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DOMŮ, DOMŮ . . .

HLAS DOMOVA

Karel Wendt

“. . . každý jednou zas rád se vrátí. Dómů, dóI můuú, xazay najde si cestu svou ’, ikai šlágr mého
značně vzaaieneho mládí.
Ta nynější “cesta domů” vede přes českosloven
sk é konsuiáty a vyslanectví, neb jinak nelze. Nelze
oez víza, bez požehnání pražských úřadů, bez bla
hosklonného souhlasu soudruhů, kteří nám udělali ze
Melbourne 16. dubna 1979
země kriminál a nazvali to osvobození, bez bumážky
Č ís lo 8.
těch soukmenovců, kteří i po šedesátémosmém ro
ce pokračovali v úloze sloubů Kremlu, ke které by
Pevnější ekonomické připoutání k Sovětskému svazu
se tenkrát nepropůjčiia ani poslední pražská pro
stitutka. Jak je popsat? Na dně tůně bývá sedlina.
Na samém jejím spodu je sedlina té sedliny. Níže
už nic není. Nižšího už nic není. S velkomyslným
souhlasem této znásobené sedliny si dnes “nachá
Ä schsizi ústředního výboru KSČ a následující schůzi ústředního výboru patříme mezi státy s nej- zejí cestu domů” někdejší exulanti a nynější přistě
hovalci.
Ksomněstické strany Slovenska sešly , se jako obvykle ke společné schůzi obě vyšší mírou výměny zbo
Tyto návraty odpolitizovaných turistů v sobě skrý
umy Federálního shromáždění, aby vyslechly, co KSČ k odsouhlasení před- ží.”
vají všelijaké záhady. Zákon ku příkladu říká, že
MSfiL Předsednictva obou pražských zasedáni byla téměř stejná, jen zaseŠtrougal se zmínil též si je nutno před návštěvou upravit poměr, požádat
<8acš pořádek byl málo pozměněn. Hlavní projev měl tentokrát Ladislav o “velkých akcích spolu o milost soudruha prezidenta, symbolicky se převrá
tit v prachu na záda vzhůru nohama a nechat se
S&rstogaE.
práce’’, které pozitivně poškráoat na břiše. Ale divná věc. Není snadné na
Ä schůzi ústředního vý
Stejně jako výbor Rady ci integračních opatření ovlivňují klíčové problé lézt někoho, kdo ještě nenavštívil hroby otců. Je však
borná sírany M. Jakeš a v vzájemné hospodářské po se Sovětským svazem a my čs. ekonomiky: o ještě nesnadnější, ne-li nemožné, najít jediného tu
ristu, který učinil, jak žádá zákon bezzákonné země:
závěrečném projevu G. moci i předseda českoslo dalšími
socialistickými tranzitním plynovodu ze upravil si poměr, ponížil se, požádal o milost.
Hasák věnovali největší venské vlády dával důraz státy. Objem výměny zbo Sovětského svazu přes čs.
Protože “domů každý zas rád se vrátí” a to za
pozornost otázkám čs. na stupňování integrace ží se státy tohoto spole území, o výrobě zařízení každou cenu, režim usoudil, že se z toho dá něco
zemědělství (před sjez hospodářství všech komu čenství rok od roku roste pro jadernou energetiku vyrazit a vedle povinného plazení zavedl povinný
dem JZD), zatímco před nistických států:
a jeho podíl dosahuje 68% včetně výstavby atomo poplatek.
Turista je ohodnocen, jak podle vzdělání, tj. podle
seda vlády se zabýval ví
“Zvláštní pozornost vě našeho celkového obratu vých elektráren, o účasti
toho,
kolik na něj režim údajně vynaložil — i když
ce plněním hospodářského nujeme ekonomické spolu zboží. V Radě vzájemné na oreburském plynovodu třeba studoval před válkou —, tak podle mohoviplánu v rámci 6. pětilet práci, přípravě a realiza- hospodářské pomoci tak (Pokračování na str. 2) tosti, tedy s přihlédnutím k tomu, jak moc je sol
ventní. Bez vysokoškolského vzdělání a bez viditel
ky. Před jednáním Fede
ného majetku se to dá pořídit už i za stovky. Rok
rálního parlamentu došly
Zmluva o strategických zbraniach
na právech se počítá kolem čtyř set padesáti. Ale
už totiž z Moskvy zprávy
to všechno nic není. Ze samé špičky pyramidy kra
o zasedám výkonného vý
lují krajině doktoři medicíny, které ideologie, odmí
boru Rady vzájemné ho
tající vykořisťování, ohodnotila na tři tisíce dolarů.
Ta částka je důležitá, neboť nic tak neprospěje spo
spodářské pomoci a mo
lečenské
prestiži jako býti ohodnocen nejvýše. Někdej
skevské pokyny měly pro
Rokovania medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom o obmedzení strate
ší exulanti se už totiž nepředhánějí jenom v bourá
československou vládu po gických zbraní — SALT II — sa mali zakončiť podpisanim zmluvy vo Washing kách a čtvereční rozloze rezidencí v módních čtvr
chopitelně přednost.
tone už pred rokom. Tieto rokovania však narazili na nepredvídané prekážky, tích, ale také v ocenění, rozuměj ve výši poplatku,
jehož se jim dostalo z vyslanectví a konzulátů.
----------- :------------------------ pre ktoré k podpisu nedošlo.
Z Londýna na příklad psala dívka. Odešla v roce
Prvoradou príčinou bo siahnutiu prevahy v 10- 1968, ale raduje se, neb již byla na návštěvě. Je
Propaganda mezi krajany
lo sovietske porušovanie tich z 13-tich strategic nom to ji žere, že ji odhadli na pouhé tři stovky,
Dne 26. března zasedala v Praze Čs. společnost
ľudských
práv potlačova kých nukleárnych síl a což je méně, než kolik bylo požadováno od ostatních
pro mezinárodní styky. Podle vydané zprávy jednala
jí známých turistů. I tají, chuděra, potupu. Jenom
s uspokojením o výsledcích dosavadní činnosti a o ním slobodného prejavu branných systémov. Ame nejbližším svěřuje potupné tajemství, neboť “my,
programu do budoucna, především o dalším rozvi domácich disidentov, čo rickí vojenskí analytiko- přátelé, na to máme, necháme si to něco stát, ať
nutí spolupráce se společnostmi přátel ČSSR v jed silne zapôsobilo na verej via súdia, že sovietske vidí zde i doma, jak jsme se dopracovali” .
notlivých státech.
Na druhé straně se zase stává, že na to vzděla
nú mienku v Amerike a ďalekonosné rakety sú už
Činnost této společnosti je mnohostranná, přede
teraz v stave zasiahnuť nec prostě nemá, neb se nedopracoval a nemůže si
na
Západe
vôbec.
Potom
vším však se ve spolupráci s čs. zastupitelskými
to tedy nechat stát. I na takové situace pamatují
vojensko-politické ciele v Spojených štátoch konzulové. Nejsou neoblomní, kde třeba, sleví, lec
úřady stará o organizaci vládní propagandy v cizích prišli
zemích pomocí čs. krajanů. Pro tuto práci platí ne zápletky Sovietskeho zvä do vzdialenosti 1.200 — cos se dá uhandlovat. Jeden akademický turista, od
pochybně dále instrukce, vydané před několika léty zu, spolu s Kubou, v jed 1.500 stôp.
hadnutý v těsném sledu za doktory na dva a půl
pracovníkům čs. zastupitelských úřadů. Říká se v notlivých afrických kraji
tisíce, vzdoroval telefonicky, oháněje se nezaviněnou
Za
týchto
okolností
niet
nich mj., že se čs. propagandisté nemají snažit pro
chudobou a konzulát se s ním bez dlouhého handr
nikat do stávajících čs. krajanských organizací pro nách (o. i. v strategicky divu, že americká verej kování vyrovnal na polovic. “Pošlete dvanáct set pa
pagací komunismu, protože by to byla činnost ná dôležitom “rohu Afriky’’ ná mienka a senát Spoje desát”, děl diplomaticky, “poměr bude upraven, pan
padná a tedy neúčinná. Mají se snažit získat po — spor medzi Etiópiou a ných štátov hľadeli na prezident je hodnej.” Což by, troufám si říci, i ne
mocníky především v kulturních a sportovních orga Somálskom) a sovietske
ďalší vývoj
rokovania smrtelný pan Načeradec ocenil jako “kulantní jed
nizacích, nabídnout jim zábavné gramofonové desky,
nání protokolovanýho obchodníka’’.
obavami. Prezident
neangažované filmy apod. a teprve po získání dosta zásahy nä Strednom Vý s
Aby nebylo mýlky. Nejde o vymyšlené případy
chode.
tečného vlivu v těchto organizacích starat se aspoň
Carter pred rokom, za sesazené pro zábavu dohromady, aby udělaly trapnou
o zamezení jakékoli činnosti, která by mohla být
Niemenej hamoval do čiatkom apríla, síce ozná- situaci stravitelnější. Až na malé nadsázky se udály,
škodlivá čs. režimu. Počítají s tím, že na tento způ
hodu
aj rastúci sovietsky nil, že rozhodol odlo jak ■zaznamenány.
sob propagandy se chytí i leckterý prostý krajan,
Nijak nelitují turistů, očesaných lačnými zastupi
který ani nemá v úmyslu pomáhat čs. komunistic vojensko-strategický po žiť výrobu kontroverznej
telskými úřády. Ale zarputilé pocity stranou, vydí
neutrónovej
raketovej
kému režimu.
tenciál, výroba stále pres
rání není o nic menší svinstvo jenom proto, že je
Už v loňském roce docházely zprávy z různých nejších
a hrozivejších strely v dohľadnej budúc provádí vláda sovětské kolonie, která si honosně
zemí o zvýšené činnosti čs. propagandistů, o snahách zbraní. Dosiahol takého nosti, ale súčasne pove říká Československá socialistická republika, a že vy
proniknout do řad čs. krajanů. Austrálie je zemí
stupňa, že podľa štúdie dal, že toto rozhodnutie díraní jsou lidé, kteří jaksi pozapomněli na lepší
dost vzdálenou, snad proto tam pronikání čs. propa
minulost.
Santa
Fe Corp. of Ale sa môže pozmeniť, ak by
gandy dosud zaostávalo. Teprve nyní se připravuje
Protože jde o peníze, to jest o věc posvěcenou,
Sovietsky
zväz
neprejavil
v Sydney otevření "čs. kulturního střediska” a v xandria, Va., USA, z júla
kterou západní konzumní společnost povýšila nade
Melbourne se vedle Společnosti přátel ČSSR utvořil 1978 pre Americkú obran zdržanlivosť v rozvoji svo všechno ostatní, vtírají se otázky. Čím to je, že o
též "Filmový klub", který hodlá pravidelně promí nú nukleárnu agenciu So jich strategických zbraní. tom socialistickém vykořisťování nikde ani hlesu?
tat filmy ochotně dodané z Prahy.
Jak to, že o tom nečteme v novinách? Proč nejsou
vietsky zväz už alebo do V polovici októbra Carter interpelace
v parlamentech? Proč neprotestují vlády
Pro zajímavost ještě sdělujeme, kdo je v čele
ochotné Čs. společnosti pro mezinárodní styky: před šiel, alebo sa blíži k do (Pokračovanie na str. 2) demokratických zemí, jejichž naturalizovaní občané
jsou toho vykořisťování předmětem? Jde o náplňsedou je nechvalně známý Evžen Erban, který pře
života, o p e n í z e , a přece-ticho po pěšině.
šel se všemi poctami po Únoru do KSČ, kde byl
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St„
Povím vám proč.
vždy připraven na jakoukoli hrubou práci, a prv
To ticho má svůj původ v nedostatku svědků. Spo
ním místopředsedou je Villiam Šalgovič, v srpnu
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
lečenská hra (“na mně chtěli dva papíry, ale my
1968 snad nejvíce nenáviděný zrádce, tehdy pracov
Pty. Lcd., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
si to, chvála Pánu, můžeme dovolit” ) se odehrává
ník pražského ministerstva vnitra, nyní předseda Slovenské národní rady.
(Pokračování na straně 2)
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Výhody partnerství v R V H P
(Pokračovaní se str. 1)
v SSSR (“kde jsme své
závazky čestně splnili’’),
o účasti na první lince
velmi vysokého napětí
750 kV (která má vést
ze Sovětského svazu do
Polska) a účasti na těžbě
a zpracování železných
rud v Sovětském svazu,
jakož i o spolupráci při
zpracování ropy v SSSR.
Dále řekl předseda lout
kově vlády, že bude po
kračovat specializace a
kooperace výroby v rám
ci RVHP, které dále při
spějí k “formování profi
lu našeho strojírenství,
chemie i dalších odvětví” ,
t.j. budě zvýšen tlak na ta
to odvětví, aby ještě více
přizpůsobila výrobu potře
bám sovětského hospodář
ství. “Na základě výsled
ků jednání na nejvyšší
úrovní mezi Českosloven
skem a Sovětským sva
zem se připraví konkrétní
opatření, která budou za
hrnuta do souhrnných do
kumentů o koordinaci ná
rodohospodářských plánů
ha období 1981 - 1985” ,
řekl štrougal a dále ubez
pečil, že “v prohlubování
, specializace a kooperace
se Sovětským svazem i
ostatními socialistickými
státy nespatřujeme pouze
možnost zvýšit náš vklad
do dalšího rozvoje součin

nosti zemí Rady vzájemné
hospodářské pomoci, je to
především jedna z hlav
ních záruk našeho vlast
ního stabilního, dlouhodo
bého rozvoje”. Řekl tedy
jinými slovy: bude-li čes
koslovenské hospodářství
plně připoutáno k hospo
dářství sovětskému, např.
plně závislé na sovětských
surovinových zdrojích.a s
vlastní výrobou zcela při
způsobenou potřebám So
větů, nemůže si Česko
slovensko dost dobře do
volit politické odpoutání od
sovětského bloku.
Moskevská jednání RV
HP komentovaly obšírné
všechny čs.
sdělovací
prostředky. V úvodníku
Rudého práva (3. 4.), na
zvaném Růst úlohy RV
HP, který pochopitelně
zdůrazňuje nutnost “posí
lit vzájemné vztahy bratr
ských států při budování
materiálně technické zá
kladny socialismu’’, si
ocitujeme jeden odstave
ček:
“V rámci RVHP probí
há úspěšně proces sbližo
vání a vyrovnávání ekono
mické úrovně členských
zemí. Jestliže\před třiceti
lety bylo- možno k prů
myslově vyspělým státům
počítat jen SSSR, Česko
slovensko a Německou de
mokratickou
republiku,
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NEJVÉtŽf VÝBĚR ČESKOSLOVENSKÝCH
GRAMOFONOVÝCH DESEK

Nové zásilky docházejí pravidelně.
Poznamejte si naši novou adresu:
CONTAL CO.

17 Degraves Street
Melbourne, 3000
' Na skladě desky CARINIA
Tel. 63-6336
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HLEDÁME MLADÉ LEDI
(od 16 let stáří), kteří se zajímají o
PARAŠUTI SMUS

tjatří k- nim dnes všechny
evropské země Rady.”
O všestranné hospodář
ské vyspělosti Sovětského
svazu před 30 lety jsou
ovšem víc než jen pochy
by, o nichž se však v ti
sku satelitních zemí psát
nesmí. V československém
tisku se však především
nesmí poukazovat na to,
že se sbližování a vyrov
návání ekonomické úrovně
v zemích sovětského blo
ku docilovalo také tím, že
vývoj vyspělého českoslo
venského hospodářství byl
po léta brzděn, aby Česko
slovensko počkalo na ho
spodářsky
zaostalejší
“bratrské země”.
V souvislosti s “výhod
ným partnerstvím v . RV
HP” se nepíše také o po
dílech jednotlivých států
sovětského společenství na
pomoci zemím, které si
pomoci dle rozhodnutí
Kremlu zaslouží. O tom se
lze dozvědět v komunistic
kých zemích jen nepřímo
(např. zpráva pražského
Svobodného slova z 27. 3.
se zmiňuje o díku angol
ské levicové vlády za to,
že “tisíce techniků, učite
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lů, i vojáků pomáhají an
golskému 'lidu překonávat
překážky — zděděnou ho
spodářskou zaostalost a
přežívají kmenový parti
kularismus” — některé
kmeny totiž dosud bojují
proti vládě). Daleko větší
hospodářská pomoc se
podle usnesení RVHP po
skytuje ovšem Vietnamu,
Habeši, Afgánistanu a dal
ším zemím.
V čs. sdělovacích pro
středcích
nejsou také
zmínky o současných ho
spodářských potížích celé
ho společenství, o stoupa
jícím zadlužení k Západu.
Pravda, dluhy Českoslo
venska jsou poměrně men
ší než jiných států, Mosk
va považuje za politicky
nebezpečné, aby Praha
vyjednávala o rozsáhlej
ších úvěrech na Západě,
které by umožnily moder
nější vybavení čs. průmy
slu. Nejsou zmínky o tom,
že hodně zadlužené Polsko
přistoupilo v minulých
dnech na požadavek zá
padních bank a je ochotno
sdělit podrobná data o své
současné finanční situaci
a ekonomických prospek
tech do budoucna, dostane-li další půjčku 500 mi
liónů dolarů.

Domů, domú . . .
(Pokračování se strany 1)
u piva a u guláše v uzavřeném soukromí přistěhovaieckých ghett. Ale přistupte k radostně postižené
mu, jemuž konzulát prodal za pět stovek status, a
řekněte: dosvědč mi to, podepiš prohlášení, řekni,
veřejně, abychom mohli jít za poslanci a novináři
— a, jak by řekl básník, krajinu zalehne dusné ti
cho. Postižený ani nemukne. Gangsteři vydírají, ale,
jako kdysi v době jejich chicagských předchůdců,
nedostatek svědků znemožňuje obranu. Na rozdíl od
těch bohátýrských dob už dnešní gangster nechodí
s kulometem rozstřílet prodavačům okurek a marme
lád jejich vzkvétající hokynářství. Místo kulometu
mává návštěvním vizem. Ticho nastává, protože pro
mluvit veřejně, dosvědčit, prohlásit, podepsat, zname
ná zatarasit si cestu k chatě na Sázavě teď, když
už jsme zainvestovali.
"Vyznamenaná” oběť se tedy vysloví privátně u
piva a trumfne spolupřistěhovalce nejen mereédesem, ale í sumou, která byla požadována. Na veřej
nosti však mlčí. Pokud třeba, popře.
Bývalý exulant, který kdysi odešel' s úkolem svěd
ka, ztratil ochotu svědčit. A jako odmítá veřejně do
svědčit vydírání, jehož je sám nejapnou obětí, tak
také odmítá být veřejným svědkem násilí, kterým
režim dobrodinců dusí jeho zem. Důvody mlčení jsou
v obou případech totožné. Z udílení viz se stal ne
jen zdroj příjmů, ale také úspěšná politická zbraň.
Strana doma šlehá občany bičem totální moci.
Venku sí našla hůl návštěvního viza. Mezi těmi ná
stroji sprostoty je však podstatný, pro tak zvaný
exil degradující, rozdíl. Strana ten bič doma ucho
pila násilím, a jenom vlivem sovětské imperiálni
moci ho dále drží v pěsti. Venku jí ho v hlubokém
předklonu dobrovolně vložil do rukou tvor, který
kdysi tvrdil, že odchází, protože se nedokáže sklo
nit.
Co nás učí turistická sága? Nic nového. Jenom to,
že nic se nezměnilo v Čechách a na Slovensku a
nic se nezměnilo venku. Tam i zde — někteří vzdo
rují dál a jmi už se vzdáli.
\

S A L T II
(Pokračovanie zo str. 1)
vyhlásil, že Amerika bude
pokračovať v príprave
plánov nových nukleár
nych zbraní, ktoré pone
chávajú otvorenú možnosť
(ak by sa ukázala potre
ba — budúceho vývoja
“nukleárnej zbrane”), aby
bola v stave čeliť v
prvom rade masovému
útoku protivníka a jeho
novým strategickým zbra
niam. Až na konci lan
ského roku sa dostali
americko-sovietske roko
vania zase postupne do
pohybu.
Z publikovaných správ
vyplýva, že očakávaná
8-ročná zmluva má spres
niť všeobecné ustanove
nia Vladivostockej dohody
z 24. septembra 1974 v

s Provádíme odborné kurzy v seskocích padákem
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COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVÍ:
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL

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

tom zmysle, aby
1. znížila viaceré hrani
ce v kategóriách nukleár
nych náloží a palebných
systémov,
2. obsahovala trojročný
protokol
o
americkej
“križujúcej” rakete a o
sovietskych ťažkých rake
tách, a
3. mala vyhlásenie o zá
sadách pre budúcu zmlu
vu SALT III, čo sa bude
týkať ešte nedohodnutých
obmedzení strategických
zbraní.
Či skutočne v nabližšej
budúcnosti dôjde k podpí
saniu zmluvy o obmedze
ní strategických zbraní —
SALT II — ako sa teraz
očakáva — závisí ovšem
stále na ďalšom vývoji
politických udalostí vo
svete.
-my-, Naše Snahy
^

L&GPergl
odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Télephone: 347 5242

ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

BORON1A
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.

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

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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Mozaika zpráv
z Československa
v

— V Bonnu zasedala smí Ve svém projevu ocenil hektarů. Nejexponovanější
šená čs.-německá komise, jejich “angažovanou vě částí je 500hektarová prv
která připravila protokol deckou a politicko-odbor- ní rekreační zóna, v které
Tisková kancelář Reuter hlásila z Prahy, že signatáři Charty 77 se rozhodli
o hospodářské spolupráci nou činnost”.
se nacházejí 4 střediska
obou zemí v letošním ro — Novým čs. velvyslan rekreace: Bankov, Jahod- založit fond, z jehož prostředků by mohly být podporovány rodiny stoupenců
ce. Kromě tradiční výmě cem v Liberijské republice ná, Zelený dvůr a Čermer- lidských práv, kteří se v důsledku perzekuce ocitly ve finančních nesnázích.
ny zboží kladou obě stra se sídlem v Akře byl jme ské údolí.
Fond se bude skládat z příspěvků stoupenců Charty doma i v zahraničí. Jednu
ny důraz na rozšíření nován F. Lundák, který ■
— Západočeská zřídla v z položek tvoří švédská cena Monismania (asi $ 3.400). Tuto cenu, která je udě
průmyslové kooperace. . nastoupí na místo J. Karlových Varech mají v
— ČTK hlásila 2. 3., že šnobla.
programu vyrobit letos 120 lována na podporu svobody projevu, dostala loni Charta 77. Fond Charty budou
spravovat tři její bývalí mluvči: filozof Ladislav Hejdánek, spisovatel Václav
y Praze bylo vydáno pro
tun
vřídelní soli.
hlášení komunistických a — Ve studentské koleji v — Při příležitosti Meziná Havel a bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek.
dělnických stran arab Praze na Strahově se mě rodního dne divadla ode
Při svém oficiálním po lavském náměstí v Praží Labem odložen. Kněz V.
ských zemí k “separátní lo konat 28. března večer vzdali v Bratislavě ceny
mírové smlouvě, která by vystoupení hudební skupi Svazu slovenských drama bytu v Praze navštívil ra  předložil náčelník krajskí Srna byl zbaven povolení
Olympie. Ke vchodu
la uzavřena mezi Sadato- ny
se
tlačil
zástup studentů tických umělců a Sloven kouský spolkový prezident zprávy bezpečnosti v Pra vykonávat svou kněžskou
yým režimem a Izraelem
Kirchschläger ze zprávu, která naznačo funkci. Jeho obžalování
tak,
že
se
prolomilo zá ského literárního fondu za Rudolf
pod záštitou USA’’. “Ten bradlí v délce
10 metrů loňské angažované umě pražského arcibiskupa To vala,. že šlo o provokac vyvolalo mnoho zájmu i
to akt”, praví se v praž
lecké výkony v oblasti je
ském prohlášení, “dovršil a 25 studentů se zřítilo z vištní, televizní a rozhla máška, s nímž se zná ješ privodenou osobami, kterŕ v zahraničí. Odložení sou
výše
téměř
3
metrů
na
cestu kapitulantství a betonový chodník. 16 stu sové dramatické tvorby. tě z doby, kdy byl rakous se zdržovaly v prostorácl du je už známou metodou,
zrady, kterou zahájila SaCenu Andreje Bagára zí kým velvyslancem v Čes- Aeroflotu již před demon používanou proti signatá
datova návštěva v okupo dentů bylo vážně zraněno skala členka činohry Slo
a
muselo
být
převezeno
do
skoslovensku. Když šli spo strací. Rozšiřování tétc řům Charty. Postiženi pak
vaném Jeruzalémě a jež
venského národního divad
pokračovala podepsáním nemocnice.
la Mária Kráľovičová, ce lu pěšky do chrámu sváté zprávy bylo však zakázá nemohou být považováni
ujednání v Camp Davidu. — O zábavu věrných je v ny za divadelní tvorbu ho Víta, projevovali mu no, výsledky prvního šet za oběť justice, ale nemo
Mírová smlouva je váž Praze vždy postaráno. člen činohry Nové scény chodci a náhodní diváci ření anulovány a vyšetřo hou vykonávat své povo
ným porušením nezávislo Koncem března se konala Vladimír Mueller, režisér veřejně své sympatie. vání vzaly do rukou jiné lání nebo poslání.
sti Egypta a jeho národní “celostátní čtenářská kon činohry SND Miloš Pietor,
_* _
svrchovanosti. . . ”
Rov ference ke knihám L. I. sólista opery Divadla J. Arcibiskup Tomášek má orgány ministerstva vnit
přijet
ještě
letos
do
Sol
Brežněva
Malá
země,
Ce
ra.
Bylo
tehdy
zatčeno
Zdravotní stav vězněné
něž pražský tzv. “Meziná
G. Tajovského v Banské
rodní svaz studentstva” lina a Znovuzrození”, po Bystrici Štefan Babjak a, nohradu, kde bude výsta 28 osob, z nichž polovina ho signatáře Charty .77 Ji
vydal prohlášení, v němž řádaná ÚV Svazem socia choreografka
Mariléna va k oslavě 250. výročí byla pro přešetření pro řího Lederera se značně
odsuzuje tyto “imperiali listické mládeže a Domem Halászová ze stejného di svatořečení Jana z Pomu- puštěna. Ani po 10 letech
zhoršil. Lederer trpí žalu
stické manévry proti arab sovětské vědy a kultury. vadla.
ku.
není jasné, co se stalo s deční chorobou a jsou mu
Zpráva říká, že po proje
skému lidu” .
— V Kladně se konal kon
_ *• _
druhou polovinou zatče odpírány léky, které mu
— Pražské Muzeum Kle vech čs. kulturních pra cem března celostátní fe
covníků
a
příspěvku
ve
menta Gottwalda připra
ných.
Podle poznámek po posílá rodina. Loni v pro
stival amatérských triko Různé okolnosti hrály
vuje výstavu k “význam doucího Ústavu marxismu- vých filmů “Amatrik 79”
řízených
účastníkem schů sinci mu nabídli pracovni
ném u výročí” — k 60. vý leninismu ve Sverdlovsku, a hlavní cenu získal J. roli v naší historii. Před
ze
ústředních
orgánů KSČ, cí Státní bezpečnosti od
G.
V.
Mokronosova
se
10
léty
to
byl
hokej.
Ví
rom vzniku Slovenské re
Rabi z Ostravy. To by
publiky rad, k “prvnímu rozpoutala “živá diskuze, nebyla zvlášť zajímavá tězství čs. hokejového kde byly čteny dopis i jezd za hranice, Lederer
pokusu o ustavení dikta zabývající se kromě jiné zpráva. Jenže letos měl mužstva nad sovětským záznamy rozhovorů se so však žádal, aby s ním
tury proletariátu na území ho otázkami dalšího šíření ten trikový festival spo
větskými činiteli, hodnotil směla odjet i jeho rodina.
našeho státu” a obrácí se nadčasového myšlenkové lečnou tématiku a to “Mír 21. března 1969 mělo mezi tehdy sovětský náměstek
Od té doby se nabídka ne
nadšený
k veřejnosti s výzvou, aby ho obsahu těchto vzpomín a přátelství mezi náro obyvatelstvem
minisra
zahraničí
Semjoopakovala.
kových
publikací
mezi
čte
ohlas.
Na
mnoha
místech
sdělila své poznatky z té
dy” . že je komunistická
_* «
'doijy a předala jakékoli nářskou veřejností a zej mírová propaganda jen došlo tehdy k demonstra nov situaci takto: “Ústřed
ména mládeží” . Přesto
památky.
ní
výbor
KSSS
a
vláda
Dramatik Václav Havel
trikem k oklamání Zápa cím, vyjadřujícím nená
— Počátkem dubna byla však nelze asi počítat s du, je čs. občanům dosta
hodnotí situaci hůř než poslal ministru vnitra Obvist
k
okupantům.
Po
po
tím,
že
by
se
čs.
veřej
s a Šumavě místy metrová
tečně známo. Překvapila
pokrývka sněhu, která nost bez donucení o toto jen ta kladenská upřím žáru v místnostech sovět před srpnem 68. Nenaléza zinovi otevřený dopis, v
způsobila mnoho polomů, “nadčasové poselství” L. nost.
ského Aeroflotu na Vác- jí slov k vyjádření svého němž si stěžuje na zostře
rozhořčení. Reakce se od ní domácího vězení. Píše,
škod n a elektrickém a te I. Brežněva prala. Na
lefonním vedení apod. konferenci byl také promí — V Praze zemřel po del z Eeverlohu. Přicestovala kryla. Naše vláda přestá že od 2. března nesmí
ší
nemoci
ve
věku
73
let
prý do ČSSR s pozměně vá s rozhovory a bude sa
K jejich odstranění byly tán film “Slovo o komu
opustit svůj byt ani k ná
povolány v některých mí nistovi”, věnovaný osobě spisovatel, publicista a nými cestovními doklady,
ma
činit
opatření.
Za
žád
historik
dr.
Jan
Wenig
a
kupu
potravin. Policista,
L.
I.
Brežněva.
O
kultu
kterých bylo zneužito ke
stech vojenské technické
ve věku 96 let akademic spáchání trestného činu. nou cenu nepřipustí vy u něhož s'i stěžoval, pro
osobnosti se už nehovoří.
M fc fity .
— Ministr školství ČSR M .. — Lesní park, obklopující ký malíř a grafik Vin Šlo pravděpodobně o po tržení ČSSR ze socialistic hlásil, že je mu jedno,
kus převézt přes Česko kého
Vfflidraška předal v aule Košice, se během minu cenc Beneš.
tábora.’’ Maršál zda Havel vyhladoví a že
pražského Karolina dekre lých 10 let zvětšil dvojná — V Československu byla slovensko Němce z Vý Grečko vytýkal ministrovi
mu rád obstará rakev.
ty 192 nově jmenovaným sobně, takže se dnes roz zatčena západoněmecká chodního Německa na zá
národní
obrany
Dzúrovi,
Havel v dopise žádal o
pad.
profesorům a docentům. prostírá na ploše 6.915 příslušnice I. Schaferová
že mezi demonstranty byli zrušení opatření, které je
i čs. vojáci a sdělil mu, tak zřejmým porušením
že sovětská vojska a voj lidských práv.
_* _
ska lidových demokracií
dostala pokyn, aby byla
Právní obhájce kritiků
konzultace byly mj. diskutovány i otázky posta
Postoj některých vedoucích osobností Světové
připravena k opětnému režimu před čs. soudy dr.
rady církví vyvolává stále větší nesouhlas v de vení církví a křesťanů v socialistické společnosti.
vstupu do ČSSR k posíle Josef Danisz byl vyloučen
mokratické veřejnosti západního světa. Snaha těch V této souvislosti konstatuje závěrečná zpráva, že
ní
jednotek, které tam Městským sdružením ad
to osob o dohodu s komunistickými režimy za kaž náboženské přesvědčení pro křesťany nesmí být
jsou.
Politické a hlavně vokátů v Praze z řad
dou cenu vede k nedostatku jakékoli kritiky tam překážkou jejich účasti na úsilí o sociální, vědec
vojenské
sovětské vedení svých členů, čímž mu má
ký
a
technický
pokrok,
dynamicky
se
rozvíjející
ních poměrů. Průkopníkem této církevní politiky
vyhrotilo situaci proto, být zrušeno právo vykoná
býval profesor Hromádka, o jehož "zklamání'’ nad v socialistické společnosti. Účastnici konzultace,
aby jí využilo k prosazení vat své povolání. Sdružení
vývojem událostí v Československu a v komuni které předsedal dr. E. Castro z Uruguaye a prof.
svého původního záměru, žádalo už v lednu závodní
stických zemích vůbec však nechtějí zmínění teo Ion Bria z Rumunska, měli možnost se také se
totiž
změny ve vedení výbor ROH o souhlas se
známit blíže s životem a prací církví v hlavním
logové slyšet.
strany a státu.
zrušením členství dr. Daměstě a byli přijati ředitelem sekretariátu pro
_ *_
V Československu se konalo koncem března za věci církevní při Úřadu předsednictva vlády ČSSR
nisze s odůvodněním, že
sedání jedné komise této církevní organizace, o
Proces s knězem Vojtě obhájce přirovnal součas
dr. K. Hrůzou.”
němž byla vydána tato zpráva:
chem Srnou, signatářem né procesy v Českosloven
Zájem o seznámení se skutečnými církevními
Charty 77, který byl obvi sku k některým procesům
"V Praze skončila pětidenní konzultace komise
poměry v zemi, která komisi hostila, účastníci té
něn, že loni sloužil na let v 50. létech a že poukázal
pro Světovou misii a evangelizaci při Světové to církevní konzultace asi neprojevili. Stačilo si
ním táboře esperantistu při jednom procesu na po
radě církví, které se zúčastnilo na 50 církevních vyžádat informace od čs. teologů zbavených mož
mše bez úředního povole užití fyzického násilí proti
představitelů z osmi evropských zemí. V průběhu nosti vykonávat své povolání nebo poslání.
ní, byl soudem v Ústí nad (Pokračování na str. 12)

Cirkevní konzultace v Praze
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Inflácia zaujíma stále prvé miesto v úvahách národohospodárov západného sveta a boj proti inflácii
v Spojených štátoch vyvolláva pochopiteľne najväčšiu pozornosť. O posledných udalostiach z hospodár
skeho života US'A referuje Dušan Lehotský-

Inflácia a zisky
Jarka Vlčková

• Plaketa od Josefa šejnosta nám připomíná podo
bu literárního historika, dramatika a , spisovatele
Jana Voborníka, který se narodil 10. dubna 1854 v
Pohoří u Opočna. Jako gymnasijní profesor působil
v Rychnově nad Kněžnou, Domažlicích, Jičíně, Li
tomyšli a Praze. Hlavní význam Voborníkův spočívá
v jeho monografiích o Vrchlickém, Zeyerovi, Jirásko
vi, Máchovi a Holečkovi. Měl zájem i o husitství,
odtud jeho trilogie “Hus” — “Jeroným” — “Vác
lav IV.” .
• Slovenský malíř a grafik Jaroslav Votruba se
narodil 10. 4. 1899.
• Před čtyřmisty léty — 11. 4. 1579 — se narodil
v Praze Karolides z Karlsperku, český humanisticky
orientovaný básník a pravděpodobně i skladatel dvou
českých motet.
• Na hřbitově malého půvabného městečka Kyšper-:
ku (dnešní Letohrad) vyčnívá u kostelní zdi z trávy
malý pomníček. Nápis na něm oznamuje, že je zde
pochován F. V. Hek, který žil v Kyšperku u své
dcery Ludmily štolovské a zde r. 1847 zemřel. Josef
Johanides ve své obsáhlé knize František Vladislav
Hek přinesl mnoho nových poznatků ze života a
činnosti této známé obrozenské postavy,, jež byla J i
ráskovi předlohou k napsání pentalogie F. L. Věk.
Český buditel Fr. VI. Hek se narodil 11. 4. 1769
v Dobrušce, kde je na náměstí jeho pomník.
• 11. 4. 1894 se narodil v Brně dramatik a spisova
tel Lev Blatný, který působil jako lektor a později
dramaturg Zemského divadla v Brně. Byl vůdčím
členem brněnské Literární skupiny, redaktorem za
niklého již časopisu Host, autor řady prós a diva
delních her.
• Literární historik, universitní profesor Felix Vo
dička se narodil 11. 4. 1909. Je zmám svými studiemi
o ohlase díla Nerudova, zabýval se však i dílem
J. Vrchlického, O. Březiny, K. H. Máchy. Z řady
jeho raných studií vyniká zvláště práce o Janu Herbenovi.
• Představitel monumentálního českého sochařství
čeněk Vosmík, křesťansky zaměřený sochař, je auto
rem celé řady soch, jež jsou umístěny na vyšehrad
ském hřbitově — socha Krista na poušti je v arká
dách na hrobce rodiny Kasalovských, kamenný kříž
s Ukřižovaným na hrobě básníka Boleslava Jablon
ského, reliéfní deska s motivem Vzkříšení na hrobce
rodiny Beránkovy, kde jsou pohřbeni i známí herci
otec a syn Deylovi, mramorová bysta zpěvačky Josefiny Brdlíkové zdobí její hrob. Vosmík je autorem
plastické skupiny dvou géniů na-hodinové věži Wilsonova nádraží, sochy sv. Václava na hradní rampě
na Hradčanéch, pomníku botanika Benedikta Roesla
(spolu s G-. Zoulou) na Karlově náměstí. Sochař če
něk Vosmík zemřel 11. 4. 1944.
• 12. 4. 1844 se narodil ve Frýdštejně malíř Beneš
Knuepfer. Po jeho neúspěšné výstavě v Praze, na
níž nebyl prodán jediný obraz, koupil je všechny
F. Topič, aniž tušil, že těžce nemocný umělec, od
cizený českému životu dlouhým pobytem v Římě,
účtuje již s minulostí i se životem, který skončil
v listopadové noci roku 1910 skokem z lodi do vln
Adrie.
• Průkopníkem moderní české architektury byl archi
tekt Oldřich Tyl, který se narodil 12. 4. 1884 v
Ejpovicích u Rokycan a zemřel 4. 4. 1939 v Praze.
Je autorem vítězného návrhu Moravské banky v
.Brně, vypracoval návrh na areál budov Pražských
vzorkových veletrhů v Holešovicích.
• Známý český orientalista, objevitel neznámé Ará
bie, Alois Musil zemřel 12. 4. 1944. Od r. 1902 byl
profesorem teologické fakulty v Olomouci, od r.
1909 profesorem na universitě vídeňské a po deseti
létech působil na Karlcvě universitě v Praze. Za
svého života býval hostem u faráře Větrovce na
čemické faře poblíž Blatné, poprvé o vánocích r.
1934, podruhé o rok později, a zde nejen psal své
dvě knihy, ale prochodil křížem krážem celé okolí.
• 13. dubina 1909 zemřel spisovatel Josef Krapka
Náchodský, který jako tajemník Politického klubu
dělnictva pro Prahu a okolí zahajoval 1. máje 1890
tábor lidu.
(Pokračování na str. 6)

Ťažkosti hispodárskeho plánovania v USA
Americké odbory dostali k svojmu kritickému postoju voči vládnej protiinflačnej politike novú zbraň: je to správa ministerstva obchodu o podnikateľ
ských ziskoch v roku 1978. Podľa tejto správy mali podniky neočekávané vy
soké zisky — také vysoké, aké nevykazovali ani jeden rok za posledných 30
rokov. Zarobili o 26% viac ako v predchádzajúcom roku. Len v poslednom
štvrťroku -minulého roku vzrástli zisky podnikov o 9.6%, teda značne viac ako
pripúšťa vládny protiinflačný program.

Správa o tom vyvolala
velké vzrušenie v odbor
ných i vládnych kruhoch
a samozrejme aj v ústre
dí amerických odborov.
Prvý na túto správu re
agoval predseda vládneho
výboru pre mzdy a ceny
Alfred Kahn, ktorý ju
označil za katastrofálnu
pre vládny protiinflačný
program.
Povedal, že
správa dokazuje, že väč
šina vedúcich ľudí v pod
nikaní si dosiaľ neuvedo
mila
spoluzodpovednosť
za boj proti inflácii a že
takto sa celé podnikanie
dostáva pred súd národa.
Dôvodil ďalej, že samo
zrejme nie je nič chybné
na tom, keď firmy vyka
zujú dobré zisky, ale že
je to nepřijatelné vtedy,
keď vláda požiadala o
dobrovolnú zdržanlivosť v
cenovej oblasti a keď sa
zároveň ukazuje, že za
mestnanci pri rokovaní o
nové kolektívne zmluvy
prichádzajú s umiernený
mi nárokmi, snažia sa
vláde pomáhať v boji pro
ti inflácii.
Táto správa prekvapila
najmä preto, že predsta
vitelia
podnikateľských
kruhov sľúbili podporu
vládnemu programu od za
čiatku jeho vyhlásenia.
Pred rokom v apríli, na
porade s prezidentom v
Bielom dome, boli vyzva
ní k spolupráci a požiada
ní, aby postupovali pri
tvorbe cien umiernene.
Predstavitelia priemysel
ných podnikov túto pomoc
prisľúbili. Podobne keď v
októbri minulého roku
oznámil prezident Carter
smernice pre obmedzené
zvyšovanie cien a miezd,
podnikateľské kruhy pre
javili ochotu sa s týmito
smernicami riadiť. Vládne
smernice majú pre oblasť
tvorby cien také doporučenie, aby sa nové ceny
tvorili o pol percenta niž
šie ako bol priemer v r.
1977. To prakticky zname
ná, že zisky podnikov ma
li byť v konečnom dôsled
ku v r. 1978 nižšie ako v

r. 1977. Predstavitelia pod
nikateľských kruhov mô
žu namietať, že smernice
pre obmedzený vzrast
cien boli vydané až na
konci októbra a tak že ne
mohli už príliš ovplyvniť
tvorbu cien.. To sa čias
točne priznáva aj zo stra
ny vlády, ale napriek to
mu, tie značné zisky sa
nedajú ospravedlniť len
opožděním vydania smer
níc, lebo prezident už v
apríli požiadal predstavi
teľov podnikov o pomoc
proti inflácii. A chovanie
podnikateľských kruhov je
kritizované aj preto, že
aj v tomto štvrťroku sa
očakávajú ďalšie značné
podnikateľské zisky, kto
ré nebudú v súlade s vlád
nou smernicou pre tvorbu
cien.
Druhý, čo reagoval na
správu ministerstva obcho
du, bol predseda americ
kých
odborov George
Meany. Ten hovoril k no
vinárom s určitým poci
tom zadosťučinenia, ale aj
roztrpčenosti. S pocitom
zadosťučinenia preto, le
bo stále zdôrazňoval na
adresu vlády, že dobrovol
ná kontrola cien a miezd
je k ničomu, lebo že je
neúčinná pre ceny, ale
veľmi
drastická
pre
mzdy. Toto jeho tvrdenie
teraz správa ministerstva
obchodu plne potvrdila.
Predseda Meany preto s
určitým rozhorčením vy
hlásil, že za týchto okol
ností sa zamestnanci ne

môžu cítiť viazaní vlád
nou smernicou a že budú
predkládať svoje mzdové
požiadavky bez ohľadu na
smernicu.
Tak sa stane správa
ministerstva obchodu v
určitom zmysle medzní
kom v terajšom boji proti
inflácii. Z Bieleho domu
prichádza správa, že pre
zidentovi poradeía doporučujú prezidentovi Carterovi, aby sa sám ďaleko
viac ako doteraz expono
val pri presadzovaní vlád
neho protiinflačného pro
gramu. Pripravujú mu ce
lý rad akcií, ktoré má
podniknúť v najbližšom
čase. Medzi nimi je na
prvom mieste doporučenie, aby si znova zvolal
zástupcov
podnikateľ
ských kruhov a aby im ich
chovanie vyčítal. Zároveň
aby každé porušenie vlád
nej smernice pri tvorbe
cien verejne pranieroval a
každý prípad, kedy sa fir
my i odbory budú riadiť
vládnou smernicou, verej
ne pochválil. Ani to však
asi neodradí odbory od no
vého radikalizmu pri ro
kovaniach o mzdy. To sa
začína už aj prejavovať
v rokovaní o novú kolek
tívnu zmluvu zamestnan
cov v autonákladnej do
prave a v odevnom prie
mysle.
Ako ilustráciu o. tom,
ako sú v súčasnom období
zložité pomery v americ
kom hospodárstve, treba
v tejto súvislosti spome

núť správu spoločného
ekonomického
výboru
kongrésu. Ten vydal 250stránkovú správu, v kto
rej sa pozastavil najmä
nad nízkou produktivitou
práce v americkom prie
mysle. Túto nízku produk
tivitu práce označil za.
hlavný prameň inflácie.
V správe sa uvádza, že
v americkom priemysle
bol v období rokov 1947
až 1967 priemerný ročný
prírastok na produktivite
práce trojpercentný, v
období rokov 1967 do 1977
bol tento prírastok 1.8%.
Vlani však bol len 0.3%.
V správe sa konštatuje,
že takto začína americké
hospodárstvo zaostávať a
strácať svoje vedúce po
stavenie v svetovom ho
spodárstve. Ak bude pra
covať americký priemysel
takto ďalej, produktivita
práce vo Francúzsku a
Nemecku bude vyššia a
čoskoro to bude možno po
vedať aj o Japonsku a
Kanade. V Japonsku je
už dnes produktivita prá
ce v oceliarňach vyššia
ako vo Spojených štátoch.
V správe sa tiež konšta
tuje, že podiel investícií z
celkového národného pro
duktu je malý. Nateraz
sa neinvestuje do obnovy
priemyslu a do nových
výrobných zariadení viac
ako 10% z celkového ná
rodného produktu.
Ekonomický výbor kong
resu predkladá vláde 42
doporučení, ako zlepšiť
pomery v americkom prie
mysle. Nedoporučuje však
zavedenie povinnej kontro
ly miezd a cien a podpo
ruje doterajší vládny pro
gram v boji proti inflá
cii.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE

Vás srdečně zve na

TANEČNÍ zábavu
kterou pořádá v sobotu 28. dubna 1979

V SÁLE ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU
497 Queensberry Street, North Melbourne
Začátek v 7.30 hod. večer, konec v 1 hodinu
K tanci i poslechu hrají Vrabčáci
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté $ 8.BYO — Pouze nealkoholické nápoje k dostání
čistý výtěžek zábavy na dokončení úprav Národního domu
Rezervování stolů: tel. 848-5729, 26-5618 (Vozábal)

HLAS

DOMOVA

Svědomí se ozvalo pozdě
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V sakladatelstvi Langen — Mueller v ív’nlchové vyšla Icnihz Nikolaje Tolsfoye "Die Verratenen von
■**•**. » níž autor obšírně popisuje zradu Anglie na40.000 Kozácích, které vydala po válce Sovětům.
J e fc s britsky důstojník vzpomíná: "Jednoho dne jsem musel nastoupit, abych hlídal britskou stranu
***** * Judenburgu, zatímco měl být vydán Rusům na druhé straně mostu konvoj s Kozáky. V
■asfcdmjící noci a během dalšího dne jsme začali počítat hromadné výstřely, které k nám pronikaly spole ô ŕ s nejkrásnějším mužským zpěvem, jaký jsem kdy slyšel . . . Po palbě následovalo jásavé hulákání.”

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM

J

DO ZÁMOŘÍ I V AUSTRÁLII

i

N G T R A V E L

j

14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3004

j

(roh Arthur Street)

I

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
Tato událost se odehrála vezli do blízkého kostela zorem, nebo kteří se pod přeběhla k Němcům, aby I potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi5 zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
na pačátku léta 1945.
a zavřeli je tam. V 10 něj dostanou. Oficiální o- bojevala za osvobození své 5 nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
Majer Jack Wolfe z hodin se objevili sovětští mluvné tvrzení znělo, že vlasti. Podle mezinárodní {vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných}
Brém si vzpomíná na důstojníci s britskými prů by
SSSR
nepropustil ho práva nebylo nejmen- |
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
síxašsě scény. Jednoho vodci a pustili se do po britské zajatce, žijící v so ších pochyb o tom, že ne
(česky neb slovensky)
NA PANÍ E. WOLKovou
i s e k němu přišli1dva dů- vrchní prohlídky. Sovětský větské mocenské sféře, směli být vydáni lidé, kte
Telefon 267-3177,
štopád. ze sovětské. re- major rozhodoval sám, bez kdyby britská vláda jejich ří ani podle názoru západ
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
patriační komise v dopro zásahu britského pozoro požadavkům nevyhověla. ních spojenců nikdy neby
vodu britského kapitána. vatele, kdo byl sovětský Tak bylo vydáno s žena li sovětskými občany, jakc
mi a dětmi 40.000 Kozáků kupř. Estonci, Lotyši a Li"'.Měii za úkol prověřit a občan a kdo ne.’’
A C H ILO V A P A T A
repaíriGvaí sovětské občaTo jsou jen dva příklady a Bělorusů na pospas So tevci, nebo lidé narozeni
Jiří Sýkora
ay v jednom velkém z Tolstého skoro 600strán- větům, kteří vskutku měli již v cizině jako děti rus
Maďarský marxistický literární kritik Dórď Luoprchlíckém táboře ve mě kového
dokumentárního pádné důvody, proč tak kých rodičů. Angličané se
stě. Druhý den v noci, ko díla. Historik Nikolaj Tol- tvrdošíjně trvali na jejich o to ani v nejmenším ne kaez, jenž si dobyl světové pověsti, a který mimo
chodem odsoudil sovětskou invazi do Československa,
tem druhé hodiny, obklíči stoy je britský občan rus vydání. Předně byl SSSR starali. Brutálně zajatce kdysi definoval úkol spisovatele v socialistickém stá
la tábor britská a sovět kého původu. Jeho děde jediný spojenecký stát s shromažďovali a pak je tě jako “poeticky imaginatívni interpretaci stalinského
ská vozidla. Na znamení ček byl bratrancem velké větším počtem vlastních hromadně předávali Sově období”. Kritik Lukacz dodal, že tím vlastně začíná
všechna rozsvítila reflek ho spisovatele. Léta sbíral státních příslušníků bojují tům. Příliš pozdě se za nové období socialistického realismu. Přijmeme-li tuto
tory, které tábor jasně Tolstoy zprávy očitých cích na straně nepřítele čali ptát po národnosti, definici, můžeme za průkopníka socialistického rea
lismu považovat spisovatele Arthura Koestlera.
ozářily. Obyvatelé, jichž svědků, kteří přežili, a (skoro milión). Za druhé příliš pozdě se ozvaly vý
Koestler se narodil roku 1905 v Maďarsku a žije v
se zmocnila panika, prcha britské dokumenty, uvol neměl nikdo, kdo padl do čitky svědomí pro lži, kte Anglii To, o čem hovoří literární kritik Lukacz,
li ze svých baráků. Přiví něné teprve teď k uveřej zajetí, nárok na ohledy. rými Kozáky oklamali, Koestler dělal již ve třicátých letech. Ve své nejtala je kulometná palba nění. Výsledek je otřesný. Stalin prohlásil: “Není so když je ukolébávali v ji známéjM knize, v románu TMA O POLEDNÁCH po
psal teror za stalinismu včetně známých moskevských
sovětských hlídek. Major
Bez nejmenšího ohlede větských válečných zajat stotu.
soudních monstr-procesů založených na falešných ob
Wolfe a jiní britští vojá na lidská práva, bez ohle ců. Ruský voják bojuje, až
Churchillova vláda se viněních. Později se Koestler více než o politiku za
padne.
Kdo
se
dá
zajmout,
c i . . . viděli asi tucet lidí du na právo mezinárodní,
činila vice než musela. Vy jímal o vědu, jež byla jeho láskou již v mládí. Koest— muže, ženy, děti a do uvolila se britská vláda na je .vyloučen z ruské spo dala Sovětům í nepožado lerova nejnovější kniha “Achilova pata’’ je souborem
vydat
Sovětům lečnosti . . . ” Tím bylo vané běloruské generály, autorových úvah z oblasti sociologie, psychologie a
konce matky s kojenci —, Jaltě
kteří byli na místě postří všechny sovětské občany, jasně řečeno, jaký osud částečně nositele vysokých anthropologie. Koestler analyzuje vztah vědy a sku
tečnosti, útočí na materialistickou filozofii Západu
leni. Ty, co přežili, do kteří byli pod britským do očekával ty, kteří bojovali britských
vyznamenám, a zároveň odsuzuje téměř všechno z východního myv armádě generála Vlaso jako např. 761etého kozác- stieismu. Svůj názor na krizi naší doby Koestler
va či v jiných vojenských kého generála Krasnova vložil do jedné věty: “Jako celek musí lidstvo žít
zlobí
vás
o č i ?
jednotkách pod německým jenž nebyl ani jeden der s představou, že jako biologický druh vyhyne.’’ Koeštdále uvažuje takto: “Problém lidského rodu neBoli Vás hlava ?
velením. Většina z nich svého života sovětským ler
tkví ani tak v agresivnosti jako spíše v přemíře víry
Noste brýle od
OPTÁ
občanem.
a oddanosti náboženskému, společenskému či národ
MELBOURNE
‘"Měli bychom se jich nímu cíli. I pouze letmý pohled do historie každého
I SYDNEY
přesvědčí,’’ pokračuje Koestler, “že zločiny jednot
všech zbavit; to jsme také livců hrají nezávaznou roli v poměru k masakrům, jež
PROŠÍVANÉ
slíbili, pokud jsem infor byly spáchány ve jménu nezištné lásky a oddanosti
PŘIKRÝVKY,
mován.
Molotovov!.” Chur kmeni, národu, bohu či světovému názoru, člověk
Capitol House, 113 Swanston St.,
POVLAKY
chill snad ani netušil, ja má mimořádnou schopnost a potřebu víry a souná
ze
skladu
nebo
na
míru
Melbourne (vedle kina Capitol) —
ké bude mít tento výmol ležitosti, jež jde mnohdy proti, rozumu, vlastnímu
dodá firma
zájmu a často překonává i pud sebezáchovy.’’
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
A. Z. QUILTING
následky — smrt kulkot
Nově Koestlerova kniha “Achilova pata’’ se zabý
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Melbourne:
do týla ihned po předáni vá také budoucností. Koestler předpovídá, že v zá
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
175 Brougham St., Kew, popravy, jimž předcházely padním světě dojde kolem roku 1980 k revoluci škol
v nutných případech i telegraficky.
Vic. 3101, tel. 861-8427 monsterprocesy, a prc ního vzdělání. Je přesvědčen, že bude vyřešen prob
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
SYDNEY:
všechny ostatní včetně žer lém dopravy, jež je v současné době přetížena. Kon
ale v sobotu je zavřeno.
našeho století, píše Koestler, bude Evropa per
Telefon: 6222453
a dětí “Souostroví Gulag'-' cem
manentně pokryta mračny, jejichž příčinou bude pří
chod supersonické letecké dopravy. V příštím desíti
letí zeslábne turistický ruch a cestování vůbec, a li
dem bude ve větší míře servírována prostřednictvím
PRVO TŘÍD NÍ PPAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
moderní komunikační techniky zábava přímo do by
tů. Rodina jako taková bude zachována; rodina pře
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY
žila tisíciletí, a není tu zatím nic co by ji nahradilo,
dodává ve své nejnovější knize “Achilova pata’’ spi
T É Ž K D O STÁN I m l a d é k ŕ m e n é k a c h n y , k u ř a t a
sovatel Arthur Koetler. Jeho kniha je bohatá myšlen
kami,
z nichž mnohé jsou kotroverzní. Problémy • a
V PRAVÉM ČESKÉM ŘEZNI CTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
otázky, jimiž se autor zabývá, jsou středem zájmu
psychologů, sociologů a urbanolcgů v mnoha ze
mích. Kniha “Achilova pata’’ je napsána vybraným
literárním stylem, kterým se Koestler jako umělec
proslavil. Literární vědci jej často srovnávají s
anglickým spisovatelem polského původu Josefem
Conradem. Také Koestler se naučil anglicky až jako
dospělý, ale ovládl anglický jázyk takovým způso
bem, že se jím dokáže vyjadřovat účinněji a přesně
ji než mnozí rodilí Angličané.

!

OPTO

KtW CONTINENTAL BIJTCHSRS Pty. lid
K0PECKT SMA1LG00DS Pty. Ltd.

326 High Street, Kew, Vic

Tel. 86|7178

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

VEIJCÝ V Y B E R

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

Sdělíte-ii nám adresy
kteří by mohli mít zájem
rádi jim zašleme
a budeme Vám vděčni

Čechů a Slováků,
o odběr Hlasu domova.|
ukázková čisla
za spolupráci.
HO

HL A S
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P Ř ÍM O

DOMOVA

Z

FARM Y

můžete si objednat kvalitní maso:
mladé vepřové: půika prasete (10 - 15 kg)
$ 2.- za kg.
hovězí od 10 kg výše $ 1.82 za kg.
mladé husy $ 1'.- za libru.
V Melbourne dodáváme do domu každý týden.
Volejte (nejlépe po 6. hod. več. nebo brzy ráno)
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(Pokračování se strany 4)
Svobodo! převlídná dcero s nebe,
1
jiskro, jenž se v srdci lidském stkvíš. . .
*
Takovéto uctívání svobody za krutého absolutismu
t e l. (056) 285217
J
Metternichova na počátku třicátých let minulého sto
letí vyznívalo heslem velezrádného odboje a bylo by
jistě básníka zle poznamenalo. Proto musela být pro roslav Hurt zemřel 15. dubna 1959 v Táboře. Svou
knižní vydání nalezena náhrada za byronský ideál hereckou dráhu zahájil u Vendelína Budila v Plzni,
v nevinném pojmu “lásky k vlasti’". Autorem těchto ale již r. 1906 se stal členem Národního divadla,
veršů je první “rozervanec”, básník Věnceslav Ráb, které později pro neshody s Hilarem opustil. Byl
který se narodil v Benátkách nad Jizerou 14. 4. 1804. profesorem na konservatoři a po odchodu na odpo
Původně psal německy, obrat v jeho smýšlení na činek působil jako ředitel Jihočeského divadla v čes
stal pod vlivem překladatele Iliady, českého básní kých Budějovicích. Jeho manželka Vlasta Loukotkováka Jana B. Vlčka, který byl v Nových Benátkách Hurtová byla členkou opery ND v Praze.
kaplanem.
• V Tomášské ulici na Malé Straně je na barokním
• Na hřbitově v Dobré Vodě je pochován slovenský domě čp. 15, v němž zemřel r. 1875 známý kreslíř
buditel Ján Hollý, nad jehož hrobem stojí pomník s Prahy Vincenc Morstadt, šedá pamětní deska s ná
tímto nápisem:
pisem: “Zde žil a dne 3. dubna 1850 zemřel Jan To
“Prospevoval veľké a žalostné
mášek, slavný hudební skladatel. Narozen ve Skutči
som dni Slovákov,
dne 17. dubna 1774.” Pročítáme-li vzpomínky pamět
ospevoval vábné jich, nivy, lúky, polia.
níků a známe-li povšechný obraz pražského kultur
Odpočinok v Dobrej samotách mám
ního života v první polovině 19. století, dostává po
zas Vody chladný,
stava Václava Jana Tomáška přesné obrysy vyni
rád z toho len, že ležím v národa
kajícího umělce a pedagoga své doby. 6. srpna 1822
lone milom’’.
se sešel Tomášek s J. W. Goethem v jeho chebském
Hollý byl prvním a v podstatě jediným básníkem bytě u rady Gruenera a při této příležitosti mu Goethe
tzv. bernolákovské slovenštiny, jež tvořila krátkou vtiskl do ruky dva lístky. Nebyly to jen tak oby
episodu před vystoupením štúrovců a uzákoněním čejné lístky.- Kdo si chtěl přečíst slova věnování,
dnešní podoby slovenštiny. V r. 1843 — při požáru musel je položit přesně vedle sebe. Na jedné straně
fary — utrpěl básník těžké popáleniny a téměř slepý mu básník děkoval “za srdečnou účast na stých
odešel na odpočinek do Dobré Vody ke svému spo zpěvech — vděčný . . . ” Na druhé straně lístku byly
lužákovi, kde ho často navštěvovali hlavní činitelé napsány dvě sloky Dvojzpěvu lásky a bolesti, a přá
štúrovské generace, a kde 14. 4. 1849 zemřel.
ním Goethovým bylo, aby jim Tomášek vdechl kříd
• 15. 4. 1899 se narodil český herec Eman Fiala, la tónů.
který začínal svou hereckou kariéru u Vlasty Bu • Český herec, filmový režisér a scenárista Josef
riana, kde nejen hrával, ale skládal také hudbu k Rovenský se narodil 17. 4. 1894 v Praze. V roce 1933
některým inscenacím a vystupoval často i jako di natočil film Řeka, jeho Maryša nebo i Hlídač č. 47
rigent.
mají své zvláštnosti, pro něž je nelze stavět na ro
• Universitní profesor Jan Vilikovský působil do r. ven současně běžícímu filmu Růžové kombiné, který
1939 na bratislavské Komenského universitě, po opuš patřil k oněm, jež byly dokladem toho, že tehdejší
tění Slovenska se uchýlil do Brna, kde postavil své filmové podnikání sledovalo daleko více obchod než
mnohostranné filologické, historické a literární vzdě li umělecké ambice režisérů, které si však Rovenský
lání do služeb studia české středověké literatury. Na i za těchto poměrů prosadit uměl.
rodil se 15. 4. 1904.
;i # Hudební kritik a estetik, dirigent a skladatel cír• Přerovský rodák, člen činohry ND v Praze, Ja-íifeevních skladeb Rudolf Fikerle se narodil 17. 4. 1909.

V období “kultu osobnosti” byl za údajné spoluzakládání Křesťanskodemokratické strany zatčen a žalá
řován. Fikerle složil kantátu Moje matka a oratotžom Svatý Vojtěch, z jeho pera vyšly Obrázky z dě
jin. hudby.
• 17. 4. 1919 zemřel slovenský malíř Ladislav Mednyánszky, který žije v podvědomí kulturní Veřejnosti
jako “malíř slovenské země a lidu”, jak zněl název
jeho souborné výstavy v Slovenské národní galerii
v r. 1962.
(Pokračování na str. 8)

Nikdo neodpoví spolehlivě na otázku, zda Charta
77 zhoršila či zlepšila poměry a jak by to dnes vy
padalo bez ní. Takové odpovědi se vzdejme a dodej
me, že morální pohnutky bývají jenom zhruba stej
nosměrné s politickými a že nejsilnější impulzy do
stává člověk ze své povahy, a ne z názoru. Charta
77 je dnes něco jiného než v roce 1977. Všichni jsme
si něco ozkoušeli. Slýchám povzdechy, že prý už 10
není tak pěkné. Na to říkám, že kdo nesouhlasí s
činností aktivní a stále zaujaté části, má se tiše a
nedemonstrativně odpojit a nekazit práci zbylým.
Každý se může pokusit vyvinout způsoby, které mu
vyhovují lip. Když si nějaký ohrožený kolektiv zpřes
ňuje strukturu a zostřuje pravidla, nemůže počítat
s velice širokým pochopením. Zatímco na jedné stra
ně svobodného člověka požadavek straší, na druhé
straně se většině střízlivého publika jeví stále hrdin
štější skutky stále se zmenšující čety bojovníků stá
le více jenom jako jejich osobní věc. Což myslím
všeobecně pro všechna vyznání.
Většina lidí dobře cítí své meze a nejde v jednání
nad to, co je schopna unést pak v následcích. Kdo
přiměje lidi, aby v chladné sezóně šli nad svou
nosnost, neměl by se divit, že se lámou. Pudový
strach z hladu brzdí ve zdravém a střízlivém člověku
sympatie k muži, jenž pro svou a společnou věc sáhl
k hladovce. Ta věc je k smrti vážná, poleká se stříz
livý člověk a hledí, kudy z ní trošku ucouvnout. Psy
cholog a politik nemůže čekat hrdinství ve všedním
životě lidí, není-li prostředí zrovna ionizováno po
vzbudivým zářením ze silného zdroje. Hrdinské činy
se nehodí do života. Jsou to zvláštní události, které
se mají hlásit. Daří se jim v mimořádné situaci,
která ale nesmí trvat dlouho. Davová -psychóza
hrdinství je výborná, když zároveň opodál několik
střízlivých hlav s dobrou informací a spojením má
představu, co potom.
Od hrdinství odlišuji pevnost normálního člověka.
Normální člověk je dost setrvačný v dobrých zvy
cích a ctnostech, má svou pevnost a sám se brání
jejímu navrtávání. Jako nerad vidí, když si někdo
nebezpečně troufá, tak si zas rád potvrdí, že poctivá
práce v klidu je to nejlepší, i když není zrovna

dobře placen a, a že slušné jednání nachází slušnou
odpověď. Dnes hlavní útok není veden ani tak proti
hrdinům, jako proti tomu, co jsme považovali za nor
mu práce, jednání a vztahů. Řekl bych dokoncé, že
hrdinům se dostává jen odměřené dávky represí, již
je režim sám sobě povinen, a nedělá to rád! Jelikož
nechce žádné hrdiny potvrzovat! Válka má zůstat
pseodonymní, bez významných tváří a dat. Proto jsou
pravé nálože stále nových druhů rozmisťovány do
davu, kde nemají nikoho existenčně a tělesně zničit,
nýbrž přivodit v něm změnu norem. Takové neutro
nové bomby: nepoškozené prázdné postavy chodí do
práce a z práce.
Přeme se někdy, je-li to dnes horší než v padesá
tých letech, či lepší. Pro oba názory najdeme dost
důvodů. Pravdivé zhodnocení závisí na tom, co za
své nynější situace dovedeme udělat pro budoucnost.
K padesátým letům patřila revoluční krutost i ne
zištné nadšení. Určité skupiny obyvatel byly posti
ženy velice bolestně. Dnes o nadšení není řeči a
zvlášťní krutost se, až na výstřelky, neděje. Skupiny
obyvatel jsou presovány mírněji, s větší odpovědno
stí za výsledek. Přestalo také záležet na tom, ke
které skupině kdo patří. Násilí se zhumanizovalo.
Totální dozor nad obyvatelstvem se měkčeji rozpro
střel po všech a po všem, není v něm nenávistných
křečí. Je to horší, či lepší? Je to útok na sám po
jem normálního života. Já to považuju za nebezpeč
nější než v padesátých letech, a existuje se nám v
tom lip.
Za takových okolností má cenu hrdinského skutku
každý kousek poctivě udělané práce, každý projev
neúplatnosti, každé gesto dobré vůle, vybočení z
chladné rutiny nebo krok a pohled bez masky. Zvláš
tě protivník má nás zastihnout připraveny — ne
umřít za jakousi všivou svátou věc, ale pochopit
jeho dobrou stránku a uchopit ho za ni. Zatímco
hrdinské činy lidi lekají a dávají jim možnost prav
divě se vymluvit, že na to nejsou stavěni, setrvat
statečně na dobré normě mohou za přijatelné oběti
všichni, a vědí to.
Praha 6. 12. 1978 — k příležitosti 50. narozenin
Karla Pecky.

•

POZNÁMKY 0 STATEČNOSTI
Ludvík Vaculík

Přemyslím někdy, jestli jsem uz dostatečné vy
spělý pro vězení. Mám z něho strach. Každý člověk,
když doroste do občanského věku, měl by se s touto
otázkou vyrovnat. Bud’ má jednat tak, aby nemusel
na vězení pomyslet, nebo si musí uvážit, co mu
stojí za takové riziko. Je zlé být uzavřen za věc,
která za dobu kratší nežli trest už nikoho nevzru
šuje. Myslím, že to se například stalo těm, co byli
zavřeni za letáky před volbami v roce 1972. Proto
mě. velice zaujal i povzbudil vzkaz Jiřího Muellera
z vězení, že lidé venku mají jednát účelně a tak, aby
se nedali zavřít.
Něco jiného je, když zavřou člověka, který z toho
už má rozum, než když se spíš nešťastnou náhodou
dostane do vězení člověk mladý, sotva dorostlý žen
skému prsu. Žasl jsem nad osudem například Karla
Pecky, jenž v uranových dolech probendil mládí.
Sesbírat takto rozbitý život a dát mu účel, cenu a
úroveň považuju za statečnost, jaká jistě nestála
před počátkem jeho vězeňské kariéry. Normální, i
když poměrně mírný člověk, když začne třeba špatně
jenom šachovou partii, má chuť rozmetat figurky.
A to šachovou partii je, prosím, možno začít příště
jinak! Život ne.
Pokoušet jenom vězení není ještě žádné dílo, jakož
vůbec není dobré, když ve sporu dvou stran jedna
vyprovokuje druhou ke kroku, který se nedá odvolat
bez ztráty cti, prestiže či autority. Tím se poměry
jedině o třídu zhorší. Čllověk potlačující názory dru
hých je pouhý cenzor; cenzor, jenž byl odporem
proti cenzuře doveden k zavírání lidí, je už diktá
tor; diktátor, který při potlačování protestní demon
strace dá střílet do lidí, je hotový vrah. S cenzorem
jsme mohli vyjednávat a byla možnost, že se tím
jeho úřad promění, později zruší a cenzor přijme
klidně místo úředníka jinde. Ale ve vrahovi získali
jsme nepřítele, který nesmí na vyjednávání přistou
pit, aby neskončil na popravišti.
Ale kde jsou slušné meze' takovéto úvahy?

FED ER Á LN Í KOMISE
PRO PŘEZKOUŠENÍ ZNALOSTÍ
PŘEKLADATELŮ A TLUMOČNÍKŮ

Federální komise pro přezkoušení znalostí
překladatelů a tlumočníků (NAATI) byla usta
vena federální vládou, aby vypracovala jednotný
klasifikační řád překladatelů a tlumočrsíků a
tím byla zvýšena úroveň překladatelských a
tlumočnických služeb.
Tato komise vypracovala proto pětistupňový
řád, podle něhož se budou klasifikovat osoby,
vykonávající překladatelské a tlumočnické služ
by. Tento klasifikační řád byl nyní vydán jako
knížka pod názvem “Stupnice pro měření úrovně
překladatelů a tlumočníků”.
Osoby, které chtějí mít své překladatelské a
tlumočnické schopnosti ověřeny NAATI, musí.
vyplnit příslušný dotazník a odpovědět na otázky
týkající se školního vzdělání, pracovních zkuše
ností a úrovně jazykové znalosti, kterou chtějí
mít ověřenu.
Státní (teritoriální) zkušební komise pro pře
kladatele a tlumočníky začne vyřizovat podané
žádosti a klasifikovat žadatele během tohoto
roku.
Žadatelé mohou dostat uvedenou knížku í do
tazník u všech úřadoven ministerstva přistěhovalecvi (Department of Immigration and Ethnic
Affairs), nebo si je vyžádat na adrese: Bxecutive Officer, NAATI, P. O. Box 192, Jamison
Centre, ACT. 2614.
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Jaroslav Hutka: Pravděpodobné vzdálenosti

Píseň

("Šafrán”, August Sôdermansvägen 61, Uppsala, 1978)

Běla Vernerová

Čtenáři tohoto listu znají Jaroslava Hutku jako výborného fejetonistu. Ale
prózy — a exisují kromě řady fejetonů i tři delší — jsou jenom jakýmsi vedlej
ším produktem právě tak jako příležitostná grafika. Těžiště jeho tvorby spočívá
v textech písní, které někdy sám zhudebň(uje, ale vždycky sám interpretuje.
"Jsem potulnej muzikant, byl jsem donucen to přestat doma dělat, ale zde
(t. j. na Západě, v exilu, kam směl vycestovat loni v říjnu, pozn. J. S.) bych
chtěl na to navázat. Tam si myslím, že je můj největší smysl, ale i potěšení . . .
Zpívání a hraní je má profese, psaní spíše koníček, tedy psaní prózy . . píše.
A je nutno jeho náhled respektovat, i když se mi to zdá k těm docela své
rázným fejetonům do nebe volající křivda. Hutka je autorem víc než dvou set
písní, zabývá se i starými lidovými písničkami, z nichž nazpíval dvě dlouhohra
jící desky. Však jednou z nich zahájil i desku, kterou vydalo písničkářské sdru
žení "Šafrán", které sice působilo od r. 1971 do r. 1977 doma, ale loni zahájilo
činnost v Uppsale ve Švédsku.

Hutkcvo poselství, jak je
vyposlouchávám z desky,
není vyloženě politické. V
písni “Vězení” (které je
ovšem na první desce
uppsalského
nakladatel
ství, o níž vám povím
někdy příště) dokonce od
mítá hovory o politice:
“A nechoď, na mně s
politikou, když jsem
zločinec,
neuměl jsem hubu držet,
tak jsem trestanec . . . ”
Tato chvála vězení, ve
kterém “najdeme svůj
klid, tam nebudeme nad
počasím klít, tam konečně
si najdeme svůj řád”, ne
má daleko do výpovědi
textu “Kapsa’’, k němuž

složil melodii Vladimír
Veit, Hutkův dlouholetý
spolupracovník. Hutka tu
zpívá:
“Můžu se zastavit,
podívat se kolem,
jací jsou to blázni
za tím velkým stolem.
V rukou mají talíř,
.musí se o něj bát,
já mám ruce volné,
mohu jim zamávat.”’
Tahle chvála bezstarost
ného života, ať už je ná
sledkem uvěznění nebo
prázdných kapes, je jed
ním motivem Hutkovy
básnické tvorby. Druhým,
jistě ještě vyhraněnějším,
je zpracování historických
událostí. Básník hovoří o

Milý pane Vaculíku,
říkáte: buď má člověk jednat tak, aby nemusel
na vězení pomyslet, nebo si musí zvážit, co mu stojí
za takové riziko.
Ano: než jde člověk vykrást samoobsluhu, musí
skutečně zvážit, jestli mu to riziko’ stojí za předpoklá
daný lup.
Nezavírá se však jen za vykrádání samoobsluh.
Zavírá se například za romány. Jistého Vaculíka ne
zavřeli za Morčata, ale jistého Grušu zavřeli za Do
tazník.
Podle Vás zřejmě Gruša jednal nešikovně, že na
psal Dotazník, protože chodit do vězení je hloupost,
Vaculík jednal prozíravěji, že napsal jen Morčata.
Cítíte, doufám, tu absurditu.
Vždyť přece víte lip než kdo jiný, že Gruša ne
musel sedět za Dotazník, ale Vaculík mohl sedět za
Morčata. Víte přece lip, než kdo jiný, že úvaha, zda
zavřít Grušu neba Vaculíka, nemá nic společného
,s tím, kdo z nich lépe zvážil riziko, ale je chladným
a cynickým mocenským kalkulem. Jednou je taktič
tější zavřít Grušu a snažit se tím vystrašit Vaculíka,
jindy může být naopak šikovnější zavřít Vaculíka a
snažit se tím vystrašit Grušu.
Grušův román je dobrý a tak koneckonců ty dva
měsíce za to stály. Ale co kdyby to. nebyl dobrý
román? A co kdyby z těch dvou měsíců byly dva
roky? Pak by bylo zřejmě Grušu politovat jako ty
blázínky, co si počátkem sedmdesátých let myslili,
že když upozorní voliče na jejich ústavní právo ne
volit, projde jim to.
Ale což si nevzpomínáte, že stále ještě jste —
ostatně spolu se mnou — obžalován žalobou z roku
1969? A což si opravdu neuvědomujete, že jsme tam
mohli první půlku sedmdesátých let sedět místo sa
baty a Huebla zrovna třeba my dva Myslíte, že ten
textík, co jsme podepsali. za to stál?
Když se to tak vezme, nic nestojí za to. Ani le
táky, ani návštěva plesu, ani napsání nějakého ro
mánu. A co teprve odesílání textů českých spisova

dějinných postavách, líčí
jejich osudy, ale cvičené
ucho posluchačů, koncertu
v hospodě “Baráčnická
rychta’’, maskovaného ja
ko zábava dobrovolných
požárníků, na němž byla
deska “liře” nahrána, vy
cítilo v těchto exkurzích
do dějin českých i zahra
ničních narážky na pomě
ry v dnešním Českosloven
sku. A zřejmě je vycítila
i Stb: od r. 1975 je Hutka
několikrát hostem v jejích
celách. A opravdu: líčí-ii
osud K. Havlíčka Borov
ského, zpívá vlastně o so
bě, či ještě zřejměji o
Václavu Havlovi:
“Vždyť je to nerozum,

zkusit se s mocným přít,
mohl ses dobře mít,
šlo by to zařídit
a při tvých schopnostech
pán by tě zaměstnal,
stačilo pochopit, stranou
bys nezůstal. . .
Refr.: A podle litery
paragraf šavle,
teď dumej o právu,
Havlíčku, Havle.”
Je pochopitelné, že tako
vé narážky režim nemá
rád. Zpěvák -však zpívat
nepřestal. Neboť vyznává,
že lepší nehrát vůbec, než
hrát hudbu, která nepramení z hudebníkova vlast
ního přesvědčení. Je lepší
nehrát vůbec, ne hrát to,
co si přeje establišment.
Kat Mydlář je jinou po
stavou českých dějin, o
nichž Hutka ve svém son
gu vypráví. Tónina je tro
chu jiná. V “Havlíčkovi”
byl zřejmý útok na diktá
tora a oslava, byť nená
padná, nezlomné povahy.
Pravý opak je obsahem
“Kata Mydiáře” : tepe se
v ní právě přizpůsobivost
člověka, Mydlářovo pře
stoupení na katolickou ví
ru, když mu.purkmistr nal

telů exilovým časopisům- Stálo to Ledererovi za to?
Ještě že patří k těm mazaným hrdinům, kteří se těší
jen z “odměřených dávek represe’’ — vždyť nemusel
být odsouzen jen na tři roky, ale třeba na deset:
jeho paragraf to přece dovoluje. Stálo pánům Saba
toví a Šimsovi za to, že se zachovali v okamžiku
ponížení jako chlapi? Zajisté, že nestálo: stačilo se
sehnout — a lid by je ihned lépe pochopil a nemuseli
se octnout v té odpudivé vrstvě hrdinů! A co teprve
Plastici — kdyby hráli s Helenkou Vondráčkovou,
mohli se krásně zařadit mezi slušné lidi v mezích
normy a nemuseli tak blbě skončit.
Nevím, jak'jste svůj fejeton myslel. Vím ale, jak
působí — aspoň na mne. Zbaven hávu havlíčko-peroutkovsko-vaculíkovské stylistické elegance, působí
ve svém jádře a ve svých důsledcích asi takto: sluš
ný člověk nedělá hrdinu a necpe se do vězení. Pro
tože být hrdinou je cosi nesociabilního; není to ta
správná poctivá práce, kterou mají slušní lidé rádi
a která udržuje společnost v chodu; je to cosi, co
lidi odpuzuje a čeho se děsí. Hrdinové jsou navíc ne
bezpeční tím. že jen zhoršují poměry. Vždyť ti fízlové
jsou celkem slušní, když se s nimi slušně jedná. Nač
je tedy provokovat nějakými romány, nějakou hud
bou, nějakým posíláním knih do ciziny! Vždyť člo
věk ty dobráky přímo nutí k tomu, aby tloukli žen
ské a tahali kamarády do temných lesů a tam je
kopali do břicha! Je třeba respektovat jejich prestiž
a nedovolávat se tedy provokativně pořád nějakých
mezinárodních paktů anebo si dokonce drze opisovat
písemnosti Černých, Vaculíků, Havlů a podobných,
za což, jak je Vám jistě známo, sedí v Brně ve vě:
zení tři kluci ve věku Vašich synů. Taky hrdinové,
kteří jen zhoršují poměry!
Ale teď už bez nadsázky: nikdo nevíme předem
ani kolik uneseme, ani co nám bude dáno nést. To
může bezpečně vědět jen ten Váš rozšafný projek
tant rozumného slušného člověka v mezích normy.
Nikdo jsme se taky napřed nerozhodli, že půjdeme
do vězení, ba co víc, nikdo jsme se ani nerozhodli,
že budeme disidenty. Stali jsme se jimi, ani dobře
nevíme jak, a ve vězeních jsme se začali ocitat taky,
aniž přesně víme jak. Dělali jsme prostě určité věci,

Mám pro tebe bílý kvítek
než planě opadá
Šest sametových strun
než usnou pod prachem
Tak dlouho zpívá čistý vítr za oknem
škvírami do mých samot
Tiše a v dur
z hrdla píšťal stesk neseš
odkudsi kamsi jak vítr dá
a jen pár bílých plátků za ním
zvedá se za tebou ve stopách.

bídné: “Dostaneš horu
českejch grošů, za stětí a
za věšení” a “půjde to
rovnou do čítanek’’. Myd
lář to uzná:
“A tak se zřekl kalicha
a přijal svátý rozhřešení.
Vzal katovskýho kulicha
a už. se tyčí na lešení,
už tam i český páni stojí,
v očích maj propast
bezednou,
kat pomodlil se pod obojí
a popravil je pod jednou.
Refr.: Jó, Mydlář,
pražskej kat,
ten, co má Čechy rád,
v srdci má pevnej řád,
že Čechem je, vše Čechům
musí dát.’’
Podobná kritika přílišné
občanské přizpůsobivostí a

nedostatku kuráže zaznívá
ze slok, věnovaných Gali
leu Galilei:
“Galileo Galilei,
národy ti rozumějí.
Sám zeď hlavou
neprorazíš,
při nejlepším si ji srazíš.
“Galileo Galilei,
lidi přece srdce mají.
Pomýlit se, ach, jak
lidské!
A odpustit — právo
panské.
Refr.: Staví, staví
šibeničky,
sbíraj dřevo na hraničky,
sbíraj hlasy, sedaj k
soudu.
Odvolal jsi svoji pravdu.’’
(Pokračování na str. 8)

které jsme museli dělat a které se nám zdálo slušné
dělat; nic víc a nic míň.
Šťastní ti, kteří jsou slušní a do vězení se nedo
stali. Ale proč by ti, které to potkalo, měli být vůbec
od těch prvních oddělováni? Copak to není často
věc úplné náhody nebo svévole, kdo do toho spadne
a kdo nikoliv? Ty, které nazýváte hrdiny a naznaču
jete tím, že jsou přemrštění, nedostaly přece do vě
zení jejich mučednické ambice, ale neslušnost těch,
kteří zavírají za romány nebo za přehrávání pásek
s neoficiálními zpěváky.
Do vězení nechce nikdo. Kdyby se lidé řídili Va
šimi vývody a kalkulovali na způsob zloděje, zvažu
jícího, jestli se mu vyplatí vykrást samoobsluhu,
pak by v naší zemi už dlouho neexistoval jediný
projev solidarity s nespravedlivě postiženým člově
kem, jediný pravdivý román nebo svobodná píseň,
neexistoval by dokonce ani jediný fejeton. Protože
kde je nějaká jistota, že zítra nezačnou zavírat i za
fejetony?
Snad jste chtěl říci, že tiché a nenápadné ponižo
vání tisíců anonymních lidí je horší věc, než když
občas zavřou známého disidenta. Nepochybně. Je
nomže proč toho disidenta zavřeli? Většinou, když
to vezmete kolem a kolem, právě za to, že říkal o
tom tichém a nenápadném ponižování tisíců anonym
ných lidí.
Někteří jsme v té tvrdé a deprimující konfrontaci
s tajnou policií dva roky, někteří deset let a někteří
celý život. Nebaví to nikoho. Nikdo předem nevíme,
jak dlouho to vydržíme. A každý máme právo, když
už nemůžeme dál, se stáhnout do pozadí, některé
věci nedělat, odpočinout si anebo se třeba vystěho
vat. To všechno je pochopitelné, normální, lidské a
já jsem poslední, kdo by komukoliv něco takového
zazlíval.
Co ale lidem zazlívám, je. když neříkají pravdu.
A Vy — nezlobte se — tentokrát pravdu neříkáte.
Hrádeček .5. 1. 1979
Váš
Václav Havel
(Oba fejetony otiskujeme bez vědomí a scuhlasu
autorů.)
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Kalendář H D
(Pokračování se strany 6)
• 20. 4. 1794 zemřel slovenský osvícenský myslitel
Ján Karlovský. Téhož dne roku 1869 se narodil královéhradský biskup Moříc Píchá.
• Před sto léty — 22. 4. 1879 — se narodil v No
vém Kníně Stanislav Reiniš, učitel, milovník přírody
a autor mnoha knih povídek a románů o zvířatech.
“Poslední výstřely” obsahují tři románky o vyhu
bení tří šelem na českém území, medvěda, vlka a
rysa. Příběh o ulovení posledního medvěda se týká
r. 1856 a odehrává se kolem Boubína.
• 23. 4. 1794 se narodil Josef Šembera, z jehož díla
lze vysoce hodnotit jeho grafické listy pražských
vedut (Kostel sv. Kříže a piaristický konvikt, Pano
ráma města Prahy z Petřína z r. 1831).
• Velkou společenskou a vlasteneckou událostí byla
oslava 300. výročí Shakespearova narození, kterou
uspořádala Umělecká beseda 23. dubna 1864 v Novo
městském divadle. Byla zahájena Berliozovou symfo
nií Romeo a Julie, pak následovala řada živých obra
zů, výtvarně koncipovaných Karlem Purkvně, na zá
věr uspořádán průvod 230 Shakespearových postav
před velkou bystou dramatikovou. Průvod doprová
zela hudba Bedřich Smetany.
O 24. 4. 1794 zemřel malíř miniatur Prokop Voj
těch Steinel.
• Spisovatel Josef Hais Týnecký zemřel 24. 4. 1964.
Nepatří sice k nejvýznamnějším českým spisovate
lům, je však zajímavý tím, že ač klatovský rodák,
si připojoval ke svému jménu přívlastek Týnecký
podle místa, kde prožíval své dětství, vsi Týnce pod
hradem Klenovou. Obyvatelé Týnce vzpomněli spi
sovatele pamětní deskou, kterou zasadili v r. 1971
na domek, kde trávil dětská léta.
• Před sto léty — 25. 4. 1879 — se narodil v Ro
nově nad Doubravou, v rodišti spisovatele Ferdinanda
Schulze a malíře Antonína Chitussiho, spisovatel a
novinář Karel Horký. Mnoho let jezdil na Šumavu
do Purkarce, o němž napsal několik fejetonů. Jeho
leták Teď anebo nikdy z roku 1915 byl vydán ve
Spojených státech ve statisícových nákladech, neboť
krátce po vypuknutí první světové války odejel Hor
ký do Španělska a navázal spojení s krajany v USA
a psal do českoamerických listů protirakouské články.
• 25. 4. 1934 zemřel pražský arcibiskup dr. Franti
šek Kordač. Jako kaplan působil v Liberci, odkud
ho povolal biskup Sehobel do Litoměřic za profesora
Nového zákona na tam ním . teologickém učilišti. Gtí
r. 1905 přednášel na UK v Praze a 16. 9. 1919 byl
papežem Benediktem XV. jmenován pražským arci
biskupem.
• “Nálezcem” Rukopisu zelenohorského byl důchod
ní knížete Koloreda František Kovář, který se na
rodil 26. 4. 1774. Ten odeslal v listopadu r. 1818 nejvyššímu purkrabímu hraběti Kolovratov! zásilku obsa
hující čtyři pergamenové listy se starobylým českým
textem a anonymním přípisem, že přiložené perga
menové listy nalezl v archivu svého pána.
• Žák F. Ženíška, M. Pirnera a V. Hynaise, malíř
a grafik Arnošt Hofbauer se narodil 26. 4. 1869 v
Praze a tamtéž 11. 1. 1944 zemřel. Byl zakládajícím
členem SVU Mánes, členem redakce Volných směrů
a působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové ško
le v Praze.
• 26. 4. 1879 zemřel redaktor Andrej Radlinský, kte
rý působil jako kněz v Banské Bystrici a patřil k
předním slovenským účastníkům bojů za spisovnou
slovenštinu.- R. 1867 se zúčastnil jako zástupce Slo
váků slovanského sjezdu v Moskvě. Radlinský vy
konal od časů Hollého nejvíce pro katolickou hymnistiku a když doznívala literární škola Štúrova, za
chraňovali její dědictví hlavně mladí katoličtí kněží,
mezi něž kromě Palárika a Viktorina patřil i on.
• Profesor Akademie výtvarného umění v Praze,
grafik Vladimír Silovský zemřel 26: 4. 1974. V tři
cátých létech se usadil s Arno Neumannem v Le
nore, v jejímž okolí ho lákaly lesní motivy s mo
hutnými smrky a slunné paseky.
• 27. 4. 1829 zemřel v Bratislavě František Tost,
bratislavský houslista a skladatel, který pocházel
z Čech, a o 120 let později slovenský národní buditel,,
sběratel slovenských lidových písní Samo Daxner,
který přeložil do slovenštiny Smetanovu Prodanou ne
věstu a Blodkovu operu V studni a uvedl je v Ti
sovci, což byly v r. 1903 a 1907 významné politickokulturní činy.
• 29. 4. 1800 zemřel básník Viliam Kopečný, jehož
sbírka Struny vo víchrici vyjadřuje antifašistické a
humanistické básníkovo smýšlení. Přeložil do slo
venštiny divadelní hry Goldoniho a Pirandella, v
Dejepisných obrázkoch se snažil mládeži přiblížit

DOMOVA

16. 4. 1979

JAROSLAV HUTKA — ZPĚVÁK

(Pokračování se str. 7)
Některé Hutkovy songy
obsahují ostrou, jakkoli
melancholickou
kritiku
společnosti, nezáměřenou
ani v podtextu proti re
žimu. “Litvínov” se jme
nuje díaiog básníka s oby
vateli města, bydlícími “v
tak nepěkných barácích’’
a dýchajících “tak zkaže
ný vzduch” . Básník se di
ví, co ty lidičky provedli,
že jsou “tu zavřeni v tak
velkém vězení” . A Litvíňáci odpovídají: “Jsme ta
dy za prací; výdělek tu
máme, za byt a za stra
vu, za oděv děláme.” Vy
zývají “mladičkého řeční
ka”, aby odešel, když se
mu v Litvínově nelíbí, na
lásku, na práci nemají
prý čas myslet, z toho vy
rostli. Básník odchází,
protože marně hledá ve
smutných ulicích opravdo
vého člověka, ne jen auto
mat, vydělávající si nej
nutnější k životu.
Filozofickou náplní se
tato balada z Litvínova
blíží songu “Pravděpodob
né vzdálenosti’’, který dal
* ZLATNIK *
* HODINÁŘ *
ŠTEVEN VARDY

590 George St.,
Sydney
, ,. „
, s
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579

desce jméno. Hutka v něm
zjišťuje nejistotu všech IbAKERLAND ReaS Estate^y Ltd.
272 Clovelly Rd„ Clovelly, NSW. 2031
hodnot, nemožnost jakého a
koli pochopení. Všechno a Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
BYTU, RODIN. DOMKŮ, POZEMKO,
je toliko pravděpodobné, l?
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY,
“pravděpodobnej
žal,
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTŮ.
pravděpodobnej
svět,
pravděpodobná láska a
P A U L A . H ER TZO G
pak se dožijeme let” .
Tel. 665-8033, p. h. 389-7036
Sympaticky stojí osamo
cena “Sociální balada” , v
níž se “dělňas” nejhrub opírají zřejmě o lidovou Krylovým nepřítelem jsou
ším, ale asi autentickým píseň, jsou tak prosté, stále ještě okupace a oku
slangem vytahuje,
co srozumitelné, stylisticky panti. Oba druhy však vy
všechno dokáže. Je-li tohle se úmyslně vyhýbají tro rostly z různých situací a
obraz dnešní čs. mládeže, pům a spokojí se i sé různě se s nimi tedy i
pak je to nový důkaz, že vzdálenými asonancemi. vyrovnávají.
se režimu nepodařilo vy Neusilují tedy vypadat ja
tvořit, přetvořit nového ko básně, za to, jsou jas Komunistický establiščlověka, člověka sociali ně členěny a myšlenka je ment je nesnáší oba a
proto jsou rodnými bratry,
stického.
na první pohled naprosto
Srovnáme-li
Hutkovy jednoznačně patrná. Je kteří budou mít zajisté
songy s protestními písně ovšem vyslovena jemněji, ještě hodně úspěchů.
J. S.
mi Karla Kryla, vidíme skoro
melancholicky,
na první pohled, že si kdežto Krylovy texty jsou
Kryl se svými texty více většinou agresivní. Hutka
Malý oznamovatel
hraje, snaží se jim — a ostatní, o nichž bude
mnohdy s pozoruhodným řeč jindy, zpívají protest
úspěchem — dát přísnou proti normalizaci, kdežto
ŠVADLENU
formu básně, plné nevída
ných rýmů a neotřelých
znalou stříháni, přijme
prvotřídní dámské
básnických ozdob, které
SWISS TRAINED
krejčovství
někdy
až
zatemňují.
WATCHMAKERS
(šití
na míru).
smysl. Hutkovy texty se
K. Ebner
Je třeba reference.
19 York St.,
Velmi dobrý plat.
MELIORA KENNELS
SYDNEY
Volejte:
O dovolené nám svěřte
í vchod do Wynyard Stmí
Mrs.
Otti
Kalman
svého pejska.
i (naproti pohyb. scho-‘
Jednotlivéubytování
95-3355
(Sydney)
*dům). Telefon: 29-7543^
7.?
Pnjimáme
hárající feny.
Udělejte si
Společnost pro vědy a umění v Sydney
záznam včas.
zve krajanskou veřejnost na přednášku
L. & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
,
2572Tel. 046 - 818426.

některé významné postavy dějin dávné minulosti,
hlavně dějin antických.
9 29. 4. 1859 se na Kladně narodil spisovatel Václav
Šíech. jehož pamětní deska je na budově spořitelny.
Ze Slaného, kde učiteloval, čerpal námět k divadel
ním hrám Třetí zvonění a Maloměstské tradice. Za
svého působení v7 Praze se zasloužil o založení di
vadla Uránie a Městského divadla na Vinohradech,
jehož ředitelem bj! v létech 1908-1914. Po světové
válce byl prvním ředitelem českého divadla v Brně.
9 29. 4. 1904 se narodila členka opery ND v Praze
Ota Horáková, jejíž Mařenka v Prodané nevěstě byla
jednou z nejlepších Mařenek, která kdy byla na scé
ně Národního divadla. Blažena, Karolina, Terinka,
Jenúfa — to bývaly její stěžejní role, především
však Mařenka! Když za války po nezdařené krční
operaci úplně ztratila hlas, převzala její role v ND
Ludmila Červinková, která přišla do ND z Ostravy.
Červinková, která se narodila 29. 4. 1909, zpívala
sopránové party českých i světových oper — Ma
řenku, Vendulku, Kostelničku, Evu, Maryšu, Taťánu, Sentu . . .
9 29. 4. 1964 zemřela herečka a spisovatelka Jarmila
Svatá, která sebrala blanické pověsti v knize Blaník,
hora tajemná.
9 30. 4. 1344 papež KLiment VI. povýšil pražské
biskupství na arcibiskupství, pražského biskupa Arnoš
ta z Pardubic na arcibiskupa (25. 8. 1344) a udělil
mu právo korunovat české krále (5. 5. 1344), kteréžto
právo stvrdil na žádost velmožů koruny české Ka
rel IV. dne 18. 8. 1347.
9 30. 4. 1964 zemřel český entomolog Jan Obenberger, který se zasloužil o vybudování entomologického
oddělení Národního musea v Praze.

KERAMIKA V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE,

kterou připravil a přednese ak. sochař V. Tichý
v pětek 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 podniků 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.

Milí přátelé, přijďte mezi nás !

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAK1AN COUNTRY CLUB LTD.,
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171

(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po-**1
lední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.i
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobot)
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvenu VaJ
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,
i
telefon 728-1170.
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Džezová invaze
I

ANEB DESET LET ČESKOSLOVENSKÉHO DŽEZU V EMIGRACI

Část IV.
Řekne-li se New York, vyvolá to zcela pochopitel
ně nejrůznější představy, neboť i zájmy a potřeby
lidí jsou rozličné. Přiznám se, že coby napůl pomi
nutý džezofil si pod pojmem “New York” od jisté
doby představuji mně dosud neznámé místo, kde
bydlí pan Erik T. Vogel, známý džezový kritik, do
pisovatel amerického “Down Beatu” a německého
časopisu “Jazz Pódium”, a hlavní propagátor české
ho džezu na Západě. Zvláště se pak často kochám
představou, že se probírám páně Vogelovou soukro
mou sbírkou fólií, pásků a desek s nahrávkami sta
rého českého džezu, která patří k jedněm z nejcen
nějších, jaké existují. Mnohé historicky cenné sním
ky si natočil' pan Vogel sám pro sebe při svých
návštěvách Československa, takže firma Supraphon,
která pak později vydala několik ukázkových alb z
historie našeho džezu, byla nucena obrátit se na pa
na Vogela se žádostí o jejich laskavé zapůjčení.
Jedině tak mi bylo umožněno poslechnout si našeho
bývalého legendárního trumpetistu Duncu Brože, kte
rý opustil Československo již někdy v roce 1948, a
od té doby existují o místě jeho pobytu pouhé do
hady. Svým hudebním projevem se však Dunca Brož
navždy zapsal mezi přední průkopníky moderního
džezu, a rozhodně — jak o něm napsal pan Erič T.
Vogel — “byl tím nejlepším trumpetistou, jakého
Evropa kdy měla” . Zajímavá je pak také skutečnost,
že ve skupině Rytmus 47, kde Dunca Brož působil,
hrál rovněž dr. Jan Hammer, otec dnešní hvězdy
amerického “jazz-rocku”, Jana Hammera ml. Eric
T. Vogel, který vlastní snad téměř všechny tyto
vzácné snímky, byl již koncem 30. let členem židenické studentské skupiny Kolej Swingers, která patřila
k prvním brněnským džezovým skupinám vůbec a kte
rá již tehdy hrála silně pod vlivem amerických Bobcats Boba Crosbyho. Ale již předtím, v r. 1933, za
počal Eric Vogel svou- dráhu ůžezového publicisty
v tehdejším brněnském časopise “Dancing” , nesou
cím podtitul “Společenská revue” . V r. 1948 se Eric
Vogel vystěhoval do USA a od té doby vykonal pro
náš džez významnou propagační prácí. O českoslo
venském džezu pak napsal mimo jiné i významnou
studii do “The New Edition Of The Encyklopédia Of
Jazz” Leonarda Feathera. Díky Ericu Vogelovi si
řada západních džezových kritiků konečně uvědomila,
že Československo má z evropských zemí po Anglii
a Francii tu největší a nejcennější džezovou tradici.
A když pak po roce 1968 začali do Ameriky přichá
zet naši dnes tak proslulí džezoví hudebníci, byl to
právě Eric T. Vogel, kdo jim jako první podal po
mocnou ruku — nikoliv proto, že odešli za hranice,
ale ve jménu džezu, pro nějž hranice neexistují!
JAN HAMMER: "Eric je jedním z nejlepších lidí,
kteří jsou na naší straně v Americe. Eric nám všem
tolik pomohl! Upozorňoval americkou džezovou spo
lečnost a publikum na existenci džezových hudebníků
v Československu, vždy za nás volil v každoročním
hlasování džezové kritiky v časopise "Down Beat",
a osobně pak pomohl také mně a mojí ženě dostat
se do Ameriky. Zvláště pak mojí manžel,ce, za kte
rou se zaručil. Já mu dnes prostě nemohu dost po
děkovat."

P-LINE: “Kolik je mu dnes let?”
HAMMER: "Ericovi musí být určitě přes šedesát.
A já jen doufám, že je v pořádku, protože byl dost
nemocný. Cítím se hrozně vinen, že jsem jej již asi
rok a půl neviděl. Důvodem k tomu je hlavně to, že

Jedete

do

Me l bour ne ?

Pohodlné ubytování v centru města za mírné ceny
MOTEL — PRIV. HOTEL

SP EN C ER
44 Spencer St., Melboume-City

(naproti nádraží)
Tel. (03) 62-6991
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
$ 18,- za 1 osobu, $ 21.- za 2 osoby
Rodinné pokoje s kuchyní
Hotel: $ 7.50 — $ 10.Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme
na všechny ceny 10% slevu
Vedoucí: Jiří Soukup
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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— pearline —
jsem neustále na cestách. Také už nyní nebydlim
ve městě, tedy v N. Y. City, ale na venkově. Kou
pil jsem si společně s mým kamarádem a basistou
Gene Perlou farmu (Red Gate Farm — pozn. aut.),
takže jsem nyní venxu z města a nevidím tak ani
mnoho jiných lidí."

573 Hamptsn St., —

^ Hampton, Vic.

P-LINE: “Gene P e r l a . . . — nezačal on v New
Jersey s gramofonovou firmou P. M.?”
HAMMER: "Jo, to je on! Společnost mu patří,
a původně to začalo zasíláním desek poštou. Do ob
chodů se tehdy nedostaly. A přitom jsem viděi ty
desky tady,u vás — to je neuvěřitelné!"
Vedle Hamměrových nahrávek na zn. P.',- M. patří

Telefon 598-5756

s
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mezi ,mé oblíbené i deska zn. FANTASY, na které, ■«au..'.
j
„
je nahrávka orchestru Woody Hermana z r. 1974,: jsme asi před rokem a půl u mně doma, seděli
nazvána “Blues For Poland” ;: Svým sólem se na ní jsme s kamarádem Davisem Johnsonem venku na
proslavil dálší čechoameričan a vynikající baryton- trávě a připravovali se na mé album "First Seven
Days”, obklopeni kongy a všemi možnými bubny.
saxófonista Jan Konopásek. ;
Bývalý ; čleň 1orchestru Karla Vlacha a později só: Byl nádherný slunný den. Najednou před domem za
lis ta 'v orchestru Karla Krautgartnera, Jan Konopá stavilo auto a z něho Vylezl Honza Konopásek. A
sek, dosáhl vrcholu své, popularity v přední pražské; já jej tehdy již asi pět let neviděl! Už jenom to, že
džezové skupině SHQ. Tento soubor, jehož newyorské mě našel. . . — znal sice moji adresu, ale to si ne
snímky vydala v šedesátých letech dokonce i pro dovedete představit, jak je to těžké mne najít. Bydlí
gresivní americká společnost. ESP (“KAREL VELEB me na venkově* daleko mezi lesy; a Honza říkal,
NÝ --i SHQ” — ESP-DISK 1080 — 1969), nahrával že jezdil kolem asi čtyři hodiny po všech okolních
často v ‘ početnějším obsazení než by jméno skupiny vesničkách, než našel můj dům.”
P-LINE: “Jan Konopásek odešel z .Československa
naznačovalo, a v souboru se tak vystřídala řada
vesměs vynikajících sólistů (na newyorských nahrává v r. 1965, takže trvalo dost dlouho od doby jeho ber
kách nacházíme kupříkladu našeho vynikajícího flét-. línských nahrávek,'než'se objevil na gramofonových
nistu Jiřího Sůvína). Jistou pikantností pak je sku deskách s Woody Hermanem. Co dělal, mezitím?”
tečnost, žě vedle prvenství na čs. džezové scéně do
HAMMER: "Vůbec nevím! Jedině to, že učil hodně
sáhl .tento soubor i prvenství co do počtu, jeho čle dlouho na Berkeley Schoo! of Musíc." ;
nů, kteří odešli do emigrace.
Jan Konopásek zanechal za sebou bohatou historii.
Kptrabasista Milan P ilar (manžel naší zpěvačky Vedle faktů, o kterých jsem se již zmínil,-'hrál rov
Evy Pilařové) opustil SHQ a Československo: jíž něž ve filmu “Pražské blues”, na festivalech po celé
někdy r. 1963, zatímco Jan Arnet, který nastoupil Evropě, a nahrál dlouhou řadu vynikajících snímků
na jeho místo, se již r. 1966 uchýlil do stínu sochy n a desky Supraphon, z nichž mým nejoblíbenějším
Svobody. Za zmínku zde.stojí i to, že v r. 1964, kdy je skladba “Kulové eso” z r. 1960. Byl to první vy
se SHQ přejmenoval na S&H kvartet, zde hrál i daný snímek Jazzového orchestru čs. rozhlasu říze
basista Jiří Mráz, a že o dva roky později, v r. 1966, ného altosaxofonistou Karlem Krautgartnerem, na
kdy se S&H kvartet přejmenoval na Reduta kvintet němž hraje Jan Konopásek s Karlem Krautgartnerem
a později opět na Reduta kvartet, zde hráli mimo ji v duetu. A stejně ták, jako Jan Konopásek tehdy
né í Jan Hammer a Miroslav Vitouš. O Mrázovi, netušil, že o pět let později opustí vlast, tak ani Ka
Hammerovi a Vitoušoví již víme; co se Milana Pi- rel Kraůtgartner tehdy dosud nevěděl, že jej bude
lara týče, je tomu právě naopak. Zprávy o něm po roce 1968 následova do emigrace. Odchodem Karla
nejsou. Žije v Evropě, a že se věnuje nadále hře Krautgartnera tak ztratilo Československo jednoho ze
na basu vím pouze na základě jediné desky, kterou svých předních sólistů i největšího z džezových ka
se mi podařilo sehnat a o které se dočtete v zá pelníků, jakého kdy mělo. Zůstala pouze nepřehledná
věrečné části džezové diskografie. Kontrabasista Jan řada vynikajících džezových i populárních nahrávek
Arnet snad dodnes žádnou desku nenatočil, přestože s desítkami předních zpěváků, Vlastou Průchovouhrál s takovými džezovými velikány, jako jsou Elvin Hammerovou počínaje a Martou Kubišovou konče;
Jones, Tony Scott, či Sonny Stitt. V Československu nahrávek, které vždy budou patřit k tomu nejlepší
zanechal za sebou bohatou historii v podobě více než mu v historii českého džezu a populární hudby již
jednoho sta nahraných dlouhohrajících desek,, zatím od r. 1945, kdy Kraůtgartner nastoupil jako saxofo
co dnes se věnuje v New Yorku více psaní a před nista u orchestru Karla Vlacha. Zůstala dále vyni
náškám, a je rovněž hlasatelem rozhlasové stanice kající kniha “O instrumentaci tanečního a jazzového
Hlás Ameriky. A jestliže se opravdu nemýlím v tom ochestru” , množství odborných článků o džezu, zůsta
bodě, že se Jan Arnet nevyskytuje na žádné americ la vzpomínka. — A dnes?:
ké gramofonové desce, pak je zcela jistě jedna na
HAMMER: "Karel Kraůtgartner, pokud jsem sly
hrávka, na níž zní alespoň Ametova basa: Podobně šel, máj být ve Frankfurtu. A to je vše, co o něm
jako Jiří Mráz, tak i Jan Arnet lne duší i tělem ke vím! Nevím co dělá, ale myslím si, že vyučuje hře
svému staletému kontrabasu, od něhož by se neod na saxofon.”
loučil, což je vlastnost, kterou mnohý americký hu - P-LINE: “A basista Milan Pilař, který odešel již
debník zřejmě postrádá. Neboť stalo se během jed před lety . . . ?”
noho džezového koncertu, kterého se aktivně zúčastnil
HAMMER: "Milana jsem naposledy viděl, když
rovněž Jan Arnet, že se v Ametově šatně znenadání
jsem
se stěhoval z Německa do Ameriky. Strávil
objevil velikán amerického džezu, kolega — basista
Ron Carter, se žádostí o zapůjčení Ametovy basy! jsem s ním tehdy hodně času v Mnichově, kde jsme
Prý si svoji s sebou nevzal . . . — tož to jen na okraj! spolu hráli, a od té doby jsem Milana už nepotkal.
Šestým jménem v pozoruhodném výpočtu bývalých. — Žádné desky jsem s ním neviděl, takže ani nevím,
členů SHQ, dnes v emigraci, je jméno barytonsa- co dělá. Ač od té doby jsem byl v Německu mnoho
xofonisty Jana Konopáska, který opustil Českoslo krát, nikdy jsem na něj nenarazil."
vensko již v létě r. 1965. Od r. 1968 do r. 1971 jej - P-LINE: “Co by mne zajímalo, a hlavně možná
bylo možno slyšet hrát v džezovém orchestru roz starší generaci: ve skupině Rytmus 47, kde. byl také
hlasové stanice “ Free Berlin” , během té doby se váš ' otec, hrál rovněž vynikající trumpetista Dunca
rovněž objevil na desce coby člen “Bérlin Drearn B rož. . .”
HAMMER: "Dunca Brož má být údajně v Bra
Bandu” , vedeného slavným kapelníkem Oliverem Nel
sonem, a od r. 1973 pak cestoval s orchestrem Woody zílii!"
P-LINE: “ . . . T o byl náš legendární trumpětista,
Hermana po Americe, Kanadě, Evropě a Asii, a na
hrál během té doby nejméně dvě gramofonové desky, o kterém se říká, že předběhl svou dobu, a že již v
o nichž vím. V červenci r. 1975 se Jan Konopásek r. 1947 hrál tak, jak potom později v r. 1955 hrál
přijel usadit do New Yorku a bylo jej možno vídat Miles Davis!”
HAMMER: "Ano, to je pravda! Dunca byl fanta
při různých záskocích v big-bandu Thad Jones — Mel
Lewise. Od té doby jsem o něm příliš neslyšel, až stický. Jenže také odešel, a to v r. 1948, když jsem
pak onoho února r. 1977, kdy mi o Janu Konopáskovi se já narodil, takže jsem jej osobně nepoznal, ale
strašně rád bych se s ním sešel. Ovšem, pokud vím
pověděl následující Jan Hammer:

HAMMER: "Honza už není s Woody Hermanem. z toho, co jsem slyšel ještě za svého pobytů v Pra
Přestěhoval se z Bostonu do Queens, což je předmě ze, tak Dunca Brož byl tehdy údajně v Brazílii a
stí v New York City, vlastně jedna z newyorských hrál — na basu!!!"
(Dokončení v příštím čísle)
čtvrtí. A strašně mne jednou překvapil: zkoušeli
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OSTERMUENCHEN
Návštěva v Ostermuenchen byla pro mne jako ve
likonoční pozdrav, krátká a příjemná. Jednou jsem
Obermuenchen zradila, přijela až na nádraží, tam
stál autobus do Tuntenhausenu, do toho jsem jako
na obrtlíku nastoupila. Dnes to bylo obráceně: můj
cíl byl dál, ale když vlak přijel se zpožděním do
Rosěnheimu, zmeškala jsem spojení směrem k Muehldorfu. Co teď? Prvním vozidlem se chci blížit k do
movu, jen nakrátko vystoupím. V Ostermuenchen se
zdržím necelé dvě hodiny. Zdá se, že se můj úděl
obrací k lepšímu. Nikdo mi nezakazuje otevřít okno

ve vlaku, nikdo nepřijde vztekle je zaklapnout —
mohu les nejen spatřit, také se ho nadýchnout, jak
zavoní. Bledé černovlasé dívky v šátku a v hubertuse
se ptám, jak je daleko na náves, deset minut, čtvrt
hodinku, odpovídá. Když ji světlovlasá a červenolící
kamarádka zve, aby nasedla do auta, berou i mne
s sebou “až ke kostelu a naproti můžete lacino a
chutně obědvat”.
Hřbitovní zeď je zeleně porostlá, kolem kvetou ve
slunci kočičky a ptáci cvrlikají, čtu hřbitovní nápis:
“Dělal-li jsem, co jsem učil, jsem v nebi, pokud vy
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jste dělali, co jsem učil, budete spaseni. .
prarFděbodobně kněžský hrob a podle tvaru kovaného že
lezného kříže se srdcem uprostřed ne příliš starý.
Nad vchodem kostela vidím dvě dojemné postavy,
mladíka s beránkem a ženu s chlebíčkem na talíHj
— přinášejí oběti Spasiteli nebo děkují za dary? .Jsou
tak opravdoví, jako by to byli lidé “z tehdejška’",
s upřímným výrazem, lehké zbarvení je ještě “ožívotňuje” ; Abraham a Mojžíš s popsanými pásky z
pískovce pod nimi zůstávají gotické sochy. Školní
děti přihlížejí; předtím mě doprovázel hluk ze školy,
který je mi povědomý, protože bydlíme proti škole.
Děti míní, že umím dobře kreslit a ptají se, mají-li
přinést klíč od kostela, přitakávám, smějíc se. Sed
lák se sousedství mi sám otvírá a chce při té pří
ležitosti vy větrat kostel; děti polapil školní autobus
jako klec.
Ovzduší kostela je tak čisté, že se mi zdá, že se
v něm zároveň vracím do jiné, minulé doby; bílé
zdi, nažloutlá - kamenná podlaha, žebroví na bílém
stropě. Ač oltáře jsou ze 17. — 18. století, zapadají
do “výpravy” kostela (všímám si Madony s podlouh
lou tváří, se zlatou září stojící na půlměsíci), v níž
je jen to nejdůležitější, žádnými přídavky není zatí
žena: bez štukatůry, bez koberců, bez svíček smíše
ných s nalmívajícími kytkami ve skleněných vázách.
Co kreslím, to je připevněno nebo přistavěno nebo
přiletováno (zvenčí chrání okna železné tyče), Dovedu
tohle zařízení ocenit po své nedávné zkušenosti s
malíři pokojů; ujasnilo se mi, kolik se zaměstná
váme přenosnými věcičkami, kterými se rozptyluje
me. Tady působí duch kostela, ne jednotlivosti, jako
holubice nad osmihrannou, gotickou křtitelnicí nebo
kamenné konsoly, které sklouzávají trochu do roztomilosti, jakou my rádi zobrazujeme slavnost nábo
ženských svátků (ani jsem nepřehlédla klidnou řadu
gotických tabulí, visících na chóru). Vycházím “ze
středověku’’ jako omyta; u vchodu kostela si všimnu
hladké dřevěné tabule pro oznámení (netrčí v ní
zbytečně napínáky, ani nevisí cáry plakátů. . .). Ale
ty železné dveře sakristie, z nich kreslilas zámek,
proč byly nutné, slyším jakoby můj druhý, pokušitelský hlas. Tvůj neposkvrněný středověk s visatci
na křižovatkách, které kreslil Pisanello, znáš přece
jeho oběšence! Ano, odpovídám, ale ne.vytrubují naše
noviny zprávy o nelidskostech? Vždycky byla “čer
ná a bílá” a potýkaly se, náš svět se mění jen
zevně.

E T N I C K Á T E L E V IZ E
Vaše názory nám mohou pomoci
Přípravný výbor pro etnickou televizi
uveřejnil právě podklady k diskuzi.
Jejich název: Etnická televizní služba pro
Austrálii.
Dobrý nápad. Ale jaký druh televize pro
etnické skupiny nám vlastně bude nejlépe
vyhovovat?
Snad právě Vy máte správný názor, který
by nám všem mohl pomoci.
Přípravný výbor pro etnickou televizi by
jej v každém případě rád poznal.
Vydané podklady k diskuzi obsahují otázky,

ETHNIC TELEVISION
REVIEW PANEL.
Box 2LG.P.O., Sydney 2001.*

*The Discnssion Paper
(andQuestionnaire) is availáble at thi
following Post Offices, during April.
Sydney, Martin Plače. Melbourne, cnr
. Bourke & Elizabeth Streets. Brisbane, 261
Queen Street. Adelaide, 141 King Street.
Perth, Forrest Placé. Hobart, cnr Elizabeth
& Macquarie Streets. Darwin, 21 Knuckey
Street. Newcastle, 61 Hunter Street. Wollongong, 296 Crown Street. Geelong, 82
Ryrie Street. Whyalla, Darling Terrace.
Canberra, Northboume Av (Canberra City).

které mohou usnadnit sdělení vlastního
názoru.
Cbcete-li dostat kopii jak podkladů k diskuzi,
tak í dotazníku, vyplňte dolejší kupón a zašlete
ho sekretáři přípravného výboru pro etnickou
tefevizL
Jinak si můžete vyzvednout obojí na
některém z poštovních úřadů, jejichž seznam
je uveden níže.
Avšak pospěšte si. Přípravný výbor pro
etnickou televizi by rád poznal. Váš názor
nejpozději do konce května t. r.
Pište v jakémkoli jazyce.

Please send me a copy of
tiie free Discussion Paper on an
Ethnic Television Service for
Austrália.
The Secretary, Ethnic Television
Review Panel, Box 21, G.P.O.,
Sydney 2001.
Name.
Address.
E T l . 2 6 4 .1 9

Kostel ční k nebi jako volavka svou špičatou věží,
obklopen hroby a velikými selskými statky, opravdo
vé společenství živých a mrtvých. Několik usedlostí
je nově přestavěno, ale něco zdravého tu pevně zů
stává, kreslím ozdobu pod štítem, půdní okénko.
Jsem ráda, že hospoda není přestavěná, má nízký
strop, čpí pivem a kouřem, vchází se kolem šenkovny, tmavé dřevo, všude za stoly železné háky na
šaty — útulná jídelna bez plastiku a reklam. Jistě
se dá s napětím čekat, jaké jídlo bude.
Na zpáteční cestě vidím ve výkladě obchodu s ko
berci dobře živeného vlčáka, spícího v levém rohu,
to předčí ještě francouzská pekařství, kde spí kočky
vedle dortů a máslových rohlíků. V pravém rohu je
velikonoční, kytice, ověšená kraslicemi a před ní
cedule psacím strojem psaná, že fara zve na kurs,
kde se učí dělat ozdoby na vejce, vystřihované z
papíru. Škoda, že nebydlím blíž!
Rozložitý dub stojí blízko nádraží jako uprchlík,
odcizený v okolí nástupiště. Místo mravenců a světležluté hedvábné trávy má u nohy černou průmyslo
vou zem. Ale svědčí o jiných říších svého původu
a já teď k těm počítám Ostermuenchen. Dodneška
jsem je znala jen z falešného dojmu pohledem z
vlaku: zdálo se mi být pustou kolonií rodinných dom
ků. Teď jsem tam poznala laskavé sedláky, milou
mládež a dokonce šedou angorskou kočku a dlouhosrstého jezevčíka, kteří stáli proti sobě na ulici a
nesyčeli n a sebe, nestekali, pozorovali se snášenlivě.

HLAS

DOMOVA

ROZHODNUTÍ A ODPOVĚĎ
MINISTERSTVO VNITRA ČSR

Civuně správní úsek, (j obecního aomu. c. a, P . aha i-PSč 112 20
« 7 , 5543/78 . .
.
Dne 1. 12. 1978

RO ZH O D N U TÍ

československého dokladu, k te rý by jej k tomuto po
nym opravňovat, Daie oyio zjištěno, ze Zdeněk Sta. vík se po p n ch o au do K anaay aktivně zapojil do
organizaci, Které jsou svou činnosti zam ěřeny proti
státn ím u .znzem cSt>R, jak o je n a p ř. "Společnost
pro vědy a um ěni’', "K aď a svotxxiněho ČesxoslovensKa’', organizace byv. ponackycfa vězňů K — 231.
Z d en ěk . Sla vík aktivně spolupracuje s redakcem i ča
sopisů ‘‘A m erické listy ” , "K a se hiasy’’ a dalším i, ve
kterých ostře n a p a a a socialistické zřízení v CSSK.
iXromě toho nabyl n a vlastní žádost kanadského s tá t
ního občanství.
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Řízky — omelety — palačinky — bramboráky

BOLERO —B A R
CENTRE — PLAZA
Li. Bourke St. (Chinatown)
— 20 metrů ze Swanston St., Melbourne-City

'I

OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod., "
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14. hodin. "
V neděli zavřeno.
Parkování aut naproti
Vzorně Vás obslouží
Břeťa a Anna

Mxšsteistvo vnitra České socialistické republiky
»■sSaríjEsá
podle § 14a odst. 1,- písm. a), c),,f)
a «AtiL.2 zák. č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání
33áoriií» občanství české socialistické republiky, ve
jsaĚat zákonného opatření předsednictva České národ:
a* zady č 124/1969 Sb., kterým se lnění a'doplňuje
--H M M M ♦ ♦ ♦ ♦ ■♦ ♦ +♦ ♦ ♦ ♦ .♦ f +rf-t t t m i t M I H
•eát. zifcoa, státní občanství České Socialistické’ rePsaSty a tím podle § 1 odst. 2 cit. zákona i státní
«teuaství československé socialistické republiky.
Zžaifca- S l a v í k o v i ,
nar. 30. 4. 1922 v Táboře,
SHIATSU JAPANESE MASSAGE CENTRE
pasieÄäé bytem Praha 10 — Vršovice, K Botiči 4, ‘ Pobytém v cizině delším 5 let bez platného česko
Japonský personál —
slovenského
dokladu,
opravňujícího
k
pobytu
v
ci
í_ £, v Kanadě, 19 Elaine Drive, Lindsay, Ontario.
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
zině, členstvím v organizacích, které jsou svou čin
ností zaměřeny proti státnímu, zřízeni cSSR a na
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
O D Ů V O D N ĚN I’
bytím ciziho státního občanství na vlastní žádost,
V pondělí až pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
.Podle § 14a odst. 1, písm. a), c)v f), a odst. 2 zák. splnil Zdeněk Slavik zákonem stanovené podmínky
STUDIO
3 2,
«L 3§/I969/Sb., o nabývání a pozbývání. státního ob pro odnětí státního občanství. Bylo proto rozhodnuto,
čanství české socialistické republiky, ve znění zá- jak shora ve výroku uvedena.
Upper Plaza, Southern Cross Hotel,
kataného opatření předsednictva České národní rady
Proti tomuto rozhodnutí může být podle < 61 zák.
Melbourne. Telefon. 63-7782
c. 124/1969 Sb., kterým, se mění a doplňuje, cit. zá č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), po
kon, může ministerstvo vnitra České socialistické dán do 15 dnů po jeho oznámení rozklad mimsíersxvu
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prof.
republiky odejmout státní občanství České socialistic vnitra české socialistické republiky prostřednictvím
Dr. Přerovského na Karlové universitě v Praze.
k é republiky a tím podle § 1 odst. 2 cit. zákona i odboru vnitřní správy národních vybočil annísterstva
státní občanství Československé socialistické republi vnitra České socialistické repuĎEky.
ky občanovi, který se zdržuje v cizině nepřetržitě L. S.
Ředitel odboru: Dr. Oldřich Bašti
Paměti Alexandra Dolgima
5 let bez platného československého dokladu, oprav
ňujícího k pobytu v cizině, na vlastní žádost nabyl
O T E V Ř E N Y DOPIS
Jiří Sýkora
cizího státního občanství, je členem nebo rve služ
Dr. Oldřichu Bastiovi, řediteli odbore českého mi
bách organizace, která -je svou činností zaměřena nisterstva vnitra,
Newyorské nakladatelství Alfred Knopf, jež je po
proti státnímu zřízení ČSSR a svými činý poškozuje
važováno za jedno z nejlepších ve Spojených státech,
Gustavu
Husákovi,
mému
úfelavmms
pntefi
a
spo
důležité zájmy ČSSR.
vydalo knihu pamětí Alexandra Dolguna, jenž 'stra
luvězňovi,
Provedeným šetřéním a ze spisového materiálu
va léta v sovětských koncentračních táborech.
a krajanům v exilu, kteří zápasí s pokušením upra
bylo zjištěno, že. Zdeněk . Slávik vycestoval z ČSSR
Alexandr Dolgun, původem Američan, pracoval ye
vit
si
vztah
k
domovině!
25. 3. 1967 na 6 dnů do Rakouska. Ve stanovené
Když jsem četl Vaše právnické vetedBp, pane Oldři svých daadvaceti letech jako úředník amerického
Lhůtě se již do ČSSR nevrátil, takže od 31. 3. Í967,
tedy déle než 5 Tet se V cizině zdržuje bez platného chu Basic, měl jsem smíšené padly- Dýchlo n a velvyslanectví v Moskvě. V roce 1948 byl zatčen a
mne zase důvěrně známé prostředí tóaritofea a ieb - obžalován ze špionáže podle neblaze proslulého pačíren ministerstva vnitra a j xemSimi ,že s e väbec ragrafu 58 sovětského trestního zákona, podle něhož
nic nezměnilo. Za 29 iefc V ašěte p Ä k k Ä a rôstii: mriht být každý vinen čímkoli a odsouzen na libovglR Á M U JT E
se Vám ani nepodařilo zrněme jediné áenko z bol Twsl dobo. Výslechy byly vedeny obvyklým způso
ševické ' frazeologie, používané v mých prosabsleeb. bem: hlad, nedostatek spánku, bití, múčeíu, samot
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
na Státní bezpečností v letech padesátých. Potepin ka. So&uicyn ve své dokumentární knize Souostro
mne Vaše ocenění mé exilové nárocfai práce. í kájsí ví Gsiag poznamenává, že Dolgun byl pravděpodobně
A N T O IN E GALLERIES
mají’ Vaše záznamy stále daffiftadbé n e se ty — stejpé jšedmý člověk. Jenž přestál kruté výslechy v sucha-'
MAJITEL J. KOŠŇAR
jako v těch letech padesátých. Tím ovšem aechet aosskéia vězení, aniž ztratil zdravý rozum.
.Xfexa-Mfr Dolgan strávil ve vězení sedm let. Nedenuncovat, prokazovat T a s nesetopaBSt k peácí, Ste
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
m ři žádaná fanatickou ideologii, jež by mii pomokla
rou
pro.
režim
vykonáváte.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
p řen i. Pavzímzovala jej však jeho láska k domovů,
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
sátňá t f c , sebeúcta a humor. Aby si zachoval zdra
čtení tohoto “rozhodmmí" vysmiato
Krajanům poskytneme 15% slevu
na mého úhlavního přítele a s p a ta ě z a i G istáva Ha- vý n e ní , vybavoval si děj slavných amerických
. sáka. Vzpomínám na řadu našärfc .dežni- které j s fáaaft zjíval s populární písně, a vytvořil si vlastní
převážně začínal Ty sám, Gustave W ssá fa i — tam jp&sob cvičenú Představoval si při chůzi po malé
v. leopoldovské pevnosti v době Sešlešiefcéfee terasu crfp, že Jde do Moskvy, pak k polským hranicím
’ ha jaře 1955. Cela samovazby bývala m osss. pro Jed a přes Německo a Francii k moři — az do Spoje
noho, ale vešli jsme se ta « teošxÉÉ oba. Yzpeaní- ných stáíá. Byla to právě živá a cílevědomá před
nám na Tvůj výrok. vyvxáaEý pgyitáMSKi doby a pro stavivost. Jež m u pomáhala projít všemi krutým
středí: ‘‘Víš, Zdenko, už mMy se -n esuti opakovat Zk<KZŠk2B$L
Jeho utrpení neskončilo propuštěním z vězení, pro
všechno1 to svinstvo. TSáfeá nesávšt. už nikdy nesní
být povýšena nad záklaďka práva občana?” Tak jsi tože i d aS ch patnáct let žil v Sovětském svazu pod
to říkal, Gustá ve Husáku, ale já jsem 15 tenkrát stej dohledem a p ra k tic k y v nesvobodě. Až v roce 1971
ně nevěřil, protože v Tvém Mase nebyl smutek spo se podařilo představitelům Spojených států a 'Dolga
luviny, ale zoufalství. Jedno se - li nepodařilo přede ne vým příbuzným vyjednat se sovětskými úřady je 
mnou utajit: žes nikdy nevení v čistota komun telic ho návrat do Spojených států.
ké ideje. Vsadil jsi na ni pouze pro svou nesmírnou
Austrálie je první z anglicky mluvících zemí,
Kniha jeho paměti je dalším svědectvím o životě
ctižádostivost.
která provádí celostátní kontrolu chovu.
v totalitním režimu, kde pánem nad životem a smrti
—♦ —
je všemocná a všudypřítomná sovětská 'tajn á’ po
německých ovčáku
’ A když jsem odložil to ‘“pesefebrT* ministerstva mé licie.
* »»
okupované viasti. myslel p a n také me vás. krajané
v exilu, na vás všechny, kteří zápaste s pokušením
REGENERACE KENNELS
Přijm em e :
“urovnat si vztah” k domovině. Stejně ja to vy i já
měly v roce 1978 v kontrolní knize nejvíce
mám rád svou vlast, kde je stále domov můj. Také
NÁSTROJAŘE
zvířat oficiálně uznaných k výběrovému chovu.
já tam mám své drahé a také Je t mižim spatřit —
pro práci na brusce n a plocho pro výrobu
Využijte skutečnosti,, že majitel HYNEK
zde v Kanadě nebo tam t a . Afe protože jse u
přesných nástrojů. Musí mít děla praxi ňá
STEHLÍK, člen SV (Germany), KCC, GSDCV,
svým odchodem dal aktivní forman, najevo svůj ne
přesných pracích. Znalost diaformu předností.
má 261eté zkušenosti v chovu německých ovčáků
souhlas se stávajícím režimem ve vfesíi. nedopásají
Výborné pracovní podmínky. Výdělek přes
v Evropě i Austrálii, že jeho chov je založen
si s úřady, které neuznávám, činí to proto ony sa
$ ŠB6 týdně.
na vybraných importovaných psech a na odbor
my. — Jsme na tom zcela stejně, krajané v exilu —
ném pěstění- Přesvědčte se! Navštivte
BRUSIČE NA KULATO
já se svým odňatým čs. občanstvím, a vy. kteří Je
pro práci n a brusce Jone & Shipmen. Musí
dosud
formálně
vlastníte.
Máme
rádi
svou
viast.
REGENERACE KENNELS
jsme tedy společně v exilu a chceme pracovat pro
znát tvarové broušení. Výdělek přes $ 400
STAFFORDSH1RE REEF, VIC. 3351
šťastnější zítřek naší domoviny. Kdo z nás odělal ta
týdně.
chybu a jel se tam podívat, dlouho, dlouho sí to
Zájemci hlaste se u
(Cestovní pokyny: Z Baliarafcu jeďte po Glenelg
bude vyčítat. Domů se jednou vrátíme — až tam
Higbway, ve Scardale odbočte vlevo na Cape
TED
ENGINEERING,
zase láska a radost bude domovem, až tam nebudou
Clear, hned za Newtown zahněte vlevo do
3 Kinwal Court, Moorabbin, Vic. 3189
u moci-Husákové a Bastlové.
Staffordshire Reef.)
Telefon 95-8985
Zdeněk Slavík. Kanada

I
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HLAS

DOMOVA

16. 4. 1539

PRVOTŘÍDNÍ KUCHYNĚ
173 E BARKLY ST.,
ST. KILDA, VIC.

’

Sociální Zabezpečeni
pomáha Lidem Můžeme Pomoci
Vám?

(roh Belford
& Barkly Sts.)
Telefon: 534-6228

Specialista na čerstvé sladkovodní ryby
i různé mořské lahůdky.
Podnik vede známý
“Zpívající kuchař a umělec” .
Otevřeno 7 dní v týdnu
12 — 14.30 a 17 — 23 hodin
HOTOVÁ JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU

od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
Přesvědčte se o jakosti jídel a službách
tohoto podniku.

Mozaika zpráv
z Československa
(Pokračování se str. 3)
signatáři Charty 77. Dr.
Danisz potvrdil, že jeho
členství bylo zrušeno 12.
března 1979.
Dr. J. Danisz obhajoval
při. procesech docenta Ja 
roslava šabatu, Jiřího
Chrněla, Jiřího Grůšu, To
máše Petřivého, Jaroslava
Kukala a několik dalších
signatářů Charty77. Hájil
také řadu lidí, kteří do
stali nezákonné výpovědi z
práce, nebo byli obviněni
z nejrůzněji formulova
ných deliktů proti režimu.
Dr. Danisz se narodil v
Přerově v r. 1946, dokon
čil vysoké školy po srpnu
1968, právnickou fakultu v
r. 1970 a jeho doktorská
práce byla uznána za vě
deckou ■ prvotinu velmi
hodnotného obsahu. Přesto
nemohl tehdy začít praco
vat na právnické fakultě,
ale dostal příležitostnou
práci jako dělník ve sta
vebnictví. V advokácii se
mu podařilo uplatnit se v
roce 1972 a to v oblasti
občansko právní a trestně
právní, a získal si brzo
pověst odvážného a ne
kompromisního obhájce.
V roce 1975 byl obviněn
z urážky veřejného činite
le, protože si dovolil podat
stížnost na jednání přísluš
níka Veřejné bezpečnosti,
který mu vyhrožoval ublí
žením na zdraví. Toto
trestní řízení nebylo do
sud skončeno.

_

*

_

V Československu vyšel
neoficiální časopis “Pol
sko a my’’, na kterém
spolupracují českosloven
ští a polští stoupenci lid
ských práv. Mají v úmy
slu vydávat měsíčně infor
mace o kulturních a poli

tických záležitostech
obou zemích.

_

*

v

_

Jiří Chmel byl loni od
souzen v Mostě pro údaj
né rozšiřování Charty 77,
ačkoliv se soudu nepodaři
lo toto obvinění prokázat.
Svědci procesu — Josef
Hegr, Ivana Holotová a
Josef Klier — před soudem
prohlásili, že jejich výpo
vědi při výsleších byly na
nich příslušníky Státní
bezpečnosti vynuceny vy
hrožováním, a odvolali je.
Soudce Drahoslav Machotka, který soudil i Jiřího
Chrněla, obvinil svědky z
křivé výpovědi a odsoudil
J. Kliera na 2 roky, J.
Hegra na 18 měsíců a I.
Holotovou na 14 měsíců
nepodmínečného vězení.
Krajský soud v Ústí n. L.
tento rozsudek potvrdil.

_

*

^Ministerství Sociálního zabezpečeni pomáhá mužům, ženám a detem radou
peněžních podpor, prímyrn poskytováním služeb a pomocí organisacím.
Když myslíte, že Sociální zabezpečení může ván pomoci jednou z podpor
nebo služeb, které jsou' naznačene v tomto ohlášení, dejte se do styku s našimi
úřadovnami. Adresy a telefonní čísla úředních místností Ministerstva sociálního
zabezpečeni jsou k nalezení v části telefonní knížky věnované orgánům federální
vlády.

_

Americký chargé ď af
faires v Praze Robert
Frowíck uctil v den vý
ročí narození T. G. Masa
ryka, 7. března, památku
prvního prezidenta Česko
slovenské republiky polo
žením kytice na hrob v
Lánech. Přijel v doprovo
du své ženy a dalších za
městnanců amerického vy
slanectví a nad hrobem
přednesl krátký projev,
který zakončil takto: “To
to prosté, avšak důstojné
místo posledního odpočin
ku Tomáše Masaryka nám
připomíná jeho chudý pů
vod a jeho nikdy neocha
bující úsilí nikoliv o dosa
žení moci a privilegií, ale
o naplnění nezadatelných
práv československého li
du na svobodný život a na
dosažení
společenského
blaha.” Když se vracelo
auto amerického velvysla

PLATBY
Nárok na pensi, podpory a
príspevky Sociálního zabez
pečení mohou mít
• rodiny
• pristárlé
• nezaměstnaně
• invalidy
• nemocné
• vdovy __
• svobodné rodič* s
dětmi
• osoby pečující o sirotky
nebo postižené deti

REHABILITACE
Ministerstvá sociálního
zabezpečenímá v provozu
Federální rehabilitační

službu, která pomaha lidem,
kteří úrazem nebo duševnou
nebo tělesnou nemocí se
stali neschopnými práce.
Služba je zaměřena na
osoby v Širokem rozmezí
pracovního veku, kterým
rehabilitace múze v značné
míre pomoci. Je k disposjci
taky hospodyním a osobám,
které jsou y normálním
zaměstnání

ORGANISACE
Ministerství sociálního
zabezpečeni poskytuje
finanční pomoc celé radii
organisací sloužících
veřejnosti.

Tyto organisace zajistújí
• byty a domovy pro
přístarlé _
• společenská místnosti
pro starsi občany
• dodavky teplých jídel
osobám-připoutaným k
loži s , ,
• výuční dílny, thera^
peutickěí tělocvičny,
specielní výíobnídííny
a ubytovánfpro duševne
nebo telesne postižené”
osoby
• Školky ^
• rodinne programy
dohlížení dětí během
dne, ve vyjímecních
případech a v mimo
školních hodinách

Většina úřadoven Ministerstva sociálního zabezpeceníje zapojena specielními linkami na
Telefonní překladatelskou službu.
Úřadovny zapojené na tuto mnohofecovou službu jsou na následovních adresách:
NSW.

VIC.

Bankstown
Blacktown
Bondi Junction
Burvwood
Campbelltown
Caringban
Chatswood
Crows Nest
Dee Why
Fairfield
Homsby
Hurstviil*
Lešchnardt

Liverpool
Manly
Maroubra.
Marrickvillt
Mt. Druitt
Newóastle
Parramatta
Penrith
Redfern
Ryde
Sydney
Wollongong

Ballarat
Bendigo
Box Hill
Čamberwell
Goburg
Dandenong
Footscray
Geeiong
Glenroy
Greensborough
Hamilton
Horsham
Melbourne
Mildurs

Moone* Ponds
Morwell
Oakleigh
Peninsula
Prahran
Preston
Richmond
St. Kiida
Sále
Shepparton
Sunshine
Wangaratta
Warmambeel
Werribe«

S.A.

QLD.

Adelaide
Berri
Campbelltown
Elizabeth
Morphett Vale
Mt. Gambier
Port Adelaide
Port Lincoln
Port Piris
Whyalla

Brisbane
A.C.T.
Canberra
pj
Darwin

C ® DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY
SS31 • 284 • 49C
Inzerát došel v tomto znění ve formě štočku
nectví z Lán, mávali ame bezpečnostních orgánů a
rickým diplomatům četní jejich fotografováním.
_ * _
és. občané, kteří se nedali
odradit ani přítomností čs.
Manželky čs. obchodní
r

ho přidělence v Madridě po 61etém pobytu v cizině
Božena Lukojová požádala vrátit do Prahy.
Zprávy čs. por. sboru
ve Španělsku o politický
v západní Evropě
asyl. Její manžel se má

16. 4, 1979

HLAS
MAYKA HARTSHORNE

a
Dr. JIŘÍ VIRS-IK

dovolují si oznámit, že budou oddáni
v sobotu 28. dubna 1979 v 5 hoam odpoledne
v Monash University Religious Centre.
Melbourne, duben 1979
HISTORIE SOKOLSKÉ JEDNOTY MELBOURNE

DOMOVA

ČESKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer

-13ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
SLAVIA — POLONIA 5 : 0 (3 : 0)

na stanici 3 EA 1116 KHz
Při dvojzápase na hřišti v Sunshine Slavia vysoko
18. 4.: Úsměvy mistrů — Slovanské tance a zprávy vyhrála, čímž postoupila do semifinále soutěže o Doekertyho pohár. J. Paton skóroval v tomto zápase
25. 4.: ANZAC a zprávy
čtyřikrát: ve 25. minutě z přihrávky J. Williamse
hlavičkou, v 34. minutě po trestném kopu opět hla
vou a ve 44. minutě z desítky, kterou soudce nařídil
SDRUŽENÍ SVOBODNÝCH ČECHOSLOVÁKŮ
pro nedovolený zákrok proti Patonovi v trestném po1
v Queenslandu s potěšením sděluje krajanské veřej li. I po změně stran si Slavia udržela jasnou převa
nosti v Brisbane, že Dp. .Petr Eliáš letos opět při hu, stále útočila. Výsledkem byla Patonova branka
jede. Tentokrát se zde zdrží 10 dní a bohoslužby se v 65. minutě hry. Deset minut před koncem upravil
budou konat 22. a 29. dubna v St. Mary’s Church, Whiteside skóre na 5: 0.
Merivale St., South Brisbane, jako obvykle v 10 ho
CROYDON CITY — SLAVIA 0 : 0
din dopoledne. Okázalou událostí bude konání křtu
V
prvním
kole Státní ligy si Slavia přivezla bod
ratolestí rodin: šmausové, Petráčkové a Koubkové.
Předpokládáme, že tak vzácnou příležitost si nenechá z Croydonu, kde se na menším hřišti a proti tvrdé
mu soupeři těžko hraje. Trenér domácích po velké
nikdo ujít. Vyzýváme k hojné účasti.
porážce mužstvem Slavie v Ampol Cupu udělal ně
kolik změn ve svém mužstvu, které stále obsazovalo
nebezpečný slavistický útok. Přesto se dostali červe
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V QUEENSLANDU
nobílí několikrát do skórovací pozice, které však ne
konal v Brisbane 3. března řádnou valnou hromadu, využili nebo nedokázali překonat dobrého croydonskékterá zvolila na další roční období tento výbor: ho brankáře. Ve druhém poločase měli domácí více
předseda V. Husák, první místopředseda O. Marek, ze hry, takže měl slavistický brankář McPherson
2. místopř. S. Šíma, jednatel M. Hájek, pokladník několikrát příležitost prokázat své umění.
K. Šímová, členové výboru: J. Nedobitý, P. Strich,
Druhé mužstvo Slavie prohrálo 0 : 2.
J. Český, J. Pospíchal, O. Fetrle, M. Musil, K. Ulvr,
Příští, neděli 22. dubna jede Slavia do Altony (Kim
M. Babic, E. Špatný, K. Martínek a A. Rada.
Reserve, Millers Rd.) a v neděli 29. dubna nastoupí
na domácím hřišti, na Showgrounds, proti Juventusu.

Jednota byla založena v roce 1950 nadšenými, ne
dávno přistěhovalými sokoly. Prsmi nadšení však mu
silo brzy ustoupit životní nezbytnosti každého přistě
hovalce: vybudování existence a hmotného zajištění.
A tak mladičká jednota zůstala opuštěna dříve, než
se měla možnost řádně vysunout.
/
V roce 1975 přijel do Melbourne br. Aleš Nypl ze
Sydney; kde si již' Sokol zdatně počínal. Při jeho
návštěvě u Vozábalů se rozprava zabývala též So
kolem. A netrvalo dlouho přesvědčit melbournské, že
je na čase, aby melboumská káňata byla probuzena
ze spánku. Br. Vozábal svolal 28 bývalých členů So
kola na poradní schůzi, která potvrdila zájem veřej
nosti o Sokol a svolala další schůzi členstva, kam se
dostavilo 35 členů. Z debaty přítomných bylo patrno,
že je nejvyšší čas, aby se dala čs. veřejnosti příle
žitost, na kterou tak dlouho čekala. Během 14 dnů
byla svolána 1. valná hromada, ze které pyšně od
cházelo 75 přítomných se sokolskou legitimaci. Pyšní
VALNÁ HROMADA S. K. SLAVIA MELBOURNE
na to, že jsou členy světového Sokolstva, hrdí vla
JARKA MULAČ Z GOULBURNU, NSW.,
zvolila na další období tento výbor: president P.
stenci v australském domově.
který měl už několik úspěšných výstav svých obrazů
Během jednoho roku vzrostl počet členstva na 185, v Novém Jižním Walesu, byl pozván, aby vystavoval Collins MLA, vicepresident J. Košňar, předseda J.
z nichž bylo 75 cvičících. Záhy se nám podařilo naj ve Švýcarsku a to v Galerii RA, Wehntalerstr. 10. Oliphant, - sekretář a pokladník V. Frencl, členové
mout tělocvičnu v Princess Hill BSgh School, N. Carl- v Nerach-Riedt u Curychu. Výstava 30 jeho obra výboru: V. Balík, M. Brejcha, M. Cooper, K. Čerton, kde dosud trávíme příjemné chvíle cvičením i zů tam bude otevřena 16. června a potrvá do 13. novský, B. Diakovský, O. Dobiáš, A. Domšek, V.
Fryš, M. Chrpa, Č. Košňar, J. Křepčík, V. Mirvald,
veřejnými oslavami.
července.
J. Schmidt, J. Schoengflug, R. Svoboda, C. Ševčík,
Prvním odborem jednoty byla odbíjená, která za
M. Váňa a V. Vondrášek, revizor účtů A. Pavlas,
vedení br. Josefa Knoba šla od úspěchu k úspěchu.
právní zástupce klubu J. Katz.
Naše mužstvo vyhrálo různé pohárové turnaje- a je
HLÁŠENÍ OBĚTÍ NACISTŮ
ho úspěch vyvrcholil v roce 1978 probojováním se
ZIMNÍ TENISOVÁ KRÁLOVNA
do viktoriánské ligy v odbíjené.
Mezinárodní výbor židů puje jako židovská instiMartina Navrátilová jde na mezinárodní scéně od
Již za rok po obnovení činností se jednota zú z Československa se síd- tuce, je ve skutečnosti pod
častnila všesokolského sletu v Curychu vystoupením lem v Londýně vydal va- vládní kontrolou a čs. ži- vítězství k vítězství. V newyorské Madison Square
pěti členů a pak přišel zájezd 85 členů na otevřeni rování svým členům v ze- dovská obec nemá vliv na Garden vyhrála i jeden z největších turnajů v USA.
sokolovny v Sydney, kde naše členstvo opět vystou mích západního světa, aby jeho vedení. Žádané infor- v jehož finále zdolala naději amerického tenisu M e
pilo předvedením cvičení, tanců a her.
neposílali seznamy obětí mace mohou sloužit čs. tou Tracy Austinovou ve třech sadách 6: 3, 3 : 6 a
Jiskřička touhy po vlastním domově byla touto nacismu - Státnímu židov- úřadům mj. i k tomu, že 6 : 2 a získala titul “zimní tenisové královny”, o kterýslavnostní událostí v Sydney opět rozdmýchána. Jako skému muzeu v Praze. čs. občané, kteří nehlásili tu mohlo bojovat pouze 8 nejlepších hráček z 11
bychom chtěli dohnat to, co jsme za ta léta za- Toto muzeum, které vystu- úřadům jména svých pří letošních turnajů. A i když na své cestě do závěreč
buzných a přátel v západ ného utkání porazila Martina své soupeřky suverén
■meškali, začali jsme uvažovat o vlastním stánku. A
ních zemích, jak bylo pře ně, nejlepší výkon podala ve finále, ve kterém už
tak po necelých dvou letech obnovené činnosti jed
depsáno, budou' mít potí potřetí oplatila Austinové prohru z letošní premiéry
noty a za pomoci ostatních čs. organizací v Melbour
Malý oznamovatel
že. Londýnský výbor žá ve Wimbledonu. Za toto vítězství na turnaji v New
ne se dáváme do hledání vhodné budovy neb pozem
dá, aby takové informace Yorku inkasovala 100.000 dolarů, a tak svůj příjem
ku v příhodném místě. Cíl nikoliv snadný, ale na
byly zaslány na jeho adre za starty na turnajích letošního roku zvýšila už na
konec se nám podařilo najít vhodnou budovu. Zvlášt
su (ICJC, 12-13 Henrietta $ 272.100. — Vše tedy nasvědčuje tomu, že Martina
ní valná hromada členstva, svolaná na 31. 7. 78,
SLUŠNÁ 55-LETÁ
přijala stanovy právní společnosti s ručením omeze žena hledá inteligent-;■ St., London WC2), kde bu — pokud jde o finance — může být letos ještě úspěš
ným a schválila zakoupení doporučené nemovitosti. ní protějšek do 65 let. I dou uschovány do té doby, nější než loni, kdy jako první žena na světě si te
• než budou moci být ode nisem vydělala přes půl miliónu dolarů. Vítězství v
Tím byl dán formální souhlas k podepsání kupní
smlouvy na $ 115.000.-, a 1. 8 . 78 se stává Czecho- Nabídky s fotografií,: slány do Prahy — ovšem New Yorku bylo už jejím pátým triumfem na turna
slovak Sokol Gymnastic Assotíatíon právní společno která bude vrácena, 1 bez jmen osob, které se jích letošního roku. Dvakrát prohrála ve finále, a to
stí zodpovědnou všestranně za československý zašlete na zn. “Náhoda I znamy nebo informace dá s Tracy Austinovou a jednou s Chris Evertovou, kte
rou však letos už dvakrát porazila. Evertovou neza
— HD č. 8” .
: vají.
sokolský národní dům ve 497 Queensberry Street,
stihl newyorský turnaj “zimní královny’’ v nejlepší
North Melbourne, téměř ve středu města. Dvoupatro
formě. Po dvou porážkách (hrálo se na body) s Austi
vá zděná budova, kanceláře a skladiště v rozloze 5.000
VDOVEC, PENSISTA,
novou a s Australankou Fromholtzovou, se neprebo
sq ft, neboli 454 m2, celkem v dobrém stavu, ale
VDOVEC 62-LETÝ,
bez závazků, rád by se jovala ani do semifinále. Všeobecně se mělo za to,
vyžadující mnoho úprav k přispůsobení naším úče
seznámil s Čechoslo- že už více než na tenis myslí na svou svatbu s dalům. členstvo i mnozí nečlenové se dali s chutí do živnostník, hledá uvačkou, která žije už viscupovým hráčem V. Británie Johnem Lloydem,
práce, a udělali, co bylo v jejich možnostech, a když přímnou ženu, která by
ke které dojde 17. dubna.
déle v Austrálii. Jsem
nebylo schopností či sil, ' přinajali pomoc. Všichni si byla dobrou matkou
abstinent, mírný kuřák,
byli vědomi, že se buduje středisko nejen pro sokol pro 121etého syna.
ÚSPĚCHY DALŠÍCH ČS. EXULANTŮ
střední postavy, zdra
skou jednotu, ale pro celou československou veřejnost Rudolf Janek, Electra
vý,
silný
a
veselý.
Zn.
nedají
se jistě měřit se světovými triumfy Martiny
v Melbourne.
Electronics, 16 Bright
“Diskretnost zaručuji’’ Navrátilové, přesto jistě stojí za pozornost. Ve chví
Jednota si udělala velký finanční úvazek se zakou Ave., Clontarf (Brisba
lích, kdy z NSR odjel zpět dosavadní trenér garmišdo HD.
ne) Qld. 4019.
pením, k němuž neustále přirůstající výdaje na
ského mužstva SC Riessersee Jožo Golonka, a na je
úpravy brzy odčerpaly peněžitý přínos, t. j. příspěv
ky ostatních čs. organizací a výnos sběrací akce, .Mimmiiiimiiiiimiiuímii m unii mi mi iiiiiuiiiiiiinr; ho místo má přijít od 1. června trenér čs. národního
mužstva dr. Jano Starší, rozepisuje se západoněmeckterou čs. veřejnost velmi podpořila. Nezbylo
ČIŠTĚNI
KOBERCŮ
ký sportovní tisk o úspěšné práci 3 čs. trenérů z
jinak, než rychle
dokončit první
patro a
T. D. řad:našich exulantů. Dva z nich přivedli své týmy
otevřít dveře veřejnosti, aby výtěžky silvestrovské
NEJLEVNtJI A NEJLÉPE
do první Bundesligy: trenér vítěze druhé Bundeslígy
zábavy a následujících tanečních večerů pomohly fi
na základě bohatých zkušeností
Duisburger
SC a bývalý čs. reprezentant Jiří Hanzl
nančně v pokračování úprav domu.
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
a trenér druhého mužstva H. ligy NSR ERC Freíburg
Správou domu byl pověřen zvláštní výbor, v němž
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn,
Tibor Vozár. slovenský rodák, jehož bratr František
jsou vedle členů Sokola i zástupci dalších místních
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování,
patřil v mužstvu Freiburgu k nejlepším střelcům a
československých organizací. Po pěti měsících práce
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
tedy i on se zasloužil o postup Freiburgu do nejvyšší
můžeme nyní hrdě prohlásit, že veřejné slavnostní
západocěmecké hokejové soutěže.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
otevření dokončeného československého sokolského
Třetím úspěšným trenérem z řad čs. exulantů v
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po
národního domu se bude konat ve dnech 19. a 20.
NSR je bývalý hráč čs. hokejové národního mužstva
škození
května 1979.
a naposledy trenér Motoru č. Budějovice Josef
* Vyčištění potahů
Cvach. Teprve na podzim 1978 přišel ze Švýcarska
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
Doufáme, že se s námi bude moci dělit velký počet
občanstva o tuto pro Čechy a Slováky tak význam
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM = do NSR, kde začal trénovat mužstvo “regionální li
Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-94Í5 3 gy”. bavorský Ingolstadt, který se právě stává “ně
nou událost.
V. Soust, tiskový referent Sokola ^miimmiillllllHIlIHIIIIIIHIIIIIIIIIlIllilimiinmiinimilF. meckým regionálním mistrem” .
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KDO VYHRAJE "ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR"?

K arel

Jan o v sk ý

V "klíčovém utkání” kvalifikace pro mistrovství Evropy

Československo — Francie 2 :0 (0:0)
"Vládnoucí" fotbaloví mistři Evropy Čechoslováci mají nyní jedinečnou šanci na postup mezi 8 nejlepších mužstev Evropy a zároveň na získání letenek k závěrečným bojům evropského šampionátu r.
1980 v Itálii. Po naprosto nečekaném vítězství ve Stockholmu nad Švédy 3 : 1 vyhrálo čs. fotbalové
národní mužstvo ve středu 4. dubna na bratislavském Tehelném poli i nad druhým účastníkem argen
tinského světového šampionátu, Francií 2 : 0 a to mu za této situace (když předtím navíc Francouzi
ztratili doma 1 bod se Švédy remizou 2 : 2) dává naději na rehabilitaci za neúspěch, kterým bezpochyby
byla neúčast na loňském mistrovství světa v Arqentině.

Nesmíme ovšem chválit den před večerem, ale zdá
se, že trenér dr. Josef Vengloš dává pomalu dohro
mady tým, který není bez šance ani v samotných
závěrečných bojích evropského mistrovství. To uká
zalo bratislavské střetnutí s Francií, při němž čs.
fotbalisté nezůstali nic dlužni své dobré pověsti, zí
skané v posledních sezónách. Co hráč čs. národního
mužstva, to technik, fotbalista mající smysl pro sou
hru, hru hlavou, a zlepší-li Čechoslováci ještě střel
bu, může být vše v pořádku.
V prvé půlce zápasu, hraném před vyprodaným hle
dištěm 50.000 diváků, za větrného a pak i deštivého
počasí, měli sice čs. fotbalisté celkově více ze hry,
ale “hokejové brejky” Francouzů byly nebezpečněj
ší, než útoky domácího mužstva. Po změně stran však
Venglošovi svěřenci zahájili velkou ofensivu, vypra
covali si i několik gólových příležitostí, takže fran
couzská obrana byla v neustálé tísni. A tak se v 67.
minutě stalo, že jeden z francouzských zadáků za
bránil pohromě jen za cenu toho, že v gólové po
zici stojícího Masného fauloval. Západoněmecký roz
hodčí Aldinger bez váhání nařídil pokutový kop, kte
rý Anton Panenka z Bohemians proměnil za nepo
psatelného jásotu v hledišti ve vedoucí branku Čes
koslovenska. Neuplynuly ani 4 minuty a Štambachr
z pražské Dukly střelou z dobrých 30 metrů zvýšil
SLOVAN BRATISLAVA MISTREM

To, o co ve slovenské metropoli usilovali po gene
race, se v pátek 23. března stalo skutečností: ho
kejisté Slovanu Bratislava porazili na domácím ledě
v předposledním 43. kole mužstvo Tesly Pardubice
6 : 2 a stali se poprvé ve 421eté ligové historii ČSR
mistry republiky. A snad není ani třeba zdůrazňo
vat, že skoro celá Bratislava prožívala karneval,
veselí, které nemělo konce. Radost příznivců domá
cího Slovanu byla oprávněná, neboť vyhrál mistrov
ský titul zcela zaslouženě. Ve 44zápasovém marató
nu měl nejvyrovnanější výkony, které z něho nako
nec udělaly vítěze jedné z nejnáročnějších hokejo
vých soutěží na světě.
A i když jistě mužstvo Slovana Bratislava pod ve
dením trenéra doc. L. Horského podávalo jako celek
.výborné výkony, třeba se letmo zmínit o největších
oporách a nadprůměrných hráčích nového mistra li
gy. Byli jimi sourozenci Marian, Petr a Anton šťast
ní, kteří vytvořili první útočnou formaci Bratislavy,
která také dala většinu gólů. V zadních; řadách byl
oporou brankář Marcel Sakač, obránci Kužela, Ujváry a další, na které prý v letošní sezóně platili pouze
útočníci jihlavské Dukly a Litvínova.
Z nejvyšší čs. hokejové soutěže sestupuje nováček
TJ Gottwaldov, který se sice mnohdy postaral i o
překvapení a získal bod nebo dokonce dva i na
kluzištích soupeřů, ale přece jen na tak náročnou
Soutěž nestačil.
Konečná tabulka 1. čs. hokejové ligy ročníku 197879: 1. Slovan Bratislava 60 bodů, skóre 215 : 129; 2.
Dukla Jihlava 57 b., 3. Vítkovice 56 b.; 4. Poldi
Kladno (obhájce) 51 b., 5. Litvínov 47 b., 6. Tesla
Pardubice 45 b., 7. Sparta Praha 41 b., 8. Košice
39 b., 9. Motor Č. Budějovice 36 b., 10. Trenčín 35
b., 11. Zetor Brno 34 b., 12. (sestupuje) TJ Gott
waldov 28 bodů, skóre 120 : 203.
Nejlepším střelcem čs. ligy byl Vlado Martinec,
který dal 42 gólů, přesně 21 v dresu jihlavské Duk
ly (za kterou hrál ví prvé části sezóny), 21 v dresu
svého klubu Tesly Pardubice. Další pořadí: 2. Ma
rian Šťastný (Slovan) 39 gólů; 3. Milan Nový (Klad
no) 33 branek; 4. Anton Šťastný (Slovan) 32, 5.
Peter šťastný (Slovan) 31. — Nejlepším brankářem
sezóny je jihlavský golman Jiří Králík, nejlepší
obranou dvojici prý tvoří Milan Kužela ze Slovanu
Bratislava spolu s Miroslavem Dvořákem z Motoru
č. Budějovice.

stav na .2 : 0. A to už v hledišti bratislavského sta
diónu bylo boží dopuštění. Za tohoto stavu Francou
zi vsadili vše n a útok, museli úplně otevřít hru, na
konec však mohou být rádi, že v závěrečné fázi ne
dostali aaiší branku.
Střetnutí bylo dobré úrovně, rychlost a technika
by se v tomto případě daly psát velkým písme
nem. S tou střelbou, přesnou střelbou, to už bylo
slabší. Domácí fandové však byli zcela spokojeni,
vždyť vítězství nad Francií pootevřelo čs. fotbalistům
cestu na mistrovství Evropy v Iálii.
Tabulka V. skupiny mistrovství Evropy: 1. Francie
4 utkání, 5 bodů, skóre 8 : 5, 2. Československo 2
utkání, 4 b. (5 : 1, 3. Švédsko 2 utkání 1 b. (3:5),
4. Lucembursko 2 utkání, 0 b. 1: 6).
Na 1. máje hraje čs. národní mužstvo třetí utkáni
kvalifikace a to v Lucembursku.

: : Fotbalová lisa : ;
Pouhé 4 body dělí po 20. kole 1. čs. fotbalové ligy
poslední mužstvo tabulky Tatran Prešov a čtvrtý tým
pořadí Spartak Trnava a tato skutečnost mluví jasně
o tom, že boj o záchranu bude letos mimořádné tvrdý.
Stále je ještě nejméně 10 mužstev ohroženo sestu
pem. Komu však zbyde nakonec černý Petr? Zatím
ho mají v době dvoutýdenní přestávky (v přípravě
na kvalifikační utkání mistrovství Evropy s Francii
v Bratislavě) fotbalisté Tatranu Prešov, jen však
horším brankovým skórem (při stejném počtu 17 bo
dů před Plzní, Trenčínem, Interem Bratislava a ZTš
Košicemi).
V zápolení o fotbalový primát ČSR je na tom
nejlépe Dukla, která sice prohrála nečekaně pražské
derby se Spartou 1 : 2, měla však ještě štěstí, že
Baník Ostrava přenechal doma bod Plzni a tak má
ještě náskok 3 bodů.
Utkání 20. kola: Sparta Praha — Dukla Praha 2 : 1,
Inter Bratislava — Lokomotiva Košice 2 : 1, Tatran
Prešov — Spartak Trnava 1 : 1 , Baník Ostrava —
Škoda Plzeň 0 : 0, Jednota Trenčín — Zbrojovka
Brno 1 : 1, Teplice — Bohemians 2 : 0, ZTŠ Košice
— Dukla Banska Bystrica 4 : 2 a Slavia Praha —
Slovan Bratislava 1: 0.
Tabulka po 20. kole: 1. Dukla Praha 29 bodů, skóre
48 : 16; 2. Baník Ostrava 26 b., 3. Zbrojovka Brno
23 b., 4. Spartak Trnava, 5. Bohemians (po 21 b.);
6. Sparta Praha, 7. Slavia Praha (po 20 b.); 8. Slo
van Bratislava, 9. Dukla Banska Bystrica (po 19 b .);
10. Lokomotiva Košice, 11. Teplice, 12. ZTš Košice
(po 18 b.); 13. Inter Bratislava, 14. Jednota Trenčín,
15. škoda Plzeň, 16. Tatran Prešov (po 17 bodech).
DECHOVKA ZA ODMĚNU

Když před rokem prohrála Plzeň na neutrální půiě v Brně s Duklou Trenčín snad nejdramatičtějši
íápas o záchranu (trval 3% hodiny, musel být 3 x 5
minut prodlužován a rozhodnutí padlo teprve při tře:ím seriálu trestných střílení), byl z toho v západo
české metropoli smutek. Plzeň sestoupila do Národíí ligy (skupiny české), její nejlepší hráč, reprezenant ČSR Ebermann, však z tohoto druholigového muž
stva neodešel, naopak slíbil, že si mužstvo do roka
a do dne vybojuje návrat do nejvyšší čs. hokejové
soutěže. A tak se také stalo. Plzeň vyhrála suve
rénně NHL a v boji o postup do 1. ligy musela na
stoupit proti vítězi slovenské Národní hokejové ligy
Dubnici. Plzeňská škodovka sice prohrála první ze
1 kvalifikačních utkání v Dubnici 2 : 4, ale pak tři
krát za sebou zvítězila: doma 6: 1, v Dubnici 6 : 3
a. opět doma 6: 0. Vyprodané hlediště plzeňského
stadiónu s 10.500 diváky připravilo po tomto posledaím utkání hokejistům Plzně velké ovace, klub si
jozval na stadión i hudebníky a do bílého rána deihovká vyhrávala pro staronového příslušníka 1. ligy.

Všeobecně se má v ČSR za to, že do finále "Čes
koslovenského poháru” postoupí fotbalisté Baníka
Ostrava a Lokomotivy Košice. Jak jistě víte, pohároví
soutěže v ČSR se hrají ve dvou skupinách: české a
slovenské, a teprve vítězové poháru hrají spolu fi
nále, ve kterém se rozhodne, kdo bude od podzmm
zastupovat čs. kopanou v mezinárodní soutěži “drži
telů trofejí’’ nebo jak se také říká v soutěži “vítězů
národních pohárů”.
v
Baník Ostrava vyhrál první ze dvou finálových
utkání “českého poháru” doma na Bazaleeh nad
Plzní 2 : 0 a tak se mu naskýtá jedinečná příležitost
postupu do závěrečného utkání Československého po
háru. Na Slovensku se zřejmě prosadí Lokomoiva
Košice, která uhrála v Bratislavě s Interem remizu
2 : 2 a v odvetě má výhodu domácího prostředí.
CHEB SENZACÍ NÁRODNÍ LIGY

Poslední kola “A” skupiny Národní ligy patřila
fotbalistům RH Chebu, kteří se dostali několika pěk
nými úspěchy do čela “české skupiny’’ a po 19. kole
mají 28 bodů, dvoubodový náskok před Příbramí,
což je bezpochyby velké překvapení. — V B skupině
Národní ligy má exligista Frýdek/Místek (rovněž po
19. kole) 31 bodů, už čtyřbodový náskok před Třin
cem. — Na Slovensku (v C skupině) se Žilina ví
tězstvím nad mužstvem Michalove! 3 : 2 dostala na
1 .místo tabulky. Má 30 bodů, Nitra 29 a ČH Brati
slava 26 bodů.
SENZACE SVĚTOVÉHO "BÉČKA"

Rumunské město Galati bylo tentokrát dějištěm mi
strovství světa v ledním hokeji B skupiny, které
skončilo senzací: ne vysoce favorizovaný tým V. Ně
mecka, ale Holanďané se stali jeho vítězi, když v
rozhodujícím posledním utkání zvítězili nad východ
ními Němci 4 : 3. Hokejisté země tulipánů dosáhli
zde jakéhosi hokejového doublu: coby vítězové kvar
Lifikovali se do A skupiny mistrovství světa r. 1981
ve Stockholmu a zároveň — stejně jako další 3 tý
my — si zajistili účast na olympijských hrách r. 1980
v Lake Placid. Konečné pořadí: 1. Holandsko, 2. V.
Německo, 3. Rumunsko, 4. Norsko, 5. Švýcarsko,
6. Japonsko. Sestupují: Rakušané, Dáni, Maďaři a
Číňané. Na jejich místa v B skupině mistrovství
světa jdou oba nejlepší týmy mistrovství světa C
skupiny v Barceloně: Jugoslávci a Italové.

Ve zkratce
— 2. dubna se dožil legendární brankář fotbalistů
pražské Sparty František Hochman 75 let. V poslední
době prodělal srdeční infarkt, ale už je zase z ne
mocnice doma.
— Čs. hokejové národní mužstvo v přípravě na mi
strovství světa v Moskvě zvítězilo v Teplicích v
tréninkovém utkání nad ligovou Teslou Pardubice
8 : 5.

\

— Na mistrovství Evropy hokejistů do 18 let v Pol
sku vyhrály mladé čs. naděje nad Finskem (obháj
ce) 5: 1, Polskem 3 : 0 a Itálií 17 : 0 a postoupily
do finálové skupiny, kde budou hrát i hokejisté Pol
ska, SSSR a Švédska.'
OSTRAVA DO DUESSELDORFU

Jediný
čs. účastník
semifinálových
zápasů
evropských
pohárových
soutěží klubových celků
fotbalistů — Baník Ostrava — se v boji o postup
do finále soutěže “držitelů trofejí” střetne s osmým
týmem nejvyšší západo-

německé soutěže Bundesligy Fortunou Duesseldorf. Kdyby Ostraváci
zdolali s úspěchem i tuto
překážku, pak by hráli
16. května v Basileji finále s FC Barcelonou nebo
belgickým Beveren.
—• —
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