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SOUZVUK DEMOKRATŮ

HLAS DOMOVA

Karel Wendt

Dávno již jsme Dyn poučeni o nově čině. t isk
nam saém, jasy poaroK představuje ve srovnáni s
mmuiosu. t un.su uoaan layiícxé přiDěhy o šťastných
usmevecn nasycených ony vatei zemsKěho ráje. Zkrat
ka
— dobré Dy oyxo pokrokovému člověku, nebýt
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
smrti poioboha a trapného odhalení temných pikiú
“pandy čtyř”, ktere ji následovalo.
Ročník XXIX.
Melbourne 9. července 1979
číslo 14.
Nastal kvas, udály se změny. Nový vůdce Deng
Xiaoping si začat vymýšlet všelijaké reformy, mezi
"Formování socialistického vědomí je složitý proces"
nimi nutnost modernizace a přišel s nápadem, že
“skutečnosti třena dosáhnout! pravdou’’. Jak se uká
zalo, am Deng sl nepřál pravdu příliš pravdivou,
aie ve srovnání se světem červené knížky předsta
voval přece jenom pokrok.
Chyba tkvěla v tom, že ta pravda, která se ko
Konec minulého měsíce byl v československé propagandě ještě ve znamení SALT 2 rušily v čs. tiskl nečné nesměle hlásila o slovo, dávala na Západě
smlouvy o omezení útočných strategických zbraní — SALT 2, která byla po jen zprávy o americkýcl zapravdu spíše “antikomumstickým štváčům”, než
depsána 18. června ve Vídni. K tomu se řadily výzvy a úvahy o červnových kriticích dohody a o mož pokrokovým obdivovatelům čínské selanky. Místo
0 socialistickém ráji mluviia o korupci, státní nezá
schůzích základních organizací strany, o výměnách členských legitimací, po nosti, že americký sená konnosti, teroru, kulturním barbarství a hospodář
kračovaly chvalozpěvy o Radě vzájemné hospodářské pomoci (v souvislosti £ odmítne' dohodu schválit ské neschopnosti. A tato zákeřná slova nevycházela
z úst imperialistických zpátečníků, ale z nejvyšších
moskevským zasedáním 26. 6.) a začalo předéžňové šturmování. Ani běžná o “jestřábích plánech” .
míst zbožněné komunistické strany.
stranická propaganda ovšem neustala, strana musí stále bdít. Snad proto ne
Na slavnostní zasedán:
Navíc vpochodovali do Pekingu vyzáblí venkovani,
chyběly v době odjezdu na prázdniny, na dovolené a zemědělské brigády au Rady vzájemné hospodář
kteří někde zapomněli své idylicky šťastné úsměvy
opakované výzvy v denním tisku: "Nedávejte příležitost zlodějům!" I to je ské pomoci do Moskvj a začali řvát, že chtějí jíst. Tak padl poslední argu
ukázka, že se asi lehce nedaří vytvořit slibovaného "socialistického člověka", zaslal , G. Husák “posel ment, který zvučel autoritativně ve chvílích, kdy
vyvolat "socialistické vědomí’'. Nebo vlastně ano — i v počtu těch už docela ství” , v němž oceňuje bylo pokrokovým mužům v důsledku nějaké té ma
běžných krádeží se situace v Československu blíží situaci v opěvovaném So “osvědčené principy socia sové vraždy úzko: “Dobře,” říkávali, “nějaký ten
milión lidí vzal za své, ale v moderní Číně nikdo
větském svazu. "Formování socialistického vědomí je složitý proces", po listického
internaciona již nehladoví.’’
stesklo si Rudé právo (22. 6.).
Amen. Ráj byl stvrzen, nová sláva byla obnovena,
lismu” a ubezpečuje, že
Denní noviny uveřejnily ství sovětské mírové poli uveřejnily plné znění ofi KSČ a čs. vláda “učiní dále se bylo k čemu modlit. A teď najednou, bác
plný text americko-sovéť tiky, Cenný přínos lid ciálního projevu L. Brež vše, co je v jejich silách, ho, vychrtlí kolchozníci.
Všechen tento nešvar pravdy vypukl jako důsledek
ské vídeňské smlouvy i stvu, Výraz uspokojení a něva a větší část projevu aby Československo jako zápasu o vyplnění mocenského vzduchoprázdna, kte
společného prohlášení pre víry . . . Tučný komentář Cartera, které měli při platný člen socialistického rému kdysi kraloval objemný muž v placaté čepici,
zidenta Cartera a Brežně- Rudého práva říká: “So banketu na sovětském vel společenství i nadále svým nad jehož hrobem vůdcové demokratického světa
va, jakož i velkou část větský svaz — a ví to o vyslanectví ve Vídni, ale podílem přispívalo k ú- lhali chválu a vůdcové komunistické Číny přiznáva
li lži. .
projevů obou signatářů něm celý svět — je ve jen kratší zmínky o pro spěšnému plnění odpověd
Čínský Chruščov Deng mávl proutkem a řekl —
smlouvy, přidávaly vlastní svém úsilí o mír neúnav jevech při stejné události ného poslání RVHP” . jako kdysi jeho tučný předchůdce: nechť vzkvete
nadšené komentáře, pře ný.”
na americké vídeňské Měl ještě dodat: ať to mnoho květů. A kolem pekinské zdi, která byla na
tiskovaly
zahraniční
Typický detail satelitní ambasádě. Oslavné články má jakýkoliv vliv ňa život zvána zdí demokracie, nastala nejkratší demokratiza
“bratrské” úvahy o jejím propagandy: čs. noviny a komentáře o smlouvě v naší zemi. (Pokr. s. 2) ce v lidských dějinách.
Dengovi pomohla hned na dvou frontách. Na Zá
významu i souhlasné do
padě, jehož pomoc potřebuje jak k budování proti
pisy přicházející z dílen
Vysoká náboženská úroveň mladých Poliakov
váhy Sovětskému svazu, tak k plánované modernizaci
Číny, z něj udělala přijatelnějšího partnera. Uvnitř
a kanceláří celé republi
Číny ho obšťastnila svatozáří reformního tvůrce,
ky. V nich byla vesměs
“komunismu s lidštější tváří” . Relativní popularita,
vyzdvihována
zásluha
kterou tak získal, posílila jeho postavení v stranické
Brežněva o dosažení do
Návšteva pápeža Jána Pavla II -v Poľsku bola pre svetovú verejnosť ob 1 vládní hierarchii. V tom, když v ničem jiném,
hody. Aspoň ukázky nad
připomíná Dubčeka.
javná po mnohých stránkach. Mladí veriaci na západe si všimli medziiným
Vývoj uzavřených komunistických společností je,
pisů některých komentářů:
a] to ako je v radoch poľskej mládeže obľúbený tzv. sacrosong. V katolíckej až na malé výjimky, téměř totožný a proto v hlav
L. I. Brežr.év — budova tlači sa o ňom písalo už predtým, napr. v roku 1975, kedy sa konal v Poľsku ních rysech snadno předvídatelný. “Dvacátý sjezd”
tel míra, L. I. Breiněv — medzinárodný festival sacrosongov.
čínské komunistické strany tedy musel přijít a při
šel. A dočasné uvolněni bylo předem tak jisté, jako
praporečník míru. YíiězČ o j e s a c r o s o n g a a k o v n ik o l?
byla jistá jeho dočasnost.
Daleko zajímavější než “předurčený vývoj” zme
Sacrosong je posvätná stál mladý saleziánsky
chanizovaných panáků, kteří si předepsali podřízenost
pěesesL Ale te sá o výra? kňaz Jás. PatusBski a dějinám. Je však ta část člověka, která si ani vývoj,
Univerzita
K ä r o t ani podradtaosí předepsal nedá. Komunistické spo:E ev y sííiE ije v še tk o . ¥šac 'k arrtŤ rál-raro p lip j•pána p jn e defsácm. kto Wojtyla. ktorý vzal saexo- iečaosfL ssad proto, že předčí rozsahem hrůz všechny
marxismu-Ieninismu
rá nájdeme v ůratofcii saag. taedľ od zaoaifai ostatní masakry historie, o tom vydávají jasné svě
Nedávno jsme mluvili s tatínkem, který přijel z
dectví.
testech.
vyďanýeii pri psí- pod stohmi ochranou, Ak Eúmramismos léta vstřikoval do žil maďarské mlá
Československa navštívit svou dceru. Při hovoru po
rovnával dvě zkušenosti: jak byt za války určen do Ježšicsii saamsmÉSšm fe ste sledovali pápežovu deže te n á n marxismu-Ieninismu, ale mládež odolala
kurzů němčiny, při nichž se pak hlavně naučil hrát stivalu. Ta Starne: “Med návštevu v Poľsku, iste jedům a když přišel rok 1956, žádala demokracii. Léta
mariáš, ale přesto získal potřebné potvrzeni o absol zinárodný festival Sacro vám neušlo, že práve v n ásiaě naléval do hlav Čechů a Slováků blbosti o
vování kurzu, a jak se nedávno jeho syn nemohl song chce podnietiť všet
Krakove spievali mladí marsástickém ráji, ale srdce zůstala nedotčena a do
ubránit tomu, aby byl mezi zaměstnanci vybranými
stavilo se jaro 1968. Léta trávil ideologickým je
ky
náboženstvá,
aby
slá
Poliaci
najkrajšie posvät dem duši polského národa a když se konečně celý
do večerní univerzity marxismu-Ieninismu. Syn prý
upocený zaradoval, jak se mu to povedlo, přijel pa
sice je stále špatným mariášníkem, aie studium be vili stvorenie sveta a člo né piesne.
pež
a s ním zjištění, že pro tu duši komunismus byl,
re stejně vážně jako jeho otec to protektorátní.
veka a pozýva všetkých
Nebolo ľahké presadiť
Jenže my jsme teď četli v pražských denicích (20. ľudí. aby budovali svet ideu sacrosongu v krajine, je a vždycky bude vetřelcem.
Dobře, řekne na to osvíceně tzv. západní pozoro
6.) zprávu, která tvrdí něco docela jiného:
podľa vôle Stvoriteľa.” v ktorej kladie režim dô vatel,
ale to je Evropa. Co víc, všechny tři zmíněné
"Večerní univerzitu marxismu-Ieninismu v Praze
ukončilo letos v práškem Domě politické výchovy Ešte sruzomiteľnejšie de raz na ateizmus a cenzúra národy jsou prosáklé západním myšlením a jeho před
MV KSČ více než 1.300 posluchačů. Většina z nich finoval sacrosong jeden z dbá o to, aby -sa svet stavou svobody. O Číně tohle neplatí. Na Asii se
s vyznamenáním a výtečným prospěchem. Celkově jeho podnecovateľov v nedozvedel, že festivalu nelze dívat evropskýma očima.
Odevropštěme tedy zraky a dívejme se, pokud mož
studuje ve třech ročnících VUML kolem 3.000 poslu Poľsku, kardinál Karol sacrosongov sa zúčastňu
no, neutrálně. Co vidíme?
chačů a absolventské osvědčení si odneslo již ko
(Pokračování na str. 2)
lem. 12.000 členů strany i bezpartijních z hlavního Wojtyla, teda dnešný pá jú stovky mladých poľ
pež. Pre kardinála Wojty- ských hudobných sklada
města."
Zdá se tedy, že závody, podniky, ústavy, svazy lu je sacrosong “stretnu teľov, spevákov, básnikov
atd., které dodaly do této večerní "univerzity" sta tím sä so slovom božím a celých hudobných komp ■ PUBLISHKD by F. Váňa, 8 Moorhouse St„
novený počet svých zaměstnanců nebo členů, splni v speve. Jé evanjeliom, lexov. Ale podnikaví mla I Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
ly určený plán výchovy na 100% a že i "profesor
1 Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
ský sbor” této "univerzity" se vypořádal s danými ktoré sa stáva piesňou” . dí Poliaci to dokázali.
Pri kolíske sacrosongu (Pokračovanie na str. 2)
úkoly na jedničku.
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Matení pojmů
(Pokračování se str. 1)
Uveřejněné zprávy o
průběhu zasedání v Mosk
vě to sice neprozrazují,
ale je víc než pravděpo
dobné, že se jednalo o
vážných
hospodářských
potížích všech členů RV
HP, Mezitím už ohlásily
Sovětský svaz a Maďar
sko podstatné zvýšení cen
mnoha denních potřeb a
podobný inflační růst cen
se čeká ještě letos i v
ostatních socialistických
zemích.
MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

Náznak připravovaného
zdražení objevil se v úvod
níku Rudého práva (30.
6.): “Nežijeme v izolova
ném světě, nad jehož
problémy můžeme jen tak
mávnout rukou. . . ” Čs.
ekonomika prý pociťuje
důsledky zvyšování cen
surovin, materiálů a potra
vin na kapitalistických
trzích a kromě toho mno
zí lidé doma se nesnaží
pracovat tak, jak by mě
li. Důsledek? “Mana ani
za socialismu nepadá z
nebe.”
Proto
také červnové
schůze místních a závod
ních organizací strany
měly za úkol — vedle pro

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QU1LTING
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:

jednání výměny členských
legitimací, “pohovorů” s
členy — “soustředit pozor
nost na uskutečňování ho
spodářské politiky stra
ny” .
Soustředěná pozornost
vynesla pak na povrch i
skutečnosti z vyžadova
ných pracovních brigád,
tentokrát brigád zeměděl
ských. Ústřední orgán
strany přináší např. na
čelném místě “poznám
ku” , která říká:
“To byla prima brigá
da,” zahlaholil autobusem
svěží dívčí hlas. “Do prá
ce jsme chodili až v 10
a dělali jen hodinu. A na
víc jsme ještě jen ze za

Katoviciach, Krakove, To
rune, Varšave, Przemysli.
Lubline,
Čenstochovej.
Účastníci si sami platia
Telefon: 622-2453
cestu, organizácia zabez
pečí však stravu a ubyto
vanie. Veľkodušne pomá
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
hajú kresťanské rodiny a
DO ZÁMORÍ I V AUSTRÁLII
miestny biskup. ktorý
N C TRÁVIL
prevezme nad festivalom
14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3M4
patronát. Mladí umelci sa
(roh Arthur Street)
doslova “zmocnia kosto
Informujte se u nás o podstatně snížených
lov” a premenia ich na
cenách letenek do Evropy a Ameriky
koncertné sály. Boli takí,
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
čo zo začiatku aj protesto
opatření, místních informací — a obstaráme
vali. no piesne vyvierajúce
potřebné doklady (pasy, visa atd.). Při organi
nielen z úst ale zo srde
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
mladých ich presvedčili,
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných^ že sacrosong je dôstojnou
pobožnosťou.
OBRAŤTE SE S DÚVÉROU
(česky neb slovensky)
Veď koho by nezaujali
NA PANI E. WOLKevo**
piesne
skupiny “Univer
Telefon 267-3177,
zitní hipíci” , keď vo svo
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
jich originálnych oblekoch
a na ešte originálnejších
hudobných
nástrojoch za
V Austrálii můžete kupovat jednotlivá čísla
nôtia sacrosong, začínajú
HLASU DOMOVA V TĚCHTO OBCHODECH:
ci slovami “Pane, hľadám
ťa, kde s i . . .” Alebo
V ADELAIDE, JIŽNÍ AUSTRÁLIE:
• NOVINOVÝ STÁNEK vedle kina Metro, Hindley piesne zboru slepých diev
St., Adelaide-City
čat, ktorý vedie rehoľná
sestra, čo bola kedysi spe
V PERTHU, ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE:
• DOOGUES Lucky Lottery Agency, 159 Murray St., váčkou v poľskom rozhla-

i

Perth, W. A.

V SYDNEY, NOVÝ JIŽNÍ WALES:
•

BONDI BEACH Newsagency, 134 Campbelľs Pde.,
Bondi Beach, NSW.
PORTER & CO., Newsagency, 203a Castlereagh St.,
Sydney-City
STEINDLER’S RESTAURANT, 197 Campbell St.,
Darlinghurjst, NSW

•
•

V MELBOURNE, VIKTORIE:
•
•
•
•
•

Souzvuk demokratů
čátku umývali pořádně.
Pak jsme to flinkali.” —
“Hlavně že za to dobře
zaplatili,”, ozval se druhý
hlas. “A jak. Platili nás
od hodiny a vedoucí nám
těch 8% hodiny stejně
vždycky podepsal.” —
Takhle dvě stredoškoláčky
hodnotily svou loňskou
prázdninovou brigádu .
Týž list konstatuje o
tři dny později: “Loni vy
tvořili studenti dílo v hod
notě 40 miliónů korun . .”
V tisku se v těch dnech
objevila také vážná úvaha
o “matem pojmů". Mělo
to platit o kultuře, ale
platnost je zřejmě vše
obecná.

SACROSONG
(Pokračovanie zo str. 1)
Sacrosong sa koná kaž
dý rok v inom meste. Od
roku 1969 až dodnes pre
biehal v Lodži, Vratislave,

FLINDERS ST. STATION (prodej novin uvnitř
nádraží), City
McGILUS NEWSAGENCY, 183 Elizabeth St., Mel
bourne (proti hlavní poště)
PRAHRAN MARKET, prodejna novin, 205 Commercial Rd., Sth. Yarra
CLAYTON Greeting Cards Shop, 336 Clayton Rd.,
Clayton
VTLLAGE BELLE Newsagency, 161 Acland St.
St. Kilda, Vic.

ODĚVY
PRO
NASTÁVAJ ÍCÍ
MATKY

Největší výběr
na světě —
nejlevnější ceny
v Austrálii.
J. MITCHELĽS
MATERNITY
35-39 Burwood Rd.,
Hawthorn, Vic. 3122
, Tel. (03) 819-1358

9. 7. 1979

se a televízii. Raz prišla
do ústavu týchto slepých
dievčat, aby ich pobavila
svojimi piesňami a o da
jaký čas sa k ním vrátila,
aby ostala s nimi na
trvalo.
Počas jedného festivalu
sacrosongov odzneje aj
vyše dvesto skladieb. A
všetky nové. Poroty majú
čo robiť, aby spravedlivo určili víťazov. Meradlá
sú estetické a pastoračné.
Z festivalu odchádzajú
spokojní aj tí, čo nevy
hrali nijakú cenu. Veď
ide o to, čo zakladateľ
sacrosongu salezián Palusinski povedal novinárom:
“Hlavné je, aby sa tieto
stretnutia uskutočnili, aby
sa ľudia zhromažďovali,
aby mohli počuť nové
spevy, aby sa autori a
skladatelia celého Polska
mohli poznať, aby si moh
li medzi sebou pohovoriť
všetci tí, čo chcú v Poľ
sku oživiť náboženskú
hudbu.”
Dnes je festival sacro
songov v Poľsku váženou
ustanovizňou. A zároveň
jedinečným dokladom o
vysokej náboženskej úrov
ni mladých Poliakov.
-LoMalý oznamovatel

55-LETÝ VDOVEC,

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

(Pokračování se strany 1)
Totální útlak, totální regimentaci, červené knížky,
kulturní revoluci, popravy ranou do týla, mučení,
glajchšaltování — a žádné demokratické tradice. A
najednou, stačilo maličko, docela maličko, pozdvih
nout pokličku útlaku a u zdi předstírané demokracie
vyrazil ze země výhonek demokracie nefalšované,
výsledek prosté touhy myslících lidí.
Dnes už v těch místech znovu vládne ideologií
nařízené ticho; nositelé všelidské touhy po svobodě
zmizeli po krátkém vystoupení pod víky rakví. I to
přechodné vydechnutí však stačilo k tomu, aby ve
vzduchu zůstala nejen vůně té touhy, ale také slova,
která jí v záblesku svobody dala tvar. Ta slova
říkala, že “demokratické ideály jsou hodnoty univer
zální” ; proti chladné, mocenskými zájmy diktované
technologické revoluci Dengově postavila esej svo
body — “Pátá modernizace: demokracie”.
Jak to tedy vlastně je s tou vyhlašovanou rozdíl
ností asijského člověka, jehož aspirace nelze srov
návat s aspiracemi lidí odkojených západoevropským
pojetím svobody?
Mírně řečeno — pochybné. Pochybné proto, že
také asijský člověk hledá světlo a v tom se svému
evropskému protějšku podobá jako vejce vejci.
čínští demokraté, kteří povstali a padli u “zdi
demokracie” , vyhlásili, že “o svobodu se musí bo
jovat otevřeně, protože spiklenectví znamená napodo
bování komunistických metód, založených na lži”.
Sovětský disident Bukovský píše: “Demokracie ne
ní možné dosáhnout spiklenectvím; člověk, který napo
dobuje své nepřátele, je potrestán tím, že vypadá
jako oni; spiklenectví plodí jenom tyranii, bolševiky
všech odrůd a posedlost osobní moci.”
A takto vidí věci český disident a mluvčí Charty
77 Václav Benda: “Zastáváme se zákonů, jednáme
legálně a veřejně.. . Svět kolem nás je reáln ý . . .
Kdežto oni, ti druzí, jsou jen přízraky, které se s
nepořádně nasazenou lidskou maskou občas vyno
řují z mlh a úzkostně tají své činy. . . ”
Jazyk, kultura, tradice, národ, rasa, země, světa
díl, hvězdy na nebi, to všechno může být různé;
touhy těch, kteří myslí, jsou však totožné. A nejen
to, totožná zdá se kupodivu být tím nejkrásnějším
způsobem i cesta k jejich dosažení.
T. J. SOKOL SYDNEY

Vás srdečně zve na
ANENSKOU

ZÁBAVU,

kterou pořádá v sobotu dne 21. července 1979
v sále sokolovny,
16 Grattan Crescent, French Forest
od 8. hod. večerní do 2. hod. ranní.
Hraje česká muzika,
zpívá L. Kašpar a J. Sedláček.
Vstupné $ 5.Rezervování míst tel.: 529-8457 nebo 99-2260.
SHIATSU JAPANESE MASSAGE CENTRE

Japonský personál —
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
> pondělí až pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
STUDIO
32,
UpMr Plaza, Seuthern Cress Hatal,

Melbourne. Telefon 63-7782
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prof.
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Praze.
Přijmeme:
NÁSTROJAŘE

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

pro práci na brusce Jone & Shipmen. Musí
znát tvarové broušení. Výdělek přes $ 400
týdně.
Zájemci hlaste se u
TED ENGINEERING,
3 Kinwal Courf, Moorabbin, Vic. 3189
Telefon 95-8985
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Další zprávy o zatýkání

Persekuce v Československu
V minulém čísle jsme uveřejnili zprávu o zatýkání v Československu, včetně
oficiální zprávy, kterou o tom vydala čs. tisková kancelář. Dnes přinášíme
další podrobnosti o akci čs. režimu proti chartistům a členům Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných, jak je získal čs. poradní sbor v západní Evropě.

Zatčené osoby, pokud
byly ponechány i po vyšetření ve vazbě (Václav
Havel, Jiří Němec, Václav Benda, Václav Malý,
Ladislav Lis, Jiří Dienstbier, Jarmila Belíková,
Dana Němcová a .Petr
Uhl), jsou obviněny z
údajných pokusů o podvracení republiky, vydávání nepravdivých dokumentu atd. Jeden z velítelů Státní bezpečnosti v
Praze Molnár nařídil nová
rozsáhlá vyšetřování. K
výslechům jsou předváděni všichni ti, kterých se
v uplynulých dvou letech
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných zastal,
Desítky osob jsou nepřetržitě vyslýchány, jsou jim
kladeny otázky, kdo, kdy
a jak předával o jejich
případech informace členům Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných,
Jejich rodiny, přátelé i
právní zástupci jsou v nebezpečí. Pokračují domovm prohlídky, při kterých
jsou lidem odebírány doklady, peníze, soukromá
korespondence,
rodinné
fotografíe, knihy, písemnosti i různé jiné osobni
rech Zatčeným byly vzaty
nejert otisky prstů, ale i
dlaní a vzorky slin (jako

H M V

důkazy, že posílali poštou
různé “závadné’’ písemnosti atd.).
V mnoha případech jsou
domovní prohlídky, zadržování občanů a sledováni
některých zvlášť vybraných
osob
provázeny
osobními útoky, zastrašováním i gangsterským
přepadením.
Například
mluvčí Charty 77 Zdeňka
Tomínová byla před svým
bytem sražena maskovanými muži k zemi a jeden z nich se jí pokoušel
rozbít hlavu o chodník,
Po převozu do nemocnice
zjistili lékaři, že utrpěla
těžký otřes mozku. Při
ošetřování kontrolovali lékáře příslušníci bezpečnosti, kteří zakázali komukoli přístup k zraněné,
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných se
nikdy nezastával žádného,
kdo se provinil skutečným
trestným činem, neobhajoval teroristy a ve všech
svých dokumentech a sděleních zachovával přesný,
klidný a uvážlivý tón.
Všechna obvinění, která
byla proti němu vznesena, jsou křivá. Je zřejmé,
že útok policie proti Vý
boru na obranu nespravedlivě stíhaných v Československu je pokusem o útok

COLOURAMA
ELECTRONICS

J. Schoenpflug
Prodej a opravy všech druhů
TELEVIZNÍCH APARÁTŮ A ZESILOVAČŮ
539 Norfh Road, Ormond, Vic. 3204

Telefon 578-5349, po hod. 578-4103

proti Chartě 77 (všichni
členového tohoto 20členného výboru podepsali Char
tu 77), přestože vláda
ČSSR prohlásila několikrát
i na mezinárodním fóru,
že proti Chartě 77 nebude
postupovat
policejními
prostředky. Čs. obhájci
lidských práv byli tedy
zatčeni v rozporu s těmito
prohlášeními a v rozporu
se vším, k čemu se čs.
vláda zavázala v Helsin
kách, a v rozporu s oběma
mezinárodními Pakty o
lidských právech, které
podepsala. Kromě posled
ně zatčených 10 členů Vý
boru je jeho další člen,
Adalbert černý z Brna,
ve vazbě již dva měsíce.
V důsledku zatčení dvou
mluvčích Charty 77 —
Václava Bendy a Jiřího
Dienstbiera — přejímají
dočasně funkci mluvčích
Charty 77 profesor Jiří
Hájek a filosof Ladislav
Hejdánek.
Komunistický režim v
Československu
ukázal
znovu, jak velký má
strach z občanské stateč
nosti a z pravdy. Ať už
jednala Státní bezpečnost
z vlastní iniciativy či z
příkazu Moskvy, využila
údobí, kdy byla meziná
rodní pozornost upoutána
na návštěvu papeže Jana
Pavla II. v Polsku, a na
setkám presidenta Cartera
a L. - Brežněv(a ve Vídni.
Přesto však jsou posílány
do Prahy protesty z nej
různějších končin světa.
Rada svobodného Česko
slovenska oznámila, že
poslala výzvu čelným po
litickým
představitelům
svobodného světa, jakož i
organizacím, jejichž úče-

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

srdečně zve na
ZÁBAVNÉ

PÁS MO

“ VEČER
POD L A M P O U ”
které pořádá v sobotu dne 28. července 1979
v 8 hodin večer
v Československém sokolském národním domě
497 Queensberry St., Norih Melbourne
O přestávce bude prodáváno občerstvení
Vstupné $ 3.-, pensisté $ 2.-

— Dne 23. června se ko
nala v Ležákách na Chrudimsku manifestace, na
níž si připomnělo přes
5.000 občanů 37. výročí
událostí, kdy nacisté tuto
kamenickou osadu spálili
a její obyvatele postří
len.
— V pražském televizním
pořadu Kriminální ústřed
na pátrá vypočetl major
Jirsák, že v jednom z ná
rodních podniků, zabývají
cích se opravami náklad
ních automobilů, se roz
kradlo náhradních dílů v
ceně 3 milióny Kčs. Kon
statoval mj.: “Mezi sou
kromníky máme majitele
autobusů, speciálních vozi
del a těžkých nákladních
aut, které jsou v dobrém
technickém stavu. Kde se
ale berou součástky na
tato vozidla, když je Mo
totechna
soukromníkům
neprodává?” Rozkrádání
je motivováno jednak sna
hou obohatit se, jednak
získat to, čeho je v ob
chodě nedostatek.
— Přes 200 let staré so
chy Spravedlnost, Moud
rost, Statečnost a Opatr
nost, díla barokního socha
ře Josefa Dietrícha, zmi
zely z římsy českobudějo
vické radnice. Byly však
jen převezeny'do ateliéru
sochaře M. Vajchra v
Praze k opravě, takže čes
kobudějovičtí občané ma
jí naději, že se jím Spra
vedlnost a ostatní dobré
lem je boj za lidská prá
va, aby protestovali proti
novému násilí v Českoslo
vensku. V závěru dopisu,
který uvádí fakta o nové
persekuci.se praví:
“Účelem persekuce je
zničení Charty 77 a celého
hnutí za lidská práva v
Československu . . . Je na
mířena k odstranění těch,
kteří jsou nejvíce a otev
řeně angažováni v obraně
práv a svobod, jež režim
odpírá všem občanům.
Obracíme se na vás, aby
ste protestoval (i) proti
tomuto novému znásilnění
smluv Spojených národů.
Závěrečného aktu helsin
ské smlouvy a čs. ústavy
a zákonů, a zakročil (1)
u příslušných mezinárod
ních organizací i čs. vlá
dy ve prospěch posledních
obětí zápasu čs. lidu za
svá práva a svobody.”

vlastnosti do města vrá- záplavy. V Říčanech u
tí.
-vPrahy byly zatopeny skla— Dne 17. června zemřelydy závodů Interiér a Zdrav Praze prof. dr. Jaromír votnické zásobování. Jen
Lang a o dva dny později u léků, uskladněných v
ve věku 76 let člen Měst ledničkách, vznikla škoda
ských divadel pražských za IV2 miliónu Kčs.
.Václav Vydra.
— Ve Studené v okrese
— Koncem června byla na Jindřichův Hradec se bu
oficiální návštěvě Česko duje masokombinát nákla
slovenska další delegace dem 85 miliónů Kčs. Po
Nejvyššího sovětu SSSR, dokončení má zpracovávat
tentokrát vedená V. Kuz- 600 vepřů a 100 kusů ho
vězího dobytka denně.
něcovem.
— Historie Československa — Na hradě Křivoklátu
se nově tvoří a to pod byla 15. 6. vyhlášena no
patronací Ústavu čs. věd vá chráněná krajinná
a světových dějin Čs. oblast Křivoklátsko.
akademie věd. Bude se — V Srní na Šumavě byl
jmenovat “Přehled dějin otevřen nový hotel Šuma
Československa” a má za va s kapacitou 99 lůžek,
chytit historii od nejstar jídelnou a restaurací.
ších dob až po současné — V románském paláci
dny. Její první díl, vý pánů z Kunštátu a Po
klad historie od starověku děbrad v Řetězové ulici
až do sklonku období feu v Praze jsou poprvé vy
dalismu, byl již dán do staveny nástěnné malby z
tisku.
domu čp. 383 n a Můstku,
— Požár, který vznikl z jež zachycují obraz gotic
neznámých příčin, úplně ké Prahy a patří k nej
zničil známou vinárnu starším dokladům svého
Zvonička v Peci pod Sněž druhu.
kou.
— Slavnostním představe
— Na čs. území se stalo ním Její pastorkyně byl
v loňském roce 77.977 do 24. 6. zahájen v Janáčko
pravních nehod, při kte vě divadle v Brně hudební
rých bylo . 1.933 osob festival “Janáčkovo Brno
usmrceno, 8.248 těžce a 79” .
29.337 osob lehce zraněno. — Výsledek voleb
do
Odhad celkové hmotné evropského
parlamentu
škody je 586 miliónů Kčs. komentoval čs. tisk tak,
Dopravní orgány vyměři že v evropské politice
ly motoristům 1,449.000 vznikl nový činitel, s kte
blokových pokut v celkové rým různé kruhy, přede
výši 77 miliónů Kčs.
vším reakční, spojují svo
— Dlouholetý ředitel Čs. je plány a zájmy. Ze 410
státních lázní v Jáchymo poslaneckých míst získaly
vé Dr. Josef Slánský 211, tedy většinu, předsta
zemřel ve věku 62 roků.
vitelé klerikálních, konzer
— V loňském roce na vativních či liberálních
vštívilo
Československo stran, tedy “pravicová
téměř 20 miliónů lidí, z seskupení, za nimiž se
toho však 16 miliónů pou shromažďují přímo či ne
ze na jeden den.
přímo nejreakčnější živly
— Dne 13. 6. bylo zaháje jednotlivých států”. Niko
no Pražské kulturní léto mu prý .nemůže být lho
1979 podvečerními fanfá stejné, jestliže se spoje
rami pražských pozounérů ním reakčních a pravico
z ochozu Staroměstské vých sil podaří přeměnit
Evropský parlament na
radnice.
— Po průtrži mračen na —nástroj stupňování mezi
staly v některých místech národního napětí. (ČPS).
DOPIS PAPEŽI JANU PAVLOVI II.
Rada svobodného Československa zaslala státnímu
sekretáři ve Vatikánu, Augustinu Casarolimu, dopis,
adresovaný papeži, v němž se praví:
"My Češi a Slováci v zahraničí jsme sledovali s
velkou radostí Vaši historickou triumfální cestu rod
ným, bratrským Polskem a viděli zbožné nadšení
polského lidu vítajícího svého papeže. Zvlášť nás
potěšila přítomnost našeho pražského arcibiskupa, kar
dinála Františka Tomáška, a tisíců nadšených bratří
a sester z Československa. Vaše krásná slova poro
zumění a povzbuzení pro náš lid, Vaše opětovné
ujištění, žé nezapomínáte a nezapomenete na slovan
ské sousedy Polska — Čechy a Slováky, jsou a bu
dou pramenem, z něhož bude náš lid čerpat víru a
sílu do budoucna . .
1

v
i Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

l

R. C. KUGLER & ASSOCIATES

S

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

i

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3139

i

í
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Potraviny pre mier
Dušan Lehotský
V tomto mesiaci je tomu 25 rokov čo začal v histórii ľudstva jedinečný a do
toho času nepoznaný humanitárny program americkej vlády pod názvom "Po
traviny pre mier". Na návrh vtedajšieho prezidenta Eisenhowera vydal ame
rický kongres zákon, známy pod označením "Public Law 480", podľa ktorého
ČERVENEC 1 97 9 (2 )
dostal prezident Spojených štátov zmocnenie poskytovať z amerických poľno
hospodárskych prebytkov pomoc tým krajinám, ktoré boli postihnuté živelnými
Jarka Víčková
• 7. 7. 1839 byla zahájena osobní železniční doprava: pohromami a neúrodou a ocitli sa v neriešifelnej zásobovacej kríze.

mezi Vídní a Brnem.
]
• 7. 7. 1894 se narodil ve Veivareeh klasický filo-'
log, překladatel z latiny a řečtiny Ferdinand Síie-.
bitz. F. X. salda se zamýšlí ve svém Zápisníku nad;
Antickými povídkami, které vydalo v překladu Stiebitzově nakladatelství Atlantis v Brně, a velmi hod-;
notí Stiebitzův překlad.
i
• Dramaturg Národního divadla v Praze František
Gotz zemřel 7. 7. 1974. V roce 1926 vydalo nakla
datelství V. Petr jeho Jasnící se horizont, soubor
kritických portrétů českých básníků, jenž navazuje
na jeho první literárněkritickou knihu Anarchie v
nejmladší české poesii. Současnému světovému dra
matu věnoval knihu Zrada dramatiků. Vydal mono
grafie o Z. Štěpánkovi a V. Fabiánové.
• Josefa Regálová, žena domažlického lékaře a
bystrická rodačka, se zmiňuje ve svých zajímavých
vzpomínkách i o tom, jak se tamnímu panu justiciárovi, jejímu dědečkovi, narodii mezi dvanácti dětmisyn Antonín, který později vynikl jako právník, stal
se profesorem na pražské Karlově universitě a mi
nistrem ve Vídni. President Akademie Antonín Randa, jehož portrét máme zachován od švabinského,
se narodil 8. 7. 1834 a zemřel 6. 10. 1914. Jeho o den
mladší vrstevník Jan Neruda mu věnoval “podobiz
nu” v Humoristických listech nakladatele J. R. Vi
límka, již končí slovy Jungmannovými “Něco ušlech
tilejšího než učence, který píše a myslí, Bůh ani
nestvořil!”
• 8. 7. uplývá již 50 let od úmrtí universitního pro
fesora, historika Jaroslava Golla. Dne 13. 11. 1929
uspořádal Historický klub s Českou akademií věd a
umění, Král. českou společností nauk, filosofickou
fakultou české university Karlovy a Historickým
spolkem smuteční oslavu Jaroslava Golla ve velké
aule filosofické fakulty na Smetanově náměstí. Slav
nost zahájil jménem všech korporací Goliův žák,
historik Josef Pekař. Slavnostní projev přednesl hi
storik Josef Šusta. Pozvánky k slavnosti byly opatře
ny Gollovým portrétem od Švabinského. Již dávno
nebyli účastníci její, mezi nimiž byl min. školství
a osvěty Ant. štefánek, arcibiskup Fr. Kordač, rek
toři a děkani pražských vysokých škol a velmi mnoho
osobností světa vědeckého, politického a uměleckého,
svědky pocty tak okázalé a zdařilé. Jaroslav Goll,
kdysi básník, jehož salda vyzdvihoval proti Vrchlic
kému, byl učenec evropsky orientovaný, subtilní a
velekritický, vždy podmíněný ve svých soudech,
důvtipný analytik, který se věčně obával, aby příliš
širokým záběrem neznásilnil pramennou látku, uče
nec doufající, že šetrným respektováním všech od
stínů své kritické práce nejspíše vystihne positivní
skutečnost složitého dění minulosti.
• Dne 9. 7. 1609 podepsal Rudolf II. slavnostní li
stinu, sepsanou s nepatrnými změnami podle návrhů
stavů, svůj proslulý Majestát na svobodu nábožen
skou. Základním bodem Majestátu jest ustanovení, že
všichni tři stavové, stav panský a rytířský i krá
lovská města, se svými poddanými a vůbec všichni,
kdo se přiznávají k České konfesi z roku 1575, mo
hou “až do křesťanského dokonalého porovnání o
náboženství v svaté říši” svobodně a bez překážky
provozovat své náboženství podle této konfese a podle
porovnám mezi sebou učiněného, nejsouce nuceni
spravovat se kompaktáty. Stejné datum jako Rudol
fův majestát má jiná listina, která s ním těsně sou
visí, jej doplňuje a vysvětluje. Je to památné Po
rovnání mezi ..stavy podobojí a podjednou, vložené
do desek zemských jako zemský zákon.
• Roku 1857 vydal Jan Neruda svou první básnic
kou sbírku Hřbitovní kvítí, jíž vypověděl boj dusným
poměrům let padesátých. “Nepochodil jsem valně s
tou knížečkou na veřejnosti’’ píše sám její autor a
pokračuje “Mikovec chodil s ní po kavárnách a vy
právěl, že zamluvil již číslo v blázinci pro mne.
Palacký byl řekl: “Vždyť je to prý tancmistr, ne
básník!” Z literární historie se dozvídáme, že Mi
kovec prý objednával kritiku Hřbitovního kvítí posměvačně: “Strhejte ho — vždyť je to hotový blb,”
Barrande ho zrazoval od psaní básní a Frič mu řeki,
(Pokračování na str. 6)

Podľa tohoto zákona
mohol americký prezident
poskytnúť pomoc kraji
nám v núdzi buď úplne
zdarma, teda ako dar.
alebo im odpredať za
výhodných
podmienok
americké potraviny, umož
niť nákup za ich domáce
valuty. Takto získané fi
nančné prostriedky sa
však nemohli previesť na
doláre a vyviesť, lež zo
stávali v krajine a ame
rická vláda dala súhlas
k tomu, aby sa z nich fi
nancovala výstavba so
ciálne potrebných zariade
ní, ako napríklad nemoc
níc, alebo sa financoval
poľnohospodársky
vý
skum podľa dohody domá
cej vlády s americkou.
Tak aj tieto prostriedky,
ktoré americká vláda utržila za odpredaj potra
vín, šli nakoniec len k
dobru domáceho hospodár
stva a spoločenského ži
vota.
Podľa tohoto zákona sa
vyviezlo zo Spojených štá
tov potravín a poľnohospo
dárskych výrobkov prie
merne za jednu miliardu
dolárov ročne, z čoho pod
statná časť boli prieme

dary a zbytok sa speňažoval za domáce valuty
jednotlivých štátov, ktoré
mohli dostať takúto po
moc v zmysle zákona Pub
lic Law 480. Tak sa ame
rickí farm áři zapísali do
povojnovej historie ako
ľudia, ktorí pomáhali pre
konávať biedu, nedostatok
a utrpenie v mnohých kra
jinách sveta po druhej
svetovej vojne. Z jednotli
vých krajín dostávali naj
viac: India, Pakistan,
Indonézia. Južná Korea,
lajwam. ako aj niektoré
arabské štáty. V prvých
rokoch dostávali takúto
poľnohospodársku či po
travinársku výpomoc aj
niektoré západoeurópske
krajiny a z komunistic
kých štátov najmä Poľ
sko a Juhoslávia.
Cieľom tohoto humani
tárneho amerického pro
gramu. ktorý premenoval
prezident Johnson v roku
1S64 na "Program Potra
viny pre slobodu” , čím
mal na mysli oslobodenie
od nedostatku a biedy,
bolo v prvom rade pomá
hať tam. kde hrozil hlad
a nedostatok. Bol to teda
v prvom rade výlučne so-

RÁMUJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii

ÄNTOINE GALLERIES
MAJITEĽ J. KOŠŇAR
514 Riversdale Rd., Camberwe!!, Vie.

(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výbě:

ciálny program. Neskor
šie sa myslelo aj na to,
aby tento program pomá
hal zvyšovať domácu pro
dukciu potravín v jednot
livých štátoch, lebo ne
možno dosiahnuť trvalé
riešenie veľkého sociálne
ho vyživovacieho progra
mu len pomocou americ
kých potravinárskych da
rov. To sa skoro ukázalo
nepraktické pre vlastný
cieľ.
Preto sa začala americ
ká vláda zaoberať čím
ďalej tým viac myšlien
kou, ako. napomáhať po
mocou amerických poľnohospodáskych prebytkov
rozvoju produkcie potravín
v krajinách v počiatoč
nom vývoji. Zistilo sa
tiež, že ak sa táto akcia
neskoordinuje s potrebami
a cieľmi domáceho poľno
hospodárstva rozvojových
krajín, môže dokonce zá
ujmy tamojšiho poľnoho
spodárstva poškodiť.

Dnes po 25 rokoch hod
notí americká vláda retro
spektívne význam tohoto
programu a prichádza s
návrhom, ako ho zlepšiť
v zaujme rozvoja svetovej
poľnohospodárskej
pro
dukcie. V marci tohoto
roku predložila
vláda
kongresu návrh na úpravu
zákona
“Public
Law
480” a ťo v tom zmysle,
aby sa pri prevádzaní tej
to humanitárnej akcie pri
hliadalo viac ako dosiaľ
k tomu, aby okrem so
ciálnej výpomoci bola táto
akcia zameraná na rozvoj
domácej poľnohospodár
skej produkcie v rozvojo
vých krajinách.
Nový zákon bude teda
sledovať naďalej dva cieľe: jednak poskytnúť so
ciálnu potravinársku po
moc, jednak podporovať
rozvoj poľnohospodárskej
výroby v rozvojových kra
jinách, aby sa takto pod
porila ich snaha po do
siahnutí sebestačnosti vo
výžive. Má to byť teda
zlepšený “Program Potra
viny pre mier’’. Súčasne
to bude oslava 25. výročie
tohoto velkého humanitár
neho programu.

SLOVENSKÉ VIANOCE

Dokumentárny film o slovenských vianočných zvy
koch vyhral červenú stužku na 21. Festivale ame
rických filmov v New Yorku, konaném 1. 6. 1979.
Polhodinový film “Vianoce: A Canadian Slovak
Christmas” sa umiestnil na druhom mieste v ka
tegórii antropologických a etnických záberov. Na
točili ho pracovníci Národného múzea ľudstva v
Ottawě. Film zobrazuje snahu kanadských Slová
kov zachovať a udržiavať staré vianočné tradície.
Riaditeľom výskumu pre filmovaný materiál bol
ottawský rodák Dr. Mark Stolarík, réžiu mala Dag
mar Táborská. Film bude k dispozícii cez National
Film Board.
Zdá sa, že toto je ďalší dôkaz ako je Kanada
priaznivo naklonená k národnostným menšinám.
Ohromujúce sú aj zbierky stredoeurópskych lite
ratúr v kanadských knižniciach. Austrálska Národná
knižnicia až teraz zakladá etnické oddelenie.

Krajanům poskytneme 15% slevu
Jedete
ČESKÉ

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŔSTVÍ

do

Melbourne?

éhodlné ubytování v centru města za mírné cen;
MOTEL — PRIV. HOTEL

BORONIA

SPENCER

C O N T IN E N T A L BUTCHERS

44 Spencer St., Melbourne-Clty

20S Scoresby Rd., Boronia, Vic.

, (roh Boronia Road;
Telefon 7S2-1771, po hod. 729-7259
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy usenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořeehovských

(naproti nádraží) — Tel. (03) 82-6991
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev.
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
$ 20.- za 1 osobu, $ 23.- za 2 osoby
Rodinné pokoje s kuchyni
Hotel: $ 7.50 — $ 10.Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme
na všechny ceny 10% slevu
Vedouc!: Jiří Soukup
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Sovětská výstava

v

DOMOVA

Londýně

Celostránkové inzeráty v londýnskych novinách zvaly k návštěvě Výstavy Sovětského svazu a slibo
valy hory senzací. Po vstupu do ohromných hal, hlídaných se všech stran policií, uvítal návštěvníky
velký portrét Brežněva, který pak zírá! na výstavě v mnoha variantách z různých fotografií a nesčet
ných letáků, brožur s jeho projevy apod. — tedy kult osobnosti, jak se patří.
Celá ta výstava dělala dojem, že nešlo ani tak o dokumentaci, jako o propagandu komunismu, "nejlepšího
modelu lidské společnosti". Bylo na ní plno "vědy’', hlavně v oboru atomové energie a astronautském.
Vystaveny byly modely kosmických iodí, fotografie astronautů i vědců z oboru atomového bádání (ovšem
ani slovo o Sacharovovi, který Sovětům proklestil cestu k atomové eneraii).

Na výstavě jste se do
zvěděli o zaručených lid
ských právech v SSSR,
kterých je víc než žádá
Charta Spojených národů,
neboť sovětská ústava za
ručuje každému také prá
vo na práci. Dozvěděli
jste se, že “občané SSSR
mají právo na práci . . .
včetně práva volit si své
zaměstnám a druh práce
ve shodě se svými sklony,
schopnostmi, výcvikem a
školením S POVINNÝM
OHLEDEM NA POTŘEBY
SPOLEČNOSTI” . V závě
ru je právě to čertovo ko
pýtko, které vykopává di
sidenty z práce, stovky
intelektuálů nutí k nádeničině a mnoho občanů po

sílá do končin, kam by
nikdo z nich dobrovolně
nešel. Stalinova dcera prý
kdysi odpověděla na Kosyginův dotaz po jejím
zaměstnání, že se stará
jen o rodinu a dostala
odpověď, že bude poklá
dána za parazita společno
sti. Má tedy sovětský ob
čan právo na práci nebo
pracovní povinnost?
“Všichni občané mají
stejná práva i příležito
sti’’, říkalo se také na vý
stavě, ale nikde nebyla
zmínka o SANOPSech a
speciálních
nákupních
opatřeních pro ruské pro
minenty. Opustit SSSR má
ovšem právo každý bez
překážek — jenže je mno

Konečně je na světě dlouho ohlašované
a očekávané gramofonové
ALBUM PETRA RADY

Na dvou dlouhohrajících deskách přináší prů
řez téměř dvacetiletou tvorbou tohoto známého
českého textaře.
Petr Rada psal písně, které se vymykaly
běžné produkci svým obsahem i formou. Jména
většiny zpěváků (M. Kubišová, H. Hegerová.
W. Matuška atd.) vám zaručují, že obnos, který
za album vydáte, se Vám vrátí formou kvalit
ního téměř dvouhodinového poslechu písní.
Album stojí $ 11.50 a poštovné a lze je objednat
nad adresách:
Petr Rada,

S. V. U.

14 Arcadia St.
P. O. Box 2o3
Box Hill Sth., Vic. 3128 Bondi Beaeh. NSW. 2026
Telefon (03) 88-7283
Telefon (02) 30-1792
Čs. klub v Adelaide

51 Coglin St.
Brompton, SA. 5007

ho dokladů o tom. že
opak je pravda. Vyzdvi
huje se i vzácná snášen
livost: v SSSR není jed
notný státní jazyk, ale 130
jazyků, které jsou rovno
cenné. Neexistuje samo
zřejmě snaha o porúšťování Baltiků. Gruzincu,
Ukrajinců a jiných náro
dů .. . Rovněž náboženská
svoboda je dokonalá. Na
výstavě byly
dokonce
umístěny — byť i na za
strčeném místě — pod
skleněným šturcem ka
lich. ciborium a bible. O
šikanování věřících ani
náznak. Sovětský občan
má také zaručenou svobo
du projevu, tisku, shromažďovací í svobodu de
monstrovat, takže návštěv
ník těžko uhodne, za co
jsou vlastně ti sovětští di
sidenti zavíráni nebo vy
povídáni.
SSSR se na výstavě
chlubil i parlamentem,
který je daleko výkonněj
ším než parlamenty na
Západě, ačkoli se schází
zpravidla jen dvakrát za
rok. vždy na pár dní. Neprozrazoval, že členové
parlamentu tam skutečně
nedebatují, ale soustředi
se na zvedám rukou při
hlasování.
Výstava se pochlubila i
zemědělskou
velkovýro
bou, při níž jeden člověk
může ošetřovat tisíce zví

S P O R TO V N Í k l u b s l a v i a
srdečně zve na

LOVECKOU
taneční zábavu
kterou pořádá v sobotu 21. července 1979
V SÁLE LITEVSKÉHO DOMU, 44 ERROL ST., NORTH MELBOURNE

(blízko radnice North Melbourne)
Začátek v 7 hodin večer, konec v 1 hodinu
K večeři se bude podávat selská polévka z vepřového masa, zajíc na
smetaně nebo studené pochoutky a domácí závin a k zapití borovička
Doporučujeme, abyste toho dne už od rána nic nejedli!
VELKÉ PŘEKVAPENÍ CHYSTÁ BAŽANT A POKORNÝ

Vstupné včetně večeře S 12.-, pensisté a studenti $ 10.Nápoje všeho druhu k dostání za běžné ceny jako v obchodech
Rezervování stolů: tel. 306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa), 336-9524 (Košňar)

-i-

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a ža levné ceny

573 Hampion Sf.,

Hampton, Vic..

M . CHRPA

Telefon 598-5756
řat —, ale ani slovem
nepřipomněla, že techni
ka ukázkových farem by
la odkoukána v USA.
Přece jen Petr Veliký
imitoval Západ. O tom
byl předložen doklad:
skříňka s mečem, sextantem a dvěma kružítky,
Jiří Sýkora
což mu bylo zhotoveno za
Celkem neznámý sovětský dramatik Alexej Chvojeho pobytu v západní stěnko dostal před časem od sovětských úřadů po
Evropě, Dnes však už . . . volení k emigraci. Ve Spojených státech se mu
Ze sovětské technické splnil jeden jeho starý sen —
Ke splnění starého snu sovětského dramatika Ale
produkce byla vystavena
tři auta osobní, jedno ná xeje Chvostěnka došlo na vysokém učilišti v Northhamptonu ve státě Massachusetts. Vedoucí tamějšího
kladní a dvě pracovní. Ta divadla Meaghan 0 ’Sullivanová měla již delší čas
se však těšila větší po ;zájem o nastudování hry současného autora, jehož
zornosti jen dětí, kterým tvorba by měla společenskou a politickou hodnotu.
“Zásadou dramaturgického plánu našeho divadla
bylo dovoleno jimi pro
lézat. Malý zájem ná bylo od počátku to, abychom uváděli opravdu hod
notné věci. Hra sovětského dramatika Alexeje Chvo
vštěvníků vzbudilo i něko stěnka má jak politický tak společenský dosah, tak
lik loveckých pušek, dale že jsme ji mohli zodpovědně do našeho repertoáru
kohledů, vrtačka apod., zařadit. .
Malá divadelní skupina v Northhamptonu, přidru
které měly asi prokazovat,
že “co dokáže Západ, do žená k tamějšímu městskému divadlu, tedy neváhala
a začala Chvostěnkovu hru studovat. Vedoucí divadla
kážeme taky’’.
Meaghan 0 ’Sullivanová k tomu dodává:
Pěkných věcí tam však
“Hned při prvním čtení nám bylo jasné, že Chvobylo také. nemálo: ozdob stěnkův rukopis má v sobě něco originálního, ja
ných krabiček, porcelánu, kousi osobitou kvalitu; jeho hra byla na první po
skla, něco šperků, kober slech vzrušující a přitažlivá jak pro herce tak pro
ců, výšivek, několik kusů režiséra . . . ”
Chvostěnkova hra byla přitažlivá pro divadelní
nábytku atd: Takové věci
skupinu ve Spojených státech, ale už zdaleka ne
se návštěvníkům líbily, pro sovětské úřady. To, co se ve hře sovětského
jenže ti zvědaví z nich autora líbilo americkým divadelníkům, to se vůbec
těžko sháněli odpověď na nelíbilo sovětským cenzorům.
Alexej Chvostěnko napsal svou — možno říci —
otázky, kde a komu je v
SSSR možno a dovoleno “disidentskou” hru společně se svým kolegou Anrim
a doufal, že hra bude uvedena v
takové věci kupovat. Ně Volochonským
Sovětském svazu. Sovětské úřady však rozhodly ji
kolik sovětských .zaměst nak. Hra byla podle jejich názoru nehodnotnou sa
nanců na výstavě odpoví tirou plnou komických absurdit, a v žádném případě
dalo na podobné otázky nemohla být uvedena v sovětském divadle. Chvo
dost neochotně. Ti se vů stěnko jejich důvody pochopil. Politika není sice vý
lučně či hlavně tématem jeho tvorby, ale jako umě
bec tvářili celkem otráve lec patří k avantgardě. Je nekonformní ve svém
ně. Snad očekávali velké vidění a popisu světa, na který se dívá nekonvenč
zástupy návštěvníků, jaké ním pohledem. Za to, čím je a v co věří, byl Chvo
chodí v Moskvě na západ stěnko označen za disidenta a třikrát, jak pozname
nal, se musel podrobit léčbě v ústavu pro duševně
ní výstavy. Jedinou tlače choré.
nici jsem viděl při prodeji
“Snažila jsem se, aby lidé, s kterými jsem o
vodky a shluk lidí před Chvostěnkově hře mluvila, pochopili, že v Sovětském
loutkami a ukázkami lido svazu musí být spisovatel angažován. K tomu, aby
vých tanců — jinak cho se z něho stal politický případ, není třeba, aby psal
proti socialismu. Stačí, když NEPÍŠE pro socia
dili lidé kolem celkem ne lismus,’’ říká Meaghan 0 ’Sullivanová.
všímavě. Rozsáhlá expozi
To byl ovšem případ Alexeje Chvostěnka. Postavy
ce knih neupoutala téměř jeho hry nejsou hrdinové a hra sama nemá opti
nikoho. Neviděl jsem, že mistické poslání. Naopak, ve hře se lidé hroutí, je
by měl kdokoli. zájem o jich plány a sny nedocházejí splnění a lámou se i
stroje, které mají sloužit. V závěru hry, která by
brožuru s Brežněvovou se dala označit jako protiutopická, se všechno vymkne
tváří na obalu, kterých z rukou, vše se bortí, nic nefunguje.
bylo všude dost.
První představení se konalo v bývalém tanečním
Četl jsem kdesi poznám sále klubu Američanů polského původu Northhamp
ku, že Sovětská výstava v tonu ve státě Massachusetts. Hra se nedočkala před
stavení na nějaké přední americké scéně — alespoň
Londýně v době volební zatím — ale to Chvostěnkovi naprosto nevadilo. Dů
kampaně do evropského ležité je pro něho to, že se jeho sen splnil. Zde
parlamentu byla tak časo je, co k tomu ruský dramatik v exilu Alexej Chvo
vána proto, aby odvedla stěnko řekl:
“Byl jsem velmi potěšen. Však jsem na to če
pozornost britských voličů.
kal hodně let. Jsem spokojen, že hra, kterou jsem
Je-li tomu tak, pak trik napsal před dvanácti lety, byla uvedena konečně
naprosto selhal.
V. S. na jev išti. . .’’

Optical Service

Splněný sen
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ZASTUPITELSTVO
RADY SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA

(Pokračování se strany 4)

zvolilo 6 nových členů výboru a 59 členů zastupi
telstva a schválilo dvě rezoluce, jimiž se ujasňuji
ustanovení o zániku členství. Hlasování bylo prove
deno písemně a zúčastnili se ho členové zastupitel
stva ze všech světadílů.
Novými členy výboru se s okamžitou platností
stávají: František Desenský (USA), Vojtěch Gruber
(Francie), Josef Jonáš (Rakousko), Jindřich Ner
muť (Tasmánie), František Nový (Jižní Austrálie)
a Ján Viola (Melbourne).
Členy zastupitelstva bylo zvoleno 12 osob z Austrá
lie: Marcela Čechová (Melbourne), Jam Došlík (Geelong), Květoslav Eliáš (Adelaide), Oldřich Mikulčák (Melbourne), pplk. Jan Novák (Sydney), Aleš
K lypl-Newman (Sydney), Alois Rada (Brisbane).
Jiřina Rojerová (Melbourne), Antonín Slabik (Geelong), Theodor Sladký (Adelaide), dr. Ľudovít Sý
kora (Adelaide) a Antonín Trávníček (Adelaide).

že si ji postavil do knihovny k vůli kuriositě “jako
si přírodozpytec uchovává abnormitu nějakou’’. Ja
kub Arbes, jehož povídkám dal Jan Neruda slavné
žánrové označení romanetto, napsal 18. 19. 1878 do
Světozoru “... u Nerudy trvalo takměř čtvrt století,
než došel u z n á n í D n e s si však českou litera
turu bez jména Jana Nerudy, který se narodil 9.
července 1834, nedovedeme takřka ani představit.
Literární historie se zabývá i ženami, které vstou
pily do Nerudova života a ovlivnily jeho básniacou
22« LYGON S T R E E T , CARLTON,3QS3
činnost. Velmi často však opomíjí Lidušku SchmidtoTeíeRhone: 347 5242
vou, dceru setníka Karla Schmidta, jíž věnoval básník
v Rodinné kronice z roku 1862 báseň, jež je nade
psána pouze počátečními písmeny L. š. Světlá usi
lovala udržet u Nerudy počáteční zájem o tuto krás
V. MAXIMOV V AUSTRÁLII
nou tmavovlasou dívku jižního typu, ale Nerudův
Dne 30. června přiletěl do Austrálie spisovatel
Z Evropy byli zvoleni: ze Švýcar: dr. E. Bosley,
vztah po několika listech a po zmíněné básni ustou
pil před zjevem Karoliny Světlé. O Lidušce se do ing. J. Kelbich, ing. I. Meszároš, dr. M. Miláček. Vladimír Maximov, jeden z vedoucích mluvčích so
zvídáme z knihy Neruda v dopisech, již vydal Albert E. Nosek, I. Pittner a ing. J. Sochor, z Dánska větských disidentů, který se stal po odjezdu do
Pražák. A pouze z listů K. Světlé Nerudovi vyčteme dr. I. Cuhra, z NSR dr. J. Malášek, z Holandska ciziny a zbavení sovětského občanství šéfredaktorem,
něco o Fišerové, o níž Světlá píše: “Toť přece ji F. Pinďák, z Anglie dr. R. Václavák a dr. S. Ve- časopisu “Continenť” . Během svého měsíčního po
bytu v Austrálii navštíví Melbourne, Sydney, Canstou věcí, že prodává lásku, třeba ne Vám, tedy linský.
beru a Adelaide a setká se s akademiky, studenty,
jiným, a takové osoby musí mít demoralisující vliv’’,
Z Kanady: dr. J. A. Bouček, J. Brousek, Jan Drá spisovateli a reprezentanty organizací zabývajících
a pak z dalšího, 'který zařaďuje A. Čermáková-Slu- bek, R. Dufek, L. Havel, M. Jurech, M. Klimek.
ková do konce srpna 1862, v němž Světlá s povděkem dr. J. Krupička, ing. J. Macek, R. Mašíalýi. Z. se prosazováním lidských práv v diktátorských reži
kvituje, že se Neruda s Fišerovou rozešel, a “na Otruba, R. Petříčková, dr. L. Urban a ing. M. Zach. mech. V Melbourne měl 5. 7. tiskovou konferenci ve
Wesley Central Mission House a bude mít veřejnou
mluvil si Jeaninku” .
Z USA: J. Babinec, ing. V. Balejka. V. Bílek. přednášku ve čtvrtek 26. července v 7.45 hodin ve
• Profesorka dívčího gymnasiá v Žilině a Banské
Bystrici, autorka Rozprávok o zvieratkách, k nimž S. Harmáček, dr. V. Holý, O. Horvathová-Lačná. čer v Manix College, Wellington Rd., Clayton (na
ji inspiroval Brehmův život zvířat. Viera Vidová se V. Hyvnar, J. Janoušek, E. Krzyvon, E. Lat. I. proti Monashově univerzitě). Podrobnosti sdělí: G.
narodila 9. 7. 1909. V padesátých létech se pokusila Lettrichová, J. Mitvaldský, J. Múdrá-Šebíková. R. Bonafede, tel. 429-8497, po hod. 557-4299. Informace
o prosu založenou na vlastní zkušenosti a čerpající Nehasilová, J. Netík, R. Papánek, dr. L. Pospíšil. o jeho vystoupení v ostatních městech: Australian
P. Rohoň, dr. L. Rozbořil, A. Rusek a V. Wolf. RSč Committee for Human Rights in the Soviet Union
z častých toulek po slovenské přírodě.
and Eastem Európe, P. O. Box 104, Woollahra,
• Autor oper Malířský nápad, Vina, Preciésky, uni
NSW. 2025.
versitní profesor Otakar Zich se narodil 25. 3. 1879
č i š t ě n í k o b e r c ů
v Městci Králové. Jako gymnasijní profesor v Do
mažlicích a v Praze publikoval nejdříve drobné stu
PRVOTŘÍDNÍ k u c h y n ě
NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
die z oboru hudební teorie, estetiky a folkloristiky.
173 E BARKLY ST.,
První jeho závažnou prací byla dvoudílná studie Este
na základě bohatých zkušeností
ST. KILDA, VIC.
tické vnímání skladby. Hlavní období jeho činnosti
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
(roh Belford
lze datovat do dvacátých let, kdy působil jako pro
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn,
& Barkly Sts.)
fesor estetiky na, Masarykově universitě v Brně a
uvolnění chuchvalců, dokonalé šamponování,
později na Karlově universitě v Praze. Důležitou
Telefon: 534-6228
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
funkci v jeho tvorbě měl vnitřně motivovaný vztah
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
Specialista
k J. Nerudovi, jehož básně ho podnítily k napsání
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po
na čerstvé ryby
kantáty Polka jede, orchestrálního melodramatu Ro
škození
Denně též tradiční česká jídla
mance o černém jezeře, mužského sboru Balada
* Vyčistění potahů
Obědy
a
večeře po celý týden (mimo pondělí)
tříkrálová a písňového cyklu Matičce. Zichův umě
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
lecký osud byl až nápadně podobný osudu Janáčko
HOTOVA JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
vu, jakkoli byly osobnosti nesouměřitelné. Oba
od 10 pora' výše kamkoli v Melbourne
Volejte (Melbourne) tel. 547-5430
byli ve své době považováni za diletanty, oba byli
však zjevy mezními. O. Zich zemřel 9. 7. 1934. V
předvečer dne jeho stého výročí narození byla na
domě čp. 36 v Šrobárově ulici v Praze 10 odhalena
né debatě o odvážné tézi jednoho z řečníků, že “lid
pamětní deska připomínající tohoto českého hudeb
ská práva jsou lidská práva’’, a rušitele spánku
SYMPOZIUM
ního skladatele a vědce.
brzo objevil. Stál nenápadně v rohu zasedací síně,
vysoký, robustní, v nejlepších letech, vyslovený sym
• Vrbový Chodské rebelie, v nichž se autor zabýval
Jaroslav Kujeba
chodskou lidovou tradicí o Kozinovi a Lomikarovi, by
paťák s plavou kšticí, a když postřehl, že pan Bě
Pan Běhounek dostal pozvánku na exilové sympo hounek odhalil upřenost jeho očí, nenápadně mu po
ly po svém vyjití podrobeny četné, a zdá se, že velmi
oprávněné kritice. Jeho přínos k poznám této tra zium o lidských právech. Mamě hádal, kdo sí to kývl a dokonce se zdálo, že se jeho plné rty pro
dice je v nich značně problematický. Rozbor tohoto na něj vzpomněl. Nevystupoval přece nikdy jako hnuly náznakem úsměvu. Ze spánku už nebylo nic.
obsáhlého třídílného románu o zápasu Chodů v 17. politik ani jako “politik’’, neměl ani nejmenM funkcL Pan Běhounek se nemohl dočkat polední přestávky.
století by vydal na dlouhé pojednání, hlavně s ohle ba nepatřil k žádnému krajanskému sdružení, spolku, Sympatický blonďák mu připadal důvěrně známý.
dem na Vrbův mylný názor o náboženských a ná svazu, kroužku ani radě. Nepřišel na to, odkud po Mamě však přemýšlel, kam so zařadit. Kdykoli o
rodnostních motivech odboje. Jeho příčiny hledá to řadatelé získali jeho adresu a nakonec pozvání při něj zavadil pohledem, zjistil, že mu plavý krasavec
tiž v obhajobě českobratrství proti násilné rekatoli- četl nedopatření.
nepřestal věnovat pozornost.
saci. A proti tomuto názoru se nejen postavilo jiho
Když vycházeli ze zasedačky a směřovali do jí
Když už jsem pozvaný, pojedu, uvažoval. Mám
české duchovenstvo, nýbrž i autor Psohlavců A. Ji ještě kousek dovolené, proč bych se jednou nemrkl, delny, přidružil se známý neznámý k němu.
rásek, Zd. Nejedlý, J. Š. Baar, , Fr. Teplý, hlavně jak takové sympozium vypadá. . . Zabalil si pár
“Dobrej den, pane Běhounek.’’
však Fr. Roubík polemikou v Brázdě: “Vrbový “Chod svých nejnutnějších hrušek a jel.
“Dobrý den,” řekl rozpačitě pan Běhounek a
ské rebelie” a historická pravda. Lidové tradici při
spěl však Vrba tím, že uvedl do literatury zmínku
Sympozium dělalo vskutku čest původnímu význa připadal si trapně. To už skleróza pokročila tak
o robotní cestě, po které jezdili chodští poddaní Lo- mu, jak se mu pan Běhounek naučil na gymnáziu daleko, že si nemohu vzpomenout nejen na jméno,
mikaroví na robotu. A popis její, jak Vrba uvádí v hodinách řečtiny. Jídla se podávalo, co hrdlo rá ale ani na okolnosti, za kterých jsem se s tím
ve svém díle Chodsko, je vyhovující, neboť ještě čilo, ani o pití nebylo nouze. Jen hetéry chyběly, kadeřavým blonďákem seznámil, uvažoval melan
dodnes lze tuto cestu sledovat. Spisovatel Jan Vrba ale i to by se bylo dalo asi zařídit, kdyby byl pan cholicky. Známý neznámý si sedl při stole jakoby
se narodil 10. 7. 1889 v Klenčí.
Běhounek projevil touhu po filozofickém hovoru s samozřejmě vedle něho. A ještě než půvabná hélota
• Roku 1925 vyšla u vyškovského Obziny “kniha lehce oděnou děvou. Ale hovorů moudrých mužů bylo přinesla polévku, rozpoutal rozhovor.
“Vy se na mě, pane Běhounek, nepamatujete,
essayí’’ Skrytá tvář, jejímž autorem je Miroslav tolik, že byl i hlubokými myšlenkami přesycen tak,
RUtte, jenž se narodil 10. 7. 1889. Již jeho drobné že občas klimbal, dávaje pozor, aby chrápáním n e  že né?”
Pan Běhounek se rozpaky zapýřil. “Ne,’’ hlesl a
prosy jsou typicky a filosoficky zabarveny a tvoří rušil hladký chod zasedání a živou diskusi, která
jakousi “předehru” k později vydaným esejistickým se — aspoň podle referátů exilového tisku — roz aby smazal chabý dojem, který jeho nejistota vy
knihám, v nichž nakonec převážil autorův zájem o poutala.
volala, připojil rychle: “Já vás znám, ale jméno
divadlo. Za doby okupace vydal Mohyly s vavřínem,
Když zase jednou zdříml, probudil se podivným mi vypadlo z hlavy. Stárnu . . .’’
“Stámem všichni. Ale pokud’ de vo jméno, tak
knihu, je ž . připomínala národu vybrané české zjevy pocitem, že ho někdo uhrančivě pozoruje. Zastyděl
literatury i divadla, a 20 kázání o divadle, usilu se za svou nevychovanost a nemyslel jinak, než že to ste nikdy neznal. Aspoň to pravý.”
“Ne?” řekl pan Běhounek radostně. “Ale někde
jících o vystižení tradice a poslání divadla v české spal' hlasitěji, než bylo záhodno. Rozhlédl se nená
národní kultuře.
(Pokračování na straně 8) padně, předstíraje zájem o to, kdo se hlásí k plod- jsme se setkali. To jistě.”

L & G. P$rgl
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Milan Kundera: Život je jinde
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Ivan Klíma: Milostné léto

(oba 68 Pubiishers, Toronto, 1979)

Za Janem Nerudou

Nezáviděníhodné životy

sti. K čemu bude ma pra
ce? Co z ní zbude kromě
spousty popsaného papíru
a několika set zabitých
myší? Čím naplním těch
několik dní, které mi ješ
tě zbývají? . . . ”
Tento úryvek z Klímo
va románu napovídá, že
idea příběhu je totožná s
Dykovým “děsem z prázd
na” . Existenciálni horror
vacui hodlá člověka po
hltit, nahání mu v podvě
domí takovou hrůzu, že se
před ní uchyluje k nepo
chopitelným, neomluvitel
ným, absurdním láskám.
“Milostné léto” je pří
běh čtyř měsíců mladého
pražského biologa Krem
py, který je po prožitku
posledních chvil své mat
ky posedlý hledáním ce
sty, jak prodloužit lidský
život. David žije celkem
na dnešní čs. poměry
šťastně. Jeho žena ovšem
musí vyučovat, aby si

ševního stavu moderního
člověka, jeho osamocení
uprostřed okolního světa,
který kašle na opravdové
hodnoty . a vyznává jen
věcnost, jeho vrozené
touhy po okamžiku štěstí
a zapomnění marnosti
všech lidských snah.
Nebylo by, myslím,
správné, vykládat Klímův
román politicky a právě
tak nelze asi vidět y ro
mohli koupit renoltku máně Milana Kundery
(“šestnáct měsíčních pla “Život je jinde” autorovu
tů”) a vyživit dvě děti. politickou zpověď. Ostatně
Na jejich dnech leží ne se proti takovému výkladu
viditelná, ale zato o to brání Kundera sám.
trapnější clona “reálného
“Ideologie chce lidi pře
socialismu”, v němž je svědčit, že jenom ona má
většina občanů nešťastně absolutní pravdu. Román
šťastných. Krempa je po jim ukazuje, že jsou věci
zván do Londýna předná relativní. Ideologie je ško
šet, ale pozvání nakonec lou intolerance, román
nevyužije proto, že se za školou porozumění, čím
miluje do přelétavé he bude naše století zídeolorečky Ivy,které zcela pro gizovanější, tím anachropadne. Všechno se pro něj ničtější bude román. Ale
naráz stane vedlejším, čím větším bude román
neboť štěstí “nelze měřit anachronismem, tím bude
na hodiny”. Ale i Davido lidem potřebnějším. V
vo štěstí je závislé na ča dnešním světě, v němž se
politika
se a jednou musí skončit. zideologizovaná
Rozcházejí se a Iva, tak mění v náboženství, zůstá
povrchní, tak sobecká, si vá román jednou z posled
bere život, protože nechce ních forem ateismu,’’ řekl
být sama, nedovede snést před nedavnem novináři.
Hrdina Kunderova ro
samotu.
Tento poutavý a k pře mánu Jaromil je postava
mýšlení nutkající román velmi složitá, plná rozpolosudné vášně je zároveň ceností a rozporů. Matka
typickým příkladem du- v něm od mládí pěstuje

“To jistě,” opakoval se zákmitem úsměvu nezná
mý. “Můžu vám říct přesně datum: 15. ledna 1952
v pět odpoledne.”
Údaj pana Běhounka udivil. Připadla mu přece
jen zvláštní ta přesnost. Co jsem dělal 15. ledna
před 27 lety? přemítal horečně. A vtom mu to došlo.
Onoho pošmourného, blátivého dne ho zatkli. Po
díval se na svého spolustolwvníka důkladněji.
“No, Groschen gefallen?” zeptal se soused žoviálně, srkaje nudlovku.
“Pane referente, kde se tu berete?’’ V hlase pana
Běhounka se chvěla úcta, jakou pociťujeme k li
dem, na nichž jsme závislí.
“Ale Běhounek, teň nejsem referent. Od sedmdesátýhosedmýho sem politickej uprchlík jako vy.
Udivuje vás to, že jo?’’
“Ne, ne,” koktal pan Běhounek,’’ do exilu přišla
různá individua.’’ Ale sotva to vyřkl, už by se byl
bil. Taková netaktnost! Vyšetřovák mohl z jeho ne
uváženého výroku usuzovat, že pochybuje o pocti
vých důvodech jeho útěku. Chystal se omluvit, ale
referent ho už chlácholil:
“Nic, nic! Máte právo mě podceňovat. Máte prá
vo mě urážet. Máte právo mě i nenávidět. . . To
byly doby,” povzdychl po chvilce odmlky.
“To byly,” potvrdil pan Běhounek. Vzpomínky ho
zajaly taji, že si zapomněl nabrat polévku podruhé.
“Zatkli jsme vás na udání vaší domovnice. Japak
ona se jen. jmenovala . . . ”
“Adámková,” vypomohl pan Běhounek.
“Richtig, Adámková. To byla má nejspolehlivéjší
konfidentka. Taky sme u vás při domovní prohlídce
našli mapu okresu Cheb a domysleli jsme si, že
chcete zdrhnout.”
“Ale ta mapa přece pocházela z roku 1895 a

koupil ji už můj pradědeček.”
“Já vím, nejsem blbej. Ale já se musel vykázat
úspěchem. To si vůbec neumíte představit, jaký
nohy nám ďál šéf, když se zatčenej nepřiznal.
Nepřál bych vám zažít ten brajgl. I my sme tehdá
trpěli.”
Panu Běhounkovi přišlo najednou někdejšího re
ferenta líto. Poprvé si uvědomil, že i tahle věc má
pravděpodobně dvě stránky. Život hrál tehdy kruté
vyslýchaným i vyslýchajícím.
“Byl ste zatraceně tvrdej voříšek,” pokračoval
referent, nabíraje si nudlovku potřetí. “Musel sem
použít. . . , ” zakašlal, jako by mu zaskočilo, “aby
ste připustil, že máte zaječí úmysly.” Pan. Běhou
nek si maně sáhl na bradu a v tříslech se ozvala
vzdálená bolest. “Ale věřte mi, nedělal jsem to rád.
Násilí se mi vlastně bytostně příčí. Pravda, tehdy
sem šlapal po lidskejch právech. Ale co sem moh
dělat? Kdybych vás nebyl dostal já, byl byste pad
n a soudruha Smetanu. Ten by vám zpovyrážel všech
ny zuby. Nejen čtyři.” Pan Běhounek si přejel ja
zykem dásně a v duchu počítal. Namouduši čtyři.
“Byl jsem 17 let důstojníkem ministerstva vnitra.
Patřil jsem mezi ně až do doby, kdy sem měl pří
ležitost nahlídnout do špinavé kuchyně režimu. Tím.
že jsem odešel na Západ a vyklopil všecko, co sem
věděl, sem snad částečně zaplatil dluh, kterej jsem
měl vůči mý nešťastný zemi a jejímu ubohému
lidu.”
Referentův hlas byl podložen lítostí. Těžká slza
se mu odloupla z upřímného oka a vyhloubila v ko
pečku žlutavé hedvábné bramborové kaše důlek. Pan
Běhounek postřehl jeho dojetí a položil mu konejšivě
ruku na rameno.
“Nebuďte smutný, příteli. Našel jste se. to je

Po Vaculíkových "Morčatech’' vydali toronfšií další tři romány českých
autorů, kteří nesmějí publikovat doma. Všechny tři romány — podobně jako
dílo Vaculíkovo — vyšly nejprve německy ve švýcarském nakladatelství Bucher. Před časem jsem o nich referoval. Vracím-li se dnes k dvěma z nich
znovu, pak proto, že v originálním jazyku je požitek mnohem, ba nesrov
natelně silnější, byť byly překlady sebedokonalejší a výstižnější. Budu o nich
mluvit i proto znovu, že bych chtěl vyzvednout zásluhu exilových nakladatel
ství, především Škvoreckých a Indexu v Kolíně nad Rýnem, kterou získávají
tím, že vydávají samizdaty. Spájejí tak exil s domovem v jeden jediný celek,
který se jmenuje česká literatura druhé poloviny 20. století. Tento jednotící
čin zasluhuje přízeň čtenářů, i těch, kteří si koupili uvedené romány v jiné
řeči. Doufejme, že v této praxi je bude následovat i třetí "velké" exilové na
kladatelství, curyšská Konfrontace.

‘A najednou s jasností
a určitostí, s jakou tu
skutečnost ještě nikdy ne
vnímal, si uvědomil, že
jsme určeni naším lid
ským časem a ten je ne
změnitelný, řádově ne
změnitelný, a všechno
úsilí, které on a jemu
podobní vynakládají, aby
jej změnili, nemá naději
na úspěch. Dali se strh
nout tím, že rozložili člo
věka do miliónů částic,
rozsekali si ho po buň
kách, jejichž život prodlu
žovali do nekonečna, a
uvěřili, že tak mohou pro
dloužit celý lidský život.
Jenže lidský život je pod
míněn lidským časem
stejně jako existencí vzdu
chu. Člověk nemůže žít
v prostoru, v němž není
vzduch, a nemůže také žít
v jiném čase. A čas je
nezměnitelný a neuchopi
telný. Co mi tedy zbývá,
napadlo ho v náhlé úzko

Jaroslav Vrchlický
I

Tak padls čistý na svůj čistý štít,
na kterém velká dvě se hesla skvěla:
Vlasti Krása! V nich tvůj soustředil se cit
i rázný čin, v nich duše tvoje cefá
se zvony rozzvučela;
tak padls čistý na svůj čistý štít.
II

Vším byl jsi rád, neb celý byl jsi muž,
skráň jasná k myšlence, dlaň pevná k činu.
Tys klidně patřil na obětní nůž,
nechť stopit měls jej v ňadrech vlastních klínu!
Tys nešel nikdy v stínu,
vším byl jsi rád, neb celý byl jsi muž.
lil
Sfáls nejradši, kde duněl boje vír,
zvyk vítězství jsi nosil v jeho vřavy
a balady jak tvojí bohatýr
své zlaté srdce, plné horké lávy,
jsi vrhnul mezi davy
se prosekat, kde duněl boje vír.
IV
Nuž tedy vpřed za srdcem rekovým!
Ty nechceš slzí, vždycky zhrdals bolem.
Viz nebe červánkem plát nachovým
a samé růže v českém láne holém,
tvé růže hoří kolem! —
Nuž tedy dál za srdcem rekovým!
Z básnické sbírky Hlasy v poušti

elitářství, hledajíc v synu
odškodnění za zklamání s
mužem. Jaromil má, v so
bě některé rysy Čapkova
skladatele Foltýna: hraje
si n a sebejistého duševní
ho velikána a zatím je

sžírán nejistotami. Má
však chvíle, kdy je sám
přesvědčen o svém geniál
ním básnickém nadání a
tak se mu daří překoná
vat krize. Utíká se do snů,
(Pokračování na str. 8)
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hlavní. Dnes jste na správné straně barikády. Tady,
v exilu, musíme všichni táhnout za jeden provaz.
Lidská práva jsou znovu .ohrožena.”
Referent však nebyl dosud pánem svých citů. Vzal
ruku pana Běhounka do svých poněkud upocených
dlaní a žvýkaje poněkud nedopečený telecí řízek,
pravil:
“Můžete mi, pane Běhounek, odpustit? Jen tak
dojdu trochu klidu. Já vím, ty čtyři zuby a ta ne
schopnost plodit potomky, to je velká vina. To se
neodpouští lehce.”
“Jak víte, že nemohu mít děti?” podivil se pan
Běhounek.
“No, to bych byl, Běhounek, špatnej zpravodajec,
kdybych tak důležitou věc neměl na tvý kartě,” vy
světloval referent a snažil se vystrčit jazykem šla
chu, uvázlou mezi zuby. Konečně se mu to podařilo.
“Můžete ml to, pane Běhounek, zapomenout,” ptal
se úpěnlivě. "Můžete mi odpustit, pane Běhounek?”
“Už o tom nevím. Nedá se přece žít s věčnou ne
návistí. Je třeba odpuštění. Dělal jste svou těžkou
povinnost. Exil musí být monolitní, rozmíšky, roz
dílné názory nebo dokonce animozity jen nahrávají
nepříteli, který je dnes pro nás všechny společný.”
Pan Běhounek to myslel upřímně a refrent to vy
cítil.
“Děkuju, děkuju vám,” řekl, “dnes budu klidnějc
spát!” Obšlehl očima účastníky sympozia, rozsazené u druhých stolů. “Kdopak je támleten fousáč, co
právě upíjí víno?”
“To je nějaký Kalina,'” informoval ochotně pan
Běhounek. “Vydává noviny.”
“Zajímávej typ. Víte vo něm, Běhounek něco bliž
šího?”
Héloty roznášely desert.
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Sdružení svobodných Čechoslováků v Queenslandu

oznamuje, že D. p. P. Eliáš ze Sydney navštíví
opět Brisbane a to 28. a 29. července. Při této pří
ležitosti bude sloužit bohoslužby a v neděli odpo
ledne zamýšlí konat “Besedu v duchu křesťanské
víry’’. Oznámení bylo rozesláno 97 osobám, jejichž
adresy jsou známy, ale i všichni ostatní krajané
jsou srdečně vítáni.
F. M. Vávra, předseda
Tel. 370-2337

(Pokračování se str. 7) rá, jak Kundera připomí
(Pokračování se strany 6)
ná, psali francouzští stu
• Svým prvním kvartetem uctil hude Dm skladatel v nichž je dobyvatelem denti deset let poté na
ženských
srdcí,
který
pro
Iša Krejčí, který se narodil 10. t. iyu4 v Praze,
pamatku svého otce, posmvistickěho ínosoia Fran žívá neuvěřitelná milost zdi Sorbonny. Kundera po
tiška Krejčího.
ná dobrodružství. Časem skytuje čtenáři pohled ne
• Predčasné zesnulý básník a spisovatel Josef Braun se však v něm stále pev jen do nitra Jaromilova,
se narodil jll i. ibti4 v Kutné noře, jejíž mmuiost něji zakoreňuje přesvěd ale předvádí mu i myšlen
je prevažne námétem jeho historických povídek, lyz
ky jeho matky: a je-li přiznat, že byla u svého dávno mrtvý. Skutečný ži
aen roku 1864 se narodil slavista a srovnávací ja čení, že je nadaným
hrdinův
vývoj klinickým někdejšího přítele zpoví vot je jinde! Úplně jin
básníkem,
přirovnává
se
v
zykovědec Josef Jirásek.
• Slovenský pokrokový lesní hospodář Jozef Dekret- duchu k Rimbaudovi, Ler záznamem dospívajícího dat se z lásky k Jaromi- de!’’
Matejovie se národu 12. 7.' 1774.
montovi, Ortenovi, Shel- mládence s přebujelým ci lovi). I ona je zatčena,
Život jé jinde, říká na
• Uhlířské poriadky a básnická sbírka Posledním leyovi,
Holderlinovi a tem, toužícího po uznání ale Jaromila se to ne jiném místě Jaromilovými
dechem vyšly již pusmríně. Jejich autor Karel Vo-; prožívá jejich osudy. Chce své geniality a bezmezné dotkne, protože mezitím ústy autor, je tam, kde
káč hyi za nacistické okupace pro negáim činnost napodobit jejich útěk z trpícího nevšímavostí svě
hledá potvrzení sama sebe ho revoluce po všech
odsouzen k trestu smrti a popraven 12. 7. 1944.
ta a poručníkováním mat
• Roku 1352 pokračoval po Matyášovi z Arrasu ve konvence, ale protože se ky, jsou niterné pochody v milostné přízni filmař- stránkách změní, bez ohle
ky, která o něm natočí du na oportunnost chvíle,
stavoě chrámu sv. vita Petr Pariéŕ a jeho synove. píše rok 1948, stává se
Roku 1356 dokončil triforium, v němž je unes Dusta jen funkcionářem strany, matky ukázkou zklamané film. Když se na jedné jinak nebude vůbec revo
jeho i jeho předchůdce. Bycuel na Hradčanech, kue vymýšlí pro ni hesla, kte- ženy, která se upne k je její párty dozví, že malíř, lucí. V Jaromilově životě
měl nejen domy a pozemky, ale vykonával tu i
dinému, co jí podle její k němuž chodíval na ho se však tento axiom neúřad konšelský. Gotická výzdoba chrámu pochází z
ho názoru zbývá, ke ge diny, byl vyhozen ze ško osvědčuje. On, který se
parléřovské huti, jak o tom svědčí mistrovská znač
niálnímu, vyvolenému sy ly a dělá pomocného děl celé své mládí pokoušel
SWISS TRAINED
ka — úhemice v erbu. Petr Parléř zemřel 13. 7.
novi. Ze žárlivosti k dív níka, reaguje takto:
1399.
vymanit z matčina vlivu,
WATCHMAKERS ,
ce, která se mu intelek
% Roku 1660 získal Giovanni Domenico Orsi de Orsipřiznává na smrtelném
K. Ebner
“Osobně
je
mi
líto,
že
m měšťanství v Praze na Starém Městě. Pracoval
tuálně nemůže vůbec rov
malíř dělá nádeníka - a loži: “Ano, maminko, te
19 York St.,
jako architekt a stavitel převážné pro jesuity, pří
nat, udá Jaromil jejího
maluje při špatném svět be jsem měl ze všech nej
SYDNEY
ležitostně i pro šlechtu. Je význačnými uměicem po
J. S.
čátečního období barokní architektury v Čechách a vchod do Wynyard Stn. bratra, že chce odejít za le. Ale objektivně vzato je raději.”
hranice (čtenář ovšem ví,
stavitelem jesuitského kostela v Telčí, jesuitské re
Poznámka:
Knihy
může
úplně
jedno,
jestli
maluje
(naproti pohyb, scho že to byl pouze výmysl
sidence v Kutné Hoře, kláštera karmeiitánů a Kolovratského paláce na Starém Méstě a dominikánské dům). Telefon: 29-7543 milenky, která se bála při svíčce nebo jestli vů te koupit též v Hlasu do
bec nemaluje. Celý svět mova. Život je jinde stoji
ho kostela v Litoměřicích. Zemřel 14. 7. 1679 v Praze.
jeho obrazů je totiž už $ 7.-, Milostné léto $ 6.25.
• 17. 7. 1869 zahájila v Praze svou činnost Aréna
na hradbách Kolárovými Mravenci a sezóna trvala vavřín neobyčejně vroucí výmluvnosti, se projevila
do 17. října. Hudební repertoár tvořily operety a při premiéře Karlštejna, kdy mladí nadšenci z galé
MELIORA KENNELS
operetky, slavili tu zde své úspěchy Offenbachov! rie vykřikovali: “My chceme Libuši!’’ Opera Karl
* ZLATNÍK *
O dovedené nám svěřte
Bandité s tenoristy Seifertem a Frankovským, Tre- štejn a zejména sborový cyklus Síla a vzdor jsou
* HODINAŘ *
svého pejska.
bizonská princezna, Sněhulák, Sličná Helena. Na toto spolu s Janáčkovými Výlety páně Broučkovými a
ŠTEVEN
VARDY
Jednotlivé ubytování
rozmarné divadlo našich pradědečků došlo v květ Trasem Bulbou nejzávážnějším slovem české hudby
7 x 5 m.
nu 1876, když byla zbořena bašta XXVI, na které v této válečné době. Proti zradě západních velmocí
590 George St.,
Přijímáme
protestoval Novák sborem K 30. září 1938, v prů
stálo. A po něm došlo i na známou Koňskou bránu.
Sydney
hárající feny.
• 17. 7. 1959 zemřel v Praze architekt Mas Urban. běhu roku 1941 vznikla žalem poznamenaná symfo
(proti Troeaderu)
Udělejte si
nická
báseň
De
profundis,
o
nutnosti
boje
proti
oku
Jako průkopník českého urbanismu vydal jíž roku
záznam včas.
1919 knihu Ideální Praha, soubor 100 plánů, jež byly pantům mluví Svatováclavský triptych. Hudební skla Velký sklad zlatých aj.
L. & C. MOJŽÍŠ
šperků, hodinek atd.
ještě téhož roku vystaveny v Lucerně, a nyní jsou datel Vítězslav Novák, autor oper, Lucerna, Dědův
uloženy v Technickém museu. Průkopnickým jeho odkaz a Zvíkovský rarášek, zemřel 18. 7. 1949.
Opravy se zárukou.
Lot 2,
dílem je regulační a stavební úprava Barrandova • Malíř Alfréd Justítz se narodil 19. 7. 1879 v Nové
Cedar Creek Rd.,
Mluvíme česky
(kavárna a restaurace s rozsáhlými terasami, ate Cerekvi u Pelhřimova. Syntésou jeho práce byl roz
THTRLMERE,
a Slovensky.
měrný olej Batseba z roku 1927, jenž je současně
liéry a vilová čtvrť).
NSW. 2572.
Telefon: 61-8579
• Píseň díkůvzdání, provolávání slávy a Mahal v jefco tvorbě mezníkem, ukazujícím, že již se dotkl
046 - 818416.
zvonů opanovaly Prahu onoho 2. března 1458, kdyi oblasti Pícassových obrazů žen.
nově zvolený král Jiří kráčel v průvodu od Staro • Spisovatel a překladatel Jiří Valja (vl. jm. Josef
městské radnice přes náměstí do Týnského ehrá Babnik) se narodil 22. 7. 1914 a jeho jméno je spjato
mu. O jeho mírových snahách svědčí návrh na vy s útlou knížečkou Vypravěč aneb 57 povídek pro SPOLEČNOST PRO VÉDY A UMĚNÍ V SYDNEY
tvoření spolku křesťanských králů, který by omezí všechny případy, Jež v době války zaujala svou psy
srdečně zve členy a zájemce
intriky papežské stolice v mezinárodní politice, při chologa mnohé čtenáře. Za války vydal ještě román
na valnou hromadu 1979,
spěl k odvrácení tureckého nebezpečí a zajišťova Rodina komediantů a po ní Zahradní ulice 70. Val
mír v Evropě. Do jednám o mírovém poselství za jeva hlavní činnost Je však překladatelská a to jak která se koná dne 28. července v 7.30 hodin večer
sáhl -však papež Pius II. a přiměl francouzskéhc z angličtiny (Bums, Yeats). tak í z ruštiny (Šči- na School of Drama, Hut No. 11, University of NSW.
krále Ludvíka XI., aby návrhy Jiříkovy odmítl pačev).
Kensington, vjezd z Barker Street.
Místo nich nabídl francouzský král Jiřímu z Podě • Sochař a řezbář Jakob Teplý se narodil 24. 7. 1729.
Pořad: 1. zprávy odstupujících funkcionářů,
brad, že uzavře přátelskou smlouvu o spolupráci, y Jeho díla jsou umístěna v Pardubicích a v Ledči
2. volby nového výboru,
níž se zavázal zachovávat přátelství s českým krá nad Sázavou.
3. společenský večer s občersevením a
lem. Přátelská smlouva krále Jiřího s Francií o mí • Pro osobní vývoj í pro vědecké dílo Josefa Kon
filmovým pořadem.
rovém soužití evropských národů je datována 18 stantina Jirečka nesmírně důležitě Je to, že se ne
7. 1464.
zabýval vědou ve své ro d n ě první, nýbrž že navázal
• Vlastimilovný sedlecký opat Jindřich Snopek s na tradice dvou generací, a to n a tradicí v slavi
Milí přátelé, přijďte mezi nás !
vytkl za svůj životní úkol pozdvihnout kdysi slavný stických studiích převážně historického a kulturně
Najdete
nás velmi lehce. Naše adresa je:
sedlecký klášter z prachu a ponížení. Nádherný politického rázu. Jeho děd po matce, P . J. Šafařík,
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
chrám, vystavěný v létech 1280-1321 a husity r byl jedním z Mavních představitelů slovanské filolo
1421 spálený, ležel dlouho v sutinách. Snopek po gie v první polovici 19. století, a také v rodně Jeho
38 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
volal k jeho přestavbě, jež trvala až do r. 1707 otce se pěstovala věda o Slovanech s láskou í úspě
(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Pavla Ignáce Bayera. Snopkovo jméno a jména osví chem. Jirečkův otec Josef Jireček i jeho strýc HerTelefon 606-0904.
cenského plaského preláta Evžena Tyttla a přede menegild prosluli hlavně studiemi slovanského a
vším Václava Vejmluvy ze žď áru jsou nerozluční českého práva. Josef Konstantin Jireček se narodil
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
spjata s tvůrčím růstem fenoména české barokn: 24. 7. 1854 a již ve svém dvacátém roce vydal jednu lední do 10 hod večer a každou neděli od 10 hod.
gotiky J. B. Santiniho-Aichla. Opat Snopek, který z nejstarších památek starého srbského písemnictví idop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
zemřel 19. 7. 1709, patřil k těm, kteří se snažili c “Typikon Sv. Sávy pro klášter v Studenic!’’. Vy pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
navázání na národní předhusitskou tradici. Byl hi vrcholením a souhrnem jeho prací týkajících se Srbů pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
storikem, který se projevil aktivně ve všech sférácl jsou jeho “Dějiny Srbů”’, první a dosud nejlepší dílo váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
národního a kulturního života, hlavně pak jako vel tohoto druhu v historické literatuře. Od r. 1879 dlel říme “po našem’’ — jistě si u nás pochutnáte.
ký stavebník současné doby.
Jireček v Bulharsku jako sekretář ministra osvěty,
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
• český cestovatel a etnograf Emanuel Fait se na jako ministr osvěty, jako ředitel Národní knihovny
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis'
rodil 18. 7. 1854 v Berouně. Cestoval po Kavkazu a jako předseda Osvětové rady. Z tamního svého
střední Asii a Africe.
pobytu vytěžil rozsáMé dílo Cesty po Bulharsku. Ro nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších1
• 18. listopadu 1916 byla poprvé uvedena v Národ ku 1884 se vrátil do Prahy, aby přijal universitní odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
ním divadle v Praze opera Karlštejn hudebního skla katedru obecných dějin. Od r. 1893 působil na uni
telefon 728-1170.
datele Vítězslava Nováka. Podrážděná úzkost o Sme versitě vídeňské jako profesor slovanské filologie
tanu, k jehož glorioře utrpení přidala válečná léta a starožitností.
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Kam turisté nepřijdou

A D E L A ID E

Zážitky
Mi r ka
Fi dl er' a
zachytil a zpracoval Bohouš Mašin

Nelze říci, že by letiště, v Nandi mohlo svou roz
lohou konkurovat- velkým evropským letištím, ale
přistávají tam i ta největší letadla. Místnímu provo
zu pak vyhovuje plně,. stalo se důležitým pojítkem
místních obyvatel se světem.
Ihned po vyjití z letištní haly jsem spatřil hlou
ček asi 20 domorodců z kmene Mota nedaleko star
šího náklaďáku. Byla to uvítací skupina, která, ne
trpělivě očekávala hosta :— mou maličkost.
Ještě před rokem by cesta do vesnice Draiba v
provincii Nadroga trvala dva dny. Jediný přístup
totiž byl po řece a dopravním prostředkem byl hrubý
prám, zhotovený z kmenů stromů. Letos jsme jeli
po silnici. Nepředstavujte si však betonku na Zbraslav,
ale ať již byla jakákoli, byla to přece jen silnice,
a tak za pár hodin drkotání v náklaďáku jsem již
měl na krku věnec z čerstvých květin, předaný mi ná
čelníkem kmene panem Severe Toutou.
Přestože to vláda na Fiji myslí se školstvím váž
ně, a i v odlehlých končinách staví školy s výukou
hlavně v angličtině, mluví starší generace stále ještě
domorodými jazyky. Byl jsem tedy plně odkázán
ha překlad z úst své manželky, dcery náčelníka
kmene. Jejím prostřednictvím jsem se dozvěděl, že
se na moji počest chystá hostina.

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

National Bank
3O0-P-78S5

ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ V ADELAIDĚ

Muži porazili statné dobytče a rozvěsili rozporco
vané Kusy masa na háky, aDy se aaio lépe odaěiit
oa kosti. -Tuto práci vykonávaly ženy. Podivil jsem
se zručnosti před kterou by se musel mnohý řezník
v Sydney sklonit, pozoruje obratné zacházeni s bam
busovými nožíky v rukou místních žen. Rozsekané
porce byly pak uloženy do různých druhů místního
i dovezeného koření. Muži zatím vykopali jámu v
zemi a vystlali ji listím. Maso, nakladené do jámy,
se přikrylo banánovým listím a kameny. Na povrch
pak vesničané nakladli palivové dříví a takto při
pravenou hranici zapálili.
Mezitím dorazili další hosté, příslušníci sousední
ho kmene. Náčelníci si spolu vyměnili 'řambua (pří
věšek se žraločím zubem) na znamení přátelství,
ostatní hosté složili své dary uprostřed vesnice na
zem. V dlouhé řadě tu stály hromady látek, rohoží,
krabic se sušenkami a nádob s petrolejem. Přestože
každému z hostitelů náležel patřičný díl, nedotkl se
nikdo svého daru až do ukončení slavnosti, která
trvala téměř dva dny.
Hosté i hostitelé zasedli proti sobě v. řadách pod
přístřeškem ze stromové kůry a banánového listí..
Místní, ženy pak kladly na zem mezi hodovníky
první chody jídla. Ke slepičí polévce se príkusuje
tapioka, podobně jako u nás chléb. Jsou to vařené
hlízy, chutí i tvarem připomínající. naše brambory.
Místní káva, odvar z kořene rostliny Jagona, uhasí si
ce žízeň, ale při nadměrném požití může současně způ
sobit pocit dokonalé opilosti. Pečené maso se ovšem
zapíjelo pivem, pro kteroužto příležitost zakoupil ná
čelník kmene asi třicet beden po čtyřiadvaceti ple
chovkách.
K večeru přišel tanec. Starší ženy předvedly za
zpěvu shromážděného davu lidí své vystoupení oble
čeny do tradičních krojů. Mladší příslušníci kmene
se však dlouho neudrželi, přivlékli pečlivě opatrovaný
benzinový motor s elektrickým dynamem, -které až
do rána dodávalo dostatek proudu. elektrickým ky
tarám, zesilovačům s amplióny, prostě “hafi, hafi”.
Mladí pak celou noc hráli a tančili “Rock’n Roli’’ Na
rozdíl od starší generace ze srdce Evropy přijímali
starší příslušníci kmene tuto změnu celkem kladně,
ba naopak, považovali tento druh hudby i tance za
svůj vlastní. Uznal jsem, že mají vlastně pravdu,
i když se v přestupní stanici (v Americe) k tomuto
folklóru -jaksi přidružila elektronika.
Teprve k ránu se unavení tanečníci odebrali do
svých bura, což jsou bambusové chýše, kryté stře
chou ze suché trávy. Spí se na rohožích domácí
výroby, kladených na zem v tomto jednoduchém
obydlí. Polštáře, vyplněné chmýřím z palem, připo
mínaly naše péřové, duchny, byly daleko pohodlněj
ší než australské pytlíky vycpané odpadovou drtí z
gumárenských závodů.
Během svého pobytu ve vsi jsem měl několik debat
s místním náčelníkem, jehož starostenský. titul zněl
mým uším jako Kurana. Řekl mi, že se místní do
morodci považují původem za Afričany a že tvoří
asi polovinu obyvatelstva. Druhá část se skládá
převážně z Indů — přistěhovalců, kteří jsou svým
způsobem již vychytralí, což se naučili od Angličanů,

PRVOTŘÍDNÍ
TÉŽ
V

XXX. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU V ADELAIDĚ

se koná v neděli 15. července 1979 v 7 hodin večer
v místnostech Národního domu, 51 Coglin St.,
Brompton.
Nesejde-li se dostatečný počet členů v stanovenou
hodinu, koná se valná hromada o hodinu později,
tj. v 8 hodin večer, za každého počtu přítomných.
Hosté vítáni.
Za odstupující výbor: A. Trávníček, jednatel,
Ludo Sýkora, předseda
£

československý klub v Adelaidě

\
i

pořádá v sobotu 21. července 1979
v 8 hodin večed v Národním domě
ANENSKOU

ZABAVU

Hudba Jirky Čermáka * Tombola
Vstupné $ 4.00
Různá teplá í studená jídla k dostání z klubovní
kuchyně. O pití všeho druhu postaráno.
Všechny krajany srdečně zve
Vvbor Čs. klubu v Adelaidě
a snaží se obchodovat se vším, i s pozemky, ačkoliv
jim v tom některé předpisy brání.
Byl jsem také přítomen jednoduchému soudnímu
jednání, kde se trestala krádež bedny s pivem.
Na rozdíl od jiných soudů byl zde nezvykle logický
zákon; čím bohatší je viník, tím přísnější je trest.
“Zámožný člověk již nepotřebuje krást, protože má
všechno, co potřebuje” , vysvětlil mi předseda sou
du ,můj tchán. V tomto případě přišla bedna piva
zmíněného zloděje na tři koně, které — po doznání
viny — okamžitě přivedl a předal tribunálu.
Můj odjezd z vesnice byl stejně veselý a snad
hlučnější než mé uvítání. Muži i ženy se navzájem
shazovali do jámy, vyplněné mazlavým blátem. Po
stižený se musel jít okamžitě vykoupat do řeky, kde
si po vykonání očisty pokryl obličej barvou, prý na
počest bílého hosta. Nemohl jsem přijmout všechny
dary, které mi domorodci přinesli. Při pomyšlení na
australské celníky jsem se především zřekl velikého
množství kokosových ořechů, v lese nasbíraných
ananasů i jiného divokého ovoce.
Musím se přiznat, že mi při loučení bylo smutno.
Přijal jsem tedy ochotně pozvání k další návštěvě
tohoto nezkaženého koutku země, kde se dravost
tak zvaného pokroku omezuje na pár plechovek s
pivem-a elektrické kytary.

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLfČKY,
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAáLIKY

S€ D O S T Á N Í

PRAVÉM

čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
15. 7.: Básník milování
22. 7.: Magazín hudby a informací
29. 7.: Miroslav Horníček

MLAD- k r m e n é k a c h n y , k u ř a t a

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Líd,
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Líd.
3 2 6 Bigh Street, Kew, Vic

Tel. 0 6 f 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
VÉLKY

V Y B E R

ja k o st n íh o m a sa a u z e n in v še h o d r u h u

-íe-
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ZLOBÍ
VÁS
OČI ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od
OPTÁ

Sociální Zabezpečeni
pomáha Lidem Můžeme Pomoci
Vám?

O P T O
Capitol House, 111 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky i
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

|

MR. B. SIDERIUS,
člen profes. Society of Naturopaths,
zahájil praxi — léčení přírodními prostředky —

na adrese: 29 Munro St., East Kew, Vic.
Sjednání návštěvy osobně denně

i mezi 6. a 7. hod. več. nebo tel. na č. 859-2951.
<

Mluvíme česky a slovensky.
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Nový Stoppard

Ministerství Sociálního zabezpečeni pomáha mužům, ženám a detem řadou ■
peněžních podpor, přímyrn poskytováním služeb a pomoct organisacím.
Když myslíte, že Sociální zabezpečení múze ván pomoci jednou z podpor
nebo služeb, které jsou naznačene v tomto ohlášení, dejte se do styku s našimi
úřadovnami. Adresy'a telefonní čísla úředních m ístností Ministerstva sociálního
zabezpečeni jsou k nalezení v části telefonní knížky věnované orgánům federální
vlády.
službu, která" pomáha lidem,
kteříú razem nebo duševnou
nebo tělesnou n e m o cí se
stali neschopným i práce.
Služba je zaměřena na
osoby v širokém rozm ezí
pracovního veku, kterým
rehabilitace múze v značné
míre pom oci. Je k disposjci
taky hospodyním a osobám,
které jsou v normálním
zam ěstn án í

PLATBY

Tyto organisace zajistújí
• byty a dom ovy pro
pnstárlé
• společenské m ístnosti
pro starsi občany
• dodávky teplých jídel
osobám připoutaným k
loži
• v ý u č n í dílny, therapeuticke tělocvičny,
specielní v ý ro b n í dífny
a u b yto vá n íp ro duševně
nebo telesne postižen é
osoby
•sk o lk y^
• rodinne programy
doh lížen í d ě tí během
dne, ve vyjím ecních
případech a v m im o
školních hodinách

Jiří Sýkora
Nárok na pensi, podpory a
Přední britský dramatik (českého původu) Tom
príspevky S ociálního za b e z
Stoppard se ve svých divadelních hrách zabývá esopečení m ohou mít
ténckým i tém aty iluze a reality. Mezi hry, kterými
•' rodiny
se proslavil, patří “Akrobati’’, “Travestie’’, “špinavé
• pristárlé
prádlo” a daiši. Letošní úspěšná Stoppardova hra
• nezaměstnaně
se jmenuje “NOC A DEN”, v níž se staví na obra
• invalidy
nu tisku a svobody projevu. Tato nová Stoppardova
• nem ocné
hra byla již v Londýně jmenována nejlepší hrou
• vdovy
roku a v několika týdnech bude mít premiéru v New
• svobodné rodiče s
Yorku.
Příběh hry “Noc a den’’ se odehrává v Africe,
dětmi
kde se několik západních korespondentů pokouší
• osoby'pecujíci o sirotky
poctivě informovat veřejnost o tamější občanské vál
nebo postižené deti
ce. Korespondenti zastupují světové tiskové agentury,
M in iste rství sociálního
které mají všechny možné chyby — především touhu
zabezpečeni poskytuje
po senzačních zprávách.
finanční pom oc celá řade
Stoppard ve své hře vyslovuje názor, že veškerá
.M in isterství sociálního
org an isa cí sloužících
ta senzačnost nijak nesnižuje skutečnost, že západní
zabezpečeném á v provozu
veřejnosti.
agentury a jejich korespondenti chtějí především
F ed e ráln í re h ab ilitačn í
pravdivě informovat veřejnost. To je sam ozřejmě vy
sloveno prostřednictvím jednajících postav, včetně
vynikajícího reportéra britského listu, původem
Australana, kterého hraje britský herec JOHN THAW,
Většina úřadoven M inisterstva sociálního zab ezp ečen í je zapojena specielním i linkami na
jenž k tomu poznamenává:
T e le fo n n í překladatelskou službu.
“Nejsem zahraniční korespondent. Zahraniční ko
Úřadovny zapojené na tuto m nohoíečovou službu jsou na následovních adresách;
respondent je někdo, kdo žije v zahraničí a do
pisuje obvykle ve formě úvahy, která neobsahuje
žádná nová fakta. Já jsem ve skutečnosti hasič.
N.S.W.
VIC.
S .A.
QLD.
Přihlížím požárům. Nepíšu prózu, ale zaznamená
Brisbane
Liverpool
Adeiaide
Bankstown
Saltarat
Moonee
Ponos
vám fa k ta . . .’’
Bern
Maniy
áe-na igo
Blacktown
M orweii
Tento “reportážní hasič” , jak se sám označuje,
Campbelltown
A.C.T.
Oakleiqh
Bondi Junctior
Maroubra
tSOx hi;!
říká ve hře později velmi jasně, jak se dostává k
Elizabeth
ivlamckviiie
Burwood
vembenve:
Peninsula
Canberra
faktům. Ověřuje si, co se stalo, a pak to jednoduše
Morohet! Vale
Campbelltown
Mt. Druin
Prahran
oznámí své tiskové kanceláři.
Mt.
Gambier
Newcastie
Ja^oe
n
o
n
g
Prest
on
Carinqbah
N.T.
Herec John Thaw říká:
Port Adeiaide
Parramatta
Chatswood
-oo tscra v
Richmond
Darwin
“Tady mám sdělení od svého šéfredaktora. Nebylo;,
Port
Lincoln
Penrith
St. Kilda
Crows Nest
^eeiong
m i jasné, ale pak jsem pochopil, že skutečnou zprá
Redfern
Port Pirie
Sále
Dee Whv
u'eorov
Whyalia
vu najdu po čtyřech mílích jízdy po silnici. Mám rád
Hyde
SheDDarton
Greensoorouo'''
Fairfielď
Sydney
Hamiiton
takové zprávy . . . Éíká se o mně, že dovedu dobře
Sunshine
Hornsby
W
.A.
Woilongong
Wangaratta
Hurstville
dvě věci: přijít na kloub tomu, co se děje a ode
Horsham
Warrnambool
Leichhardt
M
elbourne
slat své agentuře včas hotovou zprávu. Možná, že
M iittura
Werritoee
nestačí, aby byl člověk nějak zvlášť pyšný. Když
se m i to nepovede, tak se nic nestane; ani zemi,
o které píši, ani mojí agentuře; ale jak říkám, na
psat včas pravdivě o tom, co se stalo, to je moje
hrdost. A tak bych rád věděl, na čem záleží tobě,
čeho si ceníš na tom, co ty děláš, a proč ohrnu
ješ nos nad mojí prací?’'
Tom Stoppard proslul mistrným zvládnutím anglic
SS56-284-69CZ.
kého jazyka, vtipem, slovními hříčkami a celou šká
lou literárních triků, které v jeho případě hraničí Inzerát došel v tomto znění ve formě štočku, jehož pravopisné chyby nemáme možnost opravit. HD
s kouzelnictvím. V této hře píše prostým, strohým
jazykem.
“Zcestoval jsem celý svět. Lidé se k sobě dove
Hrdinové nové hry “Noc a den” vyslovují svoje položit život. Kde je to místo, táže se, na které
postřehy o tisku tak, jak jej znají ve Velké B ritá stránce m á být zpráva o tom, že korespondent zemřel dou chovat nelidsky. Ale tam, kde se o takových či
nech mlčí, tam je to horší. Fakt. Informace — zprá
nii a v celém světě. Jeden z korespondentů je za za svobodu projevu?
Britský dramatik Tom Stoppard, který začínal jako va — přináší světlo. Informace sama je víc než co
pokusu o získání informací pro svou zprávu zabít.
Ženská postava v Stoppardově hře se ptá, na kte novinář, odpovídá na tuto otázku prostřednictvím jiného. Světlo. Na mou duši, nevím co víc k tomu
říct.”
rou stránku novin se dává zpráva o tom, zač stojí jedné z postav své nové hry:

ORGANI SACE

REHABILITACE
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ZPRÁVY S. K. SLÁVIA MELBOURNE

Dne 17. června zemřela v New Yorku po delší ne
moci Mimi Kohoutová, rozená Gruenwaiaová, man
želka komika Járy Kohouta. Bývala primabalerínou
a sólovou tanečnicí v Národním divadle v Praze, v
Olomouci (kde tančila s E. Borovanským, který se
později proslavil v Austrálii), v pražské Aréně, ve
Švandové divadle a v divadle U Nováků (dř. Osvo
bozeném). V r. 1948 odešla s manželem a 3 dcera
mi do exilu, nejprve do Německa, pak do Paříže a
nakonec do USA.
♦ — V Melbourne zemřel ing. F. čapek, který strávil
řadu válečných let v německém koncentračním tá
boře. V Austrálii, kam odejel s rodinou po r. 1948,
vybudoval pěkný strojírenský podnik.

SLÁVIA — GEORGE GROSS 1 :2 ( 1: 1)
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^ESKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE

uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KHz
11. 7.: Zprávy. Hudba k poslechu a odpočinku.
Připravil V. Soust
18. 7.: Zprávy. Cellový koncert A. Dvořáka.
Připravila J. Rojerová

tnavia ucrpě±a opět porážku a to na viascmm hřiš
ti. V zapase ji prunasieaovaia smůla, aie to nem je
mne vysvětleni zoytečne prohry. Mužstvo proaeiava ktizi, uoufame, že jtu dočasnou. — Po siaosím
začatxu se tym Slavie rozehrál, v 31. minuté B.
Munaghan sxorovai a Siavia měla převahu v poli.
u m vetší sprcna pro mužstvo se dostavna za pou
hých pět minut, Jtdyž při jednotlivém útoku hosti
SLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
siavistiCKý oramtár vyběhl daleko z orány a útoč
ník soupere ho prekopi a získal snadnou branku. V
uslyšíte na téže stanici
minuté to byi opět slavistický brankář, který da
každou neděli od 7 do 8 hodin ráno.
roval soupeři lacinou branku. Od té doby Siavia tla
čila George Cross až do konce zápasu, ale výsled
kem byly jen dvakrát nastrelená tyč, dvakrát břev
no a ■několik promarněných příležitostí skórovat.
Druhá mužstva hrála nerozhodně 1 : 1.
VALNÁ HROMADA
22.
kolo Státní ligy bylo přeloženo na sobotu 14.
ČESKOSLOVENSKÉHO SDRUŽENIA VO VIKTORU
ZEMŘEL LOUIS CHIRON
července. Slavia bude hrát opět proti George Crossu
sa konala 22. júna 1979 v miestnosti Čs. sokolského a to na stadiónu v Olympie Parku. V sobotu 21. čer
V Monte Canu zemřei ve věku So iet jeden z nejnárodného domu v Melbourne. Po správach funkcio vence se utká s Hakoah na hřišti v Middle Parku. slavnějších světových automobilových závodníků tři
nárov a udelenia absolutória odstupujúcemu výboru
V. F. cátých let (sportovní dráhu však zakončil až v r.
1965) Louis Chiron, jehož jméno je úzce spjato s
zvolila valná hromada toto vedenia na ďalšie ročné
kdysi slavnými automobilovými závody Masarykova
údobie: predseda Ján Viola, 1. miestopredseda ing.
"NA TY LOUCE ZELENÝ" V MELBOURNE
OKxuhu v Brně. Louis Chiron, který se nikdy netajil
Jar. Hlávka, II. miestopr. J. Royerová, jednateľka
České ochotnické divadlo uvedlo na scénu poprvé tím, že Československo miluje, stal se jako jediný
S. Richtrová, pokladníčka H. Horváthová, členovia
výboru: O. Mikulčák, A. Slabík, J. Došlík, F. Vozá- za své dlouholeté činnosti operetu. Byl to odvážný- třikrát vítězem Masarykova okruhu, vyhrál celkem
bal, V. Vodička, J. Vondruška, M. Dušková, J. Ská pokus, který zasluhuje zvláštního ocenění. Volba 16 Grand Prix i celou řadu dalších významných zá
byla šťastná. Opereta, která mnohým z nás, kteří vodů.
lová, J. Janeček a E. Honkyš.
jsme ji už kdysi v Praze viděli, nevymizela za ta
dlouhá léta z paměti — už její název nás přilákal.
Ve vzpomínkách ožily melodie i postavy. Důkazem
SOKOL MELBOURNE
J. MALEČEK SE ZOTAVUJE
konal 4. července řádnou valnou hromadu, která mě velkého zájmu bylo naplněné hlediště při obou před
18.
června
se v New Yorku dožil 76. narozenin
la důstojný průběh a na další období zvolila toto staveních.
jeden z našich nejslavnějších sportovců třicátých let,
Naši
ochotníci
se
opravdu
činili.
Role
byly
zčásti
vedení: starosta F. Vozábal, místostarosta K. Gráf,
dlouholetý kapitán čs. hokejového národního mužstva
jednatel V. Soust, pokladník J. Kadaně, zapisovatel- obsazeny nám dobře známými herci: V. Novák vy Pepa Maieček, který stále ještě figuruje mezí nejka M. Dubová, vzdělavatelka M. Tůmová, zábavní tvořil věrný obraz statkáře Skalického, hajný šté- iepšími čs. střelci na hokejových šampionátech. Ten
referent V. Ambrož, tiskový referent V. Soust, hudeb tivec v podání K. Gráfa nemohl být lepší ani v po tokrát však jeho přátelé neměli příliš důvodů k osla
ní ref. L. Petrnoušek, matrikář J. Schoenpflug, správ dání profesionála, M. Voborská a H. Tomanová se vám, neboť několik týdnů předtím zemřela Pepovi
ce Národního domu J. Petráň, hospodář L. Močička, dobře přizpůsobily typům venkovských žen, baron jeho manželka Bedřiška. Pepa Maieček dostal z toho
členové výboru J. Knob, J. Kopecký, V. Novák a Gustav Horovič — R. Christl — byl mimořádný. těžký srdeční záchvat a dlouho zápasil dokonce se
R. Ondřich, knihovnice M. Voborská, náčelník J. Opereta nás ale seznámila s mnoha novými herci, smrtí. Zdá se však, že se tento čestný předseda
kteří hráli s našimi ochotníky prvně nebo podruhé,
Tůma, náčelnice V.šustková.
a kteří nás svými výkony velmi mile překvapili. Svazu čs. sportovců v zahraničí pomalu zotavuje.
Byla to H. Maslaníková — svým pěkným zjevem a
milým hlasem, V. Chaloupka, který, jak se zdá,
ČS. SOKOLSKÝ NÁRODNÍ DŮM
TAJCNÁR DO ŠVÝCARSKA ?
necouvne před ničím: hraje, zpívá, cvičí a snad
497 Queensberry St., North Melbourne
by i baletil, V. Ambrož v roli profesora Balvínka
Bývalý obránce čs. hokejového národního mužstva
je otevřen k neformálnímu posezení každou neděli svým hereckým výkonem skutečně překvapil a dou a Slovanu Bratislava Rudolf Tajcnáx je v těchto
— k hraní šachu, v karty, stolního tenisu či k jinému fám, že ho budeme mít možnost vidět na jevišti dnech středem pozornosti švýcarských sportovních
pobavení v krajanském prostředí. V poledne tam častěji. M. Soustová upoutala pozornost svým pěk novinářů. Tajcnár, který se v r. 1977 nevrátil do
můžete obědvat, odpoledne mít kávu a zákusky. V ným zpěvem a š. Puček — to byl skutečný nad- Československa a požádal švýcarské úřady o právo
druhém sále se koná tanec — odpolední čaj.
lesní! Baletní vložky Milušky a Andělky Křepčí- asylu, hrál dvě sezóny “v líhni” mužstva a m a š to kových přidaly svými ladnými pohyby představení kanadské profesionální ligy NHL Philadelphia Flyers.
V neděli 15. července budou připraveny k obědu mnoho půvabu. A tak zvaný “lid’’, zelená chasa, v týmu Maine. Jelikož mu — na rozdíl od Václava.
VEPŘOVÉ HODY se vším, co k nim patří.
dudák, děti, vytvořili svojí přítomností atmosféru Nedomanského — kanadský styl nevyhovuje, zamýšlí
velké scény, a přispěly k celkovému výbornému dojmu se vrátit do Švýcarska. A zde má o něho zájem —
Každý pátek od 7. hodiny večerní se v Národním -z představení. Mnohým z nás budou v hlavě dlouho
stejně jako už před 2 roky — mužstvo jíhošvýcaiskédomě učí děti starší 6 let česky.
znít známé melodie, které s herci obětavě nacvičila ho dvojměstí Ambrio-Piotta. Tehdy však m S Tajcnár
L. Nováková. Děkuji za příjemné chvíle při celém po útěku z ČSR automaticky na 18 m ěšců zastavenou
představení.
Jana Tůmová činnost, tentokrát by ve Švýcarska u m ís í h r á t jako
Řízky — omelety — palačinky — bramboráky
“cizined” . Mužstvo Ambri-Piotta. je h o ž trenérem se
YOORALLA SOCIETY OF VICTOŘI A
znovu stává bývalý Sparťan. exulant Jirka Křen,
BOLERO—BAR
10 Queens Rd., Melbourne, 3004,
však už má ve svých řadách dva přípustné cšzžnee.
která slouží v současné době více než 3.000 invalidních dělá však vše pro to, aby byl R iala Tajcnár pova
CENTRE — PLAZA
dětí, zahájila akci k získání finančních prostředků, žován za domácího hokejista. K torna však je za
Lt. Bourke St. (Chinatown)
které se mohou zúčastnit celé rodiny — “Golden potřebí — i když zde má právo asylu — IS-měšční
Families 1980”. Hledá ve Viktorii aspoň 100 rodin, pobyt ve Švýcarsku. V jihcšvýcarskán Ansbri-Piotta
— 29 metrů ze Swanston St., Melbóurne-City
které se zaváží, že se pokusí vybrat na darech pro dělají tudíž vše, aby Tajcr.ár;vl dali přece jea do
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
Yooralla Society nejméně $ 1.000. Jména těchto ro hromady ten 18měšční pobyt na švýcarské půdě a
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
din budou zapsána do zvláštní “Zlaté knihy” a pro on mohl oď podzimu oblékat dres Hubu. Mužstvo
V neděli zavřeno.
ty, které vyberou vysoké částky, budou připraveny Ambrio Ambri-Piotta sice letos po mastia letech se
odměny: 1. cena cesta do Evropy pro 4 osoby, stoupilo do 2. ligy, vedení kluba i trenér Jirka Křen
Parkování aut naproti
2. cena osobní auto, 3. cena 2týdenní pobyt pro 4 však věří, že by š s pomocí Radly Tajcnáxa vybo
Vzorně Vás obslouží
Břeťa a Anna
osoby na queenslandském Zlatém pobřeží atd. Podrob jovalo návrat do nejyyšší švýcarské hokejové soutěže.
né informace: tel. 26-3731.

FILATELIE

:

Prodám sbírku 669 čs. ■
obálek prvého
dne;
1947-1970 (téměř komp-:
letní) v 5 albech za
$ 290.00. Volejte (Melb.) i
82-3762 (večer).
■
V minulých asi 2 měsí

cích se dotazovalo několik
čtenářů na reportérku
melboumské televizní sta
nice “O” Janu Wendtovou.
Sdělujeme tedy i ostatním
že je dcerou Karla Wendta
z Hlasu domova.

Pramalí se . . .

SOKOLSKÁ KAPELA "VRABČÁCI”

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

“Co říkáš hokejovém mistrovství světa v Mosk
vě”, píše mí jeden známý z Československa a po
kračuje: “My jsme v té prohře 1 : 11 čuli hned
nějakou čertovina a tady to máš. Výsledek by
neměl blatit, protože Sovětů bylo NA LEDĚ
ŠEST!"'
Pak informátor připojuje fotokopii zprávičky z
čs. tisku z doby světového šampionátu, kde se do
slova píše:
Ve volných chvílích sborně

V úterý zase sbomá navštívila dům a muzeum
V. I. Lenina. Zde hokejisté napsali do pamětní
fenihv: “Bvli jsme v době mistrovství světa a
Evropy u ÍLjiče, LENIN JE VŽDY S NÁMI!"
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Čs. košíkáři domů bez medaile
SSSR PO OSMI LETECH MISiREM EVROPY

Karel Janovský
První cs. fotbalová

iiga ročníku 1978 — 1979

Rekordy dramatické sezóny
Málokterý ročník 1. čs. fotbalové ligy v její téměř 55lefé historii měl tak dramatický závěr jako ofi
ciálně 49. vydání této nejvyšší čs. fotbalové soutěže. Vždyť ještě několik kol před závěrem byla vět
šina ze 16 účastníků ohrožena sestupem a ještě před posiedním kolem nebyl znám ani mistr ani
oba sestupující. Zatímco ostravský Baník ztratil v posledním kole bezbrankovou remizou v Prešově
s domácím Tafranem důležitý bod, vyhráia Dukla doma na Julisce nad Teplicemi 5 : 0 a stala se podesáié fotbalovým mistrem Československa. Pražská Dukla spolu s brněnskou Zbrojovkou (neúspěš
ným obhájcem mistrovského titulu) jako jedini doma za celou sezónu 1978-79 neprohrály.
Naopak na
hříšti soupeře nepodařilo se vyhrát třem týmům: Trnavě, plzeňské Škodovce a sestupujícímu Tatranu
Prešov.

Přeborník republiky — Dukla Praha —, který
po jednoroční přestávce strhl Konečně vítězství na
svou stranu, méi daleko nejiepší útok, když nastřílel 65 gólů, o 10 více než brněnská Zbrojovka. Oba
tyto týmy — Dukla a Zbrojovka — “dodaly’’ také
střelecké krále, neboť o střelecké prvenství se dén
Zdeněk Nehoda z pražské Dukly s Kariem Kroupou
z Brna, kteří vstřelili po 17 brankách.
Za celou sezónu padlo ve 240 mistrovských zápa
sech 650 branek, což je průměr 2,71 gólu na zápas
(loni 2,66). Nejčastějším výsledkem bylo 1 : 0 (37krát), 2 : 0 (33krát), 2 : 1 (26krát), 3 : 1 (21krát) a
0 : 0 (20krát). 74 branek bylo vstřeieno z pokuto
vých kopů, 13 penalt zůstalo neproměněno. Po 7
pokutových kopech stříleli fotbalisté Bohemians,
ZŤS Košice a Trnavy, ani jeden zá celou sezónu
pouze Trenčín. V řízení ligových zápasů se vystřídalo
celkem 20 rozhodčích, z nichž většina bude pískat
1 příští sezónu. Předčasně do kabin poslali tito “su
dí” 7 hráčů, z těch nejznámějších dva hráče praž
ské Dukly: brankáře Netoličku a útočníka Vížka.

Do ochozů stadiónů přišlo na ligová utkání 1,613.000
diváků, nejméně za posledních 10 let, kdy v 1. lize
hraje 16 mužstev. Nejvíce fanoušků přišlo ve 28.
kole (81.500), nejméně ve 12. kole (30.000). Největší
návštěva na jedno mistrovské utkání byla na zápas
pražské Sparty se Zbrojovkou Brno (30.00Ď diváků).
Před jubilejní sezónou

v uaisKém Turíně skončuo 2u. června XXI. mistrov
ství Evropy v KOšiKove muzu, Ktere Dyio počne na
zoru ociDurniku nej vyrovnanějším, aie tane nejnervóznéjšim evropsKym šampionátem vůbec. Nikdo zde
nezůstal s čistým štítem, am noví mistři Evropy,
oasketoausté SSSR, kteři ve skupině prohráli se
spaneiy, v závěrečných bojích poaali však nejiepší
vynon a zaslouženě zvítězili. Ve finále zaoian avaKrat mužstvo Izraele (.v rozhodujícím utkáni o titul
mistra Evropy aO : 7b) a stah se centové podvanacte
preoormky starého kontinentu. P om ém ě nejlépe jim
ve im áiove skupině ještě odolávalo čs. družstvo, kte
ré se špatnou muškou připravilo o lepši vysieaek,
aie i tak prohra 66 : 71 bodům byla čestná.

Daleko horší střelbu méii však Čechoslováci ne
jen v utkám s izraelem, se kterým prohráli v n a 
staveném čase y3 : a4, aie především v důiežitem
střetnuti o bronzovou medaui s Jugoslávií, které pod
lehli naprosto zbytečně o 7 bodů. Technicky byli
vyborni, pod košem soupeře však nerozhodni a k
proměněni bodů potřebovali až třech čtyř pokusu.
Přesto si mysiim, že čs. tým je týmem budoucnosti.
V Turíně porazil Italy 74 : 68 a Španéiy 107 : 100 a
obsadil 4. místo, které jistě není neúspěchem, i
když znamená od posledmho mistrovství Evropy v
r. 1977 v belgickém Lutychu krok zpět; vždyť na
posledy získali Čechoslováci bronzové medaile. Třeba
však věřit tomu, že za 2 roky, kdy se mistrovství
Evropy hraje v Praze, zasáhne čs. košíkářské druž
stvo do bojů o medaile.
Poprvé ve své historii se mistrovství Evropy v
košíkové hrálo třífázově. Dvanáct účastníků bylo nej
prve rozděleno do tří skupin po 4 týmech a z každé
skupiny první 2 postupovali do finálové skupiny,
kde tedy hrálo 6 družstev a to každý s každým (i
když se vzájemný výsledek ze skupiny započítával
do závěrečných bojů). Po skončení této druhé fáze
hry ještě nebyl konec; prvá dvě mužstva konečného
pořadí (SSSR a Izrael) hrála spolu o titul mistra
Evropy, týmy na 3. a 4. místě (Jugoslávie a ČSR)
o bronzovou medailí.
Konečné pořadí mistrovství Evropy: 1. SSSR, 2.
Izrael (se 6 Američany), 3. Jugoslávie, 4. ČSR, 5.
Itálie, 6. Španělsko. — Soutěž útěchy: 7. Polsko,
8. Francie, 9. Řecko, 10. Holandsko, 11. Bulharsko,
12. Belgie.

Dne 12. srpna bude v ČSR zahájena jubilejní, pa
desátá oficiální fotbalová sezóna (do čs. statistik se
nezapočítávají válečné ročníky). V dosavadních 49
sezónách (první ročník byl sehrán v r. 1925 a jeho
vítězem se stala pražská Slavia) bylo v 1. čs. fot
balové lize sehráno 7.601 mistrovských utkání. Z
1. čs. ligy nikdy nesestoupila pražská Dukla a Slo
van, nejvíce ročníků však sehrála pražská Sparta,
která chyběla v nejvyšší soutěži pouze 1 rok. Sparťané také nastříleli v lize nejvíce gólů (1.106), o 75
více než jejich -kdysi velký letenský rival Slavie.
— Nejlepším ligovým střelcem historie čs. mistrov
ské soutěže je Pepa Bican, který dal 218 gólů, o 44
více, než Wiecek. Třetí místo patří Adamcovi (170)
a čtvrté kladenskému F. Klozovi (dal 168 branek).
Josef Bican drží také oficiální střelecký rekord se
DEBAKL TERÉNNÍCH MOTOCYKLISTŮ
zóny. V období 1946-47 vsítil 43 branek, o gól více
V rakouském Waitra se jela sedmá (poslední jízda než Vojta Bradáč (42 — v sezóně 1935-36) a Tonda
mistrovství Evropy v motokrosu, která určila s de Hájek (35 gólů). V jednom ligovém zápase nastříleli
finitivní platností všechny držitele zlatých medailí 3 fotbalisté po '7 brankách: Slavisté Bican a Horák
pro rok 1979. Už letmý pohled na nové mistry Evro a Sparťan F. Hájek. Rekordním vítězstvím vyhrála
py v terénních jízdách motocyklistů říká, že ČSR v sezóně 1947-48 pražská Slavia, která doma pora
(které ještě v posledních sezónách hrálo v tomto zila České Budějovice 15 : 1. Největší “fluktuaci”
JEDINÍ S PLNÝM POČTEM BODŮ
sportu významnou roli) vyšlo úplně naprázdno, do měli fotbalisté Čechie Karlín, kteří sedmkrát sestou
stalo takové k. o., jaké už dlouho nepamatujeme. pili z 1. čs fotbalové ligy, 10 mužstev hrálo v nej
Z 31 reprezentačních fotbalových mužstev, která
Roli, kterou hrálo ČSR, převzala Itálie, její jezdci vyšší fotbalové soutěži pouze jednu sezónu. .
bojují o 7 míst na příštím mistrovství Evropy r.
i stroje. Zda však je to pouze přechodný zjev nebo
1980 v Itálii (Itálie jako osmá postupuje přímo),
stagnace, těžko říci. Bezpochyby však nám na to dá
pouze ČSR je zatím s plným počtem bodů. V této
odpověď “Šestidenní motocyklová soutěž’’, experty
Viktorka Žižkov do divize
V. kvalifikační skupině byl sehrán další zápas, ve
označovaná za olympiádu motoristů. Už sice posled
NITRA A CHEB DO 1. LIGY
kterém Švédové porazili doma reprezentanty Lucem
ní “šestidenní" ve švédském Vaemane nezakončili
Týden po skončení nejvyšší čs. fotbalové soutěže burska 3 : 0 a tak momentální stav skupiny je tento:
čs. reprezentanti tak skvěle jako rok předtím (1977)
v Považskej Bystrici, přesto však vyhráli hlavní udělali i fotbalisté Národní ligy (druhé ligy) tečku 1. ČSR 3 zápasy, skóre 8 : 1, 6 bodů; 2. Francie
soutěž šestidenní — Světovou trofej — a obhájili tak za mistrovskými boji. Národní fotbalová liga, která 4 zápasy (8 : 5), 5 b.; 3. švédsko 3 záp. (8 : 5),
titul mistrů světa v terénních jízdách motocyklových má 3 skupiny (po 16 mužstvech), měla vcelku slušnou 3 b.; 4. Lucembursko 4 zápasy (1 : 12), 0 bod.
úroveň a neobešla se bez překvapení. Je jím i ví
družstev.
Čs. fotbalové národní mužstvo hraje na podzim
tězství Chebu v A skupině (české) před Příbramí zbývající utkání kvalifikace: 10. října doma se švéd
a Jabloncem. B skupinu vyhráli podle očekávání ském (ve švédsku ČSR vyhrálo 3 :1 ), 17. listopadu
fotbalisté Frýdku/Místku před Třincem, a na Slo v Paříži s Francií (doma vyhráli Čechoslováci 2 : 0)
V OLYMPIJSKÉ PREMIÉŘE S NORY
V minulých dnech předložili američtí pořadatelé vensku (v C skupině) se prosadila Nitra (před Ži a 24. listopadu doma s Lucemburskem (v Lucem
bursku 3: 0).
olympijských zimních her v Lake Placid podrobný linou a RH Bratislava).
pořad- olympijského turnaje hokejistů, kterého se
Podle stanov Čs. fotbalového svazu postupuje vítěz
může zúčastnit 12 reprezentačních týmů. Ty budou slovenské Národní fotbalové ligy Nitra přímo do 1.
Muži tentokrát lepší než ženy
rozděleny do dvou skupin, z nichž první dva budou ligy, zatímco vítězové A a B skupiny (Cheb a Frýbojovat o olympijské medaile.
dek/Místek) museli spolu bojovat o postup. V Chebu
ČSR VYHRÁLO MEZISTÁTNÍ ČTYŘUTKÁNÍ
Čs. národní mužstvo (skupina modrá) zahajuje na zvítězili domácí fotbalisté 3: 0, zatímco v odvetě
Banska Bystrice byla v posledním červnovém ví
olympiádě v Lake Placid 12. února utkáním s Nory; prohráli pouze 0 : 1, takže hrají příští ročník v 1. kendu dějištěm mezistátního lehkoatletického střetnu
!
čs.
lize.
o dva dny později hrají Čechoslováci s USA. 16. 2.
tí ČSR — Maďarsko — Rumunsko — Rakousko mu
s Rumunskem, 18. 2. s NSR a 20. 2. se Švédy.
Viktorie Žižkov, kdysi chlouba fotbalové Prahy, se žů í žen, které svými výkony příliš neoslnilo. Zatímco
V “červené skupině” hrají hokejisté: SSSR, Kana ; neudržela ani v Národní lize A (v druhé lize), kde čs. ženy mohou o tomto zápolení mluvit jako o de
dy, Finska, Holandska, Polska a Japonska.
j obsadila až 15. místo (horší byli už jen neratovští baklu (přispěla k němu svou neúčastí i dálkářka Nyg’ fotbalisté) a sestupuje do divize, tj. mezi kluby rýnová), čs. muži se stali absolutními vítězi, ovšem
I třetího stupně výkonnostní kopané).
ani jejich výkony by nestačily v blížícím se semifi
OPĚT ORLOWSKI S UHLÍKOVOU
nále Evropského poháru reprezentačních družstev.
čs. tabletenisový svaz (Ostrava), 3. Panský (VŠ
HLAS DOMOVA vychází čtrnácti denně .
určil oficiální pořadí nej Praha), 4. Pospíšil (Ostra
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
— Čs. tenisové družstvo (které bylo v Davisove po
lepších stolních tenistů a va), 5. Turai' (Havířov).
háru nasazeno) se v Paříži střetne v semifinále A
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
tenistek za uplynulé obdo 6. Štefko (Vítkovice) atd.
skupiny evropské zóny s družstvem Francie, které
Telefon (03) 428-5980
bí. V jeho čele jsou podle
ve čtvrtfinále vyřadilo Švýcary.
Ženy: 1. Uhlíková, 2.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
očekávání: Sparťan Milan Dubinová (Vlašim), 3.
— Vítězem 47. ročníku chodeckého závodu Praha —
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
Poděbrady se stal za účasti 59 chodců východní
Orlowski a Ilona Uhlíko Hrachová (Vítkovice), 4. Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13,- nebo
Němec Matem v čase 3:56,07 hod. před svým kra
vá (Voštová) z Orbisu 5. Šilhanová (Start Pra
ekvivalent v jiné měně. ' — Výši leteckého
janem
Galinou (3:56,49 hod.) a Čechoslovákem VaPraha. Pořadí mužů: 1. ha), a žižková (Vlašim).
příplatku sdělíme na požádání obratem.
ňousem z Dukly Banska Bystrica (v nejlepším čs.
Orlowski, 2. Dvořáček
— • —
čase vůbec za 4:02,53 hod.).

