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A ZABtDNtNOSl
Kareí Wendt

Kdyby přitom neumírali lidi, byla by to zábava
téměř operetni, jeaen režim požira své občany a
aruhy, který se krmí touže stravou, řekne — za
to tě potrestám. Třetí, který šlape po poddaných,to
Ročník XXIX
Melbourne 2. dubna 1979
Číslo 7. tožné, se n a to chvíli divá a pak začne trestat druhý
režim, protože ztrestal prvm. Čtvrtý režimní dvoj
nik čeká “za lajnou” a vyhrožuje, že se do toho
Zemědělství a zábavné výlety do zahraniční politiky v čs. tisku
vioži a také on začne trestat trestající.
. Vřava kolem jihovýchodní Asie je hlučnější a
hlučnější. Vedle kulek létají obvinění, komuniké a
vysvetlení. A co je na tom nejzajímavějšího, všich
ni zúčastněni nejenže sborově lžou, ale také sborově
Ve dnech 21. a 22. března zasedal ve Španělském sále Pražského hradu stranu nadále zářným pří mluví pravdu.
Komunisté v Kambodže lžou, když tvrdí, že ne
ústřední výbor Komunistické strany Československa, na jehož oficiálním progra kladem a lze proto počítat
mu bylo bilancování vývoje československého zemědělství za uplynulých 30 let, s vládním zásahem proti vraždí své občany. Komunisti z Vietnamu lžou, když
dokazují, že ne oni, aie domácí odboj způsobil pád
tj. od násilné kolektivizace až po současnou dobu, a dále řešení problémů, jak družstevním “kapitalistic Poi Potový řeznické vlády, čínští komunisté lžou,
docílit zvýšení pracovní iniciativy, aby byl splněn státní plán — pro širší ve kým choutkám’’, s tím, že když označují svou invazi Vietnamu za obrannou
řejnost tedy témata dost nezáživná. Jejich prezentování, připravené předsed si členové některých zá akci. A sovětští komunisté lžou, když vyhlašují, že
nictvem strany a přednesené M. Jakešem, zabralo přešlo velkou část jednání možnějších JZD dlouho ne dodrží smluvní závazky k Vietnamu a že jim jde
jenom o zapuzení agrese.
a pak několik stránek denních listů.
udrží poměrně dobrou fi Současně však mají všichni pravdu, když s nataže
Socializace zemědělství režimu méně závislá slož moc Sovětského svazu by nanční situaci — po dobré ným ukazovákem volají jeden na druhého: “Ty, ty,
probíhala ovšem podle ka, jakou tvořili samostat ly pro nás nejen v těžkých loňské úrodě —, že stoup ty a ty jsi útočník.”
Všichni totiž, v souladu s charakterem ideologie,
přednesené zprávy řádně ně hospodařící zemědělci, začátcích, ale i v celém ne tlak na další sdružová
kterou vzývají, opravdu jsou útočníci. Komunismus
ní
dosud
samostatných
a došlo k ní v nejvlastněj stejně jako nesměli zůstat třicetiletém období velkou
zaznamenal úspěchy. Přeskočil moře, hory a hra
ším zájmu státu. Zjistil to samostatní řemeslníci ne pomocí a významným JZD, při němž bude snaz nice. Rozrostl se geograficky. Džungle, které kdysi
už před 30 lety IX. sjezd bo jiní podnikatelé. "P ří zdrojem poučení při prá: ší kontrola skutečných vládly uvnitř jednotlivých stran, zmezinárodněly.
KSČ, když se rozhodl rea klad a zkušenosti sovět ci na tomto historickém příjmů a bude možný Dravci, kteří se včera požírali navzájem v malém,
daňový postih úměrný požírají se teď ve velkém a dávají novým ozbroje
lizovat Leninův družstevní ských komunistů, kolchozu díle", říkal Jakeš.
ným srážkám nový charakter.
plán. Ve zveřejněném re a sovchozů a bratrská po
Sověty zůstanou pro (Pokračování na str. 2)
Byly doby, kdy se dal téměř v každé válce bez
ferátu nebyla ovšem ani
pečně zjistit útočník i napadený. Dnes to není tak
jednoduché. Ve válkách hrdlořezů se společným ideo
zmínka o tom, že diktatu
Prvá encyklika pápeža Jána Pavla II.
logickým jmenovatelem neexistují už oběti ve starém
ra nemohla připustit, aby
smyslu. Jsou jenom útočníci. Obětí zmezinárodněnév zemi zůstala poměrné
ho -komunistického pokroku je lidský “kanónfutr’’
nezávislá nebo na vládním
všech válčících stran, který nemůěe ani vyhrát, ani
Od minulého storočia si rímski pápeži zvykli obra prohrát, ať válka dopadne jakkoliv. Vítězná může
cať sa na veriacich, kňazov, biskupov a na celý svet být pouze s t r a n a a tam, kde vyhrála s t r a n a ,
Jugoslávské hříchy
tzv. encyklikami, čiže okružnými listami, v ktorých prohráli lidi. .
zaujímajú postoj k páľčivým problémom doby. Nie
“Kdyby byl celý svět komunistický, musel by být
Uveřejnit v čs. novinách jiné než oficiální stáno ktoré z týchto dokumentov prerástli svojím význa buďto ovládán jedinou imperialistickou mocností, ne
visko k mezinárodním událostem není snadné. Dojde-I mom dobu, v ktorej boli koncipované, tak napríklad bo by docházelo k nekonečné řadě válek mezi “m ar
k tomu, pak jde pravidelně o citát ze sovětských no encyklika Lva X III. "Rerum novarum" o sociálnej xistickými” vládci různých zemí .. .” , napsal Leszek
vin, často odborných novin, určených malému počti spravodlivosti, na podporu robotníkov v ich boji proti Kolakowski ve svém filosofickém díle “Hlavní prou
čtenářů. Proti citátům z tiskovin první země komu vykorisťovaniu, alebo okružný list Pia X I. "Quadra- dy marxismu” a jeho slova zní téměř věštecky.
nismu nemůže mít přece námitky ani ten krajní gesimo anno”, či Jána X X III. "Mater et magistra” Picassove holubici míru zůstala už teď jenom tři
nejoddanější čs. cenzoři
alebo Pavia VI. "Populorum progressio"; tieto tzv. brka na biskupu.
Tak se také stalo, že občan, krmený historkami < sociálne encykliky vošli do dejín ako ťažiskové teo
Člověk se zadívá na válečný prostor, ovládaný
protestu celého světa — kromě hrstky nenapravitel retické návody pre riešenie sociálnej problematiky ideologií, která zaručuje věčný mír a je mu divně
ných imperialistů — proti barbarskému napadení zce sveta z hľadiska kresťanského učenia.
u srdce. Když se nestřílí ve válce, střílí se do ne
la nevinného Vietnamu čínskými hordami, se může
vinných lidí u zdi v míru. A lidé už neutíkají, jak
Okružný list “Redemptor chodcov, iba štýl a prístup to bývalo, z otroctví do svobody. Utíkají z jednoho
dozvědět, že nejen kapitalisté mají jiný názor ne
události v jihovýchodní Asii než má Moskva. Prvn hominis” (“Vykupiteľ člo- k veci je iný, moderný, na teroru do druhého: z Kambodži do Vietnamu, z Viet
malou zmínku, že např. jugoslávské sdělovací pro veka” ), prvá encyklika úrovni potreby dnešnej si- namu do Číny, z Číny . . .
středky nereferují vždy' "správně’', následovalo jas
Smutné. Ani exulant však nemůže žít jenom plá
pápeža Jána Pavla II., tuácie.
Prístup
Jána
nější obvinění socialistické země. Např. čtenáři' praž
čem. I on se musí někdy také smát. Za předpokladu,
ktorá
vyšla
v
marci,
má
XXIII.
a
Pavla
VI.
k
týmského Svobodného slova se mohli 17. 3. dozvědět tuic
že v něm zoufalství ještě úplně neubilo smysl pro
výslovne pastorálnu pova- to otázkam bol viac vše- šibeniční humor, poskytne mu chmurné povyražení
zprávu:
"Komentátor listu Sovětskaja Rossija včera kriti hu. Pojednáva o základ- obecný, abstraktný, orga- západní politická scéna. Je zahnojena radikálními
zoval článek v jugoslávském časopise Start, který ných problémoch človeka nický. Metóda, ktorú voli- aktivisty,
jejichž hlavním znakem je pokrytectví.
tvrdí, že prý ještě v žádném státě na světě nebyl
Hemží
se
politickými,
pozorovateli, u nichž nic tak
plně vybudován socialismus, že 'konflikty mezi so našej doby, k tomu spôso- li bol postup od hora na nevyniká, jako krátká paměť. Zahušťují ji dobro
ciaiistickými státy nejsou náhodné' a mohou prý vy bom stručným, konkrét- dol. Ján Pavol II. ide srdeční klerici, jejichž neotřesitelná víra bledne vedle
ústit v klasické války jedněch socialistických zemi nym, pokrokovým, dyňa- opačnou cestou — od dola jejich neotřesitelné zabedněnosti. Kraluje jí ideolo
proti druhým. Časopis podává 'specifický výklad' mickým; „svojou jasnosťou na hor, od konkrétneho gicky motivovaný “liberální’’ akademik, který se
událostí v indočíně a snaží se zavírat oči před fakty,
vymyká popisu.
jež se mu nehodí. Snaží se postavit agresora a jeho nenecháva nikoho na po- človeka, jeho danej situáToho času se dívají na střílení v jihovýchodní
chybách.
Je
ovocím
dlhocie,
ktorá
stojí
priamo
v
oběť na stejnou rovinu. Svržený própegingský režim
Asii a vypadají ještě směšněji a pokrytečtěji než
v Kambodži vykládá řada jugoslávských sdělovacích ročnej pastorskej skúseno- strede ako východisko pä jindy, což je výkon vynikající.
prostředků div ne jako ztrátu pro mezinárodní so sti a prenikavých hlbo- pežovho náčrtu programu,
Radikálové mají problém, neboť není jednoduché
cialismus. Start předkládá věrolomný čínský útok
kých úvah o otázkach, v ktorom chce viesť svoj rozhodnout, které kolébce radikalismu věnovat ra 
na Vietnam v pegingském duchu a interpretuje agre
dikálně svou oddanost. Pol Potovým vrahům? Viet
si jako 'dočasnou odvetnou operaci’. Start pečlivě ktoré stoja v strede dnes- pontifikát, programu in- namským ředitelům -“převýchovnýeh” koncentrač
volí výrazy vůči Číně, vyhýbá se jakémukoliv kritic ného duchovného a spolo- tegrálneho humanizmu,
ních táborů? Sovětskému nebo čínskému imperia
kému hodnocení štváčské a rozkolnické linie Pekin čensko-politického diania.
Ján Pavol II., keď ho- lismu, popřípadě hegemonismu? Koho vyškrtnout z
gu na mezinárodním dějišti, ale nejednou otrávenou
vo svete.
Vorí o človeku, nemysli galerie božstev ze včerejška? Koho samojediného po
střelou namířil na SSSR a celé socialistické spo
sadit na pozlacený trůn?
Takto
tématicky
Ján
Papritom
abstraktne na celé
lečenství . . . "
Politický pozorovatel je na tom s ohledem na
Jugoslávie však "hřeší’' i jinak. Rudé právo se vol II. oadvädzuje síce na ľudstvo, ale na človeka — krátkou paměť trochu lépe. Včera říkal se zápalem,
16. 3. pozastavuje nad tím, že — jak informoval encykliky svojich- pred- (Pokračovanie na str. 2) že Spojené státy musí z Vietnamu. Dnes naříká bez
časopis Sovětská kultura — pořadatelé nedávného
uzardění, že je Amerika nerozhodná a tím i celý
bělehradského filmového festivalu dovolili promítat
Západ bez vlivu na nebezpečné události v jihový
film amerického režiséra M. Cimina "Lovec jelenů",
chodní Asii a obviňuje. slabošskou politiku Washing
PUBLISHDD by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
který dává "provokující a zkreslující pohled na ame
tonu. Včera psal proti “americkému imperialismu”
rickou válku ve Vietnamu". Zajímavé je, že když
ve Vietnamu. Dnes mu tam začíná pomalu vadit
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
tentýž film měl být předváděn na západoberlínském
imperialismus sovětský, ani ve snu ho však nena
Pty:
Lcd.,
23
Clifton
St.,
Richmond,
Vic.
3121
festivalu, sovětští a čs. zástupci festival na protest
padne, že mu tam kdysi také on usnadňoval cestuopustili, v Bělehradě však zůstali.
(Fokračování na straně 2)
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(Pokračovaní se str. 1)
zdaňování'
pracovníků
ostatních oborů. Předtím
ovšem se bude konat sjezd
Jednotných zemědělských
družstev, který se jedno
myslně usnese na urychle
ném “kroku vpřed” při
další socializaci venkova,
který bude žádat tvoření
velkých
zemědělských
komplexů po sovětském
vzoru slučováním dosud
samostatných JZD a stát
ních statků.
' Úvahy o zemědělství a
výživě, uveřejňované čs.
tiskem v souvislosti se za
sedáním ÚV KSČ a nad
cházejícím sjezdem JZD,
provázely v minulých tý
dnech dost zábavné vý
lety do zahraniční politi
ky. Nešlo jen o další ne
vybíravé útoky na čínské
agresory ve Vietnamu, ale
i zprávy a kritiky, které
právě v tisku diktátorské
ho režimu, podřízeného
mocnější diktatuře, vynik
nou.
Ták se čtenář země s
jednotnými kandidátkami
dovídá v komentáři nade
psaném “Nový trik s vol
bami” o připravovaných
volbách v Rhodesii: “Je
to jeden z dalších pokusů
Smithovy kliky předložit
připravovanou
volební
frašku jako širokou celoZPRAVY OSOBNI
DĚKUJI
všem přátelům a zná
mým, kteří mne v době
mé nemoci po autoneho
dě povzbuzovali květi
nami, přátelskými slovy
i obětavou péčí. Na pí
semná přání nemohu
ještě odpovědět, proto
tak činím aspoň tímto
způsobem. Všechny přá
tele srdečně pozdravuji.
Jana Tůmová,
Moorabbin, Vic.

národní akci a tudíž i ja
ko zcela legální postup
při předání vlády větši
ně.’’ Nejsou pochyby o
tom, že komunistický re
žim by zaručil v zemi
“prosazení vůle lidu’’ 99%
hlasů pro jednotnou vládní kandidátku, kdežto v
rhodéských volbách (o jejichž správnosti mohou
být pochyby) jednotná
kandidátka nebude.
Jinde se čtenář zcela
nezávislého státu dovídá o
cizím vměšování do vnitř
ních záležitostí — Afghá
nistánu. Rudému právu
(22. 3.) nejde samozřejmě
o vměšování Sovětským
svazem, to je samozřejmé
a lidem vítané, ale kontra-

(Pokračovanie zo str. 1)
jednotlivca, zasadeného v
časnosti
so
všetkými
aspéktami, duchovnými a
sociálnymi
potrebami
všetkých ľudí, žijúcich v
našej dobe. Pritom v stre
de existencie tohto člove
ka vidí Krista, ako jeho
vykupiteľa a ako zmysel
jeho života. Z toho odvod
zuje aj svoju základnú
premisu, podľa ktorej
cirkev, ak chce plniť svo
ju vlastnú úlohu, musí
sledovať úlohu Krista v
živote človeka našej doby.
Cirkev musí dôsledne
uznať prvenstvo a nadra
denosť
duchovna nad
hmotným, súčasne však
musí pomáhať človeku
rozvinúť
všetky
jeho
duchovné
a spoločen
ské dimenzie. Na túto vý
chodiskovú
požiadavku
Ján Pavol II. nadvädzuje
požiadavku ďalšiu, t. j.
povinnosť cirkvi angažo
vať sa za všestranný roz
voj človeka. Tu v tejto sú
vislosti vidí uplatnenie a

T R A V E L

14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3004
(roh Arthur Street)
Informujte se u nás o podstatně snížených
cenách letenek do Evropy a Ameriky
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuznýcl
OBRAŤTE SE S DÚVÉROU
(česky neb slovensky)
NA PANÍ E. WOLKovou
Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 528-1319

rešpekt základných, neodcuziteľných ľudských
práv ako podmiesku sise
qua non tak integrálneho,
rozvoja jednotlivca ako
spoločnosti a záruku spo
ločenského pokoja.
Potom pápež logicky
pristupuje k vyporiadaniu
sa s totalitnými režima
mi, ktoré potláčajú ľudské
práva. Odsudzuje ich a
pranieruje ich výčiny, čím
nadvädzuje na encykliky
svojich predchodcov, kto
ré odsúdili komunizmus,
nacizmus a fašizmus. Štát
na moc má len vtedy zmy
sel, keď je v službe ľud
ských a občianskych práv;
v tejto súvislosti Ján Pa
vol II. odsudzuje politický
systém moci, v ktorom
jednä skupina vládne nad
celou spoločnosťou, v kto
rom napríklad ateisti, kto
rí sa uchopili moci, dekla
sujú veriacich na druho
radých občanov. Ján Pa
vol H. analyzujúc moder
nú spoločnosť, stavia sa
kriticky k nespravodlivo
stiam kapitalizmu a od
sudzuje konzumerizmus,
t. j. konzum ako hlavnú
normu spoločnosti a jej
života, pretože konzum dá
va človeku našej doby len
iluzórnu slobodu, v skutoč
nosti ho však zotročuje.
Na bohaté štáty pápež
apeluje, aby pomáhali me
nej vyvinutým národom,
aby sa stárali o spravodli
vejšie rozdelenie bohat
stva zeme, a aby chu
dobným národom posielali
skôr 'to, čo potrebujú k
životu, ako zbrane.

2. 4. 1979

žoazie a přes zlobu a bez
mocný vztek těch, kdo od Zloba, násilí a zabedněnost
nás utekli a slouží ted’
(Pokračování se strany 1)
Zpolitizovaní klerici jsou nápadní hlavně mlčením
proti své vlasti” (RP 23,
a nepřítomností v ulicích, kde kdysi světili kamení
3.).
okna amerických konsulátů. Ještě včera dodá
K rozšiřování protičes- pro
vali auru poctivosti radikálním šarlatánům, když mí
koslovenských lží se pro sto růžence mumlali desátky zmrzačeného pacifismu:
půjčuje např. takový pair válka je nemravná, zastavte vojnu ve Vietnamu,
Bettino Cráxi, generální škaredí Američani ven, aby se hodní Vietnamci ze
tajemník Italské sociali severu mohli chytit za ručičky s jižními bratry a
zpívat v mírové selance tra-la-la. Dnešní válka ve
stické strany. “Jeho blouz-' Vietnama jejich pacifismu zřejmě nevadí. Když prá
nění plodí lži, které smě vě nežehnají teroristům v Africe, klečí pod křížem,
řují k politickým cílům,: na kterém Kristus dozajista vzdychá, jak v tom
nad nimiž nelze mávnout starém vtipu s žadonícím Adolfem: “Máte štěstí,
že mám přibité nohy.”
rukou. Jsou všechny za
Západní politický kabaret vrcholí oním nepopsa
kalkulovány do antikomu-1 telným tvorem, který probouzí v exulantu hlubokou
nistické propagandy, kte-i úctu k nevzdělanosti, tzv. “liberálním akademikem” .
rá má v italských sdělo-| I on, prosáknut tradicí obdivu k iliberálnímu komuvacích prostředcích široký ttžsmo, přešlapuje v mírných rozpacích, neboť koho
obdivovat a dávat za vzor teď, když se nám vzory
prostor.’’ Jeho přítelem je; pustily jeden do druhého? Akademický mozek však
prý Jiří Pelikán, “placený navzdory těmto rozpakům úplně neustrnul. Zaskří
pal namáhavě a sám sobě vysvětlil své nehoráznosti
americkou CIA’’.
ze včerejška tím, že našel pravého viníka za kam
Naštěstí, uzavírá RP bodžská jatka, za vietnamské koncentráky, za čín
odvážně, “lež je chromá, skou invazi. i za sovětské hrozby. Objasnil také,
proč nastoleni té idylické ideologie, která odstraňuje
na obě nohy” .
iřídní tření i národní záště a zajišťuje věčný mír,
způsobilo -válku. To všechno dokázal akademik aka
demicky.
Bystrý a vnímavý čtenář již asi pochopů, že viny
jsou, jako vždycky, když se někde děje nějaká ne
Starosť o konkrétneho plecha. Spojené státy, které nyní soutěží s meziná
človeka našej doby vedie rodním židovstvem (pardon, sionismem) o tradiční
Jána Pavla II. aj keď roli oběhách beranů. Ony to jsou, kdo svou nekalou
rozoberá vnútorné problé u éerreicí vehnaly Vietnam do náručí Moskvy, způ
sobily i^srcblieký exodus, persekuci vietnamských
my cirkvi, jej kresťanskú Číňanů, spory o čínsko - vietnamské hranice i sta
identitu. Žiada od nej, aby letí stará nepřátelství mezi národy jihovýchodní Asie.
sa stále viac stotožnila s Ony to bez pochyby jsou, kdo docela určitě znetrojitou funkciou Krista, Eěfiiy prkýnko na pisoáru prof. sociologie a politic
kých wěů v Berkeley, Melbourne, Oxfordu či na Sor
t. j. ako proroka, ako kňa bonně.
Opy to jsou, kdo nastražily na chodníku čer
za a ako kráľa. Vernosť stvý lidský' trus, na němž si učenec, kráčející z
učeniu, obnova liturgie. “kaitiipnsnř’. včera večer rozbil hubu . . .
dynamizmus sviatostí, to
Ale vraťme se k místu akce.
Třetí vietnamská válka polevila, ale neskončila.
všetko musí byť zviazané
s ustavičnou službou cirkví V rázných formách a různé intenzitě bude trvat dál.
človeku, najmä chudobné Je ä é nebylo rozhodnuto, kde leží hranice, kdo je
vetaocraským pánem oblasti, která verze komunismu
mu. V prítomnosti matky bode v ítě z n á L id é budou dále umírat za Marxe,
Božej Márie v Cirkví vidí jaks kdysi rairirali za císaře, utíkat před útlaky kopápež záruku istoty, že í B s ä B , jako kdysi utíkali před útlaky koloniacirkev splní verne svoji Bsseb,. trpět, jako netrpěli nikdy předtím.
úlohu. Tu sa odráža tiež A z blahobytného bezpečí opovrhované demokracie
toshao o a vzdory do očí bijícím důkazům a všemu
jedna zo základných črt zdravému rozumu dále žvanit političtí pozorovatelé
pontifikátu Jána Pavia bez pamětí, radikálové bez .důvodů k radikalismu,
II., jeho osobitná úcta k boží n o bez špetky boží inteligence a liberální
akademici,, liberální čistě akademicky.
Matke Božej.
Závěsem sžračně . . .
Prvá encyklika Jána
Béďa: Vzor pokroku je na Východě. Kolébka kul
Pavla II. zvýrazňuje takto tury n a Západě. Východ? Nebo Západ?
starosť hlavy katolíckej
Staáečaest: Na jedné straně utrpení, útlak a síla
cirkvi o človeka, o ľud bajoneta, n a druhé zabedněnost, pokrytectví a síla
stvo, o cirkev na úrovni proceď. .
Povzdech: Mezi tím jsme kdysi chtěli být mostem?
potrieb súčasnej doby. na
Objev mkoižv nový, ale zapomínaný: Největším. konci druhého tisícročia repříteíiHE člověka není ani zloba, ani touha po
kresťanského
letopočtu. moci. ani násilí- ani zparchantělá ideologie, ale
bezmezná' b l b o s t ,
která jim vyChce, aby cirkev a kre b l b o s t ,
sťania si naplno uvedomili šiapává cestu do světa.
a uskutočnili svoju úlohu
v strede dnešnej spoločno
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
sti, v službe skutočného
integrálneho oslobodenia
BORONIA
každého jej člena skrz
Krista, ktorý je pravým
CONTINENTAL BUTCHERS
obrazom človeka a súčas
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
ne prameňom i zárukou
(roh Boronia Roadl
jeho oslobodenia. Iba čas
ukáže, či sa Ján Pavol
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
II. týmto svojím dynamic
Vedeme jen kvalitní maso
kým programom presadí
a všechny druhy uzenin.
či vyvedie cirkev z dote
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
rajšej letargie a či ju pri
jakosti zboží a dobré službě.
vedie k novým brehom.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
-š-

REDEMPTOR HOMINIS

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII

NC

revolučními živly, žoldné
ři, spiknutím protilidových
sil, které vyvolávají nepo
koje. Za tím vším je “protiafghánská propaganda
vedená Spojenými státy,
Británií, NSR, Egyptem a
také dalšími reakčními
arabskými režim y. . . A
Peking zastavil veškerou
pomoc Afghánistánu a mí
sto toho vydatně pomáhá
afghánským protivládním
silám . . .”
Proti
Československu
pak nepřátelská propagan
da rovněž neumlká. Cizin
cům se dostávají “jen ku
sé informace o naší sou
časnosti, mnohdy ještě
filtrované přes třídní ne
návist své vládnoucí bur-
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Nemravné obrázky a dr. Mravec

— Cbaztisté se rozhodli přechodem do Rakouska. — V Jihomoravském kraj
.BBĚrmt těžký úděl svých — V Československu byiy bylo loni uleveno as
Hiferach dr. Hejdánka, zřízeny dva nové pracovní 3.000 divočáků.
Marty Kubišové a Václa tábory a to v Želliezov- — Čs. a maďarští zástup
va Havla, vystavených ne cích na jižním Slovensku ci - vládních výborů pr<
ustálému policejnímu šika a v Kuřími u Brna.'
cestovní
ruch
jednal
nování, odposlouchávání — V Praze došlo k výmě o vzájemném cestovnírr
hovoru a sledování, a zá ně nót mezi náměstkem ruchu. K jednání došle
roveň “přeskupit síly v ministra zahraničních vě zřejmě v souvislosti s
souvislosti s novým přístu cí Z. Trhlíkem a západo- rozhodnutím
maďarské
pem Charty k její budoucí německým chargé ď affai vlády zrušit vízovou povin
činnosti” . Novými mluvčí res v Československu dr. nost do Rakouska a ji
mi Charty 77 se stali 32- M. Giesderem o schvá ných západních zemí. Ce
letý filozof Václav Benda lení dohody mezi vládami stovní ruch z českosloven
(nyní topič), 421etý bývalý obou států o kulturní spo ska do Maďarska má se
novinář Jiří Dienstbier a lupráci podepsané v Bon proto nadále rozvíjet “pře
381etá překladatelka Zde nu 11. 4. 1978. Tím vstou devším organizovaně’’.
na Tominová (manželka pila dohoda 16. 3. 1979 v — V druhé polovině břez
filozofa Julia Tomina).
platnost.
na byla na pětidenní ná
— V Československu je —. V Československu je vštěvě Indie delegace Ú\
165.000 funkcionářů pio nyní asi tisíc výpočetních KSČ vedená Vasilem Bi
nýrských organizací, kte středisek, ve kterých pra 1’akem. Účastníci byli ho
ré mají skoro V-h miliónu cuje 55.000 lidí na asi sty Národní rady Komuni
členů — pionýrů a jisker. 2.000 počítačích, z toho stické strany Indie.
— V Praze se konalo 1.255 číslicových. Avšak — Největší podzemní jeze
slavnostní shromáždění u “odpovědní pracovníci v
s barevně
příležitosti 14. výročí pa některých případech ani ro v Čecháchvodou
je v
lestinské revoluce. Zúčast nevědí, co všechno by prosvětlenou
Jezerním dómě krasové
nili se vedoucí pražského mohli od výpočetní techni jeskyně
v Božkově u Se
zastoupení Organizace pro ky požadovat, aby se zkva mil.
osvobození Palestiny Atek litnilo řízení a tím i vý
Abu Bakr, tajemník Čs. roba”, stěžovali si odbor — Plénum městského vý
výboru solidarity s národy níci na pražském semináři boru NF v Praze konstato
Afriky a Asie J. Krejčí, o výpočetních střediscích. valo, že Pražané odpraco
velvyslanec
Vietnamské — Už 15. března měl vali loni ve prospěch hlav
socialistické
republiky zvláštní zasedání ústřední ního města 24.6 miliónů
Nguyen-tien-Thong a dal výbor Svazu čs.-sovětské brigádnických hodin, čímž
překročili své původní zá
ší.
ho přátelství, kterému
— V Hradci Králové se předsedal místopředseda vazky téměř o 25%. .V
konal XVII. ročník festi ÚV a předseda Sněmovny prvním týdnu měsíce dub
valu českých a sloven- národů Dalibor Hanes, na budou Pražané praco
kých filmů. Tři hlavní aby zahájil přípravy k le vat na jarním úklidu mě
ceny — “Ceny Čs. fil tošním oslavám v rámci sta. Očekává se také, že
mu” — získaly snímky Měsíce čs.-sovětského přá v letošním roce bude v
“Balada pro banditu’’ re telství, tj. k oslavám v Praze získáno 25.000 bez
příspěvkových dárců krve.
žiséra V. Síse, “Zlaté ča listopadu tr.
sy” slovenského režiséra — Předseda českého ÚV — V Bratislavě se konal
seminář,
š. Uhra a “Mladý muž a Svazarmu
generálmajor celoslovenský
bílá velryba’’ režiséra J. M. Vrba prohlásil noviná “zaměřený na otázky po
Jíreše. Zvláštní cenu udě řům, že Svazarm se podílí litiky současného maoisticlila porota filmu “Tajem nejen na branné výchově kého vedení Číny” .
ství Ocelového města’’ re obyvatelstva, ale jeho čle — V soutěži na návrh
žiséra L. Ráži.
nové, jichž je v českých pomníku J. Wolkrovi v
— Novými čs. velvyslanci zemích více než půl mi Praze udělila porota první
byli jmenováni: Jaroslav liónu, pomáhají také ná cenu společnému návrhu
Žantovský v Řecku, Ján rodnímu
hospodářství. sochařů šonky a Hanzla
Janík v Portugalsku, Mi Tak loni odpracovali 6V2 a ing. arch. Poláka.
loš Veselý v Angolské li miliónu brigádnických ho — V Bratislavě zemřel ve
dové republice a M. Vojta din, odevzdali 5.000 tun věku 76 let hudební skla
v Kubánské republice,
odpadových surovin a vy datel prof. Michal Vilec.
— Gustav Husák udělil sázeli 73.000 stromků a — Do ústřední ohlašovny
státní vyznamenání za sta keřů.
a úložny v Tmavě došlo
tečnost 171etému telefon — V Severomoravském loni na 3.000 nedoručitel
nímu manipulantovi VI. kraji je zapojeno 230.000 ných poštovních hafíků
Grúzovi z Břeclavi za to. občanů do zájmové bran — “Předseda revoluční
že loni v listopadu přispěl né činnosti.. Úspěšně se rady a vlády Afganské
k zadržení tří mladistvých tam
rozvíjejí
masové demokratické republiky N.
z Ostravska, kteří si v y  branné sporty, soutěže, M. Tarakí vydal dekret o
nucovali volný průjezd závody a celostátní bran dalším rozdělení půdy bezmikulovským hraničním ná hra “Vždy přípraven”. zemkúm, malorolníkům a
kočovníkům v 10 provin
ciích země. Každý, kdo
vlastní více než 30 džeribů půdy (1 džerib je 0.2
hektaru), musí odevzdat
přebytek státu. V první
etapě pozemkové reformy
byla půda přidělena 11.000
rolnických rodin
in
formují čs. noviny. Mnozí
čtenáři tamních novin si
jistě připomenou, že v
Československu se. půda
také nejdříve přidělovala
do soukromého vlastnict
ví.
odbornicí v optice
— Konservatoř v Brně
otevře v září 1. ročník hu
220 LYGON S T R E E T , CA RLTO N , 3053
dební a taneční školy.
Télephone: 347 5242
— Režisér Jaroslav Sou
kup připravuje natáčení

L. & G. Pergl

Rakouský prezident v ČSR
Oficiální návšiěvě spolkového prezidenta Rakouské republiky dr. R. Kirschlägera, která se uskutečnila ve dnech 12. až 15. března, věnovalo Československo
více pozornosti než návštěvě hlavy soudružského státu, což už je sama o sobě
okolnost mimořádná.
Přehlídky čestných stráží, vlajkosláva, bankety, pokládání věnců, prohlídky
okrášlených podniků, muzeí a galerií, slavnostní přejmenování Budějovické ulice
v Praze 4 na ulici Vídeňskou, symbolické předávání klíče od města pražským
starostou, pionýři s květinami všude po ruce a řeči a řeči, v nichž kladen je důraz
na dávné přátelství obou sousedních zemí.

Společné komuniké vy
dané v Praze před odle
tem rakouského preziden
ta a jeho doprovodu k n á
vštěvě Bratislavy, se zmi
ňuje též o jednáních, kte
rá probíhala ve dnech ofi
ciální návštěvy: jednání
ministrů zahraničí obou
zemí “o aktuálních otáz
kách vztahů mezi oběma
zeměmi” a o rozhovorech
rakouského spolkového mi
nistra pro obchod, živno
sti a průmysl s čs. před
staviteli o vzájemných ho
spodářských vztazích. Za
tímco zahraniční ministři
oznámili, že přikládají
velký význam ' politické
výměně názorů a osobních
kontaktů na všech úrov
ních — kontaktů členů
vlád, odborů, různých or
ganizací aj., hospodářští
odborníci zjistili, že “me
zí ekonomikami obou zemí
existuje ještě mnoho ne
využitých možností, zvláš
nového senzačního filmu,
který se bude jmenovat
“Stav ohrožení” . Má to
být popis života pohranič
ního útvaru SNB v době
před 30 léty, kdy se lidé
pokoušeli prchat za hra
nice.

tě ve výrobní kooperaci a
že je třeba soustavně v
hospodářské oblasti zlepšo
vat podmínky a odstraňo
vat překážky” . Z komuni
ké dále citujeme:
“Obě strany se shodly
v tom, že humanitární
otázky budou i nadále ře
šeny v souladu se všemi
ustanoveními Závěrečného
aktu konference o bezpeč
nosti a spolupráci v Evro
pě.”
Vysvětlovat tato ustano
veni smějí si ovšem obě
strany nadále po svém.
Rovněž Bratislava přija
la rakouské hosty v plném
lesku. Na slavnostně vy
zdobeném letišti vítal ra
kouské představitele jako
první předseda vlády Slo
venské socialistické repub
liky P.'Colotka a hlavním
hostitelem při banketu byl
předseda Slovenské národ
ní rady V. šalgovič (ne
slavně známý pracovník
ministerstva vnitra ve
dnech okupace Prahy v
srpnu 1968) s chotí.
Už předtím v Praze
přijal Gustáv Husák po
zvání k reciproční návště
vě Rakouska, k níž má
dojít později.

Čs.-polská spolupráce
Začátkem března vyšlo v Československu první
číslo časopisu Polsko a my. Časopis, který má
vycházet měsíčně, je vydáván skupinami z okru
hu Charty 77 a polského výboru KOR. Je to další
důkaz, že se režimu nepodaří potlačit hnutí za
lidská práva.
Časopis má přinášet informace o kulturních a
politických událostech v Polsku na podporu lepšího
vzájemného porozumění mezi oběma národy. V
úvodu se praví: "Jestliže si chce nezávislá ob
čanská iniciativa ve Východní Evropě udržet ži
votnost, je třeba rozšířit spolupráci doma i se
zahraničím,'' a dodává se, že spisovatelé z Pol
ska i Československa budou do tohoto neoficiální
ho časopisu přispívat jako výsledek ustavení pra
covní skupiny mezi Chartou 77 a polským KOR.
Jak bylo již dříve oznámeno, československá a
polská policie znemožnila československo-polské
setkání v říjnu minulého roku na hranicích v
Krkonoších a mluvčí Charty 77, Jaroslav Šabaía
byl proto odsouzen na devět měsíců do vězení.
(RSČ)

Vídenská televize přiná
šela přímé záběry z ná
vštěvy. Komentátoři vy
zdvihovali důkladnou pří
pravu na rakouské hosty,
včetně vládních rezidenci,
které byly dány dr. Kirchslägerovi a jeho doprovodu
k dispozici, a “které by
jistě vyhovovaly nárokům
petrolejářských šejků”,
Do dnů slávy a příprav
budoucí spolupráce pře
nášené
ze sousedního
Československa však ve
Vídni dost dobře ne
zapadl článek místního
Kuriéra, který referoval o
příhodě v místním obcho
du pornografickým mate
riálem. Dostavil se tam ci
zinec, choval se poněkud
podezřele a protože jsou
v tom obchodě na podezře
lá individua asi připrave
ni, majitel si cizincovo
chování zachytil na film
— aspoň to, jak obezřetné
strká věci s pultu bez pla
cení do kap'es. Když byl
cizinec při východu z ob
chodu zastaven, mluvil
anglicky a námitkám ma
jitele odmítal rozumět. Za
volaná policie jej předved
la na strážnici, kde odmí
tal vypovídat a ohrazoval
se diplomatickou imunitou.
Nakonec však musel při
pustit prohlídku kapes, při
ráž byly nalezeny dva por
nografické magazíny, kaž
dý v ceně 170 sehillinků.
Z předloženého diploma
tického pasu policie zjisti
la, že šlo o 461etého prv
ního tajemníka českoslo
venského velvyslanectví s
příhodným jménem dr.
Mravec. Vzhledem k je
ho diplomatickému posta
vení jej policie prozatím
ně propustila, ale hrozil
mu soud a 30.000 schillinků pokuty nebo 6 měsíců
vězení. Během 3 dnů však
dr. Mravec z Vídně zmi
zel. Československé úřa
dy pravděpodobně uhradi
ly těch 30.000 sehillinků a
dr. Mravec se už asi ne
dostane do diplomatické
služby v zemi, kde jsou
k maní nemravné obráz
ky.
-D-
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Zaujímavý postoj sovietskych akademikov

Tajné hlasovanie v Moskve

DUBEN 1979
Jarka Vlčková

• Na Olšanských hřbitovech odpočívá Tomáškův žák.
znamenitý český klavírista Alexander Dreyschock,
který dosáhl skvělých úspěchů ve všech evropských
zemích, zejména v Rusku, kde še stal r. 1862 pro
fesorem klavíru na konservatoři v Petrohradě a r.
1865 carským dvorním pianistou. Když v -dubnu 1859
pořádal v Praze koncert, Dalibor ocenil jeho výkon
slovy: “Dreyschoc-k hrál pátý koncert od L. Beetho
vena a osvědčil patrně, jak vysoko strmí co do
pojmutí ř provedení skladby té nad virtuosy, které
jsme dosud slyšeli. Dreyschock proniknul všechny
tajiny krás koncertu tohoto a podal nám svým ne
výslovně dokonalým přednesem úplně ducha této mi
strovské skladby, ano podal nám ho s takovým
cituplným přednesem, že si ho sotva Beethoven mysliti m ohl. . .” Konkurent Liszta a Chopina, Alexan
der Dreyschock zemřel 1. dubna 1869.
• _1. 4. 1899 zemřel virtuos na flétnu a pastýřskou
píšťalu, hudební skladatel Xaver František Vodrážka, který pocházel z Kardašovy Rečice.
• 2. 4. 1844 zemřel slovenský skladatel a hudební
pedagog Mikuláš Moyzes.
• 3. 4. 1669 se narodil architekt a stavitel Mořic
Grimm, který požádal r. 1704 v Brně o měšťanské
právo a jehož činnost je zde doložena od roku 1713.
Mezi jeho hlavní brněnské stavby patří přestavba
minoritského kostela a přilehlá stavba loretánské
kaple s' ochozem a svátými schody.
• Erbenovu vezdejší pouť i jeho slovesné dílo sto
poval a spoluprožíval do posledních kročejů nástupce
Arna Nováka n a Masarykově universitě v Brně Anto
nín Grund, který se narodil 3. 4. 1904 v Praze. Vě
dec, na oko uzavřený, měl vždy vřelý poměr k oso
bám, jimž věnoval píli vydavatele nebo pořadatele,
ať již k šlejharovi či mladistvému šaldovi.
• První český hudební festival byl uspořádán ve
dnech 3 . - 5 . dubna 1904 v hale průmyslového praž
ského výstaviště a byl spojen se sjezdem Ústřední
jednoty zpěváckých spolků českoslovanských. Festival
byl zahájen slavnostní premiérou Dvořákovy Svaté
Ludmily, kde účinkovalo 1.600 pěvců. Orchestr Čes
ké filharmonie na tomto festivalu řídil Oskar Ned
bal.
• Ve Veselí nad Lužnicí je známé Weissovo blaten
ské museum. Karel Weiss, který zemřel 4. 4. 1944,
byl znám i jako horlivý sběratel a vydavatel blaťáckých písní. Za jeho života bývaly oblíbeným místem
jeho pobytů Stachy na Šumavě, odkud vycházel do
dalekého okolí, aby zaznamenal co nejvíce dokladů
dávné a tehdy ještě živé lidové tvořivosti v rozsáh
lém díle Český jih a Šumava v písni. Dnes odpočívá
na pražském hřbitově Na Malvazince nedaleko hrobů
spisovatele Jakuba Arbesa a sochaře čeňka Vosmíka.
• Dlouholetý předseda SVU Mánes, architekt Ota
kar Novotný zemřel 4. 4. 1959 v Praze. Pozoruhodné
jsou jím navržené náhrobky — rodiny Novotných na
Olšanech a Gutfreundův na vinohradském hřbitově
— a návrhy hřbitovů v Pelhřimově a Hradci Krá
lové.
• 5. 4. 1909 se narodil akademický sochař Jindřich
Severa, který jedno ze svých děl, Ukřižovaného, vě
noval nové katedrále v Coventry.
• Autorovi Fantastických povídek, Hořkého románu,
Loupežníků na Chlumu, kolínskému rodákovi Karlu
Legerovi, věnoval posmrtnou vzpomínku další kolín
ský rodák Otakar štorch — Marien v třetím díle své
trilogie (Tma a co bylo potom). Karel Leger se
narodil v Kolíně 21. 9. 1859 a zemřel zde 5. 4. 1944
a je pochován na zálabském hřbitově. Několik jeho
pros s kolínskou tématikou bylo určeno mládeži: Lou
pežná výprava po Labi, Pan purkmistr a studenti,
Z minulých věků. Legerovi věnoval poutavou kapi
tolu “Modrá hvězda’’ František Hampl v Dobrodruž
ství Jaroslava Seiferta.
• český sběratel slezských písní Antonín Brotan
zemřel 5. 4. 1949.
• U příležitosti oslav 100. výročí narození Jana Sva
topluka Přešla uspořádal Spolek českých chemiků
sbírku a postavil na vyšehradském hřbitově pomník
zakladateli české přírodovědy i jejího názvosloví.
Hrob jeho přemístěn z Olšanských hřbitovů a uložen
(Pokračování na straně 8)

V marci volila sovietska Akadémia vied nových členov i dopisujúcich čle
nov na svojej výročnej schôdzi. Na tejto udalosti by nebolo nič zvláštneho,
veď všetky akadémie na svete voľbami nových členov dopľňajú svoje rady,
respektíve ich rozširujú. Isté však je, že je v Sovietskom zväze mimoriadnou
udalosťou, ak pri voľbe do takej chýrnej inštitúcie prepadne kandidát pre
sadzovaný sovietskou komunistickou stranou, ba ak je tento muž dokonca
členom ústredného výboru. Ako sa to prihodilo, o tom referoval francúzsky
denník Le Monde na základe správy svojho dopisovateľa v Moskve.

15. marca zamietli čle
novia Akadémie vied So
vietskeho zväzu kandidatú
ru Sergeja Trapeznikova,
ktorý sa uchádzal o člen
stvo v akadémii a ktorý
má dôležité funkcie v apa
ráte komunistickej strany
a štátu. Ako píše Daniel
Vernet, moskovský dopi
sovateľ denníka Le Mon
de, Trapeznikov prepadol,
pretože mu chýbali ku zvo
leniu 4 hlasy. Bo! jediným,
z 24 kandidátov, ktorého
stihol tento osud. Je prav
da, že skôr, ako sa stal
v roku 1976 dopisujúcim
členom akadémie, pokúšal
sa už niekoľkokrát m ám e
o plné členstvo. Sergej
Trapeznikov (a toto meno
si netreba pliesť s Vadimom Trapezníkovom, kto
rý je riadnym členom aka
démie) má 67 rokov, je
historikom a šéfom vedec
kého a vysokoškolského
oddelenia v ústrednom vý
bore strany od roku 1965.
Je zároveň i členom ústredného výboru, poslan
com Najvyššieho sovietu
a až do februára tohto
roku predsedom vedeckej
komisie.
Ak Sergej Trapeznikov
bol akademikmi zamietnu
tý, stalo sa tak bezpochy
by iba vďaka tomu, že
táto vážna inštitúcia si
ako jediná zachovala zvyk
tajne hlasovať. Inak by

bolo vylúčené zamietnuť
oficiálneho
kandidáta.
Keďže si akademici sta
rostlivo strážia svoje pri
vilégiá, stavali sa dosiaľ
\ždy úspešne proti všet
kým pokusom, aby sa
voľby do akadémie kona
li verejným hlasovaním.
Vôbec je možné, že aka
demici mysleli aj na svoju
vlastnú budúcnosť, keďže
dosiaľ nepozbavili nukle
árneho fyzika Andreja Sacharcva titulu akademi
ka.
Pozoruhodné je, že po
prvý raz po dlhšej pre
stávke sa akademik Sacbarov zúčastnil na tomto
zasadaní sovietskej vedec
kej inštitúcie, a že sa do
konca prihlásil k slovu.
Andrej Sacharov pritom
uviedol, že historik Sergej
Trapeznikov napísal iba
jednu prácu o kolektivizá
cii v poľnohospodárstve, a
že jeho výkon nepovažo-

valí členovia akadémie za
dostatočný, aby Trapezni
kova povýšili na svojeho
kolegu.
V tejto súvislosti so za
sadaním sovietskej Akadé
mie vied treba pripome
núť, že sa Andrej Sacha
rov, známy ochránca ľud
ských práv, iba ako jedi
ný postavil v inom hlaso
vaní proti zmene v sta

novách akadémie. Odteraz
bude možné pozbaviť ne
jakého člena titulu akade
mika v prípade, ak to
muto členovi úrady odní
mu štátne občianstvo.
A tak prichodí záverom
povedať, že sovietska aka
démia bez Sergeja Tra
peznikova, ktorý prepadol,
zvolila 23 riadnych členov
a 83 členov-korešpondentov. Medzi novými členmi
vidno takých prominentov,
ako je mikrobiológ Skriabin, rakovinový špecialista
Blochin, chemik Kočetkov
a kardiológ čazov. A jed
ným z 8 miestopredsedov
akadémie sa stal kozmic
ký odborník Petrov.
-š-

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 HamptoB St.

Hampton, Vic.

IT T H R PA
Qntical Service

Telefón 598-5756

Řízky — omelety — palačinky — bramboráky

MELBOURNE
I SYDNEY

B O LER O -B A R

PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

C EN TR E — PLAZA
Lt. Bourke SL. (Chinatown)
— 20 metru ze Swanston SL, Melbourne-City

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

175 Brougham St„ Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
SYD N EY:

Telefon: 6222453

PRV O TŘ ÍD N Í

OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
v pátek do 23 hod., v sobotu a v neděli do 15 hod.
K -našemu uvedení nabízíme NEDĚLNÍ OBĚD
za $ 6.00; Päté de Foíeau, vídeňský řízek,
bramborový salát, palačinka a káva (nebo pod.)
Parkování aut naproti
Vzorně Vás obslouží
Břeťa a Anna

T m ♦H +H H »♦♦» ++♦♦♦♦♦♦ +♦♦♦♦♦♦+♦ +♦+++

p r a ž s k é š u n k y , d o m ácí j á t r o v é k n e d l íč k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY

T É Ž K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM

m la d é k r m en é

ČESKÉM

kachny, kuřata

ŘEZNICTVÍ

A

UZENAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCIIERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLG00DS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic

Tel. 8617178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd. , zastávka č. 38

' VELKÝ V Ý B ER

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

2. 4. 1979

HLAS

DOMOVA
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Podplácím, podplácíš, podplácí. ..

Vzrůst korupce v Československu
Vzrůst korupce v Československu, zločinu, který by se teoreticky v sociali
stické společnosti neměl vyskytovat, je v posledních letech na postupu. Pří
pady tohoto druhu se vyskyují stále častěji (Bratislavská Pravda, 10. 11. 1978).
Autor, Vojtech Veselý píše, že "se vyskytují častěji než v minulosti” . Ještě
zajímavější a pravděpodobně bez precedentu je jeho přiznání, že tyto případy
se vyskytují častěji v Československu "než, řekněme, v kapitalistické spo
lečnosti” .

Presto, ze podplaceni
veřejné mínění teoreticky
odsuzuje jako nesociální,
lidé obvykle drží palce
souzenému, jestliže takový
případ vyjde najevo. Obvykle se soudí, že je nespravedlivé trestat někoho
za něco, co je obecně rozšířené a co druzí dělají
beztrestně. Proslýchá se,
še dokonce i členové a
funkcionáři základních odfaorářských organizací zavírají oči před takovým
chováním, místo aby hájili
veřejné stanovisko proti
pachatelům.
článek v
Práci ze září minulého roku kritizuje skutečnost, že
soudy nevyužívají možnosíi konat veřejná přelíčení s úplatkáři přímo v
podnicích, kterých se to
týká. Zakořeněnost úplatkářství nejlépe ilustruje,
že zaměstnání se obecně
dělí na zajímavá a nezajímavá, tj. taková, při
kterých zaměstnanec nemá možnost dostat se do
styku se zákazníky, aby
si úplatkem pomohl k mimořádným příjmům. V
mnoha případech dostane
pracovník na úplatkách

daleko více nežčiní jeho člověk nemůže ani zuby
vlastní plat.
dát pořádně opravit, když
Existují dva druhy ú- .za to něco neposkytne,”
plátků. Tradiční klasickou hřímá mechanik. “Jak
formou je případ, kdy hluboko může člověk klesjedna osoba podplácí a nout,” rozčiluje se naopak
druhá úplatek bere. V dentista, “ani vůz vám
těchto případech jde ob- nikdo neopraví, nedáte-li
vykle o peníze, spotřební pořádný bakšiš.’’ Přestože
zboží či nějaké cennosti, to zní jako hezká historPodplacenou osobou je ob- ka, píše autor, je to oprav
vykle zaměstnanec nějaké du smutná pravda (Nové
státní organizace, policej- Slovo, 8. 11. 1978).
ní úředník či celník, zaTento druh “čistého’’
městnanee justiční služby, podplácení
nepoškozuje
člen národního výboru, stát materiálně, pokud ne
zdravotní organizace, za- vede k rozkrádání socialiměstnanee banky či pojiš- stického majetku. K tomu
ťovny, úředník ve školství dochází tehdy, jestliže
a kultuře, či osoby zamést- kromě poskytnuté služby
nané v oboru služeb a — jak výše uvedeno — je
obchodu (Věda a život k opravě použito součástek
č. 3/77).
ukradených v dílně. Avšak
Typickým příkladem ú- i když nenastane hmotná
platkářství je tento pří- škoda, je to přesto demopad: v garáži se setkají ralizující společenské chodentista a 'mechanik! Me- vání. Svědčí o tom, že
chanik opraví přednostně stát není schopen nabíddentistův vůz oplátkou za nout svým občanům zboží
opravu zubů zdarma. Den- a služby v dostatečném
tista kromě toho zaplatí množství a kvalitě. A co
několik set korun za opra- horšího, je důkazem ne
vu vozu. A večer si pak schopnosti státu zavést
oba dva postěžují svým nové společenské vztahy,
rodinám na všeobecnou
Obecně se přiznává, že
korupci. “V této zemi si kupř. podplácení v sek
toru služeb je z nejveísi
části způsobeno nedostat
THE INLIBRUM BOOKSELLER! kem pracovníků. Je také
Box 1588 R., GPO Melbourne, 3001
známo, že když v padesá
končí dnem 30. dubna 1979 svoji činnost
tých letech bylo zakázáno
a vyprodává tyto knihy:
svobodné podnikání, bylo
s 60% slevou z uvedených cen
to proto. ■že režim chtěl
B. Němcová: Čtyry doby $ 3.-30
převést co největší počet
A. Jirásek: Skaláci $ 2.20
takto uvolněných lidí do
S. Čech: Výlety $ 2.40
K. Rais: Kalibův zločin S 1.90
továren, úpiný opak mo
Záhorácké pjesničky S 5.70
derní praxe na Západě.
J. Wolker: Pro spravedlnost světa 5 1.80
Další
otázkou je. proč je
Iuvenalis: Satiry S 2.90
nedostatek
spotřebního
Rumcajsova vánoční pohádka $ 2.20
zboží a určitých potravin,
Angličtina do vrecka $ 2.50
Sportovní anedokty $ 1.50
který vede k tomu, že
Hosťovský: Letters from exile S 0.20
někteří pracovníci v distri
s 15% slevou
bučním sektoru vykupují
Pekař: O smyslu českých dějin S 9.00
část tohoto zboží, či je
K cenám nutno přičíst poštovnédokonce zadržují, aby je
pak prodali pod pultem za
úplatek. Když se komuni
RÁM U JTE
sté dostali k moci, začali
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
dávat přednost těžkému
průmyslu před výrobou
A N TO IN E GALLH UES
potravin a spotřebního
MAJITEL J . KOSAAR
zboží. Důsledek v obou
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
jmenovaných sektorech je
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
zastaralé výrobní zařízení,
takže výroba nemůže držet
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
krok s potřebou. Je rov
Krajanům poskytneme 15% slevu
něž veřejným tajemstvím,

Český film a ř v Utahu
Dr. Jiří Veselý
Dr. Jiří Veselý

že někteří pacienti chodí
Myslím, že bude čtenáře zajímat, že v exilu pů
k svým lékařům s obál
sobí
kromě proslulého Formana a snad i jiných, další
kami, obsahujícími jejich
filmař, který dosáhl již četných úspěchů a nedávno
mnohaleté úspory (Práce, přišel se svým prvním celovečerním filmem, určeným
6. 9. 1978). Nepřekvapuje spíše pro starší mládež než dospělé. Je jím Petr
to, protože stát, či lépe Semelka, žijící v Salt Lake City v Utahu. Pracuje
řečeno strana, rozhodly, v místní televizi (Channel 5). Je to kameraman i re
žisér, hlavně však nesmírně nadaný fotograf. Proto
že průměrný příjem léka se také vypracoval na vedoucího fotografa své tele
ře nemá přesahovat dvoj vizní stanice. Mimo to má vlastní filmovou produkci
násobek průměrného pla a to znamená dřít ve dne v noci. Jen s podporou
tu, kdežto příjmy lékařů obětavé matky a trpělivé manželky může člověk
dokázat něco takového.
na Západě dosahují pěti
násobku. Podobných pří První úspěch přinesla Semelkovi jeho lyricky vě
kladů by bylo možno cito decká reportáž o kolibřících, která byla pak za slušné
peníze odkoupena jistou vědeckou institucí v Kolora
vat ještě celou řadu.
du. Semelka byl oceněn i za jiné filmové snímky:
Ať jakkoli nežádoucí je V San Frančišku dostal první cenu za film “Senility
přímí, klasická forma ú- — the State of Mind”, v New Yorku získal další
platku, existuje ještě dru první cenu za film o atomové bombě “Left over
. Ale Semelka se nechtěl spokojit jen výrobou
há forma. Tato “nová for field”
krátkometrážních vědeckých snímků a filmů komerč
ma’’ vznikla ze změn pra ních. ač na tomto poli vynikl.
menících z ekonomických
Nedávno přišla jeho společnost “Peter Semelka’s
vztahů socialistického zří Production’’ před americké publikum s mimořádně
zení. Netýká se osobních napínavým a zároveň výchovným filmem “The Vazájmů jednotlivce, nýbrž row Mission’’. I dospělí se o filmu vyjadřovali po
zájmů socialistických or chvalně a film ted’ běží celou Amerikou. Ve filmu
spojil Semelka svým evropským způsobem prvky
ganizací. Ten. kdo přijímá horroru i humoru a svým stylem překvapil americké
úplatek, má z něho osob obecenstvo, které bylo zvyklé již na určité klišé.
ní výhodu, avšak ten. kdo (Film by mohli získat i zájemci v jiných zemích a
jej nabízí, nejedná íak ve stál by za to.) Semelka nyní připravuje další celo
večerní film, tile bližší údaje o tom jsou prozatím
vlastním zájmu, nýbrž v tajemstvím.
zájmu svého . podniku.
Náš filmař při každé příležitosti upozorňuje, že je
Hlavní rozdíl mezi touto a
Čech a že pracuje způsobem českým. Přejeme mu
prvně jmenovanou formou hodně úspěchu.
tkví v tom. že úplatek ne
ní hrazen z vlastní kapsy,
nýbrž z prostředků podni
Jiří Sýkora
ku. to je ze socialistického
majetku. Důsledkem tako
Český komik Jiří Voskovec působí jako herec na
vého postupu je přímá ná scénách amerického divadla téměř 35 let. Patří mezi
rodohospodářská
škoda. nejlepší divadelní herce Spojených států. V současné
Úplatek se poskytuje ve době to znovu prokázal svým hereckým výkonem v
hře Davida Rushe “Beethoven a Karl’’, v níž hraje
snaze “zlepšit'’, či dokon hlavní postavu — Beethovena. Dramatik Rush před
ce zkreslit hospodářské stavuje Beethovena jako starého muže, malicherné
výsledky podniku. Jen tak ho, umíněného, který se ke svým obdivovatelům ne
je možné, že je tolerová chová nijak vybraně. Karl je jeho synovec, jenž od
na výroba nízké úrovně či mítá Beethovenovu snahu, aby se zajímal o hudbu:
chce být vojákem.
předražených
výrobků
Tíha představení spočívá především na Jiřím
(Věda a život č. 3/77).
Voskovcovi. Většina amerických kritiků, v čele s
Tento druh podplácení je Clivem Bamesem, se shoduje na tom, že výkon v
rovněž velmi rozšířen.
roli Beethovena patří k Voskovcovým nejlepším ro
Jmenovaný časopis si lím za celou dobu jeho kariéry. Voskovec je v roli
klade otázku, jak je mož Beethovena na jevišti prakticky nepřetržitě. To sa
mo o sobě je úctyhodný fyzický výkon. Voskovec se
no proti úplatkům nejlépe jej však zhosťuje s nonšalantností mladíka, ačkoli
bojovat. Jsou pouze dva mu příští rok bude 75 let.
způsoby, “jiná cesta ne
Sluší se připomenout, že Jiří Voskovec neztratil
ní” . První: příčiny úplat- kontakt ani s českým divadlem, o čemž svědčí to,
jů musí být odstraněny; že před dvěma lety hrál hlavní postavu v české
iruhý: ve veřejném míně inscenaci hry Oldřicha Danka “40 zlosynů a nevi
ní se musí vzbudit odpor ňátko” , která se hrála v kanadském Torontu.
Herec Jiří Voskovec je plně zaměstnán celou di
Droti uplácení. Časopis
vadelní
sezónu. Pokud má volný čas, pracuje na
/šak dodává, že se nikdo
svých pamětech, které vydá nakladatelství manželů
íemá oddáyat iluzi, že ta- Škvoreckých v Kanadě “ 68 Publishers” . Lze předpo
,o cesta bude snadná.
kládat, že o paměti Jiřího Voskovce bude velký zá
-Radan- jem.

Voskovec

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3139
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Komunismus a humor
Málokdo spojuje komunismus s humorem. Podle jednoho výroku je dokonce
pejvážnějším problémem komunismu to, že je nudný, tupý a že naprosto po
strádá humor. V posledních letech však několik spisovatelů objevilo, že i ko
munismus má svou humornou stránku — ne ani tak v politicko-hospodářském
smyslu, jako spíše ve způsobu života; jinýmy slovy, co se stane s životem
pod komunistickou vládou.

Ukázkovými příklady této literatury jsou dvě knihy ruského spisovatele
Vladimíra Vojnoviče: “ži-

vot a neuvěřitelné dobro
družství vojáka Ivana
Čonkina’’, a “Ivankiáda” .
Obě knihy jsou mistrov-

Odešel
“otec Evropy”
Před pěti lety se stáhl do ústraní Jean Monnet,
‘první čestný občan Evropy” . Loňského roku v liitopadu mu bylo 90 lét. Letos 16. března odešel do
istraní, ze kterého se už nikdo nevrací, ani takový
nuž, kterého nyní označují za “otce Evropy” . Je
o pocta, kterou si za své výjimečné zásluhy plné
:asloužil, při nejmenším pokud se týká Evropy zá)adní. Skoro všechny západoevropské sjednocovací
;nahy a instituce, počínaje “Společenstvím uhlí a
icele"’, “Společným evropským trhem”, “Euratólem” , “Evropským parlamentem” atp. vděčí ze
načné části jeho podnětům a jeho organizačním
lávrhům.
Narodil se r. 1888 ve starobylém městečku Cognac
r jihozápadní Francii. (Na počátku první světové vál:y tam byli soustřeďováni čs. dobrovolníci.) Jeho
tec tam měl velký podnik s výrobky n a celém světě
iroslulé koňakské vinovice. Mladého syna brzy za)řáhl do obchodu. Už ve svých 18 letech jel Jean
otcovým koňakem do Anglie — prodávat a na zkuenou. Později za první světové války tam a v USA
iž proslul svým plánem na zajištění organizace vyivování spojeneckých armád. Od r. 1919 působil urči0 udobu (bylo mu tehdy 31 let) jako zástupce gelerálního tajemníka Společnosti národů v Ženevě. Za
;. světové války v úzké spolupráci s presidentem
tooseveltem dal podnět a organizačně připravil ameický “Program vítězství”. Národohospodářský ve
leč prof. J. M. Keynes o něm prohlásil, že se mu
‘podařilo zkrátit válku o jeden rok’’.
Po r. 1945 věnoval všechny své zkušenosti a všechto své úsilí praktickým návrhům na hospodářskou
1 politickou organizaci západní Evropy. A podařila
e mu zázračná věc: překonat nedůvěru z válečného'
lepřátelství mezi Německem a západními spojenci,
ľeho zásluhou byl vytvořen nový typ mezistátních
tyků. Přesvědčil bývalé nepřátele o. výhodách kontrúktivní solidarity a nutnosti dát jí institucionální
ákladnu. S de Gaullem si dobře nerozuměli. Oba
něli zcela rozdílné povahy. Jejich hlavní rozpor, moíu-li se tak vyjádřit, spočíval v tom, že de Gaulle
:htěl Evropu francouzskou a Monnet Francii evropkou! De Gaulle zůstane v historii Francie, Monnet
' histori Evropy!
Velmi zajímavé také je, že Jean Monnet vlastně
leměl zvláštní školské vzdělání. (Za to měl později
nnoho diplomů “honoris causa” /) Vcelku dobře předtavoval proslulou formulku Einsteinovu, že rozsáhlé
'ědomosti často ubíjí představivost. Monnetovou vyokou školou byla životní praxe, praxe už od mládí.
Feho vynikajícím talentem byla intuice s vysoce vy
dmutým smyslem pro její praktické uplatňování,
reho vzácnou předností byla charakterová pevnost,
^řekážky — a bůhví kolík se mu jich stavělo do
:esty — byly pro něho novým podnětem a novým
irostředkem. Monnet neměl rád velké fráze a velká
'esta. Také neměl smysl pro politickou intelektuálitinu a její žargón. I v dobách svých velkých úspě:hů zůstával velmi jednoduchým. Přesvědčoval a zikával prostou řečí, prostým ale jasným zdůvodněíím, vycházel z něho určitý osobní magnetismus,
itranicko-politicky se nikdy neexponoval a časté na>ídky v tom směru z různých stran soustavně odmíal. Pro něho existovala jen jedna jediná strana:
trana evropského sjednocení.
Ve svých Pamětech říká, že stokrát učinil zkušeíost jak osobní otázky a zájmy .silně brzdí společnou
trganizaei a pokrok ve společné akci. Přiznává, že
likdy neuznával pro někoho osobní výsady a přelevším nikoli pro sebe. Záleželo mu na práci, ne na
unkcích. Často opakoval, že jsou dva druhy lidí:
edni chtějí “něčím být” a druzí chtějí “něco uděat”. Je to dobré poučení a platí všude, pro všechny
i ve všech situacích.
E. Řehák, Paříž

skou satirou současného
života v Sovětském svazu.
Dalo se samozřejmě před
pokládat, že takové knihy
budou nakonec napsány
někým z národa, který dal
světové literatuře Gogola
a Čechova. Už méně se
očekávalo, že by mohl na
psat satiru na sovětský ži
vot Američan. To se však
skutečně stalo.
Americký autor Robert
Littell napsal knihu MA
TUŠKA RUS, v níž popisu
je život v Sovětském sva
zu se smyslem pro humor.
Hlavní postavou, liííefiova
románu je Rofeespierre
Izajevič Pravdin. m o sk ev 
ský podvodník, který šmeií na černém trhu s valu
tami a se západním — vět
šinou americkým — zbo
žím. Nosí blůzu americké
armády, na níž má při
špendlena sovětská váleč
ná vyznamenání, která
někde našel. Podle ame
rického autora se nezdá,
že by jej kvůli tomu so
větské úřady obtěžovaly,
ačkoli i v Československu
by takový zjev šel pravdě
podobně okamžitě do věze
ní. Ponechme ale americ
kému spisovateli právo na
básnickou licenci.
Pravdinovi se dostane
do rukou vzácný rukopis s
názvem Hluboký Don, což
je poněkud chatrná naráž
ka na Tichý Don Michajla
Šolochova. Agent KGB na
Pravdinovi chce, aby mu
tento rukopis dal, protože
jej chce poskytnout skupi-,
ně sovětských politiků pro
jejich cíle. Pravdin od
mítne, ať již z jakýchkoli
důvodů. Je zavřen do blá
zince, odkud je po čase
propuštěn a vrátí se zpát
ky ke svému životu měst
ského povaleče a podvod
níka.
Jiří Sýkora
DOPRAVÍM

COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVÍ
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel N EVEČEŘA L

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

Nugan Hand
International
Součástí Nugan Hand International jsou: Australský depositní ústav,
dvě mezinárodní banky, investiční ústav v Hong Kongu a poradní firmy
pro mezinárodní právo a zahraniční obchod.

Argentina—
\u g a — a~d i Argentina) lne.
= 5552' Prso 'D". Buenos Aires,

Singapore—

Germ any—

Malaysia—

Nugan Hand Singapore (Pte.) Ltd
Suite 806, Ocean Buiiding. Collyer Quay.
Singapore 1
Tel: 917-255 Telex: 24157

Telex: 215* 750 Cabie: fanbank

Nugan Hand (Malaysia) Sdn. Bhd.
10Fi.. Oriental Plaza, Jalan Parry;
Kuala Lumpur 04-01
Tel: 209-258/201 -734 Telex: 30641

Cayman Isiands—

Thailand—

F.A. Neuoauer Bank (est. 1841)
N euerW sä25.2000 Hamburg 11. Germany

Nugan Hand Bank
4Fi.. Bank o; Nova Scotia Buiiding,
Grand Cayman. Brrhsh West Indies
Tei: 92937 926-43 Teiex: CP3G2

Nugan Hand (Thailand) Limited
1010 Dusit Thani Buiiding. Rama IV Road.
Banokok, Thailand
Tel: 233-0407 Telex: 2314

Hong Kong—
Nugan Hand (Hong Kong) Limited
Nugan Hano Bank.
Representaíive Office
1110 Connaughí Centre.
Hong Kong

U.S.A. Virginia—

Nugan Hand Bank, Representaíive Office
108, 88th Street, Virginia Beach,
Virginia 23451. U.S.A.
Tel: (804)422-5559

Tel: 5-262321 Telex: 63489
U.S.A. Hawaii—,
Germany—

Nugan Hand Bank Representaíive Office
Mainzer Landstr.
49, D-6000 Frankfurt Am Main. Germany
Tel: 232r790 Telex: 7722413

Nugan Hand lne.
4910 Kahala Avenue. Honolulu.
Hawaii 96816. U.S.A.
Tel: (808) 732-6000

Taipei
Chile—

Nugan Hand (Chiie) lne.
Casilla 15051. Correo 11 Santiago de Chile
Tel: 42056
Telex’ 40607
Cable: goyco

Nugan Hand lne.
1106 Shin Tai BIdg..
106-2 Chung Shan N. Rd.. Sec.2.
Taipei
Taiwan R.O.C.,
Tei: 551 -0450, 561 -2642
Telex: 11079 DAMEX. .

Austrália—
Nugan Hand Limited
8FI., Bennelong House,
55 Macquarie Street,
Sydney, Austrália
Tel. 27-3311 Telex: 27127

PRIVÁTE BANKERS

INFORMACE, DOTAZY (Č ESKY, ANGLICKY, ŠPAN ĚLSKY):
G. V. G ALtČ EK, SYD N EY, T E L . (02) 27-3311
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Tuiavii: Papalagi (Tanner u. Staehelin, Curych, 1978)

Lampa chrám ová

Odhalená “ civilizace

Je to vlastně hodně stará knížka. Vyšla původně už r. 1920, ale zapadla bez
povšimnutí. Loni se jí ujala skupina mladých Švýcarů a za rok ji vydala čty
řikrát v celkovém nákladu 34.000 výtisků. Tento náhlý zájemi o názory člověka,
kterého by dnešek nazval primitivem, lze vysvětlit vzmáhající se technikou,
která hrozí zahubit lidské vztahy, životní prostředí, lidi vůbec. Stále hlasitěji
se ozývají hlasy, připomínající původní poslání člověka a varující před pokra
čujícím znečištěním vzduchu, vod, ale i před zánikem hodnot, které jsou mno
hem důležitější než rychlost automobilu, komfort chaty, dokonalost kompjůtru.
Pohlavár Tuiavii ze samojské vsi Tiavea je jakýsi polynéský Jean Jacques
Rousseau a jestliže jeho myšlenky nacházejí takovou odezvu právě dnes, je to
příznačné pro stav dnešního světa. Jsou to vlastně plánované přednášky do
morodého náčelníka, sestavené po jeho cestě Evropou, které měly být výzvou
všem primitivním národům Polynésie a Oceánie odtrhnout se od osvíceného
evropského kontinentu.

Překladatel
projevů,
které chtěl Tuiavii proslo
vit na různých ostrovech
Jihomoří, Scheuermann,
tvrdí, že Tuiavii Evropou
pohrdal, že žil v hlubokém
přesvědčení, že se jeho
domorodí předci dopustili
největší chyby tím, že se
dali obšťastnit “světlem
Evropy”. Viděl prý v
Evropě temného démona,
ničivý princip, před nímž
je třeba se mít na' pozoru,
chce-li si člověk uchovat
neporušenou
podstatu.
Čtenář si ovšem musí uvědomit, že Tuiavii cesto
val Evropou krátce po
první světové válce, takže
mnohá jeho pozorování
jsou dnes překonána; z je
ho stanoviska, ze ..stano
viska polynéského přírod
ního člověka, jistě nega
tivním směrem. Dnes by
jeho zděšení bylo mnohem

větší. Než vás seznámíme
s jeho názory, krátké vy
světlení výrazu “papala
gi” , který je prý nutno
číst “papalangi” : Tuiavii
ho používá ve významu
“běloch” , “ cizinec”, do
slova však znamená “člo
věka, který prorazil ne
be” . První misionář, kte
rý na Plaveckých ostro
vech, jak se česky sou
ostroví Samoa nazývá,
připlul na plachetnici. Do
morodé obyvatelstvo pova
žovalo jeho bílý člun z
dálky za otvor v obloze,
kterým k nim běloch při
šel. Prorazil nebe: papa
lagi.
Mnoho věcí shledal po
hlavár na papalagi podiv
ným, nepřirozeným. Hned
oděv. Tuiavii ho přičítá
myšlence bílé civilizace,
že nahé tělo je hřích, že
kdo se i jen podívá na na

DOVOLENA
Jan Trefulka

“K čertu, co prosím vás může člověk tady
na světě vůbec ztratit? Nemůže ztratit ani
svůj život, protože ten mu stejně nepatřil.
Vždyť ho má jenom pronajatý! Může ztra
tit majetek, může přijít o život — ale nej
horší ze všeho je, když ztratí charakter,
nemyslíte? Jde přece o to, aby člověk
opravdu ž i l ! Aby žil jako člověk! A
přitom už musí někdy něco riskovot!”
E. S. Gardner: Případ domovníkovy kočky
Letos jsem byl o prázdninách v Českém Krumlo
vě. Dva týdny skoro pořád pršelo a z hotelového
pokoje bylo vidět na střechy starých krumlovských
domů. Je jich mnoho, jeden zajímavější než druhý,
ale čas na nich pracoval vytrvale a neúprosně.
Památkáři, architekti a zedníci se ve městě činí,
stejně mi však připadá dost nejisté, zda přes všech
ny investované milióny a dobrou snahu vyhrají zá
vod s časem. Zda se jim podaří zabránit rozpadu
onoho neuvěřitelného historického celku a navíc jej
integrovat do dnešního života. V jednotvárném šumění
ranního deště, v cvrlikáni okapů a v poryvech chlad
ného větru se mi zdálo, že slyším jak voda vzlíná,
jak si hledá cesty mezi letitými kameny, jak potichu
oddroluje to, co kdysi bývalo maltou a doposud drží
stavby pohromadě. Bojím se, že i když přijde zá
chrana včas, budou starým domům chybět lidé, kteří
1by je měli rádi. Zatím všude mimo městské památ
kové rezervace spíš beze všeho citu pro vyvážené
proporce otloukají římsy a ozdoby na zděděných
domech, bez porady s odborníkem rozšiřují okna a
vyměňují dřevo za kov, takže místo přívětivých uli

hé tělo, “vsává do sebe
jed, je zavrženíhodný prá
vě tak jako ten, kdo je
staví na odiv”. Jak tedy
líčí Tuiavii evropský oděv?
“Nejspodněji halí nahé
tělo tenká bílá kůže, zva
ná vrchní, získaná z vlá
ken jakési rostliny. Hodí
se nahoru a spustí se sho
ra dolů přes hlavu, prsa,
paže až ke stehnům. Přes
nohy a stehna až k pup
ku se navlékne takzvaná
spodní kůže, která se na
tahuje odspodu. Obě kůže
se přikrývají třetí, tlustší;
ta je spletena z vlasu čtyř
nohého kudrnatého zvíře
te, které se pěstuje zvláš
tě k tomu účelu. To je
vlastní bederní zástěrka.”
Boty přirovnává Tuiavii
ke kanoím, do nichž pa
palagi skrývá nohy, jako
by byly už mrtvé a za
čínaly páchnout. Protože

i ženy jsou sepjaté něko
lika “zástěrami”, kůžemi,
“nemají jejich ňadra mlé
ko a většina matek dává
proto svým dětem mléko
ve skleněné roli, vespod
uzavřené, která má naho
ře umělou prsní bradavku.
Není to ani jejich vlastní
mléko, nýbrž mléko čer
ných, ošklivých, rohatých
zvířat, kterým se násilím
odnímá výrůstky na bři
še.”
Tuiavii nebere na mi
lost ani škrobené límce,
kravaty, klobouky přirov
nává k tuhé nádobě, kle
nuté a duté jako střecha
samojské chýše. Muži má
vají těmito domy na hla
vách na pozdrav při kaž
dém setkání, kdežto ženy
své břímě na hlavě jen
tiše skloní dopředu jako
člun, který je špatně na
ložen. Tuiavii z této pře
míry obleků vyvozuje ne
ustálou touhu mužů spat
řit tělo ženy, jejich ne
mravné řeči. Kdyby prý
papalagi ukazoval volně
své tělo, věnovaly by se
jeho myšlenky
jiným,
vznešenějším věcem. Ale
právě; papalagi je “blá
hový, slepý, nemá smysl
pro opravdovou radost,
musí se tak zahalovat,
aby se nemusel stydět”.
S podobně odzbrojující
naivitou, ale zcela opráv

ček ze začátku století vznikají pustá brizolitová koryta.
Připomíná mi to padesátá léta, kdy každý, kdo měl
trochu peněz, vyhazoval, aby šel s dobou, starší ná
bytek i starožitné předměty, které dneska z téhož
důvodu pracně shání a nakupuje. Bez minulosti a
tradice je osud jednotlivce i národa dvojnásob těž
ký a smutný. I- dědičné myšlenky české kultury jed
nou budeme (po kolikáté už) shánět jako staré
krásné almary, abychom měli v čem a proč žít.
Z krumlovského otáčivého hlediště jsem viděl Hrubínovu verzi pohádky “Kráska a zvíře” . Ve vzduchu
visela vlhkost, staleté stromy vydechovaly chlad,
trávniky byly měkké jako rašeliniště a písek z cest
zámeckého parku vytlučený a odplavený dešti. Mra
zilo mne, protože byla zima, ale také chvílemi ze
strachu a z krásy. Ze strachu, protože jsem si ne
mohl nevšimnout, že síly Dobra byly valné části
diváků, zřejmě po zkušenostech z všedních dnů
posledních let, jaksi lhostejné. Nářky těžce zkouše
ného otce, který vše prohrál a zůstal s prázdnýma
rukama, nedojímaly skoro nic. Krásčina skromnost
a sebeobětování nudily, zápas zvířete o proměnu v
člověka, zůstal, zdálo se mi, až do konce většinou
nepochopený. Zvířátka y hledišti si zamilovala zlé
sestry — kdykoliv se objevily na scéně, nastalo oči
vidné oživení. Jejich životní postoje jsou přece tak
srozumitelné a odpovídají běžné životní praxi! Světa
znalý divák, zadnici zabalenou do dek, ví bezpečně,
že i když se jim právě nevede,, určitě se ve světě
neztratí, budou se mít nakonec dobře a užijí si
spoustu legrace. Že by se lidskost a dobrota srdce
dočkaly odměny, tomu už dávno nevěří. Kráska se
svým princem bude mít věčně nějaké problémy,
protože jsou prostě na potíže stavění a nic jiného
si nezaslouží.
A přece myslím jednou jedenkrát všem divákům
v hledišti přeběhl mráz po zádech a u srdce zatmulo

Věra Vášová
Ó lampo krvavá jak žhavé uhlí,
na kadidelnici jež žíří v tmách,

alejí sloupů, které hrůzou ztuhly,
kde vprostřed život leží na márách
my na kolenou, v hruď se tepajíce,
víc do tmy v nás než k tobě zírajíce,
jdem skloněni v svých nešpor hodinách.
Kamenná výška majestát svůj klene
i tíhu svou nad naší prostrací,
a bledé světlo dne, skel spektrem nalomené,
svůj chabý paprsek tu mamě poztrácí.
Za tebou jdeme, světlo zkrvavené,
ne dál, ne výš, jen v tmu a do hlubin,
až k tomu centru, kde už vykoupené
nás bleskem zahalí i kříže stín.

něně, vidí Tuiavii i obydlí očích vypadá takto:
Evropanů; “Papalagi žije
“Každá
truhla
má
jako mořská mušle v pev zvláštní účel. V největší
ném pouzdru . .. Kámen a nejsvětlejší se rodina
je kolem něho, vedle ně schází nebo přijímá ná
ho, nad ním .. . Jeho chý vštěvy, v jiné spí. Zde
še se podobá truhle z ka leží rohože, to znamená,
mene, která má mnoho jsou položeny volné na
přihrádek a je proděravě dřevěném podstavci na
lá .. . Jestliže bydlí aiga, vysokých nohách, aby pod
rodina, nahoře, docela rohožemi mohl proudit
pod střechou, musí člověk vzduch. Třetí truhla je
vystoupit po mnoha vět pro požívání jídla a pro
vích, klikatě nebo v kru dělání dýmových oblaků,
hu, než přijde- k místu, ve čtvrté se skladují zá
kde je jméno rodiny na soby jídla, v páté se vaří
psáno na zdi. Tu spatří a v poslední, nejmenšL se
před sebou drobounkou člověk koupe. Table míst
napodobeninu ženské prs nost je ze všech nejhezčí.
ní bradavky, na niž při Je obložena vrstvou pesttlačí, až zazní výkřik, kte ' rých kaménků a uprostřed
rý rodinu přivolá . .
' stojí velká mísa z kovu
A byt v Tuiaviiových (Pokračování n a str. 8}
tušením, že v životě může být něco krásného. ne
pochopitelného, po čem stojí za to toužit. To íenkrátkdyž ze tmy za scénou vyjela bílá dívka na cestám
koni, mihla se přes osvětlený palouk a zase zmi
zela v temnotách pod svěšenými větvemi beků. z
jistoty do nejistoty, z všednosti do hrůzy neznámého
světa. Ale i to byl jenom okamžik a rozeni jako
vždycky zvítězil. Jenom komediantka přece může v
lehké blůzičce lítat v noci na koní v parka- Jenom
intelektuál může ' mít tak nepraktické myäeaky jako
Hrubínův zakletý princ nebo hrdina americké de
tektivky.
Sotva jsem. se vrátil z dovolené, začali se ke jase
trousit známí a už z okna jsem viděl, že se zreč.
brankou tváří, jako by přicházeli s posledním po
mazáním. Někdo s tím vyrukoval hned. někdo rhrrr~
s peškem okolo, ale vědět chtěli všichni jedno: cc
je na tom pravdy, že jsem sepsal a nadepsal jakésd
napolo veřejné sebekritické prohlášení- Sděluj: tasme
cestou všem kamarádům i nekamarádům, k o ši a:
mne ještě nebyli, že jsem nic takového nesepsal
ani nepodepsal. Nicméně vím z dobrých nramecdc
že prohlášení podepsané mým jménem v y š :« v bdGetinu Svazu spisovatelů. Aťsi vyšlo 1 Vyvracet je ne
budu už proto, že jsem se nikde pořádně nedosvěáiL.
co v něm je.
Obecně považuji takový vývoj věcí za vysoce po
zitivní. Ještě před časem, když chtěl někde laiišac
prohlášení, tak se kolem toho naběhal, až se za
potil za ušima. Já jsem seděl doma. a prošiášesí
vypučelo jaksi samo. Jsem zvědavý, jesm tavě ber
mé účasti rozkvete. Moc s tím nepočfeám. psotám
zima je na krku a pan farář šimsa. který se éastal do české politické detektivky, je pořád zsvřs^ý
za to. že chtěl — opravdu žít jako člověk z tafey
něco riskoval.
(Fejeton otiskujeme bez autorova vědomí a tnniŕ ni m
i]
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INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
(Pokračování se strany 4)
společně s pozůstatky jeho bratra, lékaře Karla Bo
řivoje Prešla. Na návrhu pomníku pracoval architekt
Weinzetl. Vydavatel českého vědeckého časopisu, kte
rý byl nazván symbolicky Krok podle knížete sídlí
cího podle staré pověsti na Vyšehradě, Jan Svato
pluk Presl zemřel 6. 4. 1849. Z českých lidí se jako
první uplatnil v Průmyslové jednotě, jež byla za
ložena roku 1833. Presl přeložil z němčiny a přepra
coval Obšírné prostonárodní naučení o řemeslech a
umělostech čili Technologii podle spisu německého
profesora Poppa. První díl vyšel nákladem Jednoty
v roce 1836, další dva díly o rok později. Preslův
překlad se snažil povzbudit národní sebevědomí ře
meslníků, “odněmčit” jejich odbornou mluvu a položit
základy k novodobé české terminologii.
• Na počátku století prožil svá dětská léta v Rožmitále pod Třemšínem spisovatel Josef Toman, který
se narodil 6. 4. 1899 v Praze. Do literatury vstoupil
r. 1922 verši, které otiskl poprvé ve slavnostním listu
k 700. výročí založení města Rožmitálu. V době, kdy
sklízel první úspěchy jako mladý básník a tajemník
Mánesa, potkává Miroslavu Sakovou, studentku z
Hradce Králové, s níž uzavřel sňatek v srpnu 1925.
A to je počátek zrodu nové. literární dvojice. Mezi
nejvýznamnější románová díla, na nichž Miroslava
a Josef Tomanovi pracovali společně, patří Kde liš
ky dávají dobrou noc a Sokrates, mezi nejúspěšnější
divadelní hry Přítelkyně, Žába na pramenu, Lidový
král, Vinice a Zkáza Titaniku.
• V Útěchovicích pod Stražištěm žil rod dědičných
myslivců Frejků. Jeden z tohoto rodu, Jiří Frejka,
který se narodil 6. 4. 1904, se stal proslulým reži
sérem třicátých let, žákem a pokračovatelem K. H.
Hilara. Vyprávění o mysliveckém rodu, o starých
mysliveckých zvycích, o tom, jak probíhal rok na
myslivně, v lese i ve škole v blízkých Vyklanticích,
vypsal později v knížce nazvané Outěchovice. Jeho
Myslivecké povídačky, knížka mysliveckých tradic a
dětského světa, byly vydány již posmrtně.
9 Téměř v předvečer svých sedmdesátin zemřel 6.
4. 1974 litoměřický biskup kardinál Štěpán Trochta.
28. 9. 1947 se dozvěděl o svém jmenování litoměřic
kým biskupem, 28. 4. 1969 ho papež Pavel VI. jme
noval kardinálem “in pectore” , což prohlásil na konsistoři 5. 3. 1973 veřejně. Tělesné pozůstatky kardi
nálovy jsou uloženy v hrobce litoměřických biskupů
na tamním hřbitově.
• Na světícího biskupa pražského ThDr. Jana Sed
láka mají v jeho rodišti Tajanově na Klatovsku pa
mátku — neorománskou kapli a sirotčinec. Na jedněm
z tamních statků je umístěna pamětní deska, jež
připomíná, žě se v něm 7. 4. 1854 narodil tento cír
kevní hodnostář, spisovatel a lidumil. Byl vydava
telem Českých modliteb a meditací z r. 1521 a kapi
tulních Zápisů Václava z Blumenberka z let 1646-74.
• Hořice jsou město známé svou galerií plastik, v
níž jsou umístěna díla L. Levého, J. V. Myslbeka.
J. Štursy a mezi dalšími i Quida Kociána, který se
zde 7. 4. 1874 narodil. Q. Koeián je jednou z málo
známých a neprávem opomíjených osobností českého
umění. K stému výročí narození spisovatelky B.
Němcové vytvořil — podle dochované korespondence
zdarma — bronzovou pamětní desku, jež je umístěna
na škole v České Skalici. Před Dívčí průmyslovou
školou v Opavě je umístěn Kociánův pomník “Bože
na Němcová dětem” .
• 7. 4. 1909 se narodil malíř, grafik a ilustrátor
František Hudeček. Syntetickým obrazem jeho tvorby
třicátých let je “Kovárna mého otce” a “15. březen 1939”. Ve čtyřicátých létech vznikají obrazy,
jež znázorňují “skutečný svěť’ — Malíř na -peri
ferii, Nádraží s větrným mlýnem.
• 7. 4. 1939 zemřel malíř Karel Špillar, profesor
Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Po smrti svého
bratra Jaroslava, malíře Chodska, osídlil jeho vilu
v Peci, kam za ním dojížděli jeho přátelé. Tehdy se
tu ozývala viola Karla Moravce (+ 28. 4. 1959) ze
Ševčíkova kvarteta, láska k francouzské literatuře
sbližovala s hostitelem básníka a jejího znalce Ha
nuše Jelínka (+ 28. 4. 1944), jehož žena Božena,
rozená Jirásková, v okolí malovala květinová zátiší
a krajiny plné lyriky, sem zavítal i Alois Jirásek
přijížděje za dcerou a zetěm, aby se setkal a roz
loučil s chodským krajem. Námětem tvorby Karla
Špillara byla Paříž a francouzské pobřeží, v Peci
překládal Barbussův román z první světové války
“Oheň” .
• 7. 4. 1949 zemřel výtvarný estetik Václav Nebeský,
autor knihy Umění po impresionismu, jež vyšla na
jaře 1923 v Aventinu s obálkou Rudolfa Kremličky.

VLÁDNÍMI ORGÁNY
ederální vláda ustanovila zvláštní skupinu praovníků, kteří mají za úkol prozkoumat, jak je
eřejnost informována orgány Federální vlády,
růžkům je v souladu s Královskou komisí o
iministrativě Federální vlády, kterážto komise
oporučila prozkoumání informačních služeb
idnotlivých ministerstev, zhodnocení jejich účinDsti a zlepšení způsobu informování veřejnosti,
/láště informování skupin, postižených jakýmioli nevýhodnými okolnostmi.
rganizace nebo jednotlivé osoby, které by si
řály dostat podrobnější informace o prováděém průzkumu nebo které by chtěly podat k
ěmu vlastní návrhy, nechť píší na adresu:
The Secrefary,
Task Force on Deparfmentai Information,
P. O. Box E378, CANBERRA, ACT. 2600

V. Nebeský byl vnukem básníka Václava Bolemíra
Nebeského a jeho jméno se poprvé objevovalo v
šaldově a pak Neumannově Kmeni, byl referentem
deníku Tribuna a spoluredaktorem Volných směrů.
• 8. 4. 1804 se narodil v Německém Brodě zapadlý
vlastenec a spisovatel Jan Hulakovský. Byl kancelistou archivu království českého a z jeho pera vyšlo
“Zkrácení slov, užívaná v rukopisech a listinách
zvláště latinského středního věku. pak i českých a
staroslovanských, jak kyrylieí tak glagolitou psaných,
anobrž i německých, sebraná a ku prospěchu diplo
matů, archivářů, knihovníků a jiných milovníků pí
semných starožitností vydaná v Praze 1852”.
9 8. 4.. 1874 se narodila ve Vídni spisovatelka Pavla
Kytlicová, přítelkyně Otokara Březiny a Jakuba
Demla, autorka románu Rodiče a děti, jehož hrdin
kou je její matka. Na návštěvu Demlovu u Kytlicové a .saldy vzpomíná O. Štorch — Marien, vzpomínku
jí věnoval i L. Stehlík v Zemi zamyšlené.
• 8. 4. 1914 zemřel v Praze spisovatel Jakub Arbes.
Jeho přítelem byl dávno již zapomenutý, předčasné
zemřelý básník Vojtěch Mikuláš Vejskrab Blovický
(1839-1869), který psal verše pod pseudonymem Bélohrobský, za nímž jezdil do Merklína i do Blovic a
jehož životní osudy vylíčil v knize Arabesky literár
ní. Ve vězení v české Lípě, kde si “odseděl’’ jako
redaktor Národních listů více než rok, napsal Arbes
dvě ze svých romanet Zázračná madona a Sivooký
démon. Jeho “pobyt” v České Lípě připomíná pa
mětní deska na budově bývalého soudu. František
Hampl v kapitole “Od svátého Tomáše” v knize Z
bouřného času vzpomíná na to, jak vzdor tomu,
že si Arbes za zájmy tiskového podniku a jeho vzne
šeného majitele odseděl plných třináct měsíců pod
novoměstskou věží v České Lípě, byl nelítostně a
bez výpovědi propuštěn dr. Juliem Grégrem z Ná
rodních listů před vánocemi roku 1877. Arbes byl
po Šabinovi první, kdo se začal soustavně zajímat o
osobu a tvorbu “nešťastného pěvce Máje’’, a vůbec
první máchovský filolog. Z tohoto zájmu vzešly bo
hužel jen jubilejní články, rozbory nalezených do
kumentů a průpravné stati, které však nebyly psány
podle určeného plánu, ale nahodile, jak k nim dala
popud vhodná příležitost.

nebo z -kamene, do níž te
če prosluněná nebo neprosluněná voda. Do této
mísy, která je větší než
pohlavárův hrob, člověk
vstoupí, aby se očistil a
spláchl se sebe spoustu
písku z kamenných tru
hel . . . ”
Náčelník Tuiavii přirov
nává vlak k červu, který
neustále plivá kouř a vel
mi rychle klouže-po dlou
hých, železených vláknech,
klavírista je pro něj pa
palagi, “který v sedě bo
juje s jakousi truhlou. Bi
je do ní roztaženými
prsty, na spoustu bílých
a černých jazýčků, které
velká truhla vyplazuje, a
každý jazyk hlasitě vy
křikne, každý jiným hla
sem při každém doteku,
což' vyvolává bláznivý a
divoký křik jako při hád
ce ve vsi” . Říká, že v
Evropě našel pouze jedi
nou věc, za niž se nepla
tí, totiž dýchání, ale to
jen “proto, že se na né
zapomnělo” . Kdyby se prý
jeho slova dozvěděli v
Evropě, vybírali by i za
dýchání “kulatý kov nebo
těžký papír’’. Neboť: “bez
peněz jsi v Evropě bez
hlavy, bez údů. Peníze
musíš mít. potřebuješ je
jako jídlo, pití a spánek.
Čím víc jich máš. tím lep
ší žiješ. Přitom vzniká
velká nespravedlivost. . :

jestliže běloch vydělá to
lik, že má na- jídlo, chýši
a na' postel a ještě něco
navíc, nechá hned za ten
přebytek pracovat svého
bratra. Za sebe. Nejdříve
mu dá práci, která mu
špinila jeho vlastní ru
ce .. .”
Papalagi totiž myslí
většinou na jediného člo
věka, nikoli na všechny
lidi, totiž na sebe. Nepo
slouchá boží přikázání,
dělá si zákony sám. Bůh
proto na něj sesílá mnoho
nepřátel jeho majetku,
vlhkost a vedro, stárnutí,
rozpad, hnití. Také ohni
propůjčuje moc nad pokla
dy papalagiho. Papalagi
nespí klidně, musí i v no
ci bdít, aby mu někdo ne
odnesl to, co sám ve dne
nashromáždil. Je to však
kouzelník, podobá se záro
veň rybě a ptáku a čer
vu i koni. Stroj je jeho
nejmocnějším kyjem, je
specializován na jednu je
dinou činnost, což je
ovšem hříchem proti vše
strannosti, kterou lidem
poskytl Bůh. Hledá potě
chu na “místech falešného
života” , v kině, čte “v
mnoha papírech’’, to je
novinách, co řeknou “nejvyšší pohlaváři na pora
dách, i když je to zcela
pošetilé” . Evropan je —
a to můžeme potvrdit, i
když takřka nevíme, kde
je ves Tiavea, — “slabý
a bloudící člověk, který
Malý oznamovatel
miluje, co je neskutečné,
a který to, co je skutečné,
už nerozezná, který pova
DŮCHODKYNĚ
žuje obraz měsíce za mě
středních let by ráda síc sám a popsanou rohož
našla nový domov jako
společnice, vychovatel za opravdový život” .
J. S.
ka nebo kuchařka.
Jsem veselé povahy,
pracovitá, inteligentní.
* ZLATNÍK *
Zn. “Nový život’’
* HODINAŘ *
do HD.
ŠTEVEN VARDY
ABSTINENT
A NEKUŘÁK,

Milí přátelé, přijďte mezi nás 1

45, střední postavy,
dobré povahy, milovník
přírody, volá upřímnou
a inteligentní ženu na
společnou cestu živo
tem. Zn. “Láska je nej
tajuplnější činnost člo
věka” do HD.

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLU B LTD.,
38 Devonshir« Rd., Kemps Creek, NSW. 2171

(Gregory’s Street Directory 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 sobotu
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
říme “po našem” — jistě si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.

590 George St.,
Sydney
-(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8575

I b AKERLAND Real Estate^y i * l
3
272 Clovelly Rd., Clovelly, NSW. 2031
S Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
g
BYTCr, RODIN. DOMKŮ, POZEMKU,
g
VÝHODNÝCH INVESTIC. PODNÁJMY,
|
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTU.

I
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Dědické právo k čs
čs.. majetku
Alois Rozehnal
Když jde o život, není kdy uvažovat o majetku. Ale ani volba mezi svobodou a vězením neposkytuje
moc možností k rozhodování o majetko-právních otázkách, které postupem času stále víc dotírají na své
řešení. Co s dědictvím je otázka, před kterou stojí jak čs. uprchlíci v cizině tak jejich rodinní pří
slušníci ve staré vlasti. Řešení dědického problému se dělí na dvě základní sféry dědického práva: me
zinárodní a československou, jež tvoří jeden celek.

" ? ----------- ~ LU.iI L v I ľ l ľ

t ľ ; Ť 5 5 ~ l l ~ -- -- ---------------- .----- D

' - ' ' '

‘ ‘ ‘

- ~'T ľ Y Y - r r r ; - -

--r : :

: ľ‘

‘ : ; : 1 ' ' ■ ■ L ‘> •- * '•

0 mezinárodním
A lo is Ro zehn
al

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá
pomáhá odpovědět
na vaše otázky

právu soukromém a procesním, ve
znění zákona z 18. XII. 1969, č. 158 Sb., definuje
Když jde o život, není kdy uvažovat o majetku. Ale
ani volba omezi
svobodou
a vězením neposkytuje
v ustanovení
právu
dědickém:
moc možností k rozhodování o majetko-právních otázkách,
které
postupem
času
stále víc
dotírají
na své
§ 17.
Právní
poměry
dědické
se řídí
právním
řá 
řešení. Co s dědictvím je otázka, před kterou stojídem
jak státu,
čs. uprchlíci
v cizině
tak příslušníkem
jejich rodinnív pří
jehož byl
zůstavitel
době
slušníci ve staré vlasti. Řešení dědického problému se
dělí na dvě základní sféry dědického práva: me
smrti.
zinárodní a československou, jež tvoří jeden celek.
§ 18. 1. Způsobilost zřídit nebo zrušit závěť, jakož
Přijdou děti při
1o mezinárodním
účinky vad vůle
a jejího
projevu a seprocesním,
řídí právem
1. Mezinárodní právo dědické
právu
soukromém
ve
tuctu levněji?
státu,
jehož
příslušníkem
byl
zůstavitel
v
době
pro
Problémy mezinárodního soukromého práva dědic- znění zákona z 18. XII. 1969, č. 158 Sb., definuje
Měl byste si
Totéž právo
je rozhodné
kého vznikají tehdy, objeví-li se nějaký cizí prvek jevu
v vůle.
ustanovení
o právu
dědickém:i pro určení, které
pořízení
případ se
smrti
přípustné.
koupit starý dům?
v dědické záležitosti. Tímto cizím prvkem je nej- další
§ 17. druhy
Právní
poměryprodědické
řídí jsou
právním
řá2. státu,
Formajehož
závětibylse zůstavitel
řídí právem
státu, jehož
pří
Kdo dostane hodně
častěji ta okolnost, že zůstavitel byl cizincem nebo dem
příslušníkem
v době
slušníkem byl zůstavitel v době, kdy závět učinil;
měl bydliště, případně pobyt v cizině, nebo pozůsta- smrti.
z dědictví?
stačí
vyhoyí-li zřídit
právu nebo
státu,zrušit
na závěť,
jehož území
lost je zcela nebo částečně v cizině.
§ 18.však,
1. Způsobilost
jakož
Kolik stojí ve
byla
závěť
učiněna.
Totéž
platí
o
formě
zrušení
zá
Vzniká tak procesní otázka, který soud bude mít i účinky vad vůle a jejího projevu se řídí právem
skutečnosti auto?
pravomoc projednat pozůstalost, jakož i ústřední věti.
státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době pro§ 44.
Pravomoc
čs. notářství
k projednání
dědictví
Jak plánujete
otázka kolizní, podle kterého hmotného práva se bu- Jeyu
vůle.
Totéž právo,
je rozhodné
i pro určení,
které
dána
vždy,
byl-li pro
zůstavitel
době jsou
své přípustné,
smrti čs.
získat jmění?
dou spravovat dědické poměry. Jinými slovy: který je
další
druhy
pořízení
případ vsmrti
však
o jmění,
které
je jehož
v cizině,
cizí prvek v skutkovém stavu bude rozhodovat o občanem.
2. FormaJde-li
závěti
se řídí
právem
státu,
příUmíte dobře
dědictví
jen kdy
tehdy,
jestliže
se
aplikaci hmotného práva toho kterého státu? Bude projedná
siušníkem čs.
bylnotářství
zůstavitel
v době,
závět
učinil;
nakupovat?
majetek
vydá čs.
orgánům
jestližt
cizí
směrodatným osoba zůstavitele (princip personality) takový
stačí však,
vyhoyí-li
právu
státu, anebo
na jehož
území
Jste připraven na
stát
přiznává
takovým
rozhodnutím
čs.
justičních
nebo poloha majetku (princip teritoriality), anebo se byla závěť učiněna. Totéž platí o formě zrušení záodchod do pense?
bude rozlišovat mezi nemovitou pozůstalostí, která orgánů
věti. právní následky.
1. Čs. notářství
projedná
dědictví podědictví
cizinci,
Potřebujete
se bude spravovat podle místa ležící věci (lex rei § §44.45.Pravomoc
čs. notářství
k projednání
v československé
socialistické
republice,
sitae) a movitou, které se bude řídit osobou zůsta- které
Je je
_dána
vždy, byl-li zůstavitel
v
době
své smrtičs.
opravdu půjčku?
a) jestližeJde-li
stát, jehož
příslušníkem,
ani
vitele (princip statutární)? Má se připustit rozštěpení občanem.
však jeo zůstavitel
jmění, které
je v cizině,
Jak
můžete
kontrolovat
vydávání
svých peněz?
dědictví
čs. občanů
státním
dědického statutu nebo se má aplikovat jen jeden nevydává
projedná čs.
notářství
dědictvíčs.jen
tehdy,notářstvím,
jestliže se
Co když uděláte chybu v daňovém přiznání?
nepřiznává
rozhodnutím
právníjestližt
následky,
právní řád? Vznik kolizí v dědickém právu je v čs. ani
takový
majetek jejich
vydá čs.
orgánům anebo
cizí
anebo
odmítne-li
cizí státrozhodnutím
zabývat se čs.
dědictvím
či
nauce právní posuzován takten
stát přiznává
takovým
justičních
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
se, následky,
nebo
“Dědické právo má kvantitativně jinou funkci ve nevyjádří-li
orgánů právní
Pamatoval
jste dostatečným zajištěním na osoby
b)
měl-li
zdenotářství
zůstavitelprojedná
bydlištědědictví
a žádá-lipoo cizinci,
to dě
státech kapitalistického a socialistického typu. Tato
§ 45.
1. Čs;
na
vás
závislé?
dic,
který
se
zde
zdržuje,
rozdílnost vyplývá z odlišných vlastnických poměrů, které je v Československé socialistické republice,
c) jestliže^stát,
vždy také, jde-li
ležící na území
Dědické právo kapitalistických zemí je zaměřeno
a)
jehož ojenemovitostí
zůstavitel příslušníkem,
ani
170 stran důležitých informací o běžných
k tomu, aby zachovávalo vlastnictví k výrobním pro- ČSSR.
nevydává dědictví čs. občanů čs. státním notářstvím,
otázkách,
týkajících se peněz získáte v Knize
V ostatníchjejich
případech
se čs. právní
notářství
omezí
středkům a tím zvěčnilo vykořisťovatelské vztahy, ani2. nepřiznává
rozhodnutím
následky,
na
potřebná
opatření
k
zajištění
majetku
po
cizinci.
o
penězích
— Money Book —, která je k
Naproti tomu v socialistických zemích, kde předmě- anebo odmítne-li cizí stát zabývat se dědictvím či
čs. dědickése,právo
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
tem dědictví jsou PŘEDEVŠÍM VĚCI OSOBNÍ nevyjádn-li
nebo stojí na zásadě jednotného dě
statutu,
jeho základem
je astátní
občanství
POTŘEBY, je cílem dědictví posilnit vztahy sociali- dického
b) měl-li
zde zůstavitel
bydliště
žádá-li
oto dě- požádání ji dostane každý, i když není
zůstavitele
dobězdržuje,
smrti (lex patriae). Dědický statut
stické rodiny.” (R. Bystřičky: Základy mezinárodníhodic,
který sev zde
zákazníkem banky, a to ZDARMA.
projde-li
řešenío nemovitostí
všech otázek, týkajících
se
práva soukromého, Orbis — Praha, 1958, str. 152. je _směrodatný
c) vždy také,
ležící na území
dědictví.
Dědický
statut
je
směrodatný
zejména
pro
Kolize nevznikají tak často v důsledku odlišné funk- ČSSR.
otázky, případech
které osoby
považovat
za
ce dědického práva, jako spíš proto, že občanské rozhodnutí
2. V^ ostatních
se nutno
čs. notářství
omezí
v jakém
pořadík azajištění
rozsahumajetku
jim připadá
dě
právó jednotlivých států upravuje odlišně otázky dě- dědice,
na_ potřebná^
opatření
po cizinci,
Také otázka
a nezpůsobi
dického práva. Odchylně j e v zákonech různých ze- dictví.
čs. dědické
právo dědické
stojí nazpůsobilosti
zásadě jednotného
dě
se posuzuje
podlezákladem
dědického jestatutu.
rní upravena zejména otázka dědění ze zákona. Ve losti
dického
statutu, jeho
státní Směrodat
občanství
bude tudíž
právní
vlasti statut
a ni
všech právních řádech se k dědictví povolávají v ným
zůstavitele
v době
smrti řád
(lexzastavitelovy
patriae). Dědický
osobní statut
(Rudolf
Bystřičky,
ibidem,
prvé řadě příbuzní, ale značné rozdíly jsou ve vy- koliv
je směrodatný
pro dědice.
řešení všech
otázek,
týkajících
se
386). Dědický statut je směrodatný zejména pro
mezení okruhu těchto příbuzných, stiípně příbuzen- str.
dědictví.
Otázka převodu
do ciziny
396-P-7035
ství. Není jednotné úpravy ani v otázce, zda se dě- rozhodnutí
otázky, dědictví
které osoby
nutno nesouvisí
považovat pří
za
s dědickým
se týká
dictví nábývá již smrtí zůstavitele (ipso jure) anebo mo
dědice,
v jakémprávem,
pořadí nýbrž
a ^rozsahu
jimmezinárodního
připadá děpohybu Také
a oběhu
tomto směru
nutno se
zda je třeba zvláštních úkonů dědice (prohlášení o dictví.
otázkahodnot.
dědickéVzpůsobilosti
a nezpůsobiřídit kogentními
čs. devizového
práva,
podle
přijetí, odmítnutí). Podle práva většiny západoevrop- losti
se posuzujepředpisy
podle dědického
statutu.
Směrodatněhož:bude
Konat
do řád
zahraničí
v jakékoliv
ských zemí (Francie, Švýcarsko, Německo, Itálie) ným
tudížplaty
právní
zastavitelovy
vlasti měně
a ni v kapitalistickém právu neomezený, socialistické
je
dovoleno
jen
s
povolením
Státní
banky
českosloven
še dědic považuje za universálního sukcesora, to zna- koliv osobní statut dědice. (Rudolf Bystřičky, ibidem, právní řády obvykle omezují na příbuzné takového
ské. 386).
(Zákon z 21. XII. 1970, č. 142 Sb. o devizovém stupně, kde mezi zůstavitelem a příbuznými možno
mená, že pozůstalost přechází na něj jako celek, jako str.
vé znění
vyhlášky
z 22.nesouvisí
VI. 1978,pří
č. ještě předpokládat vědomí příbuzenského svazku. Dě
souhrn práv a povinností (vliv práva římského). hospodářství
Otázka převodu
dědictví
do ciziny
74
Sb.).
značné rozdíly jsou však při dědění ze závěti. Různé mo s dědickým právem, nýbrž se týká mezinárodního dění mezi osobami jen matrikově příbuznými je po
Československé
zákony stanoví různé podmínky pro formu závěti a pohybu a 2.oběhu
hodnot. V právo
tomto dědické
směru nutno se kládáno za společensky neodůvodněné a místo něho
Každý
stát upravuje
předpisy práva,
otázku,podle
zda je zvýhodňováno připadnutí majetku celé společno
způsobilost zůstavitele pořizovat. Tyto rozdílnosti jsou řídit
kogentními
předpisysvými
čs. devizového
a v jakém
rozsahu
v jaké formě
může osoba
jen částečnou ilustrací toho, jak v rozdílnosti práv- něhož:
Konat
platy nebo
do zahraničí
v jakékoliv
měně sti, to je státu. Posledním dědicem přicházejícím v
nakládat
svým
je v každém
spo úvahu je stát. Některé právní řády vidí v nabytí
nich řádů vznikají kolize v oblasti dědického práva. je
dovoleno
jen smajetkem.
povolením Dědění
Státní banky
českoslovenstátem nabytí tzv. odúmrti, jiné skutečné
především
Proto dochází často k uzavírání mezinárodních smluv lečenském
ské. (Zákonzřízení
z 21. XII.
1970, č. nabývání
142 Sb. o vlastnictví,
devizovém dědictví
které je v socialistickém
zřízeníz značně
o úpravě dědických poměrů.
hospodářství
vé znění vyhlášky
22. VI. omezeno.
1978, č. dědění, (str. 75).
čs. občanský zákon z 26. H. 1964. č. 40 Sb., stanoví
Toto
Otázka, podle kterého právního řádu se spravují 74
Sb.).omezení se v čs. právní nauce vysvětluje v
občanského
(Orbis
— Praha, 1965, o dědictví zejména:
dědicko-právní poměry, se řeší v praxi podle dvou učebnici čs.
2. práva
Československé
právo
dědické
dílKaždý
I) takto:
Dědění ze zákona:
různých hledisek:
stát upravuje svými předpisy otázku, zda
Vývojem
soustavy
se oblast
V některých státech se klade důraz na povahu a v jakém socialistické
rozsahu nebovlastnické
v jaké formě
může
osoba
§ 473. 1. V první skupině dědí zůstavitelovy děti
dědění, a svým
tím i majetkem.
jeho význam,
omezuje,
protože sposo a manžel, každý z nich stejným dílem.
majetku a dědický statut se určuje podle toho, zda nakládat
Dědění
je v každém
cialistické
vlastnictví
se
nedědí.
Dědění
se
týká
jen
se jedná o dědění movitostí nebo nemovitostí. Na- lečenském zřízení především nabývání vlastnictví,
2. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického
osobního
a zbývajícího
vlast podílu stejným dílem jeho dětí. Jestliže nedědí ani
proti tomu v jiných zemích se na dědictví pohlíží které
je vlastnictví
v socialistickém
zřízení soukromého
značně omezeno,
Tedy dědění
přestává
(a tovysvětluje
i za trvánív tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem
jako na jednotný celek a rozhodujícím určovatelem nictví.
Toto omezení
se v čs.
právníbýtnauce
soukromého
vlastnictví)
přechodem
a slouží
není majetek, nýbrž osoba zůstavitele.
učebnici
čs. práva
občanského
(Orbiskapitálu
— Praha,
1965, jejich potomci.
přechodu
předmětů osobního vlastnictví sloužících
Z toho vyplývá, že podle právního řádu některých díl
I) takto:
§ 474. 1. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v
rodiny.
Se změnou
jeho funkce
měníseseoblast
pod
zemí se aplikuje jiné právo na dědění movitostí a potřebě
Vývojem
socialistické
vlastnické
soustavy
druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a dále
statně
i
instituce
dědického
práva.
(str.
74).
jiné na dědění nemovitostí. DĚDICKÝ STATUT (lex dědění, a tím i jeho význam, omezuje, protože so- ti. kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jed
Socialistické
právo dává
přednost
dědění
ze záko
successionis) je tudíž roztržen. Tento systém roz- cialistické
vlastnictví
se nedědí.
Dědění
se týká
jen noho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti
na, jehožvlastnictví
úprava uvádí
v soulad soukromého
zájmy společnosti
trženého dědického statutu (scission systém) je za- osobního
a zbývajícího
vlast- a kteří z toho důvodu pečovali o společnou domác
a jednotlivců
a přihlíží
zejménabýtk blízkým
příbuzen
veden v anglo-americkém právu (i v Austrálii), dále níctví.
Tedy dědění
přestává
(a to i za
trvání nost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
ským svazkům.
Dědění přechodem
ze závěti kapitálu
se zachovává,
v právu Francie, Belgie, Rakouska a v některých soukromého
vlastnictví)
a sloužía
2. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, man
zůstavitel
zřídilosobního
pltanou vlastnictví
závěť, má toto
před
jihoamerických státech. V těchto zemích se dědění pokud
přechodu
předmětů
sloužících
nejméně polovinu dědictví.
nost předrodiny.
děděním
ze zákona,
v zájmu
movitostí řídí podle osobního statutu zůstaviele (po- potřebě
Se změnou
jehoale
funkce
měníposilnění
se pod- žel§však
475. Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí
dědění izeinstituce
zákona se
v některých
úpravách
slední pobyt nebo ve Francii někdy podle státního statně
dědického
práva.právních
(str. 74).
ze závěti
omezuje
to, co bylo
závětí
sku v třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi souro
občanství), ale dědictví nemovitostí podle polohy vě- dědění
Socialistické
právo
dává napřednost
dědění
ze záto
tečnějehož
zůstaveno,
vylučuje
se tzv. přirůstání
uprázd zenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu
čí (lex rei sitae).
na,
úpravaa uvádí
v soulad
zájmy společnosti
(Pokračování na str. 10)
podílů.’a Okruh
byl
Naproti tomu v jiných státech se dědický statut aněných
jednotlivců
přihlíží zákonných
zejména k dědiců,
blízkým který
příbuzenurčuje jednotně podle stáního občanství -nebo domí- ským svazkům. Dědění ze závěti se zachovává, a
cílu (pobytu) zůstavitele. Mezi tyto státy patří Ně- pokud zůstavitel zřídil pltanou závěť, má toto predmecko, Švýcarsko, Norsko, státy Beneluxu, signatáři nost před děděním ze zákona, ale v zájmu posilnění
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DOMOVA

Dědické právo k čs. majetku
SOVĚTY A ČÍNA

Jsme svědky toho, jak Sovětský svaz nechává ta
hat horké kaštany z ohně Kubánci, Habešany, vý
chodními Němci a nyní Vietnamci. Ta “smlouva’
SSSR s Vietnamem z listopadu 1978 o přátelství,
vzájemné pomoci atd. byla spíše spiknutím proti
Číně, která si to nenechala líbit. Sověty zatím spu
stily velkohubou propagandu proti Číně a hrstka
spiklenců KSČ od Prašné brány jim sekunduje a
oštouzí náš národ. Sověty pozorují vývoj situace a
uvažují prý o zásahu proti Číně — teď nebo pozdě
ji — z Mongolska a to vojsky států Varšavského
paktu. Máme dostat příležitost se ' “vyznamenat”,
prokázat, že chceme být se Sověty “na věčné časy”.
Invaze.Číny by “bratrskou pomocí” nebyla, ale ta
hanebná z 21. srpna 1968 jí byla.
Přes všechno to množství válečných zbraní má
Sovětský svaz stále hodně slabin, především proto,
že m ilió n y jeho despoticky vedených poddaných si
oškliví velkoruský šovinismus. Ukrajinci jsou jeho
“Irskem” , pak jsou tu obyvatelé baltických zemí,
Arméni, Gruzinci, Mongolové, muslimané, židé, růz
né křesťanské menšiny aj. A disidenti doma i ve
všech satelitních zemích, to jsou “vši” v jejich ko
žichu, které pomohou kožich rozežrat a osvobodit
milióny utlačených.
J. Novák MBE, Liverpool, NSW
NAŠE L E G IE V RUSKU

Když jsem se při čtení knihy Prelude to War
(Time-Life) dostal na stránku 42, byl jsem velmi
mile překvapen krásným obrázkem z anabaze našich
legií pře Sibiř do Vladivostoku. Jsem hrdý na to,
jak statečně si tam tehdy naši vojáci počínali.
Padlo mi do oka jméno Winston Churchill, který se
přímo nadšeně vyjádřil, že historie bude pamatovat
na tuto neobyčejnou episodu, které se může sotva
co jiného rovnat. Zesmutněl jsem ale, když jsem
četl předposlední odstavec, který říká:
“Před koncem své cesty Češi, konfrontováni hro
zivou Rudou armádou, nabídli vlak s ruským pokla
dem a vydali admirála Alexandra Kolčaka (pod je
hož velením naše legie nějaký čas též bojovaly, pozn.
autora) rudým k zastřelení. . . ”
To, že vydali carský poklad, je v pořádku, ale
s tím admirálem Kolčakem,. to, myslím, je černá
skvrna v historii našich ruských legií. Pravda, lacinější
je obětovat jeden život a zachránit tím snad tisíce
vojáků, toužících vrátit se domů, ale ... . Nevím . ..
Před 2. světovou válkou jsem se ptal jednoho rus
kého legionáře, jak to vlastně bylo s plukovníkem
Švecem, který se zastřelil. Dozvěděl jsem se, že byly
rozpory ve vedení. Možná, že Kclčakův případ byl
jedním z těch rozporů? Ptal jsem se i na gen. Gaj
du. Dostal jsem odpověď, že gen. Gajda věděl, jak
zvednout elán vojáků.
Nevím, zda je činnost našich legií v Rusku někde
skutečně přesně zaznamenána.' Ve školách o tom
mnoho'nebylo a pak jsme byli za první republiky
ještě příliš mladí. Snad ti, kteří žijí mezi námi a v
Rusku tehdy byli, by nám mohli dát své zkušenosti
k dispozicí.
B. Havlík, Batchelor, N. T.
PSOTY A BĚD Y EX ILU
v
Moto:
Nenaříkejte, neštěstí a osud,
že vás tak tvrdě potkaly,
však naříkejte, že jste jimi posud
rozumějšími se nestali !
K. J. Erben: Kytice

často mě udivuje, že ještě po dlouhých létech
exilu se najdou lidé, kteří se domnívají, že, mají
odkudsi z nebe přisouzené právo udílet svým spoluexulantům známky z vlastenectví a politické bez
úhonnosti. Právě jsem obdržel dopis od člověka, s
nímž jsem skoro 30 roků ideově spolupracoval. Vy
čítá mi moji činnost v Radě svobodného Českosloven
ska a mimo jiné píše:
“Za těchto. okolností nejsem ochoten s Tebou spofm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m M n m m m m m m m m m m m rn m m ,

J

PŘÍMO
PRIMU Z
í FARMY
PARMY

J
můžete si objednat kvalitní maso:
■ mladé vepřové: půlka prasete (10 - 15 kg)
J
$ 2.- za kg.
•
hovězí od 10 kg výše $ 1.82 za kg.
J
mladé husy $ 1,- za libru.
i V Melbourne dodáváme do domu každý týden.
{ Volejte (nejlépe po 6. hod. več. nebo brzy ráno)
*

tel. (056) 285217

(Pokračování se strany 9)
jednho roku před jeho smrtí ve společné domácností
a kteří z toho důvodu pečovali o společnou domác
nost nebo byli odkázáni výžiyou na zůstavitele.
Dědění ze závěti:
§ 476. 1. Zůstavitel může závěť buď napsat vlast
ní'rukou nebo ji zřídit ve formě notářského zápisu.
2. K platnosti závěti napsané vlastní rukou je tře
ba, aby ji zůstavitel podepsal a uvedl v ní den, mě
síc a rok, kdy ji podepsal.
3. Společná závěť více zůstavitelů je neplatná. (Dě
dická smlouva — pozn.)
§ 477. V závěti ustanoví zůstavitel dědice, popří
padě určí jejich podíly nebo věci a práva, která jim
mají připadnout. Nejsou-li podíly více dědiců určeny,
platí, že podíly jsou stejné.
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od
OPTA

OPT O
Capitol House, 113 Swanston St.,

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky 1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

T. D.

— Č1ŽTĚN 1

k o b e r c ů

N BJLEV N ĚJI A N EJLfiP E

na základě bohatých zkušeností
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn,
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování,
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po
škození
* Vyčištění potahů
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465
lupracovat politicky a ani s Tebou soukromě — osob
ně neb v dopisech — o politice debatovat. Své kri
tické stanovisko však zaujmu veřejně . . . ”
Tak se mám sám i exilová veřejnost na co těšit!
Po léta píši a ostře polemizuji v tasmanských
novinách, často jsem předmětem útoků zdejších
pro-komunistických agitátorů. Někdy í v noci zvoni
telefon a ozve se anonym, který mi vyhrožuje a
zneužívá jmen ze zoologických slovníku. Směji se
tomu, mám radost, že má kritika “zabrala” a pak
spím klidně dál. Strávil jsem již větší část svého
života v exilu a za tu dobu jsem prodělal politic
kých šarvátek už dost. Pokud to však bylo možné,
vyhýbal jsem se žabomyším válkám uvnitř našeho
exilu. Mnohé ty půtky mně připomínaly “psí tur
naje” na zasněžené návsí. Škoda času, papíru a
energie!
_ členem Rady jsem od jejího založení v r. 1949.
Často jsem nesouhlasil a i dnes nesouhlasím s někte
rými lidmi v jejím vedení, jak tomu v demokratic
kém životě bývá. Protestuji a vyřizuji si tyto zále
žitosti někdy úspěšně, velmi často bezúspěšně, uvnitř
organizace.
Mnoho lidí má sice plná ústa demokracie, ale při
tom tvrdošíjně upírá jiným právo na vlastní myšlení
a rozhodování;
Komunistické spiknutí je všesvětové a proto myslím,
že každý, kdo chce proti komunismu něco užiteč
ného dělat, má dost příležitosti především ve svém
okolí. Zkostnatělí bojovníci o “očistu” v exilu ná
rodu a lidstvu mnoho neprospějí.
Začal jsem verši K. J. Erbena a jimi též končím:

§ 478. Jakékoliv podmínky připojené 'k závěti ne
mají právní následky; ustanovení § 484 odst. 1 vět>
druhé tím není dotčeno.
§ 479. Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň
tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a
zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí tři čtvrti
ny jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť
tomu odporuje, je v této částí neplatná. (Povinný
podíl — pozn.)
§ 480. 1. Závěť se zrušuje platnou závětí pozdější,
pokud vedle ní nemůže obstát, anebo odvoláním zá
věti; odvolám musí mít formu, jaké je třeba k
závěti.
2. Zůstavitel zruší závěť také tím, že zničí listinu,
na níž byla napsána.
Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců;
§ 481. Je-li dědic jen. jeden, potvrdí mu státní no
tářství, že dědictví nabyl.
§ 482. 1. Je-li více dědiců, vypořádají se u stát
ního notářství mezi sebou o dědictví dohodou.
2. Neodporuje-li dohoda zákonu nebo zájmu společ
nosti, státní notářství ji schválí a potvrdí podle ní
nabytí dědictví.
§ 438. Nedojde-li k dohodě, provede vypořádání
mezi dědici státní notářství.
§ 484. 1. Vypořádání se provede podle dědických
podílů. Při dědění ze zákona se dědici na jeho po
díl započte, co za života zůstavitele od něho bez
platně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování;
při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést,
jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže
by jinak obdarovaný dědic bvl proti dědici uvede
nému v ustanovení § 479 neodůvodněně zvýhodněn.
2. Při rozdělení dědictví se přihlédne k možnosti
účelného využití věci v souladu se zájmy společno
sti. Za tím účelem může jednotlivé věci nebo i celé
dědictví převzít jeden z dědiců. Dědická práva ostat
ních dědiců se uspokojí buď v penězích nebo ze zbý
vajícího dědictví, přičemž se vezme zřetel na dluhy
převzaté jednotlivými dědici.
Mají-li podle vypořádání dědici odpovídat za dlu
hy jinak než jak stanoveno v § 470 odst. 2 nebo
týká-li se vypořádání jiných práv věřitelů, lze dluhy
vypořádat jen se souhlasem věřitelů.
§ 490. 1. Věci, které jsou v soukromném vlastnictví,
lze mluvně převádět a dědit.
2. Nezastavěné stavební pozemky smějí občané pře
vádět jen na stát nebo na socialistickou organizaci
k tomu zvláštním předpisem oprávněnou. Pokud by
nezastavěné pozemky vzhledem k svému určení a
výměře mohly být předmětem práva osobního užívání
(§ 200), mohou je občané darovat příbuzným v řa 
dě přímé a sourozencům. K smlouvě o převodu bu
dovy, která je v soukromém vlastnictví, a k smlou
vě o převodu nebo nájmu zemědělského (lesního) po
zemku je třeba souhlasu okresního národního výbo
ru . . . .
Likvidace soukromého vlastnictví se v čs. právní
nauce vysvětluje takto:
“Vládnoucí třídou je u nás třída dělnická a její
politikou je budování socialismu. Soukromé vlastnictví
se jasně s myšlenkou socialismu nesnáší a je odsou
zeno k zániku.” (Viktor Knapp: Vlastnictví v lidové
demokracii, Orbis — Praha, 1952, str. 386.).
Osobní vlastnictví nebylo dosud definováno. Hospo
dářská stránka jeho omezení má za následek, že
nelze vůbec vymezit osobní vlastnictví. Socialistická
právní věda ztroskotala v posuzování kritéria osob
ního vlastnictví. (Alois Rozehnal: Přeměna vlast
nictví, Proměny, New York, č. 1 — 1972, str. 59-69).
VO

FEBRUÁROVOM

Č ÍSLE AM ERICKÉHO

OD-

borárského mesačníka Free Trade Union News,
ktorý je venovaný medzinárodným odborárskym záuj
mom a problémom medzinárodnej politiky, uverej
nili obsiahlu štúdiu československého disidenta Anto
nína Ruska o pracovných podmienkáeh a o Záko
níku práce v Československu. Autor, podpisovateľ
Charty 77, ktorému Husákov normalizovaný režim
povolil vycestovať minulý rok do cudziny, začína
výklad tým, že v československej ústave z roku
1960 je formálne ustanovenie, ktoré zaručuje kaž
dému občanovi právo na prácu a že toto ústavné
ustanovenie je rozvedené v Zákoníku práce z roku
1964, v ktorom je vymedzené aj postavenie odborov,
ale v praxi sa tieto ustanovenia uplatňujú proti zá
ujmom zamestnancov. V osobitnom článku -sa autor
zmieňuje o úlohe odborov, ktoré sa nestarajú o so
Darmo nadějí kojíte se planou ! ciálne ?áujmy pracujúcich, lež len o splnenie ho
Nezbudete svých psot a bíd,
spodárskych úloh päťročného plánu. Autor Antonín
dokavad jednou chodívali bránou Rusek, brněnský rodák, uvádza konkrétne prípady
nebude tvrdý český lid.
o tom, ako sa odbory nevšímavo chovali voči záujmom
Jindřich Nermuť, Tasmánie robotníctva.
D. L.

2. 4. , 1979

HLAS

SY D N EY
Společnost pro vědy a umění v Sydney

zve krajanskou veřejnost na přednášku
KERAM IKA V MODERNÍ A RCH ITEKTU ŘE,

kterou připravil a přednese ak. sochař V. Tichý
v pátek 20. dubna v 7.30 hodin večer

v budově School of Drama, University of NSW.
Anzac Parade, Kensington (vjezd z Barker St.)
Přednáška bude doplněna dvěma filmy a mno
ha fotografiemi, které přiblíží přítomným ateliér
a keramickou dílnu v provozu. Studio Tichý &
Partners, které bylo založeno v r. 1969, je jedním
z největších podniku toho druhu v Austrálii.
Po přednášce zodpoví p. Tichý dané dotazy.
Bude též možno organizovat exkurzi do jeho stu
dia V Parramattě.
Vstupné dobrovolné.
Po programu občerstvení a beseda.

HLAS DOMOVA VÁM MŮŽE DODAT
IHNED TYTO KNIHY:

Ivan Klíma: Milostné léto $ 6.25
A. Kliment: Nuda v Čechách $ 6.25
0. Filip: Valdštýn a Lukrecie $ 5.80
Milan Kundera: Život je jinde $ 7.00
A. Lustig: Z deníku sedmnáctileté $ 4.75
Radek Kučera: Tábor bubáků $ 9.80
M. Rybáková: Útěk: z rekreace $ 5.50
J. Trefulka: Zločin pozdvižení $ 8.50
Z. Mlynář: Mráz přichází z Kremlu $ 8.50
Janků-Sandtnerová: česká kuchařka (610 str.) $ 20.F. Peroutka: TGM předst. plk. Cunninghama $ 7.20
F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.J. Kučera: Pražský srpen $ 5.50
L. Vaculík: Sekyra $ 6.50
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8,J. Kohout: Hop sem hop tam $ 7.50
K. čapek — Schairer: Neuskutečněný dialog $ 7.50
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
1. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
S. Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
E. Kantůrková: Pozůstalost pana Abela $ 6.70
J. Hochman: Český happening $ 5.60
O. Rambousek: Kroehnu s sebou $ 4.80
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
V. černý: Pláč koruny české $ 8.60
K. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.a mnoho jiných

DOMOVA

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Viktora Poláška, 241etého, který odešel z Prahy
v r. 196iř uo Auctráke (zpráva) a Jaroslavu Kšajtovou z Prahy-Nusií, nyní provdanou snad v USA nebo
Kanadě, hledá přítelkyně.

Č ESK É VYSÍLÁNÍ V M ELBOURNE

pořádá v sobotu 7. dubna 1979 celodenní autobusový
výi^t do zoologické zahrady v Healesville a na pře
hradu Maroondah, spojený s návštěvou vinařských
sklepů v Yarra Valley. Jízdné $ 8.00, děti $ 5.00.
Odjezd v 8.30 hod. ráno od nádraží ve Flinders
Street (nebo dle ujednání), návrat v 7 hodin večer.
Informace a přihlášky: Beseda, 2 Junction St., Pře
staň. Vic. 3072, tel. 480-2737.
— A. N. Z. banka, 66 Elizabeth Street, MelboumeCity pořádá výstavku čs. velikonočních zvyků a oby
čejů a to od 5. do 13. dubna 1979.
SPRÁVNÍ VÝBOR ČS. SOKOLSKÉHO
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE

s díky potvrzuje příjem těchto darů:
pp. Z. & E. Procházkovi $ 50, B. Tomeček $ 50.
Anonym S 50, M. Benátská $ 5, J. Moris S 5, R.
Onäneh S 30, kapela Vrabčáci $ 65, Sokol $ 900,
nepoíiž. vstupné na záb. Kratochvílovi $ 20, Pilní
koví $ 29. celkem 1.195.00. Stav konta příspěvků k
26. 3. 1979 je S 56.661.52.
Úpravy zbylé části Národního domu se dokončují.
Slavnostní otevření celého domu se bude konat o
víkendu 19. a 20. května 1979.

STAFFO RDSHIRE R E E F , VIC. 3351

(Cestovní pokyny: Z Ballaratu jeďte po Glenelg
Highway, ve Scardale odbočte vlevo na Cape
Clear, hned za Newtown zahněte vlevo do
Staffordshire Reef.)

SEM IFIN Á LE SO UTĚŽE O POHÁR AMPOLU
Stavia 5 — Croydon City 1 ( 2: 0)

FIN Á LE: Slavia — Green Gully 1 :1 ( 0: 0, 0: 0)

Slavia prohrála finále nezaslouženě. V normálním
čase skončil rušný zápas bez branek. Obě strany si
vypracovaly několik šancí, ale obrany obou mužstev
byly vždy na místě. Ve druhém poločase měla Slavia
více ze hry, tlačila soupeře, ale brankář Green Gully
byl na výši. Ani prvních 10 minut nastaveného času
nepřineslo branku. Teprve krátce po další změně
stran se podařilo internacionálovi Green Gully Vojt
kovi umístit míč v síti Slavie. Slavia pak mocně
útočila, brankář soupeře chytil 2 “vyložené’’ góly,
ale třetí, který střílel 2 minuty před koncem Paton,
chytit nemohl. Podle pravidel soutěže rozhodovalo se
pak o vítězi střílením 5 desítek každou stranou. Bran
kář Greén Gully jednu desítku Slavie chytil, slavi
stický brankář jednu také zachránil, ale rozhodčí na
řídil nový kop, protože se brankář před střílením
pohnul. Tento náhradní kop pak hráč Green Gully
proměnil a tím i získal, svému mužstvu pohár. Ško
da, Slavia byla v poli lepším mužstvem. Zasloužila
si pohár, který vyhrála jen jednou, v roce 1967.
DOCKERTY CUP: Slavia — Keilor City 2 : 1 (0 : 0)

V zápase o Dockertyho pohár, který se hrál 2 dny
po velkém semifinálovém vítězství v letní soutěži,
podala Slavia slabší výkon, který však na soupeře
stačil. V prvním poločase skóroval Tuft, po změně
stran Paton.
SLAVIA — G EO RG E CROSS 3 :1

Prijmeme :
NÁSTROJAŘE

pro práci na brusce na plocho pro výrobu
přesných nástrojů. Musí mít delší praxi na
přesných pracích. Znalost diaformu předností.
Výborné pracovní podmínky. Výdělek přes
$ 400 týdně.

( 2: 1)

V zápase o postup do semifinále soutěže o Docker
tyho pohár (ligové kluby byly nasazeny do závěreč
ných kol) porazila Slavia v nočním utkání na Olym
pie Parku George Cross 3 : 1, když — kromě prvních
minut — udržela celý zápas pod svou kontrolou.
George Cross překvapil v nástupu slavistickou obra
nu náporem, při němž dal už v 2. minutě branku.
Slavia vyrovnala ve 12. minutě po sólovém útoku
Aldridgem a Paton dal ve 43. minutě hlavou vedoucí
branku, k níž přidal Williams po změně stran další.
Tempo v závěru zápasu polevilo, když o vítězství
Slavie nebyly pochyby.
Příští víkend začínají zápasy státní ligy. Slavia se
utká v neděli 8. dubna s mužstvem Croydon City na
hřišti v Mount Dandenog Rd., Croydon a ve dru
hém kole v sobotu 14. 4. na vlastním hřišti na Shovvgrounds s Hakoah. Přijďte mužstvo povzbudit
SVĚTOVÝ REKORD EXULANTA F. KRATOCHVÍLA

Austrálie je první z anglicky mluvících zemí,
která provádí celostátní kontrolu chovu

REGENERACE KENNELS

ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V A D ELA ID É

Po 12 letech se Slavia dostala do finále letní po
hárové soutěže, když porazila soupeře rozdílem třídy.
Začala mocným náporem, J. Paten již v 9. minutě
skóroval a Aldridge zvýšil ve 24. minutě na 2: 0.
Krátce po změně stran vstřelil Tuft, tlačený croydonskými útočníky, vlastní branku, jediný míč, který
SLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
se dostal do slavistické sítě. Slavia pak ovládla zcela
na téže stanici je každou NEDĚLI od 7 do 8 hodin hru, přičemž Train dal 3. branku a Paton utvrdil
ráno (nikoliv v pondělí, jak stanice původně ozná vítězství dvěma pěknými góly ve dvou minutách (v
mila).
71. a 72.). Senzační semifinálové vítězství nad vítě
zem 1. skupiny soutěže udělalo ze Slavie jasného fa
BESED A, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne vorita pro finále, ale . . .

TED
ENGINEER1NG,
3 Kinwal Court, Moorabbin, Vic. 3189
Telefon 95-8985

Využijte skutečnosti, že majitel HYNEK
STEHLÍK, člen SV (Germany), KCC, GSDCV.
má 261efcé zkušenosti v chovu německých ovčáků
v Evropě i Austrálii, že jeho chov je jzaložen
na vybraných importovaných psech a na odbor
ném pěstění. Přesvědčte se! Navštivte

A D ELÄ
ELA ID E

uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KHz
4. 4.: Rusalka, zprávy
11. 4.: Velikonoční program, zprávy

pro práci na brusce Jone & Shipmen. Musí
znát 'tvarové broušení. Výdělek přes $ 400
týdně.
Zájemci hlaste se u

R EG EN ER A C E KENNELS
měly v roce 1978 v kontrolní knize nejvíce
zvířat oficiálně uznaných k výběrovému chovu.

11 -

čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program: .
8. 4.: Karel Čapek
Zjístíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo 15. 4.: Velikonoce
se na ně dotazuje. Tazatelům zjištěné adresy ne- 22. 4.: Slovenský pořad
sdělujeme.
ZPRÁVY 9. K. SLÁVIA MELBOURNE

BRUSIČE NA KU LATO

německých ovčáků

-

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 15. dubna 1979

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo

—

pití

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

Syn bývalého čs. reprezentanta v krasojízdě F.
Kratochvíla, 221etý František Kratochvil, má zřejmě
před sebou velkou sportovní kariéru. Na posledním
mistrovství světa v sálové cyklistice, koncem října
1978, získal sice v dánském městečku Hemingu “pou
ze” stříbrnou medaili, když byl poražen dvojnásob
ným mistrem světa Němcem Kurtem Hunsängrem
(ačkoli tohoto svého přemožitele krátce předtím na
přeborech NSR porazil), experti však se shodli v
jednom: první start na mistrovství světa svazoval
F. Kratochvílovi nohy i ruce, zbaví-li se však této
nervozity nováčků, pak nebude mít na světě vážněj
ší konkurenci.
Na jejich slova došlo nyní při meziměstském čtyřutkání v Berlíně, kde F. Kratochvíl vyhrál soutěž
jednotlivců, když jeho výkony byly ohodnoceny
325.35 body. což je nový nejlepší světový výkon všech
dob. o 0.3 bodu lepší než jakého dosáhl před 10
dny při utkání NSR — ČSR nyní už ■trojnásobný
mistr světa Němec Kurt Hunsänger. F. Kratochvíl
žije se svými rodiči v NSR (v Bad Neuheimu u
Frankfurtu n. M.), kde se usadili po roce 1968.

f

• 12-

HL AS

2. 4. 1979

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO — ŠPANĚLSKO 1 :0 ( 0: 0)

Karel Janovský
Překvapující výsledky v evropských pohárových soutěžích

Ostrava v semifinále, Dukla vyřazena
Čtvrtfinálová zápolení evropských pohárových soutěží klubových celků nás znovu přesvědčila o tom,
že role favorita čs. fotbalistům nesvědčí a naopak, když nastupují k nějakému důležitému zápasu han
dicapováni, že dovedou "zapnout'’. Pražská Dukla, která mohla už v prvém čtvrtfinálovém utkání Poháru
U EFA na Olympijském stadiónu v Berlíně suverénně zvítězit a nakonec hrála v Berlíně s Herthou
BSC 1 : 1, prohrála téměř neuvěřitelně odvetu doma na pražské Juiisce 1 : 2 a do semifinále Poháru
U EFA nepostoupila.
Naopak fotbalisté ostravského Baníku, kteří nastupovali na Bazalech k odvetě proti přednímu týmu
východoněmecké 1. ligy 1. FC Magdeburku s handicapem porážky 1 : 2 na hřišti soupeře, zvítězili
4 :2 a poprvé v klubové historii se dostávají do semifinále jedné z hlavních soutěží Evropy, mezi 4
nejlepší mužstva soutěže "držitelů trofejí".

Nač ta převaha? Pražští vojáci měli i v odvetném
čtvrtfinálovém utkání s Herthou BSC Berlin v poli
velkou převahu; téměř po celé utkání bránící se
hosté podnikali jen výpadové protiútoky, z nichž
však vstřelili oba góly. Dukla hrála klidně pouze
v prvních 20 minutách zápasu, kdy se také (právě
v té 20. minutě) ujala Zdeňkem Nehodou vedení 1: 0.
Měla pak i další šance, ale byli to hosté, kteří v
31. minutě levým křídlem Agerbeckem vyrovnali na
1 : 1. Osmělili se a 12 minut po změně stran Milev
ským se dokonce ujali vedení 2 : 1. Pražané vsadili
vše na útok, v obranném valu hostujícího mužstva

H okejová liga
Už tolikrát v historii čs. hokejové ligy sahali hráči
bratislavského Slovanu po mistrovském titulu, vždy
však v závěru klopýtli. Zdá se však, že tentokrát
už jim prvenství neunikne'. Ve 40. kole 1 ligy vy
hráli v Košicích 7 : 2 a 4 kola před koncem ligové
sezóny mají pětibodový náskok před jihlavskou Duk
lou. Jestliže Bratislava zvítězí — a to je už téměř
jisté — pak největší zásluhu na tom maji sourozenci
Peter, Marian a Anton šťastní, kteří tvoří první bra
tislavskou útočnou formaci.
Na 99.9% už je jasné, že z 1. ligy sestoupí TJ Gott
waldov, který nyní prohrává i doma jeden mistrov
ský zápas za druhým.
Tabulka 1. ligy po 40. (ze 44) kole: 1. Slovan
Bratislava 56 bodů, 2. Dukla Jihlava 51 b., skóre
137 : 76; 3. Vítkovice 51 b., skóre 159 : 127; 4. Klad
no 47 b., 5. Litvínov, 6. Tesla Pardubice (po 41 b.),
7. Košice 38 b., 8. Sparta Praha 36 b., 9. Zetor
Brno 33 b., 10. Motor Č. Budějovice, 11. Trenčín
(po 31 b.), 12. TJ Gottwaldov 24 bodů.
VÍD EŇ SKÉ

DOSTAVENÍČKO KRASOBRUSLAŘŮ

Po 12 letech byla Vídeň zase dějištěm mistrovství
světa v krasobruslení a tanci na ledě, na kterém
se tentokrát střídaly skvělé výkony s průměrem. Přebomický titul mistrů světa obhájil pouze sovětský
pár Liničuková — Karponosov, jinak na trůn zasedli
dva dřívější mistři světa: světová přebornice z r.
1977 Američanka Linda Fratianeová a světový pře
borník z r. 1977 Rus Vladimír Kovaljev, Tterý ten
tokrát získal “zlato” jen proto, že si zajistil vysoký
náskok z povinných figur. Úplně novými mistry světa
jsou: 181etá Američanka Tai Babiloniaová a o 2
roky starší Randy Gardner, kteří v soutěži sportov
ních dvojic přerušili po 14 letech nadvládu SSSR v
této soutěži a po 29 letech přivezli titul mistra světa
do USA.
Čs. krasobruslaři ani entokrát neoslnili, čest za
chraňoval pár Liliana Řeháková — Stanislav Drastich, který obsadil v tanečních párech čtvrté místo.
Jinak to nebylo slavné: kdysi nadějný čs. krasobruslař Miroslav soška z Bratislavy na mistrovství
světa do Vídně kvůli špatnému výkonu vůbec nejel
(do Vídně byl poslán ná zkušenou Mletý Sabovčík),
v soutěži žen obsadila mladičká Baierová 16. místo.
Sportovní páry na mistrovství světa nebyly vůbec
vyslány.
PIZEŇ PŘEKVAPENÍM ČESKÉHO

Po fptbaíisteeh ostrav
ského Baníku postoupilo
do finále Českého poháru
v kopané i mužstvo plzeň
ské Škodovky, které pora
zilo doma v semifinále ne
čekaně pražskou Duklu
2: 0. Rozhodnutí padlo v

poháru

rozpětí 10 minut, od 78.
do 88. minuty, kdy fotba
listům západočeské metro
pole zajistil postup do zá
věrečného utkání na vel
mi těžkém terénu P. Korejčík, autor obou gólů.

se však neprosadili: Fiala i další nedokázali skórovat z bezprostřední blízkosti.
Jinak ostravský Baník. Vyhrál nad Magdeburkem
4 : 2 a je v semifinále. Ovšem, domácí fotbalisté i
zde se postarali o zbytečné drama. Vedly totiž góly
Rýdla, Albrechta a Němce v 52. minutě už 3: 0,
polevili a východoněmeckému soupeři se podařilo
snížit dokonce na 2 : 3 , což by bývalo po prohře
1 :2 v Magdeburku znamenalo vyřazení Ostravy.
Baník se však odhodlal k velké závěrečné ofensivě a
4 minuty před koncem zápasu za nepopsatelného já
sotu 28.000 diváků dokázal Rýgl vsítit čtvrtou, zla
tou branku zápasu, která znamenala postup.
S kým se může Baník Ostrava v semifinále střet
nout? S belgickým mužstvem SK Beveren (vyřadil
Inter Milano 0 :0 a 1: 0) , s FC Barcelonou (po
prohře 1 : 2 na hřišti anglického Ipswich Town vy
hrála doma 1 : 0) nebo s německou Fortunou Duesseldorf (se Servette Ženeva 0 : 0 a 1 : 1).

: : Fotbalová liga
lig a : :
Oba účastníci evropských pohárových soutěží: Duk
la Praha i Baník Ostrava, ztratili v zápasech 18. a
19. kola po 2 bodech, takže se pořadí v tabulce 1.
čs. ligy nezměnilo. Vedou pražští vojáci, kterým se
letos nabízí titul mistra. Pízm se sice dostala z po
sledního místa v tabulce, ale ještě nemá vyhráno.
Ovšem těch ‘‘uchazečů’’ o sestup je celá řada, ještě
11 týmů si nemůže být jisto záchranou (!).
18. kolo: Prešov — Dukla Praha 2 : 1, Trnava —
Trenčín 1: 0, Baník Ostrava — Lok. Košíce 3 : 1,
ZTS Košice — Zbrojovka Brna 2 :1 , Teplice — Plzeň
1: 0, Slavia Praha — Bohemímis 1 : 8, Slovan Bratislavt — Dukla B. Bystrica i : § a Sparta P raha —
Inter Bratislava 4 : 2.
19. kolo: Slovan — Sparta 2 : 6 , Banska Bystrica
— Slavia 1 : 1, Bohemians — ZPS Košice 2 : 0, Zbro
jovka Brno — Teplice 1 : 1, Plzeň — Trenčín 2 : L
Trnava — Baník Ostrava 3 : 0 (!), ľa* Košice —
Prešov 3 : 0 a Dukla Praha — Inter Jkafiáava 3 :1.
Tabulka po 19. kole: 1. Dukla P raha 23 bodů, skóre
47 : 14; 2. Baník Ostrava 25 b.. 3. Zbrojovka Brno
22 b., 4. Bohemians 21 b., 5. Trnava 20 b.T 6. Slo
van Bratislava, 7. Dukla Banska Bystrica (po 19
b ); 8. Sparta Praha, 9. Lei;. Košice, 1®. Slavia P ra
ha (po 18 b.); 11. Teplice, 12. Trenčín, 13. Plzeň,
14. ZTS Košice, 15. Prešov (po 16 b.); 16. Inter Bra
tislava 15 bodů.
SSSR sestupuje
ČESKOSLOVENSKO VÍTĚZEM EVRO PSKÉ LIG Y

Podruhé ve 121eté historii Evropské tabletenisové
ligy jsou jejími vítězi reprezentanti a reprezentantky
Československa. Ani v sedmém, posledním utkání
této stále populárnější soutěže, nenašli Čechoslováci
přemožitele, kdy .v Komárně porazili Jugoslávce
5 : 2 a stali se vítězi s plným počtem 14 bodů. Sta
ří “matadoři’’ Milan Orlowski s Ilonou Uhlíkovou,
spolu s mladíky v reprezentačním mužstvu jako Dvo
řáčkem, Panským atd. dokázali, že alespoň s Evro
pany udrží krok. Jak to bude s jejich soubojem s
Asijci, na to dostaneme odpověď až počátkem květ
na, kdy bude probíhat v severní Koreji světové mi
strovství. Už však. nyní třeba říci, že i na něm ten
tokrát budou Číňané těžko k poraženi.
Konečné pořadí XII. ročníku Evropské ligy: 1. Čes
koslovensko 14 bodů, poměr zápasů 33 : 16; 2. Ma
ďarsko 12 b. (35 : 14); 3. Anglie 8 b. (24 : 25); 4.
NSR 6 b. (27 : 22); 5. Francie 6 b. (22 : 27); 6. - 7.
švédsko a Jugoslávie po 4 b. (21:28); sestupuje:
8. SSSR 2 body (13 : 36).
/

Slušná generálka — jaká však bude premiéra?
Už tuto středu (4. dubna) dojde na bratislavském
stadiónu na Tehelném poli k dlouho očekávanému
klíčovému střetnutí V. kvalifikační skupiny mistrov
ství Evropy: Československo — Francie, které nám
hodně napoví, které z těchto dvou mužstev (případně
i švédsko) pojede koncem května příštího roku k
závěrečným bojům osmi nejlepších týmů starého kon
tinentu do Itálie. Na stejné hrací ploše absolvovali
Čechoslováci tři týdny před tímto velkým kláním
přípravné mezistátní přátelské utkání, ve kterém zví
tězilí nad Španělskem 1: 0, když jedinou branku
vstřelil teprve 4 minuty před koncem střetnutí pravý
křídelní útočník Slovanu Bratislava Masný.
čs. fotbalové národní mužstvo mělo však v utkání
se Španělskem drtivou převahu, v druhé půlce to
byly lavinové útoky na španělskou branku, skvělá
hra takticky dobře rozestavené španělské obrany,
zbrklá a nepřesná střelba Čechoslováků, ale i. smůla
v zakončování akcí, “způsobily” ten těsný výsledek.
Vždyť už krátce před poločasem nastrelil Vojáček
břevno španělské branky a po změně stran — v 47.
minutě — neproměnil kapitán čs. národního mužstva
Anton Ondruš pokutový kop, když jeho střela skon
čila pouze na tyči branky soupeře.
V brance ČSR nebyl už tentokráte ostravský Michalík, který čs. národnímu mužstvu pokazil hodně
utkání, ale v “góiu” se střídali: Netolická s Keketim.
Ve středu pole dal trenér Jozef Vengloš v prvé půli
příležitost Rottovi z pražské Dukly, po změně stran
ho však vystřídal Panenka z Bohemians, jehož vylo
ženě útočný charakter oživil hru celého čs. národního
mužstva..
Poprvé vůbec navštívil místo svého pobytu z r.
1946-1947 — Bratislavu i bývalý čs. reprezentant La
co Kubala, který je trenérem španělského národního
mužstva. Vedení španělského reprezentačního týmu
dostalo záruku, že se mu v Československu nic ne
stane.
Sláva Stenmarkovi
SVĚTOVÁ T R O FEJ VŠAK LUESCHEROVI

Neúspěšný obhájce Světové trofeje lyžařů alpských
disciplin 221etý Švéd Ingemar Stenmark pokračoval
i v zámoří v sérii velkých úspěchů: v Heavenley
Valley vyhrál obří slalom, v japonském Furanu spe
ciální i obří slalom a tak dosáhl celkem rekordního
počtu 13 vítězství v sezóně (z toho vyhrál 10 obřích
a 3 speciální slalomy), přesto však v celkové klasifi
kaci Světové trofeje obsadil až 5. místo. Jejím vítě
zem se stal lyžař, který prakticky vyhrál pouze 1
závod, 14. října 1956 narozený Švýcar Peter Luescher. Ten stál sice na většině podniků ve stínu Sten
marka, na rozdíl však od něho se zúčastnil i sjezdů
pro alpskou kombinaci a to ho vyneslo na 1. místo.
Konečné pořadí Světové trofeje: 1. Pettr Lueseher
(švýcarsko) 186 bodů, 2. Stock (Rakousko) 163 b.,
3. Pfrfl Mahre (USA) 155 b., 4. P. Gros (Itálie) 152
b., 5- I. Stenmark (Švédsko) 150 b. (ve skutečnosti
410 b.), 6. A. Wenzel (Lichtaštejn) 148 b., 7. A. Stei
ner (Rakousko) 107 b., 8. Križaj (Jugoslávie) 106
b., 9. G. Thoni (Itálie) 92 b., 10. S. Mahre (USA)
86 bodů.
Přece jen Moserova

V to, co pred záverečným závodem lyzaxek alp
ských disciplin nikdo už nevěřil, se stalo skutečno
stí. Annemarie Moserová-Prdllová obsadila v obřím
slalomu v japonském Furanu za dvojnásobnou olym
pijskou vítězkou švýcarkou Nadigovou druhé místo,
které jí přesně stačilo n a to, aby. ještě z vedoucího
místa světového pořadí odsunula obhajkyni Světové
ho poháru Hanni Wenzelovou z Lichtnštejnu (která
k závodu nastupovala s 20bodovým náskokem) a
stala se pošesté držitelkou trofeje. — Konečné po
řadí lyžařek: 1. Annemarie Moserová-Prollová (Ra
kousko) 243 bodů, 2. Hanni Wenzelová (Lichtenštejn)
240 b., 3. I. Eppleová (NSR) 189 b., 4. Nelsonova
(USA) 168 b., 5. Nadigová (Švůc.) 156 b., 6. Serratová (Francie) 152 b., 7. Sacklová (Rak.) 112 b., 8.
Kinshoferová (NSR) 110 b., 9. Pelenová (Francie)
100, b., 10. Giordaniová (Itálie) 98 bodů.
HLAS DOMOVA vycnazi Čtrnáctidenns.
Říctí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon 42-88M.
ROČNÍ PŘEDPLATNÍ: v Austrálii $ 12.-, do
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, US $ 14,- Can.
$ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Band 13.- nebo
ekvivalent v jiné méně. — Výíi leteckého pří
platku sdělíme na poiárižnf ehrateai.

