirkví natoľko že dopisu, zaslanému Ďr. lidská práva v Českoslo žil J. Brychtovi a ing. P. vensku. Kdyby se jeho ar a jeho 2 společníci k tre
chiválie, uschovávané ve
Novákovi
nepodmíněné
znepokojená, že pomýšľa Kurtu Waldheimovi, věnu vensku neustává právě
113 místnostech bývalého stu smrti, protože v led
la z tejto ekumenickej in jeme patřičnou pozor tak, jako pokračuje jejich tresty odnětí svobody v I. kláštera,
shromáždily nu 1977 provedli ve vagó
nápravně výchovné skupi
nu moskevského metra vý
štitúcie vystúpiť; ■
nost.”
odpor. Výbor na obranu ně, každému v trvání 13 hřbety vedle sebe, vznik buch. Rozsudek nad nimi
la
by
řada
5%
km
dlou
Vo svojom poďakovacom
Církevní zástupci
nespravedlivě stíhaných
byl již vykonán.
m ěšců. . . ”
há.
prípise Rada slobodného
napsali Husákovi
nepřestává vydávat svá
— Loni bylo dosaženo nej—
V
loňském
roce
vznik
Podle sdělení č. 62 byli
Československa tiež infor V lednu zasedal ústřední “Sdělení”. Je jich již na
lo v českých zemích 3.900 ■_vyššího hektarového výno
movala Nórsku luteránsku výbor Světové rady církví 70. Např. Sdělení č. 65 ze oba mladí horolezci L. Ho požárů, které způsobily su zrna v historii sociali
cirkev o súčasnom útlaku, v Kingstonu na Jamaice. 7. ledna t. r. referuje o lá ň a P . Kana odsouzení přímé škody za 180 milió- stického zemědělství —
4.02 tuny z hektaru — a
cirkví v Československu a Z iniciativy Rev. Blahosla- zvýšení
trestu Josefu k nepodmínečným trestom í bů Kčs a následné za 60 celkové produkce 7,286.000
miliónů
Kčs.
O
život
při
zdelila, že už pred pár va Hrubého z New Yorku Brychtovi a Pavlu Nová odnětí svobody n a 7 a 5
tun. Přesto však je za 3
měsíců, protože v restau nich přišlo 100 lidí a 570 roky pětiletky splněn plán
rokmi požiadala Svetovú poslala část, účastníků do kovi:
bylo zraněno. Proti roku
výroby obilovin zatím na
radu cirkví a Svetový lu pis Gustavu Husákovi:
“Dne 20. 12. 1978 pro raci Bedřichův a horské 1977 se zvýšil počet požá 96.1%. V průměru vyšší
chatě
Rábštejn
zpívali
rů o 5.6% a škody vzrost
teránsky zväz, aby sa u“Podepsaní
účastníci jednal senát krajského
hektarový výnos, než 5 tun
jali
prenasledovaných schůze ústředního výboru soudu v Brně za předsed “Nešťastný Svobodův stá ly dokonce o 67%.
dosáhlo loni 138 zeměděl
cirkví v Československu a Světové rady církví v nictví JUDr. Koloucha od teček” a “Běž domů Iva — Stavba elektrárny Měl ských podniků a v 8 skli
ník m byla vyhlášena za dili z hektaru přes 6 tun
aby žiadali od českosloven Kingstonu na Jamaice Vás volání okresního prokurá ne” .
druhou celostátní stavbu obilí. Plánovaná produkce
ského režimu plnenie usta žádají, abyste udělil am tora JUDr. Bayera a odvo
mládeže. V současné době krmných plodin byla loni
Zemřel
ing.
Tomáš
Ráček
novení tretieho koša Hel nestii Miloslavu Černému, lání obou obžalovaných
pracuje tam již téměř 600 splněna jen na 84%.
sinskej deklarácie. Rada Jiřímu Ledererovi a fará proti rozsudku okresního
Kancem minulého roku mladých brigádníků z ce — Senát obvodního soudu
slobodného Českosloven ři Janu Šimsovi, kteří jsou soudu v Jihlavě, jímž byly zemřel v Kalifornii dlou lého Československa.
pro Prahu 5 odsoudil 32ska vo svojom prípise tiež vězněni pro své svědomí oba shledáni vinnými tr. holetý člen RSČ Ing. To — Dopravu Pražanů zajiš letého Jiřího G. k 41etému
nyní denně 28 vlaků žaláři, protože měl homo
poukázala na
činnosť a jsou vážně nemocní, činem pobuřování k ne- máš Ráček. Dr. Jiří Be- ťuje
metra se 112 vozy, 410 vla sexuální styky s nezleti
Charty 77 a jej dokumen žádáme Vás o to, protože podmínečnému trestu od ber se s ním jménem Ra ků elektrických drah s té lým mužem a že se po
ty o potlačovaní nábožen i Vy jste trpěl nespraved nětí svobody každý na 8 dy rozloučil nad rakví.
měř 800 vozy a 870 auto koušel podomácku vyrobit
skej slobody.
livě několik let ve vězení měsíců. Soud vyhověl odTisk. zpráva RSČ busů městské hromadné z jiných látek psychodopravy. Jejich maximál Jarmakum pervitin.
a můžete proto jejich údě
Kanadské odbory
ní obsaditelnost je 260.000 — Sobota 3. a neděle 4.
na podporu Charty 77 lu porozumět. . . ” lidí.
února byly pro mnoho
— Ministr zahraničního horníků, . železničářů, za
Dopis podepsali církev
V srpnu 1969 odsoudil
N O VA ČESK A P EK A R N A
obchodu A. Barčák pode- městnanců
cementáren,
Kanadský
odborářský ní zástupci Francie, Zá
psal
v Nairobi obchodní válcoven, elektráren, tep
306
Station
Sf.
(roh
Darebin
Rd.)
kongres (Canadian Labour padního Německa, Koreje,
dohodu čs.-keňskou.
láren a dalších podniků a
FA1RFIELD, VIC.
CoBgress — CLC) invasi Holandska, Norska, švéd
— Čs. železnice provedly závodů běžnými pracovní
Telefon: 481-2729, p. h. 45-1905
do Československa a do ro ska, Švýcarska, Japonska
bilanci vandalismu cestu mi dny, aby se snížilo
ka 1374 přerušil styky s a Zaire, jakož i řada újících. V osobních vagó manko z minulého měsíce.
žitný i bílý chléb, dalamánky, rohlíky a housky,
nech byla způsobena ško Mnohé podniky uzavřely
Východní Evropou, řfym častníků ze Spojených stá- • karlovarské rohlíky, koláče, pečivo všeho druhu.
da za téměř 8 miliónů na počest 31. výročí “Ví
obnovil bojkot Českoslo- tů.
Přijímáme objednávky na speciální pečivo, dorty
korun. Největší pozornosti tězného února” závazky
Ďalší čin solidarity
venska.
(včetně Black-Forest-Cherry Cake) aj: k zvláštním
se těšily záclony, jichž by pracovat další dvě mimo
příležitostem. Větší objednávky s dodávkou do lo odcizeno za více než 1 řádné směny.
medzi čs. -chartisty a
CLC vydal prohlášení,
domu.
milión Kčs. Hasících pří — V Doksech došlo k sráž
poľskými obrancami
že se připojuje k náleru
strojů zmizelo z vozů za ce nákladního auta s auto
Těšíme se, že se přesvědčíte
ľudských práv
Mezinárodní organizace
800.000 - Kčs, oken za busem ČSAD, při níž byly
o
jakosti
našich
výrobků.
V tomto prípade ide o
práce (ILO) v Ženeve, že
775.000 Kčs, zrcadel za dvě ženy usmrceny a dal
Československo porušilo vyjadrenie solidarity čes
Václav, Milada a Táňa Kučerovi
400.000 Kčs, popelníků za ší cestující i řidič autobu
Konvenci ILO č. 111, pro koslovenského výboru na
200.000 Kčs atd. Proti ro su vážně zranění.
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Velkodušný režim
V bratislavskom denníku "SMĚNA" nedávno bola uverejnená správa prevzatá
zo sovietskej tlače pod názvom:
ÚĽAVY ÚČASTNÍKOM VOJNY
"MOSKVA (čstk) — podmienok účastníkov veľ skytnutie bezúročnej pô
Ústredný výbor KSSZ a kej vlasteneckej vojny", žičky na individuálnu by
Rada ministrov ZSSR pri ktoré nadobudne platnosť tovú výstavbu, možnosť
jali uznesenie "o opatre 1. januára budúceho roku. čerpania riadnej dovolen
niach na ďalšie zlepšenie
Uznesenie priznáva ú- ky v období pre nich naj
materiálnych a životných častnikom právo na po vhodnejšom, a využitie
doplnkovej neplatenej do
volenky v rozsahu do
dvoch týždňov ročne. V
uznesení je zahrnutá tak
tiež 50-percentná zľava,
poskytovaná raz do roka,
na spiatočnú cestu vla
kom. loďou, lietadlom či
autobusom.

ÚNOR 1979 (2)
Jarka Vlčková
• 14. 2. 1894 zemřel slovenský prosaik Štefan Křižan-žiranský, jeden z oné plejády autorů, kteří se
v slovenské literatuře vynořili začátkem šedesátých
let minulého století. Psal společenské novely s vlaste
neckou tematikou (Milan a Miliva) a ideami a ná
zory štúrovské generace (Svienovskí národovci).
• První náš koncertní dudák, učitel, kulturní pra
covník v Domažlicích a propagátor české dudácké
muziky Jaroslav Formánek se narodil 15. 2. 1884 v
Strakonicích. Byl autorem prvního návodu hry na
dudy, který vydal roku 1894.
• Týž den roku 1959 zemřel Drahoš želenský, vý
znamný český herec, který věnoval léta svého nej
většího rozmachu uměleckému vývoji slovenského di
vadelnictví.
• Regenschori v Týně a potom u sv. Jakuba v
Praze Bohuslav Matěj Černonorský se narodil v
Nymburce 16. 2. 1864. Z chrámu sv. Jakuba se ší
řily skladby tohoto znamenitého metodika a kontrapunktika na pražské a venkovské kůry.
• O deset let později se narodil slovenský filolog
a historik Gregor Dankovský.
• Obrozenecký hudební skladatel Václav Jindřich Veit
zemřel 17. 2. 1864. Jeho skladby bývaly na progra
mech pěveckých spolků.
• 18. 2. 1694 se narodil a 31. 12. 1774 zemřel hlav
ní představitel moravské barokní malby Jan Kryštof
Handke, od něhož pochází výzdoba kaple Božího Tě
la v jesuitské universitní koleji v Olomouci, kde v
kostele P. Marie Sněžné jsou jeho dílem oltářní
obrazy, na sv. Kopečku oltář sv. Kříže a Bolestné
P. Marie.
• Na farní budově v Nadějkově, kde u svého pří
tele faráře žil a 5. 7. 1864 zemřel spisovatel Prokop
Chocholoušek, připomíná jeho tamní pobyt pamětní
deska, ve faře pamětní Chocholouškova sliň a na
hřbitově pomníček. To jsou památky na spisova
tele, revolucionáře, který historickou beletrií navá
zal na Tyla. Jako obrazy Čermákovy, tak silně pů
sobily i jeho hrdinské ságy ze života Jihoslovanů
“Jih” . Čtenáři tyto sebrané povídky z jihoslovenských dějin, zrovna hltali a také kritika byla k auto
rovi tentokrát velmi uznalá. Byl to tehdy, jak usou
dil Neruda, literární čin, jakých se nevyskytlo mno
ho za celé desetiletí.. Spisovatel Prokop Chocholoušek
se narodil 18. 2. 1819 v Sedlci.
• Před stopadesáti léty — 18. 2. 1829 — zemřel
český varhaník Jan Kuchař. Byl varhaníkem u sv.
Jindřicha a, na Strahově a podle nedoložených zpráv
v létech 1792-1800 i kapelníkem italské opery v P ra
ze. Je pohřben na Malostranském hřbitově v Ko
šířích.
• 18. 2. 1959 zemřel český bibliofil a máchovský
badatel Karel Janský.
• 19. 2. 1909 se konalo v Metropolitní opeře v New
Yorku první představení Prodané nevěsty, v níž
hlavní roli zpívala Ema Destinová. Představení řídil
Gustav Mahler, který zaručil přesnou reprodukci
Smetanova díla a dal opeře švih, který potřebovala.
Ač předehra byla hrána před druhým dějstvím, mě
lo představení pod jeho taktovkou perfektní úroveň.
Tance v Prodané nevěstě nastudoval choreograf čes

Uznesenie poskytuje tiež
rad úľav vojnovým inva
lidom."
Toto všetko ponúka veľ
kodušný režim. Sovietske
ho zväzu skoro po 34 ro
koch od skončenia vojny.
Núti nás to zamyslieť sa.
koľko z týcMo účastníkov
druhej svetovej vojny sa
dožilo týchto ‘‘výhod",
resp. aké úľavy sú posky
tovane 3nV
ia
Toto seriózne uznesenie
TjY — KSSZ by sa viac
bodilo do saurisáckéfeo ča
sopisu “ROHÁČ’'" alebo
"DIKOBRAZ” .
Výroba a prodej
kvalitních
'klenotů
MARTIN FORETT
Miller House,
357 Lt. Collins St.,
Melbourne-City
tel. 67-3863
Též zakázkové práce
Krajanům
velká sleva

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Melbourne:
175 Broúgham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
SYDNEY:
Telefon: 6222453

Canberra, Hobart a okresy:
nová

Telefonní
Překladatelská
Služba
Potrebujete-li jakoukoliv překladatelskou
pomoc, volejte
Canberra

i

:i

Hobart

i
i

Telefonní Překladatelská Služba, ve více než
50 jazycích, pomáhá osobám neznalým
Angličtiny, rozumět a lépe použít vládních a
všeobecných občanských služeb. Zastává
it.zv. “Melme” , pro případy naléhavé' potřeby.
Této služby může být použito i v ostatních
oblastech Austrálie.
Telefonní čísla j sou:
N.S.W. SYDNEY — (02) 2211111
WOLLONGONG — (042) 28 3044
VICTORIA MELBOURNE — (03) 662 3000
QUE ENSLAND BRISBANE — (07) 225 2233
S.A. ADELAIDE — (08) 50 3650
W.A. PERTH — (09) 322 3366

Department of Immigration and Ethnic Affairs.
TlS27.263.19cz

(Inzerát jsme převzali hotový, ve formě štočku. HD)

kého původu Otakar Bartík. Prodaná nevěsta byla
zpívána německy. — Týž den se narodil sochař Bo
humil Hochmann.
• 20. 2. 1634 se narodil v Dolnici ve Slezsku Ma
těj Vierius, jehož korespondence s Beckovským, kte
rý přeložil některá jeho díla do češtiny, je dosud v
archivu řádu křižovnického v Praze. Vierius byl úzce
spjat s pražským prostředím let šedesátých až osm

desátých XVH. věku a my jej stavíme v řadu -do
mácích autorů českého baroka.
• 20, 2. 1696 zemřela operní pěvkyně Marie Veselá,
která byla angažována do Prahy po úspěchu své
Milady v Daliboru.
• Slovenský malíř podobizen, který byl od roku
1805. činný v Praze, Eustach Klimo zemřel 21. .2.
(Pokračování na str. 8)
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D O Kí O V A

30 rokov Rady slobodného
Československa
Dr. Martin Kvetko,
podpredseda výkonného výboru
Rady slobodného Československa

3BL Sefcmära 1M9, na prvé výročie komunistického puču, boľa vo Washingtone vytvorená Rada Slobod
an®* Československa ako ústredný orgán druhého politického exilu. Teda Rada slobodného ČeskoslovensÄa pracnje 3® rokov na úlohe, ktorú si vtedy dala do vena: na obnove slobody, nezávislosti a demsfcracše našej domoviny. Pracovala a pracuje s ťažkosťami, ktoré poznačili medzinárodne-politický vý**§ e*ä skončenia druhej .svetovej vojny. Mala pri tom obdobia úspešné a bohaté na činnosti, aj menej
■speŠBé, ba i obdobie určitej stagnácie. 30 rokov je aj v exile doba, ktorá je vážnou pohnútkou k tomu,
*»*r sm e sa zamysleli nad poslanim exilu, näd jeho úlohami, možnosťami i nad bilanciou, ktorú pri
•eP* príležitosti poskytuje ústredná organizácia exilu. Preto sa treba zmieniť o úspechoch, o kladoch,
ale í nedostatkoch, ktoré sa vyskytli v jej činnosti a najmä sa zamyslieť aj nad tým, aké možnosti k
p i ďalšej činnosti poskytuje medzinárodná situácia vo svete a vnútropolitická situácia doma.

Poznámka k činnosti
VÝBORU NA OBRANU NESPRAVEDLIVĚ
STÍHANÝCH V ČESKOSLOVENSKU
Ivan Medek
Charta 77 není organizací. Ani v politickém ani
ve společenském smyslu. Je volným a svobodným
seskupením lidí, kteří se dobrovolně rozhodli i za
cenu všech myslitelných rizik vzít na sebe spolu
odpovědnost za pokus trvalým mravním tlakem do
nucovat vládu a státní úřady k dodržování základ
ních lidských práv a konečně i všech platných zá
konů republiky.
Již v úvodním Prohlášení Charty v lednu 1977 byla
akcentována možnost a nutnost vytváření takových
občanských iniciativ; které budou schopny reagovat
na nejdůležitější problémy současnosti • a nacházet
perspektivy jejich řešení. Velmi brzo se ukázalo,
že tyto otázky nejsou ani zdaleka teoretické a praktic
ká podoba represe proti signatářům Charty a jiným
jednotlivcům a skupinám občanů , si vyžádala také
praktická opatření. Není-li možno mlčet k principiál
nímu porušovaní lidských práv, je to tím méně mož
né v konkrétních případech. Již v průběhu roku 1977
začala pracovat skupina lidí, kteří se zabývali sle
dováním, dokumentací i věcnou pomocí ve všech do
stupných případech, kdy se dozvěděli o protizákon
ném stíhání občanů. Toto volné pracovní seskupení
se pak 1. května loňského roku ustavilo jako Výbor
na obranu nespravedlivě stíhaných. V otevřeném po
dání, které bylo dáno k dispozicí oficiálním místům
i veřejnosti, se píše:
“V duchu poslání Charty 77 a v souladu s její
snahou podporovat vznikání užších pracovních spole
čenství, zaměřených k jejím dílčím úkolům, rozhodli
jsme se po několika měsících předběžné práce —
ustavit “Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných” .
Cílem tohoto Výboru je sledovat případy osob, které
jsou trestně stíhány či vězněny za projevy svého
přesvědčení nebo které se staly obětmi policejní a
justiční svévole. Budeme s těmito případy seznamo
vat veřejnost i úřady a podle svých možností pomá
hat postiženým osobám. Chceme přitom spolupraco
vat s každým, u . nás i v zahraničí, kdo projeví ó
spolupráci zájem. Žádáme zároveň občany, aby nás
ínejradějí osobně) na takové případy upozorňova
li. Věříme že působení našeho Výboru přispěje k
tomu. aby lidé nebyli nespravedlivě pronásledováni

vinárov, diplomatov a vojákov. To, že sa tieto dvä
princípy považovali za dôležité a za účelné, vyplýva
z toho faktu, že jeden z hlavných orgánov založe
nej Rady, predsedníctvo, ktoré malo 12 členov, sa
skladalo z 7 predstaviteľov politických strán a 5,
nestraníckych osobností (Dr. Čemý, Dr. Dieška,
Václav Majer, Dr. Lettrich, Dr. Franěk, Dr. Pro
cházka a Dr. Zeuki — predstavitelia strán; šéfre
daktor Peroutka, Arnošt Heidrich, Dr. Ján Papánek, Dr. Juraj Slavik a Dr. Štefan Osuský — osob
nosti nepolitické).
Hlavným orgánom novozaloženého politického ve
denia exilu však bol 30 členný výkonný výbor, rov
nako zložený z predstaviteľov politických strán a z
osobností nestraníckych. Výbor bol rozhodujúcim or
gánom. Určoval zásadnú politiku Rady a jej akcie.
Rovnako dôležité pri tejto príležitostí je spomenúť.
ako sa v novozaloženej organizácii exilu riešil česko
slovenský pomer. Prišli sme do exilu z ckanova, kde
sa štátna organizácia vytvorila, n a takzvanom ne
súmernom modeli. Totiž Slovensko si v Stovenskooi
národnom povstaní vytvorilo svoje národne orgány
moci zákonodarnej a vládnej-výkonnej, Slovensku
národnú radu a Zbor povereníkove zatiaľ čo v česke
oblasti štátu sa obnovila stará štruktúra: ústreteä
Dôležité je spomenúť ako sa Rada tvorila, aké vláda bola aj vládou Českou národnou. Zemské ná
kritéria sa zvolili a aká štruktúra sa považovala rodné výbory v Prahe a v Brne nemali t á zákonov tom čase zä najvhodnejšiu. Samozrejme, že keď darnú pôsobnosť ako Slovenská národná raste. Okrem 3. T e z n e m /'
do exilu prišli takmer celé predsedníctva niektorých toho existoval ústavný článok, podľa ktorého o po To byl text prohlášení Výboru na obranu nesprastrán (Slovenskej demokratickej a hádam aj narod- stavení Slovenska v republike sa musí klanfae vy vedlivé stíhaných v Československu, který podepsane-socialistickej) musel sa brať ohľad na stranícky jadriť dvojtretinová väčšina poslancov zo Scrve-nska. lo (a uvedlo své plné adresy) 17 osob: ing. R. Battěk. Otta Bednářová, Jarmila Bělíková, Dr. V. Ben
princíp pri organizovaní Rady. Ale nebol to len stra- Bolo to akési slovenské votum separatna.
Na Slovensku vo všetkých vrstvách obyvateľstva da. Jiří Dienstbier, Václav Havel, Přemysl Janýr,
nícko-politický princíp. Prijala sa zásada, že mnohí
nestraníci, najmä diplomati, ktorí sa k nijakej po bola živá viera a túžba vytvoriť spcžočnó štruktúra E. Ledererová, V. Malý, Ivan Medek, Dana Němco
litickej strane nehlásili, môžu pre exil vykonať há štátu -.inak ako to bolo za prvej reptíbíiky. Takzvané vá. Dr. L. Pacovský, Jiří Rumí, Dr. G. Sekaninovádam aj viac, ako členovia s mandátom z domova. výdobytky Slovenského narcdaéiso povstaite neboli Čakrtová, A. Sabatová, Dr. J. Tesař a Petr Uhl.
Zprávy o své činnosti oznamuje Výbor veřejnosti
Samozrejme, že by bolo chybou, keby sa na stra- len politickým HágroBi, aie sk tex aý n i politickým
nícko-politické triedenie nebral zreteľ lebo ten je presvedčením Slovenska. Nehovorilo sa síce o fede formou číslovaných Sdělení. Pod číslem 22 bylo
voči domovu hádam to najreprezentativnejšie. ale rácii. ale n a federáciu sa sž vtedy myslelo a len v oznámeno, že dva jeho členové — Přemysl Janýr a
rovnako by bolo bývalo chybou nebrať ohľad a ne dôsledku nepagszBfBeste slovenskej situácie zo stra Ivan Medek — emigrují do Rakouska a místo nich
zapojiť do práce významných činitelov — osobnosti, ny prezidenta 3ezeša a nekamuraštických poslancov přejímá práci Dr. Jiří Němec. K tomu jen poz-nám^ku. Odjezdem do zahraničí naše práce nekončí,
stojacich mimo politické strany, najmä z radov no
(Búkríirevanie na str. S)
chceme a budeme pomáhat odtud podle svých sil a
možností.
Někteří z čtenářů mohou namítnout, že tato zprá
va nepřináší mnoho nového. Mají pravdu, tato zpráva
PRVOTŘÍDNÍ pražské šun ky , domácí já tr o v é k n ed líč k y ,
opravdu není nová. Ale nové jsou stále - případy po
rušování zákonů a pronásledování nevinných lidí,
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY
kterými se Výbor zabývá. A proto je třeba znovu
připomínat jeho práci a pro lidi v Československu
TÉŽ K POSTÁNÍ m l a d é k r m e n é k a c h n y , k u ř a t a
uvádět i přesná jména a adresy jeho členů. Jde
totiž
o to, že se objevují nové a nové formy poli
V PRAVÉM ČESKÉM ř e z n i c t v í a u z e n AŘSTVI
cejní a justiční svévole, proti kterým se neinformo
vaní občané cítí bezmocní, nevědí na koho se mají
obrátit a kde hledat radu a pomoc.
Veřejnost - v Československu prakticky není infor
mována o jménech advokátů, kteří takové případy
mohou obhajovat a tak se stává, že někteří lidé
jsou ve vazbě bez možnosti kontaktů s rodinou a
přáteli, kteří zase bezradně chodí okolo budov pro
kuratur a věznic bez naděje, že by se o jejich blíz
kých vůbec někdo dozvěděl. Státní bezpečnost se již
delší dobu soustřeďuje na lidi, jejichž jména nejsou
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
ve veřejnosti obecně známá, nepíše se o nich v me
zinárodním tisku, nejsou zkrátka populárni. Je to
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd. , zastávka č. 38
přesně vypočítaný postup, jehož cílem je vytvoření
dojmu, že v Chartě 77 a v její blízkosti jsou ne
VELKÝ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
zodpovědné skupiny lidí, které je možno likvidovat,
(Pokračování na str. 10)

Bo komunistickom puči domov opustili ľudia, ktori
s a čele politických strán viedli ten tragicky zápas
b obnovu a zachovanie našej demokracie. S nimi
wiišito alebo v cudzine zostalo mnoho diplomatov,
Bosinárov, hospodárskych a iných verejných pracovÄ o v , samozrejme aj celý rad poslancov, členov
Slovenskej národnej rady, zemských výborov České
ho a Moravskosliezkeho a nemožno nespomenúť ani
duchovných pracovníkov všetkých cirkví. Dodnes sa
vedie v exile spor o to (napríklad kniha poslanca
Horu: Svedectvo o puči) či sa predstavitelia politic
kých strán, zástupcovia týchto strán vo vláde dobre
zachovali, či bojovali tak, ako pomery vyžadovali
a či a kde urobili chyby. Nemienim sa s touto po
lemikou teraz zaoberať, lebo nepatrí do užšieho rám 
ca mojej úvahy. Je hádam na mieste, že do exilu
prišla reprezentatívna grupa československého politic
kého života, ktorá si nielen mohla nárokovať právo
zastupovať zotročený domov, ale aj povinnosť pra
covať na jeho oslobodení. Tak to chápali aj priate
lia Československa vo svete. Rada slobodného Čes
koslovenska bola založená za pomoci amerických po
litických kruhov a jej dva oblastné výbory v Paríži
a v Londýne našli sympatie v politických kruhoch
týchto krajín.

KEW COM NM Al BUTCHERS Pty. Ltd,
KOPECKÝ SMAIIGOODS Pty. Ltd.

326 High Street, Kew, Vic

Tel. 8617178
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DOMOVA

19. 2. 1979

30 rokov RSČ
(Pokračovanie zo str. 5)
českých politických strán sa k úprave nepristupo
valo. Samozrejme, že ani komunisti s takzvanou Magnou chártou, ktorú v Košiciach prečítal Gottwald a
ktorá formulovala zásady nového usporiadania štát
nych pomerov to nemysleli vážne. Dôkazom toho je,
že keď po puči sa stali diktátormi domova, tak za
viedli najtuhší centralizmus, oklieštili posobnost Slo
venskej národnej rady a Zboru povereníkov k ne
poznaniu v takzvanej socialistickej ústave z roku
1960. Zbor povereníkov ako slovenský vládny orgán
úplne zrušili. To bola už policajne centralistická po
litika Novotného, o ktorom sám Bilak vo svojej knihe
“Pravda zostala pravdou’’ píše, že Novotný prejavil
názor, že Gottwald urobil chybu, keď v Košiciach
sľúbil Slovákom samosprávu'. A Novotný sa tak aj
choval. Spomenul som toto v tejto súvislosti len pre
to, aby sme si uvedomili, že keď sa v roku 1949
zakladala Rada, všetky tieto problémy boli životné
a aktuálne. Je preto len samozrejmé, že sa im Rada
už pri svojom vzniku nemohla vyhnúť. Ako ich rie
šila?
Riešila ich niekoľkými ustanoveniami v Stanovách
ktoré určovali štruktúru orgánov rád a vplyv slo
venských členov. Tak napríklad nešlo len o to. že
keď predsedom je Čech, tak podpredsedom musí
byť Slovák a opačne, ale aj tým, že 12. členné
predsedníctvo bolo národnostne paritné složené: 6
Čechov a 6 Slovákov (Černý, Heidrich, Majer. Pro
cházka, Peroutka, Ženki — českí členovia, LearíchDieška, Fránek, Papánek, Slávik a Osuský — slo
venskí členovia). Ďalej bolo ustanovenie, že v Ä
člennom výbore bude 18 Čechov a 12 Slovákov a že
o zásadných otázkach štátneho zriadenia hlasujú oso
bitne českí a slovenskí členovia. Potom, keď bolo
vytvorené zastupitelstvo Rady, ktoré sa stalo hlavným
orgánom Rady, platila zásada, že ak je predseda
výkonného výboru príslušník jednej národnosti, pred
seda zastupitelstva musí byť príslušník druhej ná
rodnosti. Toto platilo aj pre Oblastne zbory v P a
ríži a v Londýne.
Tieto ustanovenia a prax mali odstrániť nedoro
zumenia a trecie plochy vo spolupráci medzi Čechmi
a Slovákmi v exile. Bohužial ukazalo sa, že neodstrá
nili a na konci rokov 50-tych, keď sa Rada dostala
do pracovnej krízy, hrali v tom úlohu aj nedorozu
menia česko-slovenského charakteru. Musím však pri
znať, že nezavinili to len činitelia Rady. Totiž v
Spojených štátoch, kde politický život má značné
odlišnosti od nášho, naši americkí priatelia ťažko

1 ZLOBÍ
VÁS
OČI?
1 Boli Vás hlava ?
Noste brýle od
OP TA
rozumeli tomu, že Radu ako takú navonok musia i
reprezentovať vždy dvaja: jeden Čech a druhý Slo
vák, lebo ide o dva národy. A to, že to nepochopili
niektorí naši americkí priatelia, dalo podnet aj nie
ktorým čelným českým predstaviteľom Rady, že
na ustáleny princíp zastupovania navonok zabudli a
Capitol House, 113 Swanston SI.,
na slovenského predstaviteľa nebrali ohľad. Tak
vznikla prvá kríza v Rade, ktorá viedla k tomu, že
Melbourne (vedie kina Capitol) — 8. poschodí
sa nakoniec Rada rozdvojila. 13 členov výboru zo
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
stalo v Rade a i? vytvorilo Československy oslobod
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
zovací výbor. Chcem priznať, že toto rozpoltenie Ra
Vašim príbuzným i bez lékařského předpisu,
dy nám značne v amerických politických kruhoch
v nutných případech i telegraficky.
škodilo a hádam, že nás sprevádza dosial. Vytýkali
nám, že od nás — Čechoslovákov, ľudi so starou
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
demokratickou tradíciou nič také nečakali. Naopak,
ale v sobotu je zavřeno.
hovorili, že si mysleli, že my budeme vzorom pre
všetky ostatné východoeurópské národy v exile. To,
čo sa vtedy stalo, musíme brať áko vážnu výstrahu.
vezme na vedomie najnovší vývoj v
Princíp česko-slovenskej rovnosti' musíme v exile za kompromisne
každú cenu zachovať a to nielen v práci a v uzne česko-slovenských vzťahoch, najmä po vyhlásení fe
derácie v roku 1968. Uvedomili sme si, že domov
seniach ale najmä pri vystupovaní navonok.
sa hýbe, že sa na niečo pripravuje, že despotizmus
Ale čitatel by ľahko mohol nadobudnút dojem, že Novotného sa dostáva do paľby aj v strane. To všet
t Rade sa predstavitelia exilu len hádali a že svoje ko boli pohnútky, aby sme sa zjednotili. A dnes Ra
poslanie zanedbali. Tomu tak nebolo. Venujem oso da slobodného Československa spomína už 30. vý
bitnú úvahu tomu, čo Rada za tých 30 rokoch vy ročie svojho založenia zjednotená a v novom nástu
konala. Budem sa snažiť čo len telegraficky vyrátať pe do práce.
všetko, čo robila a čo konala.
Samozrejme, že nastúpila do nového obdobia za
Nedže však som sa teraz venoval takmer výlučne naprosto odlišných podmienok od tých, aké boli pri
organizačným problémom a politické otázky som spo jej zrode. Stručne by som o tom povedal len toto:
menul len v súvislosti, s budovaním organizácie, bu za politiky détente americká vláda nemá to porozu
menie pre európske exilové reprezentácie ako mala
dem v tomto slede pokračovať.
Dražia kríza v Rade ale aj v československom vý pred 30 rokmi. Rada sa musi postaviť na vlastné
bore prišla v rokoch 60-tych. A táto už nebola nami nohy, a ten prístup, ktorý mala pred 30 rokmi ako
zaviněna. Zasiahol čas. Väčšina pôvodných predsta samozrejmú záležitosť, prácne a diplomaticky vy
viteľov Rady vymrela (Dr. Slávik, Dr. Franěk, dobýjať. Rada sa musí postaviť na svoje vlastné
Heidrich. Lettrich, Hodža, Majer, Procházka, Ně nohy finančne. Od nikoho nič nedostane, jediným
mec.. Rípka, Stránský, Zenkl, Osuský, a ďalší). príjmom sú členské príspevky a dary od pár priaz
Stalo sa to poväčšine v čase, keď exil sa nedoptóo- nivcov. Rada doslovne zápasí s finančnými ťaž
val novými členmi a keď medzinárodne-politická si kosťami. Ale ani to ju od činnosti neodradí, lebo
tuácia nám nepriala. Československo za Novotného do jej čela sa zase dostali jedinci-idealisti, ktorí
režimu nám robilo hanbu na medzinárodnom poli, cítia svoju povinnosť voči domovu.
najm ä v Spojených národoch. To, čo Sovieti nechceli
Túto situáciu by mal poznať celý exil. Lebo kriti
povedať na adresu Západu, dali do úst českosloven zovať je ľahko, ale zaistiť činnosť pó stránke vec
skému komunistickému delegátovi. Náš kurz vo svete nej a finančnej — to je dnes nekonečne ťažšie ako
v dôsledku toho značne poklesol. Rada, v ktorej mal to bolo pred 30 rokmi. Predstavitelia Rady však dú
hlavné slovo starnúci Zenkl, sa nezmohla takmer na fajú, že exil pochopí jej situáciu a že přijde ^na po
nič.
moc, aby sa práca, ktorá je dnes potrebnejšia ako
Pred 5 rokmi sme sa zišli v zoskupení mladších a hocikedy predtým, mohla v plnej miere rozvinúť,
uvažovali sme, či je možno obnoviť jednotu exilu. aby sme meno demokratického Československa ne
Dohodli sme sa, že áno za predpokladu, že sa ne- ustále udržali v toku medzinárodného života.

"O skříň nejde," řekla žena a začala vyjmenová
vat kusy nábytku, o které jí šlo.
Hájil jsem květinový stolek.
Bránil jsem klavír.
Ivan Kraus
A
bojoval jsem o gauč, vloživ do obhajoby sku
Mám stěhovavou ženu. Tím nechci říci, že by
se snad chovala jako stěhovaví ptáci a odlétala na tečné city, neboť šlo o starý gauč, který už nebyl
zimu někam na jih, odkud /by se vracela až na jaře. ve věku, kdy je jím možno cloumat. Žena se mnou
nesouhlasila. Tvrdila, že gaučem nebudeme cloumat,
Žena nestěhuje sebe, nýbrž nábytek.
nýbrž jen pohybovat. Zapomněla, že gaučem nebylo
Ale představa toho, že by. žena opouštěla náš byt možno pohnout, a n i ž se jím zacloumalo. Znal jsem
na nějaký čas, není zdaleka nepříjemná, protože tento kus nábytku dobře a věděl jsem, jak se do
pak by nemohla stěhovat nábytek tak často.
vede vzpíral a bránit jakémukoli pohybu. Byl jsem
Možná, že by se této činnosti věnovala tam, kam kdysi dávno u toho, když dva silní- muži zkoušeli
by odlétala, ale to by mi nevadilo, protože bych gauč dostat do pokoje se vší zručností a triky pro
zůstal doma s nábytkem tak, jak zůstal po posled fesionálů.
ním stěhování.
Viděl jsem tehdy na vlastní oči, jak oba muži s
Má žena tvrdí, že stěhuje nábytek jen tehdy, gaučem zamířili do pokoje, aby se posléze octli v
když jeho! poloha už není vhodná a když je zapotře hale přimáčknuti ke zdi, odkud jsme je dostávali
bí,' aby nábytek byl znovu přestěhován. Myslím si, jen s námahou Připomněl jsem tuto událost ženě,
že se mýlí. Soudě podle toho, jak často nábytek stě ale ta si odmítla vzít z celé věci ponaučení.
“S gaučem se to musí umět!” řekla a pravila, že
huje, nebyl tento nikdy výhodně umístěn, protože pak
to chce jen pár hmatů a budeme ho mít tam, kde
by musel nějaký čas na místě zůstat.
chceme, ftekl jsem. že pokud jde o mne, je gauč
Jednou jsem ženě při stěhování pomáhal. Bylo už dávno tam, kde ho chci mít.
to poprvé a naposled, ale vzpomínka na tu dobu je
Pravila, ať se laskavě nestarám a nechám věci
stále živá.
v jejích rukou. Naznačil jsem, že bych docela rád
Samozřejmě, že jsem se už tenkrát bránil a řekl nechal v jejích rukou i nábytek.
jsem ženě, že na poloze nábytku nevidím nic špat
Sdělila mi, že nebude potřebovat nic jiného než
ného. Naopak, byl jsem rád, že věci jsou tam, kde
jsou. Abych svůj pocit vyjádřil názorně, použil ,jsem hrubou sílu, ostatní že už dávno naplánovala.
Odevzdal jsem se tedy osudu.
příkladu se skříní. Shledal jsem místo, na němž
stála, jedinečným. Vyjádřil jsem přesvědčení, že je
Pak jsme stěhovali jeden pokoj do druhého, kdežto
to vůbec nejlepší místo pro skříň, jaké si můžeme nábytek z druhého pokoje jsme nosili do předsíně.
přát, ba dokonce že na takové místo můžeme být Z počátku to docela šlo, ale pak si to pokoj náhle
klidně hrdí.
rozmyslel a odmítl přijmout knihovnu. Vypadalo to,
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že severní pokoj nesouhlasí s obsahem knihovny,
možná, že neměl rád detektivky jako pokoj jižní.
Řekl jsem to ženě, která pravila, že poznámka je
nevhodná. Potom mi položila knihovnu tiše na nohu.
Nemám knihovnu na noze rád. Mám rád literaturu
jako takovou, ale na noze mi vadí. V takovém pří
padě nedělám dokonce rozdíl mezi lehkou a těžkou
četbou. Nesnesu na noze ani poezii, ani prózu. Vy
držím stát hodinu před knihovnou; ale ani minutu pod
ní.
Proto jsem vykřikl a žena se ptala, proč křičím.
Jsou okamžiky, kdy prostě nedovedu dát slušnou _a
rozumnou odpověď. Tohle byl jeden z nich. Hovořil
jsem nespisovné a hlasitě.
žena pochopila a knihovnu nadzvihla.
První, co jsem ženě řekl, když jsem se trochu
vzpamatoval, bylo, že jsem vše tušil.
Divila se, proč jsem si tedy nedal pozor, a tvrdi
la, že bych se nebyl musel poranit. Řekl jsem, že
jsem mnohé nevěděl, když jsem si ji bral, a že kdy
bych to byl věděl, nevzal bych si ji. Pravila, že
mne chápe, protože se jí vede stejně.
Řekl jsem, že je to naposledy, co stěhuju nábytek
a ona pravila, že je stejného názoru.
Pak jsme zkusili knihovnou pohnout. Kousek to
šlo, ale u dveří jsme uvízli. Jedinou výhodou v ^tu
chvíli bylo, že jsme na sebe přes knihovnu neviděli.
Je až neuvěřitelné, jak dva lidé, mezi nimiž je náhle
nehybná knihovna, mohou ztratit nervy. Cloumali
jsme nábytkem, jak to šlo, ale krom toho, že vy
padla jakási knížka o emancipaci, se nic nestalo.
Potom vypadla na zem bible. Považoval jsem to za
znamení. Řekl jsem to ženě a sdělil jsem jí. že si
od života už nic nepřeju a že zůstanu v pokoji
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Pavel Kohout: Bílá kniha ve věci Adama Juráčka (68 Publishers, Toronto, 1978)

Sfiopi
Přiznám se hned z kraje: ke Kohoutově knize jsem přistupoval s nechuten
stvím, jehož zdroj jsem si předobře uvědomoval. Znám Kohoutovu svazáckou
minulost příliš dobře, než abych ho nepovažoval za spolustrůjce — byť jakkoli
malého, ale nadmíru oddaného — stavu Československé republiky, pro nějž
jsem šel "za kopečky". V tomto přesvědčení ,mě utvrzovaly knihy Josefa škvoreckého a Vratislava Blažka, kteří si vehementně dělají legraci z básníka ko
munistické mládeže Vrchcolába, v němž podle citátů nebylo nesnadné rozpoznat
právě Pávku Kohouta. Můj odstup nezmenšily ani jeho hry, ať už divadelní
("August, August, august"), či televizní ("Požár v suterénu"), ani divadelní
adaptace románů. Viděl jsem některé, ale hleděl jsem na ně brýlemi uprchlíka.
Když se stal jedním z inšpirátori) Charty 77, divil jsem se toleranci nekomuni
stických signatářů, ale byl jsem zviklán. Pochyby ustaly, když Kohout dostal
povolení pobývat ve Vídni a zaplatil za ně slibem, žě se bude chovat jako
řádně normalizovaný občan a bude mlčet, což také dodržuje. Na jeho osobní
curyšské propagaci jeho' nejnovějšího románu "Katyně" jsem seděl v hledišti
s pocity smíšenými, spíše však nepříliš příjemnými.
Z posledního “vrhu”
manželů Škvoreckých če
kala na čtení “Bílá kni
ha” nejdéle. Už jsem pře
četl i velmi slabého Binara (“Kdo co je pan Gabbriel?”) i chaotickou, rá
doby filozofickou novelku
Silvie Richterové “Návra
ty a jiné ztráty” , které
prostě nerozumím. A už
zbýval jen Pavel Kohout.
Ukázalo se, že jsem vá
hal hloupě. První román
tepce budovatelských ver
šů a dovedného dramatika
ve mně zanechal nejlepší
dojem. Satira, kterou bych
nebyl nikdy v prononcovaném mládežníku hledal,
mě přesvědčila. Kohoutův
příběh je ovšem fantastic
ký: ale i Hochmanovy
legrácky se nepřidržují

pravdy, přehánějí, “Jelení spokojí s několika slovy,
brod” i “ český happe rozšlape ji Hochman na
ning” čerpají z nemožné dlouhou kapitolu, tam, kde
události, kterou přenášejí z drobné, o sobě třeba
na skutečné českosloven humorné příhody vyhotoví
ské poměry. Právě tak Ko celou knihu, vyřídí ji Ko
hout. Jenomže jeho story hout obratem ruky . . . a
naprosto chybí křečovi- hned jede dál. Proto Hoch
tost, která ruší u Hochma- manovy stránky začínají
na a kterou naštěstí ne být brzo nudné, plné
trpěla “Kronika místo- podrobností, které zdržují
držení” ,
Hochmanova, a umrtvují čtenářův zá
prvotina a bezpochyby je jem. V Kohoutově satiře
ho zatím nejpovedenější se spád naopak stupňuje,
práce. V čem vězí tento nápady, k jejichž vypově
dění by Hochman potřebo
markantní rozdíl?
Především v umění sty val nejméně kapitolu, se
lizovat. Hochman je novi rychle střídají, jsou jen
nář, ale na spisovatele to napovídány a čtenář si je
nedotáhl. Tam, kde Ko musí domyslit, přidat de
houtovi stačí odstaveček, taily sám (a udělá to
musí Hochman vyprávět rád).
stránky, tam, kde se Ko Kohout tedy vystačí s
houtova
charakteristika jednou nepravděpodobno

sám, s biblí, až do chvíle, kdy se můj čas naplní.
Popřál jsem jí hezký zbytek života a poprosil ji,
aby pozdravovala dceru a rodinu. Zároveň jsem ji
požádal, aby se příliš nešířila o tom, jak jsem
skončil, protože jsem svou situaci nepovažoval za
důstojnou.
Žena neodpovídala. Místo toho jsem zaslechl bu
šení kladiva. Na okamžik mi svitla naděje. Připadal
jsem s i , jako horník, který je zavalen v šachtě a
náhle slyší své zachránce.
“Co děláš?” zeptal jsem se ženy, když bušení
utichlo.
“Mažu ji máslem!” řekla a já věděl, že se si
tuace stala vážnou. Honem jsem si vzpomínal, co
vím o nervových chorobách, a měl jsem strach, aby
se žena nepokusila knihovnu rozkrojit, aby do ní
mohla vložit kolečko salámu.
Mé^ obavy se však rozplynuly, když se nám ko
nečně podařilo, dík máslu — knihovnou pohnout a
uvolnit ji. Pak už jsme ji mohli přenést do pokoje.
Říkám mohli, protože nikdo z nás nemohl tušit, že
kousek másla, jímž žena dole knihovnu namazala
upadne na zem, a také nás nemohlo napadnout, že
to budu zrovna já, kdo na máslo vstoupí. To, co
následovalo, se událo velice rychle, člověk, který
vkročí na kus másla, nemá moc času na rozmyšle
nou. Když jsem začal klouzat a držel při tom kni
hovnu, zapomněl jsem, že na druhé straně knihovny
je má žena, která nemá ani potuchy, co se se mnou
děje.
Neměl jsem čas sdělit jí, co mi máslo provedlo.
Ale pochopila to v příští vteřině, když jsem opět
získal rovnováhu a kdy jsme se díky tomu, že jsem
se o knihovnu opřel, hnali pokojem. Nikdy bych ne

stí, ostatní je jenom při
rozený běh věcí v komuni
stickém režimu, věcí, kte
ré se vymykají dekretům
strany a zvyklostem, s
nimiž tzv. socialistická
společnost počítá, smí po
čítat. Zázraky se v komu
nismu nekonají a pokud se
něco nepřirozeného, nad
přirozeného vyskytne, je
třeba to v zájmu zachová
ní vlády zničit stůj co
stůj.
Tímto zázrakem, který
rozpoutá štvanici, je pře
konání zemské tíže, které
se podaří po několikale
tém úsilí profesoru tělo
cviku a kreslení na Peda
gogické škole v městě K.
Dokud se známost tohoto
epochálního ataku na zá
kon Sir Isaaca Newtona
(“Velké ef rovná se ká
krát em jedna em dvě lo
meno r na druhou”) ome
zuje na město a okres K.,
je vše v pořádku. Juráčkovi se podaří přesvědčit ne
jen profesorský sbor Pe
dagogické školy, ale i
místní a okresní stranické
funkcionáře. Jsou na vy
nálezce hrdí, usnesou se
dokonce, že mu postaví
pomník. Zlom nastane,
když Tisková kontrola po
zastaví interview s Juráčkem a podá hlášení kan

věřil jaké rychlosti může dosíci knihovna, uvedená
do pohybu takovýmto způsobem. Myslím si, že by
tomu nevěřil ani jeden z těch autorů, jejichž knihy
učinily nábytek tak těžkým. A také na máslo pohlí
žím od té doby s úctou a respektem. A kdykoli si
mažu chléb, dávám si pozor, aby nic nespadlo na
zem. Až do této chvíle jsem byl přesvědčen, že nej
rychlejším dopravním prostředkem je zavináč. Vi
děl jsem kdysi jednoho číšníka jet na zavináči v
jedné kavárně a myslel jsem si, že se rybě nic ne
vyrovná. Ted’ jsem věděl své.
Při všech potížích musím říci, že snesu ženino
stěhování nábytku snáze doma než u cizích lidí.
Nejhorší je to v hotelech. Nejsem prostě natolik
otrlý, aby mi nebylo líto hotelového personálu. A
nemohu zůstat klidným, když vidím, co m á žena
tropí pokojským. Poznal jsem již mnoho takových,
které daly výpověď po týdnu našeho pobytu. Několik
těch, které nepoznaly pokoj, který, léta uklízely a
který každé ráno vypadal zase jinak, tak, jak ho
žena přestavěla téhož dne večer, jsem uklidňoval.
Žena totiž tvrdí, že hotelové pokoje jsou zařízeny
neprakticky a nerozumně. Proto přestaví nábytek
hned, jak se do hotelu nastěhuje. Pak přijde pokoj
ská, zděsí se a uvede pokoj do stavu, v jakém byi
před tím. Žena pokoj opět změní a tak to jde stále
dokola. Zažil jsem i pokojskou, která si myslela, že
v hotelu straší a už do něho nevstoupila.
Snad proto jsou vrátní v hotelech, kde bydlíme,
tak zaražení a proto je vždycky už předem zvu na
skleničku.
Jednou jsme bydleli několik měsíců v jednom ma
lém pařížském hotýlku. Tenkrát tam uklízelo mladé,
milé děvče z venkova. Od rána do večera si při

Voíáni země
Antonín Sova
Mne pozdravují hodiny,
zrak dálkou krajin dýchá.
Z líbezné mojí roviny,
vod, olší, ticha.
Mých mrtvých teplým úsměvem
se slunce hlásí ke mně.
Ten pocit je mi objevem:
posvátná země.
I nad mým srdcem jarní den,
skřivani ve vysokú.
Já nevím, čím jsem okouzlen.
Cos volá z roků.
Cos volá ze země a z hor
e z pramenů a z hlubin.
S kameny tvorů rozhovor.
To musí u mne ticho být,
že sám se ztrácím sobě,
a takový až slavný klid
jak v slehlém hrobě.
(Ze sbírky Drsná láska)
Básník A- Sova se narodil před
sto patnácti léty — 26. 2. 1864

celáři předsedy vlády. Me
zivládní komise doporučí
vynález “odmítnout a vést
rozsáhlou
vysvětlovači
kampaň“ zároveň pak
“zavést šetření proti pů
vodcům” . Překonání záko
na o zemské přitažlivosti
je revoluce a ta je zaká
zaná. Následky si dovede
obyvatel komunistického
Československa vypočítat:
prohlášení různých organi
zací a institucí přesně ve
smyslu vládního usnesení.

od Akademie věd, přes
Tiskovou kancelář, arci
biskupskou kancelář, až
po městské orgány, které
své původní usnesení zru
ší. Ovšemže přitom padají
hlavy, funkcionáři se ně
kolikrát vymění a dokon
ce -vynálezce Adam Juraček je ochoten odvolat svůj
blud, ale když se užuž
chystá přečíst sebekritiku,
napsanou jeho představe
ným, octne se znovu silou
(Pokračování na str. 8)

práci zpívalo. Ale po několika týdnech našeho poby
tu zmlklo. Potom začalo ztrácet prachovky a pouštět
na zem kbelík. Později ji prý přistihli, jak si stěžuje
vysavači. Nevím, zda dívka slouží dodnes v onom
hotelu, ale jedno vím jistě: od té doby, co poznala
mou ženu. si už nikdy v životě nebude při práci
zpívat.
Mám dojem, že žena má stěhování v rodině. Požnal
jsem všechny její tety, bratrance i jiné příbuzné, a
pokaždé, když jsem se s nimi setkal, znovu něco
stěhovali. Někdy celý byt, jindy jen kus nábytku
nebo nějakou drobnost, alespoň kamna. Proto se ta
ké scházeli, aby si navzájem poradili a pomohli,
půjčili auto nebo silného synovce.
Kdykoli k nám přijeli na návštěvu, nikdy nepřijeli
s prázdnou. Pokaždé vezli nějaké řétě stolek od jiné
tety nebo ledničku, a když se vraceli, brali s sebou
hodiny nebo umyvadlo, které už někdo netrpělivě
očekával. Když viděli, že mne nezajímá, která teta
opatří pračku a zajistí její dopravu a kdo pomůže
tetě Růže s dopravou velkého žebříku do Prahy, ne
chali mne být, protože bych jen kladl zbytečné otázky.
Zejména tety, rozseté po mnoha městech, dovedly
nábytek pěkně roztočit. Mnozí synové těchto tet vlast
nili auta a dcery si obvykle braly za muže jen lidi,
kteří měli alespoň dodávkový vůz.
I já jsem si po čase začal klást otázku, zda by
nebylo lepší přestěhovat nenápadně někam ženu. Ale
brzy jsem zjistil, že tety mají přehled a že by ji
zcela určitě zase našly. Daly by pak hned rozkaz
bratrancům, aby byla dopravena tam, kam podle do
dávkového i oddacího listu patří.
Z "PROSÍM TĚ, NEBLÁZNI",
vydá Konfrontace, Curych

HLAS

Chodec po stropě
(Pokračování se strany 4)
1849 v Nových Zámcích. — V roce 1894 byl týž den
ukončen proces Omladiny, v němž ze 76 zatčených
bylo 8 uznáno nevinnými, ostatní odsouzeni pro ve-,
lezradu k trestům od 13 měsíců až do 8 let žaláře,
menší tresty zněly na 14 dnů až 18 měsíců vězení.
V procesu s Omladinou vystupoval jako obhájce
bystrý právník Dr. Joseí HercM, vynikající mYaůočeský politik a poslanec.
• 22. 2. 1654 skonala Zuzana Černínová z Chudenic,
která samu sebe nazývala v dopisech synům “starou
českou a prostou ženou” . Její portrét vykreslili v
historických pracích Zd. Kalista a Fr. Dvorský, a
krásnou lyrickou vzpomínku jí věnoval Svatopluk
Čech:
V tu dobu bídy, hanby, slz a vzdechů,
v ten truchlivý pobělohorský věk
nám libě vetkala jak pro potěchu
svůj Radenínský světlý obrázek:
Co družně, důvěrně vstříc nám se směje,
tak všecka po našinsku rozmilá,
a teplem srdečným nám duši hřeje
ta staropanská vzácná idyla!
V ní ještě hřálo slunce lepší doby
svým zlatem posledním. — Pak luh se stměl . . .
nad českým panstvem zavřely se hroby,
jichž nápisů syn čisti neuměl.
Dějištěm Stroupežnického hry Sirotčí peníze je Radenín, kde Zuzana Černínová žila v době třicetileté
války.
• 24. 2. 1859 se narodil a 13. 7. 1929 zemřel básník
Bohdan Kaminský, o němž píše již Neruda ve svých
Podobiznách, A. Pražák v knize Nezapomenutelní z
Turnovská a H. Procházková o jeho básni Má Taťána.
• .První monumentální stavba pražského baroka,
Valdštejnský palác s pěti dvory a zahradou, zabírá
celé malostranské městiště, místo 23 domů, cihelny
a tří zahrad. Byl postaven Albrechtem Václavem
Eusebiem z Valdštejna, císařským generalissimem,
který byl zavražděn 25. 2. 1634 v Chebu, v létech
1624-1630 staviteli Ondřejem Spezzou a Mikulášem
Sebregondim za vedení Giovanniho Pierroniho, kte
rý byl poradcem při stavbě a jejím zařizování.
• Před sto léty — 25. 2. 1879 — se narodil v Praze
Otakar Ostrčil, který již v sedmnácti létech začal
komponovat a v partituře také dokončil tříaktovou
romantickou operu Jan Zhořelecký na text Antonína
Šetelíka. Na léta, kdy působil jako šéf opery ND v
Praze, vzpomíná Hanuš Thein v knize Žil jsem ope
rou Národního divadla. Na jeho letní pobyty v So
běslavi, kde zkomponoval celé Honzovo království,
Ladislav Stehlík v Zemi zamyšlené.
• 26. 2. 1834 zemřel Alois Senefelder, který roku
1796 vynalezl litografii. Ponechav si tajemství pů
vodu vápencových kamenů z bavorského lomu u Solenhofenu snažil se, aby je dodával zájemcům je
dině on, a tak se stal z chudého herce bohatým mu
žem.
• 26. 2. 1864 se narodil v Pacově básník Antonín So
va. Byl už studentem píseckého gymnasia, když na
lukaveckou školu přišla učit Jana Frídová, sestra
Jaroslava Vrchlického. A za ní přijížděla do působiště
jeho otce i její churavá sestra Ema, již známe z
První lásky ve Zlomené duši básníkově:
A nebyla ani starší
tak mnoho. Nebyla,
ta blondýnka útloučká v pasu
a trochu unylá . . .
• Pimerův žák Emil Holárek, malíř a grafik, zemřel
26. 2. 1919. Vyjadřuje symbolickými i realistickými
figurálními komposicemi v tematických grafických
cyklech (Reflexe z katechismu, Noc, Sen) svůj po
stoj k současné společnosti.
• 27. 2. 1834 se narodil český filosof Josef Dastych
a o dvacet let později Leander Čech, který ač z
rodiny typicky české, vystupoval po celý život jako
uvědomělý Moravan. Již v sedmdesátých létech min.
století hájil v representační ročence moravského li
terárního dorostu, v “Zoře” , možnost a oprávněnost
moravské literatury. L. Čech, profesor ve dvou ti
chých, ale odlehlých a od světa odříznutých morav
ských městech na pohraniční pahorkatině (Nové Mě
sto na Moravě, Telč), si zachoval až do konce svého
života duševní styk nejen s literaturou českou, ale
i s literárním životem evropským.

(Pokračování se str. 7)
své osobnosti na stropě
zasedací síně. Vyvolá tím
vzpouru mladých, kteří se
postaví za Juráčkův vynález. Nato vláda vyhlásí v
městě K. stanné právo a
zakáže “chození po zdech
a stropech, místnosti” a
okresní prokurátor nařídí
“neprodlené dovazbyvzetí
Juráčka Adama” . Leč
Juráček se i v cele usídlí na stropě, takže
______ _________________
MELIORA KENNELS'
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. í C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
>1. 046 - 818426.
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272 Clovelly Rd„ Clovelly, NSW. 2031
Ô Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
H
BYTŮ, RODIN. DOMKŮ, POZEMKŮ,
§
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY,
|
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTŮ.

úřady nevidí jiné východisko, než ho dát vyšetřit
psychiatry, fyziky, ale
především
prokurátory,
To je obsahem druhé části
knihy, “Epilogu” a autor I
P A U L A . HERTZOG
tu vpravdě srší vtipem,
T e l. 665-8033, p . h . 389-7036
Kohout napodobuje zdeúřední styl dohrozdání,
protokolů, samozřejmě je večku, dává dohromady na Vinohradech a v Zam
uvádí ad absurdum, nikde událostí, dokládá je “do bii” : “ . . . Fý zte chtěl fývšak násilně, křečovitě. kumenty” , které in exfcen- det póprsy faše matka,
Čtenář cítí, že se někde so cituje. Tím celému pří která fas némohla kojit,
v nějakém tom písemném běhu
dodává
nádech takže to poprsy bylo sáúředním aktu může tak**1 autentičnosti a právě v krytv a fý proto ste chtě
hle mluvit, ba dokonce, že takových úředních dokla li chodyt po strop, abyste
se, když je strana v dech se rozpoutává jeho to póprsy mochl ufydet
úzkých, může s člověkem, satira nejdivočeji. Dva aspoň schóra, takše fám
který hlásá nepříjemnou krátké úryvky osvětlí je mochu, chóchu, zdelit, že
pravdu a tím se odmítá ho umění rozesmát nejlíp: to cely fáše lýtany nény
normalizovat, zacházet, ja z projeví*- místního fnnk- nyc iný neš potlačeny
ko úřady zacházejí s Ada cionáře: “. . . Nebyl jsem incest, Gott seí Dank, šé
mem Juráčkem. Juráček zde, když se toto usnese to ted fýme, to nechce
svou houževnatostí “od ní, když se toto nešťastné nyc neš se s faše matka
rovnal” nejen vědce, ale přijímalo, neboť jsem byl. řýspat a zte eins zwei
i několik prokurátorů, až ano soudruzi, byl jsem. s. wieder gesimd! . .
ho “převzala skupina vy Mareši, u zubního, u lé
Takýchto fint je zvláště
sokých modrookých blon kaře, což se může, což
ďáků” , kteří ho “brain- může někomu, může směš v epilogu na kopy. Já
washingem” donutí k nor né, ale ono je, jak se jsem se smál nahlas. A
málnosti, k normalizaci. ukazuje, ono dobré, sou jsem přesvědčen, že ani
SWISS TRAINED
vy se nebudete při Kohou
WATCHMAKERS
Kohout v knize vystupu druzi, je dobré občas, s. tově satiře nudit. A lec
K. Ebner
je jako rekonstruktér ce Mareši, občas je dobré za cos mu odpustíte. Jako já.
19 York St„
lé aféry, dost zvláštní me jít k zubnímu, proteze
J. S.
.SYDNEY
todou krátkých odstavců, dnes mám, mám v pořád
Pozn.: Knihu můžete
»vchod do Wynyard Stn.‘ přerušovaných uprostřed ku, dnes mám v pořádku
koupit též v Hlasu domo
nejen
zuby.
ale
í
s.
Ma
í (naproti pohyb, scho- věty, v závěru dokonce
va. Cena $ 6.15.
fcdům). Telefon: 29-7543í uprostřed slova, které po reši, zuby i svědomí ů_
kračují v dalším odsta závěrečný posudek psy
* Z L A T N ÍK *
choanalytika
Sigmunda
* H O D IN Á Ř *
Angsía, který "působil
T. J. SOKOL SYDNEY
Š
T
EV EN VARDY
mezi oběma světovými
'Vás srdečně zve na
válkami střídavě v Anglii,
590 George St„
Sydney
MATĚJSKOU
ZÁBAVU,
Bubenči. Kostarice. Dejvi
(proti Trocaderu)
cích. Ecuadoru. n a Flóře,
která se koná v sobotu 24. února 1979
v Grónsku. Holandsku. Velký sklad zlatých aj.
od 8 hod. večerní do 2. hod ranní v sokolovně
šperků, hodinek atd.
Chuchli- Irsku. Japonsku.
16 Grattan Cr„ Forestville.
Opravy se zárukou.
Karlině, Laponsku. Malaj
Hraje česká muzika.
Mluvíme česky
ska. NssSch. Ohiu. Podo
Rezervování míst: tel. 529-8457 nebo 99-2260
a Slovensky.
lí. Rakaeskn. na SantošTelefon: 61-8579
ee, v Turecku. Úvalech,
# Spisovatel, vlastenecký knez Václav Beneš Třebíz
ský ge narodil 27. 2. 1849 a zemřel 20. 6. 1884. V
sedmdesátých létech min. století vystoupili tři spi
Milí přátelé, přijďte mezi nás I
sovatelé, které sdružoval zájem o historii: Václav i
Beneš Třebízský, Alois Jirásek a Zikmund Winler.
N a jd e te nás velmi lehce. Naše adresa je:
Nejšťastnější jako autor byl nejmladší z nich, Jirá 
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
sek. ale ani Třebízský si za svého krátkého života
i
3C D tfeesU ri Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
nemohl naříkat na nedostatek čtenářské obliby, jebe
CGřegoryV Street Directory mapa č. 139)
spisy vycházely i později, ale zájem o něho ty l pře
ce jen zastíněn věhlasem obou jeho vrstevníkiL Za i
Telefon 606-0904.
tímco Jirásek proslul jako autor historických romá i Kká* je otevřel každou sobotu od 12. hod. po
nů a kronik. Winter jako beletrista dosáhl vreWsi
da 1# bod. večer a každou neděli od 10 hod.
v novele, Třebízský většinou své tvorby zůstal věr lední
dop.
do
I I hodin večer. — Každou druhou sobotu
ný tradiční historické povídce.
•pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
# 28. 2. 1899 se stal desátým českým biskupEm Heř pro mladou i dříve narozenou generaci. — Fodáman. muž opatrný a spravedlivý ve spora mezi kní iváme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
žaty Bořivojem a Svatoplukem.
řím e “po našem" — jistě si u nás pochutnáte.
# 29. února 1864 se narodil v Kolíně Josef Svato
Naházíme Vám uspořádání rodinných oslav.
pluk Machar. Příběh o popravě krásné mycflářky.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
která zabila svého muže a na popraviště kráčela v 'nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
červených pantoflíčkáeh (vztahující se k Nymbur odvětví sportovní činnosti.
ku, kde delší dobu pobyl), zpracoval ve sbírce Zde
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
by měly kvést růže. Pod pseudonymem Dr. C. Folk
telefon 728-1170.
lor vydal satirickou knihu veršů Boží bojovníci, fin
govaný “rukopis vinohradský” .

%
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Džezová invaze
ANEB DESET LET ČESKOSLOVENSKÉHO DŽEZU V EMIGRACI
Část I.

Pearline
"Mohu mít potíže, protože — víte, moje žena je taky Češka a hovoříme tedy spolu stále česky, ale
pokud se mluví o mé muzice, je pro mne české vyjadřování stále těžší. Překlad celé zásoby nových
anglických slov ve spojitosti s vybavením, kterého používám, není snadný. Často skutečně nevím, jak kte
rou věc správněl pojmenovat, jak se správně česky vyjádřit. Například na jedněm českém albu překládají
"Synthesizer" na "syntetizátor". Tak nevím __”
Tyto obavy vyslovil v mém někdejším melbournském bytě počátkem února 1977 Jan Hammer, a to
krátce předtím, než jsem s ním započal v češtině natáčet rozhlasový pořad pro bývalé Radio 3ZZ,
který se pak vysílal pod názvem DŽEZOVÁ INVAZE. Hovořilo se v něm s Janem. Hammerem o Janu
Hammerovi, ale nejenom o něm. Padla zde, mimo jiné, i jména basistů Miroslava Vitouše a Jiřího (Geor
ge) Mráze, a saxofonistů Jana Konopáska a Jaroslava Jakuboviče, tedy čs. hudebníků v emigraci, kte
rým se za posledních deset let podařilo zdánlivě nemožné: dobýt bašt amerického džezu. Na samém
vrcholu se pak umístil Jan Hammer: v současné době proslulý virtuos na elektronické klávesové nástro
je, výborný hráč na bicí nástroje a autor řady skladeb. Je nepochybně jedním z nejznámějších Čechů,
kterým se podařilo zakotvit v povědomí americké i světové hudbymilovné veřejnosti (čímž minim tu ve
řejnost, která má ráda hudbu veškerou a neomezuje se pouze na některý z jejich žánrů).
Janu Hammerovi je dnes sice pouhých 31 roků,
ale publikum mu tleská již déle než sedmnáct let.
Hudba jej obklopovala již od samého narození. Ja 
nův otec, lékař-kardiolog Jan Hammer, patří k nej
všestrannějším osobnostem českého džezu. Ve 40. le
tech byl pokládán za našeho nejlepšího hráče na
basu a představitele českého hot-jazzu. Jako prvý
u nás se pokoušel o scatový zpěv a byl rovněž prů
kopníkem hry na vibrafon. Dr. Jan Hammer pak
výrazně ovlivnil umělecký vývoj své ženy a naší
dosud největší džezové i populární zpěvačky Vlasty
Průchové, která zpívala již od roku 1946, a v letech
1947-49 pak s proslulým souborem “Rytmus” , kde
rovněž hrál a zpíval dr. Hammer. Roku 1948 se na
rodil manželům Hammrovým syn:
HAMMER: "Narodil jsem se v rodině, kde byla
muzika od rána do večera. Praha na začátku 50. let
byla téměř centrem džezu ve východní Evropě, a u
nás doma jsem slyšel ten nej modernejši džez. Ka
pela zkoušela jednou týdně. Pamatuji se, když jsem
ještě byl v posteli jako úplně malý, že jsem, se dí
val do vedlejšího pokoje, a tam byl Míša Polák (náš
legendární pianista — pozn. aut.) a Vašek Lomoz
hrál na buben, a tam zkoušeli. Moji rodiče byli rov
něž v kapele. To jsou mé první vzpomínky. A potom,
ve, čtyřech letech, jsem tak trochu začal hrát na
piano, a v šesti jsem začal brát pravidelné hodiny.
— Dokud jsem byl malý, tak mne hra na piano
moc nebavila. Chtěl jsem místo toho chodit ven a
hrát fotbal nebo hokej, nebo cokoliv: prostě vypad
nout z domova a jít ven. Přitom jsem však musel
každý den cvičit a rodiče používali různých metód,
jak mne přesvědčit. Nebyly to ale násilné metody.
Můj děda mne podplácel, dával mi vždycky korunu
nebo dvě, když jsem cvičil, a tak podobně, a potom
jsem najednou zjistil — už nevím, kolik mi tehdy
bylo, asi 9 nebo 10 let — že jsem mohl improvizo
vat. A z ničeho nic to začalo být . . . — a teď, jak
se to řekne česky, — fun!"
Zatímco se Janovi vrstevníci scházeli nad důlky
s kuličkami či kolem mičudy, Jan se sešel s další
mi dvěma mladými hudebníky: s bubeníkem Allanem
a basistou Miroslavem Vitoušovými:

HAMMER: "Poprvé jsem potkal Allana, který hrál
na pár koncertech s mými rodiči ještě y době, než
jsem vůbec začal hrát profesionálně .
vlastně jsem
již tehdy několikrát hrál: v Kartových Varech na
džezovém festivalu, kde hrál se mnou Pavel Polan
ský na buben. A Allan Vitouš hrál mezitím na ně
jakém koncertě s mými rodiči, kteří mu říkali, že
já také hraji a že bychom se měli dát dohromady
a zkusit to spolu. Allan se pak zmínil, že jeho bratr
se zrovna začíná učit na basu a že bychom možná
mohli hrát spolu všichni tři. Jeho bratr byt Mirek,
nebo "Miroslav", jak ho znají v Americe, který
v té době hrál pouze trošku na housle a na [Mano
a začínal se teprve učit hře na basa. Tak jsme se
sešli a jak jsme spolu poprvé hráli, tak se nám to
strašně zalíbilo, začali jsme pravidelně zkoušet a
během pár měsíců jsme již hráli pro veřejnost."
Tak vzniklo legendární “Junior trio''. Psal se rok
1961 a Janovi bylo tehdy 13, Miroslavu Vitoušovi 14.
a Allanovi Vitoušovi 15 let. "Junior trio” si brzy
získalo pozornost a uznání relativně vysokými tech
nickými • kvalitami i džezovým cítěním všech členů.
Roku 1963 získalo v Ostravě celostátní prvenství, za
rok nato již bylo senzací ve Vídni, po níž následo
valo měsíční angažmá v proslulém západoberlínském
džezklubu “Blue Note” , úspěch střídal úspěch, až
pak přišel rok 1966 a s ním i největší překvapení a
současně mezník v dějinách českého džezu:

"To už jsme se skoro rozpadli, protože Allan se
tou dobou rozhodl, že se věnuje svému náboženské
mu posláni Svědka Jehovova, a tak zanechal hudby
a moc už od té doby nehrál. Hráli jsme tedy pouze
dva, Mirek a já, a tak jsme také jeli do Vídně (na
Mezinárodní džezovou soutěž mladých hudebníků —
pozn. aut.), kde Mirek získal první cenu ve hře na
basu a já druhou cenu na piano. Mirek odejel hned
toho roku na podzim do Ameriky studovat na Berkeley School of Music (odměna za vítězství v soutě
ži — pozn. aut.), zatímco já jsem se necítil dost
dobře připravený na Ameriku, a mimo to se mi do
stalo ohromné možnosti v podobě přijetí na praž
skou Akademii múzických umění, kde bych studoval
skladbu (kompozici) u profesora Hiobiia. To mi při
padalo jako úplně ideální cesta, neboť mi bylo 18
a říkal jsem si, že to je to nejiepší, co bych mohl
udělat. Tak jsem se vrhl na AMU, byl jsem tam
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
dva roky, a do dneška toho nelituji, naopak! Po
DO ZAMOftl I V AUSTRÁLII
každé, když hraji, vzpomenu si na vše, co jsem se
tam naučil, i když jenom v kostce. Protože i když
NC T R Á V I L
toho bylo hodně za ty dva roky studia, to vše se po
14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3M4
čase uvnitř člověka ztratí, ale přitom to hraje velice
(roh Arthur Street)
důležitou roli, například v mé improvizaci, která
Informujte se u nás o podstatně snížených
dnes není náhodná."
cenách letenek- do Evropy a Ameriky
. Podobně jako v Janově hudbě, ani v čs. historii
Zařídíme pro Váš cestu kamkoli — letadlem,
není náhodných improvizací. Přišel rok 1968. — A
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
protože Miroslav Vitouš byl tou dobou již téměř dva
opatření, místních informací — a obstaráme
roky v Americe, Jan, který se rozhodl odejít z Čes
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi
koslovenska a pokračovat v započaté dráze džezového
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
hudebníka, se počal porozhlížet po novém hráči na
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných^ basu, který by jej doprovázel. Volba padla na Jiřího
Mráze. Že to bylo setkání nikoliv náhodné ale ve
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
skrze rovnocenné, dokazuje jak řada jejich společ
(česky neb Slovensky)
ných a skvělých nahrávek, na -nichž se Jan a Jiří
NA PANI E. WOLKovou
bezvadně doplňují, tak i Mrázův pozdější úspěch ve
Telefon 267-3177,
triu proslaveného pianisty Oscar Petersona, jeho vy
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
nikající role v populárním Thad Jones — Mel Lewis

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Teíe^hone: 347 5242

Big Bandu, vysoké ocenění jako člena New York Jazz
Quartetu i jeho dnešní umístění v kvartetu kvtaristy
John Abercombieho. — Vraťme se však do r. 1968.
Jan Hammer a Jiří Mráz v té době již společně hráli
v Západním Německu:
"V létě jsem hrál v "Domicile", což byl a stále
je džezový klub v Mnichově. Byli jsme tam Jirka
Mráz, já a moje žena — vlastně tenkrát jsme spolu
ještě pouze chodili — a bydleli jsme v Mnichově,
když najednou, jak se říká, "spadla klec"! A už
jsme se nevrátili, protože jsme si nebyli jisti, jestli
bychom mohli potom pokračovat v tom, co jsme
chtěli dělat: Chtěl jsem jet na stipendium do Ameri
ky, stejně jako Jirka, a tak jsme se všichni rozhodli,
že prostě pojedem rovnou z Mnichova do Ameriky. —
Do Ameriky jsme odjeli koncem září a rok a půl
jsem bydlel v Bostonu. Do tamější Berkeley School
of Music, tj. konzervatoře, jsem ani moc nechodil,
protože jsem necítil, že mi ta škola dá to, co nej
víc patřebuji. Ty dva roky na AMU mi daly tolik,
že jsem tou dobou již cítil, že bych se měl daleko
spíše soustředit na veřejnou koncertní činnost. Během
následujícího půldruhého roku jsem se seznámil s
mnoha americkými hudebníky, až se mi konečně po
štěstilo získat možnost doprovázení zpěvačky Sarah
Vaughan, se kterou jsem vystupoval od r. 1970 do
r. 1971."
Ani zde nešlo o náhodu: Janova hudba byla od
samého počátku zčásti ovlivněna jeho matkou, zpě
vačkou Vlastou Průchovou, a Vlasta Průchová zpí
vala opět zčásti pod vlivem Sarah Vaughanové. Dalo
by se říci, že kruh se uzavřel. Ale Jan v něm uvěz
něn nezůstal. — V New Yorku se setkal s vynikají
cím flétnistou Jeremy Steigem a společně nahráli
album s řadou Janových skladeb, album, které nejenomže se zapsalo do dějin americké hudby jako
vůbec první úspěšné spojení džezu s rockovou hud
bou, ale zaznamenalo rovněž počátek změny v Janově
hudebním projevu..Když jsem se Jana Hammera optal,
proč že se tak náhle odklonil od džezu, odvětil:
■E*’'
"Já si myslím, že tomu bylo spis tak, že se džez
odklonil ode mne! Pokračoval jsem pouze stejným
směrem, jakým jsem vždy šel, zatímco džez šel
přímo do slepé uličky. V Americe to bylo zvlášť ve
lice depresivní pozorovat, jak je džez ignorován; ten
(Pokračování na straně 10)
'*Z+Z+ZKKK+Z+ZK+Z+Z*Z*Z*Z+Z*ZtZ+Z+Z^+Z+Z+ZK*Z+ZKlZ*Z*Z*Z+Z+Z+Z+Z+'
J e d e t e do M e l b o u r n e ?
Pohodlné ubytování v centru města za mírné ceny
MOTEL — PRIV. HOTEL
S P E N C E R
44 Spencer St., Melboume-City
(naproti nádraží) •— Tel. (03) 62-6991
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev.
TV, klimatizací, ledničkou,r telefonem
$ 18.- za 1 osobu, $ 21.- za 2 osoby
Rodinné pokoje s kuchyni
Hotel: S 7.50 — $ 10.Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme
na všechny ceny 10% slevu
Vedoucí: Jiří Soukup
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Provádíme veškeré práce optické
=
S
přesně, rychle a za levné ceny
—

573 Hampton St.

i * 'i

Hampton, Vic.

fN&rcHRPA
| Optical Service

Telefon 598-5756

|

Džezová invaze
(Pokračování se strany 9)
džez, který jsme znali v době, kdy jsme ještě bydleli
v Praze a velice obdivovali džezovou muziku. Jenže
my jsme si tehdy neuvědomovali, že čas hrozně letí.
Takže když jsem se v r. 1968 dostal do Ameriky,
byl už džez, na který my byii zvyklí, vysloveně
opotřebovaný a byla zde potřeba něčeho opět nové
ho. To "nové" přišlo hlavně z Rocku, Rhytm-andBlues, a ze Soul music — a to všechno se zkombi
novalo, přidala se džezová improvizace a muzika se
začala měnit. Takže ten džez, na jaký my byli zvyklí,
postupně odumřei . . . Ta deska s Jeremy Steígem,
o které jste se předtím zmínil, je ještě pořád mno
hými lidmi považována za velice důležitou desku,
pokud jde o jazz-rock, tedy kombinaci džezové impro
vizace a rock'n'roilového přístupu k hudbě a rytmu.
Byla to jedna z prvních desek, která něco takového
přinesla!"
Album J a n a 1Hammera a Jeremy Steiga se jme
novalo ENERGY ‘(zn. Gapitol) a zkušební snímky z
jeho nahrávání vyšly pak později bez Janova a Steigova svolení jako dvojalbum pod názvem FUSION
(zn. Groove Merchant). V té době však Janovo jmé
no bylo stále ještě více známé mezi džezovými hu
debníky, kritiky a zasvěcenými džezofilý, než mezi
širokou veřejností. A zatím .. .
(Pokračování příště)
STOP PRESS:
— V každoročním hlasování čtenářů amerického (a
světového) džezového časopisu DOWN BEAT se me
zi nejlepšími hudebníky roku 1978 umístili: George
Mráz na desátém místě mezi. džezovými basisty, a
Jan Hammer na pátém místě v kategorii hry na syntezátor (popularitou ták překonal tak slavná jména
jako Brian Eno, George Duke a Isao Tomita). Své
čestné desáté místo si pak Jan Hammer rovněž udržel mezi džezovými varhanisty, a je pozoruhodné,
že se o ně tentokrát dělí s proslulým černým var
haníkem Richardem Groove Holmesem.
— Letošní lednové číslo DOWN BEATU pak rovněž
přineslo zprávu, že George Mráz bude nahrávat v
Oslu své nejnovější album pro zn. ECM, coby člen
nově utvořeného kvarteta kytaristy John Abereombieho.
‘Í ^VVW>AVyA^LA<lA^/>^WWVW\A/\AAMMM'V/\/''
Chcete být spolehlivě a zdarma informováni o>
všech možnostech levného cestování letadly z<
Austrálié do zámoří? Stačí, když vyplníte dolejší 5
kupón a zašlete na adresu:
\

Mrs. E. Wolk,
S
N. C. Travel P/L.,
$
>
Telefon
...........................................................
5S
14 Queens
Road, Melbourne, Vic. 3004
Vv^\A^VV^vv^\/vn/VAA^\/\^V\x\/v^V/VAAX\/>^\/\^\AX\/v^/u<\/v->
Zašlete mi podrobné informace o nových |
levných sazbách za letenky do USA, V .|
Británie, Jugoslávie a Západního Německa.?
Mohly by se mi hodit.
S
J m é n o ............................................

>

A d re sa ...........................................................

>
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KOČIČÍ ZVYKY
H. F o ř t , H a i f a
Neznám lesníka, který by měl rád kočky. Jsou svou porci mléka, zalehl a spal.' Měl tedy vlastně
to totiž potvory dravé, loupí hnízda zpěváků i ptactva vesměs noční směny, při kterých ovšem pracoval
lovného na stromech i na zemi a, v případný čas se vzorně.
pustí i do mladého zajíčka. Když se zabydlí několik
Někdy, pra vda,, došlo ,k, neobvyklé události. To -tře
toulavých koček v revíru, okamžitě se pronikavě ba sousedka zabila k svátečnímu obědu kachnu, aškusníží stav drobné zyěře — jednak proto, že kočky bala ji a uložila do sklena. Okénko — otevřené —
sežerou vše živé, na co si troufnou, a jednak proto, měli m etr nad podlahou,1znal jsem to tam, když
že se ptactvo odstěhuje jinam. Neměl jsem tedy jsem býval mladší, pomáhal jsem té sousedce sklá
kočky rad — je to škodná, kterou každý lesní hospo dat do sklepa piliny *na topení.
dář střílí stejně jako lišky.
“Za hodinu, za pouhou hodinu jsem si pro Kachnu
Nicméně fořtovna stála pod lesem ve stráni nad šla, pane lesní, a od schodů vidím vašeho kocoura.
potokem, poslední domek ve vsi — ráj pro myši. Když mě slyšel, s kachnou v zubech -vyskočil okén
Když jsme se nastěhovali, bylo jich tam plno, pol kem a je pryč, kachna taky, měla - vykuchaná —
ních i velkých. Můj předchůdce se je jistě pokoušel kilo a půl.”
Tento výkon jsem pokládal za nemožný. Kocour
trávit, protože jsem brzy zjistil, že jsou imunní vů
či všem dosažitelným jedům. Jinak statečná dcera snad mohl kachnu unést, ale vyskočit s .ní _á
ječela pří spatření jen malého myšího ocásku a trefit se do díry metr nad podlahou?
Nebyl bych tehdy té paní dal náhradou jednu -z
ostatně ani já nebyl nedšen, když jsem viděl sedět
na zásobě brambor ve sklepě velkou krysu, která našich kachen, ale co šlo dělat, tu její, .z-části se
se tvářila — na mých bramborách — úplně majet žranou, jsme v zápětí našli v malinách pod .barákem,
nícky. Vrchol všeho byl, když žena zjistila, že si v němž se strhl kravál.
Přiběhnem, vidíme: to Macek statečně brání-svou
nějaká myší matka udělala hnízdo pro své mladé
kořist proti dotírajícímu našemu Waldmanovi, sikteve skříni ve svátečním jemném dámském prádélku.
Obstaral jsem tedy statného. kocoura. O jeho cha rým se „ostatně neměli nikdy rádi, ale respektovali
rakteru mě spravedlivě informoval můj přítel, řka, se, jak často dělají dva mazaní grázlové.
Do kočičího, pekla — neb to byl „starý pirát, -kde
že dosavadní majitelce zvířete dali sousedé y měst
se odebral rychle a naprosto
ském domě ultimatum: bud’ se vzdá bytu v tom pak pro něj nebe
domě nebo kocoura. S těžkým srdcem volila to dru nečekaně. Jeden den nežral a večer nešel ven.! Dru
hý den měl kalné oči, byl neupravený, zřejmě-měl
hé, a tak se do fořtovny dostal mourovatý kocour.
Hned. první den došlo ke dvěma konfliktům a jed horečku. Odpoledne bez obvyklého rozloučení odešel
né nepříjemností. Při obědě se mi kocour pokoušel a už jsme ho nikdy nespatřili. Ještě dlouho potom
vzít s talíře řízek a večer jsem ho. musel srazit tyčí kočky z celého okolí smutně vysedávaly na-dohled
se stromu, kde měl syn špaččí budku. Ta nepříjem od myslivny a zřejmě truchlily.
Posléze jsme ovšem .museli -mít.další kočky, --které
nost: příteli, který zvíře přivezl, bylo nutno půjčit
na cesto zpět kalhoty. Ve vlaku se totiž spolu nějak sice nebyly tak „silné individuality, .ale -přece :jen
popral — pán a jeho kocour — a od toho byla na měly s. Mackem Prvním mnoho společného, -zejména
kalhotách velká díra. Půjčené kalhoty nemám do kočičí mentalitu.
Tohle vše jsem napsal jako opožděný paján „na
dnes zpět.
kocoura a také proto, aby sí čtenář uvědomil, .že
Postupné jsme však kocoura civilisovali. Dostal za tu dobu jsem se dobře seznámil s -kočičími zvyk
řádné jméno, křestní i rodinné a na krk obojek s lostmi a se způsobem jejich života. Ostatně jsem se
rolničkou, jejíž zvuk varoval ptáky. Na stůl nelezl, něco- o tom dověděl i ve škole když jsme probírali
pil teplé mléko z misky. Maso si chystal sám, každá “škodná našich lesů a polí*’.
myš měla neobyčejnou smrt: těsně před tím, než
Vím tedy, že každá normální kočka v případě hro
vypustila svou myší duši. slyšela umíráček, neb při zícího nebezpečí se urychleně ztratí ve větvích po
kocouřím skoku se rolnička rozezněla.
kud možno nejvyššího a nejhustšího stromu, na kte
Během roku se náš vzájemný vztah normalisoval. rý vyleze tak rychle, že ji ,-při tom ani nevidíme.
Macek dospěl, zmohutnä, zvážněl. Zlenivěl, přestal
I v městě, stejně jako na venkově, hrozí kočkám
skotačit, celý den spal n a nějakém teplém místě. četná protivenství. V Asii je to pro ně stejné jako
Znal svá práva a hlasitě na nich trval. Příkladné v Evropě, v Israeli jako v .Čechách.- Takže si -před
řval, když neměl v misce včas teplé mléko. Ale stavte mé překvapení, když jsem asi .před rokem
vykonával vzorně i své kočičí povinnosti. V domě, v Haifě viděl ostrého psa, jak šel po kočce. A ta
na půdách, ve sklepě, na seníku, nikde v širokém utíkala p ř e s
ulici,
pryč od stromu. Chvíli
okolí jsem nespatřil myš. Ani na podzim, když se jsem myslel, že se kočka zbláznila. Až pak vidím,
v horách stěhují myší z luk a lesa do stavení, jsme jak pes obíhá jedno z parkujícícfř- aut a -'štěká: Oprav
u nás o myš nezavadili. Což trvalo, 4 když si ko du, pod autem kočka, pes k ní nemůže! Od té-doby
cour vzal na několik dní dovolenou, z které, se pra jsem tady viděl mnoho koček, každá z nich se vždy
videlně vracel hladový, s potrhaným kožichem, s schovává pod auto, pohrdá tradiční, ale obtížnější
jizvami v obličeji.
záchranou na stromě.
Uvážíme-li pak, že y Haifě je dostatek parkujících
S přibývajícím časem a úměrně s tím. jak se v
okolí vyskytovalo stále víc koťat mourovatému Mac aut ne tak dlouho — pár desítek let doslova — vi
kovi podobných, se množily žaloby sousedů. Stěžo díme, že kočky změnily od základu své pudové jed
vali si, že našli svého kocoura bědovat kdesi za nání. Přizpůsobily se pohodlnějším, moderním -;ppchalupou, byl bez uší. Jiný se připlazil domů z roz měrům překvapivě rychle. Potlačily pud, který -se
páranou -kůží na břiše. A tak podobně. Macek jakoby v nich upevňoval po nesčetné generace, prakticky
nic. Ve dne spal, vypil si své mléko, kolem 21 ho od té doby, co jejich nepřátělé — tehdy zejména li
din se s námi rozloučil tím, že se každému členu dé — přestali umět rychle vylézt na kterýkoliv strom,
rodiny otřel o nohy, a zmizel do tmy, na podzim do A to je doba, že?
Tady bych měl skončit. Laskavý čtenář-myslí, že
mlhy, v zimě do sněhu. Vrátil se ráno, vyžádal si
jsem mu dlužen poslání? Nuže: .čeho se .bojíme, my
lidé? Když přece i kočky se přizpůsobily, a tedy pře
žijí. Strach jde ovšem -z toho, když -někteří -z nás
POZNÁMKA K ČINNOSTI
nejsou tak adaptabilní, jako kočky. Baruch ha šém!
(Pokračování se strany 5)
(To je česky: Zaplať pán Bůh.)
vytvořit tak ovzduší jakéhosi anonymního teroru,
který nejen zastraší, ale zbaví iniciativy každého,
kdo by se pokoušel stavět na odpor. Materiály, které
máme k dispozici, ukazují dále, že je pronásledová
STA VEBN Í p r á c e
na řada lidí, kteří ani nejsou signatáři Charty 77
všeho druhu provádí odborně
a provinili se údajně třeba jen kritikou některého
úřadu nebo jeho postupu. Je třeba se bát, že případ
reg. stavitel s 251etou praxí
Jiřího Gruši, který byl vězněn a obviněn jen z toho,
že napsal knihu bez ohledu na to, že ji nerozšiřo
j. K Ů T K A
val, není poslední. Ale strach není východisko. P ře
18 Gilmore Rd., Doncaster, Vic. 3188
devším je třeba o každém takovém případu mluvit,
Telefon 848-1496
protestovat, zveřejnit. A to zejména u těch jmen,
kterým je právě publicita první a často i jedinou
ochranou.
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A D ELA ID E
ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V ADELAIDÉ
čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
25. 2.: ZA PÍSNIČKOU A ZPĚVÁKY
4. 3.: T. G. MASARYK
11. 3.: SLOVENSKÝ POŘAD

P
S ORT“ “

POTÍŽE
MEZINÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
“Naše zasedání zde v Lausanne trvalo 18 hodin” ,
prohlásil po skončení schůzky řídícího orgánu Mezi
národního olympijského výboru jeho předseda lord
Kíllanin, “na pořadu jsme měli 74 sporných bodů
jednání, 3 body z toho byly nanejvýš důležité, mu
sím však říci, že bilance našeho zasedání je otřesná.
Mezinárodní olympijský výbor není už tím orgánem.
kterým byl ještě v době, kdy v jeho čele stál Ame
ričan Avery Brundage.”
Nejvíce sice předsedu MOV lorda Killanina mrze
lo, že ještě nedošlo k podepsání smlouvy mezi před
staviteli MOV a americkými pořadateli olympijských
her r. 1984, ale i v otázce moskevského olympijské
ho turnaje fotbalistů utrpěl velké k. o. Lord Killanin totiž neprosádil to, aby evropské (rozuměj výcho
doevropské komunistické země) a jihoamerické země
mohly startovat na fotbalovém turnaji r. 1980 v
Moskvě se svými nejlepšími fotbalisty. Už totiž
kongres Mezinárodního fotbalového svazu FIFA na
svém zasedání z 30. května 1978 v Buenos Aires
rozhodl, že ti evropští a jihoameričtí fotbalisté, kteří
se v minulosti zúčastnili mistrovství světa nebo kva
lifikace pro světové mistrovství, nesmí hrát na OH
v Moskvě ani v kvalifikaci o letenky na olympiáda
v sovětské metropoli. Mluvčí MOV musel na zase
dání v Lausanne jen s politováním konstatovat, že
tento vrcholný orgán sportovců dělal vše, aby rozhod
nutí Mezinárodního fotbalového svazu změnil, že se
mu to však nepodařilo. FIFA, reprezentovaná na za
sedání Mezinárodního olympijského výboru svým před
sedou Brazilcem Havelangem a generálním sekre
tářem Švýcarem dr. Käserem, prohlásila: “Jestliže
MOV neuzná rozhodnutí kongresu, pak Mezinárodní
fotbalový svaz nemá vůbec zájem na uspořádání
olympijského turnaje v kopané!” Není nejmenších
pochyb o tom, že toto rozhodnutí FIFA bude i na
dále ve východoevropských komunistických zemích
ostře kritisováno, už však přece asi méně hlučněji,
než tomu bylo dosud, neboť MOV nemohl v této
otázce nic změnit. Smutek však z toho je např. v
SSSR) který si bezpochyby naplánoval v domácím
prostředí “olympijské zlato” , jehož získání nebude
nyní, kdy SSSR nemůže nastoupit se svou prvou gar
niturou, tak lehké.
Třetím nevyřešeným problémem v Lausanne byla
otázka komunistické Číny, která se chce dostat db
Mezinárodního olympijského výboru, klade si však
podmínku vyloučení Tajvanu — Národní Číny. P ří
pad “ Čína’" byl odložen na březnové zasedání MOV.
M. NAVRÁTILOVÁ ZNOVU VEDE
Když 7. ledna t. r. prohrála wimbledonská přebor
nice, exulantka Martina Navrátilová ve Washingtonu
ve finále prvního turnaje dámské dvouhry r. 1979
se 161etou Američankou Tracy Austinovou, předháněli
se novináři v komentářích a předpovědích, že loň
ský rok byl pro Navrátilovou vrcholem její kariéry
a že její vtýkony budou mít nyní klesající formu.
Neměli však pravdu. Teprve po této prohře s Austi
novou začala Martina Navrátilová brát starty na
letošních turnajích vážně. První únorovou ne,děli si
to “vyřídila” i s Austinovou, když ji v závěrečném
utkání chicagského turnaje porazila ve dvou sadách
6 : 3 a 6 : 4 a inkasovala dalších 40.000 dolarů. Mar
tina vede nyní znovu světové pořadí r. 1979. Z 5
turnajů, které letos už absolvovala světová dámská
elita, Martina Navrátilová vyhrála tři: v kaliforn
ském Oaklandu porazila Američanku Chris Evertovou 7 : 5 a 7: 5, v texaském Houstonu zvítězila ve
finále nad wimbledonskou přebornicí z r. 1977 Vir
ginií Wadeovou z V. Británie 6 : 3 a 6 : 2 a nyní
v Chicagu. Jednou byla Martina Navrátilová pora
žena Austinovou (ve Washingtonu) a na čtvrtém tur
naji světové smetánky v Hollywoodu na Floridě ne
startovala. Celkem už za své 4 starty r. 1979 inka
sovala 104.000 dolarů. Zdá se tedy, že je na nejlepší
cestě pokračovat ve svých loňských úspěších.
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Dp. JOSEF PEKSA,
katolický duchovni správce v Melbourne,
oslavil dne 14. února 1979 šedesátku.
Do dalších let a další práce
hodně zdraví, sil a spokojenosti
přejí
pomocníci ze Šumavy

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Miloslava Lansdorfa, původem z Kladna.

Československé demokratické organizace
v Melbourne
pořádají
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA T. G. MASARYKA
^•iiim iim m iuuuiiiuiiim uím im iiitiiiim m H iuiiium iL
=
VZPOMÍNÁME,
|
k 129. výročí jeho narození,
E že dne 25. února tomu budou už čtyři roky, E který se bude konat v sobotu 10. března 1979
E co odešla na věčnost naše drahá manželka a E iV 8 hodin večer v Československém sokolském
E maminka, paní
=
národním domě,
E
KVĚTOSLAVAVOSÁTKOVÁ.
=
497 Queensbery Street, North Melbourne.
= Nemůžeme zapomenout!
E Na programu jsou proslovy, básně, hudba, vystou
E
Vlastimil Vosátka
E pení sokolských cvičeneů a čs. krojované taneční
E
se synem Janem a dcerou Vlastimilou = skupiny. — Všichni Češí, Slováci a přátelé de
E Melbourne, únor 1979
E mokratického Československa srdečně vítáni.
áiiiiiiíiinim iiiííiiiiiíiiiiiíiíiiiiiiiihiiiiiiiíiiiíiiiiniím ii!^
ČESKOSLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
äiiH iiiiiiiiiiim iiim iiiiiiiiiiiiHiinm iiiiiiim iiiiiiim iiiiiE
každý čtvrtek od 4 do 5 hod odpoledne
1 T. D. — Č I Š T Ě N t K O B E R C Ů E
na stanici 3 EA 1116 KHz:
I
NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
| 22. 2.: Karolína Světlá a Hubička
=
na základě bohatých zkušeností
= 1. 3.: Austrálie v padesátých letech
S * Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, —
3
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn, §
I
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónovaní, E
SPRÁVNÍ VÝBOR ČS. SOKOLSKÉHO
3
desiníekce a odstranění zápachu z koberce. E
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE
i * Rychlá metóda sušení —1 hodina
E
s díky potvrzuje příjem těchto darů:
5 * Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- E
*
škození
= pp. J. Nešpor S 50, manž. Petrovichovi ? 30, J. K.
3 * Vyčištění potahů
E $ 60, Koruna Jevellery $ 50, Anonym $ 80, Anonym
I BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI S $ 30, kapela Vrabčáci S 65, Sokol S 1.400, vánoční,
|
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM 5 tombola Sokola S 306.49, zakoupená sedadla $ 21,
S Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 3 celkem S 2.092.49. Stav konta příspěvků k 12. 2. 1979
SllilHilIlIlilll lil lili IIIIIIHIIIII lili lil II lili lllllill III lilii lllll^ je $ 53.276.52.
Příspěvky je možno posílat na adresu pokladníka:
J. Nový, 125 Noga Ave., East Keilor, Vic. 3033.
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
ZPRÁVY S. K. SLAV1A MELBOURNE
BORONIA
FRANKSTON CITY — SLAViA 0 :1 (0:1)
V prvním kole letní soutěže o pohár AMPOLu SlaCONTINENTAL BUTCHERS
via zaslouženě vyhrála, když předvedla proti dob
rému soupeři lepší hru, s větší převahou, než uka
2#3 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
zuje závěrečné skóre zápasu. Zvláště Aldridge a Pa(roh Boronia Roadj
ton v útoku dobře kombinovali a po celý zápas ohro
žovali branku Frankstonu, zatímco slavistická obrana
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
nedala soupeři mnoho šancí. V 15. minutě přihrál J.
Vedeme jen kvalitní maso
Train míč do trestného území, odkud jej Aldridge
a všechny druhy uzenin.
dopravil z voleje pohotově do sítě. I v pozdějších fá
zích zápasu si Slavia udržela převahu, kterou se jí
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
však nepodařilo vyjádřit dalšími brankami. Ještě 3
jakosti zboží a dobré službě.
minuty před koncem skončila bomba, kterou dával
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
opět Aldridge, na břevnu soupeřovy branky.
V neděli 25. února ve 2 hodiny odpoledne hraje
Slavia
ve 3. kole soutěže proti Albion Rovers na
IN M4SSIONE A PALERMO
Chaplin Reserve, Anderson Rd.. Sunshine a v neděli
Italský deník Giomale mu v lednu t. r. členy 4. března opět ve 2 hod. odp. proti mužstvu George
di Sicilía. vydávaný v skupiny
byli
učitelé Cross na B. T. Conor Reserve. Radíord Rd., ReserV. F.
Palermu, přinesl referát australských středních a voir.
o činnosti skupiny austral obecných škol, kteří vy
ských učitelů, kteří vy učují na školách se znač
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
učovali pohostinsky na ným počtem studentů ital
italských školách v Paler- ského původu a na ško koná řádnou valnou hromadu v pátek 2. března 1979
lách, kde se vyučuje ital v 7.30 hodin večer v dolejším sále restaurace Rheinštině. Vedoucím celé sku land, 9-13 Drewery Lane. Melbourne-City. Hosté ví
Malv oznamovatel
piny byl Miroslav Cigler táni. Zveme zvláště mladé krajany, aby se zapojili
ze State College of Victo- do práce v našem klubu.
ria. Akce se uskutečnila
v rámci kulturní smlouvy
;
PRODÁM DŮM
Austrálie s Itálií a bude E
P ř i jm e m e :
■
-------------------• v Melbourne, v pěkném se opakovat.
NÁSTROJAŘE
•t
■prostředí,
nedaleko
<jpro práci na brusce na plocho pro výrobu přesných*
;obch., školy a veř.
PANÍ, nejraději 30-40 $ ^nástrojů. Musí mít dlouhou praxi na přesných*
; dopravy: přij. pokoj,
let, zodpovědnou, která t opratích. Znalost diaformu předností. Výborné praI jídelna, moderní kuchymluví česky, přijmeme* Scovní podmínky. Možnost výdělku přes $ 400 týdně.^
! ně, velký rodinný pokoj
k částeč. zaměstnání — J |
FRÉZAŘE
' a 3 ložnice (s vestav.
V-k dne nebo více. Plat* čpro práci v nástrojárně s praxí na přesných pra-j
| skříněmi).
Koberec,
dle osobní dohody.
j geích. Znalost dělící hlavy a rotačního stolu nutná.f
; kryté topení. Dvojitá
Caroline
Delicatessen
j
gVýdělek v kontraktu přes’ $ 400.- týdně,
; garáž, vyhřívaný baZájemci hlaste se u
: zén, stylově uprav, zaobchod 22/23,
í g
l hřada. Soukr. prodej.
Camberwell Market,, * %
TED
Engineering,
Vic.
J %
I Prohlídka dle ujednání.
3 Kinwal Court, Moorabbin, Vic. 3189
Telefon (volejte po 6.) U
•
Tel.: 277-1864.
T elefon 95-8985
hod. več.) 336-1783. i
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STENMARK UŽ SVĚTOVOU TROFEJ NEOBHÁJÍ

_ _ / P O R l---Karel Janovský
Z čs. účastníků uspokojily pouze taneční páry

Evropské mistrovství krasobruslařů
V Záhřebe probíhalo počátkem února mistrovství Evropy v krasobruslení a tanci na ledě, které bylo
šampionátem bez jakéhokoli lesku a superlativů. Jediným účastníkem, který předvedl volnou jízdu hod
nou titulu mistra Evropy, byl Robin Cousin z V. Británie. Toho však rozhodčí poškodili a přestože
získal dohromady nejvíce bodů, odvezl si domů ze Záhřebu pouze bronzovou medaili, tedy skončil až
třetí, za mistrem Evropy Janem Hoffmannem z V. Německa a sovětským reprezentantem Vladimírem
Kovaljevem.
Medaile: 1. SSSR 2 zlaté a 3 stříbrné; 2. V. Ně
Pokud jde o bilanci čs. krasobruslařů, v bojích
nejlepších Evropanů obstála pouze dvojice Řeháko mecko 2 zlaté a 1 bronzová; 3. NSR 1 stříbrná;
vá — Drastich, která obsadila v tancích na ledě 4. - 6. V. Británie, Švýcarsko a Maďarsko (po jedné
čtvrté místo, ostatní — především jednotlivci — bronzové medaili).
předvedli podprůměrné výkony.
Mistry Evropy se siali:
H okejová liga
V soutěžích jednotlivců: východní Němec Jan Hoff
manu (před Rusem Kovaljevem a britským krasoV nej vyšší čs. hokejové soutěži došlo znovu ke
bruslařem Robinem Cousinem); čs. reprezentant soš střídání stráží. Poprvé v .sezóně 1978-79 se (po ví
ka z Bratislavy byl sedmý.
tězství v Jihlavě nad Duklou Jihlava) dostal na 1.
V soutěži žen obhájila titul mistryně Evropy vý místo v lize bratislavský Slovan, který své prven
chodní Němka Anett Pdtzschová (před západní Něm ství uhájil i v dramatickém utkání 31. kola na do
kou Dagmar Burzovou a Švýearkou Denise BieUmaa ; mácim ledě proti “černému koni’’ přeborů Vítko
novou), čs. mistryně Baierová (trenér: Karol Di-’ vicím, nad kterými zvítězil 2 : 1 . Zatímco lze oče
vín) obsadila až 11. místo.
kávat v závěru posledních třinácti kol velký boj o
V soutěži sportovních dvojíc patřilo v Záhřebu mistrovský titul ČSR, situace na konci tabulky se
evropské prvenství sovětskému páru čerfcasová — vyjasňuje. Sestup pravděpodobně čeká hokejisty TJ
Čachraj (čs. sourozenci Spiegiovi hyn šestí) a ta Gottwaldov.
neční páry na evropském šampionátu vyhrála sovět
Pořadí po 31. kole: 1. Slovan Bratislava 42 bodů,
ská dvojice Liničuková — Karponcsov (Řeháková s
2.
Dukla Jihlava 40 b., 3. Vítkovice 39 b., 4. Litví
Drastichem čtvrtí).
nov 36 b., 5. Košice 35 b., 6. Kladno 33 b., 7. P ar
dubice 29 b., 8. Sparta Praha 28 b., 9. Zetor Brno
25 b.. 10. Trenčín 24 b.. 11. Motor Č. Budějovice
Vozy Ligier triumfovaly i v Rla
23 b„ 12. TJ Gottwaldov 18 bodů.
MISTROVSTVÍ SVĚTA FORMULE I
Ze sportovních událostí prvního únorového víken
du se snad největší pozornosti těšila automobílovä
Velká cena Brazílie na okruhu Interlagos v fiie efe
Janeiru, která byla druhou jízdou světového šamjKCK
nátu formule I pro r. 1979. A stejně jako už v pre — Na mezinárodním lehkoatletickém mítinku v kryté
miéře letošního roku v Buenos Aires, dominoval i hale kanadského města Edmonta vytvořil Američan
zde 351etý Francouz Jacques Laffitte na voze Ligier. Dan Bäjjfey výkonem 5,63. m nový světový halový re
který má po dvou závodech světového šampionátu kord ve skoku o žyčL
plný počet 18' bodů. Jacques Laffitte, který už v tré-; — H ázesiáři Mršíc psŠEáli doma í odvetné takání
minku potvrdil znovu své kvality, byl v Riu suverén čtvrtfinále P a te ra mistra, evrog^ých zesni s němec
ním vítězem, o jehož triumfu nebylo už brzo po star kým präboBÄeBi GftísswaHEžaífan. 15: 17 a byli
tu pochyb a který svůj náskok před soupeři kolo ke vyřazeni z této se^tavnější erm gské Mzssšáčské
kolu zvyšoval, když dosáhl průměrné hodinové rych soutěže klubových ceSak.
losti 198,126 km. Aby triumf vozů Ligier byl úplný, — V holandském Haagu zasikala Mletá Američanka
obsadil druhý francouzský jezdec Patric Depailler Beth Heidenová (sestra iněksižaiiáselaiailiD m istra
(rovněž na Ligier) druhé místo, před Argentincem světa Erika Heideca) světcré p rv e sstó v brasiaŕCarlosem Reutemanem (na Lotusu). Obhájce titulu ském “normálním číyřtojr’ žen- faíyž vyhrála všech
mistra světa Američan Mario Andretti (Lotus) závod, ny čtyři discipliny: 596 m. UNO m . 1-566 m í 3,®0®
pro poruchy motoru předčasně vzdal. Pořadí po dvou m.
Grand Prix (Argentiny a Brazílie): 1. Jacques Laffit
te (Francie) 18 bodů, 2. Carlos Reuteman (Argenti
na) 10 b., 3. Patrick Depailler (Francie 6 bodů.
BIATHLOMISTICY
Zásluhu na, triumfu Laffitta v Buenos Aires i v
V
západoněměckém
stře ního mistrovství světa v
Rio de Janeiru má konstruktér jeho vítězného vozu,
481etý Guy Ligier, ředitel i propagátor v jedné oso disku zimních sportů v bsathkxra žen finské mě
bě. Guy Ligier měl zpočátku k automobilovému spor | Ruhpoldingu probíhalo mi sto Lahti- Světový šam
tu hodně daleko: vyučil se totiž pekařem, více však strovství světa v biathlo- pionát še tu má konat v
než v pekárně bylo možno Ligiera vidět na všech
možných sportovních kolbištích. Dělal úspěšně veslař nu (jízda na lyžích se r. 1981. Ženy budou v
ský sport (byl spolumistrem Francie ve dvojskifu) a střelbou), na které přijeli biathlouu startovat na 5
později oblékal i reprezentační dres hráče rugby. i funkcionáři Mezinárodní km a 10 km a na trase
Pak však se zamiloval do motorek a stal se v jedné ho svazu moderních pěíí- budou mít tri střelnice.
z kategorií francouzským přeborníkem. “ Motocykly
— to je pro mne pomalá záležitost,” prohlásil Guy bojařů a biathlonu. Ti Biathlonistky tedy dostaly
Ligier jednoho krásného dne a “přesedlal” na auta. zde rozhodli, že i ženy bu “zelenou” , ženská eman
Začal se sportovními vozy, pak jezdil formuli I a dou mít své vrcholné svě cipace ve sportu jde však
v roce 1967 obsadil na Velké ceně Německa v Nuer- tové podniky v biathlonu. podle názoru některých
burgringu velmi čestné 6. místo. Když však jeho Mluvčí federace sice ozná
předních biathlonistů pří
nejlepší přítel Jo Schlesser přišel při závodech v
mil,
že
teprve
v
8
ze
40
liš daleko, biathlon prý ne
Rouen o život, zanechal Ligier závodní činnosti, ne
však aut. Stal se mechanikem a v poměrně krátké zemí, kde se biathlon žen ní pro né, je pouze muž
době i šikovným konstruktérem. A jak se v tomto “zabydlel”, mají domácí skou záležitostí. Nejdále v
svém novém povolání vypracoval, svědčí nejlépe mistrovské soutěže a tu ženském biathlonu jsou v
skutečnost, že jeho krajan Jacques Laffitte vyhrál na
jeho voze letos už dvě Grand Prix a zařadil se k díž je zapotřebí ještě dvou Norsku, kde se domácí
vážným uchazečům o titul automobilového mistra svě dalších přeborů, přesto po přebory v ženském biath
ta formule I pro rok 1979.
věřil už uspořádáním prv lonu konají už od r. 1975.

Ve zkratce

Tři roky oslavoval “lyžařský národ” svého “krále”
Ingemara Stenmarka, avšak jeho vláda po závodech
Kandaharu v německém Garmisch-Partenkirchenu ny
ní skončila. Přišel Stenmarkův konec, který bezpo
chyby způsobili ti, kdož dávno před premiérou předolympijské sezóny změnili bodovací systém celosezónní soutěže o-Světovou trofej! Stenmarkovi uštědři
li předčasně k. o., které si nezaslouží. Posuďte sa
mi. Zatímco totiž neúspěšný obhájce Světové trofeje
Stenmark vyhrál už 7 závodů, může se velký favo
rit soutěže Švýcar Peter Luescher pochlubit pouze
garmišským úspěchem ve speciálním slalomu. Peter
Luescher vsak sahá po prvenství proto, že vyhrál
dvě alpské kombinace, které se tentokrát započítá
vají znovu do Světové trofeje: jednu v rakouském
Sehladmingu, aniž by se tu umístil ve sjezdu mezi
nejlepšími 20 závodníky; druhou v Garmísch-Partenkirchenu. Luescher získal 15 důležitých bodů i na
Hahnenkammu v Kitzbuehlu (Rakousko) jen proto,
že ve sjezdu byl 18. a ve speciálním slalomu 17. (což
mu stačilo bodovat v alpské kombinaci). Takové vý
kony by jistě nebyly ani pro Stenmarka problémem.
Vždyť v mladých letech patřiil Stenmark ve Švéd
sku k nejlepším sjezdařům. Sjezd v letošní sezóně
nechce však asi jet už z protestu proti novému modu
su celé soutěže Světového poháru. V současné době
je ve “Světové trofeji” druhý, ale může se stát,
že klesne níže. Obří slalomy vyhrává suverénně (vy
hrál jich už 6), ve speciálním slalomu se letos pro
sadit nemůže.
Muži :
Momentální pořadí Světové trofeje: 1. Peter Lues
cher '(švýcarsko) 174 bodů, 2. Ingemar Stenmark
(Švédsko) 135 b„ 3. Phil Mahre (USA) 123 b„ 4.
Andreas Wenzei (Lichtenštejn), 5. Leonhard Stock
(Rakousko) 93 b., 6. Piero Gros (Itálie) 77 b., 7.
B. Križaj (Jugosl.) 72 b., 8. Peter Mueller (švýc.)
66 b., 9. Christian Neureuther (NSR) 65 b., 10. Leo
nardo David (Itálie) 64 bodů.
Kandahar (Garmisch-Partenkirehen): Sjezd zde vy
hrál Rakušan Peter Wirmsberger, speciální slalom a
alpskou kombinaci Švýcar Peter Luescher.
Sjezd mužů ve švýcarském Villarsu, který vyhrál
Švýcar Peter Mueller, byl 9. sjezdem předolympijské
sezóny a měl už i 9. vítěze. Letošní sjezdy vyhráli:
v rakouském Sehladmingu Kanaďan Ken Read, v
italské Gardene (dva sjezdy) Rakušan Sepp Waleher (mistr světa) a Nor Earik Haker, ve švýcar
ském Marzinu Kanaďan Steve Podhorskí (jeho pří
tel Ken Read byl sice první, ale kvůli nedovolené
kombinéze byl diskvalifikován). ve švýcarské Crans
Montaně vyhrál Švýcar Toni Buegler, v rakouském
KhzbagMa Němec Sepp Fersil, y Garmisch-PartenkírcheíHi Rakušan Peter Wirmsberger a ve švýcará ě m VIHaisu Švýcar Peter Mueller.
V Jasné, v Nízkých Tatrách, byl v obřím slalomu
aejleps Švéd Ingemar Stenmark a ve speciálním
slalomu Američan Phil Mahre (před Italem Leonardem Davidem a Ingemarem Stenmarkem).
Ženy :
Pořadí celkové klasifikace vypadá momentálně tak
to: 1. Annemarie Moserová-Prollová (Rakousko) 196
bodů, 2. Haraii Wenzelová (obhájkyně Světové trofe
je — Lichtenštejn) 181 b., 3. Marie-Therese Nadigová
(Švýcarsko) 125 bodů.
O senzací ve sjezdu v západoněměckém Pfrontenu
se první únorovou neděli postarala mladá česká repre
zentantka Jana šoltýsová, která obsadila naprosto
nečekaně páté místo za vítězkou Američankou Cindy
Nelsonovou, Francouzkou Atriovou a dvěma Němka
mi J . ' Eppleovou a Baaderovou. Speciální slalom ve
Pfrontenu vyhrála Hanní Wenzelová z Lichtnštejnu;
čs. reprezentantka Olga Charvátová skončila devátá.
(Pokračování na str. 11)
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