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Karei Wendt
Ras-szuus, a. se skrývá pod jakoukoliv zástěrkou,
at si 1’iK.a antisemitismus neoo armsiomsmus, m.
prámem c. opovržení Dnycn noi k narevnym, neoo
z nenávisti uarevnych Jidi k buym, patri x nejíiorČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER sim a nejopuvržemhodnéjším nemocem lidského du
cha. J ako tndni nenávist, jiná ctioroba, která souui
ciovéka za to, ze se narodil, páchne mocúvkou koSočmk XXIX.
Melbourne 14. května 1979
číslo 10. lektiviu vmy, která je v konfliktu jak s rozumem,
tak s muraikou. Jeji nakažiivost spočívá v tom, že
naoizi i těm nejpodřadnějšim lidem pocit nadřaze
Májová propaganda v Československu
nosti. iNaoizi nejsnazši, ne-ii jedinou cestu, již si
oezvyzuainny ciověk dokáže nalhat význam.
uastupujici ministerský předseda ZimDabwe lan
smnn patři mezi rasově vyvolené a jako takový nevzDuzuje varné sympatie. K tak zvanému vnitřnímu
V Rudém právu ze 4. května dlouze odůvodňoval jakýsi Miloslav Chlupáč v oslavách Svátku práce narovnám oyi donucen vnějšími i vnitřními tlaky,
sálu po nem jako po záchranném laně až když
"nutnost cílevědomého ovlivňování lidí” . Stratégy komunistické vlády nemusel “přesvědčivé svědectví o už mu nic jiného nezoývalo. Bez jeho rasistické za
ovšem přesvědčovat o nutnosti takové činnosti, protože ovlivňování lidí od ko správnosti cesty, po které slepenosti hy vůdcové marxistických teroristů Mulébky až do hrobu je jedním ze základních části marx-leninismu. Jen názory na jdeme” , jak tvrdil v hlav gaoe a Nkomo nikdy nevyrostli v hrozbu. Jsou, pro
způsob ovlivňování mohou být odlišné. Propagandisté pravověrné vládnoucí ko ním projevu na Letenské tože extrém pioui extrém a způsobuje zánik rozumu
munistické strany mají ovšem velkou výhodu v tom, že jejich pokusy o ovliv pláni, což ruče potvrzova a umírněnosti.
Řešení “vnitřním narovnáním” má vážné nedostat
ňování veřejnosti mají na papíře vždy úspěch — nikdo jej nemůže veřejně popírat. li zahraniční hosté na
ky, nenastoiuje přes no? ideál plné rasové rovnosti.
Propagační úspěchy československých komunistů byly patrnější — jako obvyk slavnostní tribuně, jako Dává, jak se oo omrzení dovídáme z per západ
le — v prvních květnových dnech, při oslavách 1. máje. Pražského povstání, člen vedení Vlastenecké ních komentátorů, třem procentům obyvatel dvaosvobození Rudou armádou a smlouvy o přátelství a spolupráci se SSSR.
fronty Zimbabwe Amon eetiosmiprocentní zastoupení v parlamentě a na de
set let ústavně zaručená privilegia v armádě, a ve
“Splnením závěru XV. vali v Praze koncem dub F. Džirira. (“Ty desetiti řejné službě. Neřeší jedním švihnutím kouzelného
se ovšem nedostavuj! sa sjezdu KSČ k budování na 30. výročí svého zalo síce šťastných a rozra proutku propastné hospodářské rozdíly m ezi. bílou
my. Proto jsme mohli číst rozvinuté socialistické spo žení. Skandování dětských dostněných lidí dokazují, menšinou a černou většinou.
Věcí je ovšem možno vidět různě. Záleží na dů
už v dubnových vydáních lečnosti’’, byly přesto v hesel jako “Ruce pryč od že Československo jde
razu. Jak levicově naladění žurnalisté, tak velmistři
správnou
cestou,
přál
novin, jak různé podniky Praze chudší, účast menší Vietnamu” nebo “Sovětský
moderního mmchovanství, bývalý anglický ministr za
dodržují přijaté závazky o než loni. Jen dětí-pionýrů svaz — náš vzor’’ jim šlo bych si, aby náš lid mohl hraničí Dr. Owen a americký delegát u OSN Young
žít v budoucnu
tak úplně ignorují jak všechny klady vnitřního řešeni,
včasné dodávce mávátek, s mávátky bylo v průvodu od plic.
Gustav Husák spatřoval (Pokračování na str. 2) tak jeho alternativy.
transparentů a praporů, víc. Pionýři totiž oslavo
Odmítají uznat, že přes všechny slabiny přišla
jak plní pokyny o organi
konečně k moci nenásilnou cestou z v o l e n á nadSpráva sovietskeho biológa Žoresa Medvedeva
zaci co nejšírší účasti pra
rasová vláda, která se v parlamentě opírá o černou
většinu, a že tak byl při nejmenším započat proces
cujících na průvodech a
plnější demokratizace. Odmítají připustit, že by snad
jiných oslavách, starají se
časově limitované záruky bílé části obyvatelstva
o kutálky a procvičují
mohly být dlouhodobě prospěšné. Nechtějí vidět, že
skandování dodaných he
V čase, keď ešte doznievajú úvahy o katastrofe atómovej elektrárne v Har- by bez nich nepochybně došlo, jako v jiných po
sel.
risburgu, prichádza nä západonemecký trh 274-stranová kniha sovietskeho bio dobných afrických případech, k masovému útěku
Oslavy 1. máje, konané lóga Žoresa Medvedeva ""Správa a analýza doteraz v tajnosti udržiavanej ató bělochů, jejichž administrativní a technické schop
nosti jsou pro spořádaný přechod z bílé správy stá
pod lákavým
heslem movej katastrofy v Sovietskom zväze", ide o výbuch rádioaktívneho atómového tu k černé nepostradatelné.
Nejdůležitější ze všeho, kritici Muzorewovy nové
odpadu v r. 1957 v Kyschtyme. Toto mesto sa na
vlády
úzkostlivě vyhýbají jakékoliv zmínce o
chádza ve východnej, sibírskej časti Uralu medzi prie jediné se
Občanská aktivita
realistické alternativě. Představují ji vůd
myselnými strediskami Sverdlovsk a Čeljabinsk.
cové teroristů Mugabe a Nkomo, kteří nijak netají,
Májové oslavy v Československu, zvláště oslavy 1.
že jejich cílem je totalitní vláda jedné strany a
máje, mají být také oslavou práce, především práce
Americká spravodajská
Správu o utajenej ató kteří již teď zveřejňují listiny lidí určených k lik
dobrovolné, při níž nejvíce "vytrysknou city prolé služba získala v rokoch movej
katastrofe pri vidaci. Tedy žádná demokracie. Ani dneska, ani
tá řského a socialistického internacionalismu, jež jsou
zítra, ani za deset let. Od nastoupení moci do ne
našim občanům vlastní” . Rudé právo nepíše jistě 1957-8 určité údaje o ka Kyschtyme uverejnil po dohledna
vláda malé kliky černých Stalinů a Aminů.
prvý
raz
v
novembri
1976
tastrofe
v
Kyschtyme,
nadarmo, že "naši hrdinové se rodí ve výhni činoro
dosti brigád, které budoucnost naší společnosti pro avšak nezverejnila ich. v britskom odbornom ča Příklady Angoly a Mozambiku demonstrují, že nejde
hrozby.
jektují už dnes. Ten velkolepý projekt se opírá o Zrejme nechcela vystrašiť sopise New Scientist. Po o plané
Zdá
se
neuvěřitelné, kolik lidí pořád ještě ne
oddanost socialismu, o přesvědčení ve správnost a vlastné obyvateľstvo, pre prední pracovníci úradov chápe základní
rozdíl mezi formalitou státní samo
šlechetnost díla . .
statnosti a podstatou lidské svobody. Ačkoliv ovšem
Mladým lidem je ovšem lépe dávat socialistické tože aj Spojené štáty sú pre atómovú energiu — — jak zjistit bezpečně, kdy pokrytec opravdu nepo
pravdy v konkrétních číslech. Mladá fronta (4. 5.) odkázané na tento ener medzi nimi aj Sir John chopil a kdy jen předstírá, že nepochopil?
se proto rozepisuje podrobněji aspoň o jednom úseku getický zdroj. A tak úloha Hill, predseda Britského
Vůdcové západního světa, u nichž se z pokrytectví
dobrovolné práce, o Akci "Z”, tj. o bigádách, které zverejnenia kyschtymskej atómového úradu — rea
vyvinula druhá přirozenost, tvrdí dále, že jim jde
se starají o udržování a zdokonalování měst a obcí.
Konstatuje, že např. za loňský rok odpracovali čs. tragédie pripadla Žoresovi govali na Medvedevovu o spravedlivý, svobodný a tedy demokratický stát.
občané dobrovolně v Akci "Z” 222,904.153 brigádnic Medvedevovi. Tento mik správu veľmi podráždene. Doba a Mnichov nás naučily číst taková prohlášení.
kých hodin a vytvořili dílo v hodnotě 6 miliard 732 robiológ bol vedúcim od Jeho tvrdenie označili za Víme už, že nejde o demokracii, ale o vlastní, velmi
miliónů korunu To jsou jistě čísla imposantní. Přidá- delenia Ústavu pre lekár “nezmysel” alebo za “pú- krátkozrace viděné. zájmy, o to, aby nebyly poško
me-ti k nim hodiny brigádníků, kteří pracují na osla sku rádiológiu v Obninsku. he science fiction” . Na zeny ani volební vyhlídky ani styky s africkou vinou
budoucnosti, to jest s jejími reprezentanty z SSSR,
vu, k poctě, na památku, k podpoře či na protest
proti někomu nebo něčemu (které se jistě také pečli Do nemilosti sovietskych tom však mal vinu i sám Kúby a Východního Německa, kteří by, kdyby se
vě sčítají), přesvědčíme se jak o pracovitosti našeho úradov sa dostal v roku Žores Medvedev, ktorý jim nevyhovělo, mohli začít střílet, Po-vietnamské
lidu, tak zvláště o jeho zanícení podpořit milovaný 1969, keď na mikrofilmoch formuloval svoje tvrdenie ochromení ještě nepolevilo. Je třeba znovu raciona
lizovat zbabělost. Kapitulantska nečinnost je znovu
režim.
poslal na Západ svoju prá dosť nejasne. Preto doda vydávána za státnickou prozíravost.
Potíž je, že cenzura sdělovacích prostředků pracuje cu “Prípad Lysenko” . V točne uverejnil ďalší prí
Člověk pozoruje případ Zimbabwe a přemýšlí, -ko
asi bez pomoci brigádníků, tedy nedostatečně. Tak i
likrát už v minulosti viděl totéž. Už uvykl zradě i
spevok,
v
ktorom
svoje
nej
sa
kriticky
vyrovnal
v těch dnech plných oslav proklouzne např. Rudému
jejímu slovnímu zušlechťování. Zvykl si na jednání
desaťročiami tvrdenia spresnil.
právu (3. 5.) povídání o nedostatečné občanské akti s troma
“na nejvyšších místech” , kterému se říká se ser
vitě, kterou "mnohdy výmluvně dokumentuje neváb vládnucej pavedy v gene Teraz v knihe prináša vítkem krátkozrakost a bez servítku pitomost, - Ví
ný vzhled okolí nových domů, ale též jejich interiéry: tike. V roku 1973 Žores podrobný materiál. Píše, už — ač nechápe, že někdo pořád ještě neví — jak
vstupní haly s vytlučenými stěnami, špinavé chodby Medvedev odišiel na štu že v knihe mienil “ušted
(Pokračování na str. 2)
a schodiště i počmárané výtahy . .
Mladá fronta
zase prozrazuje, že se leckdy nějaká akce začne, dijnú cestu do Veľkej riť malú lekciu o vedec
ale . .. Tak třeba plavecký bazén v Hořovicích se Británie, no domov sa už kej detektívnej práci”.
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St„
buduje od r. 1973, rekreační oblast v Ostré na Nym nesmel vrátiť. Tak ako v Avšak Medvedevova sprá
bursky se začala a měla vybudovat v r. 1969, spor mnohých iných prípadoch, va je viac ako “vedecký
Richmond, Vic. 3121. — PRINTEKS: Polpress
tovní hala v Novém Rychnově nebo kulturní dům v
Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Víc. 3121
Holýšově v r. 1973 atd. Jde ovšem o velkolepé pro aj jemu sovietske úrady detektívny príbeh” . Autor
(Pokračovanie na str. 2)
odňali občianstvo.
jekty opřené o oddanost socialismu.
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Mávátka a rakety
(Pokračování se str. 1)
dobře . . .” ) nebo člen vý
konného výboru Federace
vietnamských odborů Le
Phong (“Váš prvomájový
průvod mi tolik připomí
ná hanojský!’’).
Hlavní je, že projevili
spokojenost i sovětští ho
sté na tribuně a to jak
ti speciální z Moskvy, tak
ti domácí z Milovic.
Ovlivňování lidí nekon
čí ovšem ani v máji prů
vody a vlajkami, i v těch
dnech musí být lid patřič
ně informován o událo
stech doma i v cizině.
Tak třeba Adi Amin.
Kdysi to byl přítel, ještě
letos bylo Husákovo bla
hopřání “doživotnímu pre
zidentovi Ugandy’’ na
prvních stranách čs. no
vin. Jenže ted’ se situace
změnila, se spoluprací
Adiho v Africe se už po
čítat nedá. Přizpůsobení
realitě je opatrné, nepíše
se o tisících obětí Amino
vá režimu, ale přece jen:
“Reformy vyhlášené za
vojenské vlády Idiho Ami
na se často uskutečňovaly
jednostranně,
voluntaristicky, bez střízlivého a
všestranného pohledu na
reálnou situaci v zemi a

bez řádného ekonomického
zdůvodnění. . . Pozornost
vzbuzuje aktivita západní
diplomacie, která by chtě
la využít pádu Aminová
režimu k obnovení §vých
pozic v Ugandě .. .’’
Lid, zvyklý na 99% vo
lební jednotu, je rovněž
informován o “volební
frašce” v Zimbabwe. S
čs. vládou, tak spontánně
zvolenou, musí ovšem jed
nat cizina s veškerou
úctou. . .
Situace jinde aspoň po
dle nadpisu
referátů:

“Vzor. Mosambiku’’, “Čí
na — asijské křídlo NA
TO’’, “Etiopie na vzestu
pu’’, a doma: “Zadržená
agentka zločinecké převáděčské organizace” (o po
kusech o útěk z Východ
ního Německa přes Česko
slovensko na západ), “Vý
znamný zdroj poučení”
(z knih L. I. Brežněva)
atd.
Čekáme jen na zprávu,
jak bude lidu prezentová
na americko-sovětská do
hoda o omezení strategic
kých zbraní, která má být

podepsána v příštím mě
síci. Lid se dosud dovídal
o hromadění ničivých
zbraní imperialistickými
mocnostmi, zvláště USA,
zatímco socialistické země
se staraly jen o mír. Do
hoda, kterou má Brežněv
podepsat, stanoví, že obě
smluvní strany budou udržovat nejvýše stejný po
čet
mezikontinentálních
střel, což znamená, že So
větský svaz zničí okamži
tě stovku těch střel a do
r. 1981 dalších 150, zatím
co USA mají možnost zvý
šit počet z dosavadních
2.059 na
dohodnutých
2.250.

Atómová katastrofa v SSSR

aktívneho odpadu v Čelpráce objavili v citáciách
odbornej literatúry. Nie
ktorí rádiobiológovia uve
rejňovali v odborných ča
sopisoch štúdie, ktoré sa
na prvý pohľad neodlišo
vali od experimentálnych
prác v laboratóriách. V
skutočnosti však išlo o po
zorovania z tejto zamore
nej oblasti. Pomocou bib
liografií Medvedev preštu
doval štúdie, v ktorých sa
odrážali údaje o Kyschtymskej katastrofe. Sledo
val všetky správy, v kto
rých boli metodologické
nezrovnalosti. Stopoval údaje, ktoré chybeli v jed
notlivých rádiologických
výskumoch o rybách, my
šiach, zajacov, vtákoch,
komároch, hmyze, žabách
alebo rastlinách.
Kedže vtáci patria k naj
citlivejším zvieratám voči
žiareniu, Žores Medvedev
skúmal v ich telách ob
sah rádioaktívnych izoto
pov Strontium 90 a Caesium 137. Sledoval pôvod
tohto rádioaktívneho ma
teriálu a predpokladaný
plošný rozsah zamorenej
oblasti. Pritom došiel k
záveru, že tzv. horúca
oblasť zamorenej oblasti
nebola v roku 1957 väčšia
ako 2.000 kilometrov štvor
cových. Napriek tomu zá
kaz lovu vtákov platil pre
celý stredný a južný Ural.
žores Medvedev na zá
klade výskumu literatúry
predpokladá, že hmyz,
•annuumiinunniiinimnnuiuuiuiiuinuinmuimuŤ Prestavke sa vsak tiet0 ktorý žije z rastlinnej po
travy sa znížil o 56%;
organizmy žijúce v zemi a
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
živiace sa zhnitým živo
číšnym alebo rastlinným
R. C. KUGLER & ASSOCIATES
materiálom takmer úplne
vymreli.
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
Z roztrúsených, popre
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3139
krúcaných a pokrivených
faktov načrtáva žores

obidvoch stranách cesty,
pokiaľ len oko dovidelo,
bola krajina mrtva. Nebo
lo vidno dediny alebo me
stá. Trčali len komíny zrú
tených domov. Nebolo vid
no pastviská, dobytok, ľu
dí. Nič. Celá oblasť okolo
Sverdlovska; obrovské územie o niekoľko sto štvor
cových kilomerov bolo
zničené, bezcenné, a ne
produktívne na dlhý čas.
Možno na desaťročia, ale
bo možno na celé storo
čia.”
Aj americká spravodaj
ská služba potom uverej
nila určité informácie. Z
nich vyplýva, že z bez
MELBOURNE
pečnostných dôvodov až v
I SYDNEY
meste Kamenec-Uralskij,
PROŠÍVANÉ
ktoré sa nachádza asi 100
PŘIKRÝVKY,
kilometrov severovýchod
POVLAKY
ne od Kyschtymu, boli za
ze skladu nebo na míru
tvorené obchody s mlie
dodá firma
A. Z. QUILTING
kom, mäsom a inými po
Melbourne:
travinami. Bolo to z bez
175 Brougham St., Kew,
pečnostných dôvodov, aby
Vic. 3101, tel. 861-8427
obyvateľstvo nebolo vy
SYDNEY:
stavené rádioaktivite.
Telefon: 6222453
Strach spôsobil hystériu
— hovorí iný svedok —,
ijiiiiiiiiiiiiiim iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiii^ že vypukla neznáma “ta
jomná” choroba. Alebo
T. D. Č I S T Í N [ K O B E R C Ů
X
NEJLEVNÉJI A NEJLÉPE
E ďalší svedok udáva, že
r
na základě bohatých zkušeností
E okolo Čeljabinska sa vzná
E * Sdělíme Vám nezáväzný rozpočet práce, E šal červený prach a zo
5 . v níž bude: úplné vyčistení, odstranění skvm, g stromov predčasne padalo
E
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování, s
£
desinfekce a odstranění zápachu z koberce. J lístie.
S * Rychlá metóda sušení — 1 hodina
— Medvedev sa opieral o
celý rad vedeckých prác,
E * Plné zaručená práce, prostá jakéhokoliv poI
ikození
ktoré boli uverejnené do
x * Vyčištění potahů
roku 1958, no potom sa s
i
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
ďalším publikovaním ne
E CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
pokračovalo. Po dlhšej
S Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9485
(Pokračovanie zo str. 1)
úvodu ku knihe, futurológ
Robert Jungk, píše, že
Medvedev neodhalil len so
vietsky nezdar, ale že je
to výzva, aby sme s celou
zodpovednosťou • skúmali
základné otázky o štýlě a
smerovaní vedecko-technického pokroku.
Žores Medvedev ako
pracovník obninského ústavu poznal mnoho so
vietskych vedcov, ktorí
boli v takej či onakej for
me pracovne zaiteresovaní
na skúmaní katastrofy v
Kyschtyme. Časť informá
cií má teda z prvej ruky.
Po uverejnení Medvedevovej správy v časopise
New Scientist sa k slovu
prihlásili aj zo Sovietske
ho zväzu vyemigrovaní
vedci. Jeden z nich, prof.
Lev Tumermann, pracov
ník izraelského Weizmannovho vedeckého ústavu,
ktorý sa do postihnutej
oblasti dostal viac-menej
náhodne, povedal: “Na
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Prípad Zimbabwe
(Pokračování se strany 1)
historie s kombinací krátkozrakosti a zrady nakládá;
jak se ty dvě věci nakonec vždycky obráti proti
těm, kdo jejich pomocí kdysi “zachraňovali situa
ci” . To všechno už ví, ale přesto je znovu a znovu
fascinován hloubkou, do které “státnické” pokrytec
tví dovede sestoupit.
Uvažte jen, jak se zahnívajicí směs zbabělosti, zrád
nosti a zabedněnosti projevuje ve vztahu k Zim
babwe. člověk by řekl, že příbuzné zásady a cíle
tvoří tmel: že křesťan přitahuje křesťana, demokra
tické prostředky demokrata, že se člověk spíše kloní
k přátelům než k nepřátelům. Omyl. V případě Rho
desie dává západní křesťan přednost atheistickým
teroristům před biskupem křesťanské církve. Před
stavitelé formální západní demokracie dávají před
nost násilnému řešení před konstitučním, marxistic
ké totalitě před demokratickým pluralismem. Nepřá
telům je přátelsky nabízen žebřík k moci, přátelům
je podstrkována rakev. Ze zbabělosti dochází k zra
dě. Dva ze tří motorů mnichovanství vykonaly svůj
vliv. Třetí, krátkozraká nedomyšlenost, se projevuje
nepochopením těch nejzákladnějšich skutečností. Na
příklad toho, že není nic. co by udělalo přítele z
nepřítele, jehož nenávist tryská z dogmatické ideo
logie. A také: že pravé přátelství sice překonává
věky, ne však opakovanou a po čase předvídatelnou
zradu.
Být sám je smutné jak pro jedince, tak pro stát.
V případě toho druhého je to také nebezpečné. Ale
být sám a nevědět o tom, je nejen smutné a ne
bezpečné, ale navíc ještě neinteligentní.
Taková je lekce Zimbabwe/Rhodesie a před ní
Angoly a před ní Vietnamu a před ní Mnichova a
před n í . . . a před ní . . .
Medvedev obraz, ako moh
lo dôjsť k výbuchu rádiojabinskej oblasti. Dokazu
je, že v roku 1947 boli
zriadené prvé sovietske
výskumné reaktory na vý
robu plutonia pre prvú so
vietsku atómovú bombu,
ktorá aj vybuchla na 70.
narodeniny Stalina v roku
1949. Poukazuje na prího
du, ktorá by sa bezmála
skončila katastrofou, v
americkom
atómovom
stredisku v Hanforde v
štáte Washington, kde sa
mohli príliš bezstarostne v
zemi uložené a mimoriad
ne účinné rádioaktívne od
pady z produkcie atómo
vej bomby za určitých
geologických okolností nazhromáždiť a vytvoriť
tzv. kritickú plutóniovú
masu. Medvedev uzatvára
zo zloženia rádioaktívnych
prvkov v skúmaných zvie
ratách a rastlinách, že za
morenie mohlo pochádzať

len od určitého druhu ató
mového odpodu, aký vzni
ká príliš rýchlym odstra
ňovaním plutóniového od
padu. Podľa Medvedeva
je zbytočné špekulovať o
tom, ako výbuch v zime
1957-8 naozaj vyzeral. Namiésto toho cituje britské
ho odborníka Bradleyho,
ktorý mu v jednom liste
popísal
svoju
verziu
Kytschymskej katastrofy
takto: “V neskoršej fáze
sa koncentrovalo zvýšené
plutónium v rádioaktív
nych vodných roztokoch,
a to selektívnym priľnú-'
tím pravdepodobne v zem
ských vrstvách hliny. Pri
väčších množstvách spod
nej vody sa potom vytvo
rila kritická masa, až na
pokon vybuchla. Rozpado
vé produkty a s tým spo
jený veľmi rádioaktívny
odpad bol- vo veľkých
mračnách vymrštený do
vzduchu.’’
-Šp-

VIENNA K1TCHEN (B. Y. O.)
Výběr českých a jiných evropských jídel
za levné ceny, v příjemném prostředí
Obědy a večeře denně včetně neděle
(pouze v pondělí zavřeno).
250 Glenferrie Rd., Malvern, Vic.~
Telefon 509-9823

K otevření Čs. sokolského národního domu
v Melbourne byly vydány:
★ stříbrné pamětní medaile velikosti 30 x 2 mm, j
obsahující 16 g čistého stříbra. Cena $ 20.00*
★ trička se znakem Sokola a datem. Cena:!
dětské $ 4.50, pro dospělé $ 6.00.
^Objednávky přijímá br. V. Ambrož, tel. 467-4864.*
. A /W W W W \A
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ČESKOSLOVENSKÝ DEN

na státním departmentu
V rámci rostoucí role etnických skupin v americkém veřejném životě během — ' Mezinárodní federace 15 osobám, jež zastánci “jenž je zaměřen k plněj
administrativy presidenta Cartera uspořádalo americké ministerstvo zahraničí novinářů vydala prohláše Charty označili. Astre byl šímu uspokojování potřeb
ní, že Československý svaz členem francouzské dele
(Department of State) dne 18. dubna konferenci s představiteli Američanů novinářů odmítl její petici gace, která žádala 22. 3. obou zemí” . O potřebách
Československa rozhodne
československého původu. Účelem, jak na pozvánkách uvedeno, byla "nefor ve prospěch Jiřího Lede na čs. velvyslanectví v ovšem, jako dosud, SSSR.
mální diskuse a dialog o současném Československu a vztazích mezi Spojenými rer a, který byl odsouzen Paříži propuštění mluvčího — V Praze byla otevřena
státy a Československem". Schůze se zúčastnilo na 70 představitelů krajanských v říjnu 1977 k 3 V2 rokům Charty 77 Jarosláva Sa výstava “Věrní Leninovu
vězení. Odmítnutí odůvod baty. Delegace odevzdala
a exilových organizací a prominentních jednotlivců, včetně Rady svobodného nil tím, že čs. novináři žádost' s 6.000 podpisy. odkazu". Expozice “doku
mentuje vliv V. I. Lenina
Československa (Dr. Vilém Brzorád, Dr. Jiří Horák, Dr. Adolf Klimek, Dr. nemají s Ledererem nic Mluvčí čs. velvyslanectví a Komunistické internacio
Martin Kvetko, Ing. Štefan Papánek, Dr. Mojmír Povolný, Vladimír Reiský- společného, protože “spo delegaci později obvinil, nály na správnou orienta
Dubnic, Vávro Ryšavý, Ing. Ivan M. Viest, Jaroslav Zich) a Československé lupracoval s cizími proti- že velvyslanectví “infiltro ci KSČ".
vala’’ jako součást proti
národní rady americké (delegace vedená Dr. Mikulášem Ferjenčíkem, Vlastou československými organi komunistické a protičesko- — Podle vládního usnese
zacemi’’.
(RSČ)
ní byl zřízen Národní park
Vrázovou, Dr. Františkem Schwarzenbergem a Ing. Štefanem Papánkem).
— Na tiskové konferenci slovenské propagační ak Nízké Tatry, který je jed
(RSČ) ním z nejrozsáhlejších
Konference se konali nutí sovětských vojsk z daných publikací, které v Paříži prohlásil předsta ce.
vitel
Národní
federace
—
Slovenské
ministerstvo
chráněných území s roz
Československa
jako
hlav
pod záštitou Státního de
jsou adresátům pečlivě do
učitelů L. Astre, že tato
partmentu za přítomnost: ní cíl dlouhodobé americ ručovány, zatímco čs. re organizace sebrala mezi kultury vypsalo celostátní lohou více než 200.000 ha.
urbanisticko - architekto Zabírá celou oblast Demä
významných představitelů ké politiky a zabývali se žim mnoho dopisů a jiných svými členy milióny fran nickou soutěž na novostav novské, Jánské, Jasenské
vládních míst, včetně no podrobněji porušováním zásilek amerických občanů ků ve prospěch pronásle bu Slovenského národního doliny a všechny hřebeny
vého velvyslance pro Čes lidských práv, plněním známým a příbuzným ne dovaných signatářů Char divadla v Bratislavě s Nízkých Tater.
koslovensko, Francise J, ustanovení helsinské do doručuje ani nevrací. Pla ty 77. Peníze byly poslány termínem ukončení 31. 1. — V Praze zemřel ve vě
1980.
ku 64 let Bohumil Bílek,
Meehana (který předklá hody, slučováním rodin, tí to zejména o zásilkách
—
Novým
čs.
velvyslan
dal 4. května pověřovací hospodářskými styky, kul časopisů a knih. Konfisko i v budoucnu budou před cem v Angolské lidové re bývalý odpovědný redak
tor časopisu Vesmír.
turní výměnou (osob, pub vány jsou odborné, nepoli stavitelé čs .-amerických publice byl jmenován Mi
listiny v Praze).
— Dne 22. 4. přicestovala
tické publikace. Právě tak organizací sdělovat své loš Veselý.
Mluvčí vládních míst likací a časopisů) aj.
do Prahy skupina americ
Do následující diskuse jako je obava, že se čes- názory a doporučení pro — Poštu v Rajhradě v kých tvůrčích filmařů,
nastínil v úvodním proje
vu současnou americkou zasáhla řada přítomných ioslovensko dostane hospo střednictvím ministerstva okrese Brno-venkov na kteří se podíleli na nato
politiku vůči Českosloven nejrůznějšími podněty a dářsky a technologicky na zahraničí. Přítomní byli padl maskovaný muž a čení filmu Vlasy. V této
pod hrozbou použití zbra skupině byl hlavní scéná
Mluvčí úroveň nevyvinutých ze ujištěni, že se jim dosta ně
sku a shrnul vývoj česko- připomínkami.
uloupil 50.000 Kčs. Po rista filmu Jean Claude
RSČ
podali
několik
kon
mí, je nebezpečí, že se ne plné pozornosti. Na zá třídenním pátrání byl pa Carriére, režisér filmu Mi
>lovensko-amerických vzta
tiů v posledních letech. krétních návrhů a řadu na tuto úroveň dostane i věr bylo sděleno, že se chatel (381etý, z Brna) do loš Forman, představitel
ka hlavní ženské role CheDotkl se současného po všeobecných připomínek k kulturně. Je naší povinno podobné konference budou paden.
rušování lidských práv americké politice vůči stí žádat, aby čs. mládež v budoucnu konat v pra — Senát Nejyvššího soudu ryl Barnesová a fotograf
ČSR potvrdil rozsudek ka Mary Ellenová. For
pražským režimem, -který pražskému režimu. Např. měla přístup k odborné i videlných intervalech.
Krajského soudu v Praze, manovu návštěvu ' zazna
je jednou z hlavních pře byla zdůrazněna nutnost krásné literatuře světa.
Není třeba zdůrazňovat, kterým byl 391etý Bohu menaly čs. sdělovací pro
kážek zlepšení vztahů me věnovat pozornost nejen Knihy jsou nejlepší dlou že čs. účastníci konferen slav Hess odsouzen na 22 středky bez poznámky.
zi oběma vládami. Tyto českým zemím, ale též hodobou investicí v lepší ce byli s průběhem spoko let vězení za vraždu vlast — Česká matice technic
ká zvolila na valné hro
vztahy klesly v poslední Slovensku, nejen Praze, zítřek. Byl vznesen poža jeni. Dostalo se jim vítané ní 721eté matky.
madě čestným členem ne
iobě na nejnižší stupen. ale i Bratislavě. Konkrét davek, aby se trvalo na příležitosti
informovat — Městský soud v Praze stora čs. techniků prof.
odsoudil
401etého
ing.
Vác
Zlepšení je možné, závisí ně bylo doporučeno, aby plnění mezinárodní poš americké vládní představi lava J. na 8 let vězení za ing. Karla Brunhofera,
však především na praž vedle již tradičního klade tovní dohody a jiných tele zodpovědné za formu krádež téměř 7.000 kg ja který se dožil 28. 4. sta
ském režimu a změně je ní věnce na hrob T. G. smluv, jež čs. vláda pode- lování a provádění americ hod na Státním statku v let.
Masaryka v Lánech byl psala, a aby se postupo ké politiky vůči Českoslo Praze 5, které měly cenu — Nová jihočeská obrazo
lo politiky.
Zabýval se též. podrobné podobný obřad vykonán valo striktně podle princi vensku o svých názorech 130.000 Kčs. Další 4 po vá galerie byla otevřena
mocníci (překupníci) do pří muzeu v Netolicích.
itázkou dohody o náhradě americkým velvyslancem pu reciprocity.
a tím nepochybně ovlivnit stali od 3 do 4.V2 roku vě První výstavu v ní bude
sa majetek amerických na mohyle na Bradle, po Celá diskuse byla pečli jejich postoj a budoucí po zení, rovněž nepodmíneč- mít tamní rodák, malíř a
ibčanů a s tím souvisejí kud možno u příležitosti vě sledována a představi- stup. Ukázalo se, že ame ně.
sochař Jaroslav Horký.
cí otázkou československé- nadcházejícího 60. výročí tolé vládních míst, včetně ričtí občané čs. původu a — Koncem dubna se ko — V koncernovém podni
lo zlata. Poslední před- tragické smrti M. R. Šte nového velvyslance, zdů jejich organizace jsou jed nalo v Praze zasedání me ku Vřesová na Sokolovsku
čs.-sovětské ko vznikl z neznámých příčin
lěžná
dohoda nebyla fánika. Bylo doporučeno, raznili, že se jim dostalo notní v názorech na zá zivládní
mise pro hospodářskou požár, který způsobil ško
schválena americkým se- aby v rámci obvyklých rady podnětů a že získali kladní koncepci této poli a vědecko-technickou spo du přes 1 milión Kčs.
návštěv, lobrý přehled o názorech tiky a v požadavku za ob lupráci. Komise určila dal — V Praze se konal V in.
látem, protože kompen- zdvořilostních
sační procento nabízené které nový velvyslanec vy a postoji Američanů čs. novení samostatné, nezá ší postup prací na přípra celostátní sjezd Svazu in
pražskou vládou bylo po konává, nebylo zapomenu původu k americké politi vislé a demokratické Čes vě dlouhodobého progra validů, kterého se zúčast
mu rozvoje specializace a nilo 200 delegátů. Svaz
važováno za příliš nízké. to na církevní představi ce vůči jejich staré vlasti. koslovenské republiky.
kooperace výroby v hlav má nyní 173.400 členů.
Síový návrh je v příprav tele, především kardinála Byla vyslovena naděje, že
(RSČ) ních odvětvích průmyslu, — Dne 27. dubna oslavily
ném stadiu. Pokud nebu Tomáška. Byla zdůrazně
Kladruby 400. výročí tam
ního hřebčína, který je
le otázka kompenzací vy na potřeba využít každé
spolu s jugoslávskou Libízena, není možno při příležitosti ke styku s di
picou nejstarším hřebčísidenty
a
kulturními
pra
stoupit k jednání o zlepšenem v Evropě. Císař Ru
srdečne zve na
ií hospodářských styků, o covníky, jež se režim sna
dolf II. podepsal r. 1579
jmenovací dekret pro prv
íěž má čs. režim mimo- ží izolovat, dále pak nut
ního ředitele hřebčína
;ádný zájem vzhledem k nost reagovat na nehoráz
Bruna z Brettenbachů.
íeustále se zhoršující ho né útoky čs. tisku a roz
— Děkan lékařské fakulty
kterou
pořádá
v
sobotu
9.
června
1979
spodářské situaci Česko hlasu proti Spojeným stá
hygienické Karlovy uni
V SÁLE LITEVSKĚHO DOMU, 44 ERROL ST., NORTH MELBOURNE
tům, jejich představite
slovenska.
verzity prof. dr. V. Víšek,
přednosta II. interní klini
Po úvodních projevech lům a institucím, které
(blízka radnice North Melbourne)
ky fakultní nemocnice UK,
iředstavitelů amerických daleko přesahují, co je ob
Začátek v 7 hodin večer, konec v 1 hodinu
dostal nejvyšší pedagogic
vládních míst přednesli vyklé ve sdělovacích pro
ké vyznamenání — medai
Naší veřejnosti zahraje poprvé kapela Jana Lachuta “Modrá hvězda’’,
sásadní stanoviska mluvčí středcích v SSSR. Uvede
li J. A. Komenského.
Sestry
Křepčíkovy
předvedou
o
přestávce
moderní
balet.
)bou hlavních organizací, ny byly konkrétní případy
— Čs. bezpečnostní orgá
O večeři se postarají naši kuchaři
ny zadržely cizího státního
Ir. František Schwarzen- porušování mezinárodních
příslušníka Khouzaai ali
pod dozorem profesora hotelové školy Roberta Kuny
oerg, místopředseda Čs. dohod čs. režimem v otáz
Azla, který se pokoušel
lárodní rady americké, a ce doručování poštovních
Vstupné včetně večeře $ 12.-, pensisti a studenti $ 10.převézt přes čs. území do
Ir. Mojmír Povolný, před zásilek ze zahraničí. Z
západního Berlína 12 kg
Nápoje všeho druhu k dostání za běžné ceny jako v obchodech
hašiše v hodnotě 2.5 m i
seda . výkonného výboru ČSSR dochází do USA
Rezervování stolů: tel. 306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa), 336-7524 (Košňar)
liónů Kčs.
ítSČ. Oba zdůraznili stáh spousta dopisů a nevyžá
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Starosti s československým
socialistickým
poľnohospodárstvom

Dr. Martin Kvetko

KVĚTEN

1979 (2)

Jarka Vlčková
\
• V den pohřbu B. Smetany, 16. 5. 1884, se konal,
odpoledne na zofiné moravský bazar. Tato akce
vznikla z podnětu moravských studentů, kteří věděli,
jak těžce se dere k životu české divadlo v Brně. Fe :
jetonista české přílohy deníku Politik vyjádřil svoje';
překvapení nad tim, jak rozjaření Pražáci utráceli!
peníze ve prospěch moravského divadla.
j
• Posledním románem spisovatele Františka Kožíka, který se narodil 16. 6. 1909, je vyprávění o ži
votním příběhu malířky Zdenky Braunerove, jemuž j
dal název Na křídle větrného mlýna. Na základě
nových poznatků kreslí Kožík poutavý obraz doby
nového zrodu českého národa, v níž umělci hledali
jeho tvář i zpěv. Na pozadí této doby v prostředí
pražském, pařížském i v samotě v .Roztokách vy-'
vstává před námi obraz sympatické české malířky,
která žila pro myšlenky, vytvářející duchovní profil
demokratické společnosti.
• 17. 5. 1944 zemřela česká překladatelka Milena
Jesenská, o 15 let později český malíř a ilustrátor
Jan Hála, který působil na Slovensku.
% Dne, 4. 11. 1946 byl jmenován pražským arcibisku
pem Josef Beran, rektor kněžského semináře a vla
stenec, který byl pro své smýšlení za nacistické
okupace vězněn na Pankráci, v Terezíně a pak v
Dachau. 19. 6. 1949 se za ním zavřela brána arci
biskupského paláce a nastala léta internace, jež ví-i
céméně skončil odjezd do Říma v roce 1965, kdy
byl papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem, čes
ký primas Josef kardinál Beran zemřel v Římě 17.
5. 1969. Stojí snad za zmínku, že jako historik se
pokoušel určit pisatele Dalimilovy kroniky a vychá
zel ze stáhoviska, že měl blízko k pánům z Ostrve,
jež tolikrát vychvaloval ve své kronice. Domníval
se, jako kdysi Jireček, že Dalimila nutno hledat v
řadách rytířů — laiků řádu johanitů, kteří měli svůj
klášter původně na malostranském břehu vlevo od
Juditina mostu. “Ten názor se mi původně dosti za
mlouval’’, píše Beran, “zejména když jsem nalezl.. .
mezi maltézskými převory jakéhosi Havla z Lembeřka,” Beran se totiž snažil dokázat, že Dalimil
byl příbuzný blahoslavené Zdislavy.
• Řezbář a sochař Jeroným Kohl zemřel 18. 5. 1709.
Pochází Od něho Medvědí fontána z roku 1689, jež
‘byla přemístěna ze zahrady Slavatovské na Smíchov,
a kašna na 2. nádvoří Pražského hradu. Je autorem
i soch sv. Augustina a sv. Tomáše v kostele sv.
Tomáše n a Malé Straně.
• Architekt Adolf Benš pochází z Pardubic, kde se
narodil 18. 5. 1894. Byl profesorem Uměleckoprůmy
slové školy v Praze, na níž zastával v létech 19471948 úřad rektora. Z jeho provedených prací si za
slouží zmínky budova Elektrických podniků hl. m.
Prahy, státní pavilón na mezinárodní výstavě v Lutychu, budova letiště Praha-Ruzyně.
• Téhož dne roku 1919 zemřel další významný čes
ký architekt Jan Kóula, který byl řádným profesorem
na české technice. Od roku 1892 byl ředitelem
archeologických sbírek Národního musea v Praze.
Výstava jeho děl z oboru užitého umění a výstava
jeho celoživotního díla byla uspořádána v Umělecko
průmyslovém museu v Praze.
• Velkou láskou básníka Bohdana Jelínka v době
jeho studentských let na gymnasiu v Hradci Krá
lové, kde jeho spolužákem byl Alois Jirásek, byla
Gustýnka šolcová, která se však od básníka ihned
odvrátila, když pro nedostatečný prospěch musel od
stoupit od maturitní zkoušky. Gustýnku mu později
nikdy nemohla nahradit poštmistrova neteř v Choltieích
Marie Drobná, jíž připsal poslední verše před svým
úmrtím:
“Tys jedině mi zbyla tu,
tvůj pohled přívětivý,
jak démant svítí ve zlatu,
tys jedině mi zbyla tu
z všech, co jich Pán Bůh živí —
ty jediná!”
Mařenka si je však mohla přečíst až po jeho úmrtí
19. 5. 1874.
19. 5. 1949 zemřel slovenský spisovatel P etr Ji
lemnický, který vstoupil do literatury verši bezručovského ladění roku 1919 v časopise Mladé proudy
(Pokračování na str. 6)

Československé poľnohospodárstvo dokončilo prvú fázu svojej socialistickej prestavby už v roku 1972,
kedy v takzvanom socialistickom sektore (v kotcbozných družstvách a v štátnych veľkostatkoch) bolo
91.6% pôdy. Druhú fázu socialistickej prestavby — konsolidáciu združovanie kolchozov do veľkých pod
nikov — prekonalo do roku 1977, kedy z pôdvedných 12.560 kolchozov s priemernou výmerou kolchozu
381 ha v roku 1959 zostalo len 1.813 s priemernou výmerou 2.447 ha.
Ale ani po tejto organizačnej konsolidácii neubudio starostí s poľnohospodárstvom. V posledných troch
rokoch totiž socialistické poľnohospodárstvo nesplnilo výrobný plán a tým rušivo "zasiahlo do celkového
vývoja československej ekonómie". Dôkazom zvyšujúcich sa ťažkosti v poľnohospodárstve je tá skutoč
nosť, že režim venoval pozornosť problémom poľnohospodárstva nedávno na dvoch konferenciách: na
zasadnutí ÚV KSC, ktoré sa konalo 22. marca a na IX. sjezde kolchozných družstiev, ktorý sa konal
v Prahe 9. až 11. apríla 1979. Podľa oznámenia Rudého práva z 23. marca rokoval ÚV KSČ o "ď al
ších úlohách poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu". Na koíchoznom zjazde rokovali o "ď al
šom všestrannom rozvoji nášho socialistického poľnohospodárstva a života na dedine".
Je tu teda príležitosť pripomenúť si niečo o poľ dukcii a v r. 1947 - bola v Československu veľká ne nohospodárskej politike KSČ, o tom. ako previedla úroda. Tak sa darí propagande režimu tieto výsled
socialistickú reorganizáciu poľnohospodárstva a aké ky efektívne prezentovať. Udáva napríklad, že keď
sú doterajšie výsledky tohoto podujatia.
vezmeme index poľnohospodárskej výroby v roku
Hneď po skončení druhej svetovej vojny v roku 1948 za základ — iOO, tak v roku 1972 bol tento index
1945 sa KSČ sústredila na politické získanie roľníctva. 179.5. Ale ináč vypadá situácia, keď sa výsledky
Pri príprave novej pozemkovej reformy sľubovala koiehozného poľnohospodárstva prirovnajú k výsled
prídel pôdy drobným roľníkom do trvalého vlastníc kom československého poľnohospodárstva pred íl.
tva. Rozdelila dedinu na malých, stredných a vel  svetovou vojnou.. Keď porovnáme výrobu s rokom
kých roľníkov. Majetok väčších roľníkov sa rozhodla 1936 a berieme ju za základ — 100, tak sa do roku
oklieštiť ešte pred komunistickým pačom a Gottwald 1977 zvýšila výroba len o 47.8%, teda index je 147.8.
vtedy dával roľníkom radu, aby "hnali z dedmi svin Pritom živočíšna produkcia vzrástla do roku 1977 ešte
ským krokom každého, kto ich bode s tra s ť s kol menej, len asi o 25.8%.
chozmi, pretože vraj kolchozy sa v Československu
Je pritom zaujímavé, že pokiaľ sa týka rastlinnej
tvoriť nebudú” . Ale tento prísľub platil Jen do IX. výroby kolchozná výroba dosiahla určité úspechy v
kongresu KSČ, ktorý sa konal v m áji ISIS a na kto produkcii obilia, teda v sektore extenzívnom, ale do
rom Gottwald vyhlásil: nebude n nás socializmus cielila za uplynulých 30 rokov len nepatrné zlepšenie
bez socialistického poľnohospodárstva.
v produkcii tých výrobkov, ktoré vyžadujú viac ľud
Po IX. kongrese KSČ začala brutálna ko-lektiviza- skej práce a väčšej pozornosti zo strany hospodára.
cia, ktorá sa tvrdosťou metód a surovosťou proti Tak napríklad hektárový výnos cukrovky sa za 30
roľníckemu ľudu rovnala poviestaej sovietskej ko rokov zvýšil z predvojnových 28.58 ton len na 33.90
lektivizácii. Veď konečne jej heslom bolo: Sovietsky ton. Pestovanie kvalitných krmovín a produkcia se
zväz — náš vzor. Poľnohospodárska, politika KSČ, na zaznamenáva opačný vývoj, z hektára lúk sa do
ktorá sa do roku 1948 obracala n a dedinu s heslom cieli teraz menej ako v roku 1936.
“spojiť sa s malým roľníkom a oprieť sa o stred
V živočíšnej výrobe sa dosiaľ nepodarilo docieliť
ného gazdu”, po roku 1949 vyhlásila stredného roľ predvojnový výsledok v tom odvetví, kde starostiníka za kulaka a teda za občana bez práv. A k to lovosť o výrobu musí byť intenzívnejšia, napríklad
muto strednému roľníkovi sa aj tak chovala: odopre v chove dojníc. Ešte dnes je v československom so
la mu nákup výrobných prostriedkov (poťmíiospodár- cialistickom poľnohospodárstve takmer o 500 tisíc
skych strojov, pohonných hmôt, hnojív, oav) a pred dojníc menej ako bolo v rokoch 1934-38.
písala mu neúnosne vysoké povinné dodávky poľ
V dôsledku týchto relatívne nízkych úspechov musí
nohospodárskych výrobkov, aby 1» pre nemožnosť
dnes
Československo dovážať ďaleko viac potravín
splnenia týchto dodávok prenasledovala, zbavila slo
body i majetku. Takzvané verejné súdy s kulakmi a poľnohospodárskych výrobkov ako sa dovážalo
boli v rokoch päťdesiatych na dennom poriadku už pred II. svetovou vojnou a to najm ä ak režim chce
aj preto, aby tak zastrašili aj tých malých roľníkov, aspoň čiastočne akosi uspokojiť zvyšujúce sa nároky
obyvateľstva na životnú úroveň. V r. 1937 bola bi
ktorí by boli tiež vzdorovali násilnej kďektívizácíi.
lancia československého zahraničného poľnohospodár
Tento tragický vývoj v československom poľnoho skeho obchodu stratová 608 miliónmi korún, ale v
spodárstve trval až do roku 1961 a toto obdobie ro r. 1969 bola stratová 2.757 miliónmi korún. Za týchto
kov (1950-1962) je aj obdobím veľkého úpadku poľno okolností je KSČ v rozpakoch, čo skôr od poľnoho
hospodárskej výroby v Československu.
spodárstva požadovať. Boj o sebestačnosť v obilí sa
Po tejto násilnej konsolidácii začala sa poľnoho vedie už niekoľko rokov, ale je otázka, či plán obil
spodárska výroba postupne zotavovať. Propaganda nej produkcie v súčasnom päťročnom pláne bude
režimu však dnes predkladá pohádkové úspechy čes splnený.
koslovenského socialistického poľnohospodárstva, pre
V živočíšne produkcií sa plán plní ešte ťažšie. V
tože manipuluje so štatistickými údajmi tak. aby
tieto pohádkové úspechy boli zjavné. P ri týchto šta živočíšnej výrobe sa kolchoznému poľnohospodárstvu
tistických údajoch vychádza zo stavu výroby v roku dosiaľ podarilo vykázať určité úspechy len v pro
1948, teda zo stavu, aký bol v československom poľ dukcii bravčového mäsa a čiastočne v produkcií
(Pokračovanie na str. 6)
nohospodárstve tretí rok po skončení vojny, ktorá
zanechala veľké stopy na poľnohospodárskej pro•
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZÁMOŘÍ I V AUSTRÁLII
ZLOBÍ
VÁS
OČI ?
N C TRAVSI
Bolí Vás hlava ?
14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3804
Noste brýle od
OP TA
(roh Arthur Street)
Informujte se u nás o podstatně snížených
cenách letenek do Evropy a Ameriky
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem, lodí, autem — včetně ubytování, plného za •
opatření, místních informací
obstaráme ®
Capitol House, 113 Swanston St.,
potřebné doklady (pasy, viza atd.). Při organi- •
Melbourne (vedie kina Capitol) — 8. poschodí
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi g
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu •
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných®
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
g
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
(česky neb slovensky)
•
v nutných případech i telegraficky.
NA PANÍ E. WOLKovou
•
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
Telefon 267-3177,
ale v sobotu je zavřeno.
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
g

j

O PT O

M . SL 1379

HLAS

DOMOVA

Přehled bojů o nápravu v Radě
Alois Rozehnal
S n a h ,o nápravu poměrů v Radě svobodného Československa je už tak stará, že se úmyslně nebo
äuezdécné zaměňuje věcné hledisko veřejné politické instituce za osobní hledisko některých jejích funkciommřá.. Názorným příkladem takového spleteni věcných a osobních hledisek jě také dopis z 8. března 1979,
***** dr. Bohumír Bunža rozeslal bývalým poslancům Československé strany lidové, aniž by vzal v
wrafeu podstatu sporů o nápravu poměrů v Radě.
1. VZNIK SPORŮ
sxeciKem, oorátu se proto na preciseamccvo rts c ve
Dr. Jiří Horák nabízel mně v telefonickém rozho scnuzj. z. J.A. i»(b se zauosu o umicem KnaKy omiu
voru členství ve Výkonném výboru RSc a reagoval nepříslušným orgánem rtauy. nue oyu pravnuci, auy
s a některé mé námitky zpusonem uvedeným v mém zavčas upozornili, ze: a ; jean an i preuseameiva je
áorase z 10. prosince 1977 (adresovaném jemu a za zmatecne, procoze jako vyKO-rmy organ Si osoouje pra
sáném v opise bývalým poslancům CSL), v němž vomoc soutuc, Která je vynrazena zviascmmu organu
cestneůo souuu (či. a a I í spornycn stanov z r. ia<ěj.
%’jo uvedeno zejména:
J á jsem politicKý vědec . . . V zastupitelstvu Rady oj i\a čerem svete — jak v ooiasti zvykoveno, taK
je řaaa chytrých právníků, ale ani jeden z nich ne psaneno prava — piati zasada raaneho procesu (aue
přišel na námitky Vašeho druhu a všichni souhlasili process), poaie niž ODžaiovany je nevmnen, aoKuct
není pravoplatně uznán vmym. c) V civilizovaném
s naším výkladem stanov.
Dr. Jiří Horák ve svém posledním výkladu sta světe piati zasaaa siyseni oožaiovaneho (audiatur et
nov: Negativní kritika Radě nepomáhá (Hlas domo aitera p a rsj, aie oozaiovany pyl odsouzen oez sly
va. 5. II. 1979) znovu zahájil debatu, kterou jsem šeni v nepřítomnosti (in absentia).
Dr. Jiří Horák jako nový znalec ústavního práva
skončil v závěrečné bilanci: Demokracie na cestě
z Rady (HD 18. XII. 1978). Staré omyly doplňuje proKazuje nedostatek znalostí základního rozdílu me
novými a znovu hlásá právní bludy založené na anglo zi právem zvykovým a pozitivním, Když praví v
saském právu zvykovém (Common Law), jež byly článku Negativní Kritika Radě nepomáhá (HD, 5.
rozvedeny v mé odpovědi Rozdíl práva v Radě (HD ií. 1978):
Americká ústava neříká nic o tom, že Nejvyšší soud
5. m . 1979 a 19. III. 1979).
Politický vědec osiřel ve svých bludných právních by měi právo rozhodovat o ústavnosti zákonů. A
teoriích, jež žádný právník nemohl podporovat. Ale přeci dnes se těžko ve Spojených státech najde oso
právníci v Radě stejně mlčeli, když šlo o nápravu ba, která by toto právo ústavní americkému Nejvyšstarých a nových chyb v Radě. Neozvali se ani, když šímu soudu odpirata. Stejně tak americká ústava ne
jednomyslným usnesením předsednictva RSč z 2. říká nic o existenci kabinetu či politických stra n .. .
Nikde není řečeno, že v ústavách — tedy i ve
září 1978 byla má konstruktivní kritika zkroucena na
negativní a odmítnuta jako útok a invektívy. (Tisko stanovách — všechno musí být přesně vyloženo . ..
Ještě větší obtíže by dr. Rozehnal měl při svém vý
vá Zpráva IV/18, 4. XI. 1978).
Kde byli přátelé z ČSL, k tomu dr. Bunža v roz kladu, co je právní či ústavní v případě britské
ústavy . . .
pacích ve svém, dopise z 20. X. 1978 uvádí:
Jak by dr. J. Horák mohl znát základní roz
Nemohli jsme zabránit krátkému usnesení, které
po delší debatě navrhl dr. Horák, že se Tvůj článek díl mezi právem zvykovým a pozitivním, když nezná
Proč je Rada bez příbytku (AL 1. IX. 1978) odmítá, základy anglosaského práva podle amerických pra
protože tvrzení v něm uvedená neodpovídají skuteč menů:
Základní lidská práva, která jsou zajištěna v ústa
nostem.
Nemohli prý zabránit krátkému usnesení, ale sám vě (federální nebo státní) se dále odvozují z anglic
je nesprávně hájí. Jak mu bránili, když bylo jedno kého obecného práva (Common Law), na němž je vy
myslné? Hlasovali pro odsouzení, ačkoliv ani jedno budován americký právní řád. (Henry Poor: You and
z mých tvrzení nebylo vyvráceno a všechna byla the Law; New York. 1973, s. 25 a n.; Mirkin Guétsévitch: Les Constitufions européennes, Paris; Hlas
správná a odpovídala skutečnostem.
domova, 5. m . 1919).t
2. UMLČENÍ KRITIKY
Správnost mých závěrů potvrzuje prof. Fr. Weyr,
Dr. Jiří Hprák od začátku vede záměrný útok, je
hož cílem je'um lčet kritiku. Tato taktika byla roz o němž uvádí prof. Vratislav Bušek ve svém anglic
vedena v mém pojednání Mravnost ve veřejném ži kém osvědčení z 28. června 1950 zejména:
Profesor ústavního práva František Weyr vyzval
votě (HD, 29. V. 1978):
Činnost veřejných institucí podléhá veřejné kritice, A. Rozehnala, jehož odborné kvality jako právníka
jejímž cílem je náprava nedostatků a kterou nelze znal velmi dobře, aby vypracoval pojednání o ústav
nepřátelsky_ označovat za útok. O měsíc opožděná ních kontrolách moci zákonodárné, vládní a výkon
zpráva RSČ z 15. IV. 1978 o zasedání výkonného né. Po jeho uveřejnění chtěl prof. Weyr ustanovit
výboru ve dnech 18. - 19. března 1978 uvádí však o A. Rozehnala mimořádným profesorem (Assistant
Prof.) ústavního práva na právnické fakultě Masary
této kritice v referátu gen. tajemníka zejména:
kovy
university v Brně. Politické události byly jedi
J.
Horák podal povšechnou zprávu o odezvě Rady
v exilové veřejnosti a tisku, pokud jde o legalitu ným důvodem, proč tento záměr nebyl proveden . . .
od r. 1974, o porušování stanov. Horák jménem od 3. BĚDA SKUTEČNOSTEM
stupujícího výboru tyto útoky vyvrátil a odmítl.
Definice jsou údělem právníku, jejichž úkolem je
J. Horák mohl odmítnout jen to, co jménem svým zjistit, zda daná skutková podstata splňuje vymezeně
nazval útoky, ale nic nevyvrátil na správnosti tvrze znaky daného pojmu. Zásluhou definice je společný
ných skutečností. Nespokojen s tímto osobním vý(Pokračování na str. 10)
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KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd,
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 Hígh Street, Kew, Vic

Tel. 8617178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd. , zastávka č. 38
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J e d e t e do M e l b o u r n e ?
Pohodlné ubytování v centru města za mírné ceny
■

MOTEL — PRIV. HOTEL

SPENCER
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

Draci z ráje
Jiří Sýkora
Jednou z nejpopulárnějších knih z oblasti litera
tury faktu je práce amerického astronoma Carla
Sagana “The Dragons of Eden” — Draci z ráje,
kterou vydalo nakladatelství Random House. Tato
kniha byla v minulém roce několik měsíců na prv
ním místě žebříčku nejprodávanějších knih. Svědčí
to o rostoucím zájmu amerických čtenářů o vědec
ká díla podaná populárním způsobem. Saganova km-,
ha má podtitul “Úvahy o vývoji inteligence člově
ka’’. Autor knihy přednáší na Corneilově univerzitě;
hned na začátku své práce sice upřímně upozorňuje
na to, že se jeho kniha týká oblasti vědy, jež není
jeho specialitou, ale na kvalitě jeho knihy to není
znát. Sagan sleduje předmět svého zkoumám se za
svěceným úsilím, humorem a osvíceným pohledem
n a genetiku a vývoj lidské inteligence. Píše napří
klad: “Zhruba před třemi sty milióny let vzniknul
organismus, jenž poprvé v historii světa měl více
informací v mozku než ve svých genech. Byl to
pravěký plaz, kterého bychom z našeho dnešního
pohledu pravděpodobně neoznačili za příliš inteligent
ního. Avšak jeho mozek byl symbolem změny v hi
storii života. S příchodem ssaveů a lidoopů došlo k
dalším dvěma významným stupňům vývoje. Většina
historie života může být popsána jako postupné a
dosud nedokončené převládnutí významu mozku nad
geny . . . ”
Sagan poznamenává, že inteligence není omezena
pouze na člověka, ale platí i pro nejnižší formy ži
vota, jež mají vždy alespoň nízkou známku inteligen
ce. Profesor Sagan učinil toto pozorováni:
“Vlastnost, která je téměř výhradně výsadou člo
věka, je schopnost abstraktních asociací a úsudku.
Zvídavost a nutkání řešit problémy jsou nejvýznam
nějšími emocionálními znaky našeho druhu; zcela
pochopitelně jsou mezi lidskými zájmy matematika,
věda a technika, hudba a umění — což je poněkud
širší oblast zájmů než jakou obvykle kryje termín
‘humanitní vědy’ ..
V kapitole o historii a evoluci inteligence člověka
se profesor Sagan zabývá tím, jak lidský mozek
pracuje, proč jsme, jací jsme, a jaký vývoj čeká
člověka v budoucnosti.' Vývoj lidské inteligence po
kračuje, tvrdí profesor Sagan:
“Pokud je nám známo, porod je provázen bolestmi
pouze u lidí. To musí být způsobeno jedině tím, že
se neustále zvětšuje obsah lidského mozku. Dnešní
člověk má mozek dvakrát větší než jeho dávní před
ci. Porod je bolestný proto, že růst lidské lebky a
mozku je neobyčejně rychlý . . . ”
“Zdá se,” píše dr. Sagan, “že nedojde-li k nějaké
přírodní či člověkem způsobené katastrofě, pronikne
lidstvo zcela jisté hluboko do vesmíru. Nové světy,
které tam objeví, mohou velmi pravděpodobně ob
sahovat inteligentní formu života, která bude na
stejné výši jako obyvatelé Země nebo bude dokonce
i vyspělejší . . . Pokračování . vývoje lidstva,” tvrdí
profesor Sagan, “ba dokonce sama jeho existence
může zcela dobře záviset na tom, jak dalece bude
me- schopni se s těmito novými formami života do
rozumět . . . ”
Profesoru Carlu Saganovi je 44 let, ale vypadá nej
méně o 15 let mladší. Za svou úspěšnou knihu “Dra
ci z ráje” , v níž vysvětluje některé vědecké otázky
populárním způsobem, dostal Pulitzerovu cenu.
(Pokračování se str. 6)
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Starosti s polnohospodárstvom
(Pokračovanie zo str. 4)
mlieka a vajec. Neúspech však vykazuje najdôleži
tejšie odvetvie živočíšnej produkcie: chov hovädzie
ho dobytka.
Rovnako ťažké sú problémy pri zvyšovaní produk
cie plodín, ktoré si vyžadujú intenzívne polárenia a
lepšiu starostlivosť zo strany pracovníkov ako sú
cukrovka, kukurica, zemiaky a kvalitné krmoviny.
Až doteraz sa ukázalo, že keď sa niečo dokázalo v
jednom sektore, tak len na úkor iného sektoru vý
roby. Skrátka socialistických poľnohospodárov v
Československu tlačí topánka všade. V komunistic
kom systéme je poľnohospodárstvo všade skúšob
ným kameňom kádrovej politiky. Komu je ono zve
rené a kto neuspie, ten na to osobne doplatí. Niet
preto divu, že aj s prideľovaním referátu na ÚV
KSČ, alebo na rôzne kogresy sa teraz manipuluje
opatrnejšie a tak, aby neutrpel na prestíži ten, koho

(Pokračování se strany 4)
a prvotinou Devadesátdevět koní bílých, autobiogra
fickým příběhem, jenž byl silně ovlivněn dobovým
expresionismem a bouřlivým kvasem poválečných
let.
• 20. 5. 1879 zemřel Petr Michal Bohúň, význačný
slovenský malíř, jehož tvorba je úzce spjata se štú
rovským hnutím a této orientaci zůstal umělec věrný
až do své smrti.
• F. X. salda se v třetím ročníku svého Zápisníku
zabývá kritikou tehdy mladého literárního kritika
Pavla Fraenkla, který vydal brožurku “K vývoji
novodobé české literární kritiky”. Pavel Fraenkl se
narodil 20. 5. 1904 v Hradci Králové a v roce 1927
se stal knihovníkem Universitní knihovny v Brně.
Byl znalcem literárního procesu devadesátých let,
jemuž jsou věnovány jeho nejlepší literámě-historické
práce. Na počátku roku 1940 emigroval z rasových
důvodů do Norska, kde posud žije, a kde přednášel
SHIATSU JAPANESE MASSAGE CENTRE
jako docent na universitě v Oslo o světové litera
tuře.
Japonský personál —
• V roce 1900 se splnil Mařatkův sen — spolupraco
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
val s Rodinem v jeho ateliéru v Paříži. Rodinův
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
vliv je již znát na jeho pozdějších pracích, ať je
%pondělí s€ pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
to Tlustá žena. Opuštěná Adriana nebo španělská
5TUD10
32,
tanečnice Carmen. J. Mařatkovi vděčíme za to, že
byla v Praze roku 1902 uspořádána velká výstava
Upper Plaza, Southern Cross Hotel,
Rodinova díla. Mistr věnoval tehdy Praze na památ
Melbourne. Telefon 63-7782
ku krásný odlitek svého Kovového věku. Jedním z
nejlepších Mařatkových portrétů je busta Antonína
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prof.
Dvořáka, a asi by nikdy nebyli vznikli Vltavští le- ;
Dr. Přerovského n a Karlově universitě v Praze.
daři, kdyby nebylo malíře Antonína Slavíčka, který
mu v nouzi vypomáhal. Sochař Josef Mařatka se na
rodil 21. 5. 1874.
• Zakladatel slovenského moderního malířství Gustav
Malý se narodil 21. 5. 1879 a o deset let později český
malíř Jan Trampota, který studoval u E. Dítěte a I
J. Preislera. Vytvořil malířské dílo, které patří svou
(Pokračování se str. 5)
jemnou barevností do koloristické větve českého kraPřed časem vyšel o autoru knihy článek v New
jinářství.
• 21. 5. 1974 zemřel člen činohry ND v Praze, fil York Times. Dr. Sagan v něm vzpomíná na to, že
mový herec Jaroslav Marvan, který přes začátky se o záhady vesmíru začal zajímat již ve svých de
zřetelně karikaturního herectví vyrostl ve svérázný ' seti letech. Už jako chlapec byl přesvědčen, že musí
herecký typ, o čemž svědčí jeho role v Binovcově být život i jinde než na Zemi. Byl vášnivým čtená
filmu Městečko na dlani, y Innemanově Karel Hav řem utopistických románů, příběhů a obrázkových
líček Borovský i v Podskalského Noc na Karlštejně. seriálů. Prvním jeho autorem byl Edgar Rice Bur
• Český lékař a botanik Jan Pohl zemřel 22. 5. 1834. roughs, který je v Československu a všude na světě
V létech 1817-1821 podnikl výzkumnou cestu do Bra znám jako autor Tarzana, ačkoli jinak psal většinou
zílie a v létech 1827-1831 vydal obrazové dílo o bra utopistické romány. Jeden z nich, který pojednával
zilské flóře. Pokusil se o sepsání i české flóry v o životě na Marsu, sí dr. Sagan dodnes pamatuje.
Již tenkrát sice přišel na některé technické nepřesno
knize Květena Čech.
• 22. 5. 1939 skončil svůj život sebevraždou spisova sti, ale to vlastně pouze podnítilo jeho zájem o vě
tel Jiří Mahen. Po absolvování filosofické fakulty decké vysvětlení vesmírného života. Dr. Sagan je
v Praze působil jako středoškolský profesor v Hodo dodneška spisovateli Burroughsovi vděčen za to, že
níně a v Přerově. Roku 1910 odešel do Brna, kde probudil jeho fantazii, zájem a zvědavost. S postu
hlavně po světové válce rozvinul mnohostrannou kul pem času a většími vědomostmi si začal vybírat a
turní činpost jako novinář, divadelník a knihovník. nakonec se dostal k těm nejlepším spisovatelům uto
Od ro k u ' 1921 až do konce života byl knihovníkem pistických příběhů, jakými jsou například Ray BradMěstské knihovny v Brně, již před válkou zastával bury, Algís Badry. Theodor Sturgeon, Issac Asimov
funkci dramaturga v tamním Zemském divadle. Ma a mnoho dalšaeh. Mnozí tito autoři jsou zároveň sku
hen, vlastním jménem Antonín Vančura, pocházel z tečnými a vynikajícími vědci.
V zásadě je dr. Sagan názoru, že věda sama je
Čáslavi, kde jeho otec byl pekařem, který pocházel
ze staré evangelické rodiny, k níž náležel i spisovatel mnohem zajímavější, než ten nejlépe napsaný pří
Vladislav Vančura, Mahenův synovec. Nejsoustavněji i běh. A uvádí některé objevy, které byly učiněny
se věnoval Mahen dramatice, v níž spočívá těžiště za uplynulá desetiletí: existenci částic, které bez po
jeho díla. K nejživějším jeho pracím patří Ulička tíží procházejí í tou nejpevnější hmotou; pohyb kon
odvahy a Nasredin čili Nedokonalá pomsta.
tinentů; vyschlá řečiště řek na Marsu, jež byla po
• 22. 5. 1974 zemřel spisovatel Václav Prokůpek, važována za uměle vybudované kanály; objev, že
jenž patřil mezi ty české spisovatele, které komuni opice — šimpanzi — jsou schopni naučit se řeči a
stický režim odsoudil k dlouholetým žalářům. Jeho vytvářet nová gramatická pravidla; existence děrodná obec Dolení Lochov na Jičínsku a její okolí j dičných informaci obsažených v jedné molekuli. Jak
je dějištěm jeho románu Zakryto slzami. Prokůpek dr. Sagan říká — před pravdou vědy veškerá fan
byl vedle Josefa Knapa a Františka Křeliny nej tazie bledne. V oblasti výzkumu vesmíru jsou dnes
významnějším představitelem českého literárního ru- spisovatelé vlastně pozadu za skutečností, tvrdí dr.
ralismu, k jehož prósám patří již v roce 1930 vydaný Sagan. Avšak podle mnoha autorů, kteří povzbudili
lidskou fantazii, byly pojmenovány například krátery
román Marie a o rok později Ve stínu hor.
• 23. 5. 1859 se narodil malíř Jaroslav Věšín, pro na Marsu, takže tím byl jaksi splacen dluh.
fesor malířské školy v Sofii, jenž byl z prvních pě
O výzkum vesmíru panuje na amerických vyso
stitelů národopisné malby krojů. Gabriela Preisso- kých školách nesmírný zájem, říká dále dr. Sagan
vá převedla dokonce do literatury malířský motiv to a dodává: Jsou to oni, mladí lidé, kdo budou žít
hoto prvního kronikáře Slováků. Rozvinula jeho obraz v budoucnosti, které se my již nedočkáme. V sou
“Začátek románu”, popularisovaný barevnou repro časné době není na světě jediné země — včetně Spo
dukcí. Představoval setkání maďarského šlechtice se jených států — která by obstála ve světě, jak bude
slovenskou dívkou na lesní pasece.
vypadat za sto či dvěstě let. Avšak dnešní americ
• Operní režisér Ferdinand Pujman se narodil 23. ká mládež již vyrůstá s novými autory nových uto
5. 1889. Od roku 1921 působil v ND v Praze, s R. I. pistických románů a většina desetiletých dětí do
Malým redigoval sborník k padesátinám F. X. Sal konce čte spíše vědecká pojednání a odborné časopi
dy. Jako estetik se zabýval rozbory staročeských ná sy. Začínají se již přizpůsobovat novému věku a vů
boženských her středověkých, v nichž shledával ob bec by je například nepřekvapilo, kdybychom třeba
doby s komposicí mešních obřadů. Uměl dokonale zítra dostali zprávu od inteligentních bytostí z ně
(Pokračování na str. 8)
jaké jiné planety.

Draci z ráje

ešte nemožno odkrágľovať. Preto nepridelili tento
významný referát na poslednom zasadnutí ÚV KSČ
v marci t. r. ani Husákovi, ani štrougalovi, alebo fe
derálnemu ministrovi poľnohospodárstva Nagrovi, lež
len kandidátovi na členstvo v predsedníctve strany
Jakešovi. Ten hovoril o veľkých socialistických úspe
choch, ale potom prišiel s tvrdou kritikou a vytýkal
najmä to, že niektoré kolchozy dosahujú dobré vý
sledky zatiaľ čo iné za rovnakých výrobných pod
mienok majú výsledky veľmi slabé. Husák kritizoval
riadenie poľnohospodárstva a upozornil, že na osoby
v riadení poľnohospodárskej politiky ÚV KSČ a v
kolchozných podnikoch si treba posvietiť teraz pri
revízii legitimácií.
Na kolchoznom zjazde prekvapil predseda vlády
Štrougal, ktorý zdôraznil, že malý sektor záhumien
kovej výroby v posledných rokoch značne zaostal a
že v záujme socializmu, aby sa. tu urobila náprava
a aby sa malému súkromnému sektoru venovala aj
zo strany vlády väčšia pozorsosť ako dosiaľ. Spo
menul, že ešte v r. 1970 dodávali súkromní výrobci
na verejné zásobovanie 25% mäsa, 10% mlieka a
značné množstvo hydiny. Teraz poklesol príspevok
súkromných producentov v mäse na 10% a v mlie
ku na 3.5%. štrougal, ktorý kedysi tiež nemal dobré
slovo pre súkromných roľníkov a ktorý sa ako pred
seda Krajského národného výboru v českých Budejoviciach zaslúžil o brutálne prevedenie kolektivizácie
v južných Čechách a na tom si založil politickú ka
riéru, tvrdí dnes, že súkromná produkcia je dôle
žitá a že je v záujme socializmu ju ' podporovať. Do
poručil tiež, aby kolchozně družstvá a štátne statky
prenajali súkromníkom tú pôdu, ktorú nemôžu obro
biť. To je hádam jediná senzácia z IX. zjazdu druž
stevníkov, ktorého sa vraj zúčastnilo okolo 1.200 de
legátov.
(Písané pre Czechoslovak Newsletter, Naše snahy
a Hlas domova)
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JAK TRÁVÍ MUJ OTEC
PRACOVNI DOBU
(Domácí úkol Josefa Klohníka na dané téma)
Jaroslav Kujeba

Můj soudruh otec je zaměstnán v pražské pobočce
Vysoké školy bačovské v Bratislavě jako vedoucí sta
tistik. Je to muž velmi vtipný a hlavně přesný, což
se projevuje hned od .rána, ježto do úřadu chodí
včas. “To je, Josefe, eminentně důležité,’’ říká, “pích
nout ráno přesně v půl deváté. Není, Josefe, lepší
ho důkazu o exkvizitní pracovní morálce,” říká.
Potom pracuje neúnavně do dvanácté. “Má práce
je,” říká, “sice zbytečná, pro naše společenské zří
zení však enormně významná. To není jen přesný
součet nepřesných čísel,’’ říká, “to jsou i jiné úko
ny, které nemají zdánlivě se statistikou nic společ
ného. Ale jen zdánlivě,’’ říká, “neb jsme vysoké
učiliště, které vyžaduje maximálně erudovaných sil.
Josefe, od vrátného až po rektora. Někdy ss mi:
Josefe, zdá,” říká, “že je vrátný vzdělanější než
rektor,” Z toho, co mi o své práci můj soudruh otec
říká, nabývám dojmu, že nebýt statistika Josefa
Klohníka otce, už dávno by se u nás reálný socia
lismus zhroutil. On to jaksi pořád zadržuje. S vy
pětím všech svých soudružských sil. Abych jeho za
sluhy zkonkretizoval, reprodukujú nyní doslova jeho
raport o včerejším dni:
“Přišel jsem jako obvykle punktum v půl deváté.
Podle předpisu jsem píchl a neprodleně jsem se
odebral do kanceláře, vyměniv si na chodbě s ně
kolika spoluzaměstnanci názory na internacionální i
domácí politiku. Spolu jsme odsoudili, Josefe, kapi
talistické země, které se stavějí proti popravám v
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Ota Filip: Valditýn a Lukrecia (68 Publishers, Toronto 1979)
Vladimír Skutina: Svět jako skleněná duhová kulička (Konfrontace, Curych 79)

Pražské baroko

Dvé ohlédnuli do minulosti
Jsou knížky, které by bezpochyby vyšly za normálních okolností, v možnosti
širokého rozptylu mezi čtenáře. Ale exil je situace abnormální a proto by se
měly na rukopisy, o jejichž vydání se uvažuje, přikládat přísnější měřidla.
Tím nechci říci, že by obě dílka, která dnes recenzuji, neměla přijít do rukou
čtenářů, neměla by se jim však dávat přednost před literárně závažnějšími
pracemi, které bezpochyby v šuplatech exilových nakladatelů dřímají. Opačná
praxe se projevuje v poslední době stále častěji. Z pochopitelných důvodů: exu
lanti kupují jména, nikoli knihy. Čím — ať z jakéhokoli důvodu — populár
nější autor, tím jde jeho kniha víc na odbyt. Vlastně se tedy nakladatelům ne
můžeme divit: musí uvažovat komerčně. Jenomže: poslouží tím tomu vyššímu
principu, pro který vznikla . .. ?
Otu Filipa známe jako
barda ostravského tyglíku,
v němž se prolínaly různé
národnosti v pestrou smě
sici, jejíž bizardnost vy
stupňovala druhá světová
válka a poměry krátce po
ní. Nedávno vydala Kon
frontace znovu jeho nej
lepší román “Cesta ke
hřbitovu’’, o kterém jsem
referoval, když před lety
vyšel německy (příleži
tostně se k této závažné
sáze vrátím). “Lojzek Lapáček” (Index) už byl
pouhou obměnou “Cesty”
a druhý díl už jenom
shrnoval — podobně jako
“Poskvrněné početí!’ (To
ronto) — epizody téměř
dikobrazí, vhodné snad ja
ko vyplň do novin, ale
slabé na knižní vydáni.
“Blázen ve městě” (Kon
frontace) byl mnohem in
tenzivnější
a
formou
zvláštní.
V novele z počátků ka

riéry Albrechta z Valdštejna (kterého Filip na
zývá ne docela historicky
správně Valdštýn) se od
vrací od obou dosavadních
tématických kruhů — a
sahá do prvních let 17.
století.
Romanopisec, zpracová
vající historickou látku, se
může odchylovat od histo
rických faktů jen v nerelevantních
drobnostech.
Základních zjištění by se
však měl držet. Jak si po
této stránce počíná Filip?
Zápletka jeho románu
spočívá v tom, že Valdštejn znal v době sňatku
s Lukrecií Nekešovou (ni
koli Nekšovou) horoskop,
který mu sestavil Kepler.
Golo Mann však ve své
rozsáhlé Valdštejnově bio
grafii dokazuje, že Kepler
sice horoskop vyhotovil
rok před svatbou na Vse
tíně, že ho však Valdštejn
dostal do rukou z nějaké

Íránu a za invazi tanzanských vojáků do Ugandy.
Začal jsem, přijda do kanceláře, Josefe, cítit únavu.
Čtvrthodinová cesta pražskou tramvají jednoho zcela
vyčerpá. Bylo mi třeba povzbuzení. Dal jsem příkaz
uvařit kávičku pro celé své oddělení. Kávu ovšem
nelze pít v chvatu. Závodní lékař tvrdí, že příliš
rychlé požívání kávy je agar-agar pro žaludeční vře
dy. Pijíce kávu, Josefe, neskládají ovšem statisti
kové ruce v klín. Řeší otázky, které hýbají táborem
míru. Včera jsme, Josefe, například experimentovali:
kolikrát se dá ohnout kancelářská sponka, než ^se
zlomí. Tak jsme si kladli otázku. Po dvou hodinách
usilovných experimentů jsme zjistili, že sponka čs.
výroby snese 25 ohnutí, kdežto sponku americkou
můžeš ohnout toliko 23krát, než je ve dví. Tím jme,
Josefe, dokázali světové veřejnosti, že naše výrobky
předčí o tři pětadvacetiny zboží zahraniční. Hlásili
jsme tento potěšující výsledek okamžitě na "CrV KSČ
a soudruh Biľak byl tak nadšen, že se rozhodl napsat
druhý díl knihy “Pravda zvítězila” , věnovaný roz
dílům společenských pořádků, jak se manifestují pro
dukcí kancelářských sponek. Zbytek dopoledne jsme,
Josefe, věnovali oslavě tohoto radostného fenoménu,
vykoupeného houževnatou prací kolegů, která se ^u
některých méně otužilých projevila tak tragicky, že
po několika málo sklenkách hořčáku upadli únavou
pod stůl a neprobudila je ani sborová hymna zbýva
jících statistiků “Cítím ve svém statistickém kříží,
že se revoluce světa blíží”, ani jejich kolektivní od
chod do menzy na oběd. Já ti řeknu. Josefe, při
takovýchhle hromadných akcích se dme má sociali
stická hrud’. Tu se totiž. ukáže, co statistik dokáže.
Druhým mým potěšením je, Josefe, skepse. To, co
nám dnes předložili pracovníci menzy, vypadalo na
první pohled jako sekaná na divoko, někteří v tom
však viděli španělské ptáčky, jiní řizek na smetaně.

ho důvodu až pět šest let
později. Autor novely vy
chází z toho, že nevěsta
byla nehezká vdova, mno
hem starší než šestadva
cetiletý ženich. Antropolo
gická měření její lebky
však zjistila, že Lukrecii
bylo v době smrti — po
šestiletém manželství —
nanejvýš 35 let, že jí te
dy v době sňatku nebylo
ještě třicet. Tyto dva zá
kladní omyly,' na nichž
Filip svou fabuli snuje,
jsou závažným kazem té
to nefilipovské historie.
Vypráví ji potomek Marti
na Orságha, Valdštejnova
sluhy, kterého dal Vald
štejn jako první oběť své
nevypočitatelné
povahy
popravit i s jeho ženou,
Dorotou Kurtinovou, která
byla vedle manželky Lukrecie jeho milenkou. Pán
mu ji vlastně vnutí, aby
si vykoupil jeho mlčení,
přidá pole a peníze. Když

Josef Bartuška
Noc sladká tanečnice
v plyšovém závoji
zavírá na tři klíče
baroko v pokoji

se však dozví, že měla na
sobě Lukreciiny šaty, kte
ré jí kdysi daroval, dá ji
i s novomanželem uvrh
nout do vězení, drží si je
jako rukojmí proti Bohu:
dokud bude souchotivá
Lukrecie žít, dotud budou
žít í Orsághovi. Z jara
1614 však paní umírá a
pod katovou rukou doko
návají i oba uvěznění.
Rámcový příběh je na
víc a celkem zbytečný.
Netvoří paralelu k epizo
dě z Valdštejnova života,
jako je tomu u Pecková
“Štěpení” , běží samostat
ně a je velmi podružný:
milostné vztahy k dvěma
historičkám, které mu po
máhají v pátrání po histo
rické pravdě. V této ved
lejší story se rozvíjí Fi
lipova záliba v líčení ab
surdit, typický pro čes
koslovenský dnešek.

Zatímco ve sloupoví
zašumí lehce sad
třpyt světel tiše loví
smrtihlav balustrád
Sní dámy za vějíň
z rudého sametu
noc tanečnice hýří
při sladkém kvartetu
Nebe jež hvězdy pije
když prší na zemi
je nocí Florencie
a voní madlemi
Julie na balkónu
z ní stesk svůj vypíjí
zní v ložích tisíc tónů
je tisíc Julií
je tisíc tichých stisků
na ložích sametu
zní tisíc vodotrysků
s šumotem baletu
A balerína pláče
pod sochou lodně
když malé mrtvé" pláce
smrtihlav vypije

_ *■_

Před nedávném jsem na
tomto místě hovořil o Šku
tinově rozmarné mozaice
ze života tenisového potě
ru “Rodič v síti’’. Vzápě
tí vydala Konfrontace je
ho druhou knížku, dopisy,
které škutina psal své
dceři Lucii z vězení
Někdy se zdá, že jsou psá
ny dodatečně, zvláště pro
to, že v jednom ze svých
(Pokračování na str. 8)

Zdravá výměna názoru skončila dotazem přímo u ku
chaře: byla to žemlovka a masitou chuť jí dodával
zbytek omáčky ze včerejška. Řádně nasyceni jsme se
ve dvě vrátili do kanceláře. Mezitím se padlí pod
stolem probrali a s chutí se pustili do jídla, které
jsme jim my, otužilejší, přinesli. Zdvořilost sociali
stického člověka velí nepracovat, když jiní jedí. Šel
jsem příkladem vstříc a abych se sytícím nekoukal
do huby, odešel jsem k soudruhu holiči, s nímž jsme
za sympatického klapání nůžek nanesli několik zá
važných problémů, jež jsme soudružsky rázně vyře
šili. O půl čtvrté jsem své kolegy zastihl v živé disku
si, kolik minut před -koncem zápasu Baník Ostrava
proti F. C. Magdeburku vstřelil Rýgl 4. branku. I
tu jsem ukázal, že jsem právem vedoucím oddělení,
řka: “4 minuty před koncem, tedy v 41. minutě
prvního poločasu, neboli v 86. minutě utkání.’’ Všichni
se mé informovanosti podivili, zvláště kolega Křoupal
který chtěl vzápětí, abych mu pomohl s obtížnou pa
sáží křížovky, s níž se už několik pracovních dni
hmoždí. Popletl si chudák horizontálu s vertikálou
a za živého Stalina mu to nevycházelo. Uvedl jsem
v hodině jeho omyly na pravou míru, takže jsme zí
skali tajenku “Využij pracovní doby k sebevzdělání” . Bylo půl páté a soudruzi si pomalu stahovali klotové rukávy a odebírali se domů. Šel jsem poslední.
Jako statistický kapitán.’’
Tolik mi vyprávěl včera o své práci soudruh otec.
Byl jí tak vyčerpán, že usnul dokonce i při velice
zajímavé televizní diskusi vládních činitelů, jak zvýšit
telivost socialistické krávy.
Každý den ovšem v jeho úřadě neprobíhá stejně
Někdy to tam vypadá opravdu jako v univerzít®
knihovně: všichni jsou zabráni do četby špionážaídr
románů a pilně se učí (uže Lenin zkazai: “Učit sa.
učit sa, učit sa!”), jak zneškodnit agenty CLA. kíxái

Tu končí tragédie
v kulise stromoví
noc všechny hvězdy p ije
jež z hlubin vyloví
a v šatnách na nádvoří
pění se OMBefin
a lampióny hati
tvoříce měkk# s£»
Pak ztichne hadadeMa
tichem všech sUteB
jak káply perieg
Když slánce
* sí
ve slídě m
mg M n
zbývá z Sě b iw ir krásy
kulisa a vedMhrysáai
jak eaařý •¥*!/*$'-sáh
převá n

cana veáik a —

rafije ■ hndfe
fXS k i n ě Bořík* v hledišti)

by se cMea w m arši :pawK»a výsledků našeho sta
tistického M iSs# JfiäS však; přece naše výchova
nepoknočäa átaEáawtfiafrmMbiit Tohle prý soudruh
otec p řistal Jataý jlÉ íaii® j i i četbě jakéhosi Tho
mase Mamas- ”TB*Sb1 yam a n e Josefe, šok,” řekl,
" o k a n n e ^ 3 E * s i x i s e ä disciplinární řízení. A
kdyby Beš^jfci^fc;;aagpsi«, že jejím strýcem je sám
veliký jUaĚE facfaŕ. á*Í2 %r to. Josefe, šeredně odn psžs ** i WBE

I tř í j a k šjSBSsaimm geán. vybude někdy pár hodin
na s n o s a c : Ta- jgc#fe.« n te ih otec domů rozjásán.
Jea fcžSe j gaaš XESHaacm. “Dnes jsme zjistili, že
P « ty ® aSařwHž .osec a vyhánění ovec poslou
chá pžae a c ť c «ca>wrt& než druhé dva předměty
těš- vysoce 35Jesše2*«e®é vysoké školy. Řekni mi,
t e f e . Jákssr“
J sbbe 3E3mai Navrhuju však tuto otázku
lá n x
práce na dané téma.
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Kalendář HD
(Pokračování se strany 6)
ocenit slovesné mistrovství a hudebně rytmické krá
sy těchto pam átek,a zjišťoval rodokmeny jejich ná
pěvů.
• Jako důstojný závěr svého životního díla vytvořila
Zdenka Brauňerová, v roce 1930 již dvaasedmdesátiletá umělkyně, dva listy vzpomínek na Itálii, kam
ji na poslední italské pouti doprovázel spisovatel Ja 
roslav Maria. Je to volný list dřevorytu Ulička v
Beneventu a leptaný frontispice k bibliofilské knize
'Mariově Tři krůpěje. To byl epilog — rozloučení
vpravdě nejkrásnější, neboť Zdenka Brauňerová zem
řela 23. 5. 1934.
• • Kladnými projevy architektonické virtuosity archi
tekta Osvalda Polívky, který se narodil 24. 5. 1859,
■jsou dvě české secesní stavby: Novákův dům ve Vo
dičkově ulici, zdobený Preislerem, a dům pojišťovny
Praha na Národní třídě, zdobený šalounem. Jeho
nejhodnotnějším dílem je stavba budovy Zemské ban
íky na Příkopech z let 1894-6. Vnějšek její je vyzdo
ben alegorickými reliéfy Technologie, Zemědělství,
Průmyslu a Obchodu od C. Kloučka a S. Suchardy.
Podle jeho plánů byla vybudována v slohu pozdní
■secese i nová radnice na Novém městě pražském,
jež vyniká soudobou plastickou výzdobou S. Suchardy,
J. Mařatky a L. šalouna.
• 24. 5. 1899 se narodil spisovatel Jindřich Spáčil,
který se před vlastním vstupem do krásného písem
nictví zabýval studiemi historickými a vlastivědný
mi, námětově zaměřenými k užší krajové oblasti
-rodných Kvasíc a kroměřížského kraje. V roce 1921
vydal monografickou studii Městečko Kvasice, aby
již za tři léta debutoval - jako beletrista historickým
obrázkem Šlehali nás. Románem Úsvit v nás zamířil
Spáčil opět do prostředí moravského městečka, aby
zachytil rušnost i ehaotičnost změn prvních měsí
ců po ukončení světové války. Vyvrcholením jeho
románové tvorby je román Ať žije sněm!, v němž
Se autor snaží zachytit v celé šíři národní probuzení
na Moravě.
9 Malíř František Ženíšek se poprvé představil v
Praze,na žofínské výstavě roku 1869 kartónem La
zar před branou bohatého prostopášníka. Podobu ma
lířovu známe z autoportrétu z r. 1885. Ženíšek patří
mezi příslušníky první generace Národního divadla,
pro něž namaloval oponu, která byla zničena požá
rem 12. 8. 1881. Vlastní ozdobou stropu ND je pak
osm Uměn, které v rámovaných polích ženíšek pří
mo roztančil. Dostal za ně první cenu v soutěži a
provedl je s Roubalíkem. ženíšek je i autorem ná
stěnných maleb ve foyeru ND (úpadek umění, ZnovuVzkříšení umění, Zlatý věk umění) a s M. Alšem
se podílel na dalších malbách (Život, Mythus, Histo
rie, Národní zpěv a hudba). Podle jeho návrhu je
provedeno na Smetanově museu sgrafito Boj se švé
dy na Karlově mostě r. ' 1648, jeho historickými a
alegorickými malbami je vyzdoben Grégrův sál Obec
ního domu hl. m. Prahy. Fr. Ženíšek se narodil
25. 5. 1849.
. • 27. 5. 1789 zemřel v Rokycanech kantor, hudební
skadatel a regenschóri Ondřej Poddaný, který pů
sobil před J. J. Rybou v Rožmitále.
• Generační druh Voskovce a Wericha, E. F. Bu
riana a J. Frejky, divadelní herec a kritik Josef
Träger se narodi 27. 5. 1904. Důkladná znalost všech
moderních proudů světového divadelního dění mu pomáhala v úsilí rozvíjet hodnoty české kultury. Jako
ředitel Melantricha se za nacistické okupace zaslou
žil o českou literaturu odvážným postojem k auto
rům v oné době zakázaným a pronásledovaným.
Také jeho divadelní kritiky a přednášky o divadle
z této doby sledovaly cíl posílit národní uvědomění.
Dnes zdobí jeho hrob na vyšehradském hřbitově re
liéf Smútku. '
• Bloůholétý ministr zahraničních věcí, druhý pre
sident ČSR dr. Eduard Beneš se narodil 28. 5. 1884
v kožlaňech jako syn chalupníka, který vlastnil ma
lý. krámek a přivydělával si povoznictvím. Na pod
zim roku 1904 se dal Beneš zapsat na filosofickou
fakultu české univerzity a rozhodl se pro filologii
germánskou a románskou. Ale brzy se od jazykovědy
obrátil k volnějšímu studiu filosofie. Masaryk pře
svědčil svého žáka o nutnosti vzdělávání se v cizině.
Pod jeho vlivem odešel Beneš po roce studia do P a
říže, kde pobyl dvě léta, tři měsíce v Londýně a rok
v Berlíně. V Paříži se Beneš věnoval filosofii a hlav
ně sociologii. Byl posluchačem Sorbony a vedle toho
byl zapsán ná právnické fakultě v Dijonu. Roku
1908 jako doktor práv vydal francouzskou knihu Ra
kouský problém a česká Otázka, první svou vědeckou
práci, pozoruhodnou tím, že se v ní vyslovuje proti
názorům o nutnosti “rozbití’’ habsburského moenář-
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DVĚ OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
(Pokračování
se str. 7) jen a jen epizodické. Zá
BAKERLAND Real Estatepty. Ltd. interview po příchodu
na běry zůstávají povýtce
\
272 Clovelly Rd., Clovelly, NSW. 2031
Západ Škutina řekl, že na povrchu, u topografie
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
směl za svých 50 měsíců hlavního města, ozvláštBYTŮ, RODIN. DOMKŮ, POZEMKŮ,
za mřížemi psát jen velmi něné autorovými prožitky,
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY,
zřídka. Ať je tomu jak u topografie Hvězdonic,
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTŮ.
koli, Škutina v nich — kam Škutinovi jezdívali
aspoň v prvních třech od na prázdniny. V drobných
PAUL A. HERTZOG
dílech — vzpomíná na scénách z gymnázia v
Tel. 665-8033, p. h. 389-7036
mládí. V posledním pak fi Křemencově ulici, čili v
lozofuje, vycházeje ovšem Křemencárně, je atmosfé
MELIORA KENNELS
také ze svých zkušeností, ra vyvolána intenzivněji,
* ZLATNÍK *
O dovolené nám svěřte tu už i pozdějších. Kniha tam lze cítit tíhu a ne
* HODINÁŘ *
svého pejska.
zaujme asi zejména milov-. bezpečí války, bídu Pro
ŠTEVEN VARDY
Jednotlivé ubytování
niky zašlé Prahy, protože tektorátu i odboj národa
7 x 5 m.
590 George St.,
je většinou nostalgickým proti nacistům. Nenároč
Přijímáme
Sydney
průvodcem po Praze Šku- nost vyprávění lze jen z
hárající feny.
(proti Trocaderu)
Udělejte si
tinova mládí. I přes roz části vysvětlit tím, že
záznam včas.
Velký sklad zlatých aj.
marné záběry je nostal autor asi počítal s vězeň
L. & C. MOJŽÍŠ
šperků, hodinek atd.
gie patrná ze všeho nej skou cenzurou.
Opravy se zárukou.
Lot 2,
víc. Na přítěž jsou nená Tyto rodinné causerie
Cedar Creek Rd.,
Mluvíme česky
ročnému
vyprávění jména bez hlubšího ponoru (i ve
THIRLMERE,
a Slovensky.
všech
možných
známých, zmíněné “filozofické” čá
NSW. 2572.
Telefon: 61-8579
která třebas něco říkala sti) doplňují jednoduché
Tel. 046 - 818426. autorově dceři, cíle čtená obrázky K. Lišky a spou
ři, který do jeho rodiny sta chyb. Nedovedu od
Milí přátelé, přijďte mezi nás !
nepaíří, jsou lhostejná. hadnout, zda s latinskými
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
Pan Adamec se mu brzo citáty neměl štěstí autor
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
smísí s panem Pohořelým či sazeč, ale nepřesnosti
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
a s tuctem jiných, protože v pražském názvosloví
(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
historky, k nim se vážící, spadají jistě na autorův
Telefon 606-0904.
nejsou tak zajímavé, aby VTub.
J. S.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po- i uvízly déle v paměti, jsou
lední do 10 hod večer a každou neděli od 10 hodJ
SWISS TRAINED
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu i
Malý oznamevaiei
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme!
WATCHMAKERS
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
K. Ebner
RÔZNE
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va-1
POŠTOVÉ
ZNÁMKY
19
York St.,
rime “po našem’’ — jistě si u nás pochutnáte.i
předám, niektoré až
S
Y
DNEY
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
50 rokov staré. Záujemvchod
do
Wynyard Stn.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenisi
ci volajte na tel. (02)
(naproti pohyb, scho
nebo šachy. Uvítáme iniciativní k založení dalších,
636-4560 od 19 do 22
dům). Telefon: 29-7543
odvětví sportovní činnosti.
bod. večer.
L___ - ___________ _ „ _ .
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
lUHiniiim iim m m íiřH íim m im m im m iim m im iH iw
telefon 728-1170.
Společnosi pro vědy a umění v Sydney
Aas**4**mt*&*zr-.
zve krajanskou veřejnost a její
ství a zastává se o idey, již formuloval Palacký i
anglicky a německy mluvící přátele
Masaryk, idey federalisace Rakouska-Uherska ve
na shlédnutí německého filmu
smyslu národnostním. Po návratu do Prahy roku 1909
DER MÄDCHENKR1EG
stal se Beneš profesorem národního hospodářství na
(Women at War)
Českoslovanské obchodní akademií v Praze. Brzy do
v
německé
verzi s anglickými titulky.
sáhl filosofického doktorátu a po habilitaci byl roka
Film byl natočen podle románu Manfreda Bie1912 jmenován docentem sociloiogie na české univer
sitě a po roce pro týž obor docentem na české tech lera v roce 1977, v režii Alfa Brustellina a Bemnice. Počátkem září 1915 byl donucen prchnouti přes harda Sinkela. Zobrazuje příběh německé rodiny
Bavory do Švýcar a tímto útěkem začala jeho práce žijící v Praze v letech 1936 - 46. Příběhy jednotli
vých členů rodiny jsou silně poznamenány drama
na osvobození národa ze jha rakosko-uherského.
• 29. 5. 1974 zemřel Albert Pilát, který již za svých tickými historickými událostmi tohoto období a
přírodovědeckých studií byl asistentem profesora Ve- jistě zaujmou jak pamětníky, tak i mladší gene
lenovského. Od r. 1930 pracoval v botanickém oddě raci. Ve filmu hrají němečtí a čeští herci (J.
lení Národního musea v Praze a od této doby se. Tříska a jiní). Působivá je kamera se záběry z
prostředí Prahy a českého venkova.
soustavně věnoval mykologii.
Film byl nedávno promítán v Sydney Goethebo
• 30. 5. 1434 došlo k bitvě u Lipan, v níž byli Tá
boří a Sirotci poraženi, Prokop Holý zabit. Města Institutem s dobrým ohlasem a je zapůjčen z
strany táborské se pak podřídila zemské vládě, čímž filmové knihovny velvyslanectví Německé spolkové
byla uvolněna cesta k závaznému jednání se Zik republiky v Canbeře.
Film bude promítnut v budově School of Drama,
mundem a umluvení kompaktát. Čechové dosáhli od
Zikmunda oprávnění pro český sněm voliti arcibisku University of N. S. W., Anzac Parade (vjezd
pa a ihned jím zvolili mistra Rokycanu, jenž však auty z Barker Street), Kensington
v pálek 25. května v 7.30 večer.
nikdy nedosáhl potvrzení papežského.
• Edmond Konrád, žák Novotného a Pekaře, působil
Po programu bude beseda s občerstvením.
po ukončení studií v Universitní knihovně v Praze.
Film není vhodný pro děti.
Do literatury vstoupil kolem první světové války. S
Vstup volný.
výjimkou jediného románu se soustředil plně na di .iiim iiiiim im iiiiím iiiiiiiiim im iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiih
vadlo, jemuž sloužil jako dramatik, kritik a teoretik.
Vzpomínku E. Konrádovi, jenž se narodil 30. 5. 1889,
T. J. SOKOL SYDNEY
|
věnovala P. Buzková v knize české drama, F. Gotz
srdečně Vás zve na tradiční
I
ve sborníku České umění dramatické a J. Träger v
SOKOLSKÝ
PLES,
♦
doslovu ke knize Konrádových pamětí Nač vzpomenu. který se koná v sobotu 26. května 1979 v sak {
• 31. 5. 1934 zemřel v Praze český historik umění sokolovny, 16 Grattan Crescent, French’s ForesL |
Vojtěch Bimbaum, profesor dějin umění na filoso Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodřnj. •
fické fakultě UK v Praze, který se převážně věnoval
Hraje Česká muzika,
i
středověkému umění a zabýval se otázkou rotund
zpívají L. Kašpar a J. Sedláček.
♦
a emporovýeh kostelů. Byl vynikajícím pedagogem
Taneční vložka * Tombola * Vstupné $ 5.- *
a vychoval celou řadu žáků — J. Květa, O. Stefana,
^Rezervování míst: tel. 529-8457 nebo 99-23E3 #
E. Pocheo, V. Novotného, R. Vackovou.
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— pearnne —

V závěru své diskografie “Džezová invaze'', uveřej
něné v minulých číslech HD, jsem se zmínil o dvou
mně dosud známých “pirátských deskách s hudbou Ja 
na Hammera. Dodatečně mi pak napadlo, že někteří
čtenáři se s tímto pojmem setkávají možná poprvé a
že jim tedy asi dlužím vysvětlení. Tož tedy: tzv. pi
rátská deska (bootieg) se ve své nejběžnější podooě
vyznačuje tím, že obsahuje přímý zábér z umělcova
koncertu, obvykle amatérsky zachycený na kazetový
magnetofon ukrytý pod bundou nebo v kraoiei pod
plechovkami Coca-Coiy. Kvalita záznamu je takovými
okolnostmi sice značně poznamenána, zato však to
má "to kouzlo, jako že se to už nikdy nevrácT
(jak kdysi pravil kiasik Suchý). Takto nahraný sní
mek se pak za tepla odveze do skryté lisovny desek
a o pár hodin později je již výroba “bootiegs” v
plném proudu, a to vše jako by se nechumelilo. Ono
se totiž vlastně vůbec nechumelí, neboť uspořádat
tak na lisovnu policejní šťáru, to jediné, co by se
nabídlo udiveným očím strážců pořádku, by byly ne
vinně vypadající desky se štítky, podávajícími prostinkou informaci, že jde o “Teufel Folk Songs” v
podání jakéhosi von Grossenshush. Vlastní obaly de
sek jsou čistě bílé bez jakéhokoliv tisku, a teprve
chvíli před jejich distribucí se do nich vsune “von
Grossenhush”, přiloží letáček s natištěným skuteč
ným obsahem desky, vše se to zalisuje do celofánu,
a šupity-šup — pryč s usvědčující evidencí!
Takto pokoutně vydané desky se pak dají objevit
v^ jistých neméně pokoutních prodejnách, často v
hřejivém sousedství se socialistickou literaturou a
podobenkami Uljanova, či (donedávna) Maa. Neboť
bootlegs se mezi jistými kruhy zřejmě považují, mimo
jiné, i za další ránu pod pás,kapitalistického průmy
slu. V případě Hammerových snímků si však říkám,
zaplaťpánbu za to!
V posledních deseti letech se rok od roku zinten
zívňuje diskuze o problémech s pirátstvím, jemuž
se trkdičně přisuzuje vlastnost poškozování finanč
ních zájmů jak umělců, tak i zainteresovaných gra
mofonových společností, vlastnících výhradní pro
vozní a výrobní práva. Skutečnost je však taková,
že pirátské desky si kupují hlavně skalní sběratelé,
vážně se zajímající o toho či onoho umělce, kteří
obvykle vlastní většinu nebo všechny jeho oficiálně
vydané desky, takže takováto soukromým nákladem
natočená a vylisovaná deska je pro ně vlastně jen

PRVOTŘÍDNÍ KUCHYNĚ
173 E BARKLY ST„
ST. KILDA, VIC.
(roh Belford
& Barkly Sts.)

Mr.ED

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.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hamptom Sf
Hampton, Vic.

srtHRPA
Opticaí Service

Telefon 598-5756

nečim navíc. Nejde zde o kopii již existující oficiální
desay a je tedy otázkou, je-li skutečné kdo poškozen
a qo jase míry.
Daieso větší otázkou pak je, jak tuto zajímavou
praxi jednou provždy odstranit, neboť pirátské snimay siavi tento rok své 75. výročí vzniku. Začal s
um již na začátku století jisty Lionei Mapleson, ji
nak Knihovník slavne Metropolitní opery. Tomáš .Edi
son mu tenay věnoval osobně cylindrovou nahrávací
mašinku spoiu s tolika válečky, že to Lioneioví vy
stačilo na tři roky (1901-3) k nahrávání úryvků oper
ních ám (.na celou árii byl váleček krátký). Tyto
valečky se o pár let později, po uvedeni desek na
panenský trh, začaly hojně na desky kopírovat a
mezi soerateii se za ně platily a dodnes piati velké
oonosy.
jeanim z nejznámějšich “pirátů” pak je jistý Stře
doevropan (.vsadil oycn se, ze je z různé !j zvučného
jfficna — Bruno G. ronty. Tenhle vynaiezce a ziepsovaiei touž vyuzn někdejší "stuaene vaiky” k to
mu, ze zacai v Americe suverénně lisovat Česne a
mávne sovetske nanravky važne hudoy a to rovnou
na svou viastm značku “Coiosseum''. Vypozorovat
tenay jaso první, ze socialistické státy povazuji huaeom prava a popiatky za pusty kapicansticKy trik,
neoot umem nařeží masám: Bruno Konty to vzai
Qosiova a vydělalo mu to hromadu západní měny. K
vyoam nove desky mu tehdy stačilo odskočit si do
sovětského "Four Contment Book Shop” na newyorské
donu Pate Avenue, kde byly na prodej čerstvé desky
z komunisuckych zemi. Ty pak jednoduše přelisovaí
na svoji značku, kompletné i s prachem a ODčasnymi
škraoanci, a prodal díky tomu, že — na rozdíl od
onginami preaiohy — jeho desky se vyznačovaly
atraktivnějšími přebaly. Mr. Ronty byi po obchodní
strance zajisté nadaným člověkem, zato však v po
nuce se přepočítal. Studená válka totiž pozvolna ztepíaia, pojednou kamsi pochovali Džugašviliho a v čes
koslovenských politických mozcích se vylíhla kacír
ska myšlenka, že ne všechno je kapitalistický tnk,
a že se dá na uměni také vydělat. A že ne všechno
uměni patři masám, rozhodně pak ne masám americ
kým! Takže již ke konci šedesátých let došlo k osud
nému střetnuti mezi Rontyho “Coioseem’’ a čs. vlá
dou, zastupující zájmy Supraphonu, která Rontyho
zažalovala z pirátství. Byla to vůbec první akce to
hoto druhu v nistorii amerického pirátského průmyslu.
Stalo se však, že Češi, nemajíce tehdy ještě potřeb
ných zkušenosti, se nejprve obořili na dva obchody,
které Rontyho desky prodávaly (Sam Goody a Record Hunter), dávajíce tak Rontymu příležitost k
zabalení fidlátek a překročení hranic státu New’ York.
V Connecticutu pak již na něj nemohli. Zatím! Za
tímco Ronty, aby situaci zkomplikoval a bylo na
chleba, pokračoval vesele v lisování svého pirátského
katalogu pod novou značkou “Bruno Reeords”. Čs.
srámkům se však od té doby z opatrnosti vyhýbal.
A mne bude ještě dlouho trápit otázka, nebyl-li Bru
no G. Ronty opravdu ze z Plzně . . .
Dnes se těžiště zájmů o zničení pirátů přesunuje
z desek na majitele kazetových magnetofonů, a hle
dají se cesty, jak je “zmáčknout”. Angličané již
zašli v tomto směru tak daleko, že současně s hudbou
zkusili ■na gramofonové desky zaznamenat i jistý
tajemný signál, který při běžném hraní desky není
sice slyšet, zato však dokonale zničí nahrávku při
pokusu o její překopírování na magnetofonový pá
sek. Ihned se však ozvaly hřejivé hlasy z Ameriky
(pravděpodobně z Czeehaga!), oznamující zlepšovací
návrh v podobě filtru, lehce připojitelného k magne
tofonu a pohlcujícího takovéto i jiné destruktivní
signály. Takže na druhé Waterloo to zatím nevypadá!
A jak je tomu dnes s kopírováním desek Suprapho
nu, Pantonu, či Opusu? Ve formě pirátsky vydaných
přelisů se vyskytují již jen zanedbatelně málo, po
kud vůbec. K poslednímu m ně známému případu do
šlo krátce po r. 1968, kdy v Evropě vyšla dlouho
hrající deska s nahrávkami oficiálních snímků Marty
Kubišové a jiných již “nepopulárních” zpěváků. Na
desce zainteresovaní umělci a autoři, žijící v Čes
koslovensku, byli tehdy jeden po druhém předvoláváni k vynucenému podepsání žaloby proti vyda
vateli desky. Jak to pak vše dopadlo, o tom by měl
raději napsat někdo, kdo o tom ví víc než já. Me
zitím se tyto i jiné desky pilně kopírují mezi kra
janskými majiteli kazetových, přístrojů, ale nevěřím,
že z této bohulibé činnosti vyplývají přílišné ztráty
pro československý socialistický gramofonový prů
mysl. Podkladem k mé ne důvěře je prostá skuteč
nost, spočívající v onom a-spektu naší národní po
vahy, kterým je střádalka vství. Mnozí z nás totiž

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

National Bank
300-P-7035

po prodření se šumavským mlázím pochopili kapi
talismus po svém asi tak, že je jistější mít peníze
v kampeličce, než jimi riskantně operovat. A tak
takovýto náš malý střádálek, namísto toho, aby in
vestoval do dobře nahrané pirátské kazety přinášejí
cí poslední hudební trend z domova a nadto v in
formativních individuálních přebalech, raději se vra
cí o pět až deset let dozadu k poškrabané a ohrané
desce od souseda, který ji rád -zapůjčí zadarmo k
nahrání. Dochází pak často k zajímavému úkazu,
že únavou z poslechu obvykle mizerně nahrané a
napůl zničené desky si pak takový hi-fi nadšenec
nakonec dopíše tetičce do Holomóce o novou deska,
a Supraphon si tak přijde na své. Jinými slovy, i
za cenu, že nám ledacos pěkného z nových deset
unikne, nepodpoříme přece někoho v iehkšn p iiy dělání si peněz. Tato nepřejícnost a závist se v s i s
drží již snad od Bílé Hory. Solidní pirssssi. sdtoené poskytovat kvalitní přepisy poslechách t e s g É š
novinek z dalekého domova, tak diky iř a s s v a S s
národním rysům (liškám a jezevcům— } pÄsafea
živoří a zaniká. Dojít pak ještě k zrýäaäaŠÄ jpoěmínek spojených s exportem desek i Oe^a-aaággBr
ska, které jsou na soukromé bázi
žené, a nadto k vylepšení <keod_ aswsassé Saafl^F
zvukových kazet Supraphor . ?. gz3-_: “ í í gra
mofonovému průmyslu vyhrát birm s a z š S b d a t sz.
celé čáře. Poslední dobou se trr a m c e ggääag,, ae
kových chvílích mě pak ä klxsí jccae 3úca£oM i a*pii .
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Přehled bojů o nápravu v Radě
To je odpovědí na otázku: Kolik papíru se
(Pokračování se strany 5)
jmenovatel pro zkoumání dané skutečnosti nebo čin a energie vyplýtvalo polemikou (nikoliv v
nosti, jež mají být hodnoceny a podřazeny (subsu- nýbrž mimo Radu) mezi dr. Rozehnalem a aěkiesýmovány). Podvod se obecně definuje jako lstivý a mi fimkcionáři Rady (dr. Povolný, ar. Horák, ec.
škodlivý klam nebo jednání. (Fr. Trávníček: Slovník Kvetko) o demokracii v Radě. Rozhodně však A
přesunovat odpovědnost za porušování práva z p a
jazyka českého, Praha, 1952, s. 1190).
chatele na žalobce. Tento omyl má byt zažeiaán
Žádné důkazy nevyvrátily skutečnost prokázanou ztotožňováním těchto dvou neslučitelných funkcí tvrze
v mých dopisech z 6. a 10. XII. 1977, adresovaných k ním: Všichni jsme členové Rady. Tento omyl
rukám dr. J. Horáka a rozeslaných v opise zástup však k polarizaci a rozdělení: na, jedné straně :
cům ČSL:
po nápravě, na druhé straně odpor proti nápravě s
Schůze zastupitelstva RSč nebyla tehdy vůbec svo malým ostrovem nerozhodnosti (oportunismu). ^pro
lána a podle jejího záznamu do stanovené lhůty 15. střed. Nerozřešena zůstává základní otázka larasBsL
odborníci v optice
dubna 1970 na oběžník odpovědělo kladně 24 členů kterou vyjádřil Ivan Sviták: Měřítkem člověka. Je
(mezi nimi je nesprávně uvedeno sub 17 jméno A. ochota bránit zlu. (Proměny, New York, ISS9- c.
220LY G O N S T R E E T , CA RLTO N ,3053
Rozehnal), neodpovědělo 37 členů a nedoručeno bylo 1, s. 5).
TéľepFhone: 347 5242
5 členům. Z celkového počtu 66 členů zastupitelstva
Voluntarismus, pohrdající objektivními nseřstky a
odpovědělo prý kladně 24 členů, takže nebylo dosa skutečnostmi, je dále patrný z dopisu z 8. ID- ISS3.
ženo nadpoloviční většiny 34 hlasů. (AL, 1. IX. 1978 a v němž dr. Bunža tvrdí zejména:
' M I M M W R +++ + » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦♦>■+ + ♦ t ♦♦ + ♦♦ ♦
jiné časopisy).
A opět 20. října jsem psal dr. Rozehnakrsi tbhebb
žádné důkazy nevyvrátily skutečnost už notoricky jiné: Pravdu máš, že je mnoho nejasněte, pokal t Řízky — omelety — palačinky — bramboráky Ť
známou, že jsem nejen nehlasoval, nýbrž pozvedl jde o stanovy Rady; bylo také usneseno, že isiásfcBOLERO—BAR
t
odpor proti vypuštění ustanovení o boji proti komu ní komise právníků prozkoumá stanovy, udělá n áv si :
nismu ze stanov. Přesto bylo uvedeno mé jméno Ro na jejich doplnění, správnou formulací a konsčaé
CENTRE — PLAZA
£
zehnal mezi hlasujícími členy zastupitelstva ve zprá znění. Tady bychom potřebovali Tvých znalostí, zku l
Lt. Bourke St. (Chinatown)
T
vě z 28. IV. 1974. Sčítáním hlasů bylo zjištěno, že šenosti a pomoci .. . Na to dr. Rozehnal nereagsrai- £
pro změnu stanov mohlo být nejvýše 60 hlasů, takže MRAVNI CYNISMUS:
£ — 20 metrů ze Swansfon St., Melbourne-City £
nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 65 hlasů. (HD,
Zač mne považuje? I ten, jehož krátce před tím. £ OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
23. I. 1978)..
(2. IX. 1978) jednomyslně odsoudil, má v těle čest. £ v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
Extrémní výrazy jsou prý používány. Pro definice Zač považuje sám sebe, když rozdává z cizí kos^eV neděli zavřeno.
nebo pro skutečnosti? Co je nesprávné a klamné po tence? Vždyť ani on nebyl a není členem kg siae ►
,
Parkovaní aut naproti
čítání neexistujících hlasů a započítávání jejich do pro změnu stanov do níž byli jmenováni:, dr. X Ba >■
►
neexistující většiny? Nic jiného než lstivý a škodli rák, J. Zich a dr. J. Šikura. (Zpráva o schÉtí za £ Vzorně Vás obslouží
Břeťa a Anna
vý klam a porušování stěžejních zásad demokracie, stupitelstva z 5. 6. 1977). Aniž by byla provedeaa
o;
♦
♦
♦
t
♦♦
t-»+
1
1
»
+
♦
♦
♦
♦
♦
♦
'
♦
♦
+
♦ + -»"ť + +
známý už z dob příprav komunistického státního pře změna stanov, komise pro změnu stanov p a tn é za
vratu. Co jiného je cílem takového jednání než stíhání hynula na nečinnost či úbytě, neboť předsedeástsw
obnovování. Stranicko-politický princip byl to
vidiny politické moci — ať existující nebo neexistují 2. IX. 1978 ustavilo novou komisi (Dr. Bunža, dr. tiž Jednou z hlavních zásad, na níž byla Rada za
cí? Komunisté ji před pučem také stíhali a nebyla J. Horák, dr. J. Mrázek a J. Zich) za účelem pře ležena (1949) a obnovena (1974). Když však byla vy
to vidina na pouští. Co jiného je machiavellism než hlédnutí stanov Rady s ohledem na vypracování Jed tvořena. rudo-zelená koalice, dr. M. Kvetko, který
technokracie moci — ať existující nebo neexistují nacího řádu. (Tisk. zpráva IV/18 z 4. IX. 1978). Dr. vyrasti a žije z politiky, s gestem diktátora jej za
cí — a výkvět nemravnosti?
J. Horák byl v obou komisích, aby prokázaL že ve tratil slovy:
Zde jsme u základní otázky, co je více pobuřují dení Rady nechce v přátelské dohodě vyřešit vsedsay
Rada doplňuje svoje rady. Aj hádam ide pomaly,
cí: Definice nebo skutečnost? Není pohodlné mluvit sporné otázky a sjednat nápravu veřejně vytýkaných ale Rada má snahu pribrať do svojich orgánov
chyb.
o žádné z nich, ale je pohodlné o nich mlčet: dělat
všetka, čo sa politicky pozitívne prejavuje a čo pri
se, že o nich nevíme. Chce-li se však lidská společ 5. POPŘENI POLITIKY
jíma zásadu, že Rada nemôže a nesmie byť založená
nost zachránit, musí odporovat zlu porušování práva
s a politických, stranách, ktoré po 30 rokoch exilu už
Blažené uspokojení vyzařuje z dopisu z 8. HL
(soukromého nebo veřejného), neboť porušování se v němž Dr. B. Bunža uvádí dále:
tiež stratili svoju životnosť. (HD, 21. VIII. 1978).
začne šířit jako lavina, která pohřbí vše před sebou.
Dr. Rozehnal ví dobře, že já spolu s dr. Klimtest Stranicko-politický klíč byl odhozen, když se nová
Mýlí se Hegel i jeho následovníci, když volají: Bě jsme v užším vedení Rady a že ve výkonném výbor«. aBgarebie zamkla na vysoké tvrzi politické moci a
da skutečnostem.
Rady jsou mimo nás dvou Ing. L. Husák ze Švýcar, Hsiäwaia se od podpory statisíců uprchlíků čs. exilu
4. JAKA SPOLUPRÁCE?
dr. J. Pecháček z New Yorku, F. Uhl ze Švýcar, a s milkmú občanů čs. vlasti. Tato izolace se po vzoru
Subjektismus bez objektivních měřítek je hlavní bude doplněn dalšími členy z našich řad: F. De- všech diktátorů, snažících zajistit si své panství na
zásadou spolupráce, jak se podává z dopisu z 8. III. senský (namísto E. Řeháka, který se vzdal násta věky, utužuje centralizací moci, která vyzývavě igno
ve výboru), J. Nermuť z Austrálie a V. Gruber z ruje veškeré návrhy na její rovnoměrné rozděleni
1979, v němž dr. B. Bunža sděluje zejména:
pmBe demokratických zásad decentralizace a dekonNapsal jsem dr. Rozehnalovi dne 4. července 1978: Paříže . . .
Dr. B. Bunža však dobře ví, že toto jeho tvrze* cesSrace. Rada je však dále veřejnou politickou in
Byl bych upřímně rád, kdyby celá tato záležitost
kolem Rady byla již nějak skončena, aby nebylo zlé je v rozporu se skutečností, neboť užší vedení Rasty stanci. které se dovolával i její předseda M. Povol
krve. Myslím, že by všechny tyto záležitosti týka tvoří tito vedoucí funkcionáři: Zastupitelstvo: 1. R. ný n a schůzi výkonného výboru 24. února 1979, když
jící se Rady měly být ventilovány a řešeny v rámci Fraštacký, předseda, 2. č. Torn, místopředseda. 3. pravil: Vydávat svědectví o práci Rady za 30 let
Rady, protože jsme všichni členové Rady. Ventilo J. Mrázek, místopředseda; Výkonný výbor: X M. její existence by. znamenalo psát historii čs. poli'
vání věcí mimo Radu nikomu neposlouží. Jsem .pře Povolný, předseda, 2. M. Kvetko, první místopředse t k i é t e exilu.
Politická ideologie se nedá vyloučit z politické in
svědčen, že vedení Rady chce v přátelské dohodě da, 3. VI. Krajina, druhý místopředseda, 4. J. Ba
rák, gen. tajemník, 5. J. Mrázek, místopředseda (po- stituce beze změny její politické povahy. Pak by
všechny sporné otázky vyřešit.
ovšem už nešlo o veřejnou instituci, nýbrž o soukro
Dr. J. Horák a vybraná oligarchie Rady je však depsán v tisk. zprávě IV/4 z 13. II. 1978). V tesnte mý spolek. Zaklínaná politická ideologie ani v exilu
jiného názoru, který projevil v řadě telefonních roz užším vedení Rady (osmi členů) není ani jeden, pří však neumírá tak lehce a naopak křísí se v obnovo
hovorů, potvrzených v mých dopisech z 6. XII. a 10. slušník ČSL; funkce pokladníka a účetního nerá funk vaném vedení starých politických stran — někdy
XII. 1977, jejichž opisy byly zaslány na vědomí zá cí rozhodující, nýbrž podřízenou vedení Rady.
Dr. B. Bunža dále dobře ví, že E. Řehák se vzdal veřejné (nár. soc., soc. dem.), jindy tiše (slov. dem.,
stupcům ČSL. Je proto obecně známo, že v Radé
agrární). Nezáleží však na tom, zda politické strany
nebyla a není snaha po přátelské dohodě. Když tyto místa ve výboru proto, že z jeho funkce pověřenee formálně existují nebo neexistují, ale jediné na tom,
soukromé výzvy k nápravě vyzněly naprázdno, zbylo v Evropě zůstala prázdná skořápka, když její náplň zda přežila jejich ideologie. Vědomí stranické příposlední útočiště k veřejné kritice, neboť Rada je dostal J. Zich. V nově zvoleném výkonném výboru áušností a z něho vyplývající světový názor, to jsou
o 40 členech měli zástupci ČSL 6 členů (Bunža. Hu
veřejnou institucí politickou.
sák, Klimek, Pecháček, Řehák, Uhl) (Tisk. zpráva rozhodní činitelé, kteří se projevují ve všech cha
IV/2, 30. 1.1977), jejichž počet klesl po vzdání se E. rakterových rysech a postojích a stávají se druhou
Řeháka na poměr 5 : 40 čili 1:8, zatímco před ko přirozeností člověka. (HD, 2. X. 1978, 5. III. 1979).
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
munistickým převratem v r. 1948 byl dvojnásobný po P. S.:
Je pozdě psát (dopis z 8. III. 1979) o konci “staré
měr 1 : 4 v České Národní frontě (zásada parity).
ho přátelství“ , které bylo před šesti měsíci pohřbeno
Dr.
B.
Bunža
stejně
dobře
ví,
že
od
začátku
se
BORONIA
boj vede za Radu jako veřejnou politickou instituci v jednomyslném odsouzení (2. IX. 1978).
a proti nezřízenému osobnímu uchvacování mocí ně SATIRA CHLAPCI Z RADY je podle svého ozna
CONTINENTAL BUTCHERS
kterých funkcionářů. Je strašný rozdíl mezi loajál čeni jenom satirou, o níž platí, že se nemusí každé
ními členy Rady, kteří spolupracují a mají zájem o mu líbit. Je proto jedno, jak sí ji kdo nazve (báseň
243 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
dobré jméno a reprezentativní činnost Rady" a kteří či veršování). Také jejím cílem byla náprava poměrů
(roh Boronia Road)
právě proto bojují za nápravu vytýkaných chyb, a v Radě. Splnila proto své poslání, jestli se kdo v ni
mezi loajálními kolaboranty, kteří bojují proti této poznal a vzkřikl:
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
nápravě a tím také proti dobrému jménu a repre
“Nemám rád anonymitu. Od koho dostal dr. Ro
Vedeme jen kvalitní maso
zentativní činnosti Rady. K takové tragické záměné zehnal zprávy a proč je nespostoupil Radě?’’
a všechny druhy uzenin.
úloh dochází, když nastane ztotožnění zájmů- osobních
V nastaveném zrcadle poslední sloky se rýsuje ta
a věcných, při němž každé porušování základních to odpověď:
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
principů demokracie (volby, většiny, sčítání) je dob
Anonymita ho jímá,
jakosti zboží a dobré službě.
ré k,uplatnění osobní ctižádosti nové oligarchie.
zradu jmen mých přátel ždímá;
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
za to prý mi jednou poví
Nové vedení Rady se samo prohlásilo za oligarchii,
aspoň o papeži, co ví.
když vyloučilo stranicko-politický princip ze zásad

L.&G.Pergl
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ADELAIDE

č e s k é v y síl á n í v m e l b o u r n e

uslyšíte každcu středu od 10 do 11 hodin večer
Dne 27. dubna zemřel v melbournské nemocnici ve
na stanicí 3 EA 1116 KHz
věku 76 let Viktor Socha, bývalý vrchní prvotřídních
pražských a čs. lázeňských podniků, který se po pří 16. 5.: Zprávy, švejkovo zatčení, hudba
jezdu do Austrálie před téměř 30 léty usadil na krátký 23. 5.: Zprávy, moderní hudba
čas v Adelaide a pak trvale v Melbourne. Zde pracoval
SLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
ve svém oboru, po nějakou dobu měl vlastní restau
raci, a1 většinu volných chvil v létech před svým
uslyšíte na téže stanici
onemocněním věnoval čs. veřejnému životu: organi
každou neděli od 7 do 8 hodin ráno.
zoval zábavy, působil v českém divadle, pomáhal při
expedici Hlasu domova — bylo ho vidět všude. Při
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
debatách, které vyhledával, při každém sezení s
přáteli, kterých měl mnoho, vynikal jako znalec P ra koná v úterý 22. května od 7.30 hodin večer v Ná
hy — denní i noční, Prahy staré i poválečné, umě rodním domě, 497 Queensberry St., North Melbourne
na kterou srdečně zve
hromadu,
lecké i té všední, každodenní. Už i pro ty historky v a l n o u
o Praze bude vysokou, rázovitou postavu našeho všechny rodiče a přátele dětí. Na valné hromadě
melbournského veřejného života hodně přátel veimi se bude též jednat o zahájení pravidelného vyučování
dětí starších 6 let češtině a slovenštině v místnostech
postrádat.
Ať je Ti, Viktore, zem hřbitova v Yan Yean lehká ! Národního domu a o další činnosti Rodičovského sdru
-f- žení.

ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ V ADELAIDÉ
Cs. pořad je vysílán každou neděli v-10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
20. 5.: Miroslav Horníček
27. 5.: Za písničkou a zpěváky
ZPRÁVY S. K. SLAVI A MELBOURNE
SLAVIA — JUVENTUS 4 :0 (2 : 0)
Na vlastním hřišti podala Slavia vynikající výkon,
když překvapila soupeře rychlou a inteligentní hrou,
kterou udržeia po celý zápas. V 32. minutě skóroval
poprvé Paton, minutu před poločasem Monaghan a
po změně stran dvakrát Aldridge — v 73. a 77.
minutě.
Druhé mužstvo prohrálo 1 : 2.
ALTONA — SLAVIA 1 :0 (0 :0 )
Na velmi špatném terénu hřiště v Altoně podala
Slavia průměrný výkon, který stačil na převahu v
polí, axe nezabránil ztrátě obou bodů, když bran
kář domácích, bývalý brankář Slavie Clarke, podal
mimořádný výkon. Zvláště ke konci zápasu se hrálo
stále před brankou Altony, ale aspoň vyrovnávací
gól se Slavii nepodařil.
Druhé mužstvo zvítězilo o třídu — 5: 0.
Příští zápas hraje Slavia v sobotu 26. 5. proti
Frankstonu na hřišti v McLelland Drive, North Frankston.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ, T. J. SOKOL A BESEDA
Všem přátelům a známým v hlubokém
pořádají
v neděli 3. června od 10. hod. dop. do 3
smutku oznamujeme, že nás dne 9. května
hodin odpoledne v Národním domě
1979 opustila na věčnost naše milovaná
"DEN
DĚTÍ"
IRENKA
STOLEJDOVÁ
sluníčko našeho života, drahá dcera, sestra, Na programu jsou sportovní soutěže o ceny, hry
a pestrý zábavný pořad. K dostání bude občerstveni
manželka a máma. Zesnula v klidu, jak vždy
pro děti i dospělé.
žila — s úsměvem pro každého, kdo potřeboval
útěchu v životních bolestech.
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne
Prosíme všechny, kdo drahou zesnulou znali,
spolu s etnickým operním sdružením LYRIC, pořá
aby se za ní pomodlili s námi.
dají UMĚLECKÝ KONCERT v sobotu 26. května
Zdeňka a Josef Boučkovi,
Karel Sfolejda,
1979 od 7.30 hodin večer v divadle AMP, roh Bourke
rodiče
manžel
MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI
& Williams Sts., Melboume-City. Kromě celé řady
Jára Bouček, bratr,
Karel, Adriana, Pavel
(Pokračování se str. 12)
etnických umělců vystoupí též italský sbor “Veneto”
s rodinou
a Michaele, děti
a
jako
host
členka
Australské
opery
Miluška
Šimková.
Už
<
v
odpoledních
hodinách se hrálo odvetné střet
Melbourne, Vic.
Vstupné $ 4.-, studenti a pensisté $ 3.-. Lístky, nutí ČSR ,— Švédsko, ve kterém šlo oběma týmům
informace: tel. 48-5230 nebo 480-2737.
0 druhé místo ve světovém pořadí. Skandinávci dali
do začátku utkání vše, v domnění, že brzo rozhodnou
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
střetnutí ve svůj prospěch. Po dvou hrubých chybách
SPRÁVNÍ VÝBOR ČS. SOKOLSKÉHO
čs. obrany (ne však tentokrát brankáře Sakače, kte
SOKOL MELBOURNE
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE
rý byl v brance ČSR hned od začátku) mužstvo Tre
Kronor dvakrát vedlo a vyhrálo i prvou třetinu. Od
s díky potvrzuje příjem těchto darů:
srdečně zve na
pp. manželé Papáčkovi $ 100, Anonym $ 10, F. Herz druhé třetiny však Čechoslováci rozjeli konečně
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
(k uctění památky zesnulého Viktora Sochy) S 50. “svou” hru, aby nakonec zvítězili 6 : 3 (po třetinách
ČS. SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU,
Anonym $ 20, Anonym $ 10, Miloš Potůček $ 100. 2 : 3, 2 : 0 a 2 : 0) a zajistili si stříbrné medaile. Tři
497 Queensberry St., North Melbourne,
Anonym $ 10, S. Havel, Darwin $ 50, M. Jeník. branky ČSR dal pardubický VI. Martinec, 2 nejmlad
které se bude konat ve dnech 19. a 20. května 1979 Darwin $ 50, J. Hlásek, Darwin $ 20, F. Vošta, Dar ší z bratří šťastných Anton a jednu litvínovský Ivan
Program :
win $ 20, Vrabčáci $ 79, Sokol $ 1.300, bankovní Hlinka (kapitán čs. národního mužstva).
V sobotu 19. 5. v 1.30 hod. odpoledne nástup
úroky S- 107.36, celkem $ 1.926.36. Stav účtu příspěvků XII. den MS — 26. 4.: Páté místo patří Finům
sokolských jednot a slavnostní otevření budovy. $ 58.587.88.
V dopoledním utkání zvítězilo Finsko nad Poláky
Manželé Lohniských věnovali reprodukci plastiky 4 : 2 a obsadilo 5. místo (které zároveň znamená účast
Sokolská akademie, při níž vystoupí složky Sokola
Sydney, Canberra a Melbourne a taneční krojo Hradčan a br. J. šetek velký obraz Jánošíka.
na druhém vydání Canada Cupu v září 1980).
vané skupiny ze Sydney a Melbourne (tanečníky
V posledním utkání “dolní poloviny mistrovství
že Sydney doprovází kapela Čs. Country Clubu v
světa” vyhráli západoněmečtí hokejisté nad repre
MA
L
Ý
O
Z
N
A
M
O
V
A
T
E
L
Sydney).
zentanty USA 5:2.
Přjďte v národních krojích
Poslední den MS: SSSR poráží znovu Československo
V 7.30 hodin večer je taneční zábava, na které
Ten, kdo věřil v revanš za potupnou prohru 1 : 11
PRIEMYSLOVÄK,
účinkují dvě kapely: “Česká muzika” ze Sydney
TENISOVÝ
se Sověty, byl znovu zklamán. Silně omlazené čs. ná
(zpívá Luboš Kašpar) a Sokolská kapela “Vrab
úprimný hľ'adá
rodní mužstvo s několika “lazary” udrželo se Sověty
TRENÉR
čáci” z Melbourne.
úprimnú a inteligentnú otevřenou hru pouze v zahajovací třetině (Hlinkoví
V neděli 20. 5. v 10.30 hodin dopoledne slouží
vyučuje
ženušku.
se dokonce v 15. minutě podařilo vyrovnat na 1 : 1),
Otec Josef Peksa v čs.
sokolském národním
pak však už ani pořádně nebojovalo. Přímo katastro
v Melbourne
M.
E.
Janek,
domě mši svátou. Bohoslužby se zúčastní též
fální byly presilovky čs. národního mužstva, z nichž
odborně
15
Windsor
Pl.,
zástupci nekatolických věřících na důkaz vzájem
při jedné (na počátku závěrečné třetiny) vstřelil sodospělé i děti
Deception Bay,
ného porozumění a bratrství, ke kterému bude
, větskv soupeř dokonce při vlastním oslabení gól (na
Qld.
4508.
Čs. sokolský národní dům přispívat.
(starší 5 let)
1 : 5).
V poledne můžete v Národním domě obědvat.
na kurtu
Zatímco tentokrát brankář Králík — až na jednu
Ve 2 hodiny odpoledne bude se konat přátelská
v Camberwell.
i hrubou chybu — se jakžtakž zhostil svého úkolu, “pla
ŠTÍHLÁ
31-LETÁ
beseda, při níž účinkuje sokolská kapela “Vrabčá
vala”’ obrana a útok ČSR nebyl schopen využít ani
Informace:
s 1-roční dcerkou
ci”, bude se podávat občerstvení atd.
chyb v sovětské obraně. Jednotlivé třetiny
hledá muže a tátu do několika
tel. 232-6199
Slavnost bude zakončena rozloučením s hosty.
40 let. Nechci být už byly: 1 : 2, 0 : 2 a 0 : 2.
Už v odpoledním utkání dosáhli Kanaďané prvého
sama a proto věřím,
vítězství ve finálové skupině, když porazili zcela za
že
se
najdeme,
ať
jsi
TĚLOCVIČNA JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
kdekoliv. Foto vítáno. slouženě Švédy 6 : 3.
pořádá v rámci slavnostního otevření
Zn. “Ozvi se’’ do HD.
Čs. sokolského národního domu v sobotu 19. května 1979
Přijmeme :

t

TANEČNÍ ZÁBAVU

v obou sálech československého sokolského národního domu,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Začátek v 7.30 hodin večer
K tanci i poslechu hrají:
“Česká muzika” ze Sydney — zpívá Luboš Kašpar — a
Sokolská kapela “Vrabčáci’’ z Melbourne
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté $ 8.(BYO — pouze nealkoholické nápoje k dostání)
Rezervování stolů: tel. 848-5729 (Petráň), 598-7750 (Soust), 26-5618 (Vozábal)

33-LETÁ
HEZKÁ ŽENA,
žijící v Kanadě, ráda
by se seznámila za úče
lem budoucího sňatku
se vzdělaným, citově a
rozumově
vyspělým
mužem, zodpovědným,
energickým a zároveň
něžným. Toužím poznat
opravdového muže a
zatím nacházím pouhé
Švejky. Zn.: “Láska
hory přenáší” do HD.

B R U S IČ E N A K U L A T O

pro práci na brusce Jone & Shipmen. M as
znát tvarové broušení. Výdělek přes $ 4B&
týdně.
Zájemci hlaste se u
FRÉZAŔE PRO NÁSTROJAŔSKOU PRÄQ
Musí mít zkušenosti s přesnými gcaawnžZnalost rotačního stolu je nurná. T ýaMšk
přes $ 400 týdně pro schopného řessesSsSa-

TED

ENGINEERING,

3 Kinwa) Court, MocmbfcĚ^, USe. M
Telefon 95-8985
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Karel Janovský
SSSR pošestnácté mistrem světa — stříbro Československa poskvrněné debaklem se SSSR

Hokejové mistrovství světa
V Paláci sportů v Moskvě skončilo 46. mistrovství světa v ledním hokeji, které bylo jasnou záležito
stí sovětských reprezentantů, když vyhráli všechna utkání. Trenér Tichonov vedle dvou nováčků povolal
fc bojům v domácím prostředí i některé starší hráče a tak tato šťastná kombinace mladých se zkuše
nými obohatila sovětský hokej o další titul mistra světa — od roku 1954 už šestnáctý.
Čs. hokejové národní mužstvo s 8 talentovanými ale nezkušenými hokejisty neuspokojilo. Obsadilo sice
druhé místo, ale tato stříbrná medaile příznivce čs. hokeje příliš netěší, neboť je poskvrněna dvěma
debakly v zápasech se SSSR. Navíc čs. národní mužstvo odjelo z mistrovství světa domů po desetiletích
s pasivním brankovým skórem. Největší slabinou Československa byla obrana v čele s oběma brankáři,
ale ani útočníci se mnohdy neprosadili, především v zápasech se Sověty.
Z “A” skupiny mistrovství světa sestupují nováčci lem: čs. národní mužstvo prohrálo 1 : 11, po třeti
— Poláci, na jejich místo nastoupí na příštím mi nách 0 : 4 , 1 : 5 a 0 : 2, což je prohra, jaká nemá
strovství světa r. 1981 ve Švédsku senzační vítězové nejen ve vzájemných stycích hokejistů obou zemí
B' skupiny Holand’ané.
obdoby, ale je to po 55 letech největší porážka Če
Konečné pořadí mistrovství světa A skupiny v choslováků na vrcholném světovém podniku hokeji
Moskvě bylo toto:
stů. Vždyť horším výsledkem než nyní v Moskvě se
I.
: 1. SSSR 12 bodů, skóre 51 : 12, 2. Českosloven
Sověty prohráli čs. hokejisté jen na prvém mistrov
sko 7 b. (25 : 30), 3. Švédsko 3 b. (20 : 38), 4. Ka ství světa a prvém olympijském turnaji v r. 1924
nada 2 b. (20 : 36).
ve francouzském Chamonix, -kde tehdy ČSR podlehlo
II. : 5. Finsko 9 b. (23 : 17), 6. NSR 7 b. (27 : 21),
Kanadě 0 : 30. Čs. hokej byl tehdy v plénkách.
3. USA 6 b. (22 : 20), 4. Polsko (sestupuje 2 b. (15 : 29).
Jak mohlo k letošnímu debaklu dojít? Předně tře
ba říci, že čs. mužstvo hrálo velmi špatně, nervózně
V. hrací' den MS — 19. 4.: Drama se Švédy
Debutanti čs. hokejového národního mužstva L a — skutečně jako v té době kamenné čs. hokeje —
dislav Svozil a Milan Fígala (oba z Vítkovic) zachrá navíc mělo “děravé” brankáře. Zápas se SSSR za
nili pětinásobné mistry světa Čechoslováky v utkání čalo ČSR s jihlavským golmanem Jiřím Králíkem,
se. Švédy od porážky, když v poslední třetině doká ten však hned v 7. minutě pustil kotouč za svá zá
zali dvěma pohotovými střelami vyrovnat dvoubran- da, když střelec branky Alexander Golikov měl zřej
kový náskok Skandinávců, na 3 : 3 a získat ještě mě v úmyslu přihrát některému ze svých spoluhrá
•Československu na světovém šampionátu v Moskvě čů před Králíkovou brankou. Kotouč však skončil
aspoň. 1 bod. Čs. národní mužstvo hrálo pod svůj v síti a SSSR vedl 1 : 0. Už o 3 minuty později MaStandart. Pomalé byly rozehrávky z obranné třetiny karov zasunul — znovu za asistence Králíka — po
do útoku, vázla kombinace, chyběl ten pověstný čs. druhé touš do čs. svatyně. Pak však “zaúradoval’’
hokejový vtip a nápad, o nějaké pořádné střelbě kanadský rozhodčí Madil. Poprávu sice vyloučil na
ani nemluvě. A přímo katastrofální byly presilovky, 2 minuty Svozila, hned na to však dalšího z čs.
hráčů prý za mluvení, v zápětí poslal na trestnou
které čs. mužstvo hrálo i tentokrát staticky.
. V druhém utkání dne zvítězil SSSR nad Kanadou lavici další 2 čs. hokejisty, a tak SSSR hrál proti
5 : 2 (2 : 0, 1: 1 a 2 :1 ), když reprezentanti javc ČSR dvakrát 5 proti 3 Čechoslovákům. A za tohoto
rového listu měli za stavu 1 : 2 a pak 2 : 3 velké stavu se skutečně proti Sovětům hrát nedá. čs. ná
šance na vyrovnání, místo toho však inkasovali po rodní mužstvo inkasovalo v rozpětí 19 vteřin další
2 góly, bylo to 4 : 0 a o zápasu bylo rozhodnuto. Čs.
hrubých chybách obrany zbytečné branky.
VI. den MS — 20. 4.: Finové zachráněni v "Áčku*’ hráči při druhém vyloučení (3 proti 5) protestovali
Hokejisté “Suomí’’ museli zahrát naplno, aby těsně a nechtěli už vůbec na led, chtěli zřejmě opustit i
5 : 4 zvítězili nad Polskem, ziskem těchto 2 bodů střídačku a odjet ďo kabin. Třetina byla 0 : 4, tedy
si však jako první z mužstev dolní poloviny tabulky jako před 15 roky na OH v Innsbrucku. Na rozdíl
(o 5. - 8. místo) zajistili účast v "A" skupině světo však od r. 1964 nebylo silně omlazené čs. mužstvo
vého šampionátu r. 1981 ve Švédsku. — Mužstvo schopno výsledek zkorigovat (tehdy v Innsbrucku
Československo nakonec prohrálo 5: 7) , spíše naopak:
NSR zvítězilo nad USA 6 : 3.
mužstvo bylo demoralisováno, položeno úplně na lo
Vil. den MS — 21.4.:
patky. Ve 2. minutě prostřední třetiny měl kotouč
Hra i výsledek z čs. doby kamenné
brankář Marcel Sakač (za stavu 0 : 4 vystřídal Krá
V celém Československu dlouho očekávaný šlágr líka), byl však tak nervózní, že jej nahrál přímo na
šampionátu SSSR — ČSR skončil nebývalým debak hůl sovětského útočníka Žkuktovova, který mu ko
touč poslal klidně popáté do sítě. SSSR vedl 5 : 0 a
už bylo jen otázkou, kolik gólů Čechoslováci inkasují.
Přestali bojovat, dostávali jeden gól za druhým, až
: : Fotbalová liga :.
to bylo 1 : 11. Jediný gól dal v 5. minutě druhé tře
Sestupemohrožená Plzeň přibrzdila v 23. kole útok tiny obránce jihlavské Dukly Chalupa. — Čs. muž
pražských vojáků na přebornický titul, když je doma stvo hrálo 18 minut oslabeno, SSSR pouze 8 minut.
— jako předtím v Českém poháru — porazila 2 : 1. Vyprodané hlediště, ve kterém byl i Leonid Brežněv.
V odpoledním utkání zvítězili švédští hokejisté nad
Dukla Praha má sice momentálně coby vedoucí tým
tabulky 1. čs. ligy tříbodový náskok před druhou Kanadou 5 : 3.
Ostravou, ostrávský Baník má však k dobru střetnutí VIII. den MS — 22. 4.: USA poráží Finsko
23. kola v Banske Bystrici. Třetí místo v lize patří
O překvapení dne se postaralo mužstvo USA, které
obhájci mistrovského titulu Zbrojovce Brno, která porazilo hokejisty Finska 6 : 2 . Poláci prohráli s NSR
tentokrát stačila hrát doma s Interem Bratislava vysoko 1: 8.
pouze 0: 0.
IX. den MS — 23. 4.: Děravý Králík
Prvně před domácím publikem v letošní sezóně
Už prvních 5 minut zápasu s Kanadou naznačovalo,
prohrál Spartak Trnava, který podlehl nečekaně ko že se čs. národní mužstvo bude chtít rehabilitovat
šické Lokomotivě 1 : 2. 23. kolo bylo vůbec chudé na za ostudný debakl se Sověty. Po nádherných •akcích
góly. Slovan Bratislava se doma rozešel s fotbalisty vedlo góly Hlinky a Martince už v 4:51 min. nad
Trenčína bez branek, — Sparta získala v Košicích
1 bod remizou s.ZŤS 1: 1, Slavia Praha zdolala Tep
lice , 2 : 0 a , “Klokani” (Bohemians) zdolali Tatran
HLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně.
Prešov 2 ; 0.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Tabulka po 23. kole (před reprezentační přestávkou:
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 2131.
1. Dukla Praha 32 bodů, skóre 52 : 20; 2. Baník Ostra
Telefon: 42-5980.
va (ô 1 zápas méně) 29 b., skóre 37:20; 3. Zbro
jovka Brno 27 b., 4. Bohemians 25 b., 5. Slavia
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
Praha 24 b., 6. Spartak Trnava 23 b., 7. Sparta P ra
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
ha, 8. Lok. Košice, 9. Banska Bystrica (o 1 zápas
Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
méně), 10. ZŤS Košice (po 22 b.), 11. Slovan Bra
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
tislava 21 b., 12. Inter Bratislava, 13. Teplice, 14.
příplatku sdělíme na požádání obratem.
Plzeň (po 20. b.), 15. Trenčín 19 b., 16. Tatran
Prešov 18 bodů, skóre 18 : 43.
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BANÍK OSTRAVA VYŘAZEN
Po šťastném vítězství příslušníka německé fotba
lové Bunuesngy Fortuny Duesseidorf doma v prv
ním semifinálovém utkání soutěže “držitelů troleji”
3 .: 1 nedávaly se ostravskému mužstvu velké naaeje
na postup do basilejského finále. A přesto vyprodané
hlediště na Bazalech s 33.000 diváky vidělo v odvetě
drtivou převahu domácího mužstva, jeho více než
tucet rohových kopů, několik tyči a břeven, — při
tom však pouze 2 branky — Ostrava vyhrála 2 : 1
to však pochopitelně na postup nestačilo.
Úplným k. o. pro ostravský Baník byla 31 minuta
prvé půle, kdy kapitán Fortuny Duesseidorf Gerd
Zewe získal svému mužstvu vedení 1: 0. Po drtivém
tlaku sice Lička v 65. minutě vyrovnal a v závěru
Antalík vstřelil vítězný gól n a 2 : 1 , na Bazalech
však ve chvíli, kdy švýcarský rozhodčí zápas zakon
čil, bylo smutno. Baník Ostrava měl šanci na finále,
bohužel štěstěna — Fortuna — byla na straně For
tuny.
Kdo jsou fináiisté?
Všechny tři nejpopulárnější evropské fotbalové sou
těže klubových celků mají už své finalisty. V Po
háru mistrů evropských zemí jsou jimi: anglický Not
tingham Forest a švédský přeborník Malmô FF, kte
ří vybojují finále 30. května na neutrální půdě v
Mnichově. Nottingham Forest (který vyřadil už v
prvním kole obhájce Evropského poháru FC Liver
pool a je nyní ve finále favoritem) hrál sice v prvém
semifinálovém utkání PMEZ doma s 1. FC Kolnem
3 : 3, vyhrál však odvetu v Kolíně n. R. nad ně
meckým mistrem 1: 0. Malmô FF remizovalo ve ví
deňském Prátru s Austrií Vídeň 0: 0, vyhrálo však
odvetu doma 1: 0.
V soutěži “držitelů trofejí” bude tuto středu, v Ba
sileji finálovým soupeřem Fortuny Duesseidorf CF
Barcelona, která vyhrála oba semifinálové zápasy
nad belgickým mužstvem SK Beveren vždy 1 : 0.
V Poháru UEFA je favoritem Crvena zvezda Běle
hrad (v odvetném semifinále v Berlíně prohrála sice
s domácí Herthou BSC Berlin 1 : 2, zvítězila však
v prvém zápase doma 1: 0), která bude hrát v zá
věrečných dvou zápasech (finále Poháru UEFA se
hraje dvoukolové, doma i venku, na rozdíl od sou
těže “držitelů trofejí” a Poháru mistrů) s německou
Borusií Monchengladbach (ta v čistě německém se
mifinále vyřadila MSV Duisburk 2 : 2 a 4: 1) .
Čs. fotbalisté na cestě do Itálie?
LUCEMBURSKO — ČESKOSLOVENSKO 0 : 3 (0 :1 )
Čs. fotbalové národní mi fotbalisty 3 : 0 a dostamužstvo udělalo na první- lo se do čela V. kvalifiho máje další krůček na kační skupiny,
cestě k mistrovství EvroPo celý zápas byli čs.
py r. 1980 v Itálii. Po triům fotbalisté jedinými pány
fu 3 : 1 ve Stockholmu nad na hřišti a snad jen neŠvédy a v Bratislavě 2 : 0 přesná střelba zachránila
nad Francií, zvítězilo v Lucembursko od debaklu.
Lucembursku nad domácí— *—
Kanadou 2: 0, o 18 vteřin později však jihlavský
brankář Jiří Králík pustil úplný “šourák” . ČSR zá
sluhou Ebermanna vedlo v 11. minutě znovu o dva
góly — 3: 1, Kanaďanům se však po školáckých
zásazích Králíka podařilo do 17. minuty vyrovnat na
3: 3. Potom teprve Králíka nahradil bratislavský
Marcel Sakač, který chytal tentokrát dobře a za
další obdržené branky nemůže. Čs. mužstvo předvedlo
za podpory Sakače hezký hokej a zvítězilo nad Ka
nadou ještě 10 : 6 (4 : 3, 3 : 1 a 3 : 2). Čechoslováci
byli od druhé třetiny zcela pány situace a jejich ví
tězství je naprosto zasloužené.
SSSR deklasoval v odvetném utkání Švédy 11 : 3,
když teprve za stavu 0 : 8 byli hráči Tře Kronor
schopní odporu.
X. den MS — 24. 4.: Osud Poláků zpečetěn
Hokejisté Polska, jejichž trenérem je bývalý čs.
reprezentant a hráč brněnské Komety S. Bartoň, se
v “A” skupině světového mistrovství ani pořádně “ne
ohřáli” . Dnes prohráli v Moskvě s hokejisty USA
vysoko 1 :5 a to znamená, že se už vracejí do B
skupiny.
V druhém večerním utkání “dolní poloviny’’ mi
strovství světa, vyhráli Finové s NSR i odvetu, ten
tokrát vysoko 7 : 3.
XI. den MS — 25. 4.: SSSR už mistrem světa
Obhájci titulu mistra světa, hokejisté SSSR. vyhráli
dnes večer i páté utkání finálové skupiny, když po
razili Kanaďany vysoko 9 : 2, po třetinách 4 : 8.
3 : 2 a 2 : 0.
(Pokračování na sír. 11)

