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KONTRAST
Karel Wendt

Dvě zprávy přišly najednou.
V Československu zahájil stát soudní stíhání před
ních cienú hnuti, ktere vyrostlo kolem Charty 77.
Shodou okolností je mezi nimi vedle Václava Havla
ČZSSGSLGVEN SKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER také mluvčí Charty katolický filosof Václav Benda.
Jeho obžaloba přichází ve chvíli, kdy už bylo “za
kročenej” proti řadě katolických kněží a charakteri
XXIX.
Melbourne 25. června 1979
Čislo 13,
zuje tak svízelnou situaci círxve, která se od smrti
kardinála Berana , vyznačovala spíše Plojhary než
ZA T Ý K A N Í V ČESKO SLO VENSKU
Wiszinskými.
To byla jedna zpráva. Druhá, vytvářející zajímavý
kontrast, přišla z Polska.
Zatím co u nás zavírali mocipáni s bezstarostnou
svévolí chartisty a kněze, v Poisku přešlapovaly
jejich protějšky bezmocně před neobyčejným sply
Od minulé války uzavřely Spojené státy a Sovětský svaz 15 dvoustranných fální cesty papeže Jam
nutím národních tradic, víry a touhy po svobodě.
a mnohostranných smluv, týkajících se omezování zbrojení a snižování vojen Pavla v Polsku, ignoroval Papež Jan Pavel n . se vrátil do své země a té
ského napětí. Ačkoli každá z těchto smluv byla provázena nadšeným souhlasem události, ačkoli se týkalj měř celý národ, který v 'něm vidí zosobnění toho
sovětské vlády a propagandy, podepsání té poslední, patnácté, před týdnem miliónů občanů sousední splynutí, demonstroval své mínění v jednotě, vedle
ve Vídní předcházel a následoval na východě Evropy takový propagační povyk, ho “bratrského socialistic niž zůstal ležet u cesty uhnilý a uboze vyhlížející
marxistický odštěpek. Na jedné straně stál národ,
že daleko převýšil všechny propagační kampaně dřívější. "Dokument, jenž tvoří kého státu” .
na druhé hlouček drábů, kteří by bez bodáků moc
dějiny" je běžné sovětské označení smlouvy o omezení dalekonosných zbraní,
Druhou, daleko závaž ného souseda zmizeli beze zbytku v místech, do kte
S A L T 2, kterou podepsali Carter a Brežněv před týdnem ve Vídni.
nější událostí je, že se čs. rých národy zahazují hnidy, jichž se v zájmu vše
Význam smlouvy, k níž problémy, jako například bude možnost kontroly režim' rozhodl právě v do obecné hygieny musí zbavit.
Svět byl připraven na papežův sentimentální ná
došlo po sedmiletém doha dodržování jakýchsi lid oboustranného jejího do bě vyhlašovaného světové
vrat domů, na jeho emocionální shledání s místy
dování,
vysvětluje se ských práv, aby mohli za držování, ukáže teprve bu ho usmíření zasáhnout nedávného působení. Uvyklý tradici Wojtilových před
ovšem různě. Na jedné sahovat do vnitřních zá doucnost.
tvrdě proti vlastním obča chůdců, očekával opatrné uhlazování hran, diploma
straně Atlantiku se ozýva ležitostí
socialistických
Množství slavnostních nům, kteří se odvažují tické pokašlávám, tu a tam obezřetný náznak, ze
ly varovné hlasy, žádající států.
úvah a referátů z Vídně domáhat se práv, které kterého potom političtí mágové vykoumají podle po
opatrnost při sjednávání
Smlouva je podepsána, v čs. sdělovacích prostřed jim podle ústavy i mezi třeby, co se právě hodí politickým trendům chvíle.
Dočkal se něčeho úplně jiného. Přišlo, co čekal je
dohody s režimem, který snad bude i ratifikována cích jasně kontrastovalo s národních dohod patří.
nom málokdo.
dodržuje smlouvy jen teh americkým senátem. Její dvěma událostmi: se sna
Koncem května začalo
Slova, která nedokáže přesvědčivě překroutit žádný
dy, když jemu vyhovují, význam, především jaká hou zamlčet průběh trium (Pokračování na str. 2) výklad handlířů mezinárodní politiky: “Míru a lid
ského sblížení může být dosaženo jenom na zása
nebo i jiné, připomínající
dách úcty k objektivním právům národa, na jeho
Mnichov 1938. Na druhé
Zkúsenosti zamestnancov
právu na svobodnou existenci, na sociální a politic
se smlouva předkládá ve
kou subjektivitu a také na právu vytvářet vlastní
řejnosti jako “důkaz o ne
kulturu a civilizaci.’’
překonatelné síle lenin
Slova otevřeného vzdoru: “Je východní a je zá
ských idejí míru”, jinými
padní cesta. My Poláci jsme po tisíc let volili tu
V súčasnom vývoji svetového hospodárstva môžeme pozorovať určitý zvrat západní.”
slovy jako prosazení vlast
v porovnaní s vývojom po druhej svetovej vojne. Vtedy totiž americký kapitál
Výzva k soutěži: “Křesťanství se musí znovu za
ních idejí o míru — buprenikal do všetkých oblastí slobodného sveta, Američania investovali stále viac měřit k vytváření duchovní jednoty Evropy. Hospo
de-li svět uspořádán tak,
a viac v Európe a inde, vybudovali veľké mnohonárodné výrobné firm y s dářské a politické důvody nestačí.”
jak si to leninisté přejí.
ústredím v Spojených štátoch a filiálne podniky v cudzine. Nateraz pozorujem
Scéna, která překvapila a ohromila: uprostřed ne
Českoslovenští
propa- zjav opačný: viac a viac investujú v Amerike podniky z cudziny. Ide najmä svobody stojí člověk a hlásá svobodu; v místech
gandisté ovšem plně se o investorov zo Západného Nemecka a Japonska. Tí kupujú niektoré podniky a úplného potlačení lidských práv zní slova o jejich
kundují Moskvě a o “da obchodné organizácie, alebo stavajú nové továrne. Napríklad firma Volskwage.i nezadatelnosti: člen národa, kterému strana přede
psala osud, říká na území toho národa vyzývavě,
lekosáhlé, nejvýznamnější pom ýšľa postaviť v Amerike už druhú továreň, práve tak ako japonská auto že má každý národ právo na vlastní cestu.
smlouvě” referují v super mobilka Toyota sa bezpečne zaisťuje v americkom hospodárstve.
Základní změna: kde kdysi papežové zapomínali
lativech. “Sovětský svaz
Příčin tohoto zvratu vo robotníctvo nových inve alebo Japonskom. Spome na lidská práva, aby “dobrým chováním” získali pro
nemá důležitější cíle než
církev výhody, tento papež říká, že lidská svoboda
vývoji svetového hospodár storov,' ktorí samozrejme nieme len dva príklady: je nedělitelná a ta náboženská že je jenom jednou
upevnit' m ír ve světě” ,
stva je viac, ale o nich aj svoje nové podniky ria tak v Západnom Nemecku její částí.
ujišťuje ústřední orgán
nebudeme
teraz referovať. dia a vnášajú tak do za sa odbory účastnia na ve Kontrast dvou zem í.. .
KSČ a osopuje se na adre
městnanecko - podnikateľ dení podniku. Také niečo
V Československu zatýkají moskevští guvernéři li
su “washingtonských jest Všimnime si len, aký do
ských vzťahov svoje do ako nemecká “Mitbestim- di, kteří žádají svobodu, v Polsku se před nimi tře
řábů”, kteří dokonce i v pad má tento vývoj na
máce skúsenosti. Kladie mung” je však v Spoje sou. V Československu je úspěšný recept rozděl a
tak slavnostních chvílích americké odborové hnutie,
me si konkrétnu otázku: ných štátoch neznáme. panuj. Odděl zpohodlnělé, ustrašené, netečné a ma
připomínají
podružné čiže ako prijíma americké
a odvážného a je po bitvě. Udus Chartu
aké sú skúsenosti americ Americké odbory sa brá terialistické
antichartou.
kých zamestnancov a ich nia priamej zodpovednosti
Hlouček statečných stojí uprostřed národního pro
odborových organizácií s na vedení podniku. Odbo stranství a kolem něj je prázdno. V Polsku je pro
Tři zprávy z exilu
riaditeľstvami podnikov rári si tu vyjednajú riad stranství plné, utiskovatelé stojí vyvrženi mimo ně.
★ V Mnichově zemřel po dlouhé nemoci ve věku cudzozemských
vlastní nu pracovnú zmluvu a
Vysvětlení není jenom v solidaritě samé, ale také
81 roků Julius Firt, spisovatel, novinář, bývalý ře kov?
trvajú na tom, aby ju ve vlivech, které k ní vedou. Jedním z nich je od
ditel pražského Melantricha, poslanec Národního shro
vaha, ale zase, ani odvaha neexistuje sama o sobě.
máždění, za války člen londýnské Státní rady, v
Táto otázka je iste na podnikatelia plnili, dali za I ona je výsledkem dalších vlivů.
nynějším exilu ředitel čs. oddělení Rozhlasu svobod mieste, lebo, ako sme už mestnancom to, čo sa za
Uvažujme o odvaze.
né Evropy aid. Jeho pohřbu na mnichovský Severní
spomenuli,
cudzozemskí viazali v kolektívnej zmlu
hřbitov se zúčastnilo mnoho osobních přátel, zá
Dá se jednoduše říci, že člověk buďto je anebo
podnikatelia prinášajú do ve a odborárom nezáleží není odvážný, že buďto je ochotný riskovat anebo
stupci R S E aj.
-Ar Ve dnech 5. až 8. července se koná v Koenig- podnikateľsko - zamestna na tom, či podnik prospe není, že se takový prostě narodil? Nebo je bližší
steinu u Frankfurtu/M. II. celoexílový kongres Ko neckých vzťahov aj určitu ruje alebo nie, oni svoje pravdě, že má-li odvaha dávat smysl, musí mít ke
menského světové rady, který má velmi hodnotný odlišnú prax. V Spoje musia dostať. Samozrej své existenci důvody, dávající smysl, že tedy schop
nost překonat strach není samorostlá, ale výlednicí
program.
ných štátoch je odborár me, že ak podnik dobre myšlení, které dalo dohromady osobní filosofii člo
★ Při uzávěrce nemáme k dispozici seznam všech
ske hnutie veľmi rozvinu prosperuje a vykazuje vyš věka
(Pokračování na str. 2)
poslanců zvolených do evropského parlamentu. Zvlášt
ní pozornost však vzbudila zpráva o kandidatuře ital té a má svoj vplyv v po ší zisk, tak je to pre od
ského občana Jiřího Pelikána a jeho zvolení — pře litickom i hospodárskom borárov len dôvod, aby
FUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
devším proto, že nekandidoval za Komunistickou stra živote, ale sú tu aj urči žiadali pri novom rokova
nu Itálie, ale za italskou socialistickou stranu. The té a pomerne značné roz ní o kolektívnu zmluvu
Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: Polpress
New York Times otiskly před volbami Pelikánovo
viac,
predložia
zvýšené
Pty.
Led., 23 Clifton St., Richmond, Víc. 3121
diely
v
odborárskej
praxi
odůvodnění: prohlásil, že " v italské komunistické
nároky.
(Pokr.
na
s.
2)
v
porovnaní
s
Nemeckom
straně je mnoho malých Husáků”.
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Zahraničné firmy ¥ Amerike ir
(Pokračovanie zo str. 1)
Alebo v Japonsku, tam
existuje ešte aj teraz aká
si predstava rodinného
osadenstva v podniku.
Zamestnanci tam pracujú
v jednom podniku po celý
život, vytvoria si tak urči
té prostredie pohody a familiárnosti, ktoré sa len
tak z dôvodov hospodár
skych hneď neporušuje.
Ani takýto zjav nie je v
Spojených štátoch v pod
nikoch známy.
A tak, aké sú skúseno
sti s novými cudzozem
skými firmami? Stručne
možno povedať, že aj dob
ré aj menej vyhovujúce.
Dobré najmä preto, že ne
meckí podnikatelia prená
šajú do styku so zamest
nancami filozófiu odborár
skej “Mitbestimmung” ne
priamo voči pracovníkomžäimestnancom v Amerike.
Radia sa so zamestnan
MELBOURNE
I SYDNEY
P R O Ž ÍV A N É
P R IK R Ý V K Y ,
PO VLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firm a
A, Z. Q U IL T IN G
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vie. 3101, tel. 861-8427

Sydney:
Telefon: 622-2453 ~

cami tak, akoby to podľa,
nejakého zákona museli
robiť. V niektorých podni
koch zaviedli akési výrob
né porady so zamestnan
cami. Americkí zamest
nanci to kvitujú s poro
zumením. Vyjadrujú túto
zmenu v postoji zamest
návateľov voči zamest
nancom asi takto: v pod
niku s americkým vede
ním som len číslo, v pod
niku s nemeckým vedením
som niekto. Vedúci výro
by za mnou príde, osloví
ma menom a dá sa so
mnou do reči, zisťuje si
môj názor na tú alebu
onú vec výroby. Cítim, že
som v tom podniku niekto.
Americkí zamestnanci
hovoria, že akési nové po
rozumenie
v
podniku
medzi zamestnancami a
vedením podniku vytvára
jú aj japonskí riaditelia.
Pocit družnosti a familiámosti sa tu rozvíja
podľa japonskej praxe.
Jeden z amerických odbo
rárov to vyjadril takto:
V americkom podniku som
nemohol povedať vedúce
mu, že to alebo ono ide
nedobre, že výroba nie je
kvalitná apod. Bál som sa
to hlásiť, aby som nestra
til zamestnanie. Tak to
obvykle šlo ďalej, až sa
na to muselo prísť. V pod
niku, ktorí spravujú ja
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14 Q U E E N S RO A D, M E L B O U R N E , 3864
(roh Arthur Street)
Informujte se u nás o podstatně snížených
cenách letenek do Evropy a Ameriky
J Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
• lodí, autem —- včetně ubytování, plného za
2 opatření, místních informací — a obstaráme
• potřebné doklady (pasy, viza atd.). P ři organi• zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
• nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu _
©vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných®
O BRAŤTE SE S DŮVĚROU
9
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N A P A N I E. WOLKovou
Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
W
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ponskí riaditelia ihneď
hlásim, keď ide niečo zle
a hneď zvolajú konzultatívnu poradu, aby sa zá
vada odstránila. Nemám
obavu, že by som mohol
byť za niečo také prepu
stený zo zamestnania. V
podniku, ktorí vedú japon
skí riaditelia zamestnanci
nezakrývajú chyby a ne
dostatky. Niektorí zamest
nanci k tomu dodávajú,
že cudzozemskí investori
sú trpezlivejší a • nie tak
nedočkaví na zisk. Ame
rický podnikateľ chce svo
je investície dostať čo
najskôr späť a preto je
aj jeho postoj k výrobné
mu procesu a k tomu všet
kému, čo sa odohráva na
pracovisku celkom odlišný
ako postoj nemeckého ale
bo japonského riaditeľa.
Táto prax, ktorá nemá
nič spoločné s odmeňova
ním, lež len s vytváraním
lepšieho vzťahu medzi za
mestnancami a vedením
podniku, má predsa aj
lepšie hospodárske výsled
ky. V niektorých takýchto
podnikoch sa zvýšila pro
duktivita práce. Dobrá
skúsenosť je aj tá, že
cudzozemské firmy, ktoré
hľadajú najradšej sídlo na
americkom juhu, kde je
odborárske hnutie pomer
ne slabé, najímajú aj ne
kvalifikovaných robotní
kov v určitom druhu prá
ce a zaučia ich. Takíto
zamestnanci sa potom
držia a zoostávajú u nej
aj vtedy, keď sa im uka
zuje lepšie uplatnenie u
americkej firmy.
V juhozápadnej oblasti
Ameriky
zamestnávajú
takéto firmy zamestnan
cov rôznych etnických
skupín, z ktorých väčšina
neovláda angličtinu. Fir
my preto zamestnávajú
odborníkov, ktorí sú v sta
ve vysvetliť zamestnan
com pracovné úkoly v ich
reči.
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srdečně zve na

O D P O L E D N Í ČAJE
které pořádá každou neděli od 3 hodin odp. do 7 hodin večer
v sále Čs. sokolského národního domu,
497 Queensberry St., North Melbourne
Hraje se pro mladé i starší
K dostání lehké občerstvení — Pouze nealkoholické nápoje
Vstupné $ 4.-, děti zdarma
Přijďte se výborně pobavit

Také sú teda skúsenosti
amerických
zamestnan
cov, čo pracujú v podni
koch cudzích investorov.
Oceňujú zlepšené vzťahy
medzi zamestnancami a
vedením podnikov. Aké sú
však nedostatky v týchto
vzťahoch podľa skúseno
stí amerických zamestnan
cov?
V prvom rade je tu
sťažnosť, že firmy cudzo
zemských vlastníkov dis
kriminují amerických od
borníkov pri povyšovaní.
dávajú vraj prednosť svo
jim odborníkom. Sťažnosti
na túto prax viedli aj k
súdnym procesom. Uvádza
sa prípad, keď v jednom
podniku je zo 194 miest
riadiacej povahy len 13
obsadených
americkými
odborníkmi.
Na túto námietku však
dávajú aj americké odbor
né časopisy túto odpoveď:
je to vlastne odplata za
americkú prax, lebo aj
americké firmy, ktoré vy
budovali po druhej sveto
vej vojne filiálne podniky
v zámorí, rezervovali ve
dúce miesta v týchto pod
nikoch pre svojich ľudí.
Vážnejšiu námietku naj
mä proti japonským fir
mám majú zamestnanky
ne. To preto, že v Japon
sku je ešte dnes bežnou
praxou platiť zamestnan
kyne oveľa menej ako za
tú istú prácu dostávajú

A K C E V E P R O S P E C H J. L E D E R E R A

Intemationl Press Institute se v minulých dnech
usnesl na svém výročním zasedání v Aténách
na rezoluci G. Husákovi, v níž žádá propuštění
novináře Jiřího Lederera z vězení.
V Austrálii zahájila skupina čs. exulantů k té
muž účelu veřejnou podpisovou akci, v níž žádá
australskou viádu o zákrok ve prospěch nemoc
ného vězně J. Lederera (viz též The Australian
30. 5. 79). Kdo z čtenářů by mohl pomoci při
podpisové akci, ať napíše na adresu: Mrs. Eva
Greig, 38 Ormond St., Kensington, Vic. 3031, nebo
tet. (03) 376-8284, nebo pište do HD.

Kontrast
(Pokračování se str. 1) ,
Jisté je, že odvaha je podmíněna ochotou riskovat
nejen hmotné zajištění, ale v případě nutnosti i osob
ní bezpečnost. Taková ochota riskovat není předsta
vitelná bez pochopení, že jsou duchovní věci, které
převyšují běžné zájmy člověka, slovy profesora Pa
točky, že “jsou věci, pro které stojí zato trpět, pro
které snad člověk musí trpět . .
To znamená, že ochota obětovat, neboť o ničem
jiném vlastně nemluvíme, není možná bez přesvěd
čení, tj. bez víry. Nemusí to být, jako v Polsku,
víra náboženská, ale musí to být víra v něco, co
přerůstá člověka.
Je toto vysvětlení kontrastu: že někde je a jinde
není víra, že někdo je a jiný není přesvědčen o nad
řazenosti duchovních věcí?
Polský papež navštívil svou zem. Jí přinesl naději,
nám látku k přemýšlení.
mužskí zamestnanci. V
Japonsku je obvyklé, že
zamestnaná žena aj keď
vykonáva tú istú prácu ak
nu&L dostáva len asi 60%
tej mzdy. ktorú poberá
mužský zamestnanec. Je
to stará tradícia, ktorú sa
v Japonsku dosiaľ nepo
darilo pozmeniť- A vedú
ci v poefaíkoeti japonských
investorov považujú túto
prax za samozrejmú aj
pre odmÄívame za prácu
v podnikoch v USA. Ťažko
znášajú radikálne vystu-

povanie ženských zamest
nancov, keď sa domáhajú
nápravy proti takej praxi,
aká je už v amerických
podnikoch nemysliteľná.
Niektorí odborárski pra
covníci sú ale trpezliví.
Prejavujú
porozumenie
pre prax, ktorú začínajú
uplatňovať cudzozemské
firmy. Hovoria, že tu ide
o stretnutie dvoch spolo
čenských a odborárskych
kultúr a že sa to časom
vyrovná.
Dušan Lehotský, N. Y.

Dokument jenž tvoří dějiny
(Pokračování se str. 1)
zatýkaní v řadách vedou
cích signatářů Charty 77.
ČTK o tom dokonce vydala
jprávu, kterou čs. noviny
otiskly 5. 6.:
“Na základě sdělení Ge
nerální prokuratury ČSSR
a federálního ministerstva
vnitra ČTK oznamuje, že
v těchto dnech bylo za
hájeno trestní stíhání sku
piny čs. občanů pro podezření ze závažné činno
sti namířené proti zájmům
čs. státu. Pachatelé jako
organizovaná skupina po
delší dobu soustavně kon
struovali lživé informace,
rozmnožovali je a rozšiřo
vali na území ČSSR i v
zahraničí s cílem vyvolat
nedůvěru veřejnosti vůči
státnímu zřízení republi
ky a jejich orgánů. Ob
hajovali také pravomocně
odsouzené pachatele růz-

tiýefa trestných činů, jako
např. některé únosce leta
del a teroristy, kteří ohro
zili životy 40 studentů říčanského gymnázia a způ
sobili smrt řidiče autobu
su. Přesto, že byli několi
krát důrazně upozorněni
na trestnost svého počí
nání. ve svém jednání ne
ustali a naopak se snažili
svoji činnost rozšiřovat a
zapojit do ní další osoby.
V souladu s příslušnými
ustanoveními bylo proto
pro podezření z uvedené
činnosti zahájeno trestní
stíhání proti Václavu Hav
lovi, Jiřímu
Němcovi,
Václavu Bendovi, Václavu
Malému, Ladislavu Lisovi,
Jiřímu Dienstbierovi, J a r
mile Bělíkové, Daně Něm
cové, Ottě Bednářové a
Petru Uhlovi. Ve vyšetřo
vání se pokračuje.”
Podle soukromých zpráv

byla zadržena řada dalších
Chartistů a členů ‘‘Výbo
ru na obranu nespravedli
vě stíhaných” , např. man
želka vězněného Jiřího Lederera, bývalá náměstky
ně ministra dr. Sekaninová-čakrtová, L. Pacovský
a další, většina z nich
však byla po výsleších
propuštěna. Hlavní “pa
chatelé”, jako dramatik
V. Havel, mluvčí Charty
V. Benda a J. Dienstbier
a jiní očekávají soud ve
vazbě.
Režim chce zřejmě za
strašit občany, protože
hnutí Charty začalo proni
kat i v řadách dělnictva,
čemuž pomáhaly samizda
tové publikace Chartistů.
Zatýkání začalo krátce po
vyjití nového dokumentu
Charty, porovnávajícího
životní standart v Česko
slovensku a jinde.
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Dopis navrátilce

— Na oficiální návštěvu
Československa přiletěl 16.
června předseda indické
vlády Mórárdží Rančbódží
Désáí.
— V minulých týdnech po
kračovaly oslavy, které
se snaží udělat “velkou
historickou událost” z usíavení Slovenské- repub
liky rad, k němuž došlo
před 60 léty. Největší úřední oslava se konala 15.
června v Prešově.
— Americký režisér D.
Mann (který dostal Oscara za film Marty) zahájil
ve starém Mostě natáčení
filmu podle knihy E. M.
Remarqua “Na západní
frontě klid’’. Starý Most
se proměnil na rozbité
francouzské město.
— Z čtyřčat, která se na
rodila koncem dubna man
želům Špačkovým v ne
mocnici ve Dvoře Králo
vé, byla už 2 děvčátka a
chlapec předáni domů
matce, třetí děvčátko je
dosud v nemocniční péči.
— Výroční ceny Svazu
českých spisovatelů byly
uděleny: B. Říhovi za zá
věrečný díl trilogie “A
zbyl jen meč"’, V. Pazour
koví za prózu “Trnová
cesta”, J. Urbánkové za
sbírku básní “Kotvy a
stébla”, A. Pludkovi za
prózu “český král Karel’’
a O. Rafajovi za literárněkritické dílo “Zápas o sou
časnost’’.
— Vydavatelství
ČTK
Pressfoto, jehož základ
ním cílem je “vydávat
propagační materiály ná
zorné agitace pohotově a

rychle reagující na aktuál architektury, která se ko
Čtenář nám zaslal originál dopisu navrátilce do Československa. Z připoje
ní události a problémy” , nala v Bruselském paviló
připravilo v edičním plánu nu. Na závěr byly předá ného komentáře se dovídáme, že šlo o rodinu, která se vrátila před rokem
na r. 1979 přes 160 titu ny ceny za vítězné kolek
lů.
ce podle rozhodnutí mezi po desetiletém pobytu na 5. kontinentu. Po celou dobu života venku měla ro
— Největším strojíren národní poroty. Hlavní dina "řádně upravený poměr" k Československu, byla ve spojení s čs. zastu
ským podnikem v Brati trofej “Zlatou trigu’’ zí pitelským úřadem a muž prohlašoval ve svém okolí, že zůstal československým
slavě bude karosářsko- skala expozice Velké Bri vlastencem, že komunisté nejsou tak špatní, jak o nich zde píší, v Českoslo
montážní závod Bratislav tánie. Zlaté medaile do
ských automobilových zá stali: za scénografii H. vensku se žije dobře atd. Do práce se zde vůbec nehnal. Většinou studoval,
vodů, který se právě bu Sagert z NDR, za kostý dlouhou dobu žil ze stipendií a z výdělků manželky. V Austrálii bylo vše špatné,
my T. Ninua ze SSSR, za
duje.
kostýmy v čs. expozici pro takový režim je lépe nepracovat . . .
•— Generální ředitel UNES M. Polónyová, v tématické
CO Amadon
Mokhtar sekci expozice loutek Pol V prvním dopise, který kdo. Je tu turecké hospo zase nervové zdraví zhor
M’Bow byl prohlášen na sko a v sekci architektu zaslal svému příteli, se dářství, jen co je pravda! šilo, neboť to tu kolem
slavnostním zasedání vě ry Belgie.
zmiňoval, že byly manžel No a politika je ještě hor skoro všechno nesnáší.
decké rady Karlovy uni
ce i jemu odebrány ihned ší. Samé heslo o SSSR, Všude se moc klepe a
verzity doktorem filosofic — V Českých Budějovi
po
příletu všechny dokla žvanění v rádiu, tisku a drbe, všude člověk slyší
cích
se
konalo
3.
zasedání
kých věd honoris causa.
čs. i zahraničních geron- dy, že byli dlouze vyslý TV a poklonkovaní našemu politické žvasty, což Jar
— V Dvořákově síni Do tologů. Gerontológie jě no
mu umělců v Praze se vě vznikající vědní obor, cháni a důrazně upozorně velkobratru, samá schůze ku, která to nebere jako
konal 8. 6. neobvyklý kon který
se zabývá komplex ni, co a jak mají mluvit (v pracovní době) a samé velkou komedii, velmi roz
cert: mladých japonských ním zkoumáním
Funkcionáři se
problema ve svém okolí o cizině, politické školení o socia čiluje.
instrumentalistů ve věku 7 tiky starých a dlouhodobě v níž žili. O druhém dopi lismu a imperialismu atd.
přetvařují
a
všechno
až 15 let.
nemocných lidí. Nejstarší su (který máme k dispo Lidé si ale dělají ze všeho “plní’’ na papíru. Lidé se
— Po několikatýdenních tradici má gerontológie v
vedrech se přehnaly nad Anglii, ale v posledních zici) píše čtenář, že by legraci, drží při sobě, na tu trochu bojí, ale občas
územím
Československa letech se rozvíjí i v čes- "mohl zajímat zvláště ty dávají celý den a těší se si otevřou pusu a zkriti
velké bouře provázené koslovesku.
naivní, kteří si zkrášlují na "konec” , na katastro zují poměry a funkcioná
průtržemi mračen, které
situaci doma’’.
fu. Nálada našich lidí se ře. Zvláště dělníci, kteří
—
V
Praze
zemřel
známý
způsobily značné škody.
architekt
Aleš
Pivoňka
a
mi vůbec líbí. Soudruzi nemají co .ztratit, nadáva
Citujeme
■
aspoň
několik
Např. na okrese Plzeň-seve věku 80 let bývalý ho
mlčí, lidi si o nich myslí jí často a veřejně, zatím
ver narušil příval vod 3 teliér
výňatků
z
dopisu
navrátil
v Nespekách Karel
mosty, na Trutnovsku za
ce s vysokoškolským vzdě většinou špatné věci, ja co úředníci a ' intelektuálo
Laurin.
plavily lijáky množství poko že jsou prospěcháři, vé jen poklonkujú
láním
:
— V podniku Stavební
polí a domů atd.
kariéristi,
korytári atd.
"Letos tu byla dlouhá
"Dělám v JZD. Pracov
— Akademický sochař M. stroje v Praze 5-Zličíné
Proti,
šedesátým
létům
je
a
tuhá zima. Vzpomínali
vznikl
požár,
který
způso
ní morálka je tuze špatná,
Axman dokončil bystu J.
Opletala, který byl smrtel bil škody za 9 miliónů lidé se práci úplně vyhý tu spousta nového zákono jsme na australské teplo
ně zraněn při demonstra Kčs.
bají, neustále se kecá a dárství. Většina nových a stýskalo se nám — asi
ci proti nacistům 28. říj — V Praze bylo zatčeno
zákonů
člověka-jedince tak, jako se mi v Austrálii
na 1939. Tato bysta bude 1 5 zaměstnanců prodejny chodí do hospody. Co vi hrozně omezuje a poutá, stýskalo po Čechách. My
odhalena v říjnu v Litov stavebního materiálu, kte dím kolem sebe, je pro
li, kde Opletal studoval na ří si různými machinace mne šok. Nedivím se, že např. pracovní a léčebné vystěhovalci jsme rozpol
mi vytvářeli přebytky pyt je občas málo některého zákony, dopravní předpisy cení, opravdu se mi někdy
gymnasiu.
zdá, že nevím, kam vlast
— Pražské Quadrietále lového cementu a oboha zboží a že je vše o dost apod. . . .
79 je název mezinárod tili se podle dosavadního
“Benzín
zde
stojí
4.30
až
ně patřím. Přitom země
ní přehlídky jevištního vý- zjištění o 90.000 Kčs. Po dražší (v poměru ke 5 Kčs za litr, tedy nádrž česká je opravdu hezká,
tvamictví a divadelní dobné obohacování je mzdě) než kdekoli na Zá
ovšem zcela běžné i v padě. Jinak jsou tu lidé bezínu do malého auta asi lid je tu hodný a poho
mnoha jiných čs. prodej hodní a veselí, však zná 160 Kčs, což představuje stinný, ale tenhle systém,
nách.
A N G L IC K Á
O PALACHOVÍ
te Čechy! Samá zábava, 15 až 16 hodin mužské co tu mají, to je otřesné!
— V Pohořelicích u Brna
jak řemen,
"Modrý lev" je název studentského časopisu uni byl otevřen nový hotel kecání o politice, hospo práce. Vydělám si málo Diktatura
přes
2.000
Kčs
čistého
mě
málo
svobody,
zato pod
versity v Newcastle (Anglie), kde vyšla k 10. výročí “Morava".
dářství a konečném krasmrtí Jana Palacha dojemná báseň věnovaná tomuto
síčně,
žena
asi
polovic.
plácení,
podlézám.
Jarka
jcfau. který zde věští kdevýročí Autorkou je spisovatelka J. M. Wernerová, — V Bratislave se konalo
Na
lepší,
kvalifikovanější
si
oblíbila
australskou
pří
Angličanka provdaná za Čechoslováka, který byl ustavující plenární zasedá
práci nás nepustí aspoň rodu a tak se jí nejvíc
ní
Slovenského
vysokoškol
právě zv«ea předsedou místní “Freedcm Associastýská po ní. I mně se
tion” (Organizace za. svobodu), jež od svého zalo ského ústředí SSM. Před Semelkau. Druhé místo zí několik l e t . . .
žení v r. ISIS projevuje velký zájem, o osud podma sedou se stal tajemník skala píseň “Vyznání’’ (J.
"Zeptáte-ii se mne, zda ale stýská po Austrálii, po
něných národů. JeJÉm cejonžredíúro předsedou je slovenského ÚV Svazu so Lehotský — K. Peteraj) jsme udělali návratem přírodě a teple, po volno
Lord De LTsIe- poctěný neJvyS ni britským vyzname cialistické mládeže J. Ďu- v podání M. Gombitové a dobře, řeknu že ano, pro sti, takže můžete očekávat,
třetí “Žádný ptáčník ne
náním za hrdinství (Victoria, Gross), bývalý ministr rica.
letectví a guvernér Austrálie. Lení k 10. výročí — Na švihovském vodním má křídla’’ (J. Klempíř — tože jsem potřeboval změ že se zase do 5 let uvi
okupace. Československa odhalí Palachová pamětní hradě se natáčely snímky J. Machek), zpívaná V. nu. Taková velká změna díme. Chtěli bychom se za
v kooprodukci s americ Čižmárovou.
desku na domě Velehrad v Londýně.
je zároveň životní vzpru se stěhovat. Snad k tomu
kou
filmovou společností k — Nové Hrady na Česko hou. Nervově jsem se vy pomůže australské občan
Časopis jeho organizace "The Free Nation” do
budějovicku oslavily 700.
sáhl za dva roky již .nákladu 26.000 exemplářů a filmu o Mikuláši Koperní výročí povýšení na město. léčil hned, ale Jarce se ství . . . ”
kovi.
stává se vlivným politickým, orgánem. Sluší též za
znamenat, že Evropský soud bude v dohledné do — Mezinárodní festival
bě projednávat žalobe této organizace proti Britá populárních písní — Bra
T Ě L O C V IČ N Á J E D N O T A SO K O L M E L B O U R N E
nii, která protiprávně schvaluje povinné organizováni tislavská lyra 79 — skon
Vás srdečně zve na
v politických odborech, tzv. “dosed shop” tj. ne čil vyhlášením vítězů: ve
možnost být zaměstnán bez členství v odborech. finále autorské soutěže zí
Náklad na tuto žalobu dosáhl již částky 30.000 liber skala zlatou Bratislavskou
($ 60.000) a bude-li výrok soudu v souhlase se ža lyru píseň L. Semelky a
lobou, povede to k převratu v chápání osobních! P. Vrby “Šaty z šátků’’,
kterou pořádá v sobotu 30. června 1979
svobod a práv občanů Británie.
'
FCI zpívaná skladatelem L.
V SÁLE ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU
497 Queensberry Street, Norih Melbourne
j'V \/\1xv/^X V A <A /V '^A ''\A <•'V V ■ 'V V >V \xvv■'V ^xV 'X \/vxv^X V V A /'X \/^X V /\^^^

TA N EČN Í Z Á B A V U

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 S
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3139 7

Začátek v 7.30 hodin, konec v 1 hodinu
K tanci i poslechu hrají Vrabčáci
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté $ 8.B.Y.O. — K dostání pouze nealkoholické nápoje
Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 848-5729 (Petráň),
26-5618 (Vozábal)
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Dva naše preklady biblie
Rev. Jan Kováčik, Lansford, US/

CEft¥£!tE€ 1979
Jarka Vlčková

• Dr. Mořic Hruban vzpomíná ve své knize Z časů
nedlouho zašlých na olomouckého kanovníka Jindři
cha Geislera, který se narodil 1. července 1849.
Geisler, osvícený vlastenec, stál u kolébky Matice
školské v Olomouci, pracoval s Křížkovským a s
Dvořákem na obrodě chrámového zpěvu. Je autorem
monografií o A. Dvořákovi, K. Bendlovi a J. Nešverovi. Nejvřelejším projevem jeho lásky k hudbě (byl
výborný klavírista i skladatel) bylo založení že-

Ide nám o preklad Jednoty českých bratov, známy pod označením Kralická biblia a o prvý, evan
jelickou cirkvou na Slovensku autorizovaný slovenský preklad biblie. Tieto dva preklady delia celé štyri
storočia.
Českí bratia chceli mať slovo Bcžie v reči ľudu, v reči svojej doby .A chceli mať preklad z pôvod
ných rečí biblie: hebrejskej a gréckej. Predošlé preklady biblie do českej reči vzali do úvahy Hieronymov preklad do reči latinskej — tak zvanú Vulgátu.
K prekladu kralickému došlo v druhej polovici storočia Lutherovej reformácie. Prv však, ako sa
Jednota českých bratov odhodlala previesť plán prekladu celej biblie do českej reči, mocný popud do
stala k tomu v práci svojho biskupa Jána Blahoslava.

Ján Blahoslav (1523 — 1571) bol človek hlboko
vzdelaný. Označovali ho ako drahý klenot Jednoiy
českých bratov. Na svojich štúdiách vo Vittenberku
sa presvedčil, aký ohromný význam pre Nemcov mai
Lutherov preklad Nového zákona z reči gréckej do
reči nemeckej. A potom aj preklad Starého zákona
rotína.
z reči hebrejskej do nemeckej (1534). Videl, ako sa
• 1. července vzpomínáme rovněž nedožitých 80. reč Lutherovho prekladu stala smerodajnou pre ne
narozenin českého herce Jindřicha Plachty, který mecký literárny jazyk, jeho gramatiku a literatúru,
pocházel z Plzně. Plachtový herecké počátky jsou co videl ako požehnanie pre Nemcov, chcel dať svo
těsně spjaty s kabaretem BUM i s Rokokem, v němž jej cirkvi a svojmu národu českému. Preto sa vo
měl veliký úspěch s Paní Acetylénovou. Po kabaret- Wittenberku venoval nielen štúdiu teológie, ale aj
ních úspěších přišly i úspěchy u Vlasty Buriana, filológie a hudby.
ve Švandově o Osvobozeném divadle a v Městských
Keď sa po vypuknutí šmalkaldskej vojny v Ne
divadlech pražských. Před druhou světovou válkou mecku r. 1537 vrátil domov, venoval sa štúdiu čes
vydal Pučálkovic Aminu a odmítal pak již jen na kej reči. Jeho “Gramatika” vyšla zo štúdií predoš
bídky nakladatelů, kteří v něm odhadli “prodejného” lých prekladov biblie do českej reči. Ale na nej
autora. Že byl opravdu velkým hercem, dokázal ve pracoval a ju doplňoval a zdokonaľoval po celý ži
filmu, kde mezi jeho rolemi vynikají zejména role vot. Toto štúdium českej reči mu dobre poslúžilo
profesora Klíče (Před maturitou), profesora Matul- pri príprave kancionálu pre Českých bratov, vyda
ky (Cesta do hlubin študákovy duše), zlodějíčka Mráč- ného po prvý raz v Šametuloch roku 1560.
ka (Pelikán má alibi) a obecního blázna Pudeše (Mě
Ale jeho najvýznamnejšia práca pre cirkev a pre
stečko na dlani).
. českú literatúru je jeho preklad Nového zákona da
• Ještě před otevřením Prozatímního divadla v ro reči českej r. 1564. Pri preklade venoval veľkú po
ce 1862 bylo povoleno Čechům hrát ve Stavovském zornosť gréckemu originálu a potom svojmu jazy
divadle vždy dvě česká představení týdně vedle ob ku českému. Dokázal, že je pravým majstrom svojej
vyklých představení nedělních. Pokud se opery týka reči, tak ako Luther bol priamo géniom pre jazyk
lo, měla být uskutečněna měsíčně nejméně tři česká nemecký. Tento, Blahoslavov preklad nadobudol ne
představení zpěvoherní. Tyto hry byly v opeře za obyčajného významu tým, že dal podnet ku slávnej
hájeny 29. 12. 1861 Flotowovou Martou, sehranou biblii Kralickej.
Bola to veľká strata pre Jednotu a celý národ,
ve prospěch basisty Karla Strakatého, který se na
rodil 2. 7. 1804 v Blatné. Když se blížilo 25. výročí že tento hlboko vzdelaný a mnohostranne činný “dra
jeho divadelní činnosti, rozhodli se příznivci českého hý klenot Jednoty” zomrel mladý, len čtyridsaťosemdivadla a pražští měšťané, že důstojně oslaví toto ročný. Ale obdiv jeho prekladu Nového zákona a
jubileum českého dramatického umělce. Slavnostní j jeho všeobecné prijatie v národe dalo podnet Jed
představení se konalo 30. 1. 1853 a Strakatý si zvolil ; note pokračovať v jeho diele a preložiť aj Starý
roli Kašpara v Čarostřelci. Tehdy řediteloval ve Sta zákon do reči českej.
vovském divadle Jan August Stoger, za jehož jme
Už šesť rokov po jeho smrti sa Českí bratia pod
nování se Strakatý vřele přimlouval. Onoho slavnost ujali k tomuto dielu. Blahoslav vydal svoj preklad
ního večera bylo divadlo doslova nabito. Strakatý po druhý raz roku 1568, a jeho cirkev roku 1577 sa
byl na jevišti uvítán hromovým potleskem a provo rozhodla previesť preklad celého Starého zákona do
láváním slávy. Po skončení představení podal zá- reči českej. Cirkev na tú prácu zvolila výbor pra
. stupce pražského měšťanstva mlynář Slavík Straka covníkov, aby v duchu Blahoslava previedli celé
tému stříbrný ciselovaný a bohatě zlatem zdobený dielo. Medzi nimi boli dvaja významní znalci heb
pohár š alegoriemi nejzdařilejších jeho operních po rejskej reči: Mikuláš Albrecht z Kaménka a Lukáš
stav. Byl nä něm nápis: “Karlu Strakatému uznalí Helic. Obidvaja boli Židia, ktorí sa stali údamí Jed
ctitelé umění z pražského měšťanstva” . Týž večer noty českých bratov. Členovia tohoto výboru sa usa
však seděl oslavenec ve vinámičce “Hasenbinder’’ dili na majetku Jána staršieho zo Žerotína v Kralischoulený s hlavou v dlaních — dostal od Stčgra ciach, západne od Brna. V Kralíciach bola tlačia
výpověď!
reň Jednoty, prenesená tam z Ivančic.
• Tenorista ND v Praze Otakar Mařák, který zem
Sledujúc pravidla českej gramatiky, ktoré zanechal
řel 2. 7. 1939, odpočívá na vyšehradském hřbitově. Blahoslav, vydali preklad Starého zákona v 5 die
Při návštěvě francouzského skladatele G. Charpen- loch v rozmedzí rokov 1579 — 1588.
tiera Prahy, který se zúčastnil premiéry své opery I Že tak rýchlo mohli dokončiť také veľké dielo,
Louisy, jež byla provedena 13. 2. 1903 na Národním treba ďakovať rodine Žerotínovcov. To boli stkudivadle v nastudování Karla Kovažovice, zpíval Ma
patróni Jednoty českých bratov. Ich starostli
řák (vrátil se dík zásahu Mahlerovu po svém útěku točiú
vosťou sa mohla tlačiť v tlačiarni v Kraliciach
z Národního divadla do vídeňské Dvorní opery celá “šestidielna” biblia, keď ku piatim dielom Sta
do Prahy) roli Juliena. Tehdy
do divadla
došel i pozdravný telegram české kolonie z Paříže,
podepsaný malířem Alfonsem Muchou, už uznáva
ným kostýmérem Sáry Bernhartové. Z mladších
ČESKA P EK A R N A
hudebních skladatelů zaujal Charpantiera při této
návštěvě Prahy i Vítězslav Novák nejen písňovým
306 Station St. (roh Darebin Rd.)
cyklem “Melancholie”, ale i Slovenskými lidovými
F A IR F IE L D , VIC.
písněmi, které dokonce si vzal z Urbánkova hudeb
ního nakladatelství s sebou do Paříže.
Telefon: 481-2729, p. h. 45-1905
• Český grafik a umělecký typograf Karel Dyrynek
Žitný i bílý chléb, dalamánky, rohlíky a housky,
zemřel 2. 7. 1949.
karlovarské rohlíky, koláče, pečivo všeho druhu.
• Velmi zdařilá črta Leoše Janáčka “Děvče z Ta
Přijímáme objednávky na speciální pečivo, dorty
ter” podnítila Vladimíra Holana k napsání básnic
(včetně Black-Forest-Cherry Cake) aj. k zvláštním
ké sbírky Terezka Planetová, jež vyšla roku 1943.
Velkou pozornost věnoval Janáčkovi Ame Novák růz příležitostem. Větší objednávky s dodávkou do
nými posudky, články a statěmi, jež bývaly uveřej domu.
ňovány v Lidových novinách. Zajímavý je však je
Těšíme se, že se přesvědčíte
den článek, uveřejněný mimo ně (Ročenka Dobro
o jakosti našich výrobků.
činného komitétu v Brně), který si všímá výlučně
Václav, Milada a Táňa Kučerovi
Janáčka-spisovatele. Ame Novák v něm dochází k
(Pokračování na str. 6)

rého zákona ako šestý diel bol pridaný Blahoslavov
preklad Nového zákona.
Kralická biblia sa stala drahou knihou viery a
duchovnej sily nielen pre Čechov, ale aj pre Slová
kov. Jej reč až po Bernoláka a štúra bola literár
nou rečou Slovákov. Aj my sme s ňou rástli a pre
nás to bola “naša” biblia. Asi pred tridsiatimi ro
kami, keď som bol na misijných' službách Božích
v Skaneatales, N. Y., bol som hosťom u rodiny
Dobrovodských. Spomenul som, že sa na Slovensku
pracuje na preklade Písma svätého do reči sloven
skej. Starý pán Dobrovodský poznamenal: “Ale veď
my máme našu bibliu!’’
Ale reč každého národa se mení s premenou a
postupom času. A štúdium biblie, jej historického
úzadia, objavy archeológie stále prinášajú nové
svetlo pre lepšie poznanie mnohých vecí, najmä v ■
Starom zákone. Preto takmer každých päť rokov
vychádza nový preklad biblie do reči anglickej.
Češi pracujú na novom preklade biblie do reči čes
kej a Siováci v evanjelickej cirkvi práve vydali svoj
autorizovaný preklad biblie do reči slovenskej. Tento
preklad vyšiel roku 1978 —, takmer štyristo rokov
po vyjdení prvého dielu “šestidielnej” Kralickej bib
lie roku 1579.
V evanjelickej cirkvi na Slovensku sa už od po
čiatku tohoto storočia hovorilo o potrebe prekladu
biblie do slovenskej reči. Hovorilo sa o tom na
pastorálnych konferenciách slovenských evanjelic
kých farárov. Po vzniku Československej republiky
sa otázka stávala stále naliehavejšou. Na preklade
celej biblie za mnoho rokov pracoval farár Jozef
Roháček. Jeho preklad už niekoľkokrát vydala Britická biblická spoločnosť. Možno ho nájsť aj v nie
ktorých našich slovenských zboroch v Amerike. Ro
háček, ako mi povedal v Modre, každé slovo origi
nálu považoval za posvätné a držal sa úzkostlivé
znenia originálu. Naproti tomu profesor Homyánsky
v Bratislave nám hovorieval, že pri prekladaní treba
hľadieť v prvom rade na myšlienky originálu a
tie podať čo najvernejšie v reči prekladu.
Preto evanjelická cirkev na Slovensku sa podujala
na tú prácu v tridsiatych rokoch. Už roku 1942 vy
šiel preklad Nového zákona — Novej zmluvy. Ku
druhému vydaniu tohoto prekladu roku 1950 bol pri
daný preklad Žalmov od Dra. Vladimíra Čobodu.
(Pokračovanie na str. 8)
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BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
2Q3 Scorasby Rd., Borenia, Vic.

(roh Boronia Roady
Telefon 762-1771, po hod. 721-72»
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakoati zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských

25. 6. 1979
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30 let svobodného Německa
Edmund Řehák

jtian ro n fcrětea před třiceti lety přijalo západní
Xissaecko tzv. “Grundgesecz” (základní zákon, ústa
m i . kíerý byl dosud zárukou jeho svobodného, deEíoferaíÄého a rozsáhlého vývoje. V jeho rámci se
zpastošesá část bývaié německé ‘'Třetí říše’’ poměr
né rychle konsolidovala politicky, hospodářsky a socšáiaě. Dnes, 34 roky po 2. světové válce, kdy celé
Německo leželo v troskách, a 30 let od vyhlášení 2.
Hěraecfcé republiky se Německá spolková republika
v rstila do západní “velké čtyřky” . Zákonem, který
¥3ž®s3päl v platnost 24. května 1949, vyhlášením tehěejs. “parlamentní rady” se západní Německo vě
domě přihlásilo do společenství Svobodných národů
a svobodných států, zatímco jeho východní část musí
sdílet mizerný osud ostatních zemí podmaněných
sovětským imperialismem. Pravdou ovšem je, že mu
to umožnily západní vítězné velmoci a v prvé řadě
velkorysá, všestranná pomoc USA. Zároveň je však
taky pravdou, že se na neobyčejném rozmachu NSR
podili její občanstvo svým známým smyslem pro
pracovitost, organizační pokrok a pořádek.
Nyní je už zřejmé, že to nebyl nějaký nutný “Leteasraum ” (životní prostor), který chtělo hitlerov
ské Německo vyprovokováním 2. světové války nově
získat. Naopak, chvástavost nacistického válečnictví
(“Dnes nám patří Německo, zítra celý svěť1’), sra
zila nakonec “Třetí říši” na kolena. Německo ne
bylo nikdy předtím zeměpisně tak malé jako dnes.
A nikdy nemělo v porovnání s jinými státy tak
vysokou životní úroveň jako dnes bez územních ane33.. Vedoucí politikové zmíněného května správně po
chopili, že nikoliv, nacistický výklad staré německé
hymny “Deutsehland, Deutschland ueber alles” , nýbrž
iediná a poslední šance, jak se dostat z hrůz
válečné katastrofy, je svobodný, demokratický spo
lečenský řád. V tom se shodovali jak první kancléř

2. německé republiky, křesťanský demokrat Konrad
Adenauer, tak vůdčí osobnost sociální demokracie
Kurt Schumacher.
Dnes stále opodstatněná důvěra ve vládní režim
NSR nás ovšem nezbavuje nutné ostražitosti. Je
stále nutná vůči těm, kteří se sice zřekli Hitlera,
Himmlera, atd., ale zároveň spekulují, jak by na
cismu nasadili jakousi masku “s lidskou tváří’’. Dra
čí semeno, které zašil Hitler, v německé půdě ještě
zcela nezašlo. Ostražitost je stále nutná, i když to
hrstka našich v Mnichově či jinde nedovede nebo
nechce rozpoznat. Na druhé straně by však
bylo omylem, kdybychom dnes NSR posuzova
li výlučně jen podle křiklounské demagogie těch
vysídlených radikálů jako W. Becher, H. Czaja,
ap., kteří nakonec zůstanou jen jako suchá tráva na
okraji cesty, kterou vinou nacistických zločinů proti
ostatním národům musel jít dějinný vývoj.
Není dívodu, ba naopak, proč by čs. demokraté
nevzpomněli se sympatiemi na zmíněné výročí zá
padního souseda, který se stal nikoli formálním
pojmenováním, nýbrž poctivě nastoupenou cestou,
státem demokratickým a evropsky orientovaným.
Není důvodu, proč by skuteční čs. demokraté, sa
mozřejmě za předpokladu plné reciprocity, neměli
připravovat podmínky pro nejenom dobrý sousedský,
nýbrž i přímo přátelský poměr mezi demokraticky
a evropsky orientovaným Německem a Českosloven
skou republikou, až se vymaní z nadvlády sovětského
imperialismu. Pro vládu NSR, stejně tak jako pro
vlády ostatních svobodných mocností, však platí upo
zornění, že každá pomoc, poskytovaná komunistické
mu režimu v Československu, zpevňuje tam jeho vlá
du a je tudíž nepřátelským aktem vůči zotročenému
obyvatelstvu.

Nový Forman
Jiří Sýkora

český filmový režisér Miloš Forman se stal jednou
z předních osobností amerického kulturního života.
Svědčí o tom v poslední době mnohé články, které
uveřejnil o Formanovi americký tisk. Po nedávné
premiéře nového filmu “VLASY” se objevilo několik
článků o Formanově uměleckém a osobním životě
také v listě Washington Post.
Nejuovější článek o Formanovi napsal do listu
Washington Post filmový kritik Gary Arnold. Všímá
si nejen Formanových uměleckých úspěchů, ale i
jeho soukromého života. Zmiňuje se o nedávné pre
miéře Formanova nového filmu "VLASY”, které se
zúčastnil také poradce presidenta Cartera pro otáz
ky bezpečností státu, Zbigněv Břežinský, který pak
pozval tvůrce filmu — v čele s Formanem — na
přátelský večírek. Forman se z časových důvodů
večírku nezúčastnil, tak jako se nezúčastnil slav
ností. která se konala u příležitosti podepsání míro
vé smkwrsy mezí Egyptem a Izraelem.
FBm VLASY měl velký úspěch. Forman o tom
řekl: “Jsem velmi šťasten, že film měl úspěch.
Zprvu jsem se obával, že přijetí se bude značné
lišit, predevam pro dvojí postoj Američanů k viet
namské válce. Avšak film se líbil oběma skupinám
— jak těm. kdo tehdejší americkou politiku schva
lovali, tak těm. kdo byli proti vietnamské válce.”
Forman se zmiňuje také o tom, že producenti
filmu dokonce získali podporu americké armády, kte
rá jim umožnila natočit jednu z důležitých scén v
posádce Fort Irwin v Kalifornii, která je také síd
lem tamějši Národní gardy. Forman o tom řekl:
“Vojáci nám vyšli ochotně vstříc. Pochybuji, že by
se to mohlo stát v některé jiné zemi. Vojáci si ve
filmu i zahráli. Zúčastnili se natáčení s nadšením,
byli velmi přirození a přispěli tak k úspěchu film uj’
Vybírat si představitele do filmu z řad amatérů,
to je Formanova specialita. Je přesvědčen, že vy
tvořením patřičného prostředí lze amatéry dovést
k přirozenému chování a dosáhnout tak stejných
výsledků, jako kdyby pracoval s herci.
Forman kromě toho objevil i skutečnou herečku
a zpěvačku, o které většina kritiků napsala, že se
zcela určíte stane hvězdou. Jmenuje se Cheryl Barnesová. Až do chvíle, kdy jí Forman obsadil jednu
z hlavních rolí ve svém novém filmu Vlasy, byla
vlastně neznámá. Jako herečka a zpěvačka praco
vala jen příležitostně, pravděpodobně proto, že je
— jak Forman poznamenal — nevýbojná: živila se
jako číšnice, uklizečka či v jiných zaměstnáních.

která neměla nic společného s herectvím. Forman
obdivuje nejen její umělecké kvality, ale i její cha
rakter, vytrvalost a obětavost.
Je zajímavé, že obnovená divadelní premiéra slav
ného muzikálu šedesátých let “Vlasy” , jenž byl
předlohou pro stejnojmenný Formanův film, neměla
před časem na Broadwayi úspěch. O to víc kritiky
ve Spojených státech překvapilo, že Forman uspěl,
že se mu podařilo z poměrně slabé literární předlohy
vytvořit skutečné umělecké dílo. Forman yybíral li
terárního spolupracovníka dlouho. Většina spisovate
lů, jak Forman poznamenal, měla nesmyslné nápa
dy. Jeden z nich například chtěl, aby se příběh fil
mu odehrával na vesmírné lodi. Forman si posléze
vybral mladého, ale zkušeného dramatika Michaela
Weilera, jenž k literární předloze zaujal naopak rea
listický postoj.
Zpracovat muzikál “Vlasy”’ jako film byl Forma
nův sen již od šedesátých let. Viděl dokonce broadwayskou premiéru, protože tehdy několikrát navští
vil Spojené státy u příležitosti uvedení' svých filmů
“Hoří má panenko” a “Lásky jedné plavovlásky” na
newyorském filmovém festivalu. V r . ' 1967 dostal
nabídku na spolupráci se studiem “Paramount”.
Forman měl vždy — tak jako snad každý filmový
režisér z Evropy — přání pracovat v Hollywoodu.
Události r. 1968 tedy nebyly hlavním důvodem jeho
odchodu z Československa, ale rozhodně jeho odchod
uspíšily. Jak v rozhovoru s redaktorem listu Wa
shington Post poznamenává, rozdíly mezi filmovou
tvorbou v Československu a ve Spojených státech
spočívají v tom, že ve Spojených státech je větší
výběr, čímž má na mysli to, že je zde víc filmových
společností než v Československu, kde. je samozřej
mě pouze jedna.
Formanovy plány se týkají teď spíše jeho soukro
mých problémů. Před rokem se stal americkým ob
čanem, a doufá, že se mu podaří získat od česko
slovenských úřadů povolení k tříletému výjezdu pro
své dva Mleté syny — dvojčata. Ti byli v Americe
již .jednou na krátké návštěvě, v r. 1975, kdy měl
velký úspěch Formanův film “Hnízdo bláznů” , který
mu vynesl několik oskarů. Forman při vzpomínce
na tu dobu s povzdechem uvedl, že oba jeho synové
projevili největší zájem o film “Jaws” (Čelisti).
Miloš Forman za více než deset let prokázal před
celým světem svůj talent a pomohl tak k větší slávě
i celému československému umění. Za svůj krátký
život — Forman se narodil r. 1932 v Čáslavi — není
toho, co dokázal, právě málo.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampfon St.,

Hampton, Vic.

írC H RPA

Telefon 598-5756

Optical Service
Spisovatel Miían Kundera poskytl v lednu letošního
roku interview pařížskému listu Le Monde, které vy
volalo pozornost západního tisku. Seznamujeme s
ním čtenáře HD, protože se domníváme, že neztra
tilo dodnes na zajímavosti. Část referátu z Neue
Zuercher Zeitung (20. a 21. 1. 1979) přeložil dr. E. S.
4

O ničení
československé kultury
Ve Francii žijící český spisovatel Milan Kundera,
známý mezi jmým svými romány Žert, Život je
jinde a Valčík na rozloučenou, vystoupil po dlou
holeté zdrženlivosti ze svého politického* ústraní. Je
ho výroky, v interview s pařížským Le Monde (19.
1.) jsou jasným a nanejvýš ostrým zúčtováním s
dnešními vládci Československa sídlícími v Moskvě
í Praze. Kunderovy argumenty nevyplývají přitom
příliš z politické současnosti. Nabývají významného
formátu, jenž vždy vyznačoval dílo tohoto spisova
tele, historickým pohledem, proniknutím do kulturně
historických souvislostí. Okolnost, že tento autor ne
může žít ani publikovat ve své zemi, by sama o
sobě stačila potvrdit Kunderovo tvrzení, že česká
kultura je od roku 1968 obětí systematického ma
sakru.
K čemu v Československu dochází od roku 1968,
nemá podle Kundery obdoby od třicetileté- války, kdy
byla vyhnána protestantantská inteligence. Umrtvo
vání kultury probíhá tam systematicky. V posledních
deseti letech bylo odsouzeno k mlčení kolem 200 spi
sovatelů, řada světoznámých filmových tvůrců, ma
lířů, herců a režisérů. Tisíce vědců a stovky vyso
koškolských učitelů byly propuštěny, stejně jako. de
setitisíce neznámých intelektuálů ve školách, redak
cích, úřadech a laboratořích. Obětmi teroru se podle
Kundery stali např. básníci Stanislav Neumann a Ji
ří Pištora, spisovatel Jan Procházka, filosof Jan Pa
točka aj. Jednotlivci byli přinuceni emigrovat. Větši
na z těch, kteří zůstali doma, byla oloupena o mož
nost práce a intelektuálního projevu. Za největšího
temna v rakouském mocnářství po povstání v roce
1848 byli propuštěni dva čeští profesoři z pražské
univerzity. Jaký to byl tehdy poprask!
Kundera zastává názor, že mocipáni jeho země
nechtějí pouze vyloučit umělce z politického života,
nýbrž zamýšlejí umlčet intelektuály jako celek, chtě
jí dokonce radikálně vymazat již existující díla z
nejnovější kulturní historie. Nezabíjí se kultura opo
zice, nýbrž kultura vůbec, kultura, která není zále
žitostí jen nějaké elity. Návaly na pražskou výstavu
o Karlu IV., která se konala v minulém roce, svěd
čí o tom, že jde o záležitost celého národa. Pražské
jaro mělo pro Kunderu zrovna tak politický dosah,
jako invaze proti -němu namířená. Tu však jde dlou
hodobě o víc: “Národy přežívají střídáni režimů.
Jestliže však se národu bere kultura, jeho vzpomín
ky a jeho originalita, pak je odsuzován k zániku.’’
Kundera odmítá diskutovat o pojmech komunistic
kého učeni. V ideologickém slovníku spatřuje pouze
záminku. Hlavní realitou je pro něho ruský totalismus, k němuž se řadí i kulturní agresivita. Obdiv
pro všechno ruské, vynucovaný od roku 1948, ná
silné zavádění ruských mravů a názorů, jsou pro
něho jasné důkazy. Z autochtónni české kultury zby
lo pouze to, co mohl totalismus ruského původu strá
vit. Ani katolicismus, ani volnomyšlenkářský, agno
stický a skeptický duch evropského ateismu sem
nepatří. Cenzura označila Kafku, surrealismus, psychoanalysu a strukturalismus hromadným názvem
“západní zvrhlosť” . A tak zmizel z vlastní historie
dokonce i zakladatel Československa Tomáš G. Ma
saryk.
(Pokračování na str. 6)
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Boj o rehabilitaci Kafky na začátku šedesátých
některým novým poznatkům, Radí Janáčka - spiso let byl podle Kundery symbolickým východiskem.
vatele doprostred mohutného impresionistického po Kulturní odpor národa se probudil a vedl ke krát
kolení moravského, v bnzkost Jana Rerbena a Vi kému a bohatému rozkvětu československé kultury.
léma lVirštíka. "Velká fuga se zaa oyci vůbec vy Pouze ten, kdo zná velikost zničených hodnot, může
loučena ze slohových prostředků Janáčkových, stej plně odhadnout tragedii invaze.
ně jako každý projev rétoricky. Krátce, pádně, ná
Kundera neche být označován za východoevrop
zorně, ale zároveň zkratkové, útržkové, náznakově ského spisovatele. Maďarsko, Polsko a Cechy se po
žene se rytmem horské bystřiny a jarního větru dílejí tisíc let na západoevropském osudu. Poznaiy
jeho věta, jež je nikoliv stavěna, nýbrž většinou im- katolickou církev, gotiku, renesanci, baroko. Prou
pr ovis ována.” Tak psal A. Novák a dospěl k někte tomu stojí Rusko se svou velmi specifickou historií. "áitóůiiiíiisiiiiUiLiLiiiiiiiíifiiiiiimiiiiiHiimíiiiisiííninK
rým názorům a postřehům, jež souvisí i se sloho Rusové ovládají dnes západoevropské země. Tím,
vými prostředky Janáčka - hudebníka. Hudební skla že tyto země byly označeny za “východoevropské” ,
VÁS
OČI?
datel Leoš Janáček se narodil 3. července 1854 v bylo ospravedlněno jejich včlenění do jim naprosto I 1 Z L O B Í
Hukvaldech jako syn řídicího učitele a varhaníka cizí kulturní sféry.
í 1 Bolí Vás hlava ?
Jiřího Janáčka a matky Amálie rozené Grulichové.
Podobný rozdíl platí pro Kunderu v poměru k so I 1 Noste brýle od
OPTÁ
Ač osou jeho tvorby je nepochybně dílo operní, je větským disidentům, i když k nim přiznává sym
muž se plně věnoval od konce let osmdesátých, patie. Bojují proti vlastním démonům, kteří (cituje
nutno se zmínit i o jeho kantátách (Na Solání, Car- Berdjajeva) vystupují z ruských dějin a mají víc
ták, Věčné evangelium, Giagolská mše), o sborových společného s Ivanem Hrozným než s Marxem. Ruští
dramatech komponovaných na básně Bezručovy (Kan odpůrci režimu napadají konformitu většiny svých
Capitoi House, 113 Swanston St.,
tor Haif ar, Maryčka Magdonova, Sedmdesát tisíc) krajanů,-jsou však stejně jako sovětští maršálové
a J o menších klavírních cyklech (Po zarostlém chod proniknuti vidinami o misionářské úloze Ruska. “My
Melbourne (vedle kina Capitoi) — 8. poschodí
níčku, V mlhách). Roku 1905 vznikla klavírní sonata jsme naproti tomu podporováni většinou národa, kte
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
1. X. 1905 inspirovaná bouřlivými demonstracemi rý je potlačen cizí zemí.’’
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
za českou universitu v Brně, z niž se však dochovaly
Solženicyn, tvrdí Kundera, láme ze své pozice
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
pouze dvě věty (Předtucha a Smrt). Důležitým mez hůl nad Západem, který se octl v krizi. “Já však
níkem v Janáčkově životě se stal rok 1916, kdy byla patřím k tomu Západu, vyznávám jeho ducha na
v nutných případech i telegraficky.
konečně v Národním divadle v Praze provedena Její plněného pochybami a otázkami.” Pohled na Moskvu,
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
pastorkyňa (26. 5. 1916). Kovařovic posoudil totiž praví Kundera, umožňuje Západu tušit podivnou
ale v sobotu je zavřeno.
operu nepříznivě a na svém názoru setrval dlouhá budoucnost, v Praze však může spatřit západní
léta. Její pastorkyňa však dosáhla mimořádného ú- Evropa představení o vlastní popravě.
spěchu, který nebyl nijak oslaben nepříznivou kriti
Příslušnost československé kultury k západní sféře
kou Zdeňka Nejedlého, který neblaze posoudil i jeho dokládá Kundera na příkladu “černé” literatury,
sbor 70.000. V listopadu nato vyšel v berlínské Schau- která koluje v současné době v Československu. Re
buehne článek s názvem Tchechisches Opernglueck žimem nepovolené, tajně rozmnožované knihy, jdoucí
BOLERO—B A R
se slovy největší chvály o Pastorkyni. Byl podepsán z ruky do ruky, neobsahují politické reakce na tra
C E N T R E — PLAZA
pražským německým spisovatelem dr. Max Broaem, gickou situaci, ale jsou obsahem i formou díly for
+
■který se nejen stal nakonec Janáčkovým životopis movanými osobním, individuálním přístupem. “V
Lt. Bourke St. (Chinatown)
cem (Leoš Janáček, život a dílo), ale překládal jeho okamžiku smrtelného nebezpečí, se literatura obrátila
— 20 metrů ze Swanston St.; Melbourne-City
opery do němčiny a dopomáhal jim v cizině k úspě k podstatě své západní totožnosti, prosazuje se jako
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.:
chu. Brod zasvětil do svého zanícení o Janáčkovo osobní dobrodružství, které ustavičně pochybuje o
díla i Franze Kafku, který Janáčka nazval českým ztuhlém obrazu světa.” Angažované umění každého
v pátek do 23 hodin, v'sobotu do 14 hodin.
Dreyfusem a srovnával ho s odmítaným sochařem směru stojí potile Kundery naproti tomu ve službách
V neděli zavřeno.
4
-Bílkem. Ame Novák, který se zasadil o Janáčkův oněch mocných a osudových snah, které podřizují
4
Parkování aut naproti
čestný doktorát filosofie na české pniversitě v Brně, život abstraktnímu systému, redukují člověka na je
4
představil Leoše Janáčka akademickému senátu při ho sociální funkci a olupují umění o nevypočitatelné
Vzorně Vás obslouží
Břeťa a Anna 44
promoci konané 28.. 1. 1925 těmito slovy: “Zde stojí hodnoty.
M » + M M M » + »»4 4 4
■t t M 44 M 4 4 4 4 4 44
4 4+
4 ♦■
kdosi zcela nový a osobitý před námi jenž svým
mila
s
myšlenkou
vlastního
zániku, zrcadlí dnes
Kundera
označuje
nakonec
střední
Evropu,
svůj
způsobem nejen theořetika a badatele, ale přede
vším tvůrce interpretoval heslo evangelia: “Na po rozervaný domov, obývaný mnoha národy, za zapo konec Západu. Kundera si však přeje, aby kultura
čátku, bylo slovo.” Tato krásná slova učence Nováka menutou část Evropy, ačkoliv darovala světu tolik zůstala bdělá i v agónii, aby z ní nakonec bylo mož
.o umělci Janáčkovi budou vždy nádherným svědect v tomto století. Tato střední Evropa, jež se sezná- né získat nové poznání člověka i světa.
vím věčného spojení moudré Pallas Athény s músami Apolónovými, svědectvím věčného spojení vě
dy s uměním. Janáček se stal prvním čestným dokŽIVOTNÍ KŘIVKA VLADIMÍRA P. PRADLA
. torem filosofie na Masarykově universitě v Brně
a tato vysoká pocta ho nejvíce těšila.
Jaroslav Kujeba
. • Mezi stálé návštěvníky pivovaru u Šturmů na
Vladimír Prádlo pracoval u holičského mistra pana zasloužené vazby, projevil domněnku, že ho udal Vla
Uhelném trhu v Praze, patřil kromě bratří Thámů,
.•.J., Tandlera a M. Štvána i vlastenec z Boudy Prokop Jaroslava Bafuůky jako tovaryš. Na svůj osud si dimír Prádlo, leč dokázat to nemohl, protože záhy
.Šedivý, který se narodil 4. 7. 1764 v Praze. Z jeho nestěžoval. Byl by mohl být nespokojen. Mistr Ba- poté zemřel v úřadovně StB na zánět kuřího oka.
S novou funkcí, která v sobě zahrnovala i přesnou
básnických pokusů jě nám znám baladický příběh fuňka totiž dokázal cvaknout v minutě nůžkami jen
Ukrutný, myslivec, ale jeho význam tkví v četných osmadevadesátkrát, kdežto jeho podřízený Vláďa reprodukci politických vtipů, vyprávěných zákazníky,
divadelních hrách, především v pražských fraškách Prádlů — jak mu říkali kamarádi — to stihl sto- při denních raportech před domovní důvěrnicí, se
. Masné krámy aneb Sázení do loterie a Pražští slád pětadvacetkrát a znívalo to jako árie Rosiny z La s Vladimírem Prádlem stávala podivuhodná změna.
ci aneb Kubíček dostane za vyučenou. V roce 1802 zebníka sevillského — to když krášlil dámy — nebo Byi-li předtím spíše postavy pomenší, shrbené ne
opustil Šedivý z neznámých důvodů Prahu a živil jako žaluplná kavatina z Figarova svatby — to když ustálým postáváním nad tvářemi a temeny kunčoftů,
se až do své smrti kolem roku 1810 předváděním přistříhovai plnovous mužů. Však ho také k sobě národním správcovstvím se napřímil. Jakoby povy
přitahovali holičští a kadeřničtí mistři kolem Ná rostl. Uvědomoval si, kdo je.
kukátkových obrazů.
rodního v naději, že jeho hudební stříhání přiláká
• Český písničkář František Hais, jehož některé tenory í sopranistky ze “Zlaté kapličky”, o baryto Nakadeřiv jednou zvláště umně sporou kštici do
písně zlidověly, zemřel 4. 7. 1899. Je autorem zají nech, basech, altech a mezzosopránech ani nemluvě. movní důvěrnice, takže si v ničem nezadala s roz
čerenou stríbropěnnou Vltavou, čekal na_ spropitné.
mavých pamětí ze svého života.
Ale Vladimír Prádlo zůstával věren svému mistru, Avšak paní Karpíšková se na něj káravě podívala,
• Slovenský sochař Ladislav Dunajský zemřel 4. u něhož se vyučil, a nestěžoval si, byť nepoměr sil řkouc: “Nechci vás, pane Prádlo, ponižovat a proto
7. 1904.
ode mne spropitné neobdržíte. Nový řád, který na
byl nabíledni.
• Brožurka Myšlienky o záhradníctve a o štepárVítězná dělnická třída udělala — kromě jiných stolujeme, nezná rukou nastavených pro pánův dar.
stve obzvláště vyšla roku 1865. Jejím autorem je venkoncem nezbytných zlepšení — i tomuto nešvaru Neboť není pánů a není kmánů. Jsme všichni socia
Štefan Moyzes, významný representant slovenského rázný konec. Zavřela koncem února 48 mistra Ba- lističtí lidé. Chcete být socialistickým člověkem s
národního a politického života, který zemřel 5. 7. fuňku, protože ho kdosi udal, že vlastní břitvy ze novým myšlením? Chcete, tak vidíte. Odvržte tedy
1869. Působil jako profesor filosofie na královské solingenské oceli, z čehož referent v Bartolomějské přežitky buržoazni éry. Tu máte cenu, úředně sta
akademii v Záhřebu, roku 1863 se stal předsedou bystře vysoudil, že se mistr pod rouškou holičství novenou za trvalou, a ani o haléř víc.'” Vladimir
vrcholné celonárodní instituce — Matice slovenské.
stýkal s agenty západních rozvědek a za břitvy jim Prádlo se nad jejími moudrými slovy zamyslil, dýchl
• 6. 7. 1624 zemřel v Praze brusič drahých kamenů poskytoval informace o počtu vlasů na hlavě prů z nich na něj duch nové doby. Od toho dne nenata
Ottavio Miseroni, který dosáhl významného postave měrného československého občana či občanky. Pro hoval dlaň pro díško, ba dokonce vracel rozhorleně
ní v císařských službách. Objevil techniku reliéfní tože kádrový profil Vladimíra Prádla byl bez po tu korunu, kterou mu do ní semtam zákazník, zatí
ho zpracování mosaiky, která je vyvrcholením glyp- skvrny — byltě z rodiny městského bezzemka a nad žený starým pořádkem, strkal. A kupodivu: napřitické produkce tohoto období. Jeho dílu věnoval zvlášt to oboustranný sirotek — byl dosazen na místo své mil se ještě víc, jakoby povyrostl. Uvědomoval si..
ní pozornost Karel Chytil ve stati O posledních uměl ho někdejšího mistra jako národní správce s prá kdo je.
cích Rudolfa H.
“Jste ve straně?” zeptala se ho krátce poté dovem používat i jeho domku. Mistr, odcházeje do
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Jan Pastor: Emauzy (Konfrontace, Curych, 1979)

Píseň o řece

Sága kolektivizace
Konfrontace je nakladatelství velkých výkyvů: vedle vyloženě méněcenných
či nic neříkajících knížek se jí podaří vydat vrcholná díla, jedinečná v české
literatuře. K Eisnerovu hoídu češtině "C hrám i tvrz" a "Čeština poklepem a
poslechem", k S'olženicynovu "Souostroví Gulag ", ke škvoreckého "Sedm iramennému svícnu", ke knihám Masarykovým a o Masarykovi, k Fischlovu
"Kuropění” se přidružilo v dubnu další dílo, které, věřím, bude ozdobou každé
české i slovenské knihovny, nejen v exilu. Pastorův román není tématicky
novinkou. Kolektivizace československého zemědělství se ujala celá řada spi
sovatelů — mezi nim i jako první a asi nejhrůzněji František Hečko v románě
"Drevená dedina” . Pojetí literátů, kteří upsali svou duši režimu, aby směli
publikovat, bylo jednoznačné: literární hrdinové shazovali okovy starých ná
vyků a majetku a stávali se svobodnějšími a lepšími, "sedláci zmoření stra
chem o přežití se stávali veselými traktoristy” (M . Šimečka). Ve skutečnosti
tomu bylo ovšem jinak.

Jednu pravdivější tace
tu združstevnění popsal v
Československu žijící Moj
mír Klánský v románě
“Vyhnanství” :
statkář
František Hrazděra, pro
hlášený za kulaka, je
okraden o veškerý maje
tek, ale selství v něm
zůstává; hospodaří jaksi
pokoutně dál, mnohem
úspěšněji než JZD.
Cosi z té selské hou
ževnatosti a přilnutí k
půdě na celý život, toto
fatální nezničitelné pouto,
má v sobě i hrdina Pa
storova díla “Emauzy’’.
Pavel Krhut ze vsi Emau
zy je budovatelem “so
cialistického
venkova’’.
Pastor (pseudonym auto
ra, žijícího — jako Klán
ský — v Československu)
vytvořil literární obměnu
člověka, jak se s ním
setkáváme dost často i v
exilu: věřícího ve stranu,
omámeného jejími lákavě
znějícími hesly, i když se

při bližším ohledání ukáží
podvody, úmyslnými Istmi.
kterými se kamufluje ko
lektivizace. Krhut je pro
totypem člověka, který
nepřestává přes všechna
prohlédnutí a. zklamání bu
dovat po únorovém puči
“socialismus’’. Pomáhá —
sice dost nechtěně, ale
přece jen pomáhá — a
poctivě, neboť poctivost
je v něm — brát zeměděl
cům majetky, agituje pro
společné hospodaření, pro
jednotná družstva a při
tom trpí, protože je v
něm tolik selství, že ne
může nevidět kruté ná
sledky, které s sebou kol
chozy přinášejí pro. jed
notlivce. Zastavení při ce
stě na Golgotu — jak se
nazývá podle vsi Krhutcva poslední štace — je
celá řada a jsou to zá
roveň etapy násilí padesá
tých let a ovšem i etapy
pozvolného, leč nezadrži
telného , hrdinova zániku.

movní důvěrnice, když jí byl opět položil kadeře do
vln, za něž by se nemusela stydět ani Volga, Volga,
mať rodnaja. “Ne,” hiesl Vladimír Prádlo. “To byste
však měl vstoupit. Chcete být socialistickým člově
kem? Tak to vidíte, chcete. Není však socialistického
člověka mimo řady strany. Tu je přihláška. Vyplnit,
podepsat!” Vladimír Prádlo vyplnil a podepsal. Stm
se přihlášeným, byť dosud nepřijatým soudruhem.
A kupodivu: zase tak nějak povyrostl. Už si toho
všimli i zákazníci. “Vy nějak, pane mistře, rostete,’’
říkali. “Měl byste se změřit.” Vladimír Prádlo se
po práci postavil u prapysku ložnice a solingenskou
břitvou si ve dřevě udělal zářez. Budu se měřit,
umíůoval si. I jemu se zdálo, že je jaksi vyšší. Za
čas byl do strany přijat. Na schůzi mu sice činilo
jisté potíle udat, proč do strany vstupuje, leč na
pověděli mu a tak to zvládl. A kupodivu: zase ja
koby se jeho postava prodloužila. Následující ráno si
stoupl k prapysku a zjistil, že je větší o tři centi
metry. Uvědomoval si, kdo je.
Dny plynuly v radostném budování nového řádu.
“Soudruhu Prádlo, to nestačí platit příspěvky, ale
na schůzi se neukázat,’’ děla po čase soudružka do
movní důvěrnice, když jí byl kštici přilízl tak, že
předčila tichý Don. “Aktivita vyznačuje opravdové
soudruhy. Koukejte se ukázat na aktivu!” Soudruh
Vladimír Prádlo přišel na schůzi základní organiza
ce. Ačkoliv nepronesl ani slovo, byl zvolen do 'vý
boru. Tělovýchovným referentem. I soudruhům se
doneslo jeho zajímavé vyrůstám. Přičítali je holič
ské práci. Té noci po jednomyslné volbě se rýha
na prapysku zvedla o další tři centimetry. A ne
bylo to holičstvím. Uvědomoval si, kdo je.
Taková funkce tělovýchovného referenta základní
organizace komunistické strany Československa není

Krhut chce věřit, že všech
ny ty akce, které nakonec
také trochu ze strachu, co
by s nim udělali, kdyby se
odmítl zúčastnit, provádí
z příkazu propagátorů,
jsou jaksi nutné pro lepší
budoucnost. Pracuje do
úpadu, přemáhá překážky,
které mu kdosi seshora
od zeleného stolu partaj
ních sekretariátů staví do
cesty, přesvědčuje doslova
i svým příkladem ostatní
osídlence opuštěného po
hraničí. kteří přišli hospo
dařit na svém, aby se
stali nakonec a z donucení
členy JZD; nepřejímá ne
kriticky- všechny fráze,
kterými funkcionáři krmí
své poddané, ale vždycky
znovu se "zapojí” pro
dobro celku do “budová
ní". Teprve přímá kon
frontace s osudem jeho
vlastni rodiny, jeho vlast
ního rodu. mu otevře oči.
Pastor svého hrdinu ne
omlouvá. "nepromíjí mu

Jiřina Fuchsová

enší ústupek nátla
ku stranických kolektivizátorů” . Není třeba pře
svědčen, že společná skli
zeň pomůže zaostávající
mu zemědělství, ale pro
paguje ji. “Neměl jsem
potuchy, že jsem právě v
tuto chvíli vstoupil na osu
dovou cestu plnou záludno
stí, přišla nenápadně, v
rouše nevinnosti, a již mě
nepustila,’’ uvědomuje si
později s chabou, nic neodčiňující lítostí. Združ
stevňování pokračuje a
Pavel Krhut přitom po
máhá. Lavina se řítí a
nelze ji zadržet.
Krhut se sice snaží zpo
čátku pokaždé vysvětlovat
iokresním
funkcionářům
nesnáze, ba nemožnost no
vého kroku ke kolchozu,
ale vždycky znovu se po
drobí a nachází omluvu
pro násilí. Referent, kte
rý přijde do Orfína, kde
Krhut spravuje statek po
Němcích, zakládat JZD,
mu připomene Gogolova
čičikova, manipulujícího s
mrtvými dušemi; zakládá
se “družstvo bez půdy, bez
nářadí, bez strojů, bez
prostředků, jen mrtvé du
še” . Ale: “ . . . c o . když
všechno vnímám jen štěr
binou svého prchavého ča
su, nevidím revoluci jako
orla, vznášejícího se do vý
šek na mohutných kříd
lech, možná, že dohlédnu
(Pokračování na sir. 8) 1

ovšem maličkost. Vyžaduje celého muže, všech jeho
síL Záhy stál soudruh Vladimír Prádlo před vol
bou: buď funkce nebo bradýřství. Volil po krátké
úvaze to první: funkci. Do oficíny zjednal náhra
du. Však také nezůstalo jen při jednom úkolu. Aku
mulace funkcí u něho probíhala velmi čile: k tělo
výchově přiřadil brzo kulturu, přidružilo se i organizáiorsrví, kádrování, předsednictví. Při každém
zbytnění jeho úvazku o něco povyrostl, prapysk sot
va stačil. Měřil teď skoro 180 centimetrů. Uvědomo
val si. kdo je.
A jiné povinnosti přicházely. Po vstupu do Svazu
čs. sovětského přátelství si připojil ze samé sympa
tie k veľkému vzoru ke svému jménu i křestní jmé
no svého otce a podepisoval se nyní Vladimír Pafnueovič Prádlo. Tehdy povyrostl dokonce o čtyři centi
metry. Uvědomoval si, kdo je.
Zvolili ho do okresu — další tři centimetry. Nebylo
nikoho lepšího nad Vladimíra P. Prádla do funkce
okresního tajemníka, zvolili tedy jeho — zářez na
prapysku se zvedl o další tři centimetry. Funkce
na kraji absolvoval za dva roky. Jako krajský ta
jemník zažil příchod nové doby. Držel palce Sášovi,
včas rozpoznav, že s Novotným velkou parádu ne
udělá. šplhav po žebříčku nezadržitelně nahoru, osvo
jil si vědeckou terminologii schůzování, sliby hýřil,
o splnění se nestaraje. Byl zralý na poslance a na
kandidáta, ne-h přímo na člena politbyra. Rostl a
rostl. 21. srpen ho zastihl na výšce stodevadesáti
osmi centimetrů- Patřil k nejvyšším. Uvědomoval
si. kdo je.
22. srpna mu vjel sovětský tank omylem do lož
nice a zničil stupnici jeho výšky, poraziv prapysk.
Demoloval krámek a v něm břitvy ze solingenské
ocelí. Rozdrtil příručku “Jak být úspěšným funkcio

Když přijdeš zrána k vodě voda mluví
Stříbrná šeptem nahlas voda zlatá
Zelená voda zní jak hlasy žluví
a pomlaskává jak šum avská blata
O čem ty vody mluví za šera?
O tom že řeky plynou v jezera
Co je to řeka? Voda věčně živá
Tekuté stříbro. Modro které zpívá
Splavný i mělký zlatonosný čas
A symbol Vírů hlubin mělčin v nás
Horká noc léta Nebes temný stín
neslyšně padá do trav do květin
a ztichlá země oči zavřené
vzdává se nebi cele zasněně
Pak přijde jitro Náhlé chladno ranní
učiní konec jejich milování
a než se nebe vzdálí takřka v mžiku
leskne se voda v listí jaterníku
Ke kapce kapka Korálové šňůry
Krystaly ticha Chladné slzy shůry
ve vlasech země v řasách kapradí
A jak je nitro do praménků slévá
rostou a těžknou Zlá tnou Jako réva
když zvolna těžce kane do kádí
Tu nejblíže je řeka svému vzniku
V kapradí V mechu V listí jaterníku
Když voda ještě neví že už je
Když ale v pramen počne splétat vlasy
není to domov na co myslí asi
A každou vlnou se mu vzdaluje
Do dálky spěchá Touha beze jména
nebem jí daná do věčného léna
ji bez úlevy vrhá dolů vpřed
Co čeká ji až po zápase smělém
dotkne se cíle zkrvaveným čelem?
Místo kde provždy skončí její svět
Výňatek ze stejnojmenné básně
Vydali 1979: Fram ar Publishers,
P.O. Box 66453, Los Angeles, Cal. 90066, U S A ’

nářem” a dílo “S legitimací strany k výšinám".
Vladimír Pafnucovič Prádlo zanevřel na svět, to je
na stranu. Také na Sovětský svaz, odvrhnuv ze své
ho jména onu část po otci. Při prověrce řekl, že
“bratrská pomoc je vlastně gauneřina, protože mu
nabourala jeho svět, který si budoval dobrých dva
cet let . .
(přesný záznam ze spisu prověřovací
komise). Prověřen ovšem nebyl. Rozšířily se o něm
dokonce pověsti, že tajně patřil k jedné z nátlaku
vých skupin. V oněch zlých dnech, kdy se mu sa
halo na čest, se s ním dála strašlivá změna: scvrká
val se, scvrkával, menšil se, menšil — za týden o
třicet centimetrů! Už ho nepočítali k nejvyšším.
Uvědomoval si, kdo je.
Vkrátku mu náhradník v oficíně, kdysi páně Bafuákově, oznámil, že krám přebírá rozhodnutím stra
ny on, který nezakolísal a poskytl jednomu sovfeskému koníku obroku. Chce-li prý Vladimír Prádlo
u něho pracovat jako tovaryš, muže začít.
Dnes Vladimír Prádlo existuje v holíme jaks po
slední z pomocníků. Domovní důvěrníce totiž přísným
uchem zjistila, že fešákuje soudruhy, hraje -^šStsrrř
žaluplnou kavatinu z Figarovy svatby, kéfdzo kžr±
se mu pod nůžky dostanou bezpartijnL saae£ se je
rozveselit árií Rosiny z Lazebníka sevEskěse- Di
sidenty prý ponouká nůžkovou varíantoa jxsaě “T s tkee doodle” . Smetá jen vousy, sám je střgss: tsesgf
Měří se denně na novém prapysku a j á : i® a š jsczoruju, zmizí co nevidět ze světa geľa.. HSssa ae
mi svěřil, že měří už jenom sedmdesát aag. cescřmetrů. Uvědomuje si, kdo je. Ber ya m ny ■bSe .

sSOTVA NĚKDE NAJDETE TAK VELKÝ VÝBĚR
KNIH, JAKO MÁ NA SKLADĚ KNIŽNÍ CENTTRUM ! OHROMNÝ VÝBĚR — STOVKY TITU
LŮ ! PIŠTE SI O VELKÝ SEZNAM KNIH !
Ukázka: Nižnánský: čachtická paní, Reid: Bez
hlavý jezdec, Simenon: Augustinova smrt, Curwood: šlechetný ochránce, Doyle: Pes baskervillský, Fiker: Blázni v láhvi, Hrabal: Slavnosti
sněženek, Dostojevský: Deník spisov., Hašek:
Dekameron, Grey: Prázdniny v pralese, šimáček:
Valdštejnská rapsodie, Christie: Pět malých
prasátek, Seton: Divoké děti z lesů atd. Vrabec:
Velká kuchařka, Dullová: Kuchárska kniha, —
knihy lékařské: o cukrovce, o zhubnutí, o revma
tismu, o arthitis, o psychic. chorobách, — o
zvířatech, rostlinách, — polit., nábož., ženské
romány atd. objednejte na adrese:

HLAS

DOMOVA

Sága kolektivizace

(Pokračování se str. 7) ale o uplatňování vyššího,
právě jen na kus špíny lidštějšího řádu, pro který
na jeho drápu. Možná, že jsem také agitoval.’’
A přes tyto Jobovy rá 
je to opravdu zákonitá
proměna, že pro ni dozrál ny Pavel Krhut nepovo
čas, soud dvacátého sto luje, neustává v práci na
letí, jak říká otec. Proč půdě ani v družstvu ve
by jeden měl vlastnit půdu vsi Golgota, kam je pře
a druhý být stále pachol ložen. Chce i tam udělat
něco “ne pro okres, pro
kem?. .. ”
Tak se také nechá na stranu, pro Čestná uzná
hnat do funkce agitátora ní. jen pro mne, pro krhuzdružstevňování, nemá sí tovskou krev, pro golgot
lu odmítnout. Nemá opora ské družstvo. Zůstane tu
K N IŽ N Í C E N T R U M , P. O. Box 3483,
ani ve své ženě, učitelce, i po mně živý pomník pro
HAMILTON, ONT., CANADA
vzájemně se odcizují. prá další generace, pro celá
ce je oba pohlcuje. Snach, staletí. Jakoby mi tou vi
že by ho poslali třeba do dinou prostupoval náš ro
Dva naše preklady biblie jeho rodiště. Emauz, brát dový grunt, viděl jsem tá
lidem půdu, na niž vy tovu tvář, jakoby v tom
(Pokračovanie zo str. 4)
rostly celé rody, se naště byla osudovost mého gol
Dielo sa podarilo, preklad je skvelý aj po teolo stí ukáže zbytečným. Ve gotského poslání.-’ Ale
gickej aj po rečovej stránke. Ale preložiť Starú
zmluvu bola úloha omnoho ťažšia a náročnejšia. Na dvojici s normovačem vít když už má svůj sen na
kladateľský spolok Franoscius sa podujal viesť kovických hutí agituje na dosah ruky, připraví ho
akciu, ale veci viazli, snáď pre ťažké pomery po východním
Slovenskn. iedabylost družstevníků o
vojne. Boli síce dobrovoľní pracovníci, ktorí sa pod Vzpomíná přitom, jak stí- tento vysněný plod krhuujali preložiť im uložené knihy Starej zmluvy.
! hali na krbutovském stat tovského života. Umírá,
Aby sa práca urýchlila, biskup Dr. Kátlovský a ku za války nenávistí aniž po sobě něco trvalé
profesor ev. teologickej fakulty v Bratislave, Dr.
Július Janko, odporúčali, aby biskup Dr. Ján Cha- Němce, když přísli vydírat ho zanechal.
Tento epos je vyprávěn
bada zvolal zasadnutie všetkých pracovníkov, o kto kontingent. “Jaaeästíisek
rých sa predpokladalo, že sa môžu zaoberať so Sta chtěl kontingent^ S k á sL výbornou češtinou, za kte
rou zmluvou. Zasadnutie sa konalo dňa 20. februára “my všechno. Psie. doby rou by se nemuseli stydět
1957 v Bratislave. Ako píše Dr. Janko v Tranovského kalendári na rok 1972 na schôdzi bolo 28 pra tek i duši, i (haši až na tažnávarů mistři českého
dno, co v m máš. c® ä písemnictví. Po této strán
covníkov.
myslíš,
í Boha. v§eefeao.~ ce je možno “Emauzy’’
Na tej schôdzi sa zistilo, že niektoré knihy sú už
preložené: Genesis — Janko, Exodus — Kátlovský, Ještě krutějl a a něj do- srovnávat s románem
Rút — Zemánek, knihy Samuelove — Lacko st., lehne toto jxmásá, fafp: ¥3ktea Fischla “Kuropěknihy Kronické — Ďuriš, Nehemiáš — Janko, Ozeáš musí statek družstva ode
m ". Není tak idylický
— Tasler a Nandrásky, Ámos — Kátlovský, Abakuk a
Abdiáš — Oravcová, Sofoniáš — Antal, Halachiáš vzdal Jeta obec. “vsecfe- ovšem. Do Fischlovy vsi
krbii- aezaléhá ani vzdálená
— Zemánek, Ezdráš — Dr. Segert a Dr. čoboda. ro. -co
Teda hotový bol preklad 15 knih Starej zmluvy a kniha Ksvsky rod
cfym gene ozvěna dneška. Pastorův
žalmov.
race"". a když vatsis® jeb e veafav je jím zmítán.
Po schôdzi bola v dohode s generálnym biskup teatra. Jaroše. ptwtttfe se Aktualita
propagačních
ským úradom určená užšia komisia: Kátlovský — zdráhal k tés® tandem ďá£
frází
řeč
nenarušuje,
jen
Gábriš — Petřík — Janko, ktorá mala opraviť, pri
otec ji kontrastuje. Kultivova
spôsobiť a prepracovať hotové dodané preklady. Tá sootias. S&tyž w
to užšia komisia sa schádzala každý štvrtok, zväčša
ný jazyk, plný přírody a
na ,generálnom biskupskom úrade v Bratislave- Ale áražsfcra. že se- paáie yý- těsného vztahu člověka k
za jeden deň sa nedalo mnoho vykonať. Preto im měsy pády gmdSS b je&B á íáipomíiiá i Halas ovu
vedenie cirkvi umožnilo dva razy celotýždňový po
byt: raz na Zochovej chate pri Modre a vo februári pasivech »l-gräsa- sty tis ti Sešita slibu “Já se tam
ľom am
dcyže mm f ó fim ~ Myslím, že jak
1962 na Sliači.
p ro nebývalý pohled na
V roku 1971 im nový generálny biskup Dr. Ján
Michalko umožnil nerušený trojtýždňový pobyt v XĚ0W - ÝrÉiľ.Oiň - I S. -Vě"
tatektřvizaci čs. venkova,
Piešťanoch. Tam nerušene a pri pokoji pracovali až koe 0 JejicÉi pesSázai. .Mě tak. i pro řeč. kterou se
do desiatej hodiny večer. Práca znamenite pokračo ly logiku, věžíl js e * w je
9 m vypráví, se “Emau
vala a bola čoskoro dokončená.
Ale přešlo ešte niekoľko rokov, kým bolo možno jich posSáraí.. S á r bb bb- zy“ srana a klasickým di
jsetu v km—
k— lem ěesfcé literatury těch
vydať celú bibliu. Sledovali príklad "šestiáieľrej napadlo.
biblie Kralické j ” pred štyristo rokami. Starú zmluvu rétní podobě lak !
aáých le t.
J. S.
vydali v piatich dieloch, aby bylo možno zistiť a tak nesmyslně, že je to
opraviť akékoľvek chyby, aby dielo bolo dokonalé.
Šiesty diel tvorila už roku 1942 vydaná Nová zmlu
* Z L A T N ÍK *
va. Tak pri štyristom jubileu Kralickej biblie vy mu právu. Stačilo pouze
chádza slovenský autorizovaný preklad celej biblie. i vybrat si z nařízeni, ně
* H O D IN A Ř *
Možno povedať, že je na úrovni najlepších nových které části zcela otočit,
ŠTEVEN YARDY
prekladov biblie, s ktorými ju môžem porovnávať. dát nahoru lež a dolů
3 » George
Máme preklad, ktorý bude dôstojne reprezentovať
slovenskú evanjelickú cirkev na Slovensku a aj pravdu, otočením paragraf
Sytfaey
ako literárne dielo bude jeinečným príspevkom pre podobu nemění, změní se
(proti Trocaderu)
literatúru slovenského národa.
jenom hodnoty. Nechtělo Velký sklad zlatých ajJe to udalosť historického významu, zvlášt keď uvá se mi věřit, že najednou
šperků. hodinek atd.
žime, že ide o cirkev malú, ktorá nemôže mať toľ nic nemáme, že nic z těch
Opravy se zárukou.
ko odborníkov, ako veľké evanjelické cirkvi v Ne věcí už nám nepatří, že
Mluvíme česky
mecku, Škandinávii, Fínsku alebo v Amerike.
nebudou nikdy uhrazeny,
a Slovensky.
Keď nový preklad bude živiť vieru v Boha a bude
napomáhať mravnej sile nášho národa tak, ako to že byly prostě odcizeny a
Telefon: 61-8579
až dosiaľ robila Kralická biblia, nezištní pracovníci že nešlo o zvůli, zlodějnu,
budú mať zadostiučinenie, že nepracovali nadarmo.
Prvé vydanie tohoto diela1vyšlo nákladom Tranoscia v 16.000 exemplároch, ktoré sa hneď rozpre a slovenská biblia si cez stáročia podávajú ruky,
dali. Druhé vydanie sa chystá v 50.000 exemplároch. aby - požehnanie moci Božieho Ducha podávali aj
Nuž, aj odtiaľto pozdravujeme toto dielo! Kralická cirkvi aj národu.

25. 6. 1979

A D ELA ID E
ČS. R O Z H L A S O V É V Y S ÍL Á N Í V A D E L A ÍD Ě

Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
1. 7.: Jan Holý
8. 7.: Z melodie do melodie
15. 7.: Básník milování
22. 7.: Magazín hudby a informací
29. 7.: Miroslav Horníček
K R A J A N É Z P E R T H U , Z Á P A D N Í A U S T R Á L IE

jsou zváni na SLOVANSKÉ BOHOSLUŽBY
k uctění památky sv. Cyrila a Metoděje
v neděli 8. července 1979 ve 3 hod. odpoledne

v kapli sv. Cyrila a Metoděje,
21 Darlington Road, Dariington, W. A.
N Á V ŠT ĚV O U U A K A D E M IC K É H O
V L A D IM ÍR A

SO CH AŘE

T IC H É H O

byla velmi působivě dokončena beseda, kterou s
umělcem žijícím v našem středu nedávno uskutečni
la místní skupina Společnosti pro vědy a umění v
Sydney. Vladimír Tichý je za dobu deseti let pů
sobení v Austrálii znám na mnoha místech, kde za
něho promlouvá jeho tvorba. Návštěva v jeho stu
diu v sydneyském předměstí Parram atta, o klidném
sobotním odpoledni začátkem června nám však při
blížila jeho bohatou činnost v oboru umělecké ke
ramiky a originalitu jeho pracovního postupu způso
bem nejnázomějším a stala se ta k ' pro účastníky
opravdovým zážitkem.
Po mnohaletém působení v Československu, kde
je jeho dílo zastoupeno ve sbírkách Národní galerie,
a po úspěších na Světové výstavě Expo Brusel 1958
a na mezinárodních výstavách po celé Evropě při
nesl Vladimír Tichý své umění na australský konti
nent a založil zde v roce 1970 studio zaměřené na
sochařské a reliefni práce v keramickém materiálu
a mědi. Dokladem jeho úspěchu jsou zakázky pro
veřejné a státní budovy v Sydney, Brisbane, Canbeře, Hobartu, Jakarté aj. “Studio Tichý" je dnes
největším podnikem svého druhu v Austrálii a vedle
monumentálních prací prG výzdobu budov nabízí
také rozsáhlý výběr plastik, ozdobných dlaždic, za
hradních skulptur i drobných keramických výrobků
pro interiér, z nichž si každý zachovává charakter
originálu a je neopakovatelný.
Vladimír Tichý má požehnané ruce a nekonečnou
fantasii nápadů, které ještě čekají na uskutečněni,
a skromnost, která je spojena s každým pravým
uměním. Jeho tvorba si zachovává znaky českého
původu, i když čerpá zcela zákonitě z nového pro
středí a nových motivů.. Měřeno hlediskem české kul
tury v exilu, jde o její dokonalou representaci před
australskou veřejností a pro nás pak znamenala
návštěva ve studiu a pracovně Vladimíra Tichého
také setkání s domovem. Jsme mu za ně vděčni a
přejemu mu co nejvíce úspěchů v jeho další umě
lecké tvorbě.
JH J

SY D N EY
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Milí přátelé, přijďte mezi nás !

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
C Z E C H O S L O V A K IA N C O U N T R Y

CLU B

LTD.,

38 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171

(Gregory's Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Je otevřen každou sobotu od 12. hod. polleání do 1# hod veder a každou neděli od 10 hod.
jdop. sto 1® hodin večer. — Každou druhou sobotu i
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme (
pro mladou I dříve narozenou generaci. — Podáiváme obědy, večeře a jakákoliv občerstveni. Va
říme .“po našem" — jistě sí u nás pochutnáte. I
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis |
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších,
odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.
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Případ Laušman
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V IE N N A K IT C H E N (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).

Dr. Josef Kalvoda

Jméno Bohumila Laušmana, posledního předsedy
čs. sociální demokracie, je dobře známo všem “po
únorovým1’ emigrantům, zatímco pro “posrpnovou"
emigraci je jenom částí medávné historie. Během
svého tříletého pobytu v exilu (1949 - 1953), Laušman
byl kontroversní osobou. Jeho kniha “Kdo byl vi
nen?” byla v jistém směru jeho obhajobou proti
útokům, kterým byl vystaven hned po svém příchodu
do Západního Německa. Po kratším pobyté v Jugo
slávii se usadil v rakouském Saizburku, odkud byl
0 vánocích 1953 unesen do Československa.
Po jeho účasti na tiskové konferenci v Praze, kde
prohlásil, že se vrátil domů dobrovolně, bylo Laušmanovým přátelům obtížné přesvědčit exil, že byl
unesen. Kolovalo o něm mnoho pověstí, většinou ne
správných, až do r. 1968, kdy se veřejnost dozvě
děla, že Laušman po únosu ze Saizburku žil ve vě
zení, kde za velmi podezřelých okolností zemřel.
Svědectví o Laušmanově konci podal Štefan Pagáč,
který byl na stejné cele s Laušmanem během jeho
posledních let.
Ačkoliv Pagáč hned po příchodu do exilu před
deseti lety napsal knihu p Laušmanově osudu, tato
vychází teprve letos pod názvem “Svědek z cely č.
13. Dokument.” Kniha má kolem dvou set stran a
je vybavena jmenným rejstříkem, který ve stručno
sti popisuje osudy lidí, jejichž jména se v knize vy
skytují.
Pagáčova kniha dokumentuje metody a cíle komu
nistů a současně poutavým způsobem líčí dramatic
ký zápas Bohumila Laušmana o svoji lidskou dů
stojnost a svůj život. Hrdina knihy byl stržen do
víru událostí, které nemohl kontrolovat, a stal se
obětí intrik a podvodů svých nepřátel, kteří z něho
chtěli udělat svého náhončího a nástroj své neuha
sitelné žízně po moci. Když Laušmana nemohli zlo
mit, tak ho nakonec otrávili.
Ve svém doslovu překladatel knihy ze slovenštiny
poukazuje na některé otázky, které Laušmanova vý
pověď v čtenáři asi vyvolá. Je to především pře
chod hranic a to, co pak následovalo. Laušman byl
důvěřivým člověkem a neprohlédl intriky těch, kte
ří se chovali jako jeho přátelé a spolupracovníci,
a kteří, ho nakonec vydali komunistickým katům.
Laušmanova životní zpověď, jak ji nesčetněkrát
opakoval svému .spoluvězni Pagáčovi během dlou
hých dní a nocí za mřížemi, se čte jako román.
Když se Laušman přesvědčil, že ho jeho věznitelé
podvedli a že mu lhali slibujíce propustit ho na

svobodu jen když vystoupí na tiskové konferenci s
prohlášením, že se vrátil domů dobrovolně, rozhodl
se odporovat zlu ztělesněnému v nelidském systému
a jeho funkcionářích.
258 GI«nforri« Rd., M alv«m , Vic.
V Laušmanově podvědomí žila víra v dobro a spra
Telefon 509-9823
vedlnost. Svůj život věnoval dělnickým zájmům. Při
znává své omyly a chyby, kterých se dopustil. Ne
věděl o dokumentech, které jsou nám nyní přístup
Vzpomínky osamocené . . .
ny, a proto viděl mnoho věcí jinak, než mnozí z
nás. Laušman se hájil z nařčení o své vině za únor
Karel Schwarzenberg
1948 a hájil Dr. Beneše a Jana Masaryka. V kri
Onehdy. byly v Českém slově vzpomínky jednoho
tickém momentě se ale rozhodl udělat konec švejkovině, jak to už několik let předtím udělal Jan Ma krajana na výročí z jeho studentských let — a
saryk. Laušman měl “tvrdou českou palicí” a bo to mně připomenulo, že právě v tomto měsíci tomu
joval až do konce proti silám, které nemohl pře bylo 50 let, co jsme dělali maturitu. Kdyby bylo v
Cechách, jak bylo tehdá, za republiky, beze vší
moci.
Není relevantní v této úvaze, zda T. G. Masaryk pochyby bychom se sjeli, abychom na to vzpomínali
měl či neměl pravdu, když říkal, že česká otázka právě tak družným přípitkem, jako jsme tehdy zda
je otázkou náboženskou. Na Laušmanově případu ale řilou maturitu oslavili “při dobrém vínečku”. Budu
vidíme, že i on, jako mnoho jiných, když byl konfron muset vzpomínat sám — a nevím, zda nebo kolik
tován s otázkou existence věčnosti a víry v Boha, spolužáků se sejde, aby vzpomínali na ty časy.
našel ji ve vězení. Když byl po jednom z výslechů Řeknete: To jsou snad pro vás pohnutlivé vzpomín
k smrti zmlácen, v mysli se mu vynořila postava ky, ale proč to připomínáte nám? Jak to může za
jeho babičky, jak ho učila říkat “Věřím v Boha”. jímat nás? To vám hned povím.
Laušman se vrátil k Víře svého dětství a našel za
Není gymnasium jako gymnasium. Ředitelem Aka
mřížemi smysl svého života a utrpení.
demického gymnasia býval Josef Jungmann — a
Laušmanovým odkazem je odmítám švejkoviny, jemu vděčíme za to, že máme český spisovný ja
odpor proti spolupráci se zlem a falšování historie. zyk. Kdežto předešlý vůdce buditelů, Dobrovský, si
Ačkoliv se Laušman lidsky hájí a odmítá svalit vi ce o češtině bádal, ale nedoufal, že by se z ní po
nu za národní katastrofu na toho či onoho politika, dařilo ještě udělat spisovný jazyk vládnoucí v zemi
ve vězeni přichází k závěru, že člověk má povinnost Čechů. Jeho nástupce Jungmann usiloval právě o
odpírat zlu. Spása národa a jednotlivce nespočívá to. Jeho “Slovník” , jeho “Slovesnost” , jeho “Historie
v omlouvání a pomlouvání, ale v ochotě vidět věci literatury české” byly záilady nové spisovné češtiny:
tak, jak jsou, v hledáni pravdy a v boji se zlem Jungmann ji tvořil jednak podle vzorů spisovné češ
v jakékoliv podobě, mluvícím ruský, německy, česky tiny předbělohorské, jednak podle čisté, výrazné češ
či jakoukoliv jinou řečí. Laušman odmítl zlo, zvolil tiny venkovského lidu. To byl ředitel našeho gym
dobro a trpěl pro pravdu, jak ji viděl. Odolal poku nasia.
šení kolaborovat se zlem. Když mu jeho věznitelé
A titul Akademického gymnasia naznačoval úroveň
ukázali “všechna království světa a slávu jejich”, našeho
profesorského sboru: jeho členové by byli
a když mu bylo řečeno, že to vše bude jeho, sklo- mohli zrovna
tak dobře být profesory na české uni
ní-li se před principem zla, Laušman odmítl dopu versitě. Dokazovaly
to naše učebnice. Českým ději
stit se zločinů a spolupracovat se -zlem. Pro jeho
jsme se učili podle dvou učebnic: tu pro nižší
věznítele to bylo nepochopitelné, poněvadž oni sami nám
třídy sepsal n á š profesor Pešek, tu pro vyšší
zlu ochotně sloužili. Z hlediska jejich zájmů Lauš třídy universitní profesor Pekař. Světovým dějinám
man nemohl žít na svobodě jinak, než jako zločinec jsme se učili z knihy, kterou sepsali Bidlo-Hýbl-Šusta:
a jejich služebník. Laušman se při výsleších mnoho Bidlo a šusta přednášeli na universitě (Bidlový před
věcí dozvěděl- a znal rovněž i identitu dvou agentů nášky jsem pak poslouchal). Hýbl byl náš pro
Státní bezpečnosti, rakouských státních občanů, kte
fesor na Akademickém gymnasiu.
ří měli účast na jeho únosu ze Saizburku.
Pravda, moje maturita na tomto památném gym“Svědek z cely č. 13” je dokumentem jak o ne
• u iiiiiiiiiiiiiiim ism iiiim iiiiiim im H E ism u m in in iH m u u
1
nasiu
byla pro mne také vzpomínkou nejen osobní,
lidském chování člověka k člověku, tak i o neochvěj
ném přátelství Čecha Laušmana a Slováka Pagáče, nýbrž rodinnou. Představoval jsem třetí generaci,
1
RÁMUJTE
| kteří se sešli v ruzyňském vězení Život je někdy která tam maturitu dělala. Můj praděd totiž, když dě
lal politiku ve smyslu státoprávní deklarace z roku
E . u první pozlacovačské firmy v Austrálii
E skutečně podivnější, nepochopitelnější a více vzrušu 1868, myslil, že k tomu také patří, aby svého syna ne
jící než fikce. Případ Laušmanův je toho důkazem,
Laušman, spíše než politik Laušman, je před chal vystudovat na č e s k é m Akademickém gymna
i
ANTOIME GALIERIES
| člověk
mětem této knihy, která by měla být čtena kaž siu; a ten tam dal zase vystudovat mému otci. Mo
je matka v roce 1914 ovdověla, a po vzoru svého
E
M A J IT E L J. K O ŠŇ A R
I dým Čechem a Slovákem bez rozdílu politické pří muže
tam dala zase vystudovat svým synům. To
slušnosti. Je tc jedna z nejlepších a nejdůležitěj
~
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
E ších knih. které byly vydány v exilu. Její cena je už moji synové mají jenom vysvědčení české o b e c E
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
E S 9 plus poštovné 65 centů či equivalent v jiné mě n é školy vídeňské a můj vnuk studuje na vídeň
ském gymnasiu — bez češtiny. Proč to? Domyslíte
^Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru^ ně. Je ji možno objednat a peníze poukázat šekem si. Ostatně ani kdybych chtěl, nebyl bych mohl dát
či poštovní poukázkou na Edition “BROTHERHOOD” ,
—
Krajanům poskytneme 15% slevu
= 62-60 99th Street, Apt. 1110, Rego Park, New York svým synům a vnukům možnost maturovat na Aka
demickém gymnasiu. . .
11374, USA.
V tom pražském gymnasiu nás naučili takové češ
tině, nové i staré, že jsem si mohl zde ve W s
přivydělat peníze ve zdejší Národní knihovně se
psáním Katalogu rukopisů chorvatských, pofeiýcfc a
PfťV©TRI©Mfi P R A Ž S K É Š U N K Y , D O M Á C Í J Á T R O V É K N E D L ÍČ K Y ,
českých, zejména těch cenných staročeských. rsAoS M E T A N O V É K L O B Á S Y A V Ý B O R N É á A Š L IK Y
pisů husitských, kterých je tam mnoho: Je í®
bývalá Dvorní knihovna, čili knihovna habSbsaEdsýcfc
TÉŽ K DOSTÁNÍ m l a d é k r m e n é k a c h n y , k u ř a t a
králů českých, kteří i takové rukopisy a s E h ä Ä Ä .
(To jen poddaným je censura pálila. Do
V P R A VÉM
Č E S K É M
Ř EZN IC T V Í
A U Z E N Á Ŕ S T V Í
knihovny žádný Koniáš neměl přístup-)
Za dob mého mládí bylo Akademické gfmmáefmm
na Příkopech, vedle kostela Svatého kSae — lEipgrí minky se tam při takovém výročí zats^ ^p .
.pra
žili, co prodělali, co dneska dělají a f : saežssasň-ľ
Jak by to bylo krásné si o tam p s
pohovořit . . .
Doufám každopádně, že jsme í S ä u zajiEŽt pa| desát let, za let pro český národ léšäysš. assaE Mtst-

KEW COMNENTAL BUTCHERS Pty. Lid.
KOPECKÝ SMAĽLGO0DS Pty. Lid.

3 2 6 Hkph

Kew, V ic

Tel. § 6 1 7 1 7 8

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

VELKÝ VYBER

JA K O S T N ÍH O M A SA A U Z E N IN V ŠE H O D R U H U

1 náš jedinečný profesorsiý sace. P r a m š z afcsr sa. kési vědomí povýšenosti nad žáky
gymnasií; je tu, bylo tc_ jer. ječas, ssssáfm Ě Ě as~
ditelem buditele nové češtiny.
I H bbL ase~
snadný úkol. udržet čeština 3*3 iLacxáL A ttaŕ Š
před dnešní nákazo«: 3»:m a!3*č ' 3*3* PShe 3Bfc tomto snažení.
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HLAS

Na montáži
S IV A N E M M A N D E L ÍK E M O JE H O Z Á Ž IT C ÍC H
H O V O Ř IL BO H O U Š M A ŠIN .

DOMOVA

25. 6. 1979

J. Kučera: Petarda z Aurory $ 3,J. Sýkora: Tleskám jednou rukou $ 3.50
L. Vaculík: Morčata $ 4.50
V. šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
V. Šikl: Nač Jaru nezbyl čas $ 6.K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
A. Brousek — J. Škvorecký: Na brigádě $ 7-40
J. Pícek: Poťouchlé povídky $ 6.30
E. Kulka: Židé v Čs. Svobodově armádě- $ 7.50
Jan Procházka: Ucho 3 5.70
V. Hejl: Zásada sporu $ 6.25
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
V. N. Duben: Czech & Slovak Press Outside CzeJ. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50
choslovakia $ 3.50
Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
Ivan Klíma: Milostné léto S 6.25
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
A. Kliment: Nuda v Čechách $ 6.25
A. Solženicyn: Souostroví GULAG H. $ 8.60
0. Filip: Valdštýn a Lukrecie $ 5.80
Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.80
Milan Kundera: Život je jinde $ 7.00
Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.80
A. Lustig: Z deníku sedmnáctileté $ 4.75
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
Radek Kučera: Tábor bubáků $ 9.80
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) í 2.90
M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 5.50
N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
J. Trefulka: Zločin pozdvižení $ 8.50
I. Sviták: Kniha presence $ 2.20
Z. Mlynář: Mráz přichází z Kremlu $ 8.50
Kristofori (kresby) $ 6.80
Janků-Sandtnerová: Česká kuchařka (610 str.) $ 20,P. Pasek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
F. Peroutka: TGM předst. plk. Cunninghama $ 7.20
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
F. Peroutka: Oblak a valčík S 8.Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 6.50
J. Kučera: Pražský srpen $ 5.50
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
L. Vaculík: Sekyra $ 6.50
O. Filip: Blázen ve městě $ 6.50
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8.Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
K. Čapek — Schairer: Neuskutečněný dialog $ 7.50
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí S 4.80
1. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.S. Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
J. Pecka: Na co umírají muži $ 3.50
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
K. Pecka: Pasáž $ 4.20
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
E. Kantůrkové: Pozůstalost pana Abela $ 6.70
K. Pecka: štěpení $ 4.40
J. Hochman: Český happening $ 5.60
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
O. Rambousek; Krochnu s sebou $ 4.80
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? ? 4.50
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) 2 8.20
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5,F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
V. Černý: Pláč koruny české $ 8.60
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.K. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
K. J. Krušina: Zimní bouře S 5.B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5,J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti) $ 8.20
Jack London: Bílý tesák $ 4.60
N. Terlecký: Pláž u Sars Medarda $ 6.50
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 7,L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
F. Duerrenmaít: Pád $ 7.20
J. Drábek: A co Václav? $ 4.Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
Jaroslav Strnad: Job t 6.50
J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50
Jan Beneš: Zelenou nahoru S 5.čvan Diviš: Teorie spolehlivosti $ 5.20
V. Havel: Hry J 6.SC
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie $ 6,P. Eisner: Čeština poklepem a poslechem $ 7.50
J. Falta: Přes fronty a přes hranice $ 3.60
J. škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
J. Staněk: Potrestaní $ 6.J. škvorecký: Lvice 5 3.80
J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J. škvorecký: Mirákl 2 10.J. Henryková: Fantazie pro němou lyru $ 5.80
J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.České pohádky $ 7.40
J. škvorecký: Smutek por. Borůvky $ 4.A. Kratochvil: Žaluji $ 6.J. Škvorecký: Seciintrameo-ý svícen $ 4.40
B. Svatoš: Zatmění $ 6,Škvorecký. Salivarová. Ulč: Samožerbuch $ 4.50
J. Kučera: Ecce Homo $ 4.20
Z. Salivarová: Nebe. peklo, ráj $ 4.20
Motáky z Ruzyně (s předml. L. Pachmana) $ 2.20
ž . Saiivarcvá: Hanzlová í 4.50
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
Wifhout a Shot being Fired (role parlamentu a
unií v komunistické revoluci) $ 1.50
d m iH iiiiiiiiH im n iiiiiiu iiiim iiiiiu iim u im im ! iiiiii! i! i! ) '
Ž. Salivarová: Summer in Prague (Honzlová
anglicky) $ 8.90
K O ŽEŠIN Y
| J. Škvorecký: All The Bright Young Men (histo
rie českého filmu) $ 5.90
J. A. Comenius: The Labyrint of the World and
=
Z T O V Á R N Y P Ř ÍM O Z Á K A Z N ÍK Ů M
E
the Paradise of the Heart $ 4.5 Vyberte si z rozmanitých druhů, exklusivních — Petr Den:Naší mládeži $ 1.10
= kožešinových kabátů, kazajek, klobouků atd. E Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.E
K dispozici je zboží prvotřídní jakosti.
—
E D IC E A K T (bibliof.):
J. Shilling: Jestřáb $ 4.=
KAŽDÝ ČTVRTEK
E
J. Shilling: Jednou ti napíši píseň ? 4.=
OD 12. HOD. POL. DO 8. HOD. V E Č E R
i
J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4,J. Schneider: Rozepnuté dny $ 4.I
KEM STRELLE
| G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4,A. Lidin: Psychogenes $ 4.HLAS DOM OVA VÁ M M Ů ŽE DODAT
IH N E D T Y T O K N IH Y :

..

Před několika měsíci jsem odpověděl na inzerál
americké společnosti s důlním zařízením, která se
ohlížela po vhodných řemeslnících pro montáž v
Indonésii. Po pohovoru následovala lékařská prohlíd
ka, očkování a za čtrnáct dní odlet ze Sydney.
Prvou noc jsem strávil v přepychovém hotelu v
Džakartě a ráno jsem již odlétal domácí linkou do
Wung-Pondong. Let netrval déle než jeden a půl ho
diny. Tam jsem přestoupil do letadla společnosti
DRAVO, které mne dopravilo na místo určené k roz
voji niklových dolů, do vesnice Soroako. Jezero u
prostřed džungle sloužilo výborně za přistávací plo
chu našemu letadlu, které pak vyjelo z vody na
svých vlastních kolech. Na souši nás očekával auto
mobil s řidičem, aby nás okamžitě dopravil do uby
tovacích prostorů.
Byli jsme rozděleni tak, abychom bydleli “rovný s
rovným"’, ať již podle povolání, či postavení, jež jsme
zaujímali u firmy. Domy, asi o šesti pokojích s
koupelnami, byly vybaveny klimatizačním zařízením,
ačkoliv to podnebí v této vyvýšené části ostrova Sulavesi vlastně ani nevyžadovalo. Průměrná teplota
se zde totiž pohybuje kolem 20 stupňů Celsia:
Přestože jsem za celou dobu neviděl vepřovou se
zelím, byla naše strava výborná. Na stole nikdy ne
scházel dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, vedle
drůbeže, ryb, ústřic a roštěného masa. Byla zde
ještě další jídelna, určená pro domorodé dělníky, je
jíž jídelníček by se našim žaludkům ztěží zavděčil.
Je poměrně těžké hovořit o průměrném výdělku,
neboť záleželo především na tom, co kdo dělal. Pracoval-li zámečník devět hodin po šest dnů v týdnu,
což stálo ve smlouvě, mohl vydělat asi 1.200 dolarů
měsíčně. K tomu nutno připočíst stravu, ubytování,
lékařské ošetření a praní prádla, což činí ža nor
málních okolností značné výdaje v osobním rozpoč
tu — nás to však nestálo ani haléř.
Přestože jsme měli v ubytovacím prostoru k di
spozici i kinosál, netrávili jsme náš volný čas dívá
ním se n a staré americké filmy. Vábily nás spíš spor
tovní výkony při prosekávání džugle mačetou, když
jsme se chtěli trochu poohlédnout kolem po krajině,
která byla sice rájem lovců divokých vepřů a je
lenů, avšak zároveň byla domovem dravého ptactva,
až metr dlouhých ještěrů, lidoopů, i patnáct stop do
růstajících hadů škrtičů anébo krátkých jedovatých
hadů, zvaných “tree-steps” . To jméno si vysloužili
krátcí hádci asi proto, že po uštknutí prý nedojde
jejich oběť o nic dále než tři kroky.
K řízení vozu potřebuje člověk indonéský průkaz
(s otiskem palce jedné ruky), ale daleko více potře
buje terénní automobil. Nastane-Ii období dešťů, ne
může však ani ten do terénu.
Asi 20 km džungle nás dělilo od druhé vesnice,
posazené na březích dalšího jezera, při ústí řeky
Malli. Stáda divokých buvolů se tu brodí v rozbahněných březích a vůbec jim nevadí přítomnost očistu
konajících vesničanů. Místní obyvatelé jsou ve svém
zásobování, kromě rýže, kterou si sami pěstuji, plně
■odkázáni na džungli. Přestože znají peníze, necení si
jich tolik jako jejich soukmenovci z měst. Žijí a oblé
kají se dle vlastní potřeby a možná, že si tito oby
vatelé odlehlých částí ostrova Sulavesi nejsou vůbec
vědomi toho, že jejich způsob odívání ovlivnil — do
určité míry ovšem — světovou módu. V kterékoli
zemi můžete přece potkat ženu oblečenou v košili
a srungu, což je kus pestré látky splývající od pasu
až k prstům u nohou. Některé maminky evropského
343 Punt Rd., Richmond, Vic.
=
původu demonstrují dokonce svůj vkus na nic ne H
tušících dětech, i když takto oděná dítka jen ztěží —
Telefon 42-5154
=
naleznou to pravé potěšení při povalování na podla
ze obchodního domu. Jistě to není dokonalá náhra ľ T i m i i n n i m i n m i i i i i i m n i i m i m i i n n i i i i m m i i i m u M u i i n
da za močály džungle.
P R V O T Ř ÍD N Í K U C H Y N Ě
Život v džungli se snadno obejde nejen bez lu
xusních obchodních domů, ale i bez řetězu překupní
173 E B A R K L Y ST.,
ků a agentů, takže se cena výměnného zboží pod
ST. K IL D A , VIC.
statně liší od našich trhů. Ostrovanům zbývají pro
(roh Belford
středky k nákupu šperků z ryzího zlata, jež pro ně
& Barklv Sts.)
není o nic dražší nežli ty nejlacinější cetky a
Telefon: 534-6228
ozdůbky nabízené lidem průmyslově vyspělých obla
Specialista
stí.
Pokud jsem mohl vidět do života těchto lidí, ne
na čerstvé ryby
četli noviny, o politiku se nestarali, chovali důvěru
Denně též tradiční česká jídla
ke svým přísným, ale logickým zákonům, jež neský
Obědy
a
večeře po celý týden (mimo pondělí)
tají tu nejmenší možnost uniknout trestu anebo od
HO TOVÁ J ÍD L A D O D Á V Á M E DO D O M U
soudit nevinného. Není divu, že — na rozdíl od nás
od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
— ani těm nejstarším vůbec nezešedivěly vlasy.
Bohouš Mašin

i

i

S B IR K Y B Á SN Í:

R. Preisner: Odstup $ 5.50
S. Mareš: Báje z Nového světa $ 2.90
P. Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
Jan Skácel: Chyba broskví $ 4.20
J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
Michal Racek: Udivené oči $ 4.Miehal Racek: Šepot v šeru $ 4,J. Koláček: Veronika $ 2.80
Pavel Javor: Krůpěje $ 5.50
Pavel Javor: Země křižovaná $ 3.90
Pavel Javor: Nápěvy $ 4.Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60
a mnoho jiných
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za
knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce
4 a více knih poštovné neúčtujeme.

25. 6. 1979

HLAS

V hlubokém žalu oznamujeme všem přá
telům a známým, že nas dne 3. června
1979 po krátké nemoci opustil na věčnost
ye věku 48 roků náš drahý syn, manžel,
otec a dědeček, pan
M IR O S L A V S L Á D E K ,
rodák z Hradce Králové
Prosíme, vzpomínejte s námi.
Věra Sládková,
Lenka, dcera,
manželka,
Kim a Michaela, vnoučata
a maminka v Československu
2 Ward Ave., ,
Kings Cross, NSW.

t

V hlubokém žalu oznamujeme, že dne 9. června
1979 odešla na věčnost naše drahá maminka a
babička, paní
JO SEFA DUBOVÁ
ve věku 79 roků
Jménem pozůstalých
rodina Dubova a rodina Chrpová,
Melbourne

H B B H H a a a n a sig u
V Z P O M ÍN K A
Dne 17. června tomu byl už rok, co nás navždy
opustil náš drahý otec, dědeček a pradědeček,
manžel zesnulé Anny, pan
1
K A R E L STUCHLÝ
Stále Vzpomínáme !
Lotar Stuchlý, syn
Karel Stuchlý, syn
s rodinou
s rodinou
Lilydale, červen, 1979
N A T IO N A L L IB R A R Y O F A U S T R A L IA ,

Parkes Plače, Canberra, ACT 2600 otevírá nové od
dělení pro mezinárodní a etnickou literaturu (Australian International and Ethnic Library — AUSINTEL),
určené především pro jinojazyčná studia a pro stu
denty mezinárodních záležitostí. Jsou tam soustředě
ny publikace z mnoha zemí, jakož i etnické publi
kace ^z Austrálie a k dispozici jsou různé služby
čtenářům. Zatím je toto oddělení přístupné po před
chozím ohlášení na tel. (Canberra) 62-1615.
M O RAVSKÝ

V IN A Ř

V

A U S T R Á L II

Melbournský čtrnáctideník “The Victoria Visitor”
propagující turismus ve Viktorii přinesl článek o vi
nicích nedaleko Melbourne. Uvádí též vinice Pavla
Osičky v Goulburn Valley, v sousedství vinic Chateau Talbilk a Michelton.
Vinice bývalého moravského vinaře Pavla Osičky
a jeho syna se stávají známé i mimo Viktorii. V
r. 1977 a 1978 dostal P. Osička zlatou a stříbrnou
medaili na výstavě v Brisbane v kategorii červe
ných vín a v týchž letech získal v Melbourne rov
něž za červená vína zlatou, stříbrnou a bronzovou
medaili.
Osičkový vinice jsou v Graytown, 143 km od Mel
bourne, mezi městy Heathcote a Nagambie.
MA LÝ

O Z N A M O V A T E L

38/167 - S V O B O D N Ý ,

bez závazků, univerzit
ní vzdělání, věřící ka
tolík, nyní žijící v Záp.
Evropě, předtím krátce
v Austrálii, rád by se
seznámil s věřící kato
ličkou do 35 let. Spo
lečný život v Austrálii
nebo v Evropě. Zn.
“Víra a láska” .

55-LETÝ V D O V EC ,

vyšší postavy, zdravý,
veselý, bezdětný, v
zajištěném postavení,
hledá intel. paní do 50
let k příjemnému spo
lečnému žití. Zn. “Zku
sím náhodu” do HD.
ŠVADLENU

OVOCNÉ
STRO M KY

švestky
(Angelina,
pozdní, zelené, ranné),
ringle (dozrávající v
polovině prosince), jab
loně atd. dodám, kde
koli v Melh. event. též
zasadím. Volejte:
359-3032.

znalou všech druhů šití
záclon přijme dílna v
South Caulfield, Vic.
Výtečné podmínky a
možnosti. Tel. 523-7275,
po hod. 569-0183.

P Ř Á TELČ

DOMOVA

HLEDAJÍ

-11M E L B O U R N S K Ý F IL M O V Ý F E S T IV A L

uvedl lecos dva čs. filmy: vtipnou, nenáročnou ve
selohru Jiřího BraečKy "Aaéia ještě nevečeřela’’ o
zážitcích amerického detektiva, který vyšetřuje zá
hadu zmizeiého psa v neznámém hlavním městě
Československa — film s pěknými záběry pražských
zákoutí, a další veselohru ''Báječní muži s klikou”
Jiřího Menzia (který se festivalu zúčastnil). Menziův film, poněkud nesrozumitelnější pro australského
Č E S K É V Y S ÍL Á N Í V M E L B O U R N E
diváka (který nemusí mnoho znát třeba o Libuší
uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
věštící slávu Prahy) oslavuje úsměvně pionýrské
začátky českého filmu a právě spojení nové natoče
na stanici 3 EA 1116 KHz
27. 6.: Zprávy — O Plzni a jejím “nebeském daru” . ných “historických” snímků s běžným dějem je za
jímavě provedeno. Je ovšem pochopitelné, že se film
Připravila M. Soustová
4. 7.: Zprávy — M. J. Hus. Připravila hlasatelská drží jen skutečných začátků československé kinema
tografie, zvláště že v něm není zmínka o “báječ
skupina
ných mužích s klikou” , kteří dnes doma točit ne
mohou.
Ladislava Hanuše, nar. v Praze-Brániku, který
odejel do Austr. asi v r. 1950 (hledá přitei z Angue,.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům zjištěné adresy nesděiujeme.

S L O V E N S K É V Y S ÍL A N Í V

M ELBOURNE

uslyšíte na téže stanici
každou neděli od 7 do 8 hodin ráno.

ZPRÁVY

S. K. S L A V IA M E L B O U R N E

S L A V IA — C R O A T IA 0 :1 ( 0: 0)
ČS. S O K O L S K Ý N Á R O D N Í D Ů M
497 Queensberry S*í., Norih Melbourne

je otevřen k neformálnímu posezení každou neděli
■k hraní šachu, karet, stolního tenisu či k jinému
pobavení v krajanském prostředí. V poledne tam
můžete obědvat, odpoledne mít kávu a zákusky. V
druhém sále se koná tanec — odpolední čaj.
V neděli 15. července budou připraveny k obědu
VePŘOVÉ HODY se vším, co k nim patří.

__ **- __

Každý pátek od 7. hodiny večerní se v Národním
domě učí děti starší 6 let česky.
Tělocvičné jednoty Sokol Melbourne
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se bude konat ve středu 4. července 1979 v 8 hodin
večer v místnostech Československého sokolského
národního domu, 497 Queensberry St., North Mel
bourne. Na pořadu jsou zprávy za uplynulý rok:
starosty, jednatele, pokladníka, vedoucího Správního
výboru Čs. sokolského národního domu, cvíčitelského
sboru, dále volby: starosty, místostarosty, jednatele,
pokladníka a 10 členů výboru, stanovení výše člen
ských příspěvků, program činnosti a volné návrhy.
Všichni řádní členové Sokola, kteří mají zaplacené
členské příspěvky, jsou oprávněni volit a být voleni.
Člen, jehož roční příspěvky jsou víc než jeden mě
síc pozadu, nemá podle stanov volební právo. Řádní
členové mohou volit v nepřítomnosti pověřením ji
ného řádného člena. Žádosti o hlasování v nepřítom
nosti jsou k dispozici u jednatele a musí být vrá
ceny nejpozději 48 hodin před začátkem valné hro
mady. členové, kteří hodlají kandidovat, se tímto žá
dají, aby o své kandidátce uvědomili jednatele nej
později 7 dní přede dnem valné hromady. Každý
kandidát musí mít podle stanov svou kandidaturu
doporučenou dvěma řádnými členy.
Prosíme všechny členy, aby se zúčastnili této dů
ležité valné hromady, která se koná poprvé v našem
Národním -domě.
Za odstupující výbor:
J. Kadaně, jednatel,
4 Wilkinson St., Burwood East, Vic. 3151
Před valnou hromadou — v pondělí 25. června
večer — se koná členská schůze.

Za vyrovnané hry po celý zápas Slavil štěstí ne
přálo. U obou mužstev byly lepší zadní řady. Za
tímco se však Croatii podařilo v 68. minutě pronik
nout slavistickou obranou a skórovat, útok Slavie
nedokázal využít několika málo skórovacích příleži
tostí a zachránit aspoň bod.
Rezerva Slavie vyhrála 2: 1.
S L A V IA —

A L B IO N R O V E R S 1 :3 ( 0 : 1 )

Slavia prohrála na vlastním hřišti zápas, když po
velké převaze v poli a silném náporu na soupeřovu
branku nedokázala umístit míč v jeho síti. Albion,
který si vypracoval jen několik útoků, skóroval, když
se slavistický brankář dopustil dvakrát hrubé chy
by a pustil míče, které mohl snadno chytit. Třetí
branku dali hosté z trestného kopu. Slavia dala je
diný gól po závěrečném náporu teprve 8 minut před
koncem zápasu.
Druhé mužstvo Slavie vyhrálo 1 : 0.
V neděli 1. července hraje Slavia na vlastním hřišti
na Showgrounds proti mužstvu George Cross a v
neděli 8. července proti Croydon City v 1 hod. odp.
na stadiónu v Olympie Parku. (Rezervy hrají už v
sobotu 7. 7. v 1 hod. v Croydonu.)
V. F.
N O V Ý R E K O R D E X U L A N T A K R A T O C H V ÍL A

Nejlepším světovým “krasojezdcem” je bezpochyby
221etý syn bývalého čs. reprezentanta Františka Kra
tochvíla, František. Na říjnovém mistrovství světa
v sálové cyklistice v dánském Herningu obsadil sice
jako nováček “pouze” druhé místo a získal stříbrnou
medailí, ale svého přemožitele porazil nejen na ně
meckých přeborech, ale v letošním roce už několi
krát na dalších podnicích soutěže krasojezdcú. Že
je světovou “jedničkou” , dokázal v r. 1979 nyní už
podruhé, když na přeborech jihozápadního Německa
v Idar-Oberstein byly jeho supervýkony ohodnoceny
326,10 body, což je nový světový rekord, výkon o
0,75 bodu lepší, než jakého dosáhl při dubnovém
světovém rekordu v Berlíně. 221etý F. Kratochvíl
studuje jazyky a bydlí se svými rodiči, se kterými
přišel jako chlapec v r. 1968 do exilu, v západoněmeckém Bad Nauheimu (v tom Bad Nauheimu, kde
nyní znovu převzal funkci trenéra domácího hokejo
vého klubu německé Bundesligy bývalý obránce čs.
B E S E D A , čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne národního mužstva a brněnské Komety Láďa Olejník).
K. Janovský
pořádá v neděli 1. července ve 2 hod. odpoledne v
sále GNC, 575 Elizabeth St., City, SEMINÁŘ O VÍNĚ
A SÝRECH spojený s předváděním filmů a ochut
náváním. Bude podán odborný výklad a předvedena
praktická ukázka domácího plnění vína do lahví.
V kulturní části hraje na piano Mme. Pieroni a
zpívají členové skupiny “LYRIC” . Pro děti budou
předvedeny zábavné filmy a organizovány hry. Vstup
né $ 4.-, v čemž je zahrnuto občerstvení a víno.
Děti zdarma.
VÝLET

N A S N ÍH

autobusem na Mt. Buller pořádá v sobotu 14. a v
neděli 15. července 1979. Ubytování v Pax Montis
v Mansfieldu. V ceně $ 40.00 za dospělé a $ 20.00 za
děti od 5 do 15 let je zahrnuto cestovné, ubytování,
2 snídaně a večeře. Odjezd v sobotu v 6 hod. ránu
POZOR!
od nádraží ve Flinders St., v 6.30 od č. 2 Junction
Členové výboru S. K. St., Preston (kde možno parkovat auta), návrat v
Slavia jedou na odstřel neděli v 9.30 hod. večer. Informace a přihlášky nej
zajíců. Informace J. Křep- později do 1. 7. na adrese BESEDY, č. 2 Junction
čík, tel. 306-4202.
St., Preston, Vic. 3072, tel. 480-2737.

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 L Y G O N S T R E E T , CARLTO N ,3053
Telephone: 347 5242
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Karel Janovský
Pohár mistrů zůstane na další rok v Anglii

Evropská kopaná
"Ž e jsme hráli špatně? Hrajeme tak, jak nám soupeř dovolí. Samozřejmě, že jsme měli dát nějakou
tu branku navíc, ale i ten jeden gól nám stačí k evropskému klubovému prvenství 1", prohlásil v tisko
vém středisku Olympijského stadiónu v Mnichově manažer anglického mužstva Nottingham Forest
Brian Clough poté, kdy se jeho svěřenci stali poprvé v klubových dějinách vítězi Poháru mistrů evrop
ských zemí. Nottingham Forest zvítězil nad svým finálovým soupeřem švédským mistrem Malmo F F
zcela zaslouženě, neboť byl technicky lepší, rychlejší, a i kombinačně na tom lépe než soupeř. A přece
je mu nutno vytknout nepřesné rozehrávky, průhledné akce útoku, jejich špatné zakončování, a pak v
jeho hře chyběl fotbalový vtip, bez kterého není kopaná pravým fotbalovým uměním.

Nottingham Forest produkuje bezpochyby dobrou
kopanou, ve finále 24. ročníku Poháru mistrů evrop
ských zemí v Mnichově s Malmo FF však jakoby
na to zapomněl, a byla to jeho “zásluha” , že chví
lemi byla na hřišti nuda. Vždyť švédský soupeř se
sice dosti šikovně bránil, ale jeho útok byl bezzubý,
za celých 9Ó minut nedokázal ohrozit anglického repre
zentačního golmana Shiltona. Jak už to však bývá,
důležité pro těch 30.000 fanoušků, kteří přijeli z Not
tinghamu do Mnichova, bylo, že Nottingham Forest
zvítězil brankou vstřelenou ve 45. minutě prvé půle
svou hvězdou Francisem 1 : 0 a získal Evropskou
trofej.
V soutěži "držitelů trofejí" vítězí C F Barcelona

V jednom z nejdramatičtějších a také nejatrak
tivnějších finálových zápasů druhé nejslavnější evrop
ské fotbalové soutěže klubových celků, v závěreč
ném utkání 19. ročníku “vítězů národních pohárů’’,
zvítězila CF Barcelona na neutrální půdě v Basileji
před vyprodaným hledištěm 58.500 diváků nad pře
možitelem ostravského Baníku Fortunou Duesseldorf
po prodloužení 4 : 3 a stala se zaslouženě vítězem
této cenné trofeje. Španělé se v Basileji představili
jako technicky lepší celek, který předvádí kopanou
moderní doby; představuje mužstvo, které spolu se
svými cizinci Rakušanem Hansem Kranklem a Ho
lanďanem Neeskensem působilo dojmem vyzrálejšího
celku, který jakoby si byl od počátku jist svým úspě
chem. Snad v zadních řadách CF Barcelony to někdy
skřípalo, středoví hráči, stejně jako útok, ve kterém
vynikal Rexach (i když neproměnil penaltu) byli
skutečně na výši. Basilejské finále bylo velmi dobré
úrovně, o třídu lepší, než finále Poháru mistrů evrop-

D U K LA P R A H A MISTREM ČSR
Málokterý režisér by dovedl lépe zdramatisovat
nejvyšší čs. fotbalovou soutěž, než se to tentokrát
podařilo funkcionářům Čs. fotbalového svazu. Vždyť
teprve 90. minuty zápasů posledního 30. kola roz
hodly nejen o novém mistru republiky, ale i o dal
ším pořadí, případně i o obou sestupujících.
Mistrem ČSR a tím i zástupcem čs. kopané v
příštím ročníku Poháru mistrů evropských zemí se
stává pražská Dukla, která dokázala v posledním
kole doma na Julisce deklasovat mužstvo Skla Unionu
Teplic 5 : 0 a vyrovnat tak jednobodový náskok Ba
níku Ostrava, který má v konečném hodnocení sice
stejný počet bodů, ale horší brankový poměr. Ostra
vákům stačilo v posledním mistrovském utkání k
titulu vstřelit v Prešově domácímu Tatranu jedinou
branku, ale k velkému zklamání fanoušků na ostrav
ských Bazalech se jim to nepodařilo, hráli tam pouze
0 : 0. Baník Ostrava jako druhý tým ČSR bude hrát
spolu s brněnskou Zbrojovkou v Poháru UEFA, Lok.
Košice v mezinárodní soutěži “držitelů trofejí” .
Z nejvyšší čs. fotbalové soutěže sestupují: Sklo
Union Teplice a Tatran Prešov, které možná nejsou
o nic horší, než Škoda Plzeň, Jednota Trenčín a dal
ší prvoligová mužstva, ale v závěru ligy neměli je
jich fotbalisté nervy a tak na ně zůstal černý Petr.
Zápasy 30. (posledního kola): Sparta Praha — Bohemians 2 : 0, Zbrojovka Brno — B. Bystrica 3 : 0 ,
Dukla Praha — Teplice 5: 0, Trnava — Slavia P ra
ha 0: 1, Lok. Košice — ZŤS Košice 2 : 4, Tatran
Prešov — Baník Ostrava 0 : 0, Plzeň — Slovan Bra
tislava 0 : 0, Inter Bratislava — Jednota Trenčín 5 : 1.
Konečné pořadí 1. čs. fotbalové ligy ročníku 1978-79:
1. Dukla Praha 41 bodů, skóre 65 : 24, 2. Baník Ostra
va 41 b., skóre 44 : 22, 3. Zbrojovka Brno 35 b., skó
re 55 : 32, 4. Bohemians 32 b., 5. Sparta Praha 31 b.,
6. Inter Bratislava 30 b., 7. Slavia Praha 29 b., 8.
Dukla B. Bystrica 29 b., 9. ZŤS Košice 29 b., 10.
Slovan Bratislava 28 b., 11. Lok. Košice 28 b., 12.
Spartak Trnava 27 b., 13. Jednota Trenčín 26 b.,
14. Škoda Plzeň 26 b.; sestupují: 15. Tatran Prešov
25 b., 16. Teplice 23 bodů.

ských zemí, fotbalový fanda si musel skutečně přijít
na své. Co by mohl už vidět více? Vždyť ve 120minutovém boji byl svědkem 7 branek, neproměněné
penalty, rychlého přenášení hry z jednoho konce hřiš
tě, na druhý, měnění taktiky i rytmu hry; při tom
všem musí srdce vyznavače koženého míče přímo
zaplesat. Před 10 roky se musela CF Barcelona na
stejném hřišti a ve stejném finále soutěže “držitelé
trofejí’’ sklonit před uměním bratislavského Slovana,
tentokrát však se zapsala do análů evropských pohá
rových soutěži jako zasloužený vítěz.
Štěstěna tentokrát na straně Borussie

“Glueck mus man haben’’, “Je zapotřebí mít ště
stí” , řekli si jistě fotbalisté německé Borussie Mónchengladbach po skončení odvetného finálového utká
ní Poháru UEFA v Duesseldorfu s Crvenou zvezdou
Bělehrad. Borussie vyhrála 1 : 0 (předtím hrála v
Bělehradě 1 : 1) a stala se vítězem. Nemůže být sice
pochyb o tom, že kopaná v zemi dvojnásobných mi
strů světa — v NSR — je na výši, třeba však říci,
že německá mužstva mají na mezinárodní scéně pří
mo neuvěřitelné štěstí, a že jim mnohdy, byť třeba
neúmyslně, pomohou k úspěchu i rozhodčí či jiné
okolnosti. Jen ták lze ve zkratce komentovat obě
finálová utkání Poháru UEFA: v prvém (v Bělehradě)
poslál obránce Crvene zvezdy Bělehrad Ivan Jurišič
míč hlavou za záda vlastního brankáře Stojanoviče
a Němci tak vyrovnali na 1 : 1 (tento výsledek byl
i konečný). O 14 dnů později vyhrála Borussie v
Duesseldorfu nad Bělehradem 1 : 0 gólem z penalty,
kterou vůbec italský/sudí Michelotti neměl odpískal.
Jugoslávce však tato branka v 18. minutě nepoložila,
spíše naopak, do konce utkání měli drtivou převahu,
v závěrečných 20 minutách se Němci téměř nedostali
ze své poloviny hřiště, němečtí reportéři odpočítávali
minuty a pak vteřiny, které chybí do konce utkání.
Ale dočkali se.
O T IT U L F O T B A L O V É H O M IS T R A

SVĚTA

ročník neoficiálního mistrovství Evropy fotbalových
nadějí, do jehož závěrečných bojů lb nejlěpších se
kvalifikovali i reprezentanti Československa. Bohu
žel však hned ve své premiéře turnaje měli velké
“extempore’’, prohráli s Angličany 0 : 3, a tak pak
jim k postupu ze skupiny do semifinále (postupoval
pouze vítěz) nestačilo ani suverénní vítězstvi nad
NSR 2 : 0 a největší výsledek, kterým naladí Čecho
slováci porazili fotbalisty Malty 6 : 0 (hráli s Maltou
naplno v naději, že NSR porazí Anglii 1 : 0 nebo
2 :0 — v tom případě by bývali ještě postoupili.
Anglie však udělala krátký proces i s mužstvem NSR,
vyhrála nad ním 2 : 0, a stala se vítězem skupiny).
Konečné pořadí ve skupinách:

I. skupina — Francie 5 bodů, Belgie 4 b., Holand
sko 2 b., Švýcarsko 1 bod.
II. skupina — Anglie 6 bodů, ČSR 4 b., NSR 2 b.,
Malta bez bodu.
III. skupina — Jugoslávie 6 b., Maďarsko 4 b., Ra
kousko 2 b., Norsko bez bodu.
IV. skupina — Bulharsko 6 b., Skotsko 4 b., Dánsko
2 b., Polsko bez bodu.
SEMIFINÁLE: Francie — Jugoslávie 0 : 3 a Anglie
— Bulharsko 0 : 1(!).
FINÁLE: Vítězi se stali reprezentanti Jugoslávie,
kteří v závěrečném utkání ve Vídni porazili Bulhary
1: 0. Třetí místo patří Angličanům; ti sice se
v normálním čase rozešli s Francouzi za bezbrankového stavu 0 : 0, o vítězství však rozhodli při stří
lení penalt, a vyhráli 4: 3.
O SVĚTO VÝ POHÁR

I V A U S T R Á L II

?

Do francouzské Nice se sjeli funkcionáři Meziná
rodního lyžařského svazu FIS, aby tu jednali o změ
nách, které se očekávají v příští (olympijské) sezóně
v soutěži o Světovou trofej. V každém jednotlivém
závodě Světového poháru získá body prvních 15 zá
vodníků. Vítěz dostane i nadále 25, druhý v pořadí
20 a třetí 15 bodů. I v příští sezóně budou se do
Světové trofeje započítávat výsledky 3 alpských kom
binací ze 4 naplánovaných. V každé disciplině (sjezd,
obří slalom a speciální slalom) budou se každému
započítávat 4 nejlepší umístění (na rozdíl od dosa
vadních 3 a v alpské kombinaci 3), takže lyžař mů
že dosáhnout maxima 375 bodů. Lyžaři, kteří v jedné
ze tří disciplin dosáhnou 75 bodů, budou mít právo
startovat v jiné disciplině ve druhé skupině (od čísla
16 do 30) bez ohledu na to, jakých výsledků v této
disciplině předtím dosáhli.
Muži absolvují v příští, olympijské sezóně: 7 sjez
dů, 8 speciálních a 8 obřích slalomů, 4 alpské kom
binace a 1 paralelní slalom.
Ženy: 7 sjezdů, 9 speciálních a 8 obřích slalomů,
4 alpské kombinace a rovněž 1 paralelní slalom.
Je pravděpodobné, že v sezóně po olympijských
hrách v Lake P lad d (tedy od zimy 1980-81) dojde
k bojům o Světovou trofej už i v době evropského
parného léta, od 1. srpna do 30. září, a to na sjez
dovkách a slalomářských trasách v Argentině, Chile
a v Austrálii. Tentokrát však začnou boje o Světo
vou trofej lyžařů alpských disciplin ještě tradičně
závody “kriteria prvního sněhu” ve francouzském
středisku zimních sportů Val dTsere a to 5. prosince.

Řídící výbor Mezinárodního fotbalového svazu roz
hodl na svém zasedání v Curýchu s definitivní plat
ností, že na XII. mistrovství světa v kopané r. 1982
ve Španělsku bude hrát místo dosavadních 16 muž
stev 24. Tento systém má zůstat i nadále, z čehož
není. v dějišti mistrovství světa r. 1986 v Kolumbii
příliš velká radost, jsou pochybnosti o tom, zda ko
lumbijský fotbalový svaz tento mamutí podnik i
zvládne.
J U B IL E U M ČS. K O Š ÍK O V É
Mistrovství světa ve Španělsku bude probíhat ve
dnech 16. 6. — 11. 7. 1982. Evropská kopaná bude
Čs. košíková slaví v těchto dnech 60. výročí za
na něm zastoupena 14 týmy: pořadatelem světového
šampionátu Španělskem a 13 dalšími zeměmi, které ložení své vrcholné organizace. V rámci těchto oslav
došlo k celé řadě utkání, hezkým dárkem jubilan
si však účast budou muset vybojovat v kvalifikač tovi
byla však i 4 vítězství čs. basketbalistek v Me
ních zápasech. Přesný hrací plán kvalifikace v zikontinentálním
poháru: nad USA 77 : 75, nad Argen
Evropě není dosud stanoven. Dnes už se však ví,
89 82, Portorikem 105 : 74 a Mexikem 114 : 85.
že přihlášky k bojům o účast na mistrovství světa tinou
Tabulka Mezikontinentálního poháru reprezentač
ve Španělsku musí jednotlivé země odeslat sekreta ních družstev po 4. kole: 1. Francie 4 zápasy, 8 bodů,
riátu FIFA v Curychu nejpozději do 31. srpna le
košů 409 : 334; 2. Československo 4 záp., 8 b.
tošního roku. Už 20. října letošního roku bude v Cu poměr
(385:316); 3. SSSR 3 záp., 6 b. (296:199); 4.
rychu provedeno rozlosování reprezentačních týmů Israel 3 záp., 5 b. (266 : 232); 5. USA 4 záp., 5 b.
do kvalifikačních skupin, jejichž zápasy se mohou (320 : 344); 6. Argentina 4 záp., 4 b. (296 : 383); 7.
hrát už od 1. 11. letošního roku, tedy ještě v době,
kdy neskončila kvalifikace o postup na mistrovství Mexico 4 záp., 4 b. (312 : 425); 8. Portoriko 2 zápasy,
2 b. (153:214).
Evropy r. 1980 v Itálii.
STAN LEYÚ V POHÁR ZŮSTANE V M ONTREALU

Vítěz Stanleyova poháru
se i letos jmenuje Montreal Canadiens. Na rozdíl
od posledních sezón něměli to v této nejslavnější
světové hokejové soutěži
hráči Montreal Canadiens
lehké. Vždyť už v semifinále měli namále, když
si v zápolení s mužstvem
Boston Bruins zajistili po-

stup až teprve v sedmém
možném zápase a to ještě
v nastaveném čase. Nic
však staronovému vítězi
nedarovali ani poražení finalisté z New Yorku, mužstvo Rangers, i když nakonec, byť mnohdy nešťastně, prohráli s Montreálem 1 : 4 na utkání.
—• —

HLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St,, Richmond, Vic. 3121
Telefon (03) 428-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku sdělíme na požádání obratem.
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V Rakousku vyvrcholil o svatodušních svátcích 32.

