íor posting as a Cafegory B publication.

Priče 50c

HLAS DOMOVA
---- - .ík .L

'ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
X

CZECHGSLOVAK NEWSPAPER

23X .

Melbourne 5. března 1979

Č íslo

5.

československý tisk a čínsko-vietnamská válka

Konflikt marxistických zemí
Současný konflikt Číny s Vietnamem budí ovšem na celém světě mimořád
nou pozorno-st, vyvolává u mnohých lidí úzkost z možnosti, že se pohraniční
boje rozšíří dále, že mohou být jiskrou, z níž vzplane větší válečný plamen. Po
zornost k situaci ve Vietnamu a k událostem na Dálném východě vůbec je ale
nyní přece jen větší v pravověrných socialistických zemích Evropy než v západ
ních demokratických státech nebo i v zemích Třetího světa — pochopitelné.
Jde přece o první větší vojenskou srážku, při níž se obě strany dovolávají Mar
xova učení o nemožnosti vzájemných válek a hlavně v pozadí o konfrontaci —
zatím jen propagační
Číny a Sovětského svazu.
Husákova vláda v Čes
koslovensku hraje dnes ro
li režimu Sovětskému sva
zu nejoddanějšího a zprá
vy a komentáře tamních
sdělovacích
prostředků
přehlušily proto v minu
lých týdnech vše, co pálí
jinde ve světě i na domá
cí frontě. Zastínily dokon
ce, i oslavy 31. výročí “ Ví
tězného února"’, který se
slavil jen šablonovitě: na
řízená vlajkosláva, depu
tace ke Gottwaldovu hro
bu, shromáždění v praž
ském Sjezdovém paláci a
projevy. Ani veřejné pro
jevy k únorovému výročí
nebyly však už tak slav
nostní, obsahovaly přede-

vším odsouzení “ čínského
agresora” a ubezpečení,
že vietnamskému spojenci
“ věrni zůstaneme” .
Vládní
vysvětlování
•konfliktu dvou komunistických zemí charakterizuje

komentář, kterého použila
(24. 2.) Mladá fronta:
Podle vietnnamského kaJendáře je letošní rok ve
znamení ovce a kdosi prý
právem použil příměru, že
čínský tygr napadl viet-

namskou ovci. “ Nečiňme
však
skutečného tygra
horšího, než opravdu v
přírodě je “ , píše MF, “ ne
boť jemu jde o svou ob
živu. Což však lze vůbec
něčím
agresi
Pekingu
ospravedlnit?“
Lídé se dovídají o řádě
sí čínských vetřelců, o
topení vietnamských dětí
v bahně a jiných zlcíříiostech proti bezšssnnýin ci
vilistům
vietnamských
pohraničních oblastí, o
(Pokračování

Produkčný nástup amerického hospodárstva

inflácia - nezamestnanosť
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HRDINOVÉ:
Jaroslav Strnad
O legalizaci pobytu československých politických
uprchiLKú v cizině se toho už mnoho napsalo. Všech
ny exnové noviny tzv. Směrnice odsoudily jako podlý
trik Husákovy vlády, varovaly před vějičkou, kterou
režim šikovně nastražil na exulanty, tísněné steskem
po domově, sužované touhou spatřit své drahé. Stříz
livý rozbor Směrnic a poplašný hlas redakcí a kra
janských organizací a spolků se, radostno přiznat,
neminuly s účinkem. Útěk před komunismem si
dala odpustit jen nepatrná menšina vyslovených sla
bochů. Mnozí z těch, kdož dostali jako legalizovaní
československé vízum a zajeli se podívat do míst,
kde strávili — až na posledních pár let —. celý ži
vot, se vracejí zklamáni dřív, než jim vyprší lhůta
povolená k besedě s příbuznými a k vzbuzení sou
sedovy závisti nad náramnou károu. Vlast, kde se
volně pohybuje jen policie, není jejich vlastí. Zdá
se, že uprchlíci uvěřili spíš spoluuprchlíkům než lá
kajícím soudruhům.

V poslední době nabyla otázka legalizace nových
rozměrů. Pavel Kohout a Pavel Landovský, oba pro
minentní signatáři Charty 77, dostali povolení žít
rok — dva na Západě a vrátit se domů, aniž se
jim co stane. (Zda se budou opravdu smět vrátit
do ČSSR a zda je režim přes závazný slib nebude
stíhat, je problém, který do této úvahy zatím ne
patří.) Za pobyt na Západě museli zaplatit sociali
stickým závazkem, že se nebudou politicky proje
vovat, že se budou starat jen o své divadýlko; že
odloží na dobu, než se ukáže, zda jim režim slibo
val návrat do větru, poctivé a krásné roucho za
stánců občanských práv, že je na tu chvíli přestane
zajímat, zda Václava Havía sledují estébáci na kaž
dém kroku, zda dr. Hejdánka vlekou brutálně k v ý 
slechu nebo zda sedí pro politické delikty na 40
osob — mnoho z nich zato, že rozšiřovali materiály
Charty 77, hnutí za lidská práva, jehož byli oba di
vadelníci předními činiteli. Na rok dva umlčí tu
část své osobnosti, která bojovala statečně za šir
ši obecnost a budou pěstovat své sobectví, vzdělá
vat jen a jen svůj záhumenek a přestanou registro
vat, že v suterénu (třebas u Vaculíků) zuří požár
a že vedlejší byt (možná Grušův) je “ pro dezin
fekci uzavřen” . Jak to už ve válce bývá, vůdci se
stáhli do předem připravovaných pozic a nechali
ostatní uprostřed bubnové palby. Z rebelů se stali
iKsimafizovaní, hodní, protože mlčící občané zato,
aby- mohli žít na Západě a vracet se přesto do reál
ného socialismu.

Do rozpravy, ktorá sa teraz vedie v am erickej o tfe o a e j TirrrjnoTfr w sôvisSesti s rokovaním o novom federálnom rozpočte, o tom , aký bode faafacl-g roks
ekonomický vývoj, zasiahlo ministerstvo práce správou o
zzssoestsascsíi
v ja n u á ri. O správe podali výklad na spoločnom r a w ia r i
irU « »» výboru
kongresu dvaja predstavitelia vlády: riaditeľka štafisficfcé&o áradte M ereesócvá
a ekonóm m inistra obchodu Cox. ich výklad vyznel v i m M f f c , s . .
hospodárstvo pokračuje v robssÉBwea předWfačaoíB nás tepe, kter ý ja č a l v t r e f o *
Ta přesně požaduje režim od exulantů, kteří si dají
čtv rť roku lanského roku a že zaSSar neprejavuje ašjstké -rmSm A y r ó r e y » M r r šžeáně zmfent exíi v pobyt v cizině.
dynamické&e eciH teate Íbes@e6ärs$ia, 'ate S® pte#Nekanu se snad bode zdát, že jsem k těm dvě
vídaií Biekferž o& orsšcš. H a s p a t e s t e g ra ce s Je la k m a tro šte p iís iý . Bode namítat, že nelze od nikoho
silný, že sa ba očberašsž w » vtátegte stat&ácfe začí očekávat věčné hrdinství, že někde končí nezaměstnajú
obávať, že lby tdSž s t e n i vááans '«tai«M|igStaiiiK»r Baassk strádání rodiny, výslechy a noční přepady,
Když dva dělají totéž, není to totéž. Spolupráce
po aňrfař. zastávají zlámané kotníky a krevní podlitičeskoslovensko-polského exilu, pěstovaná s větším či boj proti inflácii.
sgr. Q ršea. já ván: Jan Has se nerodí každým romenším úspěchem v různých zemích a různých or
Správa ministerstva, prá menej siko e osoh í t ó e j isptm a ty čtyři težka pochodně, které zburcovaly
ganizacích, je ovšem v "mateřských” státech plně
Cjea tešete. ijafcsŽEí) celý svět. se vyskytly nějakým
odsuzována nebo bagatelizována právě proto, že jde ce o stave nezamestnano ptati. sa výraj
í s
zázrakem jen počátkem roka 1369. I signatáři Charty
o pokusy exulantů.
sti nie je ani tak zaují osôb äexrae-j p fe i. - a js a «7 Jbok láäé se svými slabostmi, třebas jsme si je
V minulých dnech došlo k manifestaci českoslovenmavá a pozoruhodná tým. mládeže, čo hote rggjr tady. v eašhs. postavili na podstavec slávy a sta
sko-polské spolupráce, která má nejvyšší, tj. moskev
proKétnans- tečnosti neobřadně. Např. Eva Kantůrková, která ve
ské požehnání: ve dnech 19. a 20. února byli Husák, čo prináša o poklese ne najtvrdšia
zamestnanosti,
ako
skôr
Ceikoxŕ
počet
sezzraesí- Sejtema “ M áj přítel Jaroslav Fuks” , otištěném v
Biľak a Štrougal s příslušným doprovodem na "pra
aěasecfcé antologií “ Hodina Naděje” , přiznává auten
covní přátelské návštěvě" Polska, která dala příle tým, čo hovoří o silnom naných osôb pokľesoč t ja 
ticky; “ A podpis (Charty 77) možná také odvolám.
žitost mnoha vládním pěvcům k vyhlašování přátel raste zamestnanosti.
nuári pod 6 mflranov.
Sekal ts Donám Šajnerovi, ale řekni mu to přesně
ství většího než kdy předtím, protože upevněného
Riaditeľka štaížsäckélsB žaikftip. že pro svou osobu nepociťuji nutnost podePočet nezamestnaných v
společným přátelstvím velkého bratra z východu. Z
psak Chartu 77, když vydají “ černou hvězdú” (ro
vydaného společného komuniké před závěrem jedná mesiaci
januári
zase úradu však veľm i o c e íla mán E. K .). Sekni mu, že vydání “ Černé hvězdy”
ní s Gierkem, Jaroszewiczem a Babiuchem vysvítá, mierne poklesol, znížil sa robustný vzrast zamestna
považuji za důležitější než svůj podpis pod Chartou
že se začal rozvíjet "nový socialistický typ vztahů"
17 . . Tomu říkám postoj.
ností.
Ekonomicky
ora
o
129.000
osôb,
relatívne
mezi oběma státy. Jde o všestranné rozšíření vzá
Na tejto ných bolo v januári 96.390-Být v exilu není hrdinství, není poukázka na tra
jemných styků: styků parlamentů, odborů, ^různých teda na 5.8%.
organizací, závodů, institucí i jednotlivců. Dovídáme úrovni sa nezamestnanosť 000 osôb. takže produkčné fiku. jen okamžik rozhodování byl pro někoho tvrdý.
se, že "zvlášť živé jsou tyto kontakty soudružské drží už celý posledný pol činných bolo 59.3% z cel Být na Západě a mlčet, abych nepohněval vrchnost,
která by mě možná nepustila domů. . . co to je?
součinnosti a spolupráce v pohraničních oblastech
rok. A to je významné. kového počtu občanov v
obou zemí”. Sláva!
Boris Pasternak z obavy, aby ho Chruščov nepři
Nezamestnanosť
mierne pracovnom veku. V januá
Snaha o . čs.-polskou spolupráci není však ani v
pravil o rodný kraj, si nepřijel do Stockholmu pro
ri
absorbovala
ekonómia
těchto zemích nová. Vždyť to není tak dávno, co se poklesla u všetkých kate
Nobelovu cenu (Pavel Kohout si pro rakouskou lite
445.000
osôb. rární cenu zajel do Vídně). Alexandr Solženicyn
o ní pokoušela skupina intelektuálů obou států. Ti, górií — u možov, žien i nových
aby upevnili vzájemné vztahy, sešli se dvakrát taj mládeže. Priaznivo, hoci (Pokračovanie nä str. 2) opustil domov, který pro něj přestal být domovem.
ně na čs.-polských hranicích a vydali veřejné pro
Jenže mu ani nenapadlo mlčet. I mezi našimi exu
hlášení, že se budou snažit dosáhnout jednotným
lanty by se našly, obdoby. Mám vážné pochyby, zda
postupem více svobody občanů obou států. Když chtě
jsou jimi právě Pavel Kohout a Pavel Landovský.
PUBLISHED
by
F.
Váňa,
8
Moorhouse
St..
li v spolupráci pokračovat, sejít se znovu na čs.-pol
Prodali lepší část své osobnosti chytačům duší jako
ských hranicích, bezpečnostní orgány obou zemí se
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
Peter Schlemihl svůj stín.
o schůzce dozvěděly a účastníky zatkly nebo rozehna
Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
Nutno přiznat: režim to s malým českým člově
ly. Spolupráce a součinnost bezpečnostních orgánů
kem hraje chytře.
obou zemí fungovala při pohraniční akci bezvadně.
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Inflácia - nezamestnanosť
(Pokračovanie zo str. 1]
Hospodárstvo bolo . schop
né absorbovať .rapídny
prírastok nových pracov
ných síl,, ktoré sa hlásili
o prácu, i keď nebolo ešte
v stave prispieť význam
nou mierou k riešeniu
chronickej nezamestnano
sti.
Zástupca
ministerstva
obchodu W. Cox k tomu
poznamenal,
že mnohé
podniky pracujú na plnú
kapacitu a to i s menej
kvalifikovanými
silámi.
Tým však trpí produktivi
ta práce, čo sa zase môže
vypomstiť v boji proti
inflácii. Za tohoto vývoja
zamestnanosti sa odborní
ci zhodujú na tom, že in
flácia zostáva aj naďalej
ekonomickým problémom
číslo jedna a že sú vládne
opatrenia na spomalenia
ekonomického
rastu za

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

FARMA

účelom lepšej kontroly in
flácie plne odôvodnené.
V rozpočtovom výbore
poslaneckej snemovne sa
rokuje o vládnom návrhu,
ktorý je časťou vládneho
programu boja proti inflá
cii. Je to návrh zákona na
zaistenie reálnej hodnoty
miezd, zaistenie miezd
proti inflačnému znehod
noteniu. V podstate ide o
toto: vláda navrhuje, aby
všetci zamestnanci, kto
rých mzdy sa v tomto ro
ku zvýšia len o 7% alebo
menej, dostali daňové úľa v y v prípade, že inflá
cia vzrastie o viac ako
7%. Vláda odhaduje, že
inflácia znehodnotí reálnu
hodnotu niektorých miezd
a ráta teda s tým, že
takýmto zamestnancom by
sa dala daňová úľava v
celkovej
hodnote 2.500.
000.000 dolárov.
Vo výbore poslaneckej
snemovne naráža vládny
návrh na odpor predstavi
teľov odborov i podnika
teľov. Predstavitelia odbo

rov odporujú preto, lebo
sa domnievajú, že vládne
smernice
o . limitovaní
vzrastu cien a miezd, o
ktoré sa návrh zákona o
zaistení reálnej hodnoty
miezd opiera, poškodí len
zamestnancov a neposky
tuje náležitú kontrolu cien
a dôchodkov. Odbory na
vrhli, aby sa zaviedla po
vinná
kontrola
nielen
cien, ale aj všetkých dô
chodkov: úrokovej miery,
divident a iných príjmov.
Vo svojom výklade zo
pakoval zástupca odborov
K. Young stanovisko odbo
rov, ale zároveň dodal.
že odbory sú ochotné na
priek svojim zásadným
námietkam proti návTfea
zákona pracovať s Semni
výboru na zlepšení vládne
ho návrhu. Je to kompro
misné stanovisko, které
odbory zrejme zazsjimsjú.

prednosta
ekonomického
odboru Obchodnej kotnory
J. Carlson. namietal proti
návrhu zákona hlavne to.
že podľa jeho názoru sa
opatreniami, ktoré má na
mysli návrh zákona, boj
proti inflácii viac poškodí
ako sa ma ptraôže. J.
Carlson
navrhni.
aby
kongres vládny návrh za
mietol a aby sa radšej
sústredil na znHesie fede
rálnych výdavkov a na
zníženie deficitu vo fede
ráliMB. rozpočte.
V rozpočtovom, výbore
poslaneckej
snemovne
prevláda názor, že aj keď
b o d e vládny návrh schvá
lený. že sa v praxi ne
osvedčí a že sa potom bu
de musieť pristúpiť k za
vedeniu povinnej kontroly
cien a miezd. To si želajú
aj americké odbory, ktoré
sa budú pri tej príležito
K! • O.I2
Clž'bf l
iTWŤÍ5rl.^l»fL3T?jfij sti iste snažiť,
aby pod
schôdzke prexáieBía Car- povinnú kontrolu podlieha
lera s predsedom odborov li nielen ceny a mzdy, ale
aj všetky osobné dôchod
George Meanym.
D. Lehotský
Zástupca podnikateľov. ky.

Konflikt m arxistických zemí
(Pokračovaní se str. 1)
používání útočných che
mických prostředků, o bez
ohledné agresi. K tomu
všemu se propůjčil ma©ismus, který převzal
Američanech ‘ "krví a han-

NA VÝKRM KUŘAT

Plně zařízená, na 2 ha (5 akrů). Berwick- s po
hodlným cihl. domem, 3 lož. s přísL a dvoj., cžht
garáží. Kurníky asi pro 30.000 kusů drůbeže. fŕne
izolované, s kompl. autom, krmením a stálou vx>
dou, topení plynem, plně vybavená lednice, kůlna
na nástroje, skladiště krmiv s 2tunovým sekáčem
Nissen, -5 sil, vrtací zařízení. Cena S lo2.000.
Pro opravdové zájemce stojí za prohlídku.
Podrobnosti:
Gordon Norris (Dand.) P/L..
9 Langhorne St., Dandenong. Vic.
Telefon: 792-0387, p. h. 703-1308.

VŠESTRANNÉ

POMOZTE

SLUŽBY CESTUJÍCÍM

DO ZÁMOŘÍ I V AUSTRÁLII

VOYAGER
INTERNATIONAL TOURS & TRAVEL
14 Queens Rd., Melbourne, 3004
(poblíž Arthur Street)
Informujte se u nás o SPECIÁLNÍCH cenách
letenek do Londýna se zastávkou (bez příplatku)
v Malajsii
Máme ještě volná místa na březen a duben
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
(česky neb slovensky)
na paní E. WOLKovou
Telefon 267-3177
v případě nutnosti po hodinách 528-1319

boc jxtíísssěný meč agresarsď a ještě vic ho poíís s e S. "Nejčernější imperialžsfieká reakce získala
v BsaošsiEii nejen svého
nejSEžStío spojence, ale
také. nebezpečný nástroj” ,
pile v úvodníku Rudé prá
vo (21. 2.) a dodává, že
"pokrokové světové veřej
né mínění ukazuje v těch
to dnech prstem na imperdaiismiis- na ty kruhy v
kapitalistických
zemích,'
které stavěly na nohy
maoisty a povzbuzovaly
jejich válečnické záměry.
Xa pranýři lidstva je Pen
tagon. ‘washingtonští jestřáhr a Brzezinski, který
‘koordinoval1 za svého po
byto v Pekingu politiku
USA a maoístů.”
Po takových režimních
informacích musel ovšem
čs. lid reagovat. Straně,
vládě, do redakcí novin
a na vietnamské velvysla
nectví stále docházejí te
legramy s protestními re
zolucemi, na nichž se usnášejí osazenstva podni
ků, závodů, členové JZD
a různých organizací i
jednotlivci.
Pražský lid
vyšel i do ulic s plakáty
jako
“ Hanba
čínským
agresorům a jejich mo
cenským
choutkám,” v

Praze se konalo i zvlášt
ní protestní shromáždění
600 Vietnamců, kteří jsou
v Československu na ško
lení, atd.
I v evropském sociali
stickém táboře se však
vyskytují propagační kazi
světi. O rumunských se
čs. lid oficiálně dosud ne
dozvěděl, zatímco o jugo
slávských se objevil jen
opatrný přetisk odsuzují
cího sovětského komentá
ře, protože jugoslávský
deník hříšně posuzuje čín
skou agresi v rámci konf
liktu velmocenských zájmů
— zájmů Číny a Sovětské
ho svazu.

POMOZTE

Č E R V E N É M U KRIZI
Prosíme, buďte štědří, až se k Vám' dostaví
. výběrčí darů pro Červený kříž
V SOBOTU
V NEDĚLI
17. března 1979
18. března 1979
Nebudete-Ii v té době doma,
zašlete laskavé svůj dar na:
RED CROSS Headquarters,
171 City Road,
South Melbourne, Vic. 3205

SEZNÁMENI
Jste sám, sama? Osamělý, osamělá?
Proč čekat celý život na náhodu?
Zavolejte nyní tel. (Melb.) 338-4524 mezi 16. a
2U hod. a my Vás seznámíme s někým, kdo
pochází ze slovanských event. jiných evropských
zemí a má podobné ideje, názory a zájmy
jako Vy.
Máme v seznamu hodně osob.
Přesvědčte se o diskrétnosti a solidnosti
naší nabídky.
SKUPINA OBČANŮ VE VIKTORII
zv. “ The Citizens’ Commission on Human Rights’’ , za
hájila akci, která má řešit problémy a zlepšit po
měry přistěhovalců, kteří se dostali do ústavů pro
duševně choré. Podle platného zákona o přistěhoval
cích může osoba do 5 let po přistěhování, jejíž du
ševní onemocnění je nebezpečné okolí, být depor
tována do země svého původu, i když s deportací
nesouhlasí. Dále jde o zvýšení počtu tlumočníků
různých jazyků v jednotlivých ústavech. Dosavadních
6 tlumočníků, zaměstnaných v oddělení státní zdra
votní péče o duševně choré ve Viktorii, zdaleka ne
dostačuje také proto, že ti mohou tlumočit jen ital
sky, řecký a srbochorvátsky. Některé venkovské ústa
vy, jako v Ballaratu, nemají naprosto žádné tlumoč
níky. Dále je třeba změnit systém, dle kterého se
rozhoduje o poslání osoby do ústavního léčení. Sku
pina navrhuje ustavení zvláštního tribunálu (včetně
nezávislého psychiatra), který by chránil zájmy pa
cientů, které chtějí dát zdravotní úřady do ústavu
pro duševně choré. Tribunál by pečoval o to, aby
nedocházelo k justičním omylům při rozhodování o
jednotlivých pacientech a aby byli v ústavech nej
vhodněji léčeni. Podrobnější informace dá p. David
Griffith, tel. (03) 509-8533.

STA V EB N Í P R Á C E
všeho druhu provádí odborně
reg. stavitel s 251etou praxí

J. K Ů T K A
18 Giimore Rd.,
Telefon 848-1496

Doncaster, Vic. 3108
*

ČESKOSLOVENSKÉ DEMOKRATICKÉ ORGANIZACE V MELBOURNE
pořádají

V Z P O M ÍN K O V Ý v e č e r n a
T. G. M A SA R Y K A
K 129. VÝROČÍ j e h o n a r o z e n í ,
který se bude konat v sobotu 10. března 1979 v 8 hodin večer
v Československém sokolském národním domě,
497 Queensbery Street, North Melbourne
Na programu jsou proslovy, básně, hudba, vystoupení sokolských cvičenců
a čs. krojované taneční skupiny
Všichni Češr, Slováci a přátelé demokratického Československa
srdečně vítáni

£ X iSS
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30. výročí ustaveni RSČ
We 4ned) 24. a 25. února se konala v Kew Yorku schůze zastupitelstva Rady
S M fa d n ě iio Československa, k níž vydal výkonný výbor obsáhlou písemnou zprá-

w • Ganosli v době od listopadu 1977 do února 1979 a vedoucí činovníci vydali
prafeCššení k 30. výročí ustavení Rady. Z tohoto prohlášení přetiskujeme:
Sada vznikla na počat
i a noku 1949 jako vrcholorgán československé
ho demokratického exilu.
YzMedem ke svému slože
ní se Rada pokládala a by
la většinou čs. exilu po
kládána
za legitimního
mluvčího Čechů, Slováků a
Podkarpatských
Rusínů,
kteří doma v Českosloven
sku nemohou o svém osu
du svobodně rozhodovat.
Třicetiletá činnost Rady v
boji proti komunismu a v
zájmu československé svo
body, nezávislosti a de
mokracie tuto legitimitu
potvrdila. ■ Přes všechny
výkyvy ve světové politi
ce, ve vnitřním vývoji v
Československu, v zájmo
vém rozčleňování česko
slovenského exilu a ve své
vlastní struktuře, organisaci a činnosti, Rada zů
stala věrna svému poslá
ní, pokládá je i dnes za
svou raison ďetre a je
jím zavázána do budocnosti.
Vnik Rady je spojen s
pádem československé de
mokracie. A ť lze proti
československé republice
až do komunistického pu
če v únoru 1948 vznésti
jakoukoli kritiku, nikdo
nemůže upřít mužům a že
nám, kteří založili Radu,
že od osvobození republi
ky v roce 1945 o českoslo
venskou demokracii bojo
vali a že odešlí do exilu,
aby v tomto boji pokra
čovali. V Radě vytvořili
nástroj ye službách, tohoto
ideálu a jejich odkaz je
dodnes programovým, organisačním a pracovním
rámcem, v němž Rada vy
víjí svou činnost.
V uplynulém roce se čin
nost Rady ještě více než
v minulosti soustředila na
prosazování
ideálu lid
ských práv a svobod v
mezinárodní politice a na
jeho aplikaci v Českoslo
vensku. V mnoha svých

akcích Rada zaštítila, pod
porovala a prosazovala na
mezinárodním fóru zápas
československých občanů
o jejich ústavně a meziná
rodně zaručená, avšak ko
munistickým režimem sou
stavně porušovaná práva.
Zejména hnutí CHARTY
77 proměnilo pasivní spo
jení československého osu
du s mezinárodním vývo
jem v aktivní účast Če
chů a Slováků na formu
laci vskutku světové otáz
ky lidských práv a svo
bod a v soustavný zápas
o jejich uplatnění. Tento
zápas je v úzkém spojeni
se závazkem Rady usilo
vat o obnovení demokra
tických svobod v českoslo
venské republice a Rada
se s ním plně ztotožňuje.
Desáté výročí sovětské
okupace
Československa
znovu připomnělo světu,
jak vratký je mezinárodní
řád, v němž velmoci rázu
Sovětského svazu je dovo
leno libovolně a beztrest
ně porušovat základní pra
vidla mezinárodního práva
a soužití nezávislých sistú a své vlastní závazky
vůči ostatním členům ro
diny národů. Stažení so
větských vojsk z Českoslo
venska je od počátku so
větské okupace předmě
tem prvořadého úsilí Ra
dy, neboť bez něho zů
stává právo Čechů a Slo
váků na sebeurčení pouze
na papíře.
V tomto postoji k sovět
ské okupaci a k právu na
sebeurčení je Rada vedena
přesvědčením, že českoslo
venská státnost, nezávislá
republika a její demokra
tická tradice jsou nejlepši
zárukou svobodného roz
voje českého a slovenské
ho národa a Podkarpat
ských Rusínů. Proto Rada
od svého založení odmíta
la jakékoliv separatistické
snahy jak na české tak
na slovenské straně, ale

zároveň uznává sloven
skou a českou národní své
bytnost a z toho vyplýva
jící federativni uspořádání
československého státu ja 
ko trvalou základnu spo
lečné československé do
moviny.

— Rozvoj pracovní inicia
tivy a diskusí před IX.
sjezdem jednotných země
dělských družstev právě
vrcholí, pyšně oznamují
čs. sdělovací prostředky.
Lid se dovídá, že např.
v Kasejovicích v okresu
Plzeň-jíh “ se podařilo na
základě připomínek, které
vyplynuly z diskuse, zvýšit
denní dojivosť o 2.000
litrů”’. Podle posledních
zpráv vzešlo z diskuse k
IX. sjezdu JZD dosud
17.407 připomínek a námě
tů, tedy v průměru 10 na
každé JZD. A jen v čes
kých zemích bylo zatím
uzavřeno 15.279 individuál
ních, 2.081 kolektivních a
177 podnikových závazků,
jejichž hodnota činí až do
sud celkem 70 miliónů
Kčs. Lid se jen nedozvě
děl, co bude se všemi
vzniklými přebytky země
dělských výrobků dělat.

nosnosti 1.000 tun za 24
minuty.
Nové
zařízení
patří k nejmodernějším v
Evropě.
— Prvním náměstkem'čs.
ministra zahraničí se stal
J. Knížka.
— Za poslední. desetiletí
se zvýšil počet muflonů v
Československu téměř na
dvojnásobek, na 14.370 ku
sů, z toho je v českých
zemích přes 11.800 kusů,
kde žijí v 25 oborách o
výměře 11.500 hektarů.

slovenska, kde byl přijat
Biľakem. Zpráva o setká
ní říká, že “ oba předsta
vitelé se vzájemně infor
movali o situaci ve svých
zemích a vyměnili si ná
zory na otázky meziná
rodní politiky. Oba vysoce
ocenili historické vítězství
národní a demokratické
revoluce v Íránu’ ’ .
— Ve věku 86 let zemřel
v Praze bývalý náčelník
čs. obce sokolské M. Klinger, později poslanec Ná
rodního
shromáždění,
předseda
Zahraničního
ústavu atd. — hlavně před
ní kolaborant s komuni
sty.
— K představitelům mno
ha zemí, kteří žádali pre
zidenta Pákistanské re
publiky Zijáula Haka, aby
udělil milost k smrti od
souzenému
bývalému
předsedovi vlády Bhuttovi,
se přidal také Gustáv Hu-

Rada si, byla také od
— V Bratislavě byly udě
samého začátku své čin
leny ceny Martina Benky
nosti vědoma zvláštního
za rok 1978 a to národní
postavení československé
umělkyni Márii Medvecké
republiky v srdci Evropy
“ za díla vytvořená v in
tencích
socialistického
a dědictví, jímž bylo toto
realismu v oboru malíř
postavení zatíženo Mnicho
ství” a dr. Štefanu Mrušvem, druhou světovou vál
kovičovi za díla z teorie
kou a jejím i důsledky.
kritiky a historie sloven
Proto loňského roku zno
ského výtvarného umění.
Absolventskou cenu získal
vu zdůraznila důležitost
akad. sochař (absolvent
přátelských vztahů mezi — Novým čs. velvyslan
séklc
VŠVU v Bratislavě) Vlad.
— Předseda ÚRO K. Hoffčeskoslovenským a němec cem v Holandsku se stal Durbák.
mann podepsal v Hanoji
a v
kým lidem na základě rov Oldřich Křepelák
— Ve věku 80 let zemřel dohodu o pomoci čs. od
Ghanské
republice
Franti
noprávnosti a vybudováni
v Praze člen korespondent borářů Vietnamské socia
šek Lundák.
ČSAV Jan Baštecký, který listické republice.
široké a pevné platformy
pro úzkou politickou, ho — V roce 1978 navštívilo přispěl podstatným dílem — V Praze zemřeli dva
Československo přes 19 k rozvoji téměř všech od známí herci Václav Trégl
spodářskou a kulturní spo miliónů zahraničních ho
větvi radiologie, a večer (ve věku 77 let) a Jára
lupráci. Zároveň však R a stí, o 7% více než v r. před dovršením 54. naro
Pospíšil (74 roků).
da pokládá vystěhování 1977. Do zahraničí vyko zenin zemřel profesor ing. — V Řeznovidch u Ivan
německé menšiny z Česko nali čs. občané celkem 11 Michal Rapoš, odborník v čic zemřel ve věku 93 let
miliónů cest, z toho té oblasti elektrotechnologie. konzístorm rada, děkan
slovenska za definitivní
měř 7 miliónů vlastními
— V Hradci Králové bylo dr. Václav Buchta.
jak v zájmu bezpečnosti vozidly.
odsouzeno 6 osob, které se — Druhý únorový víkend
a územní celistvosti česko — V Lovosicích byl dán
pokusily loni v říjnu vy byl pro mnoho čs. ob
slovenského státu, tak v do provozu nový zásobník dírat čs. vládu. V dopise, čanů normálním pracov
zájmu nerušených přátel na překladiště uhlí, který nalezeném poblíž nádraží ním dnem. Konaly se
ských vztahů mezí Němec m á obsah 2.00Q tun. Za v Hradci Králové, prý te mimořádné směny, aby
pomoci 8 pohyblivých a roristi hrozili, že vyhodí se snížily výpadky ve v ý 
kem a Československem a
výkyvných pásů má být do povětří důleStý průmy robě a těžbě
vzniklé v
v "zájmu evropská*) po naloženo jedno plavidlo a slový podnik, nedostanou- lednu v důsledku mrazů.
řádku a bezpečností- Rada I
li bezodkladně 1% miliónu — V Praze se konal sjezd
západoněmeekýeh marek Českého
se hlásí k Organísad spo
esperantského
mi. Pokládáme si za čest a vrtulník k odletu na zá
svazu. Novým předsedou
jené Evropy, založené na
být exulantskou výspou pad. Jejich vedoucí 361etý byl zvolen dr. Jaromír
právu, svobodě a bezpeč
tohoto historického zápasu Rostislav Foltýn byl od Jermář, CSc.
nosti zdravých a politicky
souzen ke 14 letům vězení, — Dne 20. ledna se konal
československého lidu.
a hospodářsky vnitřně kon
5 dalších
(nejmenova v Praze soud nad třemi
Rudolf V. Fraštacký, ných) mladistvých osob b občany, kteří se zúčast
solidovaných státních cel
předseda zastupitelstva celkovému trestu 28% ro nili 24. srpna 1978 vyhoze
ků.
ní . pomníku
Klementa
Jiří Horák, ku vězení.
Jsme si vědomi toho, že
generální tajemník — Tajemník ÚV Lidové Gottwalda v Příbrami do
cesta k těmto ideálům je
strany Íránu (tj. komuni povětří. Dva byli odsouze
Mojmír Povolný, stické strany) H. Safari
ni pro sabotáž do vězení
a bude dlouhá, a nepotře
předseda výkon, výboru přijel na návštěvu Česko na 9 let, třetí na 1 rok.
bovali jsme dlouhých let
exilu, abychom se pouči
li, že je to také cesta ne
snadná a často trnitá.
Jsme si rovněž vědomi to
ho, že hlavní bojiště o lid
srdečně zve na
ská práva, svobodu a de
mokracii československého
lidu leží v Československu
a že Češi a Slováci na
kterou pořádá v sobotu 31. března 1979
něm o ně denně zápasí
V SÁLE LITEVSKÉHO DOMU, 44 ERROL ST., NORTH MELBOURNE
svou vírou, prací a obět-

SP O R T O V N Í K LU B S L A V IA
T A N EČ N Í Z Á B A V U
(blízko radnice North Melbourne)

Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

začátek v 7 hodin večer, konec v 1 hodinu
Hraje známá 5členná kontin. kapela “ PLA N IN K A ”

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

K poslechu i tanci zpívá HELENKA
Vstupné včetně večere ^ 12.-, pensisti a studenti $ 10.Nápoje všeho druhu k dostání za běžné ceny jako v obchodech

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3139

Rezervování stolů: tel. 306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa), 336-7524 (Košňar)
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5. 3. 1979

Gróf Monte Christo
za starý papier

Čierny trh v SSSR tiež s knihami

Jarka Vlčková
• Jméno i dílo českého hudebního skladatele Josefa
■ Bohdana Krova, jenž zemřel 1. 3. 1859, upadlo v
zapomenutí. Připomeňme si tedy alespoň jeho “ P í
seň husitskou” .
• " 1. 3. 1874 se narodil slovenský spisovatel Michal
Godra, který patří do pohviezdoslavské generace
slovenské literatury. Pro svou zábavu skládal verše,
v nichž ze samohlásek bylo vyloučeno a nebo u
v jiných, Nešlo mi v totiž o zpěvnost melodie, ale o
náladu, již zvuk vyvolává svým zabarvením, o ná
ladu založenou na podstatě hlásek.
• Žák A. Mánesa a M. Haushofera, malíř Bedřich
Havránek zemřel v Praze, 1. 3. 1899. Počáteční jeho
tvorba byla silně ovlivněna prvním z jeho učitelů
(Pohled na český Krumlov, Labe za ranní mlhy),
po Hauserově příchodu na krajinářskou školu praž
ské akademie se přizpůsobil novému směru tvorby
(Staropražské mlýny pó požáru 1848, Čertovka).
‘ Havránek byl poměrně citlivým ilustrátorem české
krajiny, v jehož obrazech vládne slunná pohoda smí
šená s idylickou náladou.
• 1. 3. 1904 se narodil v Holešově český hudební
■vědec, profesor hudební. vědy UK, kritik a rozhla
sový pracovník Mirko Óčadhk, jenž zemřel 26. 6.
1964 a je pochován na vyšehradském hřbitově. V ''la
byrintu” kolem osoby Dalimila a jeho kroniky sou
dil, že za osobou Dalimila se skrýval známý pražský
biskup. Jan IV. z Draždic, který vykonával svůj
úřad. v létech 1301-1334. Ze slov Dalimilových "aby
sě v to někto múdrý uvázal, a vše české skutky
■ v jedno svázal” , vyvozuje Očadlík, že ''autor opě
tovně vyzýval, aby se někdo ujal spisovatelského
úkolu. Lze tuto zmínku hodnotit jinak, než jako
objednávku spisu? K takové výzvě bylo dojista za: potřebí ■mít kromě prostředků k úhradě autorského
a písařského honoráře i značnou společenskou i osob, ní autoritu . . . Autor rozhodně nebyl závislým spi
sovatelem, nýbrž objednavatelem spisu. Tím je také
vytčeno společenské zařazení a příslušenství autoro
vo: má jistou'disposiční moc majetkovou, není tedy
v podřadném postavení ať rodovém či církevním.
, může-li vyzývat k práci, jejíž pořízení po stránce
hospodářské bylo tak nerentabilní jako vůbec u kaž. dého, knižního rukopisu 14. věku.”
• 2. března 1804 se narodil v rodině slánského měš
ťana a krejčovského mistra Fríče jako jedináček po
18 létech manželství syn Josef, který se stal v po
zdějších létech významným zástupcem advokáta pro
fesora. Jana Nejedlého, praktikantem v kanceláři zem
ského advokáta Jana Kaňky a po otevření vlastní
advokátní kanceláře i justiciárem panství knížete
. .Adolfa Schwarzenberga. 11. 11. 1828 se oženil s J.
Reisovou,.jejíž sestra Lotinka se provdala r. 1832 za
lékaře Václava Staňka. Zatímco se u o 6 let staršího
Fr. Palackého soustřeďovala duchovní výlučnost, u
Josefa Fríče společenská šíře, k níž dal první pod
něty tepiperamentnější i původně zámožnější dr. Staněk. Ďr. J. Frič, o němž se ve vlastenecké společ
nosti ..mluvilo jen s úctou a uznáním, v jehož bytě
.. s e ’ schäzéli . čeští vzdělanci doby předbřeznové, je
hož' kancelář byla semeništěm mladých vlastenec
kých právníků (dr. Štrobach, W. W. Tomek), zemřel
v stejném týdnu jako Palacký. Jejich důvěrná sou
hra v roce osmačtyřicátém vyrostla v jednotu, jež
. zajišťovala odpověď na otázku po českém politickém
■vůdcovství. •'
; • Portrét Bedřicha Smetany, jenž se narodil v Livtomyšli 2. března 1824, známe hlavně z kresby uhlem
Maxe Švabinského z roku 1906. Do pozadí, ustupují
:dva portréty, jež byly vytvořeny za jeho pobytu ve
. .švédsku. portrét Salomanův a Sodermarkův, který
ýtéž portrétoval Smetanovou manželku Kateřinu. Jak' mile se o portrétu Salomanovu dozvěděla goteborská
(společnost, v níž b y l. Smetana velmi oblíben, byl
■malíř přímo zahrnut žádostmi o jeho kopie. Roz
hodl se proto vytvořit Smetanův portrét litograficky
a všechny tyto podobizny byly takřka v jednom
(Pokračovanie na str. 6)

V Sovietskom zväze prebiehajú už niekoľko rokov akcie, pri ktorých občania môžu dostať knihy klasic
kej literatúry za zber starého papieru. Posledná akcia sa skončila 31. januára tohto roku a medzi kni
hami, ktoré bolo možno dostať, bol aj Dumasov román. V Moskovskom večerníku mohli občania čítať
takýto inzerát: "Pozor! Majitelia dobropisu za odovzdaný starý papier môžu najneskoršie do 31. januára
dostať knihu Gróf. Monte Christo.” Dobropis musel obsahovať potvrdenie, že jeho majiteľ odovzdal 20
kg starého papieru. Mnohí Moskovčania, keď prečítali tento inzerát sa ponáhľali hneď do centrálneho
kníhkupectva.
,
^t
Úspech akcie bol prekvapujúci. Keď sa knihy, najmä knihy krásnej literatúry, stali zriedkavosťou,
keď z regálov kníhkupectiev zmizli aj diela Puškina a Tolstého, keď v krajine, ktorá je na celom svete
najbohatšou na lesy, oficiálne oznámili nedostatok papieru, vtedy Yyšiel niekto s nápadom: za starý
papier lacno vytužená kniha.
Rušia sa chvália, že patria k najčítavejším národom skej komunistickej strany vytlačí ročne 400 rozlič
na svete. Keď sa začala táto akcia, začali vyprázd ných titulov so stovka miliónov exemplárov. Od
ňovať svoje police so starými novinami, časopismi Októbrovej revolúcie vydalo toto vydavateľstvo 290
a knihami. Mnohí Rusi odovzdali do starého papieru miliónov zväzkov Leninových diel a okrem toho dve
aj Dejiny komunistickej strany. Skrátka a dobre zobrané vydania diel Marxových a Engelsových.
do starého papieru putovalo všetko, čo mohli postrá
Otázka je teraz, kde zostávajú vydania týchto kníh?
dat’ a za čo mohli dostať dobropis za odovzdaných Aj najväčší náklad je pre 260 miliónov sovietskych
20 kg starého papieru. Ale, tu treba poznamenať, občanov primalý, písalo sa nedávno, a to je aj prav
že za knihu museli ešte zaplatiť. Dobropis bol len da. 97% všetkých sovietskych rodín má vlastné do
potvrdenkou, že jeho m ajiteľ má nárok na túto kni máce bibliotéky. Za návštev u sovietskych občanov
hu. Inak cena kníh v sovietskych štátnych kníhku možno sa o tom skutočne aj presvedčiť. Rusi majú
pectvách nie je vysoká.
naozaj radi knihy. A knihy nielen kupujú, ale aj
Na listine bestsellerov za odovzdaný starý papier čítajú. Či však všetky, aj tie s vyloženou propagač
bol r. 1978 na prvých miestach Arthur Hailey s L e nou politickou tendenciou — to je velmi otázne. Ale
tiskom a Hotelom v jednom zväzku. Ináč si mohli majú ich doma, aby pri policajných prehliadkach,
majitelia dobropisu voliť z asi 10 titulov kníh do čo sa môže každú chvíľu stať každému Rusovi, mohli
mácich i zahraničných autorov. Ale nie všetci autori ukázať, že sú politicky spoľahliví. Kúpa kníh stala
boli rovnako atraktívni.
sa v Sovietskom zväze módou už pred rokmi. Mnohí
Mnohí majitelia dobropisov za starý papier sa ale sa okrem toho pýtajú, čo s rubľami, veď za ne nič
vzdali svojich nádejí, lebo tento výmenný obchod ne nedostať — tak knihy sú aspoň dobrou kapitálovou
prebieha tiež bez ťažkostí. Mnohí sa už na to ve investíciou.
rejne sťažujú aj v novinách. Stavajú sa tu totiž ve
Okrem privátnych biblioték v rodinách, existuje v
rejné prekážky: raz sú zatvorené kancelárie, ktoré Sovietskom zväze podľa úradných údajov asi 360.000
prijímajú starý papier, raz sú na okraji mesta, raz verejných knižníc. Tieto sú úradne protěžované, a
sú preťažené prácou — a tak už mnohí niesli svoj tak aj zásobované novými vydaniami pred súkrom
starý papier domov. Okrem toho sa tiež stáva, že nými záujemcami, aby sa takto nové vydania kníh
vraj vyšli dobropisy, alebo že všetci majitelia dobro dostali čo najskôr do verejných čitární.
pisov chcú len Dumasov román Gróf Monte Christo.
Na verejný trh sa dostáva len to, čo zostane na
Okrem toho sa do celej akcie miešajú aj čierni ob sklade. Akonáhle sa verejne oznámi nové vydanie
chodníci a prezieraví intelektuáli, ktorí by radi dosta napríklad Tolstého, pokúšajú sa desaťtisíce, kde a
li miesto v obchode so starým papierom, aby sa ako najľapšle by sa mohli zapísať do abonentnýčh
takto dostali k zriedkavým knihám.
listín. A potom potrebujú ešte šťastie a trpezlivosť.
Vládny denník Izvestija nedávno v tejto súvislo Pred kníhkupectvami, ktoré majú tieto knihy, sto
sti napísal: Moskovský zámočník Vladimír Semjonov ja zástupy, často celú noc. Rodinní príslušníci alebo
vyhlásil pred súdom, že zber starého papieru je je priatelia sa tu striedajú, aby sa ráno ako prví mohli
ho hobby. Pri domovej prehliadke u tohto vášnivého dať zapísať do listiny. Kto sa dostal do zadných
zberateľa starého papieru našli však stovky dobro radov zástupu, má sotva nádej, že dostane knihu.
pisov. Najprv sa súd čudoval, kde tento muž mohol To sa už stalo v e ľa razy. Abonement kníh sa stal
nazbierať toľko starého papieru, čo by ani skupina pre mnohých hotovým športom. A pre iných zas prí
mladých pionierov nebola dokázala. Potom vyšlo na ležitosťou robiť čierne obchody. Kto by v rade ča
javo, že tento zámočník nenazbieral a neodovzdal ani kajúcich chcel rozoznať medzi milovníkom kníh a
kus starého papieru, ale že na jednej zberni starého čiernym obchodníkom? Výsledok toho je však vždy
papieru vykúpil dobropisy, aby ich potom mohol so vysoký náklad — čo v porovnaní so Západom ide
zárobkom, teda za zvýšenú cenu, ď alej predať. P ri často do stotisícov — a prednosť majú abonenti.
tom sa ukázalo, že žiadny zamestnanec v zberni sta Je pochopitelné, že sa potom mnohé zaujímavé v y 
rého papiera nemal pravé dobropisy, len falšované, dania nedostanú vôbec na knižní trh, to jest do kníh
na ktorých inak bola pravá pečiatka zberne starého pa kupectiev.
pieru. Tieto tlačivá pripravila moskovská tlačiareň
A predsa sú napr. moskovské kníhkupectvá plné
v niekoľkotisícových exemplároch a priniesla ich po kníh. Ich regály sú zaplnené až po plafón. Učebnice
tom na čierny trh. Moskovský ľudový súd odsúdil a náuková literatura tvoria podstatnú časť týchto
obžalovaných na tresty, ktoré neboli verejnosti ozná
(Pokračovanie na str. 8)
mené.
.Zber starého papieru stal sa v Sovietskom zväze H im iiiiim im iiiim m m iiiiiiiim iiim iim m m im im iiiii^
zvláštnosťou prekvitajúceho knižného trhu. Na zápa
Q
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K O B E R C Ů
=
de, kde s údivom radi píšu o miliónových nákladoch = J
vydaní sovietskych kníh, sa odrazu pýtajú, kde zo Š
N EJ LEVNĚJI A N E J L É P E
|
stávajú tieto knihy a ako je možné, že je tu i ne
E
na základě bohatých zkušeností
E
dostatok exemplárov vydaní klasických kníh? Je to
S * Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, g
tiež jeden z oficiálnych štatistických podvodov, ktoré
5
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn, a
si dovoľujú úradné sovietské miesta, bez toho, aby
E uvolnění chuchvalců, dokonalé šampánování, E
sa ich niekto odvážil za to verejne napadnúť. Úrad
5 desinfekce a odstranění zápachu z koberce. E
né sovietske čísla o nákladoch kníh sú vskutku ob
= * Rychlá metóda sušení — 1 hodina
£
divuhodné. O tom svedčia tri príklady:
£ * Plné zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- s
1.
) V dvesto sovietskych nakladateľstvách vyjde
n
škození
s:
každú minútu 33.000 kníh. To je denne 5 miliónov.
— * Vvčištění potahů
~
2.
) Minulý rok, pri príležitosti 150. výročia Toi=
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=
stého, vyšlo dohromady 150 titulov s jeho dielami, Š
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM =
čo v celkovom náklade robilo 34 miliónov zväzkov.
E Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 E
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Rozdíl práva v Radě
Alois Rozehnal
Jako biiance úspěchů a neúspěchů bylo míněno pojednání s titulkem: Demokracie na cestě z Rady. (HD
IS. XII. 1978). Dr. Jiří Horák byl však jiného názoru a vypracoval odpověď: Negativní kritika Radě
aae|Kmiáhá. (HD 5. února 1979). Manhattan College kde učí, byla založena Křesťanskými jjratry a za
125 let si vysloužila pověst koleje kardinálů. Prof. Horák udílí však nekřesťanskou lekci, když na mou
adresu praví:
"Nejde o konstruktivní kritiku, jejímž účelem by bylo Radu zlepšit, ale o kritiku, která sleduje je
diný cíl Radu svobodného Československa zdiskreditovat v očích čs. exilu. V této jeho kritice, jeho
castych útocích autor občas dovedně zamíchá platné argumenty s polopravdami či nepravdami . . . Jeho
poslední článek je toho názorným příkladem. Obsahuje kombinaci poznámek triviálního charakteru s
brubými útoky na charakter představitelů Rady." (Hlas domova, 5. 2. 1979).
Tuto nezaslouženou kvalifikaci nutno mu vrátit s tím, že sám si ji opravdu zasloužil. K vyvrácení je
be četných omylů třeba však uvést aspoň několik základních poznatků.
1. PRÁVO ZVYKOVÉ A PÍSEMNÉ
Gen. tajemník RSČ nezná rozdílu mezi právem zvyIkm ým a písemným, když se dovolává práva zvyko
vého (Common Law), platného v anglosaském světě,
a tvrdí zejména:
"Rada se musí řídit stanovami stejně jako vlády
se mají řídit ústavami. V tom ohledu s dr. Rozehinatem souhlasím. Rozcházím se s ním ale v tom, když
v podstatě tvrdí . . ., že za platné se v politických
institucích považuje jenom to, co je černé na bi
tém, co lze přečíst, co je přesně vypočteno či vyarieno. Kdyby tuto svoji teorii použil vůči existujpcára ústavám nej významnějších demokratických ze
na« světa, musel by logicky dojít ke stejným závěrwm, ke kterým došel v případě Rady.
"Tak například americká ústava neříká nic o tom,
že Nejvyšší soud by měl právo rozhodovat o ústav
ností zákonů. A přeci dnes se těžko ve Spojených
stáfecli najde osoba, která by toto ústavní právo
anerickému Nejvyššímu soudu odpírala. Stejně tak
aaserická ústava neříká nic o existenci kabinetu či
poetických stran . . .
" A přeci kabinet i politické strany jsou součástí
a*>«rikkétK> politického života. Nikde není řečeno, že
v ústavách — tedy i ve stanovách — všechno musí
být přesně vyloženo. Americká ústava je úmyslné
ráíBcavá, aby dovolila novým generacím interpretaci
ve světle nových potřeb politického života a státu . . .
"Ještě větší obtíže by dr. Rozehnal měl při svém
výklad«, co je právní či ústavní v případě britské
ústavy. Už proto, že ta je jen z části napsaná. A
ty zásady ústavy, které jsou v písemné formě, tj.
které existují černé na bílém, jsou často naprosto
odlišné cd skutečné ústavní praxe .. .
Těžko iwdiepittíný omyl hlasatele uvedených, práv
ničil team lze vysvětlit jenom neznalostí rozdílu dvou
zcela odSsiýcit právních řádů — práva zvykového a
práva p s a s a ». Odpor proti písemnému právu prame
ní ze stratíte před jeho přesností. Dovolávání se zvykovéiso práva iseho politických zvyklostí je posledním
úíačistéa. právisé nevázané volnosti (libovůle). Sku
tečné zxndiíj mezi obyčejovým a písemným právem
vysvítají z Ms&sšckébo vývoje, který je ignorován
při záměně ledji® základních právních systémů.
Angio-ajaeiáešý systém právní spočívá na právu

PRVO TŘÍD N Í

obecném (Common Law ) a je zcela jiný než evrop
ské právní systémy založené na právu římském (Codex Justinianus). Prameny anglosaského práva jdou
do Skandinávie a na sever Evropy. V Anglii se po
invazi Normanů (1066) vyvinuly v nový právní řád,
jehož hlavním rysem byla snaha. vyhnout se písem
nému zajištění práva. Poddaní si však přece vynutili
na svých vládcích zajištění základních práv v první
ústavní listině (Magna Charta, 1215), ale hlavními pra
meny právního řádu byly dále staré zvyky a tradi
ce, k nimž přistupovaly zákony parlamentu a roz
hodnutí soudců.
Americké kolonie měly obecné právo
(Common
Law), které přivezli Poutníci (Pilgrims, 1620) a po
vyhlášení samostatnosti (1776) a rámcové ústavy Spo
jených států (1789) zvykové právo slouží zásadné
dále. Dnešní americké obecné právo (Common Law)
se vytváří na dvou větvích, jež jsou: judikatura (Čase
Law ), zakládající se na soudních rozhodnutích a po
dobných situacích (zvaných: Precedents); federální,
státní nebo místní legislativa (Statutory Law ) ve for
mě psaných zákonů nebo jiných právních norem.
Základní lidská práva, která jsou zajištěna v ústavě
(federální nebo státní) se však dále odvozují z
anglického obecného práva (Common Law ), na němž
je vybudován americký právní řád. (Henry Poor: You
and the Law, New York, 1973, s. 26, 52; Mirkin
Guetsévitch: Les Constitutions européennes, Paris).
Angličtí Poutníci si dovezli zásady práva .zvykové
ho, českoslovenští uprchlíci zásady práva psaného.
Velká bublina zdánlivé učenosti obecného práva (Com
mon Law) splaskla, když se dotkla právní nauky
založené na římském právu. Prof. František Weyr
ve své nenahraditelné učebnici (Teorie práva, Or
bis — Praha, 1936) o tom praví:
"K nejčastěji užívaným pojmům v běžné teorii a
praxi právní patří pojem pozitivního práva. Za pozi
tivní právo se považuje především právo výslovně
stanovené (Ponere, Setzung, Sfcfzung) na rozdíl od
práva pouze vymyšleného. K tomu přistupuje další
představa, že pozitivní právo pochází (je stanoveno)
od empirického normotvůrce na rozdíl od norem sta
novených autoritami transcendentními (nadpozem
skými), jako např. právo božské (ius divinum) (s. 85),
(Pokračování na straně 10)
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Román z východní Evropy
Jiří Sýkora
Konrádův román “ Stavitel” je již druhou knihou
tohoto autora, jež vyšla anglicky. První “ Sociální
pracovník” (The Čase Worker), vyšla v r. 1974. Ohro
mila tehdy západní kritiky, kteří viděli v Konrádovi
nejen vynikajícího umělce, ale- jeho román se jim
dokonce zdál být symbolem nového vývoje v pová
lečné literatuře východní Evropy.
Začátkem šedesátých let zrušil Vatikán zákaz
některých knih, které do té doby neměli věřící
číst. Totéž učinila Moskva. Mezi těmi, které vzala
komunistická kritika za vlády Níkity Chruščova opět
na milost, byl také pražský rodák, německy píšící
spisovatel Franz Kafka. Nejenže se mohli od roku
1963 marxističtí kritici Kafkou zabývat, dokonce se
jim to doporučovalo. Málokdy plnila marxistická in
teligence Sovětského svazu a východní i západní
Evropy tak ochotně linii strany. Sovětský spisovatel
Uja Ehrenburg prohlásil Franze Kafku na sjezdu
sovětských spisovatelů v Leningradě dokonce za po
krokového spisovatele, neboť — jak Ehrenburg tvrdil
— Kafka předpověděl hrůzy fašismu. Československý
univerzitní profesor Edward Goldstuecker poukázal
ve své přednášce na sjezdu maďarských spisovatelů
v Budapešti na to, že socialistické rysy Kafkovy
osobnosti nemohou být popřeny, i když je na druhé
straně možno říci, že měl do určité m íry společné
charakteristiky s existencialisty . . .
Gyorgv Konrad je mladý sociolog a žák Gyorgyho
Lukacse, jenž bývá občas označován za revizionistu.
Konrad neměl zřejmě potíže porozumět pražskému
autorovi. Konrad byi zaměstnán jako sociální pra
covník a podobně jako Kafka se zajímal o poddajnost
lidské přirozenosti. Do jaké míry je možné člověka
ohnout? Jak mnoho člověk snese? Jak mnoho absur
dity je třeba k tomu, aby se lidský duch zlomil?
Konrad se dostal v rámci svého zaměstnání do těch
nejchudších čtvrtí Budapešti, a později svá pozorování
popsal v článcích, které uveřejňoval v sociologických
a literárních časopisech. Jeho sociologické studie se
zabývaly např. vysokým počtem sebevražd v Ma.ďarsku, které je v tomto směru podle statistických
údajů první na světě, dále alkoholismem, jenž dosa
huje v Maďarsku též alarmujících rozměrů, a ko
nečně neobyčejně nízkou porodností.
Konrádův učitel Lukacs, jeden z nejvýznamnějších
marxistických ideologů a literárních kritiků, nesmír
ně obdivoval Solženícynův román. Jeden den v životě
Ivana Děnisoviče. “ Jsem přesvědčen” , napsal Lu
kacs, “ že základním úkolem spisovatelů v socialistk:
kých zemích je vyjádřit a popsat s poetickou obrazo
tvorností období stalinismu, protože ti dobří i zlí ná
leží již minulosti, která je udělala. A tak nový krok,
jenž povede socialistický realismus vpřed, začíná tím
to příběhem.”
A bylo to právě v této poměrně svobodné atmosfé
ře šedesátých let, kdy Gyorgy Konrad napsal svůj
první román Sociální pracovník. Kniha vyšla v r.
1969 a stala se jedním z nejvýznamnějších děl, jež
vznikla ve východní Evropě po druhé světové válce.
Konrádovým hlavním zájmem v jeho první knize
bylo ukázat, jak jsou lidské hodnoty neutralizovány,
znetvořeny anebo přinuceny k výbušné ničivosti v
tak zvané lidové demokracii. Podobně jako Maxim
Gorkij v divadelní hře Na dně i Konrad se zabývá
lidmi, kteří stojí na okraji společnosti. Konrádovi
hrdinové prožili válku, koncentrační tábory a byli
poznamenáni nadiktovanými společenskými změnami,
(Pokračování na str. 6)
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Román z východní Evropy
(Pokračování se strany 4)
dnu', rozebrány a v Goteborgu nebylo jediné hudby
milovné rodiny, v níž,-by :— pěkně zarámována á
'na čestném místě — nevisela Smetanova podobizna.
9. 3.. uplyne'100 let od chvíle, kdy Bedřich Smetana
dokončil Blaník a tím i ceiý cyklus šesti symfonic
kých básní — . Mou vlast, zatímco jeho prvm symfo
nická báseň Vyšehrad byla vytvořena již v září až
listopadu 1874 a na její partituře připsáno bolestné
doznání: “ V stavu ušní choroby.” A ještě jedno vý
ročí připadá u Smetanova díla na březen. 27. 3.
1874 byla premiéra jeho opery Dvě vdovy, v době,
kdy oslav jeho padesátin si vyhlédli jeho odpůrci za
vhodnou- příležitost k tomu, aby proti němu roz
poutali nové štvaní. Přeplněné divadlo bylo operou
nadšeno a potlesk patřil stejně Smetanovi jako vy
nikajícím výkonům zpěváků a režiséru Edmundu
Chvalovskému, kteří vytvořili představení zcela mi
mořádné umělecké úrovně. Karolinu o premiéře zpí
vala Sittová, Anežku Saková, Ladislava Podhajského
Vávra a hajného Mumlala R ..čeeh. Představení di
rigoval osobně Smetana, který byl zahrnut potleskem
diváků, a na jehož kapelnickém pultě ležely dva
krásné vavřínové věnce — jeden od členů orchestru,
druhý od sboru — a na ně položena těžká stříbrná
taktovka, darovaná Smetanovými ctiteli, na níž bylo
vyryto: 27. března 1874 — “ Dvě vdovy” .
• 2. 3. 1834 zemřel redaktor Prešpurských novin Ján
Vyskydenský. O padesát let později se narodil m i
nistr čsl. vlád Dr. Ivan Dérer.
• Ruchadlo vynalezli dva češti rolníci, br-atxanci
František a Václav Veverkové z Rybítví u Pardu
bic. Vlastním vynálezcem ruchadla byi sedlák Fran
tišek Veverka, který se narodil 3. 3. 1799, technicky
nadaný a vynalézavý člověk, jemuž se podařilo za
pomoci svého bratrance, rybitevského kováře Václa
va, který mu vykovával radlice podle jeho návrhů:
vynalézt pluh, který půdu dokonale kypřil a obra
cel. Oba bratranci Veverkovi zemřeli v roc-e 1849.
• 3. 3. 1974 zemřel akademický malíř Miloslav Ho
lý. Vábil ho kraj kolem Rychnova nad Kněžnou,
maloval ve Slatině nad Zdobnieí, kam zajížděl po
válce k dlouhým pobytům (cyklus Slatinská zahra
da) .
• Ve svém posledním díle, v cyklu Zpívající fontá
na, vzdal František Kubka poctu milované Praze.
V deseti .novelách zpodobnil její tvář, jak ji mode
lovaly dějiny od husitských bouří až po dnešní do
bu. Vznikl tak jakýsi sentimentální místopis Prahy,
který je poutavý jak pro milovníky historie, tak i
pro romantiky milující staropražské kouty a uličky.
Fr. Kubka se narodil 4. 3. 1894 v Praze, své dětství
prožíval v Písku v jednom z oněch domečků, které
jsou přímo na břehu a jejichž okna vedou nad
Otavu.
• 5. 3. 1874 se narodil v Lomnici nad Popelkou
sběratel lidových písní Hynek Bím.
• Malíř a grafik Bedřich Feigl se narodil 6. 3. 1884
y Praze, kde v létech 1904-5 studoval na Akademii
výtvarných umění. Expresionismus, jímž Feigl začí
nal v Osmě, zůstal trvalým rysem jeho tvorby, jež
se přenesla do Německa a Palestiny, po nacistické
okupaci do Velké Británie, kam Feigl emigroval a kde
i zemřel.
,V českých Budějovicích ■se 6. 3. 1889 , narodil
Eduard Kohout, který se přestěhoval jako šestiletý
š- rodiči do Plzně, aby tu svět pohádek a dětských
knížek proměnil velmi brzy ve stále sílící touhu
po divadle. V sedmi létech hrál hlavní roli prince
. v. Princezně Baldažině, kterou sám-napsal, jako šest
náctiletý student vyhledal Jaroslava Hurta a před
nesem Erbenovy Polednice získal jeho souhlas k na
studování několika rolí, mezi nimiž se již tehdy o-b-..
jevily i ty, jež byly v pozdějších létech jeho úlohami
stěžejními — Hamlet, Cyrano i Radúz.
• 6.^ 3.- 1929 zemřel spisovatel Josef Holeček. Jeho
rodné Stožice a okolí jsou hlavním dějištěm
desetidílné kroniky jihočeského selského života,
která má název Naši. Její hrdina sedlák Jan Kojan je ztělesněním dlouholetých tradic Holečkova ro
du, který pocházel z gruntu čp. 7, označeného dnes
pamětní deskou.
• 7. 3. 1514 zemřel Hrubý Řehoř z Jelení, jemuž
patří přední místo v českém, také jinak říkáme, ná
rodní humanismus, jemuž určil směr Všehrd. Hrubý,
skutečný humanista, staví se po bok těm, kdo bo-
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jovaii proti lidské omezenosti: pořizuje první český
překlad Chvály bláznovství Erasma Rotterdamskéno, obohacuje českou literaturu i o první překlady
z Cicerona.
•
První český cestopis po Krkonoších otiskl v
časopise čechoslav J. M. Ludvík. A v témže časo
pise otiskoval v roce 1824 František Ladislav Čelakovský satiru na soudobé literární poměry, na spi
sovatele odtržené od života, na literární mecenáše.
Satira měla název Literatura krkonošská. I v ní vy 
stupuje Krakonoš, jehož německé jméno Ruebezahi
přeložil Čelakovský doslovně Řepočet. Ačkoliv se
Čeiakovský kryl pseudonymem Marcián Hromotluk
z Kanárovic. bylo jeho autorství známo a mnoho li
terátů na něj zanevřelo. Hradecký nakladatel Jan
Hostivít Pospíšil, který se pokládal za mecenáše čes
ké literatury, byl přesvědčen, že Krakonošem — Řepočtem napadl Čelakovský jeho, a nikdy mu to ne
odpustil. František Ladislav Čelakovský se narodil
7. března 1799 v Strakonicích.
@ 7. 3. 1829 se narodil cestovatel po Africe Edvard
Vogel a o 15 let později spisovatel Antonín Trýb,
který si námět pro svoji knihu Císař chudých při
vezl v roce 1931 ze Splitu, kde si prohlížel zbytky
diokleciánského paláce.
® Kroměřížský sněm byl svolán na 15. listopadu
1848, ale pro různé úpravy v arcibiskupském zámku
zahájil zasedání až 22. 11. 3848. Pořadatelem sněmu
byl ustanoven Alois Jelen deputovaný za vlašimský

(Pokračování se strany 5)
jež přišly později; mezi jiným vězněním, deportacemi
a čistkami.
Konrádův druhý román Stavitel,, jenž vyšel ve Spo
jených státech v newyorském nakladatelství Harcourt
ůrace Jovanovich, má za hrdinu opět úředníka, v
tomto případě městského plánovače, jenž žije ve svě
tě- byrokracie, kariérismu, absurdity, diktatury, po
krytectví, a uprostřed nemorálního předstírání, že se
vše děje jménem lidu. Je to směs realismu a sur
realismu, snu a skutečnosti a ukázka toho, že by
rokracie vede nevyhnutelně k odlidštění.
Hrdina nového Konradova románu si není jist, co
socialismus znamená, ale na jednom místě knihy se
přece jen pokusí o definici, ftíká: “ Socialismus je
to, v čem žijeme. Socialismus není cíl, pohroma, ideál,
zákon či zrůdnost — socialismus je prostě přítomný
čas východní Evropy.” A Konrádův hrdina pokraču
je; “ Socialismus je úhledně upravený systém, neko
nečné drama, zklamání a snaha o uplatnění, soudy
a prohry. Nevíme, co je socialismus, víme jen to,
že v něm žijeme. Vymysleli jsme systém, který si
teď upravujeme ke své podobě a potřeb ě.. .”
Hrdina Konrádovy knihy má syna. Ten neuznává
ani otce ani socialismus — je pro osobní svobodu.
Rebelující syn nechce socialismus s lidskou tváří,
chce prostě jen lidskou tvář — lidskost.
Maďarský spisovatel Gyorgy Konrad byl v roce
1974 uvězněn za podvratnou propagandu. Je považo
ván za disidenta, ale maďarská vláda mu presto, že
byl uvězněn, vydala vloni tento nový kritický román
a povolila mu, aby odjel na rok a půl do zahraničí.
Konrad za své návštěvy v New Yorku minulého li
stopadu připustil, že je disident, ale dodal, že v
Budapešti se takové věci berou s humorem.
kraj, jehož česká kroměřížská vlastenecká společnost
v čele s rektorem českých škol Lorencem přivítala
písní:
“ Pozdraven buď, muži vzácný,
v kraji Hany ourodné . . . . ” ,
složenou na nápěv Jelenovy písně Zasviť mi ty,
slunko zlaté. 7. března 1849 byl sněm rozehnán a
vyhlášena vládou připravená oktrojovaná ústava.
• 8. 3. 1814 se narodil dávno zapomenutý spisovatel
František Špatný a o 25 let později “ Božena Něm
cová Moravy” , spisovatelka Františka Stránecká, jíž
Am e Novák věnoval v Literárních listech v roce
1898 studii s podtitulkem “ Literární drobnokresba” .
• 10. 3. 1749 se narodil v Jaroměři český hudební
skladatel Jan Theny a téhož dne roku 1889 výtvar
ný teoretik, estetik a kritik Václav Nebeský, gene
rační druh umělců skupiny Tvrdošíjných, který po
roce 1945 přednášel estetiku na Uměleckoprůmyslové
škole v Praze, kde 7. 4. 1949 zemřel.
• 10. 3. 1944 zemřel v Roudnici nad Labem malíř
Roudnická a Podřipska F. E. Šístek.
• 11. 3. 1509 byl korunován za krále českého Lud
vík Jagellovec, za jehož nedospělostí vládli zemští
úředníci, hlavně purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu.
• 11. 3. 1834 se narodil ve Vratislavi výtvarný kritik
a malíř Karel Purkyně. Po návratu z Francie, kam
odjel v roce 1856, začal od roku 1858 neúnavně pra
covat na svých nejzávažnějších dílech. Ve svém
osamocení růstu moderního umělce se nenechal od
radit negativní kritikou, která-postihovala jak jeho
zátiší (Sova sněžná), tak i díla portrétní a figurál
ní (Kovář Jech, Okno).
• 11. 3. 1959 zemřel sochař Jan Lauda, žák Suchardy, Drahňovského a Štursy. Jeho první práce
(Stojící děvče) byly ovlivněny štursou, později se
seznámil s Gutfreundem, jehož dílo mělo velký^ vý 
znam pro formování Laudova talentu. V budově St.
výboru pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky na
Vinohradech připomíná Laudova pamětní deska vy 
nálezce ruchadla bratrance Veverkovy, v Petřínských
sadech je umístěna na jezírku jeho bronzová socha
lachtana a aulu Karolina zdobí jeho kovové znaky
českých zemí.
• 11. 3. 1974 zemřel universitní profesor Zdeněk
Mysliveček, s K. Kuffnerem spolutvůrce moderní čes
ké psychiatrie, průkopník protialkoholni léčby.
• 12. 3. 1974 zemřel nakladatel Aventina a zakla
datel Aventinské mansardy Otakar Štorch-Marien. Ve
svém vzpomínkovém tryptichu Sladko je žít, Ohňo
stroj, Tma a co bylo potom naznačil již tituly zá
kladní ladění a i celkové zaměření své práce a sou
časně i napověděl, že jako autor pokládá za svůj
hlavní cíl a úkol vydat počet z vlastních vzpomí
nek na Aventinum i na ty, kteří stáli okolo něho.
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Ivan Kraus: Prosím tě, neblázni (Konfrontace, Curych, 1979)

Rodinná komiku

Písecká
Fráňa Šrámek

Před necelými třemi lety vydala Konfrontace literární prvotinu Ivana Krau
Kritikové,
posuzující
Po řece Otavě za vorem vor
se "To na tobě doschne", povídky, tématicky čerpající z prostředí autorovy první sbírku Ivana Krause
■v jarech a letech odplouvaly,
rodiny, "ve které mu bylo dáno vystupovat v úloze jednoho ze tří synů." Sbír- se shodli, že se jeho hu
míjely v dálku, zrozenci hor,
ičá měla takový ohlas, že se stala bestsellerem curyšského nakladatelství, což mor podobá humoru ang
a my se za nimi dívávali.
spisovatele Jeje pozoruhodné zvláště proto, že šlo o spisovatele málo známého. V těchto lického
Za vorem vor a po šiku šik
Klapky
Jeroma.
dnech vyšla v Brémách i německy. Kterýsi spokojený čtenář napsal Ivanu roma
my odtud do světa odcházeli,
Krausovi dopis, z něhož se na zadní straně desek druhé sbírky cituje toto: Stylu se nezpronevěřil ani
zapadl, Ofayo, tvých jezů vzlyk,
"K vaší knížce "To na tobě doschne'': v mých očích je to literární klenot, ve sbírce druhé. I tu jen
my jej však do srdcí uzavřeli.
prodchnutý láskou k prostředí, jaké vy sám, ani my ostatní ve světě už nikdy “ přibarvuje” příhody, kte
Moh život hřímati, stohlasý sbor
nepoznáme a který nelze vůbec ničím nahradit. Máte ojedinělý dar vidění ré se skutečně staly. P ři
hlas jeden věrný neumlčel,
minulého světa takového, jaký jsme všichni znali s drobnými variacemi. V barvování pak záleží v
kdy se mi zachce jen: pluje zas vor,
knížce mě tak chytla kapitola o rodinné návštěvě opery, že jsem si ji celou nadsázce, kterou prezentu
jez
noční hude do harf a cell.
přemluvil na zvukový pásek, abych si ve chvílích pochmurných připomněl, že je jako věrojatnou skuteč
nost,
aniž
čtenář
pocítí,
že
události běžné, normální lze vidět radostně, s láskou a hlubokým citem. Pro
A za hlasem věrným šumot a shon,
to nadsázka je. Tento účin
sím vás, pište dál!"
vzpomínky v průvod se přidávají —
znásobuje naprosto střízli
a je to Písek, je to zas on,
Kraus tuto čtenářskou
V Československu před- volává nadšení kouzelný vý styl vyprávění, který
fanfáry s věže vyhrávají.
výzvu nepotřeboval. V do čítával se škvoreekým, mi loutkami, které vyrábí Kraus
úmyslně
zbavil
Fanfáry s věže, jak hrávaly dřív
bě, kdy vyšla první sbír Vyskočilem, Pickem a ji jeho žena. S nimi vystu všech literátských tropů a
vstříc
prvním májům do jitřních par,
ka, měl takřka hotovou nými v Redutě a v Para- puje velkou část roku v slovních hokus pokusů.
zní vítr stříbrný, jak znívával dřív
vanu
text-appealy.
Věno
Paříži
a
že
je
vskutku
vy

Odpovídá to všednosti pří
sbírku druhou. Opustil v
a slibuje dar, života dar.
val se také kabaretu a nikající, o tom svědčí i hod, kolem nichž se děj
ní prostředí svého mládí a
publikoval své povídky v hostování
v
pařížské povídek točí. Kraus si ne
Stříbrný větře, blažený kout,
zašel si pro náměty jedno
různých českých časopi Olympii, Mekce světového libuje v dramatických si
kdes první vlajkou třepofně dul,
tlivých čísel do rodiny
sech od R P přes Plamen, show-búsinessu. Jeho umě tuacích, pohrdá ostrým
a
vlajky až splihnou, přestanou dout,
vlastní, kterou založil, pro
Dikobraz, Svět Sovětů až ní bylo odměněno doma vypointováním.
Zápletky
i tehdy díky, že jsi nám dul.
tože prý ho “ před tímto po Vlastu. Hostoval i v
cenami v Lipnicích J. vznikají jednak z některé
A tehdy znovu: blažený kout
neuváženým činem nikdo pražském rozhlase. Když Haška, Zlatou kotvou, na
ho z povahových rysů jed
a z něho do světa tolik je cest —
nevaroval” . Jejich podiv po osvobození vlasti bratr Západě cenou za scenáre najících osob, jednak z ne
z jar našich nebe dnes nad námi pnout,
nými hrdiny jsou přede skými vojsky opustil Čes na filmových festivalech předvídatelných vlastností
to by tu v noci napadlo hvězd!
vším jeho žena, dále dce koslovensko, potuloval se ve Philadelphii a v Ober- věcí neživých, které na
ra Johana a jaksi z donu se skupinou slavného praž hausenu a čestným uzná jednou jakoby ožily a
cení také autor sám. Kro ského Černého divadla po ním literární ceny Georga kladly léčky lidem. Tak nasnadě, trpí tímto koní- vzepřel. Nepřivede ho z
mě tohoto základního úda Západě. Usídlil se v NSR. Mackensena za nejlepší se třeba v povídce “ Žena liktem autor sám. Ten je míry manželčino neustálé
je by snad bylo na místě kde se živí tím, že píše povídku v němčině ze a nábytek” kříží stěhová1 vůbec obětí, ale šikany ztrácení klíčů, ani její touještě aspoň několik osob pro Hessenský rozhlas re sbírky “ Protím tě, nebláz- vost manželčina se zálud snáší se stoickým klidem ha objednávat všechny
ních dat o autorovi:
lace pro děti, v nichž vy
nostmi nábytku a jak je poté, co se byl marně (Pokračováhí na stř. 8)

vznikla panika. “ Onkel Herbert” zřejmě narážel na
plány konfederace přepadnout Sovětský svaz a zmoc
nit se přísně hlídaného receptu na pravý ruský boršč,
aby touto chutnou krmí obohatila jídelníčky svých
Jaroslav Kujeba
hotelů a restaurací, a jen tak mimochodem si pod
Až dosud jsem si bláhové myslel, že Sovětský svaz manit širokou Rus (až pc Ural) a kolonizovat ji krá
zbrojí jednak proto, aby prosazoval Brežněvovu dokt vami simmentálského plemene.
rínu omezené suverenity lidově demokratických států
Ačkoli švýcarské vojsko plánovalo invazi teprve na
a obsazoval další území, jako se mu to podařilo zimu (chtějíc využít momentálních mistrovských vý
1958 v Maďarsku a 1968 v Československu, jednak konů svých lyžařů ve slalomu — 20. až 25. místo
proto, aby zbraněmi vydíral a zastrašoval Západ, ve světovém žebříčku), rozhodlo se vojenské i politic
který by se přece jen někdy, tu a tam, odvážil ké velení státu udeřit ihned, než se slova předsedy
brzdit jeho expanzi. Ale zmýlil jsem se. Teprve Her Herberta dostanou do moskevského politbyra. Proto
bert Wehner, předseda sociálně demokratické frakce že má každý Švýcar zbraň doma, ať už samostříl,
v západoněmeckém Bundestágu, mi otevřel oči. Řekl vidle či manlicherovku, byla mobilizace provedena
nedávno, že Sovětský svaz zbrojí kvůlivá své bez přes polední přestávku a než se Rudá armáda vzpa
pečnosti, ježto prý je ohrožen ze všech stran, z matovala, byla v rejži. Švýcaři totiž udeřili tam, kde
východu, ze západu, z jihu i ze severu. Tato otevře to vojenští odborníci ani na Východě ani na Západě
ná slova “ onkla Herberta” ve mně vyvolala hrůzu, nečekali: v Severním moři. Flotila křižníků, která
že by snad mohlo přijít Leninovo dědictví vniveč, jinak, v mírové době, obstarává dopravu turistů na
a zaostřila můj pohled na svět realističtěji. Na dru Curyšském jezeře, proplula rychle Limmatem, Aarou
hé straně však bych raději žil v temnotách bludů, do Rýna a rychlostí deset uzlů za hodinu si to při
kdybych tím zabránil okupaci Sovětského svazu Švý hnala do Murmanska, který bez boje obsadila. A
carskem.
hned za ní se křižníky z Walenského jezera s hro
Neuvědomiv si následky, vyprávěl jsem totiž to, zivým jménem “ Wilhelm Tell’ a “ Fridolín” zmocnily
co řekl “ Onkel Herbert” , ve zdejší hospodě “ U hvěz Archangelsku.
Zvláště tyto dvě lodi zaznamenaly
dy” . Pravděpodobně tam seděl nějaký konfident, kte obrovitý úspěch, protože v jejich nitru byli schová
rými švýcarská vláda obklopuje každého politického ni švýcarští ostrostrelci, kteří turistické hole obratem
uprchlíka, jak o tom přesvědčivě hovoří Tomáš Ře zručné ruky proměnili ve smrtonosné kuše. Proti
záč ve svých vzpomínkách na exil, které pod názvem tak zákeřným zbraním Sovětský svaz ovšem proti
“ Cesty do prázdna” vydal německy pražský Orbis. zbraň neměl a . proto byl postup švýcarské armády
Povinností informantů bylo odjakživa informovat vyšší do nitra země otázkou několika hodin, ■zvláště když
místa a tak se mé zmoudření dostalo do Bernu až do boje zasáhly lanovky, rychle přemontované ze
k uším velitele švýcarské milice a sedmi bundesrá- švýcarských horských středisk na válečné pole. Vrch
tů. Tam, jak jsem se dozvěděl od s v ý c h kanálů ní sovětský velitel stáhl veškeré jednotky rudoarmej(ani uprchlíci totiž nejsou nečinní a místo aby vy ců na sever, ale postup chrabrých Švýcarů nezasta
dělávali franky, pěstují nejen krajanskou družnost, vil. Naopak odhalil jižní křídlo Sovětského svazu,
ale i špionáž, přičemž se většinou soustřeďují na ta -' takže když Středozemním mořem a Dardanelami do
jemství děr v ementálu a na mystérium zábavných sáhla v několika hodinách Černého moře flotila je 
pořadů ve švýcarské televizi), tedy od svých kanálů zera Ženevského, našla jen bezbranné obyvatelstvo.
jsem se dozvěděl, že na těchto nejvyšších místech

OKUPACE SOVĚTSKÉHO SVAZU

které švýcarské námořní infanteristy vítalo pokři
kem “ Davaj časy” . Tak získali chytří Švýcaři vý
měnou za tissotky, omegovky a roamerovky celý jih.
Katastrofu dovršili dva švýcarští parašutisté, dopra
vení nad nepřátelské území jedním ze dvou švýcar
ských letadel (o nákup třetího jedná právě už 15.
rok švýcarský parlament). Seskočivše na kremelský
orloj, zajali hodináře Pogodina, uzmuli z mauzolea
mumii Vladimíra lijíce a oknem vlezli do Kremlu,
kde zajali ÚV KSSSSR. Zpráva, že by jej vyvraždili,
neodpovídá pravdě, naopak, členové i kandidáti byli
převezeni do nového starobince v Náfelsu, kde se
např. Arvid Pelše dožil 185 let v úplné svěžestí, se
pisuje každý den aspoň jedno provolání k proletá
řům celého světa, aby se jako konečně spojili. Třetí
parašutista, který z nedostatku letadel přicváial na
koni, našel v nejtajnějším sklepení recept na boršč
a s velkou slávou jej přivezl domů, kde nahradil
dosavadní švýcarské národní jídlo “ Rěsti mít Sehibligg” . Zkázu dokonalo dobytí “ Aurory” , kterou švý
carští pionýři ihned převezli do Dopravního muzea
v Luzernu. Pak už nebylo sovětskému člověku pro
co žít a bylo by to s nim dopadlo moc špatně.
Avšak včas zakročily Spojené národy, hlavně jejich
generální tajemník Kurtchen Waldbeimů. Dostal
strach o mír, hlavně však o to, že by mu do nového
zvolení chyběly hlasy Sovětského svazu, Ukrajiny a
Bílé Rusi, a navštívil kníže lichtenštejnské, kterému
pohrozil, že přestane kupovat do své sbírky lichten
štejnské známky. I nasedlo vyděšené kníže lichten
štejnské do aeroplánu a odletělo do Kampaly, kde
přemluvilo prezidenta Amina, aby ze švýcarských
bank vyzvedl své úspory, 20 franků 30 rappů. Pod
touto masívní hrozbou se stáhlo švýcarské vojsko
ze svých pozic a zanechalo v zemi pouze čtyři fojty,
kteří ji spravovali po starodávném způsobu místodržících v italském kantonu Ticipino. A to ještě, do
časně. Svět si zvykl, i když o každém výročí hudro
val na švýcarský' imperialismus. ReáĹlpolitika zvítě
zila. na ni jsou všechny zásady krátké.
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GRÓF MONTE CHRISTO A STARÝ PAPIER
(Pokračovanie zo str. 4)
vydaní. Ich pocuei je na celkovej knižnej produkcii
ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V ADELAIDÉ
uradne udávaný počtom až-na 40%.
Cs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
K tomu potom prichádza politická literatúra, pro
na stanici 5 UV. Příští program:
pagačné spisy, ktoré majú robiť asi 30% celkovej
11. 3.: SLOVENSKÝ PORAD
Knižnej produkcie. Avšak stále je nedostatok ruskýcn Klasikov, moderných sovietskych spisovateľov
25. 3.: Jan Werich
'a Dásnikov — pričom sú výnimkou len takí, ktori
sú oddaní režimu — a tiež nedostatok prvoradých
prekladov zahraničných autorov. Naproti tomu pra
chom zapadajú na policiach kníhkupectiev knihy auto
rov, ktoré su označované za diela socialisticko-reaiistickej šablóny. Alebo tiež také, ktoré nejdú na
Jaroslav Hutká
odbyť pre kvalitatívnu úroveň, a ktoré vydali len
Byli jsme s Danou v Olomouci, a tak jsme prišli preto, že mali nejaký dôvod, aby aj tieto knihy boh
0 ples železničářů s promenádni pisni Padla facka,; vydané.
padla na sále.
Moskovská poetka sa nedávno v liste zaslanom re
Byli jsme v Olomouci a já.se občas díval na bez dakcii časopisu Literaturnaja Gazeta sťažovala na
hlavý zázrak televize, který jsem si k sobě domů,1 Dom knihy na Kalininovom prospekte: Videla tam
coby humanista, nepustil. Přes den jsem na radiu ■nazhromaždené literárne odpadky až po povalu. A
sledoval záhadné šachy Sadata s Beginem, občas [kritizovala tiež edičné plánovanie, ktoré — odhliad
nerozuměl smyslu a občas slovu, protože se do toho, nuc od kritérií, uložených štátnou cenzúrou — kráča
pletla štvavá chrchiačka, neregistrovaná v meziná-’ 'ďaleko' od záujmov čitateľov.
rodní ústředně spojů. Mezitím jsem psal knížku. M ám 1 Takto kritizované vydavateľstvá sľubovali už často
teď spoustu času, přesně tak, jak jsem vždycky tou ■nápravu a rozšírenie podielú krásnej literatúry na
žil. Trvalo mi to celých deset let, než jsem si vy-, celkovom podiele vydanej literatúry. Toho času je
zpíval tvůrčí dovolenou s neomezeným rozsahem. Byl to vraj 30%.
jsem v půli stránky, když přišla Dana z nákupu a
Sovietskym občanom, ktorí túžia po hodnotnej kni
švihla prázdnou taškou do kouta. Já taková gesta he, zostáva iba drahé východisko: čierny trh. V stre
sice nemám rád, ale nechodím nakupovat, tak k to d e Moskvy, pri pomníku, ktorý pripomína Ivana Fjomu mlčím. Schylovalo se k bouři a vypadalo to, že 'dorova, zakladateľa ruskej kníhtlače, stretajú sa kup
pověst státu by mohla být v ústech hospodyňky ci a záujemci k prvým rozhovorom, k informatívnej
ohrožena, tak jsme si vyjeli za město a slíbil jsem, [výmene, k istým dohodám. Prebratie kníh a zapla
že ukáži pohádkovou rezervaci s jezerem, kde jsem tenie za ne — to sa odohrá potom niekde inde.
se jako dítě naučil plavat a prožil šťastnější půli
Ako príklad možno tu uviesť prípad Bulgakových
dětství, kdy tatínek už nebyl pronásledován, v rám-, knih: Zväzok s tromi dielami zatrateného Bulgakova,
ci vypořádání se s buržoazií a bylo mu možno bydlet ktorý stojí v obyčajnom kníhkupectve 4.30 rublov,
zase ve městě a vyučit se soustružníkem.
predávali na čiernom trhu koncom minulého roku za
Když jsem potřetí zabloudil, začal jsem tušit, že 80 rublov. A nie je nijakou tajnosťou, že títo čierni
1 zde se za 15 let budování, co jsem u toho nebyl, obchodníci s takouto literatúrou majú stálych zákaz
mnohé změnilo. Nové asfaltové silnice usměrňující níkov v radoch mnohých vedeckých pracovníkov v
svým povrchem rychlost auta na rychlost vyhlídko početnej obci sovietskych umelcov a rovnako aj medzi
vou a moderní obluda fabriky, ve které už není sovietskimi spisovateľmi, obzvlášť medzi príslušník
člověk vykořisťován člověkem, ale naopak. Bylo pod mi mladej generácie. A čo je zaujímavé všeobecne:
mrakem, zima a mrtvo. Jezero bylo obehnáno plo čím kritickejší postoj zaujíma kniha k sovietskemu
tem a cedulkami, za plotem opuštěné restaurace, lo spoločenskému a politickému systému, tým silnejší
děnice, parkoviště a chladně působící betonový most. ohlas nachádza v mladej sovietskej generácii. To
Přechod přírody v rekreační oblast. Na obrovské plo umožňuje aj úspech sovietskej kritickej knihy na
'
A. P.
še zamrzlé hladiny škobrtaly v dálce dvě děti na čiernom trhu.
bruslích a na ploše šedivého nebe táhly jako husy
za sebou helikoptéry s červenými hvězdičkami. Za
půl hodiny jsme, jich napočítali dvacet pět. Táhly
jedním směrem, ale nevím kterým. Brzy bude jaro,'
i když hejno helikoptér jistě jaro nedělá.
OPRAVA
“ Na podzim potáhneme m y” , povídám s myšlenkou
V HD č. 24 z 27. 11. 1978 byla uveřejněna zpráva
na různé zbraně, které krajinu i statky nechají, ale
po lidech se ani nezapráší. Zhoubné, neviditelné, ne-' o XII. valné hromadě Ústředí čs. demokratických
organizací v Austrálii a na N. Zélandě, v níž se uvádí,
zadržitelné a vše prostupující zářeni.
Šplhali jsme úzkou trávou poprášenou sněhem a' že jsem byl zvolen sociálním referentem. Jelikož ne
vyplašili párek bažantů, posledních původních obyva považuji za vhodné být členem jakékoliv krajanské
tel. Ti, myslím, už ani léto nepřežijí. Ulomil jsem organizace, oznámil jsem p. předsedovi, že funkci
několik vrbových proutků pro štěstí a do vody. Mlčky sociálního referenta nepřijímám.
Páter Petr Eliáš, Sydney
jsme je li domů a já dával pozor na silnici a na to,
abych nevrazil do nějakého zeleného auta neelegant-;
ního tvaru popsaného bílou cyrilicí. Mnohé se za ta,
léta změnilo. Už bych si tu asi nezvykl.
1
Dal jsem vrbové proutky do sklenice, sedl si k
psacímu stroji a Dana šla zase nakupovat. Mají
kdesi cosi dostat, a to se musí jít hned. Koukal
jsem do stránky a nic mi to neříkalo, tak jsem
vzalučebnici angličtiny. Je zajímavé, kolik věcí ne
P t y . .L
td
jde ' pořádně přeložit. Třeba: I am free. Řeklo by
272 Clovelly R d „ Clovelly, NSW. 2031
se, že to česky znamená: Jsem svobodný, ale není
to tak. Kdybych byl ono I am free. tak bych zpíval,
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
co bych chtěl, a to veřejně. Když holka řekne, že
BYTŮ, RODIN. DOMKŮ, POZEMKŮ,
je free, tak to znamená něco jako, že není moc
VÝHODNÝCH
INVESTIC, PODNÁJMY,
háklivá a že si dělá, co chce, s kým chce. Kdežto
PŮJČKY, ČI V ÝM Ě N Y BYTŮ.
když je holka svobodná, tak je sama, ještě nikomu
nepatří a buď zůstane svobodná, nebo se vdá. Oto
P A U L A . H ER TZO G
čil jsem stránku. Budu free, a to někde, kde tomu
rozumějí,
Tel. 665-8033, p. h. 389-7036
Dana se vrátila z nákupu s prázdnou taškou a
měla na krajíčku. Šice tamto dostali, ale před ob
chodem byl kočárek a v něm strašně vřískalo ne zima, ale kočičkám jsem už udělal jaro, i když za
mluvně. Houpala ho a utěšovala, dokud nevyšla z cenu, že jsem je ulomil od kmene a tím připravil
obchodu maminka obtěžkaná dvěma nacpanými ná o původní kořeny. Když budu trpělivý, tak až vy
kupními taškami a řekla srdečně: “ Spasibo, vam, lezou, pustí kořínek do vody a já pak zasadím prout
óčeň spasibo.” '
ky do nové půdy. Ujmou se, akorát bude dlouho trvat,
Večer pukl na kočičce první pupen a po půlnoci než se zase stanou velkou vrbou se střapatou hla
skoro všechny. Vypadalo to, jako by se skrze úsměv vou. Ale na podzim by už mohly být zakořeněné a
vyplazovaly stříbrné chlupaté jazýčky. Venku byla připravené na první přezimování.
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SYDNEY

BAKERLAND Real Estate

5. 3. 1979
T. J. SOKOL SYDNEY
Po úspěchu prvního vystoupení opakujeme pro
milovníky tradičního džezu
VEČER
ROGER
J ANES
JAZZ — BANDU,
který hraje k tanci i poslechu
v sobotu 10. března 1979 v sále sokolovny,
16 Grattan Cresc., Forestvílle.
Vstupné $ 4.00.
Rezervování míst: tel. 529-8457 nebo 99-2260.
-

♦

-

— V neděli 11. 2. se konala v sokolovně velmi zdařilá
a hojně navštívená vzpomínková oslava Jana Palacha, připravená ŠVU a spolkem sv. Václava.
— Týden nato připravilo náčelnictvo místo tradiční
Matějské pouti pro děti hromadný výlet k vodě na
Manly, kde děti holdovaly vodním sportům.
M. D.

RODINNÁ KOMIKA
(Pokračování se str. 7)
“ zázraky” z katalogů ob
chodních domů, dovede se
vyrovnat s jejím přáním
na cestách zhlédnout kaž
dou pamětihodnost, s dce
řinou zálibou v počítání
protijedoucích aut, s na
prosto odlišnými odpoved
mi na dotaz, jak se dosta
ne na to či ono místo. Nic
ho “ nerozhází” , na všech
no je připraven, se vším
se nakonec smíří. V nej
zapeklitějších situacích u
něho nepostřehnete hněv,
spíš rozpaky ze samé sluš
nosti. Ani z nejkuriózněj
ších povahových rysů si
nedělá legraci, bere je
prostě jako dané. Proto
není
nikde
zlomyslný,
uštěpačný, škodolibý. Svět
je jednou takový, je nutno
v něm žít, a ť je sebebláznivější. Krausův humor se
nikomu ifevysmívá,- jeho
přízvuk je optimistický.
Klid, který z jeho příběhů
přes jejich turbulentnost
čiší, je blahodárný, nakaž
livý, jen z takové komiky
se rodí dobrá nálada. Zdá
se, že si je Kraus toho
ivědom. Ve chvále filmu

Věry Chytilové “ Hra o
jablko” píše: “ .. . jde v
něm o skutečný humor v
nejlepším slova smyslu,
zlidšťující, ten, jenž bývá
v těsném sousedství smut
ku nebo alespoň melancho
lie. Divák tu není zákaz
níkem, ale účastníkem pří
běhu, právě v okamžicích,
kdy se spontánně směje
hercům, ale i sobě . . .”
To platí beze zbytku i
pro Krausův vlastní hu
mor. Pohybuje se na .hra
nicích mezi tragikou a ko
mikou. Je tak trochu chaplinovský. Ale jen trochu.
Především je krausovský.
J. .S.

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

Milí přátelé, přijďte mezi nás 1
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
(Gregory’s Street Direetory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
lední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobota
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večere a jakákoliv občerstvení- Va
říme “ po našem” — jistě si u nás pochutnáte
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
P řijď te si k nám zahrát volejbal, stahá tenis
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalšáeh
odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.

5. 3. 1979
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Džezová invaze
ANEB DES'ET LET ČESKOSLOVENSKÉHO DŽEZU v EMIGRACI
(část II)

pearline —

. . . A zatím Mirosiav Vitouš, Hammerův bývaly
spoluhráč z "juruur tria” , se již po několik let obje
voval na aioecn netnxšty neroie ivianna, vydal sve
první sóiove axoum, na němž jej doprovázely špičky
amerického ozezu ( “ MOUN x A íí N IN x fiE CLOUDS” ,
zn. Atlantic) a oosam vrcholu své popularity, když
spolu s Joe Zawmuiem (původem Videnák, rodina z
Moravy) založil legendární džezrokový soubor “ Weather Report” , pod jehož hlavičkou se zvuk Vitoušova
150 let starého kontrabasu brzy rozletěl do celého
džezového světa, až po Japonsko.
Dalp se očekávat, že se Jan Hammer po příjezdu
do USA s Vitoušem opět spojí. Proto mi nedalo a
zeptal jsem se: ” Od doby, kdy jste odjel z Českoslo
venska, kde jste nahrával s Miroslavem Vitoušem, až
do dneška, kaý hiáte za sebou řadu nahrávek s nej
různějšími džezovými osobnostmi, není mezi nimi
ani jedna s Miroslavem Vitoušem! Proč?
HAMMER: "Zajímavé, zajím avé... Pro to je ně
kolik důvodů: Původně, když jsem přijel do Ameriky,
tak jsem měi svoje kořeny stáie ještě příliš hluboko
v Evropě. Nebyl jsem ještě úplně "hotov" pro Ame
riku. A Mirek v té době nahrával svojí první desku
a měl na ní Herbie Hancocka, Jack DeJohnette, Joe
Hendersona . .. Během doby jsem jej sice snad do
hnal, co se hudebního zabydlení v Americe týče, ale
našel jsem si svůj hudební styl a časem jsem zjišťo
val, že zatímco jsem se více věnoval tomuto svému
stylu, Mirek se podílel na založení skupiny "Weather
Report". Spolu s John McLaughlinem jsme pak dali
dohromady "Mahavishnu Orchestra". "Weather Re
port" byl o čtyři nebo pět měsíců založen před námi.
Oba dva, Mirek i já, jsme byli zabráni úplně a na
plno v těch dvou kapelách. A tam, myslím, je ten
klíč, proč jsme šli stylově od sebe. Přestože nás lidé
házejí do jednoho pytle, myslím si, že "Weather Re
port)" byi daleko více džezovou kapelou, zatímco "M a
havishnu Orchestra" byl více rokenrolovou kapelou.
A od té doby jsme zašli ještě dál — každý svým
směrem. Já dnes hraji daleko více rokenrol, zatímco
Mirek pokračuje ve více džezovém přístupu. Osobně
jsme se sice sešli a mockrát jsme si spolu zahráli,
ale nějak to nikdy nevyšlo tak, abychom společně
udělali desku, protože naše styly se už k sobě tak ne
hodily, jako tomu bylo v Praze, kde jsme hráli přesně
stejnou hudbu a kdy nám to myslelo společně —
jako hudebním bratrům. A dnes, i když ještě stáie
máme dost společné hudební inspirace, je zčie úplné
rozdílný přístup k hudbě, a já . . . — já nevím . . . —
ale dnes jsem velice spokojen se svou nynější kape
lou, a tak necítím potřebu nikoho jiného přidávat,
nebo kombinovat kapelu s někým jiným!"
Přenesme se však nyní zpět do počátku let sedm
desátých, kdy jméno Jana Hammera zazářilo — ten
tokrát coby hvězda první velikosti, — na americkém
džezrokovém nebi. Jan Hammer-spolu s kytaristou
světového jména John McLaughlinem tehdy založili
slavný “ Mahavishnu Orchestra” . Džezrokové kuloáry
praví, že se o Janovo angažmá tak trochu zasloužil
Miroslav Vitouš svojí přímluvou u samého McLaughlina. Nebo tomu bylo jinak . . . ?:
No, něco na tom bylo, pochopitelně, ale já si my
slím, že to nejdůležitější bylo, že jsem s Johnem
hrál, že John mne slyšel. Ale Mirek mne definitivně
připomněl, protože John s ním hovořil a ptal se ho.

ČESKÉ

ŘEZNICTVÍ A

UZENÁŘSTVI

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

jesti i by chtěl hrát v "Mahavishnu Orchestra". Mirek
tenay riechiei, protože se domníval, že "Weather Re
port" mu ouae více vyhovovat. A protože John tehdy
meaai rovněž pianistu pro svou kapelu, Mirek mne
připomněl — i Když iou dobou mě již John McLaughlin
znal z nahrávek na deskách a sám se mnou již také
hrál, což, myslím, samo o sobě bylo daleko důleži
tější. John si prostě vybral muzikanty, se kterými
chtěl hrát!"
. S Johnem MeLaughiinem a “ Mahavishnu Orchest
ra ” nabrat Jan Hammer řadu desek, které brzy patři
ly k tomu nejprodávanéjšimu v džezu, podobně jako
aes-ky se skupinou “ Weamer Report” , na jejichž úspě
chu se poaitet Mirosiav Vitouš. A podobně úspěšné
byty i gramodesky oDsahujíci kontrabasisty Jiřího
Mraze. Drive Dyn všichni tři senzaci středoevropskou,
nyní patrni ke světovým špičkám. Mnohý americký
hudebník veřejně přiznal vliv jejich hudby na svůj
styl, a jejich jména se počala pravidelně objevovat
na předních místech každoročního “ žebříčku” vznik
lého hlasováním světové kritiky v džezovém časopise
“ Down Beai” . Jan Hammer později nahrál alba s
řadou jiných velikánů. amerického džezu, v posled
ních letecn již se svou vlastní “ Jan Hammer Group” .
Vždy si však rád vzpomíná na dobu svých americ
kých začátků:
"Hrál jsem v různých barech v Bostonu a půi roku
jsem hrál na varhany ve striptýzovém klubu (PLA Y 
BOY — pozn. aut.}, což bylo velice užitečné, protože
jsem se tam naučil dobře hrát — hrál jsem pak na
varhany daleko lépe než kdykoliv předtím."
“ Slyšel jsem, že to byla snad první vaše možnost
hrát takovou muziku, kterou jste hrát chtěl.”
"Ano, tam byla úplná svoboda! Hráli jsme si, co
jsme chtěli, a byl to pouze bubeník a já. Půi roku
jsme tam měli naprostou svobodu."
“ Svoboda” je to pravé slovo. Svoboda hrát coko
liv, s kýmkoliv a kdekoliv. Na varhany se dá hrát
skvěle stejně v Americe, jako v Československu, ale
přece je v tom nepatrný rozdíl: Hammerův sou
časník a rovněž výborný kdysi džezový pianista Ru
dolf Rokl se dnes v Československu často omezuje
na nahrávky lehké taneční hudby. Podobně se pro
vinil i Janův někdejší spoluhráč, džezový trumpetista
Laco Déczi, jehož dnešní džezový projev znatelně po
kulhává za světovým Standa rtem, a podobných pří
padů bych mohl jmenovat mnoho.
Jan Hammer opustil domov a vydal se na obtížnou
cestu, po níž se již mnohokrát před ním vydala řa 
da jiných českých hudebníků. Janovi se však poda
řilo dobýt hudební svět a nalézt jak kýženou svobodu,
tak i nevšední úspěch předního průkopníka hry na
nejmodemější elektronický hudební nástroj, synthesizer, který moderní čeština přejmenovala na syntezátor. Syntezátor dnes umožňuje Janovi vyjadřovat se
pomocí zvuků, které běžně akusticky vytvořit nelze.
Pro Jana Hammera je to tak. přirozené pokračování
v odvěké touze lidstva po objevování nového na cestě
věčného hledání. Avšak stejně jako milióny jeho po
sluchačů dobře vědí o Janově českém původu, tak ani
Jan Hammer nezapomíná; třeba na to, jak kdysi
doma objevoval nový zvuk a nové vyjadřovací pro
středky při hře na varhany:
"P á r věcí jsem hrál na varhany, pamatuji si, ve
studiu " A " karlínského rozhlasu, kde měli takové ze
lené, divné varhany. Byla to trošku kopie "Hammond" varhan . . . — Čech to postavil, nevím už,
kdo to byl, ale varhany to byly velice dobré. Tak na
ty jsem nahrá! pár věcí s TOČRem (Taneční orchestr
čs. rozhlasu — pozn. aut.), a na varhany jsem pak
hrál také na džezovém festivalu — já nevím, jestli
si pamatujete, — spolu s "Čs. All-Stars": Laco Déczi,
Luděk . . . (Hulán — pozn. aut.)."
“ Já vím, ale s nimi jste nenahrával!?”
"Jen jednu svoji věc, ale ta byla nahraná asi pří
mo z koncertu. Dělal jsem k ní také aranžmá, a
jmenovala se "Goat Sons". Nahrál jsem ji později
na svou desku z "Domicile". S "Čs. All-Stars" jsme
ji hráli na koncertě a pak jsme S ní také jeli do
Bilzen v Belgii, kde jsem hrál také na varhany.”
Nezasvěceným se může toto povídání o varhanách
zdát tak trochu zbytečné, ale zalistujete-li historií
českého džezu, zjistíte, že to byl pouze Jan Hammer
ml., který se poprvé vážně zajímal o spojení tehdej
šího našeho džezu se zvukem nástroje natolik nedže-

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

zového, jako jsou právě varhany. A budete-li kdy mít
možnost poslechnout si Janův varhanní přednes z
druhé poloviny let šedesátých a srovnáte-li jej s je 
ho dnešním hudebním výrazem, jistě pak oceníte
Janův ■nevšední přínos modernímu českému i dneš
nímu světovému džezu.
Ovšem, jak jsem již dříve poznamenal, není to pou
ze Jan Hammer, kdo nás dnes tak vynikajícím způ
sobem reprezentuje ve světě, ale je zde i řada dal
ších znamenitých muzikantů, o kterých si však po
víme v dalším pokračování “ Džezové invaze” . Pokud
byste však byli netrpěliví a chtěli si do té doby o
nich počíst z jiného pramene, pák vám doporučuji
tyto základní publikace:
* Igor Wassenberger a kolektiv: JAZZOVÝ SLOVNÍK
(Vydalo Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava,
r. 1965 — příloha: EP deska).
* Lubomír Dorůžka a Ivan Poledňák: ČS. JAZZ —
MINULOST A PŘÍTOMNOST (Vydalo Editio Sup
raphon, r. 1967).
* Joachim Berendt: THE JAZZ BOOK — FROM
NEW ORLEANS TO ROCK AND FREE JAZZ (V y
dal Lansdowne Press, Melbourne).
* Leonard Feather — Ira Gitler: THE ENCYCLOPED IA OF JAZZ IN THE SEVENTIES (Vydalo Quartet Books, London, Melbourne, New York, r. 1978
— vynikající! Doporučuji rovněž předchozí dva dí
ly: THE ENCYKLOPÉDIA OF JAZZ IN THE SIXTIES a obzvláště pak THE NEW ENCYKLOPÉDIA
OF JAZZ, kde je zvláštní kapitola psaná českým
usedlíkem v Americe E. T. Vogelem o historii čs.
džezu).
* V současné době pak vyšla překrásná publikace
JAZZ—ROCK FUSION (A Delta Speciál, New York,
1978), kde Jan Hammer a Miroslav Vitouš hovoří
o sobě, a kde je množství barevného obrazového
materiálu.
Diskofilové z řad čtenářů “ Hlasu domova***’ se pak
jistě touto dobou již počali ohlížet po vydaných de
skách se jmény těch, které jsem až dosud vyjmeno
val. Proto bych se nyní chtěl s nimi rozdělit o své
sběratelské poznatky a uvést první část diskografie
českého džezu v zahraničí. (Pokud dojde k nějakým
mezerám v mém výčtu, můžete mi opět zasílat své
připomínky na adresu: PEARLINE, P. O. Bos: 281,
Edgecliff, NSW 2027, Austrália.)
DISKOGRAFIE I. — česká hudba v emigraci: džez
JAN HAMMER: Vlastní dlouhohrající gramodesky:
THE FIRST SEVEN DAYS (Jan Hammer — NEMPEROR NE-432 — 1975)
OH, YEAH? (Jan Hammer Group — NEMPERQR
NE-437 — 1976)
TIMELESS (Jan Hammer, Jack DeJohnette a Jahn
Abercombie — ECM 1047 — 1975)
MELODIES (Jan Hammer Group — NEMPEROR NE35003 — 1977 — obsahuje písně na texty Hamrr.ercvy manželky, píšící pod jménem Ivona Reich).
MAKE LOVE (Jan Hammer — MPS-BÁSF 2 « 8 —
1976 — snímky z r. 1968, z mnichovského "Daaiicile” — s J. Hammerem zde hraje Jiří M rázj.
Původně vyšlo v Německu, jako “MATJŕA M A LI
N Y ” (MPS-BASF).
LIK E CHILDREN (Jan Hammer a J e n y
...
NEMPEROR NE-430 — 1974)
JEFF BECK W ITH THE JAN WAMMES €S0OP H VE (Jan Hammer a Jeff B e ci — E P E P&ÍSS33
— 1977)
(Pokračování na s iz a é
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HLAS

DOMOVA

Rozdíl práva v Radě
(Pokračování se strany 5)

jímž byla náprava konkrétních (vytýkaných) chyb,
"Pozitivním právem se dále rozumí i právo nejen které jsou ve prospěch oligarchie několika funkcioná
řů, ale ke škodě demokracie Rady svobodného Čes
výslovně, nýbrž i úmyslně (záměrně) stanovené a
koslovenska.
staví se takto v protivu k právu obyčejovému, které
vzniká nikoliv úmyslným stanovením (Setzung), nýbrž 2. PRÁVO SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ
samovolně, tj. obyčejem. Rozdíl se zde vztahuje
Rada svobodného Československa má veřejnou po
patrně na způsob, jakým vznikají představy norem
vahu, která také určuje charakter veřejného práva.
v lidských mozcích. S tím souvisí dále podružná vlast
K plnosti všech jeho znaků chybí však nejpodstatnějši
nost pozitivního práva: má se totiž za to, že je to
náležitost řádného chodu veřejné správy demokra
především právo psané (ius scriptum), kdežto právo
tické — kontrola. Čs. lid zůstal doma, takže v exilu
obyčejové se jeví jako typ práva nepsaného, (s. 86).
nejsou politické strany, které soupeří ve volbách o
"Jednotící princip, který z fzv. pozitivního práva politickou moc. Dr. J. Horák jako nový znalec ústav
činí jednotku (jednotný normový systém — soubor), ního práva bloudí však ve svých závěrech, když se
je povahy formální, což znamená, že jednotlivé nor dovolává japonské ústavy a tvrdí:
my Se stávají součástkami určitého právního řádu
"Dalšího příkiadu v této souvislosti (nepsané brit
jen tím, že jejich vznik se dá odvodit z delegace
jich tvůrců normoivůrci vyššími, kteří svou normo ské ústavy s právem zvykovým — má poznámka)
tvornou kompetemci odvozují opět od nejvyššího nor- bych mohl použít z dnešní japonské ústavy. Je beze
motvůrce, resp. nejvyšší normy nebo zásady (ohnisko, sporné, že v porovnání s ústavou předchozí, nejdúiežitější zásadou v japonské ústavě je suverenita iiUrnorm). (s. 208).
du. A přesto text ústavy se touto zásadou zabývá té
"Obyčejové právo je svou logickou podstatou vždy měř nonšalantně. Jediná zmínka o suverenitě se na
právem sekundárním, to je normou, která svou nor chází v prvním článku ústavy, který mluví o posta
mativní relevanci odvozuje od normy, pokud se tý vení císaře: Císař je symbolem státu a jednoty lidu,
če zásady, která — opět následkem své logické pod odvozující svoji posici z vůle lidu, u kterého se na
staty — nutně nemůže být obyčejovou, (s. 209).
lézá suverénní moc. (John M. Maki, Government and
"Obyčej sám se nestává z hlediska formálního Poiitics in Japan, New York, 1962, str. 64).”
normotvorným činitelem', nýbrž přípustná je
z
Suverenita lidu, odvození moci z vůle lidu, veškerá
hlediska obsahového — nanejvýš představa, že po
zitivní norma jej deleguje, aby určoval konkrétní moc patří lidu nebo jenom pracujícímu lidu (Ústava
ČSSR z 11. VII. 1960, č. 100 Sb., čl. 2/1), lid je zdro
obsah normového souboru, (s. 210)/’
jem státní moci nebo dokonce veškeré moci ve stá
Anglosaské zvykové právo je prvkem cizím pro tě (Ústava ČSR z 9. května 1948, č. 150 Sb., čl. I),
československé právo. Řídit se jeho zásadami zna to jsou všechno básnické ornamenty, jichž si vážný
mená krok zpět a zastaralost, jíž se zbavuje obecné jurista nemůže ani všimnout a ne je nazývat “ nej
právo (Gommon Law ) v Anglii i ve Spojených stá důležitější zásadou’’ . Tyto právnické ozdoby jsou
tech. Právní řád založený na zásadách římského prá staré jako lidstvo, které provázejí od dob staré řecké
va vyniká přesností normy a odpovídá pokrokovému demokracie až po lidovou či socialistickou demokra
myšlení, jež bylo hlavním znakem čs. právního řádu. cii. Z bojů o čs. demokracii po válce zanechaly po
RSČ má být věrna svému názvu a řídit se moderním sobě stopu v odborné právní literatuře s tímto vy
právem psaným, na němž byla založena českosloven světlením:
ská republika.
"Poslanec dr. Rozehnal razil dokonce teorii o čtve
Gén. tajemník předeslal v úvodu svého článku, že rém lidu (podle ideologie čtyř politických stran proti
vítá konstruktivní, kritiku Rady. Přeměnil si však teorii jedné strany s jedinou státní ideologií — má
její název v negativní kritiku a uchýlil se ke spílání poznámka), když v komisi ústavně právního výboru
o triviálním Charakteru a k úporné obhajobě vytý Národního shromáždění v r. 1947 se pozastavoval nad
kaných chyb místo k jejich nápravě. Přehlédl cíl, možností, že (volený) člen národního výboru mohl
být odvolán lidem. Veškeré formy přímé aktivity ob
čanů ve správě země byly napadány jako akce ko
munistického lidu, jako projevy ulice. (Karel Bertelmann: K úloze národních výborů při překonáváni
buržoazního parlamentu a rozvíjení proletářské de
u první pozlacovačské firm y v Austrálii
mokracie; Právník, Praha, 1960, č. 7, s. 606).ir
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A N T O IN E GALLERIES
MAJITEL J. KOŠŇAR
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PRVOTŘÍDNÍ KUCHYNĚ

Mr. ED
173 Ě Barkly St., St. Kilda, Vic.
(roh Belford & Barkly Sts.)
Telefon: 534-6228
Výborná česká jídla (s knedlíky aj.) —
Specialista na čerstvé sladkovodní ryby
i různé mořské lahůdky.
Podnik vede známý
‘ ‘Zpívající kuchař a umělec’ ’ .
.

Otevřeno 7 dní. v týdnu
12 — 14.30 a 17 — 23 hodin

HOTOVÁ JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
od 10 porcí výše kamkoli v 'Melbourne
Přesvědčte se o jakosti jídel a službách
tohoto podniku.

Politická ideologie se popírá i v exilu. Rada je
však politickou institucí, ale i to se jí upírá. Není
prý založena na politických stranách, ale některé se
znovu ustavují v exilu (nár. soc. strana). Nezáleží
však na tom, zda politické strany formálně existují
nebo neexistují v exilu, ale jedině na tom, zda pře
žila jejich ideologie. Vědomí stranické příslušnosti
a z něho vyplývající světový názor, to jsou rozhodní
činitelé, jež se projevují ve všech charakterových ry
sech a postojích a stávají se druhou přirozeností člo
věka. (Hlas domova, 1. X. 1978).
Je zcela nerozhodné, kdo je zdrojem mocí, nebo
komu přísluší moc, kde se nalézá (sšcfa befineied) ne
bo (česky) je suverénní moc, ale je jedině rozhodné,
kdo je držitelem a vykonavatelem moci. Rozdíl mezi
soukromým a veřejným právem se však stírá a upev
ňuje se jednotící prvek veřejného práva v ryzí nauce
právní (F r. Wevr: Teorie práva. Orbis — Praha,
1936):
"Normativní teorie je jen jedna, nikoliv českoslo
venská, německá, francouzská atd., která by se snad
ještě časově (podle obsahu příslušného právního řádu
a názoru jeho tvůrců) mohla měnit, a proto může
také, je-li vůbec, být jen jeden rozdíl mezi veřejným
a soukromým právem a jeho platnost nemůže být ani
místně ani časově omezena. O tomto rozdílu jednají
patrně také různé teorie v běžné nauce právní se
vyskytující, které jej spatřují v tom či onom. Ač
v jednotivosfech se velmi liší, přec možno je v pod
statě rozdělit ve dvě skupiny: jedna vychází z myšlen
ky, ,že norma může být stanovena bud' v zájmu
všech nebo aspoň více lidí (Publicum ius est, quod
ad státům rei Romanae spectat; privatum, quod ad
singulorum utilitatem), nebo v zájmu jednotlivců;
druhá se domnívá, že jednotlivé právní poměry (re-
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.

M. CHRPA

Telefon 598-5756

Optical Service
Džezová invaze
(Pokračování se strany 9)
Na deskách jiných hudebníků:
SOME SHAPES TO COME (Steve Grossman — P. M.
PMR-002 — 1974)
TALES OF THE EXONERATED FLE A (Horacee A r
nold — COLUMBIA KC-32869 — 1974 — vedle J.
Hammera zde hraje také Jiří Mráz)
THE INNER MOUNTING FLÁM E (The Mahavishnu
Orchestra with John McLaughlin — COLUMBIA
KC-31067 — 1972)
BIRDS OF FIR E (Mahavishnu Orchestra — COLUM
BIA KC-31996 — 1973)
BETWEEN NOTHINGNESS AND ETE RN ITY (Maha
vishnu Orchestra — COLUMBIA KC-32766 — 1973)
LOVE, DEVOTION, SURRENDER (Carlos Santaná
a Mahavishnu John McLaughlin — COLUMBIA
te p .'39(1^4

1073')

WIRED (J eff Beck — EPIC PE-33849 — 1976)
TIM E IS FREE (David Earl Johnson — VANGUARD
VSU-79401 — ?)
BIG CITY (Lénny White — NEMPEROR NE-441 —
197 — s J. Hammerem zde poprvé společně hraje
Miroslav Vitouš)
ELEGANT GYPSY (AI DiMeola — COLUMBIA PC34461 — 1977)
LOADING ZONE (Roy Buchanan — ATLANTIC
18219 — 1977)
SPECTRUM (Billy Cobham — ATLANTIC SD-7268
— 1973)
STANLEY CLARKE (Stanley Clarke — NEMPEROR
NE-431 — 1974)
TEASER (Tommy Bolin — NEMPEROR NE-436 — ?)
ON THE MOUNTAIN (Elvin Jones — P. M. PMR005 — 1975)
M ERRY—GO—ROUND (Elvin Jones a Chíck Corea
— BLUE NOTE 84414 — ?)
THE PR IM E ELEMENT (Elvin Jones — BLUE NOTE
BN-LA5Q6-H2 — 1976)
MR. JONES (Elvin Jones — BLUE NOTE BN-LAllOF
— 1973)
THE HAPP Y L IF E OF PO N Y (Pony Poindexter —
SESSION SES-12555 — ? — německý import — spo
lečné nahrávky J. Hammera a Jiřího Mráze v
mnichovském “ Domicile” )
FUSION (Jeremv Steig — GROOVE MERCHANT
GM-22004 — ? — původně vyšlo na zn. CAPITOL
jako “ ENERGY” )
MOURNER’S RHAPSODY (Czeslaw Niemen — CBS
80557 — 1974 — anglický import)
Pokud neuvádím jinak, všechny značky a objed
nací čísla jsou americká. Z uvedených desek zvláště
doporučuji k poslechu: “ The First Seven Days” , “ Oh,
Yeah?” , “ Like Children” , “ Wired” , “ Spectrum” a
“ Birds Of Fire” .
(Pokračování příště)
láce mezi jednotlivými právními subjekty) mohou
být zakládány bud' za předpokladu rovnosti (sc. práv
ní) těchto subjektů — typus soukromoprávního pomě
ru — nebo se přisuzuje jednomu z obou v právním
poměru zúčastněných subjektů větší či menší hodnota
(sc. právní) — typus veřejnoprávního poměru . ..
"Oblast, v níž se vyskytují tyto veřejnoprávní po^
měry či relace, nazývá se povšechně impérium nebo
mocí a veřejnoprávní osoba se jeví jako nositel či
držitel této moci, které její protistrana — druhý sub
jekt ve veřejnoprávním poměru zúčastněný — postrá
dá. (s. 180, 182).
(Dokončení v příštím čísle)

Jedinečná
PŘÍLEŽITOST
Hledám v Melbourne společníka či společnici
zralého věku za účelem vybudování celostátní, vý
nosné a bezkonkurenční organizace. Zájemce o
tuto spolupráci musí být prost jakéhokoliv vedlej
šího zaměstnání či závazků, inteligentní, svědomitá
a spolehlivá osoba nadaná iniciativou. Účast po
zůstává ze snadné, ale velmi precizní a zodpověd
né kancelářské práce, s důkladným předběžným
zapracováním během přípravného stadia. Aktivní
a agilní osoba v penzi vítána.
Před zahájením provozu,
nejpozději do dvou
měsíců, bude angažována australská nebo anglická
telefonistka-stenotypistka.
Požadovaný přínos, jako investice výlučně k
provozním účelům, $ 5.000 až $ 10.000.
Pouze naprosto seriozní, podrobnou nabídku s
curriculum a event. specielními znalostmi zašlete
p. zn. UNIVERSAL do administrace Hlasu domova.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Oznamujeme všem přátelům, že dne 16. ledna
i9,:9 zemřela náhle ve věku 19 let slečna
PAMELA ANNA ZBĚHLÍKOVÁ
studentka Pennsylvanské univerzity ve Filadelfii.
Sdílíme nezměrnou bolest s rodiči — kdysi v
Melbourne, nyní v Trentonu, New Jersey, USA.
M. Cigler s rodinou

konalo řádnou valnou hromadu ve středu 21. února
1979 v Národním sokolském domě v North Melbour
ne za účasti 25 členů. Na pořadu bylo zhodnocení
dosavadní činnosti ČOD, po němž byl zvolen na další
období tento výbor: předsedkyně J. Košařová, místo
předseda K. Gráf, jednatelka Z. Haberová, pokladník
J. Skružný, kulturni referentka J. Vaňková, vedoucí
dramaturgické skupiny T. Kimlová, revisoři F. To
man a J. Viola, členové výboru: A. Gráfová, R. Gebertová, H. Maslaníková, K. Průšová, J. Rojerová,
H. Rosenfeidová, E. Skružná, H. Tomanová, M. Voborská, A. Wagnerová, V. Ambrož, P. Horyna, R.
Christl, V. Novák, A. Rosenfeld, Fr. Vozábal.
Krajany prosíme, aby podporovali i nadále naše
podniky. Zájemci o jakoukoli spolupráci v Č. O. D.
jsou vítáni.
Výbor Č. O. D. Melbourne

ADELAIDŠTÍ HERCi V MELBOURNE
V sobotu 24. a v neděli 25. února měli diváci v
Melbourne příležitost shlédnout pásmo "Život Karia
Hašlera v písni'' v provedení členu dramatického
kroužku Československého klubu v Adelaide.
Obecenstvo přijímalo jednotlivé výstupy s neutu
chajícím potleskem. Paní Vašková podala velmi
dobrý výkon nejen ve zpěvu ale i herecky. Dvojzpěv paní Vaškové a páni Kacirkové rozechvěl srdce
každého v hledišti. Pan Irávníček rozesmál obecen BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne
stvo zdařilým hereckým výkonem, jim ž doprovázel pořádá v neděli 18. března 1979 autobusový výlet
svá vystoupení, i zpěvem. Pan K a ä rek dobře vy do Ballaratu spojený s náštěvou zlatokopeckého mu
stihl zpěv.em i mimikou charaktery odpovídající zpí zea v Sovereign Hill a zahrad s rozkvetlými begó
vaným písním. Na klavír doprovázela s jistotou pa niemi. Odjezd v 8 hod. ráno od Flinders St. Station
ní Lisáčková. Vypravěči, paní Yajtaiaerová a pan (nebo podél cesty dle ujednání), návrat v 7 hodin ve
ZÁJEZD ČS. FOTBALISTŮ DO ARGENTINY
Vašek, vhodně doplňovali celkový cteaz, o který čer. Poplatek $ 15.-, pensisté 8 12.-, děti 8 7.-, v němž
V přípravě na jarní kvalifikační utkání o postup má velké zásluhy režisér, zpěvák a herec pan Ma je zahrnuto jízdné, občerstvení, jídlo opékané na rožni
J. Hojterová a vstupné. Přihlášky do 11. 3. na adr.: BESEDA,
na fotbalové mistrovství Evropy r. 1980 v Itálii se sopust. P řiš li,, zazpívali, zvítězili!
2 Junction St., Preston, Vic. 3072, tel. 480-2737.
hráli vládnoucí mistři Evropy Čechoslováci v zemi
PODĚKOVÁNÍ
mistrů světa Argentinců 6 zápasů, z nichž 3 vyhráli,
Slavení narozenin je móda v AostráHL Člověk chá
2 prohráli a jednou remizovali. Dosáhli celkového
ZPRÁVY 5. K. SLÁVIA MELBOURNE
pe slavení jedenadvacítkv, neboť to
dospě
skóre 16:12.
ESSENDON — SLAVIA 2 :0 ( 1: 0)
V soutěži Pentagonáíu v argentinském Mar del Pla lost, plnoletosť dnes ovšem by se m ä a slavií: osm
ta hrálo čs. fotbalové národní mužstvo s Racingem náctka, dnes se totiž i dříve dospívá. Jesíě' by se
Ve druhém kole letní soutěže o pohár AMPOLu
3 : 3, porazilo brazilské mužstvo Porte Alegre 1 : 0 mohla slavit padesátka, to člověk vidi poprvé Abra uspěla Siavia neočekávanou, ale zaslouženou po
a v nejlepším zápase jihoamerického turné Boca Ju- hama. šedesátka už by se slavií nesaSa. spíše by rážku, když se proti lepšímu soupeři nedokázala
niors 3 : 2, mělo však velké “ ex tempore” v utkání se mělo děkovat Bohu za její dožití. Ale člověk rád téměř po celý zápas prosadit. Už v 7. minutě skó
s River Plate, se kterým prohrálo vysoko 1: 4, když oslavuje, proto používá každé pntežžtasíL A tak i roval Essendon první branku, která dodala jeho
jedinou branku dal za stavu 0 : 3 nejlepší hráč na moje šedesátka byla příčinou siavenL d i t i l bych hráčům dán, takže tlačili Slavii stále do obrany.
celém argentinském zájezdu Zdeněk Nehoda z praž touto cestou poděkovat za všechna přání projevená Ve 25. minutě byl vyloučen
nejlepší slavistický
ústně i písemně všem jednotlivcům, rsěSsáiBs i dvě
ské Dukly.
obránce Yzendoom pro kritiku rozhodčího, čímž by
ma
spolkům;
zvláštní
dík
vyslovuji
spcÉabraSxuri
secí
V přátelských mezinárodních zápasech deklasovalo
la. celá obrana velmi oslabena. I po změně stran
mužstvo ČSR v Mendoze mužstvo Indipendiente Ri- Tiborovi a bratrům Slovákům. Upřímný dík patří sa se S avla téměř stále jen bránila, při čemž měl
překvapení
u
Zlatých
v
Rheínlandu.
za
n
ed
&
é
pre
vadavie 6 : 0, prohrálo však dosti nešťastně v Cor
kvapení: předně v kostele, pěkná účast a a s * s* hodné práce (a dobře se uvedl) nový brankář Mcdobe s týmem Belgrano 2: 3.
Pberson. který zachránil, co se zachránit dalo. Ve
Slabinou čs. mužstva byl ostravský brankář Mi- dojemné překvapení na Šumavě. Srdečný «Sk za Tšetš- 12. minutě druhého poločasu nemohl však zabránit
chalík, který bezpochyby pokazil bilanci zájezdu. V ny osobní dary jednotlivců, rodin a zvlášť za spo drahému gólu.
každém případě lépe chytal jeho “ náhradník’ ' Hruš lečný krásný dar. Všem, kteří přispěli k oslavě mě
Ve středu 7. března hraje Siavia v 7 hodin večer
šedesátky a ť už finančně, organizaváiÄa ä popra
ka.
vou, vyslovuji upřímné Bůh zaplať* Za v še cfey jsesa na stadiónu v Olympie Parku odložený zápas s
Alison Rovers (zápas byl 25. 2. odložen pro ne
obětoval mši sv.
ŠESTÉ VÍTĚZSTVÍ V EVROPSKÉ LIZE
Mám však jedno vroucí přání: V ěta áčasl na způsobilý terén). V 5. kole hraje v sobotu 10. břez
cs. stolní temste pokračovali v Jťnbrami v seru nedělní mši sv.! Tou byste mi způsobili ta největší na ve 2 hod. odp. proti Green Gully v -Croydon
spěchů v Evropské tabletenisové lize, když zvítězili
radost, a možná,' že bych se potom dsvesS i více Parku, roh Mt. Dandenong Rd. a Springfield Ave.,
- těsněji, než se však očekávalo — nad družstvem smát nebo aspoň usmívat.
Croydon.
V. F.
Vás
(SR 4 : 3 a mají stále plný počet možných bodů. Vípáter Josef Peksa
ízství čs. družstvu zajistil mladý Dvořáček, který
Malý oznamovatel
sedmém a posledním střetnutí porazil Němce Petra
OMLUVA
tellwagga z Reutlingenu 13 : 21, 21 : 19 a 21 : 15'.
ČS. ALEGORICKÝ VŮZ
laké sice Milan Orlowski (už v zahajovacím zápoleJako odpovědný redaktor knihy “Hop seos. ÍJ8p
v průvodu “ Moomba” v
í) porazil Stellwagga 21 : 13 a 21 : 17, prohrál však
am’’ od Járy Kohouta, kterou vydalo mšdlaáaželČEŠKA 55/165,
Melbourne dne-12. března
aprosto nečekaně s Němcem Huegingem 0 : 2 na
tví Konfrontace v Curychu, se jménem. Jasy Kopohledná,
štíhlá,
mlad
sty.
1979 nepojede vzhledem k
louta a svým vlastním Adině Mandlově na její
šího zjevu, švadlena,
Další střetnutí 6. kola Evropské tabletenisové ligy:
'lastni žádost omlouvám za všechna amorova
malému zájmu místní čs.
hledá českého intel.
.nglie •— Maďarsko 2 : 5, Francie — Švédsko 6 : 1
vržení, kterými se cítí dotčena,-zvláště za to. že
veřejnosti.
muže na další cestu ži
SSSR — Jugoslávie 3: 4.
r době Protektorátu měla intímni styky s nacisty
Za přípravnou skupinu:
votem.
Jseš-li
také
V závěrečném kole “ Evropské ligy” hrají čs. stolní
. že se “ s nimi miliskovala” . Jak z pamětí
sám, ozvi se, bude nám
misté v. Komárně s Jugoslávií, Švédsko s MaďarJ. Košňar
‘Dneska už se tomu sm ějú’ vysvítá, chovala se
lépe ve dvou. Zn. “ Bu
sem, Francie s NSR a Anglie se SSSR. ,
a nacistické okupace vždy tak, že nikdy nezavdala
du žít jen pro Tebe”
Tabulka po 6. kole: 1. ČSR 12 bodů, poměr záiříčinu k domněnkám, které vyjádřil Jára Kohout
do HD.
asů 28 : 14, 2. Maďarsko 10 b. (30 : 12), 3. Francie
e svých memoárech.
Jaroslav Strnad
REDAKCI DOŠLO:
b. (20 : 22), 4. Anglie 6 b! (18 : 24), 5. NSR 4 b.
12 : 20), 6./7. švédsko a Jugoslávie 4 b. (19 : 23),
. SSSR 2 b. (12 : 30).
Josef V. Tománek:
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
ŠÍPY — Epigramy a ver
65 LET Z. JIROTKY
Vás srdečně zve na
še z let 1952-1977. Vydal
Dne 15. února se v Chicagu dožil svých 65. naro
jako svůj 16. svazek Hlaszenin místopředseda Svazu čs. sportovců v zahraničí,
bývalý hráč pražské Sparty a čs. národního mužstva
Voice, edice knih a hudeb
Zdeněk Jirotka, který v době prvé republiky patřil
nin, 85-31, 168 Street, Ja
spolu se svým bratrem- ing. Drahoněm (zemřel před
kferou pořádá v sobotu 17. března 1979
maica,
L. I., New York
11 léty v Anglii) k velkým oporám čs. hokejového
V SÁLE ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU
11432, USA. — 68 stran,
národního mužstva. 25 let pracoval jako jeden z ve
497 Queensberry Street. North Melbourne
doucích zaměstnanců firm y General Electric, odkud
cena $ 3.-.
Začátek v 7.30 hod. večer, konec v 1 hodinu
nyní odchází do důchodu. Tiskový referent “ Svazu”
Josef V. Tománek:
Zdeněk Pražák o něm napsal: “ Zaslouží-li se někte
K tanci i poslechu hrají Vrabčáci
4 skladby: Vzpomínka z
rý rys Jirotkovy povahy zvláště zdůraznit, pak je
mládí, Nezapomeň, Volání
Vstupné včetně večeře S 10.-. studenti a pensisté $ 8,to jeho vrozená skromnost, ze srdce prýštící vlaste
volyňských Čechů a Zapo
nectví, nezištnost a láska k bližnímu.” Ldni se musel
BYO — Pouze nealkoholické nápoje k dostání
Zdeněk Jirotka podrobit hned dvěma operacím, zdá
meň (noty, text). Vydal
Čistý výtěžek zábavy na dokončení úprav Národního domu
se však, že je už v pořádku a zdravotně na tom do
Hlas-Voice,
New York.
Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 26-5618 (Vozábal)
cela dobře. Zdeňkovi Jirotkovi k jeho pětašedesátce
Cena
8
2.-.
“ Mnogája ljéta” .
K. Janovský
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Karel Janovský
Československo vítězem "Královského poháru" v halovém tenisu

Z nováčka mistr
Příznivci čs. tenisu (mužského) měli druhý únorový týden zase důvod k radosti. Čs. družstvo: Tomáš
Šmíd, Ivan Lendl a Pavel Složil, ačkoli bylo v letošním ročníku neoficiálního halového mistrovství Evro
py reprezentačních týmů o Královský pohár nováčkem, dokázalo strhnout konečné vítězství na svou
stranu. Základ k tomuto enormnímu úspěchu položili Čechoslováci už v prvním finálovém střetnutí s
Maďary na půdě soupeře v Pécsi, kde zvítězili 2 : 1, aby pak toto vítězství o 3 dny později opakovali v
Chrudimi.
Konečné pořadí “ Královského poháru’-' (skupina
Strůjcem triumfu Československa ve finále Krá
lovského poháru nad M aďary byl Tomáš Šmíd, který A ): 1. Československo (dostalo prémie $ 30.000.-), 2.
v Pécsi porazil prvého hráče maďarského žebříčku Maďarsko ($ 20.000), 3. Velká Británie (£ 15.000),
Tároczyho ve třech sadách a vyhrál pak v chrudim 4. Švédsko ($ 12.000), 5. NSR ($ 9.000), 6. Francie
ské odvetě svou dvouhru nad Maďarem Petrem Szoe- ($ 7.000), 7. Rakousko ($ 5.000), 8. Španělsko (S
kem 6 : 3, 3 : 6 a 6: 2. Spolu s Pavlem Složilem vy 2.000.-, sestupuje do B skupiny, na jeho místo přijde
hráli nad M aďary i čtyřhru: v Pécsi nad dvojicí vítěz Béčka SSSR).
Tároczy — Szoeke, v Chrudimi nad párem Szoeke —
Benyik 6 :4 a 6: 2. Oba body Maďarům “ pustil”
KLADNO VÍTĚZEM EVROPSKÉHO POHÁRU
mladý Ivan Lendl, který prohrál oba zápasy s Benyikem ve třech sadách.
Pětinásobný hokejový mistr ČSR Poldi Kladno se
Čs. tenisté vyhráli sice tuto soutěž (tehdy Pohár stal poprvé ve své klubové historii i vítězem Poháru
švédského krále) v r. 1969, tenkrát však to bylo snaz mistrů evropských zemí. Stejně jako už prosincové
ší, o prvenství nebojovala celá tenisová Evropa jako moskevské střetnutí se Spartakem Moskva skončilo
nyní.
nyní i druhé finále 12. ročníku PMEZ na kladenském
ledě nerozhodně 4 : 4, pak se však podle stanov stří
lely penalty, ve kterých Kladno vyhrálo nad Sparta
kem Moskva 2 : 1 a tak Evropská trofej bude na
nějaký čas zdobit kladenskou klubovnu.
Litvínovští hokejisté zastavili vítězné tažení brati
Kladenská odveta nezačala však pro domácí muž
slavského Slovanu,.když ve 33. kole (před dvoutý stvo růžově. Už totiž ve 2. minutě Bajmuehametov
denní přestávkou) zvítězili na bratislavském ledě získal Moskvě vedení 1 : 0 a sovětští hokejisté pře
7 : 6 a dopomohli tak jihlavským vojákům, aby bodo vzali na chvíli hru do své moci. Když však se v 10.
vě dostihli vedoucí tým 1. ligy. V poslední čtvrtině minutě podařilo Kaberlemu vyrovnat na 1: 1, hra
čs. přeborů (v posledních 11 mistrovských zápasech) v poli se vyrovnala; v prostřední třetině dokonce
se tedy ještě rozpoutá velký boj o prvenství v čs. Kladno udávalo tempo hry a vedlo dvěma góly Edy
hokeji; v dolní polovině tabulky je však už vše jasné: Nováka a brankou Kopeckého po dvou třetinách 4 : 2.
z nejvyšší čs. soutěže sestoupí TJ Gottwaldov.
Spartak Moskva však v poslední třetině vsadil vše
32. kolo: L itv ín o v — Trenčín 2: 5, Jihlava — TJ na útok a minutu před koncem Braginem ještě vy
Gottwaldov 7 : 0, Košice — Kladno 0 : 5, Sparta Pra rovnal na 4 : 4. Podle stanov muselo o vítězi padnout
ha — Zetor Brno 2 : 4, Vítkovice — Motor Č. Bu rozhodnutí při trestných stříleních. A v těch byli
dějovice 4 : 8 a Pardubice — Bratislava 5 : 6 .
úspěšnější kladenští hokejisté Eda Novák a Krivá33. kolo: Slovan Bratislava — Litvínov 6 : 7, Motor ček, zatímco Spartak Moskva proměnil -Rudokovem
Č. Budějovice — Pardubice 2 : 1, Brno — Vítkovice pouze jedno střílení.
3 : 5, Kladno — Sparta Praha 5: 1, TJ Gottwaldov
— Košice 11 : 3 a Trenčín — Jihlava 1: 4.
Tabulka po 33. kole: 1. Slovan Bratislava, 2. Dukla
DEBAKL KANADY
Jihlava (po 44 bodech); 3. Vítkovice 41 b.; 4. Lit
Když 11. února skončil v newyorské Mádison Squa
vínov 38 b.; 5. Poldi Kladno 37 b.;,6. Košice 35 b.; re Garden všemi příznivci ledního hokeje na celém
7. Pardubice 29 b.; 8. Sparta Praha 28 b.; 9. Zetor světě tak očekávaný seriál 3 utkání mezi vládnoucí
Brno, 10. Motor č. Budějovice (po 27 b .); 11. Tren mi “ amatérskými” mistry světa ze SSSR a výběrem
čín 26 b.; 12. TJ Gottwaldov 20 bodů.
americko-kanadské profesionální ligy NHL, rozpro
střel se v kolébce ledního hokeje — v Kanadě —
smutek. “ Musíme se smířit jednou provždy s tím,
ČS. TENISOVĚ MLÁDÍ
že vedoucí týmy v Evropě jsou v ledním hokeji na
Ačkoli mladý čs. tenista velké vyznamenání. Při vysoké úrovni a při nejmenším tak dobré, jako naše
Ivan Lendl prohrál ve fi hodnocení výkonů Ivana profesionální mužstva,” prohlásil reportér kanadské
nále neoficiálního halové Lendla na ně zapůsobilo televize na závěr svého přenosu z New Yorku. Presto
debakl 0 : 6 v posledním utkání (první zápas vyhrála
ho mistrovství Evropy s nejen jeho vítězství na
Kanada nad SSSR 4 : 2, druhý zápas už SSSR 5 : 4 ,
Maďarem Benyikem jak ''juniorkách“ ve Wimble ačkoli prohrával 2 : 4) nikdo v Kanadě nečekal. Před
v Pécsi tak i v Chrudimi, donu. ale i jeho úspěchy startem Sovětů se ozývaly hlasy, že ani nejlepší Ka
i on se bezpochyby podí na turnajích v Římě a v naďané nebudou stačit na soupeře, vítězství repre
zentantú javorového listu v prvním utkání však tyto
lel na triumfu ČSR v Krá Paříži.
pochybovače na chvíli uklidnilo Zdá se. že hokejisté
lovském poháru. Odborní
I titul nejlepší světové SSSR v prvním zápase soupeře teprve “ oťukávali” ,
ci, kteří měli možnost tenisové juniorky r. 1978 aby ho pak jeho vlastními zbraněmi: důsledným forsledovat jeho hru v po putuje do Československa. čekmgem a tvrdou hrou na tělo ve třetím utkání
sledních měsících, zastá Získala ho lTletá Hana položili úplně na lopatky. T y tam jsou tedy časy,
kdy Kanaďané přijížděli do Evropy na světová mi
vají názor, že má velkou Mandlíková, která v mi strovství se svými amatérskými klubovými celky a
tenisovou kariéru před se-. nulém roce dosáhla něko vyhrávali nad “ zbytkem světa’ ’ dvojcifernými výsled
bou. To si uvědomili i lika pozoruhodných úspě ky. A i když třeba říci. že Kanaďané neměli příliš
funkcionáři Mezinárodní chů a ve Wimbledonu by mnoho času (pokud se vůbec na zápasy připravo
vali) na sehrání, měli zase výhodu menších, užších
ho tenisového svazu IT F a la poražena až Američan
kluzišť, na kterých se hrálo. Bez ohledu na to: každý
při sestavování žebříčku kou Tracy Austinovou, tou sport má svůj výkonnostní vrchol, dál to pak už pro
nejlepších světových teni Austinovou, která patří stě nejde. Mužstva, která mají stejné podmínky, vý
sových'juniorů r. 1978 dali nyní i na turnajích “ senio- konnostně jednou dokáži dostihnout své bývalé uči
nyní Ivana Lendla na prvé rek’’ k hvězdám profesio tele. Ale jaký je rozdíl mezi profesionálními hráči
. americko-kanadské ligy NHL a tzv. hokejovými ama
místo, což je bezpochyby nálních tenisových kurtů. téry a ť už z SSSR, Švédska či Československa?
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Dvě vítězství znamenající prohru
SMĚŠNÉ HODNOCENt LYŽAŘSKÝCH SOÚTĚŽÍ
Kuyž. ve šveaskem středisku zimních sportů v Aare
skoncxiy tradični závody lyžařů alpských disciplin
(které oyiy posledním startem světové elity v predoiympijské sezóně v Evropě), muselo být konečně
každému jasné, jak nesmyslné a nespravedlivé je
nove hodnoceni ceiosezónní soutěže o Světovou trofej.
Vždyť velký suverén předolympijského období Švéd
Ingemar Stenmark nastupoval k dvěma závodům v
Aare coby druhý nejlepši lyžař celkové klasifikace
Světové trofeje (za Švýcarem Luescherem), nakonec
však klesl po obřím slalomu a speciálním slalomu na
třetí příčku, přestože obě soutěže v Aare vyhrál. A
muž, Kterého zde Stenmark porazil — Američan Phii
Mahre — se dostal na Stenmarkovo druhé místo.
Dal jsem si práci s tím, abych oklasifikoval všech
ny Stenmarkovy starty v letošní sezóně a dospěl jsem
k závěru, že ne 155 bodů, které má Stenmark v
oficiálním pořadí Světové trofeje, ale 310 bodů má
mít tento fenomální lyžař. A ty by znamenaly jeho
suverénní postavení v soutěži Světové trofeje; při
novém hodnocení, kdy se ďo soutěže o Světovou tro
fej započítávají. 3 sjezdy, 3 speciální a obří slalom,
i 3 kombinace, nemá Stenmark už několik týdnů na
ději na obhájení trofeje. Světovou trofej získá tento
krát závodník, který za celou sezónu vyhrál jeden-dva
závody, lyžař s 9 a možná i s více triumfy, Sten
mark, je odepsán. Na stupních nejvyššíeh míst bu
dou stát buď Švýcar Peter Lueseher, Američan Phil
Mahre čí Andreas Wenzel z Lichtnštejnu.
M uži

AARE (švédsko) — speciální slalom: 1. Ingemar
Stenmark, 2. Phil Mahre (USA), 3. Gustav Thoru
(Itálie), 4. Steve Mahre (USA), 5. Christian Orlainsky (Rakousko — 17 let), 6. Peter Papangelov (Bul
harsko) — obří slalom: 1. I. Stenmark, 2. Phil Mah
re, 3. Jaeques Luethy (švýcarsko), 4. Leonhard
Stock (Rakousko), 5. Heini Hemmi, 6. Werner Rhyner (oba Švýcarsko).
Celková klasifikace před závěrečnými závody v
USA, Kanadě a v Japonsku: 1. Peter Lueseher (Švý
carsko) 181 bodů. 2. Phil Mahre (USA) 155 b., 3.
Stenmark 149 b., 4. A. Wenzel (Lichtnštejn) 124 b.,
5. Piero Gros (Itálie) 105 b., 6. Leónard Stock (Ra
kousko) 104 body.
Ženy
Závěrečný závod na evropské pevnině (před odle
tem do zámoří) absolvovaly v jugoslávském Mari
boru, kde na pořadu měly speciální slalom. Vyhrála
ho obhájkyně Světové trofeje Hanni Wenzelová z
Lichtštejnu před mladou západoněmeckou lyžařkou
Christou Kinshoferovou a Italkou Marie-Rose Quariovou. Rakúšanka Annemarie Moserová-Próllová mě
la sice v závodě pád, v celkové klasifikaci Světové
trofeje vede však dosud soutěž s 211 body, ještě
Sbodovým náskokem před H. Wenzlovou.
RYCHLOBRUSLENÍ — DOMÉNA USA
Rak před olympijskými zimními hrami v americ
kém Lake Placid ovládají reprezentanti Spojených
států všechny vrcholné světové podniky rychlobruslařů a rvcblobruslařek. V mužích je suverénnem ová
lových drah 201etý Američan Eric Heiden, který se
stal v Oslo mistrem světa ve velkém rychlobruslařském čtyrboji a týden nato v bavorském Inzellu i
světovým mistrem v rychlobruslařském sprintu. Zvý
šil tak svou kolekci zlatých medaili světových mistrov
ství od r. 1977 na osm.
Jeho o rok mladší sestra Beth Heidenová vyhrála
v holandském Haagu mistrovství světa ve velkém
čtyrboji žen (na 500 m, 1.000 m, 1.500 m a 3.000 m)
a na světovém šampionátu sprintérek v bavorském
Inzellu byla druhá za svou 271etou krajankou Leah
Muellerovou (podruhé od r. 1974 mistryní světa), man
želkou olympijského přeborníka na 1.000 m z OH r.
1976 v Innsbrucku Američana Petra Muellera.
(Pokračování na str. 11)
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