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Ruský spisovatel a disident Vladimír IVÍaximov vě
ří, že si zapaci nepreje aernouracizaci ioveisis-eru
svazu. Zapaaxu viaay podle něho aavaji preonosi
"staDumm režimům", které nejiěpe siouži jejicíi
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER ODChodmm zájmům, btanuita, kontinuita trvám, je
důležitější nez základní charakter režimu,
nenoť
umožňuje
dlouhodobé
obchodní
plánování.
Ročník XXIX.
Melbourne 6. srpna 1979
Číslo 16.
Na Západě se zase vynořila teorie, že Sovětsky
svaz nemá navzdory ideologickým průpovídkám za
Vinen je hlavně pracující lid
jem na pádu kapitalistických států. Proč? Je na nich
závisiy technologicky, nutné potřebuje piody jejich
hospodářské zdatnosti. Jinými slovy, uznává, že je
samotné přežiti neschopně komunistické ekonomie
závisle na podpěrách, které mu poskytuje hospodář
sky úspěšný systém kapitalisticky, iteaiismus seDeČeskoslovenští občané se dovídali denně z vládní propagandy o nepřekona SSSR a Maďarsku se oče zájmu, řiká tato teorie, je silnější, než ideologické
telných hospodářských potížích kapitalistického světa, o růstu inflace, neza kávalo (viz též “ Matení přežvykování.
Panečku, tomu říkám “ konvergence’ ’ , což je zase
městnanosti, stávek, bídy atd. Nikdy nechyběl dodatek, že to se v zemi se so pojmů” v HD č. 14),. Pro
jiná západní teorie o tom, jak to všechno dohře do
cialistickým zřízením nemůže stát. Západ má skutečně vážné hospodářské pagační
vysvětlování a
padne. Zní takto: Východ se postupně demokratizuproblémy, které zasahují velmi rušivě do života lidí, jejichž reakce je proto ubezpečování, které násle je, posunuje se doprava; Západ se postupné sociaiičasto bouřlivá. Vzniklé problémy se však veřejně projednávají a hodnotí — dovalo oznámení o zdraže zuje, posunuje se doleva. Než řeknete “ švec” , vá
i za cenu, že veřejná diskuze může řešení v některých případech dočasně ní však dokazuje, že pře lečnici si leží v bratrském náručí.
ztěžovat.
Ale abychom se vrátili k teoriím nejnovějším.
kvapilo domácí obyvatele.
Zapřísáhly odpůrce režimu a režim sám se bezděky
Evropské komunistické vota. Inflace se v komu bude se jen dále zvyšovat
Zmíněná úřední zpráva
sesii ve společném bodě, který zaručuje détentu lé
země
jsou hospodářsky nistických zemích nedala rozdíl mezi životní úrovní říká, že se s okamžitou pe, než všeřešící SALT. Obojí, kapitalismus a komu
pozadu za vyspělými zá už ani oficiálně zakrývat, na Západě a v socialistic platností zvyšují ceny ben nismus, se shodly na tom, že morální a politické
padními státy a opožďuje ceny tam nepopiratelně kých státech.
zínu (super na Kčs 7.50 potřeby musí být podřízeny hospodářským. Oba dva
dospěly k názoru, že vlastně potřebují jeden dru
se u nich i vliv světových stoupají. Nebudou-li
se
Podstatné zvýšení někte za 1 litr, speciál na 6.50,
hého. V kostce: Západ neublíží Východu, protože by
ekonomických
změn, k tamní režimy snažit o rých cen a služeb v Česko normal na Kčs 6.-), o 50%
tím ublížil vlastním hospodářským zájmům; Východ
nimž došlo v posledním urychlené podstatné tech Slovensku, oznámené 20. že se zvyšují ceny všech neublíží Západu, protože by tím poškodil své.
desetiletí.
Problémy s nické zdokonalení, aby ne července vyhláškou Fede druhů paliv (kromě dře
Prima. Jenomže i tato teorie, vzniklá naroubová
energií a s přebytkem vyřadily z práce dosud rálního cenového úřadu, va) , že se odstraňuje ním jedné myšlenky na druhou, má svou slabinu.
pracovních sil po podstat pracující lidi nebo nebu nepřekvapilo pozorovatele cenové zvýhodnění dět Najmě tu, že zatímco Maximovův názor, založený na
trpkých ale konkrétních zkušenostech,, je už dnes, bo
ném technickém zdokona dou-li mít na technická v zahraničí, po předcháze ských oděvů, že se velmi
hužel, docela přijatelný, ten druhý sé opírá výlučně
lení téměř ve všech obo zdokonalení
prostředky, jícím veřejném zdražení v (Pokračování na str. 2} o ono příslovečné přání, které je otcem myšlenky.
rech hospodářského života,
Když se to tak vezme, není se čemu divit, Tonoucí
s nimiž se snaží Západ
se stébla chytá a Západ v této chvíli potřebuje ně
jaké stéblo, dopřejme si mírného vulgarismu, jako
M několik let a někdy
prase drbání.
dost bolestně vypořádá
Husákov režim chystá monsterproces proti obrancom ľudských práv. Dňa
Nedá se totiž říci, že by Carter v e Vídni nebo
vat, začínají teprve nyní
kdekoliv
jinde něco chřadnoucímu Brežněvovi vyklá
29.
mája
t.
r.
za
rozsiahlej
policajnej
akcie
zaistili
16
osôb,
všetko
to
Šenov
podstatně zasahovat do
dal z pozice síly. Stav západního světa, ve kterém
tamního hospodářského ži- Výboru na obranu nespravedlivo trestaných a podpisovateľov Charty 77.
mocenská váha stále ještě zaručuje Spojeným stá
Zo zaistených
potom zili existenciu štáio. Na tům vůdčí {»stavení, dává pramálo důvodů k vese
šiestich přepustili bez aké základe tejto obžaloby má losti. Inflace, stávky a hrozivý nedostatek pohonných
hokoľvek vysvetlenia. De súd
vyniesť
rozsudok látek podrývají jeho hospodářskou sílu. Ztráta ně
kdejší jaderné převahy a vyslovená méněcennost v
siati sú dosiaľ vo väzbe pod’Ia
českostoreaskebo sílách konvenčních ho pomalu staví do podřadného
V Československu právě vrcholí žně, v některých a režim pripravuje súdne
trestného zákona, čSánfeti postavení vojensky. Sovětské úspěchy v Africe a
částech — zvláště na jižním Slovensku a jižní Mo
pojednávanie
s
týmto:
98, odstavca 1. a d m f akutní nebezpečí zhroucení západních hrází v latin
ravě — už sice skončily, ale všude jinde ještě bri
Václav Havel, spisova trest straty slobody od ské Americe, které tam reprezentuje směsice nepo
gádníci a zemědělci šturmují a žňové komise zase
dají a hlásí úspěšná plnění plánu. Zemědělství je teľ, Dr. Václav Benda, jednoho do piatich, rofaiv. pulárních diktátorů, z něj dělá druhořadého hráče
v soutěží studené války — mírového soužití — dév popředí úředního zájmu.
matematik a predstaviteľ
Takto sa robili prfpraiy teniy (nehodící se škrtne).
Krátce přede žněmi uveřejnil londýnský odborný Charty 77, Jiří Dienstbier, k súdnemu pojednávaniu
A tyto slabiny jsou pouhá vyrážka, vnější znaky
časopis AGRA EURÓPA (č. 832 z 29. 6. 1979) za novinár
a predstaviteľ na začiatku júna. Neskôr intelektuální a morální hniloby, které jako obyčejně
svěcenou úvahu o současném stavu čs. zemědělství.
Charty 77, Otká Bednářo podľa priamych, neofi kráčí ruku v ruce.
Vedle popisu dřívějších výsledků zemědělského ho
Představte sí situaci, ve které jedna soutěžící stra
vá,
novinárka, Jarmila ciálnych správ z Prahy
spodaření, především loňského, které přes přižeň
na dodává druhé hospodářskou a technickou pomoc,
počasí nesplnilo celkový plán zemědělské výroby, Bélíková, štátna zamest sa režim rozhodol zmeniť
umožňující odpůrci rozsah zbrojení, které by si jinak
uvádí i vyhlídky na letošní rok. Celková zemědělská nankyňa,
Dr. Ladislav obžalobu v tom zmysle. I nemohl dovolit. Představte si, že potom výsledek
výroba se má letos zvýšit o 3.8%. Obilí se má skli
Lis, býv. tajomník organi že obžalovaným pripisuje toho zbrojení nejenže dává příjemci “ šlechetné’ ’ po
dit 11.2 miliónu tun a krmiva 14.4 miliónu tun. Rov
mocí sílu k mocenskému vydírání, ale -že navíc ještě
něž chov hospodářského zvířectva se má podstatně zácie mládeže, Václav Ma za vinu, že rozširovali fa 
lý, vkatolícky kňaz, Dana lošné správy nielen doma, vykonává zhoubný vliv na zdraví dárcova hospodář
zvýšit. Agra Európa však
píše, že už nyní
jsou
ství, které se musí snažit s tím zbrojením držet
odborných kruzích značné
pochyby o tom, že čs. Němcová, psychológ, Jiří ale aj v cudzine, čím sa
krok. Jinými slovy, jedna strana v konfliktu pomá
zemědělství státní plán skutečně splní. List porov Němec, filozof a Petr Uhl, spojili s nepriateľom sotia
há druhé zvyšovat životní úroveň na úkor vlastní.
nává také dřívější čs. plánování s dosaženými vý
filozóf.
listického
systému
v
cud
A zkuste domyslet morální hnilobu prostředí, ve
sledky. Celková! zemědělská výroba se má v nynější
Podľa správy z 27. jú zine a v takom prípade se kterém téměř nikdo nevěří, že demokracii stojí za to
pětiletce zvýšit o 14 až 15%, i zkrášlené čs. stati
stiky však přiznávají, že výroba v r. 1976 naopak na Generálna prokuratúra má k vyneseniu rozsudku bránit; ve kterém zmínka o obraně demokratického
poklesla o 2.4%, v dalším
roce se zvýšila o 9.1% v Prahe podala návrh na použiť 2. odstavec článku státu vyvolává . smích, jehož jediným měřítkem hod
not je kapacita výdělávat, a ve kterém se představa
a loni o 1.5%, za 3 roky pětiletky tedy i oficiálně
trestné stíhame proti me 98 československého trest svobody kryje s nárokem na maximum profitů a
vzrostla pouze o 8.2%. Čs. plány počítaly s tím, že
do r. 1980 bude Československo soběstačné v pro novaným desiatim signáto- ného zákona, ktorý stano mezd.
Dejte dohromady faktickou slabost s bankrotem
dukci jedlého i krmného obilí, že vyrobí ročně 53 rom Charty 77. Kladie sa ví výmer trestu od troch
až 55 miliónů tun, ale až dosud nepřekročila hlášená im za vinu, že rozširovali do 10 rokov. Okrem toho morálky a intelektu a jste, odkázáni na pud sebezá
roční výroba 30.4 miliónů tun. Zvýšení o chybějí falošné správy, čím chceli sú medzi zaistenými dva chovy. Teoretici si pískají vé tmě bez zásad, hledají
cestu z kolbiště, na kterém jde, ač to popírají, o
cích 22 až 25 miliónů tun v příštích dvou letech je
velmi nepravděpodobné. Cukrovka, brambory, chmel vyvolať nedôveru voči štá odlišné prípady: prípad krk. A hle, z přání, z touhy po bezbolestné záchraně,
tu a systému a tak ohro
(Pokračovanie na str. 2) které nevyžadují ani odhodlání, ani oběti, zrodí se
a zelenina jsou v plnění plánu ještě víc pozadu.
myšlenka, teorie, že Sovětský svaz nesáhne na de
Čs. režim hledá záchranu v další koncentraci a
kadentní Západ, protože by nebylo moudré zakroutit
specializaci zemědělské výroby (např. průměrná ve
krk huse, která snáší zlatá vejce.
PUBLZSHÉD
by
F.
Váňa.
8
Moorfeouae
St„
likost JZD stoupla y letech 1970 až 1977 z 638 ha na
Husa ovšem, jak známo, je hltavý a nevšedně
2.370 ha), ale žádané výsledky se nedostavuj!. Ve
Richmond, Vic. 3121. — PRINTEJtS: Polpress
hloupý pták. Sežere, co uvidí, a ani' ve snu ji ne
výrobě ovoce a zeleniny je čs. trh z velké části
Rty. Led., 23 Cäiŕtan St., Richmond, Vic. 3121
napadne, že čím je tlustší, tím blíže je pekáči. Ta
závislý na dodávkách záhumenkářů a nepatrného
(Pokračování na str. 2)
zbytku samostatně hospodařících osob.

Inflace v Československu

Monsterproces v Prahe

Boj o zrno
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Inflace v Československu
(Pokračování se str. 1)
zvyšují poštovní, telefonní
a telegrafní tarify. K
oslazení trpkého zdražení
říká vyhláška, že se od 1.
srpna zvyšují “ nízké dů
chody, které jsou jediným
zdrojem příjmů” z 600 na
780 Kčs měsíčně (pro dvo
jici z 1.100 na 1.330 Kčs
měsíčně) a ostatní starob
ní, invalidní a vdovské
důchody se zvyšují o 30.Kčs měsíčně. Dále se zvy
šují přídavky na děti a
to o Kčs 50 měsíčně.1Vy
hláška též slibuje, že od
1. září budou upraveny
platy učitelek mateřských
škol, učitelů 1. stupně zá
kladních škol, nižšího zdra
votního personálu a sester
v jeslích, tedy platy po
měrně velmi malého počtu
čs. pracujících.
Pod titulem “ Nezbytná
opatření’’
uveřejnil čs.
tisk odůvodnění ministra
Michala Sabolčika, který
řídí Federální cenový úřad. Po obvyklých úvod
ních frázích o výhodách
socialistického zřízení a
spolupráce v rámci RV
HP, píše Sabolčik:
" . . . Existují i slabá

místa, která snižují vý
konnost
naší ekonomi
ky. .. , náš pokrok ve zvy
šování efektivnosti a kva
lity celkové práce a ve

spotřeby benzínu na úro
veň roku 1975 a v příštím
roce spotřebu snížd o dal
ších 20%. Poštovní provoz
dosáhl loni ztráty 327 mi
využívání intenzivích fak liónů Kčs, telefonní a te
torů hospodářského růstu legrafická služba byla rov
není dostatečný . . . Linie něž velmi ztrátová a zvý
XV. sjezdu KSČ na vyso hodnění dětského odívání
kou efektivnost a kvalitu zneužívali návštěvníci z
práce nepronikla dosud ciziny “ i dospělí menší po
plně do vědomí a do kaž stavy” , to jsou některé
dodenní činnosti lidí, řídí důvody inflačního růstu
cí pracovníky nevyjíma cen podle ministra Sabol
je . . . ”
čika, který ke konci říká:
Ještě letos se má podle
“ Vláda ČSSR je si vě
Sabolčika docílit poklesu doma, že úprava maloob-

DOMOVA
chodních cen . . . se dotkne
jednotlivých skupin obyva
telstva, jde však o opatře
ní nevyhnutelná, vyvolaná
jak vnějšími, tak vnitřní
mi podmínkami, kterým
musíme č e lit.. .”
Koncem července vydal
zprávu čs. Federální sta
tist cký úřad, v níž se ří
ká. že letos je zatím “ niž
ší dynamika rozvoje, než
ukládá plán” , že průměr-;
ná mzda vzrostla více než
produktivita práce, že je
nižší počet dokončených
bytů atd... zkrátka že vi
nen hospodářskou situací
není režim ale pracující
lid a vnější okolnosti.

Monsterproces v Prahe
(Pokračovanie zo str. 1)
spisovateľa Havla, ktorý
bol už vlani odsúdený pod
mienečne na 14 mesiacov,
čo je nielen priťažújuca
okolnosť v tomto súdnom
procese, ale zároveň s
uloženým novým trestom
bude si musieť spisovateľ
Havel odsedieť aj tých; 14
mesiacov, na ktoré bol
podmienečne
odsúdený
pred rokom. Potom: prí
pad filozofa Petra Uhla,
ktorého obžaloba označuje
za trockistu, a ktorý bol
už tiež raz odsúdený. V
tých
dvoch
prípadoch
možno teda očakávať naj
väčšiu výmeru trestu.

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
Okrem toho treba pripo
ze skladu nebo na míru
menúť, že nateraz sa na
dodá firma
chádzajú vo väzení dvaja
A. Z. QUILTING
podpisovatelia Charty: Ja
Melbourne:
roslav šabata, predstavi
175 Brougham St., Kew,
te
ľ Charty 77, ktorý bol
Víc. 3101, tel. 861-8427
na
jar tohoto roku policaj
Sydney:
j
zaistený na
ceste
Telefon: 6222453
i ne

THE UKRAINIAN YOUTH ASSOCIATION
srdečně zve na večer
UKRAJINSKÝCH PÍSNÍ A TANCŮ
které předvede

D N IP R O EN S EM B LE

na proponovaná druhů
schôdzku s poľskými disidentami a údajne pre uráž
ku policajného orgánu od
súdený na tri a pol roka;
potom novinár a signatář
Charty 77 Jiří Lederer,
ktorého zdravie je ohroze
né a odpykáva si trest
troch rokov.
Newsletter Medzinárod
ného výboru Židov z Čes
koslovenska vo svojom
čísle 3/79 uvádza prípad
40-ročného slovenského ži
dovského chemika Petra
Keletiho, naposledy by
tom v Bratislave, ktorý
bol políciou zaistený ešte
v auguste 1975 a mal b yť
postavený pred súd v no
vembri 1976. Súd boí od
ročený na jar 1977, ale
podľa posledných správ
súdne pojednávanie sa ani
vtedy nekonalo a o osu
de zaisteného niet nija
kých správ.
V tejto súvislosä treba
spomenúť tiež osud advo
káta Jozefa Danísza. kto
rý len preto, že sa snažil
spravodlivo
obhajovať
pred súdom signatárov
Charty 77, medzi nimi aj
odsúdeného a väzneného
Jaroslava šabata, b d od-

súdený na tri mesiace
podmienečne a vylúčený
zo Združenia advokátov v
Prahe.
Postup Husákovho reži
mu proti obráncom ľud
ských práv je porušením
29. paragrafu Českosloven
skej ústavy, porušením
medzinárodných dohôd o
politických, kultúrnych a
sociálnych právach a ko
nečne aj porušením usta
novení m . koša Helsinskej
deklarácie.
Do Prahy prichádzajú
protesty proti tomuto ko
naniu Husákovho režimu
zo všetkých strán sveta;
od vládnych organizácií,
od medzinárodných osob
ností. Ale všetky tieto pro
testy až doteraz narazili
na hluché uši. Medziná
rodná verejnosť, ktorá sa
nemôže nečinne dívať na
toto sústavné porušovanie
ľudských slobôd a občian
skych práv, ktorým sa Husákov režim tak odchyľu
je od chovania sa aj ostat
ných takzvaných sociali
stických režimov, bude
musieť dať Prahe najavo
svoju nevôľu dôraznejším
spôsobom.
Tlačová správa RSČ

z Edmontonu v Kanadě
ÚČINKUJE VÍCE NEŽ 100 PĚVCŮ,
TANEČNÍKŮ A HUDEBNÍKŮ
Představení se konají v:
SYDNEY Town Hall, 11. srpna 1979
v 7.30 hodin večer
Předprodej: tel. (Sydney) 649-2285
QUEANBEYAN

Leagues Club, 15. srpna 1971
v 8 hodin večer
Předprodej: telefon (Queanbeyan) 54-1270

ADELAIDE: Woodville Town Hall, 17. srpna 1975
v 8 hodin večer
Předprodej: telefon (Adelaide) 46-1437
MELBOURNE: Camberwell Civie Centre,
19. srpna 1979 v 7.30 hodin večer
Předprodej: telefon (Melbourne) 338-2087
VŠICHNI

/

VÍTÁNI

EVROPSKÝ PARLAMENT PROTESTUJE PROTI
POLITICKÝM PROCESOM V ČESKOSLOVENSKU
Před ukončením svého 1. zasedání ve Štrasburku
odhlasoval Evropský parlament, zvolený přímými vol
bami v devíti západoevropských státech, zvláštní re
zoluci týkající se Československa. V úvodu rezoluce,
jejíž text připravili společně britský konservativni
poslanec lord Beihel a italský socialistický poslanec
Jiří Pelikán, dává Evropský parlament průchod své
mu hlubokému znepokojení nad zatčením desíti chartistů, obránců lidských práv a nad připravovaným
soudem s nimi. Evropský parlament vyjadřuje dále
své přesvědčení, že tato zatýkání a nadcházející soud
znamenají zcela zjevné porušení ustanovení Závěreč
ného aktu z Heisink, ustanovení, která zaručují svo
bodu projevu, a proto žádá československou vládu,
signatáře helsinské dohody, aby ve smyslu svých
mezinárodních závazků propustila zatčené na svo
bodu. Evropský parlament pověřil předsedkyni, aby
tuto rezoluci postoupila v rámci politické spolupráce
zahraničním ministrům devíti členských států. E. Ŕ.

6. 8. 1979

Dvě teorie
(Pokračování se str. 1)
západní pořád ještě neodhalila jednoduchou pravdu,
že zatímco nominámí demokraté, vzývající všemocnost politické svobody, už ji dávno podvědomě obě
tovali na oltář hmotných statků, vládnoucí adepti
ideologie, postavené na všemocnosti hospodářských
zákonů, dávno už ty nefungující zákony podřídili
potřebám vlastní politické moci.
Dvě teorie. Jedna smutná, ale realistická, druhá
nejapně husí. Lenin řekl předvídavě, že kapitalismus
sám dodá do rukou komunismu provaz, na kterém
bude oběšen. Kapitalismus se nyní utěšuje, že k
věšení nedojde, protože by jím utrpěly dodávky ši
beničního provazu.
Husa, jak už řečeno, je hloupý pták.
VEŘEJNÁ

UMĚLECKÁ SOUTĚŽ

Výkonný výbor pro vybudování české kaple ke cti
Panny Marie Hostýnské a našich svátých — jme
novitě sv. Jana Nepomuka Neumanna, prvního ame
rického svátého — a z naši krve — v národní sva
tyni Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Washing
tone, D. C. vypisuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ architektonicko-uměleckých návrhů.
Do soutěže se mohou přihlásit všichni uchazeči,
jednotlivci nebo tvůrčí skupiny, zasláním biografie-’
kých dat, informací o studiích a zkušenostech nebo
předpokladech k vypracování soutěžního návrhu a
projektu. Informace jsou důvěrné a na přání zá
jemců budou vráceny.
Odborná neodvislá umělecká komise, zvláště k to
mu vytvořená, vyzve odborné a zkušené uchazeče
k účasti na soutěži. Uchazečům pak budou bezod
kladně zaslány podrobné soutěžní podmínky, uvádě
jící popis projektu, umístění a velikost kaple, tech
nické a finanční podmínky, návrh smlouvy na vy
pracování projektu a umělecké části, a termín k
obeslání návrhů do užšího kola soutěže. Vítězný autor
(nebo skupina) bude pověřen vypracováním podrob
ného projektu po uzavření smlouvy.
Vyzýváme umělce, aby své žádosti s příslušnými
údaji zaslali nejpozději do 30. srpna 1979.
Chestnut Hill, P A— 17. června 1979 — 2. výročí
svatořečení sv. Jana N. Neumanna.
Biskup Msgr. Dr. Jan L. Mořkovský, předseda —
Msgr. Dr. Petr Lekavý, předseda umělecké komise —
Eduard Fušek, vicepresident výkonného výboru —
Plk. Jaroslav Kašpar-Pátý, pokladník — Msgr. Dr.
Ludvík Němec, president výkonného výboru — Amos
Pavlík, vicepresident výkonného výboru — Rev. Fran
cis A. Novák, CSSR, vicepresident výkonného výbo
ru — Sestra M. Milada Sukaná, SSCM, vicepresi
dent výkonného výboru — Pavel Pecháček, tiskový
referent.
žádané údaje pošlete laskavě na adresu:
Executive Couneil for Czech Chapel,
Chestnut Hill College,
9601 Germantown Ave.,
Chestnut Hůl, P A 19118, USA
UNICEF Auxiliary Melbourne
pořádá k “ Roku dítěte” MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
v dolejším sále Melbournské radnice v pondělí 13. 8.
od 2. hod. odp. do 9 hodin večer a 14. 8. od 10 hod.
dop. do 8 hodin večer. Na programu jsou hudba a
tance (v pondělí v 7.30 večer Kolobok), k dostání
jídla různých národů. Výstava krojů, výšivek a ruč
ních prací. V prodejních Stáncích možnost výhod
ných nákupů různých užitkových a dárkových před
mětů atd. Informace: tel. 82-4939, 89-8542.
Zubní lékař
DR. D. R. DALLEY
zahájil opět praxi na adrese
15 Hoddle Street, North Richmond, Vic.
(blízko Victoria Pde.)
K ujednání návštěvy laskavě volejte 419-4685

D R. FELÍC IA BRU N TO N O VÁ
oznamuje, že zahájila praxi na adrese
27 Eglinton Street, Kew, Vic.
Telefon 861-7035

Zprávy RSČ
Rada svobodného Československa se obrací na Čechy a Slováky v zahraničí,
která ve spolupráci ss Jiskra a Radhošť. Celko
Úřadem vysokého komisa- vá nosnost všech lodí jí aby jednotlivě a prostřednictvím svých organizací posílali protesty na adresu
ře SN pro uprchlíky vy- 221.600 tun.
prezidenta G. Husáka a generálního prokurátora v Praze proti připravovanému
tváří všestranné podmínky’ — ČTK tvrdí, že Českoslo
procesu s obránci lidských práv a signatáři Charty 77. žádá je také, aby
pro co nejrychlejší řešení1 vensko má nejúplnější výtohoto
problému, jehoží sledky na světě ve výzku- ve svém okruhu působili na veřejná místa a organizace státu, v němž žijí, aby
hlavní příčiny leží mimoi mu meteorů. Specializova- i ony protestovaly proti potlačování lidských práv v Československu.
vietnamské
ú z e m í . . . .. ným vědeckým i amatérPodle zprávy z 1. srpna dali bychom to, právě tak vo” I. Montanelli a spiso
ČSČK zároveň rozhodně: ským střediskem v Českoprotestoval v Moskvě ve jako lidé v Českosloven vatel Carlo Bo. Je tam
odsuzuje snahy některýchi slovenskú, zaměřeným na
států zneužít vzniklé si■ meteorickou
astronomii, řejně proti zatčení čs. sku, za důkaz, že je vaším těž podpis Jiřího Pelikána,
tuace k politickým
úto je hvězdárna a planetá obránců lidských práv nej cílem opravdu sjednocená poslance Evropského par
kům proti vietnamské vlá rium
M. Kopernika v významnější sovětský di demokratická Evropa.”
lamentu za socialistickou
dě’ ’ .
Brně.
sident dr. Andrej Saehastranu.
Italský protest proti
— Při srážce osobního• — Nevšední jeskynní pro rov.
persekuci
v
Praze
Ministerstvo vnitra
auta se zájezdovým auto past
Ľadniee nedaleko
Dopis poslancům
busem u Benešova zahy vesnice Silice v Sloven
zbavuje exulanty
Týdeník H Sabato v Mi
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ském krasu byla zpřístup Evropského parlamentu
občanství
láně, který je volnou tri
— U obce Obručná v okre — V Římě náhle zemřel něna veřejnosti. Propast
RSČ poslala blahopřání bunou italských žurnalistů,
V
poslední
době byla řa
se Lučenec odkrývají pra ve věku 59 let čs. velvy 68 m hluboká je nejníže nově zvoleným
členům věnoval celé číslo z 23. da exulantů, žijících ve
položená
ledová
propast
eovníci
Archeologickéhc slanec Vladimír Koucký,
ústavu SAV v Nitře uni za Novotného tajemník ÚV ve střední Evropě. Ná Evropského parlamentu. V června událostem v Česko Francii, vyrozuměna praž
vštěvníky nejvíce zajímá dopise se mj. praví:
kátní pozůstatky sídliště 3 KSČ, poslanec atd.
slovensku, především zau ským ministerstvem vnit
mladší doby bronzové.
— V Praskolesích na Be 12 m vysoký ledopád.
“ Obracíme se na vás, čení char čistu a ztýrání ra, že se zbavují čs. ob
— V Praze zemřela reži rounsku otevřeli nový kul — V městké památkové abyste projevili zájem o mluvčí Charty Zdeny To- čanství. Jsou mezi nimi
sérka čs. televize H. Jir turní dům Jitřenka v hod rezervaci v Levoče pracu ty evropské národy, které mínové. Vedle části, věno jak ti, kteří opustili Čes
je skupina polských re
kové a v Brně v nedoži notě asi 5 miliónů Kčs.
staurátorů,
poněvadž na nejsou v parlamentu za vané čs. kultuře, je v ča koslovensko po r. 1968, tak
tých 87 letech bývalá he — V Západoslovenském
Slovensku
je
nedostatek stoupeny, tím, že vytvoříte sopise apel na čtenáře, ti, kteří odešli po r. 1948.
rečka tamního Státního kraji bylo postaveno 10
divadla, národní umělky rekreačních středisek, ve pracovníků na záchranu komisi pro nezastoupené aby dopisem Husákovi pro Jako důvod se uvádí, že
architektonických
malíř
ně Jarmilá Urbánková.
evropské národy .. . Vyslo jevili solidaritu s proná se zdržovali v zahraničí
kterých se ke koupání
ských a jiných umělec
využívá
podzemní
teplá
vujeme též naději, že zří sledovanými. Apel na ital bez povolení čs. úřadů ví
— Na stavbě elektrárny
kých hodnot.
Prunéřov II. u Kadaně je voda. Největší (pro 800 — V červenci byl slav díte komisi, která bude skou veřejnost podepsalo ce než 5 le t.. U jiných je
v současné době zaměst osob) je v Dunajské Stře nostně uveden do provozu sledovat plnění helsinské
52 předních kulturních a důvodem činnost v “ nepřá
náno 3.500 polských stav dě, následují koupaliště v nový televizní vysílač pro
dohody . . . Upozorňujeme politických osobností, me telských
organizacích” .
Diakovcích, v Čalovu a v
bařů.
západní Čechy, který byl
Patincích.
na
to,
že
ve
vašich
stá
Zbaveni
čs.
občanství by
zi
nimi
gen.
sekretář
— V loňském roce vypla
postaven na Vraním vrchu
hradu u Domažlic.
tech žijí statisíce exulantů křesťansko demokratické li i dva funkcionáři RSČ
tila česká státní pojišťov — Rekonstrukce
na téměř 20 miliónů Kčs Zvíkova na orlické zdrži — Dr. Jaromír Vrla byl ze střední a východní strany Benigno Zaccagni- Vojtěch Gruber a Edmund
Náklady jmenován velvyslancem v
za více než 40.000 škod, se dokončuje.
Evropy, kteří by měli mít ni, býv. politický sekretář Řehák, evropský zástupce
které vznikly občanům v úprav, které se provádějí Gabunské
republice se přístup k jednání vašeho
socialistické strany F. de Shromáždění porobených
českých
zemích v době od roku 1970, dosahují stálým sídlem v Lagosu.
shromáždění . . . žádáme Martino, gen. sekretář so národů (ACEN). V. Gru
dovolených. Většinou šlo částky 13 miliónů Kčs.
— V červenci vypukla v
o náhrady za krádeže v — Počet obyvatel Brati některých částech Česko vás proto, abyste dali Ra ciálně demokratické stra ber byl zbaven občanstvu
bytech nebo chatách. Sdě slavy rychle stoupá, takže slovenska epidemie infekč dě svobodného Českoslo ny Pietro Longo, president také proto, že “ bojoval
lovací prostředky stále va ílavní město Slovenska ní žloutenky, která postih venska, která hájí zájmy
křesťansko demokratické proti komunismu” v cizi
rují před zloději a vyzý je už druhým největším la zvláště děti a mladist
čs. exulantů na Západě, strany Flaminio Piccoli, necké legii v Alžírsku.
vají k větší opatrnosti v něstem v Československu, vé osoby. V některých
RSČ
těchto týdnech.
přerostlo Brno asi o 3.000 oblastech musela být pro status pozorovatele v rám ředitel “ H Giomale Nuoto zřízena provizorní ne ci vaší struktury. Poklá— Čs. červený kříž vydal obyvatel.
prohlášení, v němž “ klad — Československo má ny mocniční lůžková oddělení.
VAROVANÍ PŘED SOVĚTSKÝM IMPERIALISMEM
ně hodnotí iniciativu Me ní 12 námořních lodí, z Čs. rozhlas hlásil, že od
více než půl
(nosnost borné útvary zdravotní odpracují
zinárodního červeného kří nich největší
Pařížští členové organizací ACEN, RSČ, Bulhar
že v otázce tzv. vietnam 10.000 tun) Vítkovice. Dal správy pracují nepřetrži miliónu brigádnických ho
ských uprchlíků” . Čs. čer ší: Košice, Praha, Brati tě k zabránění dalšího ší din a že vytvoří dílo v ského osvobozovacího hnutí a Groupe de Paris (v
hodnotě 34.5 miliónů Kčs. níž jsou též zastoupeni svobodní političtí mluvčí z
vený kříž si “ vysoce váží slava, Třinec, Mír, Brno, ření této nemoci.
Sitno,
Blaník, — V Mikulčicích byla za — Ministerstvo vnitra vy Jugoslávie a SSSR) vydali ve form ě větších pohled
úsilí vietnamské vlády, Sriváň,
hájena výstavba nového dalo vyhlášku, kterou se nic barevné mapky Sovětského svazu s naznačenými
lignitového dolu “ Hodonín od 1. srpna omezuje dovo tlaky k obchvácení západní Evropy. Návrh pohled
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
1” . Má z něho být vydolo lená rychlost motorových nice zhotovil mladý čs. uprchlík.
DO ZAMOŘÍ I V AU STRÁLII
váno 15 miliónů tun ligni vozidel. Nejvyšší povolená
Mapky-pohlednice, varující takto před sovětským
tu hlavně pro potřeby ho rychlost je nyní u moto imperialismem, byly rozdávány 17. 7. při zahájení
donínské elektrárny.
cyklů 80 km, u osobních zasedání Evropského parlamentu v e Štrasburku po
14 QEENS ROAD, MELBOURNE, 3004
— Jako každoročně a a dodávkových aut 90 km. slancům, novinářům a pozorovatelům různých me
(roh Arthur Street)
stejně jako další vůdcové — Holoubkov a Březina na zinárodních organizací. Byly též rozdávány při velké
Informujte se u nás o podstatně snížených
evropských
komunistic Rokycansku oslavily 600. manifestaci organizované (nevládní} organizací Evrop
cenách letenek do Evropy a Ameriky.
E. Ř.
kých zemí trávil Gustáv výročí založení obou obcí. ského hnutí před Evropským palácem.
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem
Husák na pozvání ÚV
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
KSSS “ dovolenoď’ v .So
opatření, místních informací — a obstaráme
větském svazu, kde se
SPORTOVNÍ KLUB SLAVJA MELBOURNE
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi
setkal s Brežněvem atd.
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
srdečné zve na
— XV. ročníku letního se
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
mináře slovenskéhb jazy
vyúčtování. Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných
ka, který začal 30. červen
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
ce v Bratislavě, se účast
(česky neb slovenský)
U ED Y ZLATÉHO V RESTAURACI RHEINLAND,
ní 130 frekventantů z 22
NA PANI E. WOLKovou
zemí.
Telefon 267-3177,
9 D REW ERY LANE, MELBOURNE
— Občané okresu Pracha
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
která
se
koná
v sobotu 25. srpna 1979 od 7. hodiny večerní
tice se zavázali, že letos
— ČTK hlásila, že ztrát;
poštovních zásilek mají '
ČSSR klesající tendenci
¥ r. 1977 vyplatila čs
pošta v náhradách za ztra
cené zásilky 2,800.000 Kčs
V loňském roce se z kaž
dého miliónu v čs. poda
ných doporučených zásilel
ztratilo v průměru 40 a z*
stejného počtu podanýcl
balíků nedošlo k adresá
tnm průměrně 282 kusů
Daleko
větší
procenti
ztracených je zřejmě i
zásilek přicházejících j
ciziny a u zásilek nezašla
ných doporučeně.

NC

T R A V E L

P O SV IC EN SK O U Z Á B A V U
K tanci i poslechu zahrají a zazpívají členové orchestru Edy Zlatého

Yeikerá POJIŠTĚNI odborně provedou

Přesvědčte se, že “ O posvícení, všechno to voní . . . ’’
K večeři se podává kachna s knedlíkem a zelím, posvícenské koláče atd.

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Is n n s c i Broker*. Volejte (četky neb slov.) 95-2421
m Nepesn Hlfhway, MOORABBIN, Víc., 31»

Vstupné včetně večeře $ 12.-, pensisté a studenti $ 10.REZERVOVÄNÍ STOLŮ: tel. 306-4202 (Křepčík),
338-6633 nebo 336-7524 (Košňar), 663-1266 (Zlatý)
Prosíme, rezervujte do 22. srpna, počet míst je omezen.

-4-

H L AS

DOMOVA

6. 8. 1979

Skúmanie minulosti sovietskeho spisovateľa

Oddanost k modle
SRPEN 1979
Jarka Vlčková
• Podmanivý kazatel svatohavelského a dominikán
ského kostela sv. Jiljí Jan Milič z Kroměříže zemřel
1. srpna 1374 v Avignonu, kam se jel obhájit k pa
peži Řehořovi XI. z nařčení, která proti němu vznes
li jeho čeští nepřátelé. Zemřel v “ Malém paláci”
kardinála Grimoarda, jehož zde byl hostem. Jan Mi
lič byl žákem pražského kazatele Konráda Waldhausera (+ 1364), svoje akademická kázáni shrnul v
postile, kterou skromně nazval Abortivus. Hnutí za
ložené tímto otcem české reformace vzniklo mimo
universitu a dlouho nemělo v jejích kruzích přátel.
Jan Milič neměl universitního vzdělání a proto měl
mezi mistry spíše odpůrce než příznivce. Po jeho
smrti byl jím založený ústav pro kazatele Jerusalém proměněn Karlem IV. v kolej řádu cisterciácké
ho. Karlově universitě však vděčí česká reformace i
za to, že učení Milíčovo nezaniklo, nýbrž našlo své
pokračovatele v Jakoubkovi ze Stříbra a Janu Hu
sovi.
• Téměř celý vývoj českého barokního malířství je
poznamenán velkou a mimořádně výraznou osobností
Karla škréty, jehož pohřeb se konal 1. 8. 1674 do
kostela sv. Havla na Starém městě pražském. Stačí
jít krok za krokem Prahou a na každém z nich se
setkáváme s jeho dílem. V kostele sv. Mikuláše na
Malé Straně je od něho obraz sv. Kříže, v kostele
P . Marie před Týnem zdobí jeho obrazy oltáře sv.
Barbory, sv. Josefa a sv. Vojtěcha a kněžiště obraz
Zvěstování P. Marie. Na náměstí Republiky v ko
stele sv. Josefa jsou umístěny jeho obrazy sv. Anto
nína a Felixe, v kostele sv. Martina ve zdi býval
(před jeho proměnou v roce 1787 ve skladiště a díl
nu) hlavní oltář se Škrétovým slavnostně okázalým
obrazem sv. Martina, který je dnes v NG. V ko
stele sv. Jindřicha lze dodnes spatřit jím malovaný
obraz na oltáři Nejsvětější Trojice, právě tak i v
novoměstském kostele sv. Štěpána obrazy sv. Rozá
lie a sv. Václava, škrétou byl vyzdoben i bývalý
klášter sv. Tomáše na Malé Straně, kde od něho
pochází nejen obraz patrona tohoto kláštera, ale i
obraz na oltáři Nejsvětější Trojíce a slavný obraz
Nanebevzetí P. Marie z roku 1644. Na hlavním oltá
ři maltézského kostela P. Marie pod řetězem je umí
stěn obraz “ Maltézští rytíři se modlí k P. Marii v
bitvě u Lepanta” , a i obraz sv. Barbory na bočním
oltáři je jeho dílem. A pro úplnost snad ještě dodat,
že i v kostele sv. Prokopa na žižkově je jeho vyni
kající obraz, pocházející z Emaus,
“ Sv. Václav,
ochránce Prahy proti švédům” z r. 1649. S dílem
Škrétovým se setkáváme i v pražských palácích (Vald
štejnský palác), i mimo Prahu (na Mělníce a v Olo
mouci s obrazy svatováclavského cyklu, a stojí za
povšimnutí, že razil v Čechách cestu barokní malbě
v dílech, jež vyzdvihovala osobnost sv. Václava, kte
rá měla pro národní vědomí ve středověku a i v po
zdějších létech značný význam. Neméně důrazná je
příbuznost mezi malířskou tvorbou Škrétovou a li
terární činností vlasteneckého jesuity Balbína, je
hož vztah k minulosti země a kritický pohled na sou
časnost měly stejné zabarvení, s jakým se setká
váme v citově zaujatém i zároveň střízlivém rea
lismu škrétových obrazů.
• Český pianista a skladatel František Nikodim se
narodil 1. 8. 1764 a zemřel 13. 8. 1829.
• Přírodozpytec a filosof Vavřinec Oken se naro
dil 1. 8. 1779. Týž den o sto let později, jak udává
Jan Neruda ve svém fejetonu Literatura o loupež
nících, zemřel v Řepích “ romanticky ozářený’’ lou
pežník Babinský.
• 1. 8. 1904 Se narodila spisovatelka Františka Pecháčková, autorka románů Jobovy děti, Chléb náš
vezdejší, Věrnost.
• Před sto léty — 2. 8. 1879 — se narodil český
malíř Josef Štolovský a týž den před 70 léty — 2.
8. 1909 — zemřel architekt, stavitel Národního di
vadla v Praze, Josef Zítek. Je pochován v jihočes
kých Malenicích, kde jeho hrob zdobí busta sochaře
Josefa Hanzíka.
• Profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, so
chař Otto Gutfreund se narodil 3. 8. 1889 ve Dvoře
Králové. Po studiích v Praze u J. Drahňovského a
v Paříži u E. A. Bourdella se stal členem Skupiny

(Pokračování na str. 8)

Spomedzi pomaly neprehľadnej disidentskej literatúry zaslúži si osobitnú
pozornosť kniha v Moskve žijúceho germanistu Leva Kopeleva "A vytvoril
som si modlu”. Nedávno vyšla v nemčine s podtitulkom "Učňovské roky jed
ného komunistu". (Nakladateľstvo Hoffmann & Campe, Hamburg. 424 strán,
cena DM 32.-A
Publicista Lev Kopelev,
žijúci pod hrozivým zra
kom sovietskej vrchnosti,
skúma v knihe svoju mi
nulosť. V roku 1935 ho
obvinili v Charkove spolu
s tromi inými kolegami z
tzv. kontrarevolučnej čin
nosti. Kopelev vyviazol
bez trestu, traja jeho ka
maráti skončili v táboroch
nútených prác. Kopelev si
dnes vyčíta:
“ Hoci som vedel, že sú
všetci traja nevinní, ani
som sa ich nezastal, ani
nenavštívil ich
príbuz
ných, ani im nenapísal.
Priateľov Frida, Duša a
Leva som opustil v núd
z i!“
Výčitky svedomia sú pre
Leva Kopeleva podnetom
k základnej otázke: “ P re
čo som tak konal?“ a k
základnej odpovedi: “ Ko
nal som tak z oddanosti
k modle, ktorú som pomá
hal sám vytvoriť.’’
Tou modlou bol Stalin.
Z nezmyselnej poslušnosti
•k nej zanevrel Kopelev
na kamarátov, hoci boli
rovnako horliví komsomol
ci ako on. V hladovej zi
me rokov 1932 až 33 sa
pridal na stranu soviet
skej vrchnosti, keď násil
ne drancovala z rúk sed
liakov posledné zrnko obi
lia. Raz pomáhal dokonca
hrdúsiť jednu šedliačku.
“ Je hrozné na to čo len
pomyslieť” , píše Kopelev
vo svojej knihe, “ ešte aj
dnes, po 40 rokoch. Ak
sa to mohlo stať? Kto
zavinil vtedy katastrofál
ny hlad, ktorý si vyžiadal
životy miliónov ľudí? Ako

je možné, že
som bol
vtedy na strane režimu?“
Na tieto otázky nachád
za Kopelev odpovede až
po mnohých rokoch v či
tárni Leninovej knižnice v
Moskve. V starých vyda
niach sovietskych novín
sa dočíta ako sovietsky
štát naháňal v rokoch 1929
až 1932 sedliakov do kol
chozov a vykynožil ro ľ
níctvo ako stav. K eď po
tom poklesla výroba obi
lia, siahol sovietsky štát po
novom násilí. Ale zločinné
kampane
režimu
mali
hlboké následky pre celý
spoločenský vývoj. Kope
lev píše:
“ V priebehu takzvaného
boja o chlieb sa v Soviet
skom zväze udomácnilo
bezprávie a prinášalo ne
šťastie v nasledujúcich
rokoch pre milióny ľu 
dí.”
Podľa Kopeleva pôsobia
tieto zmeny ešte aj dnes:
“ Vďaka stalinským pa
sovým predpisom z rokpv
1932 až 1933 môže aj so
vietsky socialistický štát
rokov
70.
nepripustiť
krymských Tatárov na
Krym
alebo
volžských
Nemcov k Volge. Môže za
kázať
bývalým politic
kým väzňom, aby sa po
odpykaní
trestu vrátili
tam, kde boli doma.”

niach odovzdávania kon
tingentov obilia sa nedá
ospravedlniť a je neodpustiteľná. Z takého hriechu
neoslobodí človeka
ani
modlitba. Nedá sa odpy
k a ť.”
Ako je však možné, pý
ta sa Kopelev, že sa je
den mladý človek mohol
takto strašne pomýliť? A
odpovedá:
“ Stalin bol vtedy múd
rejší,
najprezieravejší,
najmocnejší. Keď on vy
hlásil, že “ boj o zrno je
bojom o socializmus” , my
sme mu bezvýhradne uve
rili. Verili sme, že naša
strana a náš štát nenesie
nijakú vinu na tom všet
kom, čo sa vtedy dialo v
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Sovietskom zväze a že vipu majú iba zaslepení a
triedne neuvedomení sed
liaci.”
Kopelevova kniha “ A
vytvoril som si modlu’’
je dokumentárnym zázna
mom, opisujúcim bezodnú
bolesť
miliónov a ne
smiernu vinu státisíccv.
Spôsob, akým Kopelev od
haluje aj vlastné svedo
mie, pripomína cnostné
sebaobžalovanie postáv z
Dostojevského románov.
Na záver knihy je po
známka: “ V Moskve 1960
až 1977” .
Bezmála dve desaťročia
skúmal Kopelev svoju m i
nulosť. No napriek zdrvu
júcim odhaleniam nepre
stal veriť na budúcnosť.
Píše o brieždení budúce
ho stáročia, v ktorom už
nebudú vládnuť modly,
ale rozum a dobro.
-LO-
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CENTRE

Japonský personál —
absolventky Shiatsu školy t Tokyu
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
> pondělí až pátek od 10 hod. hop. do 9 hod. večer
S T U D I O

32,

U p p e r Plaza, Seutherm C re ss Hstel,

Melbourne. Telefon Í3-7782
Majitel — vedoucí: L U D iK HORÁK, žák proč.
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Prase.

Kopelev zisťuje, že vte
dy nešlo ani tak o chlieb
ako o potlačenie nového
stavu kolchozných sedlia
kov, v ktorých videl Sta
lin hrozbu pre svoj mocen
ský monopol: Píše:
“ Moja účasť na vtedaj
ších neblahých kampa-

L. & G. Perní
odborníci v optice
220 LYGON S T R E E T , CARLTO N , 3353
Telephsne** 347 5242

Jedete

do

Melbourne?

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

SPENCER
44 Spencer St., Melbourne-City
(naproti nádraží) — Tel. (03) 62-6991
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev.
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
$ 20.- za 1 osobu, $ 23,- za 2 osoby
Rodinné pokoje s kuchyní
Hotel: $ 7.50 — $ 10,Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme
na všechny ceny 10% slevu
Vedoucí: Jiří Soukup
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NEJLEVNĚJi A NEJLÉPE
na základě bohatých zkušeností
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn,
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování,
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po
škození
* Vyčistění potahů
BUDETE PŘ E K VA PE N I NAŠIMI NÍZKÝM I
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
Volejte (Melbourne.) tel. 547-5430

6.. 8.1979

HLAS

DOMOVA

- 5-

Teze o spotřebě

RÁMUJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii

- »^jwmgiefn čísle jsme uveřejnili první část rozboru o hospodářské situaci v Československu s hlediska
spsfce&fřelů, který vypracovala skupina chartísiú pod vedením bývalého rektora Vysoké školy ekonomict e w P r a i e pror. dr. Vladimíra Kadlece. Rozbor, vydaný samizdatem jako Dokument Charty 77 číslo 26,
wjfcwiSi pochopitelnou pozornost spotřebitelů i rozzlobeného režimu, a jeho plné znění jistě zajímá i každKÉ* exulanta, který vážně sleduje situaci doma.
Dmeš uveřejňujeme druhou, závěrečnou část dokumentu.
II.
5l 1. Problémy nedostatečného uspokojování spotřeSÉEešskýefa zájmů neodlučně souvisí se způsobem vývoje československého hospodářství a celé spoiečnosíL * 0® výrazem hlubších problémů politických, soeahrérti, ekonomických, morálních a kulturních. Byssfcrafieko-centralistíeký a nedemokratický hospodářsdký systém je výrazem mezi společenským charaktesesa práce a dominantním postavením mocenského
sestra. Současná ekonomika nezná zdravou koňkuxeaei podniků a výrob, nepreferuje skutečné zájmy
cfevěka, rozmanitých sociálních skupin a spoiečnoséL Centralistický hospodářský systém plodí nezdrawé vazby mezi obchodem a výrobou, vyvolává chronickou nerovnováhu na spotřebním trhu, finanční a
měnovou politikou vytváří poměrně značnou poptávku, jíž však neodpovídá nabídka zboží, jak celkově,
tak v žádané struktuře. Maloobchod rozděluje, co
bylo vyrobeno, aniž sám může výrobu aktivně ovlivňcvai. Převládá diktát výroby, nikoliv potřeby spotřekjtelú
odběratelů. Trh spotřebním zbožím se vyvíjx téměř bez vlivu spotřebitelů a solidně založených
výzkumů trhu.
Nedemokratické rozhodování a zcela nevyhovující
stav ekonomiky s narůstajícími nepořádky, neuvěřitelným plýtváním (Pozn. 4) a nekvalifikovaným řízením
činí lidi lhostejnými k práci, společnosti a často i
je vlastním životním perspektivám. Odcizená práce
je tak protějškem odcizených zájmů; k nim patří- i
náhražková nadbytečná spotřeba v podmínkách nedostatku. Stejně jako špatně fungující spotřeba přivažuje člověka ke starostem o denní chléb a k neustálému obstarávání základních potřeb, představuje
nadbytečná spotřeba iracionální honbu za stále dokonalejšími a módnějšími druhy zboží, za novými a
novými symboly blahobytu a udržuje člověka v nesmyslném a vyčerpávajícím kolotoči. Stávající politický režim podporuje rozsáhlou privatizaci života,
orientaci na konzum, aby eliminoval skutečné zájmy
obyvatel, Dředevším tvořivost, kritičnost a zájem o
věci veřejné. Duch maloměšťáctví se tak přes všechno ujišťování o opaku stává každodenní skutečností
i nepsaným programem oficiálního životního stylu a
způsobu. Typický rys maloměšťáctví — urputná snaha získat na uspokojení svých nároků co nejvíce
peněz a výhod, svazuje v našich podmínkách tak
či onak jedince s daným politickým systémem, činí
ho na něm daleko závislejším a mnohem méně svobodným než toho, kdo podřizuje své potřeby vyšším
ušleehtilým zájmům: svému vzdělávání,
výchově
dětí, tvořivému povolání či zájmu, nezávislé účasti
na věcech veřejných, pomoci svým spoluobčanům
apod.
5. 2. Situaci ve spotřebě a celém hospodářství
zostřuje nepříznivý vývoj československého zahraničního obchodu. Podle statistických ročenek Snilo celkové pasivum zahraničního obchodu od roku ISIS do
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JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
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MAJITEL j . k o š ň a r
514 Riversdaie Rd., Camberweil, Vic.
(proti tržnici). — Telefon 82-5736
Jmělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu

‘“Alarm a naděje”
Jiří Sýkora
Obhájce lidských práv Andrej Sacharov, autor kni
hy ‘ 'Alarm a naděje’', není revolucionář. Dr. Sacha
rov je vlastenec, který žádá, aby v Sovětském svazu
byla dodržována práva zaručená ústavou. Sacharov
patřil jako “ otec sovětské vodíkové bomby” k privi
legované vrstvě, ale svým nesmlouvavým postojem
v otázce lidských práv se vzdal všech výhod a upadl
v nemilost sovětských úřadů. Za své úsilí byl v r.
1975 odměněn Nobelovou cenou míru.
Doktor Sacharov bývá přirovnáván ke spisovateli
Alexandru Solženicynovi, který je nositelem Nobelovy
ceny za literaturu. Je sice pravda, že oba jsou ob
hájci lidských práv, ale Sacharov je na rozdíl od
Solženicyna považován za modernějšího myslitele,
který nestaví své názory na tradici a minulosti, což
podle mnoha názorů činí Solženicyn.
Kniha doktora Sacharova “ Alarm a naděje”’ není
umělecké dílo. Je to souhrn dokumentů, interview,
úvah, dopisů a výzev proti perzekuci disidentů, a ko
respondence mezi doktorem Sacharovem a presiden
tem Carterem. Materiálů je velké množství a jejich
tématika sahá od porušování helsinské dohody uzav
řené v r. 1975 až po zásahy Sovětského svazu do zá
ležitostí afrických zemí. Doktor Sacharov se neome
zuje pouze na kritiku Sovětského svazu. Odsoudil
také terorismus na Západě, zvláště zavraždění ital
ského politika Aida Mora.
Sacharov tvrdí, že se situace v Sovětském svaze
od doby Stalinovy vlády zlepšila. Dodává však, že
tam pokračuje systematické a rozsáhlé porušováni
lidských a občanských práv, což se podle něho děje
prostřednictvím nedemokratické vlády a svévolným
rozhodováním úřadů.
Dr. Sacharov píše o případech porušování lidských
a občanských práv v Sovětském svazu ve své knize
“ Alarm a naděje” velmi podrobně. Uvádí jména per
zekvovaných občanů, okolností, za nichž byli zatče
ni, průběh výslechů vedených sovětskou tajnou po
licií, překotnost soudních procesů, neopodstatněné
rozsudky, prostředí koncentračních táborů a ústa:
vů pro duševně choré. Ve své přesvědčující knize
uvádí, že oběti- útlaku v Sovětském svazu pocházejí
ze všech vrstev sovětské společnosti, ze všech ná
rodnostních menšin, a že stejně tak široká je škála
jejích náboženské víry; jsou mezi nimi příslušnici
pravoslavné církve, katolíci, židé, protestanti, babíísá a příslušnicí jiných vyznání.

Na několika místech cituje výroky presidenta Cartera o lidských právech a vyzvedává, že americký
president odsuzuje jejich porušování v autoritativ
ních režimech, a ť již jde o diktatury či totalitní
komunistické země. Sacharov zařadil do knihy “ Alarm
1 a naděje” také svůj dopis presidentu Carterovi, v
němž mimo jiné napsal:
(
“ Jsem rád, že jste vyhrál presidentské volby. Va
še rozhodné a nesmlouvavé výzvy na obranu lidských
práv mají pro celý svět nesmírný význam, protože
vzbuzují nové naděje. Jsem si jist, že Spojené státy
ponesou odvážně a rozhodně, silou svých demokra
tických tradic a mocnými hospodářskými a vojen
skými zdroji jako= první západní země břímě, které
historie vložila na jejich občany a představitele.’’
Sacharovovým druhým největším zájmem je, kro
mě obrany lidských práv, zachování míru. “ Otec
sovětské vodíkové bomby’* dr. Sacharov ustavičně
1 varuje před nukleární válkou. Zároveň poukazuje
J na to, že zbrojení je prd Sovětský svaz obrovským
hospodářským a finančním zatížením. V souvislosti
s tím přichází k závěru, že Sovětský svaz si přeje
odzbrojení ve vlastním zájmu, což je také tématem
jeho propagandy.
(Pokračování na straně 6)
j
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roku 1977 12.531 miliónů Kčs, z toho saldo se socialistickými zeměmi minus 654 miliónů korun. Nejtíživější stav je v obchodě s vyspělými kapitaiisticiými
státy, kde celkové saldo za uvedené období činilo
minus 18.350 miliónů Kčs. Situaci poněkud zlepšuje
aktivní saldo s rozvojovými zeměmi ve výši + 6.473
milióny Kčs (5). Celá skutečnost je o to horší, že
údaje ve statistických ročenkách jsou udávány v
Kčs fco hranice — čili v devizových korunách. V
současné době se devizová koruna pohybuje v průměru na úrovni 3,50 — 4,00 Kčs vnitřních cen. Z
toho všeho je patrné, že mnohé hospodářské problémy
mohly být překonány jen díky rostoucí zahraniční
zadluženosti. Tyto dluhy budeme muset v příštích
letech splácet, což se nutně projeví ve stagnaci či
Poklesu životní úrovně, zvláště u některých sociál
meh vrstev.
Dalším faktorem, který hospodářskou a tím i
spotřebitelskou situaci vyhraňuje, je energetická krize a růst cen surovin (6). Vliv těchto faktorů je
opět zesilován nepříznivou strukturou československého zahraničního obchodu, zvláště vynucovaným vývozem hutnických výrobků, velkých strojů a jiných
tříz e n í, výrobně náročných na spotřebu energie a
materiálu. K tomu se pojí snižování dovozu spotreb
ního zbaží a zvyšování jeho vývozu. Zatímco dříve
získávalo československé hospodářství devizy vývo
zem kvalitních strojírenských výrobků, dnešní jejich
nízká úroveň (včetně nedostatku servisu a náhradních d1111) nutí ke zvýšenému vývozu pomerne kvalitních spotřebních předmětů, které pak na vnitřním
trhu „chybějí. Tak se z Československa nevyvážejí
Jen jízdní kola, kvalitní textil, ale i kvalitní maso.
Vyvážejí se i vysoce cenné suroviny, jako uhlí a
drev°: 0 Podmínkách vývozu uranu nejsou dostupne
informace. Spotřební zboží je tedy zdrojem, z něhož
státní Pokladna čerpá dodatečné fondy pro vývoz,
a tím nadměrně ochuzuje vnitrní trh. Nedostatek devízových prostředku zároveň neumožňuje zásobovat
vnítrní trh takovým zahraničním 7,božím, jake nás
P o m y sl nevyrábí nebo jaké vyrábí v nedostatecnám objemu a kvalitě.
5. 3. Vládnoucí skupina se dostala do obtížné situace. Uvědomuje si její vážnost, ale zásadnějších
změn se bojí. Lid pro ni existuje převážně jako faktor, s jehož spokojeností či nespokojeností je třeba
počítat pouze do určité míry.
A tak se zoufalé
výzvy k pracovní aktivitě pojí s odborně nepřipravenými náhlými rozhodnutími, která svou formou naprosto odporují proklamovaným socialistickým prinčipům. Jsou to různá rozhodnutí o úpravě mezd,
o zvyšování cen. o změně pracovní doby apod. Nedemokratičnost těchto rozhodnutí je možná jen v
ponmmkáca ooecné lhostejnosti obyvatel, kterou nelze
vysvětlovat^ jen strachem. Tato^ ínos-tejnost. doprová-zetia nmoíiay i lajdáci »im v práci, vypíyva z vědomí
(Pafaačování na straně 6)
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Teze o spotřebě
(Pokračování se strany 5)
marnosti dobré práce, jež je denně znehodnocována
neodborným řízením, pochybenou kádrovou politikou
a nedemokratickým rozhodováním. Hmotné stimuly
podporují většinou formální lojalitu a nikoli vyšší
pracovní výkon: jsou to mnohdy spíše stimuly spěšné,
nekvalitní a neefektivní práce.

ňovány informace • o různém zboží a službách, vý
sledky testů kvality, názory spotřebitelů, ale také
ceníky, statistické přehledy cen a mezd, výpočty
spotřebního koše (7), mezinárodní spotřebitelské in
formace a srovnávání, výsledky výzkumu trhu a
různé problémy prodeje, jako je chování prodavačů
a spotřebitelů atd.

6. 8. 1979

ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

OPTÁ

O
PTO
Capitol House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí

Také do rozsahu, struktury a kvality společenské
5. 4. Tíživá situace spotřebitelů má tedy hluboké
kořeny v samotných základech typu daného socio spotřeby by měli mít lidé možnost mluvit. Měli by
ekonomického systému. Bylo by ale nesprávné, kdy spoluurčovat, kolik by se mělo vydávat na ten či
bychom proto celou problematiku předem odsunuli onen účel (na zdravotní péči, školství, výchovu, so
ja to neřešitelnou. Radu dílčích problémů lze postup ciální péči, kulturu, udržováni životního prostředí
ně řešit i nyní; záleží na každém z nás. Pokud to apod.). Tyto otázky by měly být předmětem celo
podmínky umožňují, je třeba při každé příležitosti národních diskusí. Nakolik se občané omezí ve svých
vyjadřovat zásadový postoj k nedostatkům: Odmí soukromých výdajích a kolik dají ze společenského
tat korupci, prosazovat společensky prospěšnou a produktu na společné potřeby, o tom musí rozhodo
kvalifikovanou práci, .odsoudit lajdáctví a různé ne vat také společně. A výsledek bude záviset na je
jich občanském uvědomělí a solidaritě,
pořádky v okruhu své působnosti a možného vlivu.
5. 6. Podobně jako jin é oblasti našeho života, tak
5. 5. Stejně zásadové postoje bychom měli zastávat
a vyjadřovat i v oblasti spotřeby. Velkým přínosem i oblast spotřeby trpí nedostatečnou informovaností
pro obranu spotřebitelských zájmů by mohla být občanů. Celá problematika spotřeby by měla být ne
organizace spotřebitelů, účastnící se rozhodování o ustále a průběžně sledována ve zveřejňovaných sta
spotřebě, cenách, distribuci, prodeji, službách a zčá tistikách, v kritických projevech, v tisku, rozhlasu
sti i o výrobě. Taková organizace by sjednotila dosud a televizi, a to nikoliv jako propaganda, ale jako
atomizované spotřebitele v nezanedbatelnou sílu. podrobná a solidní informace občanům, jednotlivým
Mohla by mít k dispozici spotřebitelské právní po organizacím a institucím- Zmíněné problémy by mělo
radny, veřejné zkušebny výrobků, podmínky pro shro projednávat Federální shromáždění a obě národní
mažďování spotřebitelů a pro jejich diskuse, mohla rady, a to z hlediska mzdových diferencí, růstu ži
votních nákladů, rozvoje výroby apod. Regulace po
by bránit zjevnému i skrytému zdražování apod.
třeb a výchova k přiměřené spotřebě by měla být
Veřejnost musí mít své vlastní nezávislé institu
prováděna v souvislosti s kultivací životních a hod
ce, které by chránily spotřebitele a vyjadřovaly je
notových orientací jednotlivců a různých skupin,
jich mínění. Zmíněná organizace by mohla být do
hlavně mládeže.
tována příspěvky z maloobchodního obratu, z fondů
5. 7. Důležitou roh by na tomto poli měly sehrát
průmyslových podniků, odborových organizací apod.
Měla by mít také časopis, v němž by byly zveřej-*& odbory. Jejich povinností je pečlivě sledovat životní
náklady, pohyby cen a mezd, publikovat svá stano
viska ke změnám v životní úrovni různých sociálních
skupin, například důchodců, rodin s dětmi apod.
P RVO TŘtDNf KUCHYNĚ
Odbory se mají vyjadřovat ke zdražování, k mzdo
173 E BARKLY ST.,
vým reformám podobně jako ke změně pracovní do
ST. K ILD A , VIC.
by a jiným životním otázkám. ROH v Českosloven
(roh Belford
sku pravděpodobně nemá orgány či instituce, jež
& Barkly Sts.)
by se kvalifikovaně analyticky zabývaly životní úrov
Telefon: 534-6228
n í různých skupin pracujících, nerovnoměrným rů
stem mezd, nedostatky v uspokojování různých po
Specialista
třeb; nemá orány, které by samostatně různé ne
na čerstvé ryby
dostatky zjišťovaly, veřejně publikovaly a předklá
Denně též tradiční česká jídla
daly nezbytná řešení.
Obědy a večeře po celý týden (mimo pondělí)
5. 8. Občané by měli už dnes využívat všech do
HOTOVÁ JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
stupných forem ke kritice v oblasti spotřeby, a to
ve sdělovacích prostředcích, na schůzích, v odborech,
od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
(Pokračováni na str. 10)

(Pokračování se strany 5)
Západ se nemusí obávat, že by jeho prohlášení na
obranu lidských práv mohla narušit jednání o od
zbrojení, tvrdí Sacharov, a svou myšlenku na jiném
místě knihy upřesňuje. Tvrdí, že základními prvky
pro dosažení opravdového uvolnění napětí mezi Vý
chodem a Západem, jmenovitě mezi Sovětským sva
zem a Spojenými státy, jsou odzbrojení, mezinárodní
důvěra a obrana lidských práv. Sacharov je si ovšem
vědom, že dojde těžko k změně postoje sovětské
vlády k otázce lidských práv. Na druhé straně je
však pravda, poznamenává Sacharov, že Sovětský
svaz potřebuje od Západu moderní technologii a fi
nanční půjčky. A tím by Západ mohl ovlivnit vývoj
sovětské společnosti. Dr. Sacharov je však proti to
mu, aby se Západ pokoušel změnit politiku opresivních zemí tím, že by jim odpíral hospodářskou, pře
devším potravinovou pomoc.
Ve své nové knize se zabývá i mnoha dalšími
myšlenkami. Staví se například proti rozsudkům
smrti. Je; pro využití nekleární energie, což ovšem
v současné době nemusí být na Západě přijato přízni
vě.
Kniha “ Alarm a naděje” je odrazem srdce a mysli
člověka, jenž byl pravděpodobně nejlépe charakte
rizován v projevu, který byl pronesen r. 1975, když
byla dr. Sacharovovi udělena Nobelova cena míru:
“ Sacharovova láska k pravdě, jeho silná víra v
nedotknutelnost práv člověka, jeho boj proti násilí
a brutalitě, jeho odvážná obrana. svobody lidského
ducha, jeho obětavost a silný smysl pro humanismus
jej učinily mluvčím svědomí lidstva.”

Ačkoli tohle už náleží do mé závěti, připadá mi
rsoodré předeslat to úvodem ke kapitole, líčící ztrosko
tání mého — jak jsem se domníval — vrcholného
životního díla.
Ještě ráno v kočáře, který pro mne rytíř Arnošt
RutEk z Houslic poslal do Rásnovky, jsem si slovo
od slova pokoušel zopakovat včerejší útočný a oslav
ný monolog, přednesený Ambrožovi. Vlastně bych si
Jej měl zaznamenat, usuzoval jsem, stal se ze mne
básník právě v okamžiku, kdy se dovršil' můj rozchod
s poesií. A ani bych nemusel jezdit až za pohořelecko-u bránu. Politik přijít ovšem musí, musí se ukázat
vojákům; básník by svoje pluky mohl přehlížet do
ma, defilovaly by před ním v plamenech krbu.
Za branou na Strahově čekal na můj. kočár jez
decký poddůstojník městské stráže.
“ Husité cvičí pod
benediktinským klášterem,”
oznámil a ukazoval mému kočímu směr na polní
cestu stranou od silnice.
Umínil jsem si nepodívat se z okna, dokud nebu
deme na místě. Neodolal jsem však. Na stráni pod
střešovickými chalupami jsem zahlédl početný houf
vojáků, snad celý pluk. Postavy ve stejnokrojích nepovědomých barev pobíhaly kolem vozů. Nikde jsem
však nezahlédl jediný kočár. Přijede vláda a gene
rálové až později nebo byla pocta první inspekce
vyhrazena tvůrci nového vojska samotnému?
Kočár se zhoupl naposled a zastavil. Poddůstojník
sice otevřel dveře, ale neobtěžoval se pomoci mi
vystoupit. Rozhodl jsem se být velkomyslný a pro
dnešek ledacos přehlédnout a prominout.
Hned jsem si všiml jezdce, přijíždějícího ke kočá
ru. Pohled na něho mne ohromil ještě dřív, než
jsem v něm poznal rytíře Arnošta Rutlíka z Houslic;
zdravil mě už za jízdy pozdviženým těžkým palcátem.
Nemotorně seskočil s koně a musel chvíli čekat, než
se poddůstojníkovi uráčilo milostivě vzít uzdu. Rutlík

mu kupodivu neřekl ani slovo výtky. V přiléhavých
kalhotách, v drátěné košili s našitým látkovým kali
chem pod pláštěm starodávného střihu a v kožeši
nové čepici mi šel vstříc. Těžký starý meč ho v chůzi
tloukl do pat, raději jej vzal do ponosu jako pušku.
Jeho pozdrav jsem snad ani neslyšel. Ustrnule
jsem si prohlížel křivolakou řadu vozů, ani forman
ských, ani selských, nápadných mohutnými prken
nými postranicemi, mezi nimiž vyčnívaly hlavně
houfnie. Na vozech a kolem nich se hemžilo chlapy
v těsných kalhotách a jakýchsi plandavých kabátcích
s cípatými límci. Všichni měli našité červené kali
chy s bělostnou hostií. Na hlavách nejistě balanco
vali mosazné a ocelové šišáky a přílby, někteří byli
v kápích, podobných katovskému munduru. Magistrát
ní tajemník ze Staroměstské radnice vyběhl dopředu,
snad aby se mi ve svém kostýmu předvedl, zatvářil
se důležitě a zapískal na píšťalu. Rozruch vzrostl.
Husité se drápali na vozy, pro šťavnaté nadávky,
povely a pobízení nebylo slyšet vlastního slova. P ě
šáci zvedali mohutné pavézy s vymalovanými kali
chy, lemované písmem; přečetl jsem úryvek žalmu.
Nad vozovou hradbou se zakýval černý prapor s
rudým kalichem a zlatou hostií. Mužstvo naježilo hrad
bu kosami, oštěpy, sudlicemi, bijáky; od cepníků,
potřásajících hřeby, pobitými mlátky, jako kdyby
svoji zbroj nabízeli na tržišti, jejich sousedé opatrně
uhýbali co nejdál. Velitelé vozů mávali dlouhými
meči a ochrptěle pořádali svoje osádky. Pěchota se
za chvíli jakž takž vyrovnala, střelci kouleli očima
přes hledí zaměřovačích kuší.
“ Co je to z a . . . ?” zmohl jsem se na otázku; ne
věděl jsem přesně, co říci na jejím konci, a zvolil
jsem raději mnohoznačnou nápověď v hlase. Pripa
dal jsem si jako v hodně pomateném snu, za který
se navíc po probuzení budu sám před sebou stydět.
“ Sládci, tesaři a dřevaři z Podskalí, pokud jde

RV

Mr ED

Zá SADA SPORU
(XI. kapitola románu, který vyšel v nakladatelství
68 Publishers v Torontu. Vypravěčem je básnik
Šimon Lomnický z Budče.)
Ovšemže se nedožiji časů, kdy se historie našich
dnů stane stejně nezáživnou látkou v latinských ško
lách, jakou je dnes střetnutí Cicerona s Canlinou.
Jednou budeme k smrti nudit studenty, OSTľí<3tlŽi %0
si vtloukající do hlavy, že Thum a Tíhy nesloužili
ve stejné armádě, a proklínající Martiníce í Roapovce, oba stejně vybledlé dalekým odstupem. Píši
svoje vzpomínky proto, že navzdory nemilosrdnému
času je ctižádostí básníka přežít ve svém slově a k
tomu mám nejlepší vyhlídky, píši-ii o událostech skrz
naskrz dobře známých.
Věnoval jsem v posledních měsících hodně času
starýrn letopiscům. Málokdy nacházím v našich ča
sech něco, co nebylo pozorováno a zapsáno už dávno
před námi. Tuším, že jiná nebude ani budoucnost.
Sepisuji svoje svědectví jako doklad k testamentu,
kterým se hodlám- obrátit ke čtenářům dosud ani
nepočatým.
Zajisté se budou opakovat na jiných jevištích děje
podobné těm, v jakých jsme hráli my. Jestliže jsou
dodnes tak živoucí básníci druhu Ovídia nebo Plauta
nebo; Catulla, je tím potvrzeno, že člověk se za ti
síciletí příliš nezměnil. Také Tacitus, Caesar a Flavius se dají číst stejně zaujatě jako.poslední novinky
z Ríma, Vídně, Londýna. Bohužel teprve ke sklonku
života začínám chápat, proč se od pokolení k poko
lení muselo opakovat vždy totéž, proč byli nakonec
poraženi i vítězové všech válek, povstání a odbojů,
kam až jen lidská paměť sahá, všichni, kdo věřili
v úplnost a nezvratnost svého vítězství.

Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME L É K Y 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.

“Alarm a naděje”

6. 8. 1979 '
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Vilém Hejl: Zásada sporu (68 Publishers, Toronto, 1979}
Jiří sotola: Svaty na moste (cs. spisovatel, Praha 1978)

Co jsem měl rád

Historia magistra vitae ?
Snad je nevhodné psát v jedné recenzi o románu Viléma Hejla, signatáře
Charty 77, který dlí od loňska na Západě, a románu Jiřího šotoly, který po
srpnu provedl sebekritiku, pomluvil "Pražské jaro", aby mu režim udělil absoluci od dřívějších poblouzení. Přímo se však nabízí srovnávat obě díla z dávné
české historie, objevovat podobnosti, odkrývat rozdíly autorských postojů. A
také jejich záměry nebo spíše to, co pozorný čtenář za jejich-záměry považuje.
Může jenom dedukovat. Neboť nikde ve "Svatém na mostě" není řečeno, že
je myšlen jako sepsutí církve katolické. A Hejl nikde nenaznačuje, že by svůj
záznam o Šimonu Lomnickém z Budce zamýšlel jako paralelu k událostem ko
lem srpna 1968 a po něm.

f

\
I

i

Že však šotolův román
připadá někomu jako protikatolický pamflet, je pa
trno z rozhořčených re
akcí katolíků v exilu.
“ Ohavnost. . . v podstatě
paskvil. . . pěkné svin
stvo’’, jsou autentické.ci
tace z “ Nového života’’ ,
vycházejícího v Římě. Ale
i tak odsuzující čtenář
románu neupře, že “ je vy
nikajícím stylem napsán”
a že “ fascinuje skuteč
nost, že v knize vystupují
postavy, které se v krásné
literatuře zřídka vyskytu
jí ..
Tato objektivita prame
ní ze skutečnosti, že Šotola se v třetím svém histo
rickém románě vyrovná
ryze umělecky oběma dří
vějším dílům, “ Tovaryš
stvo Ježíšovo” a “ Kuře
na rožni” . Už v prvně
jmenované práci vyvolal
odpor pravověmých kato
líků, protože líčil Societas
Jesu jako odnož církve,

snažící se nejen získat
lidské duše, třebas nási
lím, ale zápasící bezohled
ně i o moc politickou a
hlavně o rozmnožení hmot
ných statků, rovněž třebas
násilím, podvodem, ale
cílevědomě. Ve “ Svatém
na mostě” nabourává le
gendu, že sv. Jan Nepomucký byl na rozkaz krá
le utopen proto, že néchtél
vyzradit, co mu královna
svěřila ve zpovědi. Podle
šotolovy fantazie (nevím,
zda historicky doložené a
inspirované), byl Johánek
náhodnou obětí sporu ne
schopného krále Václava
IV. s pražským arcibisku
pem; na mučidlech měl
vyzradit podrobnosti spik
nutí, které existovalo jen
ve Václavově mozku. Vy
práví se život zadlužené
ho generálního
vikáře,
kterého jeho věřitel, Mi
kuláš Puchník, udělá z
malého
arcibiskupského
notáře, když mu předtím

“ zařídil” kněžské svěcení
a doktorát teologie. Jan z
Pomuku nevede svätý ži
vot, pije jako duha a i
jiné hříchy páše, ale je
v jádru dobrák, který od
mítá podepisovat klatby a
vyobcuje z církve jen
když už opravdu musi,
když na něj tlačí ze všech
stran, když hrozí nebez
pečí jemu samému. Mu
čedníkem se — podle Šotoly — stane spíše z naiv
ní hlouposti, také proto,
že z počátku nevěří, že by
mohl být mučen.
To je ovšem zcela od
vážná téze a není divu,
že vyvolává v katolických
kruzích nelibost. Je však
pravděpodobné, že tehdy
v církvi byly na denním
pořádku tak chaotické a
nemravné machinace, že
byla v troskách. Jinak by
se v té době nezačali odjevovat v Čechách a jin
de reformátoři jako houby
po dešti. Církev byla kon

Pavel Javor
Železné řinčení, když lijáky se řinou
a potom tichou duhu nad krajinou —

cem 14. století vepsí. A
je možné, že došlo i k
hádce mnichů různých řá
dů o mrtvolu utopeného
Johánka, jak ji šotola v
závěru druhé části svého
rozlehlého románu pěkně
zachytil.
První a druhá
část je, jak už to u ro
manopisce Šotoiy bylo jed
nou v “ Kuřeti na rožni’’ ,
rámcový příběh, dialog
vypravěče-ajzboňáka
se
sochou sv. Jana, pro vlast
ní román celkem zbytečný,
až na to, že se v něm
čtenář dozví, že v roce
smrti sv. Jana Nepomuckého byla královna Jo
hanna, jejíž zpovědní ta
jemství prý — podle ofi
ciální verze — Jan Nepomucký nevyzradil, sedm
let nebožkou a že ona i
druhá žena Václava IV.
měly své zpovědníky z
Bavorska.

Záplaty polí, chalupnické prahy,
vysokou závrať zimní hvězdné dráhy,
odvahu k boji, jíž se mládí pyšní
a dívčí ústa barvy prvních višní.
jiřičku nad řekou, když volátko si smáčí
a tvrdou skývu chleba, která stačí,
odvahu těch, kdo touží, jsouce chromí,
a nebojí se, že je život zlomí,
v temnotách víru ve vítězné ráno —
Vše měl jsem rád, co nebylo mi dáno —
Ze sbírky "Krůpěje!', Edice Bílá růže,
naklad. Konfrontace, Zurich

pozorně, aby neunikla je
jich nit, skrytá v názna
kových kudrlinkách, pů
vabných a opravdu záviděníhodných.
Do materiálu se musel
důkladně ponořit i Vilém
Hejl. Nenadal svůj příběh
tolika frázemi, působící
mi na čtenáře, jako by
V barvité mozaice stře pocházely z doby kolem r.
dověkých intrik, kterými 1620, jeho jazyk je mo
proti sobě bojovali král s dernější, není přeplněn
církví o moc, vystupuje starobylými metaforami a
spousta postav, většinou přirovnáními jako řeč šo
jen načrtnutých, nepro- tolova. Klade důraz spíš
kreslených do hloubky. na psychogram “ českého
Síla šotolova umění je — . Ovídia’’ z počátku 17. sto
aspoň v tomto románě — letí, kdysi dvorního básní
jeho jazyk, plný neobvyk- • ka císaře Rudolfa, Šimona
lých přirovnání, idiomů Lomnického z Budče. Jeho
snad dobových, dialogů, charakter není tak jedno
které je nutno číst velmi duchý jako povaha Jana

Nepomuckého. Hejl mu
dal rys, který mívají —
či měli by mít — všichni
opravdoví básníci světa,
“ to nezvládnutelné, vroze
né puzení přetvářet svět,
přidávat a ubírat mu ba
rev a stínů a žít pak v
jiných městech, v jiných
časech a s jinými lidmi,
než byli moji současní
ci . . . ”
Jenomže
Lomnickému
chybí nadání, má právě
jen to puzení, jeho talent
stačí na pamflety, na tex
ty písniček, které zpívá
oblíbený zpěvák po hospo
dách. Lomnického popula
rita je lehkého zrna a on
si je toho vědom: váží si
staroměstského primátora
(Pokračování na str. 8)
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o ty na vozech,’’ odpovídal ochotně magistrátní ta
jemník Pomykáček; sedal v předpokoji primátorské
kanceláře, věděl, že mluví s přítelem primátora
Nathanaela Vodňanského. “ Co se týká pěších, ty jsme
zjednali z okolních vesnic . . . z Břevnova, ze Střešovic, z Košíř a z Dejvic. Nejvíc jsou to sedláci a
pár nádeníků z vinic. Stačí jim jeden tolar týdně,
velitelé vozů a ti od houfnic a kuší berou dva.”
“ Pane rytíři,” vykročil jsem k Rutlíkovi, zaměst
nanému úpravou škrtivého stejnokroje, “ vysvětlete
m i . . . !’ ’
“ Nacvičujeme slavnostní uvítání krále Friedricha.
Vystoupíme hned u Strahovské brány. Chtěl jsem,
abyste to viděl už hotové. Ve vládě i na magistráte,"
řekl tlumeně s ohlédnutím k Pomykáčkovi, “ tomu
nejdříve nechtěli rozumět, ovšem vědělo se, že je
to váš návrh a nakonec se nikdo neodvážil otevřeně
odporovat.. Kdyby vás nepoložila ta nemoc, počítalo
se s vámi do komise pro přípravu uvítacích slav
ností, sám jsem vás do ní navrhoval, zeptejte se
pana Vodňanského. Jsem moc rád, že jsem všechno
stihl uchystat; vím, co tak asi jste měl v hlavě."
“ žádnou kašpařinu!” sekl jsem.
Diplomat bez stálého zaměstnání se znova poškra
bal v těsném rozkroku.
“ Pane Šimone, direktorium dobře ví, proč schvá
lilo váš návrh. Potřebujeme od nového krále peníze
nebo. ne? Tohle musí Friedrich pochopit na první
pohled.. . Dáme mu elegantně najevo, že máme
tradici, ale jinak v prdeli vši, že víc než tuhle
sebranku bez jeho financí na bojiště nevypravíme.
Takové to s námi je, Vaše Královská Milosti, a buď
se uhodíte přes kapsu, nebo máte jednoho krásného
dne pod okny Buquoye a naříkejte potom sám na
sebe.”
Já jsem si vzpomněl na Budovce, na jeho úsměv,
s jakým mne včera ujišťoval, že Rutlík zde bude

na svém místě. Už jsem chápal všechno. Nemělo
smysl se vyptávat, nemělo smysl se přít. Nic ne
mělo smysl.
Hejtman Rutlík se parádně vyhoupl na koně. Kývl
Pomykáčkovi. Píšťala přehlušila a trochu umlčela
husitský halas. Rutlík předjel před řadu, potěžkával
palcát. Napadlo mne, proč si nepořídil ještě Žižkovu
pásku přes oko.
“ Držte huby, burani!” povykoval podůstojnik.
Přejížděl na koni podél vozů a tloukl neukázněné
boží bojovníky obráceným bičíkem po přilbách i ra
menou. Všichni si to nechávali docela samozřejmě
líbit; tolar týdně jsou vždycky hezké peníze a tady
se za ně nepřetrhli.
Rutlík mávl zeširoka palcátem. Husité zachrasili
zbrojí, zezadu kopali do pažení vozů, dupali na podla
hy, bušili do železných plátů.
Palcát ukázal k obloze.
“ Budiž zdráv Friedrich k r á l . . .
zazpívali pro
táhle jako svíčkové báby na procesí.
“ Třikrát!" zaburácel poddůstojník.
Další pokusy vyzněly znatelně slaběji a ještě po
maleji.
“ Chcmouti se nenaučí ani pořádně zařvat." po
vzdechl si ke mně Pomykáček. "Nepřejte si tu práci
je naučit chorál! Včera jsem je tady držel do de
víti večer a polovina si nezapamatovala ani první
sloku!"
Vozová hradba opět zašuměla hovorem. Pomyká
ček se asi styděl za svoje mužstvo a ostře zapiskal.
Kůň rytíře Arnošta Rutlíka neměl zvuk píšťaly
rád už dříve, dosud nikdy mu však nehvízdla tak
blízko u ucha. Pohodil hlavou. Škubnutí uzdou vy
razilo nepřipraveného hejtmana z rovnováhy. Za
kymácel se, v pádu se ještě pokusil obejmout ko
ňův krk. Palcátem klepl koně pod oko. Valach trhnul
hlavou až k zemi a vzápětí se zvedl do svíčky na

zadních. Rytíř padl bokem na zem, meč se mu v
pádu zapletl mezi nohy. Něco suše prasklo.
Ani mne nenapadlo Rutlíkovi pomáhat na nohy.
Ujal se ho poddůstojník. Bvi to veterán z turec
kých válek; znalecky usoudil, že kromě zlomené kyč
le neutrpěl pan rytíř žádný další úraz. Husité na
vozech zmlkli a zaujatě přihlíželi, jak jejich raněné
ho hejtmana nakládají do kočáru.
Snadno jsem chytil poplašeného koně, držel jsem
ho za uzdu, hladil jsem mu jemné nozdry a šeptal
konejšivá slova, jakými jsem zamlada upokojil jiné
raply. Litoval jsem, že u sebe nemám ani kousek
cukru. Nevadí, hned u prvního hokynáře na Poho
řelci tě pozvu na královskou svačinu, koníčku honanej!
“ Vezměte si to tu zatím na povel vy, Pomykáčku,”
sípal pobledlý husitský hejtman poslední rozkaz před
opuštěním bojiště. “ Sem se vejdeme oba, pane Ši
mone,” ukázal vedle sebe do kočáru.
Já jsem však už byl v sedle. O tolik let jsem
starší než ty, sráči, a kůň mě neshodí.
“ Povím vaší paní, co se vám stalo, aby hned
poslala pro lékaře,” hodil jsem jenom přes rameno
a dřív, než mi mohl Rutliík odpovědět, jsem vyrazil
ostrým klusem ke Strahovu..
Nárazy větru mi rozmývaly a vysušovalv slzy. Ano.
já jsem plakal bezmocí a vztekem, vztekem a bez
mocí. Jsme tam, kde jsme byli; podkoního Šimoea.
hrobníkova syna z Lomnice, kdysi vídali plakat taká
jenom koně.
Neohlédl jsem se ani jednou. Zezadu jsem oslyšel
rozladěný sbor. Nerozuměl jsem slovům, těžko js a s
rozpoznal melodii. Pochopil jsem. že magistrami
tajemník opakuje s husity za jeden tolar rýdrě pí
seň, která před dvěma stoletími vzala celým a r= ždám odvahu střetnout se s českým vojskem.
Pozn.: Knihu můžete koupit též v HD. C e n $ <JS-
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História magistra vitae ľ
(Pokračování se strany 4;
výtvarných umělců v Praze založené r. 1911. Světová
válka ho zastihla znovu v Paříži, kde vstoupil do
československého odboje. Gutfreund patřil k těm so
chařům, kteří otevírali českému sochařství nové ce
sty, o čemž svědčí sousoší Rodina i pomník Babičky
v ratibořickém údolí. Jeho díla jsou nyní převážně
umístěna na zámku ve Zbraslavi. Téhož dne r. 1909
se narodil slovenský malíř a kresiíř Eugen Lehot
ský.

9 4. 8. uplynulo sto let od sňatku básníka Jaroslava
Vrchlického s Ludmilou, dcerou spisovatelky Žofie
Podiipské. Svědkem tohoto sňatku, který byl uzavřen
v kostele sv. Štěpána, byl sochař Josef Mauder a
básník Julius Zeyer. Bylo to osudné léto r. 1876, kdy
při návštěvě S. Podiipské s dcerou ve Veltrusích
došlo k sblížení básníkovu s tehdy 15 leťou Ludmilou.
Vrchlický byl inspirován k novým námětům, což pro
zrazují sbírky Poutí k Eidoradu, Eklogy a písně, svůj
bolestný domácí román, k němuž došlo po několika
létech manželství, naznačil sbírkou Okna v bouři.
Vrchlický miloval svou Mimi podle literárních vzo
rů, ale pak přišel mistr verše, milovník, hrdina
dramatických událostí. . . A Vrchlický uzavírá kapi
tolu svého manželství slovy ‘ ‘Dnes lhostejno mi všech
no, z povinnosti dál ž i j i . . . ”

(Pokračování se str. 7)
Nathanaela Vodňanského
z Uračova i Mikuláše Dačického z Heslová. Závidí
jim dokonce, chtěl by se
jim vyrovnat. Zamýšlí na
psat českou Illiadu, epos
o povstání stavů, začína
jící defenestrací r. 1618.
Ale zná příliš dobře větši
nu pánů z direktoria, ví
předobře o kvalitách ge
nerálů a plukovníků české
ho stavovského vojska,
než aby z nich mohl s
dobrým svědomím udělat
českého Achilla, Hektora.
“ Kdo dělal historii s se
bou jenom trochu, může
být nanejvýš jejím kroni
kářem. Kdo jako já zná
osobně všech třicet členů
povstalecké vlády, kdo pa-

9 Na mariánskolázeňském hřbitově je na náhrobku
neohroženého zastánce jazyka českého, buditele ná i
roda a spisovatele Františka Slámy-Bojenického čes
ký nápis:
“ Hledáš-li kdo České Klenoty
Jeden z nich zpočíwá zde
Klenot totiž wzácné osvěty
Věrný Bohu i Vlasti Swé”
Tento obětavý spolupracovník J. Dobrovského, činný
člen Národního musea, jeden ze zakladatelů české
matice, pozdější děkan v Bechyni, zemřel v Ma
riánských Lázních dne 5. 8. 1844. Sláma v b o ji'za
českou školu zdůrazňoval, že české dítě nemůže v
německé škole nalézt “ osvětu” . Z tohoto důvodu
byly jeho četné časopisecké články zabavovány censurou ( “ Příspěvek k historii české’ ’ nesměl být v
roce 1839 otisknut v Musejním časopise) a Sláma
byl persekvován. Na Kašparovi štemberkovi vymohl,
že Vlastenecká společnost počala vydávat “ Ponauče
ní a zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslní
ky” . Napsal Obraz minulosti starožitného města Pra
chatic, v nichž po vysvěcení působil jako kaplan v
létech 1815-1825, spisy vzdělávací, zejména o ovoc
nářství, spisy teologické a pedagogické.
• Básník Jaromír Borecký se narodil 6. 8. 1869 v
Českých Budějovicích, ale svým mládím patřil Písku,
kde studoval na klasickém gymnasiu. Jako básník
patřil ke škole Vrchlického (Rosa mystíca. Básníkův
kancionál), zabýval se v jeho duchu i Villonem a
zařadil tři ukázky ze své (neuskutečněné) “ Poesie
francouzské staré doby” do Lumíra 1. 9. 1899 Dů
ležitým pro poznání Villona je pro naši literaturu
Boreckého překlad “ Balady bývalých časů’ ’ , jejž ne
dlouho předtím předcházel slabý pokus Antonína Vá
ni. Borecký je též autorem libreta k opeře J. R.
Rozkošného Krakonoš a Stručného přehledu dějin
české hudby.
• český hudební skladatel Vavřinec Tomáš Bar
ták se narodil .7. 8. 1779 v Netvořících.
9 8. 8. 1139 zemřel jedenáctý pražský biskup Jan I.,
za jehož pontifikátu došlo k přípravě stavby Strahov
ského kláštera. Dočítáme se, že tento bývalý správce
probošství kostela vyšehradského byl “ pravý přítel
duchovních a mnichů, laskavý utěšitel chudých a
poutníků” .
, 9 V kostele sv. Havla, y němž jsou uloženy
tělesné pozůstatky malíře K. škréty, byl 8. srpna
1689 pokřtěn Václav Vavřinec Reiner, jemuž žádný
dobový obrazový druh ani malířská technika nezů
staly cizí. Jako vnuk stavitele rozuměl od mládí archi
tektuře, jako syn sochaře měl smysl pro skladbu
velkých objemů a jako synovec obchodníka s obra
zy a příslušník umělecké rodiny se rychle seznámil
se soudobou i cizí malbou. Za jeden z vrcholů Reinerovy freskové malby můžeme považovat výzdobu
kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. O
Reinerově monumentalitě svědčí vznešená velikost fre
sek v dominikánském kostele sv. Jiljí na Starém
Městě i malby v prelatuře na Zbraslavi, výzdoba
stropu sala tereny ve Vrtbovské záhradě (Venuše s
Adonisem, alegorie Věd a Umění) a smíchovského
letohrádku K. J. Dienzenhofera (Bakchanále). Pro
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matuje generály ještě ja
ko hejtmany, kdo slýchal
od politiků kromě jejich
projevů ve sněmovně také
důvěrné hovory nad ví
nem u krbu, nemůže psát
Illiadu . . . ”
Přesto Lomnického tato
marná touha neopouští, je
motorem jeho života. Dru
hou hnací silou jeho činů
je neustálý strach ze
zatčení. Necítí se na stra
ně povstalců ve své kůži,
je katolík a nikdo neví,
co se stane zítra. Jeho
bázeň zmnožují návštěvy
jezuity Ambrože Jandery,
který v přípravných bit
vách
předbělohorských
provádí špionáž pro cí
sařské. Pomůže mu k útě
ku v Písku, trpí jeho ná
vštěvy ve svém pražském
domě. Po prohrané bitvě
na bělohorské pláni ho za
se navštěvuje špión zby
lých českých vojsk, Pro
kop Lišek z Liškova. Obou
se bojí, ale k oběma je
zároveň přitahován, proto
že jednají statečně, mají
vlastnost, která básníkovi
zcela chybí.

divadlo v Kotcích na Starém Městě v Praze vyma
loval šest dekorací. Není pochyby o tom, že Reiner
byl největším krajinářem českého baroku, což vidno
z dvou párů protějšků s mythologickou a loveckou
tématikou na zámku Frýdlantu. Reinerovo dílo pev
ně zaklíněné do tradice české barokní malby je pro
tějškem a hlavně doplňkem umění Petra Brandta.

9 Hudební skladatel Heřman Antonín Jelínek se n a -,
rodil 8. 8. 1709 v Hořiněvsi. Byl řeholníkem přemoci-1
strátského kláštera v Želivi, z něhož z touhy po hud
bě uprchl. Zemřel 5. 12. 1779 v Itálii.
9 Od 8. 8. 1884 byl nezvěstný mimořádný profesor
české Karlovy university, zemský a říšský poslanec
a spoluzakladatel Sokola Miroslav Tyrš, který zahy
nul neznámým způsobem poblíž Otzu v ty raisfcých
Alpách, kam se vypravil po těžké nemoci. Jeho tělo
bylo nalezeno až 21. srpna a o dva dny později v
Otzu pohrbeno. Později byly Tyršovy pozůstatky pre
vezený do Čech a 9. listopadu 1884 uloženy do spo
lečné hrobky s. Fuegnerem na Olšanských hřbito
vech. Pomník Tyrše myslitele map v Hořicích v Pod
krkonoší. Jeho tvůrcem je Mydbekův žák Jaroslav
Plichta. Šalounova socha zdobí preddvori Tyršova
domu na Malé Straně. Portrét Tyršův máme zacho
ván od malíře Františka Ženíška a Maxe Švabinského.
9 Ve válečném roce 19© byla v divadle Uranii v
Holešovicích premiéra divadelní hry Rybnikár Kuba.
od dramatického spisovatele Vladimíra MueEera, jenž
se narodil 8. 8. 1904. Pojednává o zakladateli rožm
berských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Rožm
berskému tématu zůstal autor věrný í v románě
Pětilistá růže, neboť jinak si vybíral k svým pro
sám děje hlavně z třicetileté války a z doby ru
dolfínské (Žebrák s erbem).

9 9. 8. 1674 se v Praze narodil František Maxmi
lián Kaňka, který byl oblíbeným architektem vý
znamných duchovních řádů, především jesuitů, pro
něž vybudoval v Praze kostel sv. Klimenta a sva
továclavský seminář. Augustiniáni využili jeho umě
ní při stavbě konventu v pražských Kateřinkách a
pro cisterciáky dokončil po Santinim konventní bu
dovu na Zbraslavi. Jeho dílem je i chrám Nanebe
vzetí Panny Marie v Kroměříži a, kostel servitů ve
ve Veselí nad Moravou. Velmi se uplatnil při pro
jektu zahrad při Vrtbovském paláci na Malé Straně
a při Černínském paláci na Hradčanech. Od Kaňky
pocházejí i četné venkovské zámky, ve Vinoří, v
Liběchově, v Krásném Dvoře.

Po bělohorské katastro
fě je Lomnický dvakrát
zatčen, jednou proto, že 8.
listopadu popouzí k obra
ně Prahy, podruhé ve spo
jitosti s Líškem, kterého
slídiči zastihnou v jeho by
tě v řtásnovce. Po obakrát
mu pomůže na svobodu
páter Jandera. Podruhé
ovšem
musí
podepsat
někdejšímu cvičiteli “ lido
vé armády’’ , nyní ve služ
bách nových pánů. že bu
de udávat své bývalé přá
tele. “ Takovéhle věci se
mají odmítnout rovnou a
bez rozmýšlení, protože
všechno po nich může být
jen horší,’ ’ uvědomí si
Lomnický, až je pozdě.
Aby tragickému úvazku
unikl, sepíše pamflet na
direktorium a na poprave
né české pány v naději,
že se od něho všichni přá
telé odvrátí. Jeho naděje
se vyplní, ale úřady mu
na tento trik odpovědí po
kynem všem pražským
tiskařům, nevydávat panu
Šimonovi už vůbec nic,
ani
verše
nepolitické.
Lomnický se uchyluje do
soukromí a píše paměti.
Živí se tím, že páše verše,
které . uveřejňuje kdysi
nejlepä zvěd Prokopa Liš
ka pod svým jménem a
dělí se s Lomnickým o
honorár.

* ZLATNÍK *
* HODINAŘ *
ŠTEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon:

61-8579

Už z tohoto krátkého ob
sahu, který ovšem zdaleka
nevystihuje všechny pozo
ruhodné aspekty Hejlova
díla, je patrno, že srovná
ní tehdejších poměrů s
“ Pražským jarem” a jeho
koncem není nepříhodné.
I srpen 68 osvětlil nemo
houcnost “ buřičů’ ’, i srpen
uvedl mnohého básníka —
zrovna třeba Jiřího Šotolu — do situace Šimona
Lomnického z Budče. A k
moci se i po srpnovém
přepadu dostali lidé, které
páter Ambrož označuje ja
ko “ oni” a které charak
terizuje zklamán vývojem,
takto: “ Oni myslí docela
jinak, než byste si před
stavoval. Posedlost vítěz
stvím. opilost mocí, běsně
ní zištnosti. Nejdříve 0 vládnout a pak možná ta
ké dobývat srdce, ale ta
už rozhodně nejsou z polo
viny tak důležitá jako stra
tegické pevnosti a kon
fiskovaný majetek . . .”
Hejlovo dílo není ovšem
jen historickým obrazem,
ale především studií bás
níka, v kritické, mezní
situaci, kdy musí ukázat
páteř, ať to stojí co stojí,
anebo se jí ze strachu
zříci a odebrat se dobro
volně mezi prostitutky.
J. S.

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m. ’
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 81426.

Milí přáteli, přijďte mezi nás I
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
31 Devonshíre Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po-’
lední do 10 hod večer a každou neděli od 10 hod.
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme,
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va-1
říme “ po našem’’ — jistě si u nás pochutnáte.i
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijď te si k nám zahrát volejbal, stolní
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších,
odvětvi sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.
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přírodní roštěn
áz
Rozhovor s

Otou

a

40 dolaru

Karneiem o jeho zážiicich z cés./ pu L>»ii.en, vyv.uoue zpracoval Bohouš Mašin
hodnější zpúsoo, jas vysvecm, třena laxiKan, nae
ujuum. xulu usveucenou mecoau jsem s uspectiem
vtjjxatnovai i V Japonsku.

Od doby, kdy jsem vešel ve styk s cestovní kance
láři v í v a HOL i d a t , upiynuio celých devét měsíců,
než jsem se moru pohoamé uvereoit v kresie reraaia,
po boku své manželky. Sydney snad ješté nezmizelo
z dohledu a již nám byia nabízena bohatá svačina,
“ xo to pěkně začíná,’’ poznamenala moje žena, "vrá 
tíme se z dovolene a budeme si muset koupu o
čisio větší šaty!”
To jsme ještě netušili, co se vlastně skrývá za to
lik vychvalovanou “ čínskou kuchyní’ ’ . Během své do
volené jsem si nejednou vzpomněl, že jídla na tří
stránkovém jídelním lístku někde v restauraci v Kar
lových Varech se dala vlastně všechna jíst, zatímco
v Asii si člověk ztěží něco vybral. Přitom jsem měl
dojem, že mi nabízejí šlapací kolo za cenu nové
Tatry. Musím obdivovat člověka, který shltne jídlo
z nádobí, umytého vousatým staříkem někde na
dvoře za restaurací ve škopíku, v němž sám seděl.
Rozhodnete-li se však z hygienických důvodů pro kus
salámu, jistě vás překvapí, že salám není slaný,
nýbrž sladký. Snad mi tedy nebude mít nikdo za
zlé, přiznám-li se, že po dobu své dovolené v Asii
jsem žil převážně z rybích konserv — i když je
nemám vůbec rád. Na této stravě jsem setrval po
zději i v Japonsku, byť mé důvody byly poněkud
odlišné.
Po první noci strávené v Manile nás letadlo odná
šelo z Filipín na Taiwan, do Taipei. Pestrost ba
revných budov, chrámových staveb v tradičním slo
hu, množství drobných obchůdků a tržišť, to vše
tvořilo dohromady, alespoň pro Evropana, nevšední
podívanou. Ceny veškerého průmyslového zboží se
zdají být podstatně nižší než-li kdekoli na světě,
zatímco špína a nezvyklý zápach mi zabránily, abych
ochutnal jídlo v některé z mnoha restaurací. Na
padlo mi, že průměrný absolvent hotelové školy v
Mariánských Lázních by zde jistě učinil kariéru ge
nerálního ředitele všech restaurací a hotelů a brzy
by mu patřila celá Austral-Asia, s výjimkou Japon
ska ovšem. Protože má tato škola světový zvuk a
je laciná, nepřekvapilo by mě ani trochu, kdyby
se mi japonský ředitel luxusního hotelu pochlubil vy
svědčením z hotelovky v Mariáhkách.

rruvudce, satry na mas ceicai v usace, cnovai
nevsetím zanuu v Krase ouumsuCKycn ciuamu a je
nu pucnuzKy se jeste uiouno projevuvaiy v nasicn
ruzuuiavenycn KOncecmacn jaKo uuezva na nezapumenuteine utcamziKy s mm strávené,
ťŕičterne-n
pruoKuu zmenu tepioty (na Fmpmacn KOiem 40 stup
ňu cetsia, zatímco v oaponsKu asi — iu stupňu;,
CiOveK se nemom vuoec divit, necitii-ii se upme
svézt. Leme sama oyia pro nas pma přeKvapem.
iviuzete se tam svézt viajsem, Který s vami unam
rycmosti džu nm/n, můžete se podivovat přísné cemi
Kontroie a to jeaete-n jen z mesta ao mesta, a v
noteiu, Kde byaute, si můžete doKonee zavoiat ústred
nú a požadat prijemný žensky hias o zapojem va
šeho poKojoveho televizoru tak, aoy pořad, na Který
se pravé díváte, Dyi namluven v jazyce, jenž vám
lichotí.
V teto zemi divů nejde člověku vůbec na rozum,
že pri průměrném vyuěiku Kvalifikovaného řemesl
níka, koiem 120 dolarů, činí týdenní nájemné za dvoupoKojový byt zhruba tři čtvrtiny mzdy, tedy 90 do
larů. Úplným protikladem vašich uzávěrů je pak
skutečnost, že na silnicích není vidět starši automo
bil než pět let, i když cena nového vozu je o sto
procent vyšší než třeba v Austrálii. Navíc zde řidiči
obdrží průkaz o oprávnění k řízení motorových vo
zidel jen po půlletém studiu ve škole s plnou do
cházkou, a stanovený popiátek se pak rovná třem
tisícům v dolarech. Zde se nám opět nabízí srovnání
s Československem a snad i vysvětlení, hieděli-li
někteří lidé na pražské dopraváky s nevraživostí,
když se kýžený řídičský průkaz dostal do vlastnictví
takových zavilých odpůrců silničního pořádku teprve
po přistání v Austrálii.

Největší město na světě, Tokyo, ve mně vzbudilo
pocit nicotnosti. Proud života v nedozírném množ
ství mrakodrapů, osmiproudových vozovek, parků i
drobných uliček, tunelů, dálnicových podjezdů a nad
jezdů, zahrad a bohatých nočních podniků mi připo
V Číně jsme se rozhodli pro účast v organizova mínal život v obrovském mraveništi. Všude však pa
ném stolování ryze pro turisty, což byla ostatně noval pořádek a čistota. Doprava plynula ulicemi s
součást programu předem připravených zájezdů. Ta ohromující přesností a bez nehod.
ké jsme si ukládali poslušně do kapes reklamní kra
P o uspořádání mezinárodní soutěže v řízení dopra
bičky se zápalkami, na nichž byla čínsky natištěná vy během tokyjského “ Expa’ ’ , rozpoznali jistě učen
adresa a jméno hotelu. Protože se nepočítám mezi liví Japonci špatné od dobrého a tudíž nepřevzal:
znalce asijských jazyků, byl to pro mne ten nejvý- své dopravní předpisy od anglicky mluvících zemí.
Vysoko nad ostatní policisty, kteří se sjeli ze všech
končin světa, vynikl a prvenství v této neobvyklé
soutěži získal český strážmistr z Prahy. To mohl
být pro pány radní v Tokyu dobrý důvod k prostu
dování čs. dopravních předpisů. Přál bych si, aby
i v Austrálii byl takový inspekcí silnic pověřený
orgán, plně zodpovědný za nehodu, zaviněnou třeba
mizerným označením vozovky. Pár lidí by jistě pře
TZ šlo ze svého teplého místa do chládku, ale více.
573 Hampfon St.,
3 Australanů by přežilo soboty a neděle.

1

Hampton, Vic.
Telefon 598-5756

r
ä

Opikal Service
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Bo ronia. Vic.
(roh

Boroma Road)

Telefon 762-1771, po hod'. 720-7259
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
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DOMOVA

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 ve formě 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 258
Box Hill Sth., Víc. 3128 Bondi Beacn, NSiV. 2026
Telefon (03) 88-7283
Telefon (02) 30-1792
Čs. klub v Adelaide
51 Coglin St.
Brompton, SA. 5007
^ V W W W v V V V t .'- ^ v ^ V V V V ^ A ^ V V V V V V V V ^ V V V V V V V

Ž ít jako strom
Marcela Čechová
Proč jen člověk od kolébky až ke stáři obdivuje
stromy? Proč jim svěřuje své radostí, proč se k
nim utíká se svým trápením, proč se nechává konejšit jejich tichem, proč tolik touží po jejich blíz
kosti? Asi proto, že v životě stromů jsou skryta ta
nejkrásnějši lidská přání:
“ . . . Mít rovný kmen
a v kúře nést bolest sladkých jmen
snít, umět snít — a žít.
Nést tíhu, nést a větvemi chtít dosáhnout hvězd
tak žít, léta žít a z jara znovu k vé st. . . ”
Ta moudrá, poetická slova nejsou slovy básně.
Pravděpodobně jste je už slyšeli, nepovšimli jste sí
však blíže jejich? krásy, citu a hloubky. Byla. totiž
ukryta v melodii a tu zpíval váš oblíbený zpěvák.
Milujeme hlas Marty Kubišové, Waldemara Matuš
ky, Hany Hegerové, Heleny Vondráčkové, Vaška Neckáře či Nadi Urbánkové, ale že slova k jejich
písním složil někdo, kdo v sobě musel mít také po
řádnou jiskru Pegasovu, cit básníka, vkus uměleeštěpaře a k tomu hodně skromnosti, to nám ani ne
napadne.
A potom držíte v ruce album s nadpisem “ Žít ja 
ko strom. Texty Petra Rady” a stále jako byste
ještě nevěřili.
Navečer když soumrak padá do zahrad
harmonikár Pepík začne tiše hrát
starodávné kvapíky a hlavně valčíky .. .
. . . ale Petře Rado, vždyť to nám zpívával Pepí
ček Zima ještě v době, kdy byl fešák a všechny
holky za ním bláznily! A tuhle: . . .Střelte si páni
na ty růže, z nich kytka nikdy nezvadne . . . tu pře
ci známe od Hany Hegerové, písničku o harfě zpí
vával Walda Matuška a “ Vždycky zbývá za šesták
naděje” , to je přece jedna z nejznámějších písniček
Nadi Urbánkové. Vlastně každá z těch písniček ší
řila slávu toho, 'kdo ji lidem zpíval. Kde zůstala
sláva jejich tvůrce, Petře Rado? Proč jste tu vlast
ně mezi námi v exilu, vědyť tady můžete snad s
úspěchem prodávat auta nebo opravovat televizory,
ale rozhodně ne skládat písně a rozvíjet svůj talent?
“ Dal jsem přednost tomu žít rovně jako strom” ,
odpovídá Petr Rada. “ A protože nelze být stromem
tam, kde byl člověk dvacet let textařem, jsem zde.”

Kdo nebyl zrovna ve škole, když se probíralo Ja
ponsko, může si své vědomosti rychle doplnit studií
reklamních brožur, i když vám málokterá cestovní
kancelář poradí, abyste si pro podobný výlet na
plánovali tučné kapesné. Naplněná peněženka vám
pak přijde vhod, chcete-li si v Japonsku dopřát třeba
polévku s houskou a sklenicí vody za 25 dolarů a
dostanete-li chuť na přírodní roštěnou, přidáte klidně
dalších 40 dolarů. Po takovém výletě budete skutečně
rádi, že jste zpátky v Austrálii a dokonce se usmějete,
až vám budou zkušení cestovatelé líčit, jak je dnes
Nemusím se ani ptát, proč Petr Rada usoudil, že
stromem s rovným kmenem nelze být nyní v zemi,
v Evropě draho.
která nás zrodila. Jeho texty dávají jednoznačnou
odpověď. Třeba píseň o malíři, který maloval své
spoluobčany tak, jak je viděl:
Řízky — omelety — palačinky — bramboráky
. . . pane malíři, co vás to vede
proč chcete milovat jen tváře šedé
do očí zlost a strach, nenávist se závistí
pane malíři to se vám vymstí !
CENTRE — PLAZA
Pane malíři, ulice reptá
Lí. Bourke St. (Chinatown)
proč chcete malovat
— 20 metrů ze Swanston St., Meíbourne-City
co se jen po straně šeptá?
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
Je s podivem, jak úspěšně a dlouho dokázal Petr
Rada dráždit šelmu. Jeho písničky mají v sobě ne
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
jen poesii, hravost a krásu slov, ale i podivuhodnou
V neděli zavřeno.
hloubku myšlenek. Nelichotí režimu, nejsou ani za
Parkování aut naproti
mák budovatelské. “ Přál bych sobě i vám'” , říká

B O LB R O -B A R

Vzorně Vás obslouží

B řeťa a Anna

Petr Rada v úvodu svého alba, “ aby zde byly i
(Pokračování na str. 10)

-1»-

1LAS

DOMOVA

6. 8. 1979

Teze o spotřebě
(..Pokračováni se str. 6)

Připomínáme, že např. v roce 1964 byla v Dom
na besedách s poslanci apod. Zůstávají-li řídící struk módy v Praze prodávána “ luxusní novinka’ ’ — kc
tury v centru i oblastech a místech strnulé a ne šile s pruhy — za 120 Kčs a dnes stojí obyčejm
tečné k laickým i odborným stížnostem, jakož i k popélínová běžně 160.- Kčs, kdežto .tzv. luxusní
obecně známým nedostatkům, měli by občané sami 320 Kčs — opět v Domě módy. Podobně je to i
usilovat o zlepšení svých životních podmínek a uspo řadou dalších “ reprezentantů’’ druhů zboží.
2) V publikaci Fakta, data a čísla, jež byla do
kojování zcela oprávněných potřeb. Nejde jen o
naše podmínky a naše potřeby; zhoršující se ekono stupná návštěvníkům výstavy o NSR v Praze, byl;
mická a sociální situace může znamenat neblahé dě zveřejněna statistická tabulka, jež dokládá, co s
mohl koupit západoněmec-ký průmyslový dělník z<
dictví, které zanecháme svým dětem.
5. 9. Dosavadní spotřebitelská praxe svědčí o ne svou mzdu v roce 1958 a 1974.
1958
1974
schopnosti řídících orgánů stanovit na podkladě zna
losti reálných potřeb a jasné koncepce takové p r i o  Výrobek (hod. mzda: 2,31 DM) (hod. mzda: 10,00 DMi
DM hod.
DM hod
rity,
jež by vedly k uspokojivému zabezpečo
149,00 64.30 218,00 21.4!
vání osobní a společenské spotřeby. Neschopnost sta oblek
26,80 11.36 93,40 9.2
novit takové priority souvisí nesporně s neochotou dámské šaty
27,10 11.44 50,60 5,0samostatně a tvořivě přistoupit ke koncipování ta boty (pár)
0,63 0.16
0,85 0.0
kového typu společnosti, jenž by odpovídal našim benzin (1)
0,18 0.05
0,26 0.0:
ekologickým, ekonomickým a sociokulturním mož elektr. proud (1kWh)
0,85 0.22
1,74 0.1'
nostem a potřebám a jenž by uvolnil čs. společnost chléb (1 kg)
máslo (1 kg)
6,93 3.00
7,96 0.4'
z omezujících závislostí a nezdravých vazeb.
hovězí maso (1 kg)
4,75 2.03
8,06 0.4
Jednou z takových priorit je řešení bytové otázky,
vepřové maso (1 kg)
5,73 2.29
9,79 0.5
předpokládající zabezpečení stavebních materiálů,
brambory (5 kg)
0,56 0.15
1,56 0.0
paralelního rozvoje občanské vybavenosti a inženýr
káva (1 kg)
19,40 8.24 16,79 1.4
ských sítí, podporu menších bytových družstev sta
vodka (0,7 1)
12,26 5.18
9,60 0.5'
vebních malopodniků, ale také důslednou občanskou
pivo (1 litr)
1,25 0.32
1,45 0.0
kontrolu řešení celé bytové otázky na všech úse
Jestliže víme, že průměrná mzda “ pracovníků 1
cích.
5. 10. Pokud jde o řešení nedostatkových služeb průmyslu” (dle statistické ročenky) činila v roce 197'
a výrob, neobejde se ani naše společnost bez do asi 2.500 Kčs a průměrná hodinová mzda tedy 13,9'
plňkové sítě malopodniků, zvláště opraven, dílen, Kčs, můžeme pomocí snadných výpočtů srovnat reál
zahradnictví, malých farem, pohotového maloprodeje, nou hodnotu mezd. Na 1 kg másla I (40 Kčs) pra
menších restaurací a ubytoven, spočívajících na in čuje u nás dělník v průměru 2 hodiny 55 minut, za
dividuálním či rodinném základě, řízených ve vlastni tímco v NSR roku 1974 pouze 48 minut.
3) Následující údaje pocházejí z rukopisné studie
režii s přiměřeným zdaněním. Pro rozšíření takové
sítě malopodniků by ovšem bylo nutno vytvořit ně vypracované na podkladech z katalogů fixem Nec
které důležité právní a ekonomické předpoklady, vy kermann a Quelle, z katalogů velkých obchodníci
mezit jim jejich poslání a místo, aby nedošlo jen domů, Mezinárodního úřadu práce v ženevě (M UP —
k posílení negativních jevů stávajícího druhého eko B IT ); autoři se dotazovali zastupitelských úřadů e
nomického okruhu. Tato doplňková síť by měla vést vybraných osob v zahraničí a sami navštívili ob
k jeho postupnému odumření a současně k plné le  chodní domy a obchody v Československu a v NDE
Mezinárodní srovnání pracovních nákladů vyňalo
galizaci oprávněných potřebných výrobních aktivit
a nejrůznějších služeb a obchodů státních a druž ’ žených na strojírenské zboží k vybavení domácnost:
stevních. Přitom základním směrem mělo zůstat (v hodinách pracovní doby, zaokrouhleno). Údaje po
cházejí většinou z r. 1977.
zdokonalování a rozšiřováni služeb.
Uvádíme ceny v DM a to v tomto pořadí: cene
5. 11. Nedostatky a problémy spotřebitelské praxe
v ČSSR svědčí ovšem také o celkové nejasnosti kon v ČSSR — ve Výeh. Německu — v Záp. Německu —
cepce životního stylu a způsobu (8). Tento styl by Rakousku — Holandsku — ve Francii:
.rozhodně neměl být ani převážně individualistický lednice jednotepl. kolem 170 1: DM241— 274 — 38 Konzumní, ani uniformní. Společnost by měla posky 86 — 55 — 88; lednice dvoutepl. kolem 250 1: 419 —
tovat svým členům, možnost výběru životního stylu 0 — 47 — 77 — 70 — 151; plyn. sporáky: 154 — 87 —
a měla by být otevřená různým Experimentům, a ť 35 — 63 — 91 — 60; automatické pračky: 477 — 38Ž
již nonkonformního, individuálně tvořivého, skupi — 43 — 68 — 57 137; žehličky suché: 12 — 7 — 2 nově zájmového, tradičně rodinného či rustikálního 3 — 2 — 3; vysavače 500 - 600 W: 62 — 36 — 18 typu. V její tolerantnosti a dynamičnosti, v podpoře 15 — 0 — 20 — 36; tranzíst. radia bez m gf.: 100 —
rozmanitosti životních stylů by se měl projevovat 91 — 7 — 12 — 8 — 18; automobílv: 4.335 — 3-250 —
hluboký zájem o rozvoj člověka a různých sociálních 6.307 — 772 — 1.275 — 0 — 1.434.
4) Viz práci prof. dr. V. Kadlece Když se plýtvá
skupin a jejich uměřených potřeb.
miliardami. Praha 1979. Publikováno rukopisně
Občané se mohou se svými připomínkami a diskusní
samizdatu, část v Ekonomické revue 1979. samizdat.
mi příspěvky obracet na tyto odpovědné redaktory
5) Saldo čs. zahraničního obchodu v 1. 1970 - 1977
dokumentu:
(zpracováno dle statistické ročenky):
Prof. dr. Vladimír Kadlec, Křivoklát 121
1970
700 ^
826 — 359 - 83:
Jaroslav Suk, Čelná ul. č. 63, Praha 10
1971
+ 1225 + 1039 — 1052 -i- 123Í
PhDr. Libuše Šilhánová, Jeseniova ul. 105, Praha 3
1972
-ř 1676 -ř- 1568 — 809 -r 917
— Žižkov
1973
— 473
-i- 571 — 1376 + 32;
Ing. Jakub Trojan, Mělnická ul. č. 44, Neratovice
1974
— 2761 — 799 — 2300 + 33Í
Ing. Petr Uhl, Anglická ul. č. 8, Praha 2
1975
— 4 0 « — 2021 — 3244 + 120C
Poznámky:
1966
— 3859 — 405 — 4461 + 1007
1) U čtenáře statistické ročenky lehce vznikne do
1977
— 4967 — 1433 — 4149 + 615
jem, že sledované reprezentační vzorky vůbec ne
celkem
— 12531 — 654 — 18350 -f 647;
existují. Pro ilustraci uvádíme část tabulky ze stati
6) Viz studie doc. ing. R. Zukala publikované \
stické ročenky:
Ekonomické revue a rukopisně.
pánská košile (kus)
1970
1977
7) Skutečný vývoj životních nákladů by mohl ze
bavlněná, dl. ruk.
69,00 76,70
určitých předpokladů hodnověrně prokázat tzv. spot
popélínová
98,00 96,40
řební koš. Je to souhrn životních potřeb průměrní
polyesterová
115,00 125,00 (Kčs)
rodiny (například čtyřčlenné, žijící ve městě), jme
novitý seznam všech čtvrtletních výdajů od nájem
ného přes ošacení, potraviny, poplatky za služby
kulturu, rekreaci apod. Tento seznam, ve kterén
je každá položka přesně vyjádřena (např. dvoupo
kojový byt II. kategorie, 38 kg obyčejného chleba
15 vstupenek do kina) se nemění, avšak čtvrtletní
je dosazována skutečná cena každé položky. Metoda
.spotřebního koše se v Československu ve statistice
používá, ale údaje jsou zveřejňovány pouze v odbor
J. Schoenpflug
ném tisku.
Prodej a opravy všech druhů
8) Problematika teorie životního stylu a způsobt
je v Československu poměrně dobře zpracována
T E L E V IZ N ÍC H A P A R Á T Ů A Z E S IL O V A Č Ů
patří již od dob 1. republiky k tradičně pojednáva
539 N orth Road, O rm on d , V ic. 3204
ným tématům společenských věd. Její poznatky e
Telefon 578-5349, po hod. 578-4103
závěry však jsou v praxi uplatňovány zcela nedo
statečně.

HM V

C O LO U R AM A
ELEC TR O N IC S

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
i získat jmění?
! Umíte dobře
i nakupovat?
'Jste připraven na
odchod do pense?
Potřebujete
opravdu půjčku?
Jak můžete kontrolovat vydávání svých peněz?
Co když uděláte chybu v daňovém přiznáni?
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
na vás závislé?
170 stran důležitých informací o běžných
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
o penězích — Money Book —, která je k
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
požádání ji dostane každý, i když není
zákazníkem banky, a to ZDARMA.

National Bank
Žít iako strom
. (Pokračováni se strany 9)
písně, kterým nebylo přáno vyjít na deskách a vic
těch, kvůli kterým jsem míval v minulosti potíže.”
Ale cožpak tu nejsou, Petře? Co třeba ta o kázání
Mistra Jana Husa:
Ten, který neznal, co je strach
ten, z něhož nezbyl ani prach
unášen kazatelnou asi znova
metat by musel krutá slova
do strachem nalomených zad .. .
Třiadvacet písní, které se vešly na dvě dlouho
hrající desky alba Petra Rady nemůže ovšem být
representativním vzorkem dvacetileté práce. I kdy
by však na albu byla jen jediná — ta nám všem
nejznámější — stačila by. Neboť píseň, o níž hovořím,
a která je v albu zařazena zcela skromně uprostřed,
byla zvláštní písní a jedinečně zachytila osudy a
názory jedné generace a měla na český národ vliv
zcela mimořádný. Byla a stále je modlitbou za ná
rod, za spravedlnost a právo:
A ť mír zůstává s touto krajinou
slova závist, zášť, strach a svár, ty a ť pominou
a kéž tvá ztracená vláda věcí tvých se k tobě,
lide, navrátí .. .
Díky Petře Rado, za ta povzbudivá slova, která
jste poslal do světa v tisících melodiích. Bylo by ale
snad předčasné pokládat album za konečnou “ tečku
za tím, vším” . Vždyť strom žije dlouho — a také
v exilu košaté, rovné stromy potřebujeme.
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ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V ADELA1DĚ

Čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
12. 8.: Husitské války
19. 8.: Radiothon
26. 8.: Úvahy nad dneškom
2. 9.: Pohádky pro děti

Jarosiava Satrana (neoo kelu by o něm věc.e_),
dále Ludmilu rozenou Klemerovou, která přijela
asi před 30 léty do Melbourne, pracovala kratší do
bu na tramvaji, později se provdala a nyní snad je
na farm ě — hledá sestřenice Anežka Vernerová roz.
Houštecká.
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

ČESKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE

uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KHz
8. 8.: Český humor a moravské lidové písně.
Připravila J. Rojerová
15. 8.: A Musiča Antiča Bohemica.
Připravily R. Gebertová a J. Rojerová

— BESEDA zahájí bezplatnou sociální službu ve stře
du 8. srpna od 7.30 do 8 hodin večer v místnostech
Migrant Resource Centre, 575 Elizabeth St., City a
pak každou druhou středu tamtéž.

— K “ Mezinárodnímu roku děti’ ’ pořádá UNICEF
ve dnech 13. a 14. srpna v dolejším sále radnice v
City DĚTSKÝ FESTIVAL, na němž vystoupí etnické
taneční skupiny, bude tam výstava panenek v ná
rodních krojích, stánky s národními jídly, atd. BE
SLOVENSKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE
SEDA se ho zúčastní výstavou českých a slovenských
pohádek a jiných dětských knih, kreseb a ručních
uslyšíte na téže stanici
prací našich dětí. Tato výstava bude přenesena pozdě
každou neděli od 7 do 8 hodin ráno.
ji do ANZ banky v Elizabeth St., City.
— CHODSKO V PÍSN I A OBRAZE je název kultur
ního večera se světelnými obrazy a zpěvy v sobotu
ČS. TANEČNÍ SKUPINA V MELBOURNE
25. srpna 1979 v dolejším sále Čs. sokolského národ
po 11 letech své činnosti poprvé oficiálně organizuje
ního domu v Queensberry St., North Melbourne. Za
svoji členskou základnu. Členství je přístupné kaž čátek v 8 hodin večer, vstupné $ 3.-, děti $ 1.-. O
dému a není nutně podmíněno taneční aktivitou. Dě přestávce se podává občerstvení.
kujeme všem členům, kteří se již nově pSMásäi. a
Informace o všech podnicích podá BESEDA, 2
současně vyzýváme všechny zájemce a přátele folk
lóru, aby se k nám připojili. Finanční prostředky Junction St., Preston, Vic. 3072, telefon 480-2737.
získané z členských příspěvků jsou určeny k poří
zení nových součástí krojů, ve kterých bychom chtěli
poprvé vystoupit při oslavách 1.050. výročí sv. Vác SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ VE VIKTORII
lava na Šumavě v South Belgrave. členské příspěv
pořádá přednášku dr. Oty Sitnaie na téma
ky ve výši $ 2,- či dobrovolné dary laskavě zašlete
"Súčasné problémy energie'’,
na adresu pokladníka taneční skupiny: Roo Kugler.
která se koná v pátek 17. srpna 1979 v 8 hodin večer
958 Nepean Highway, Moorabbin, Vic. 3189.
L N.
na Monashově univerzitě — Monash University Club,
FYivate Room. Vstup volný, hosté vítáni.
I. Kolařík, předseda

HAKOAH — SLAVI A 0 : 1 (0 : 0)
Na hřišti v Middle Parku dokázaia Siavia vyhrát
a zlepšit si umístěni v agové taDuice. Po ODOUstranné pumaiem začátku a za silněno větru mínuiy ooé
strany několik skorovacich piaežitosti. Po změně
stran Siavia zvyšná tempo a tlacua soupeře. V 52.
minutě umístil B. iVlonaghan míč v síti domácích,
když zachytil poaávku S. Aldridgeho.
Druhé mužstvo prohrálo 0 : 1.
JUVENTUS — SLAV1A 3 :2 ( 2: 0)
Siavia byla na začátku opět pomalá, čehož využil
Juventus a po dvou omylech slavistické obrany dva
krát skóroval. .Ve druhém poločase změnila Siavia
taktiku, silně útočila a v 61. minutě Monaghan snížil
skóre, na 1 :2. Krátce potom však soudce nařídil de
sítku proti Slavií za zbytečně ostrý zákrok slavistic
kého obránce — a bylo to 1 : 3 . Začala tvrdá hra
Juventusu, jehož útočník Geli byl vyloučen. 2 minuty
potom byl faulován Aidridge a z nařízené desítky
Siavia snížila na 2 : 3. V 73. minutě soudce nařídil
vyloučení dalšího hráče Juventusu, ale Siavia nedo
kázala využit početní převahy nad tvrdě hrajícím
soupeřem.
Rezervy nehrály.
Příští víkend je ligová přestávka vzhledem k me
zistátnímu zápasu proti AEK. V sobotu 18. srpna
hraje Siavia proti Green Gully na hřišti v Keilor
Road, St. Albans.
V. F.

"REKORD PANAMERICKÝCH HER"
3 světové rekordy, 10 nejlepších světových časů a
29 z 29 možných zlatých medailí, — to je bilance
amerických plavců na Panamerických sportovních
hrách v San Juanu v Portoriku, tedy bilance, jaká
nemá v historii her amerického světadílu obdoby.
Američané tím absolvovali na výbornou první fázi
příprav na olympijské letní hry r. 1980 v Moskvě,
kde chtějí být znovu absolutními vítězi olympijského
bazénu. Extratřídou byli především 3 světoví rekord
mani: 151etá Cynthia Woodheadová, o rok mladší “ polohářka’’ Mary Meagherová a 171etý Jesse Vassallo,
rodilý Portorikánec, který byl svými krajany přímo
fanaticky podporován při každém svém startu. Cynt
gnmuumiiHiimiiiíniiiimiiíHíiiiiiiiruuuHiumuímuL hia Woodheadová vyhrála jako jediná na Panameric
kých hrách tři finálové závody jednotlivců, z nichž
= Odborné pokládání koberců, linolea,
plast. E
plast,
nejkvalitnější byl na 200 m volný způsob, který tu
= a korkových dlaždic, jakož i opravy, broušen:
broušení E
zaplavala ve světovém rekordu za 1:58,43 min.
= a leštění podlah provádí spolehlivě firma =
■j**
s 251etými zkušenostmi
=
NEJLÉPE PLACENÍ SPORTOVCI
i
J. V. & E. D. BIDLO
I
V
pořadí
nejlepších profesionálních sportovců, vyE
67
67 Calvert
Calvert Street,
Street,
=
|
daném
13.
července
v New Yorku, figuruje MartiE
NORTH
E
NORTH GEELONG,
GEELONG, Vic.
Vic. 3215
3215
•na Navrátilová (podle výdělků) na druhém místě na
i
Telefon
Telefon (052)
(052) 78-2027
78-2027
§ světě, před Jimmy Connorsem, dalšími tenisty i před
ňiiiiiiimmimimimiimimimiimiiiimimiiimimmiiiŤ; ními světovými golfisty i americkými automobilový
Malý oznamovatel

MODERNÍ OBLEKY
PRO

BOOKINGS:
A LLBA SS
AGENCIES

BookingsforGala Finalefunctkxi:
Telephone 454300
5948

MISTROVSTVÍ SVĚTA V ŠERMOVÁNÍ,
které se bude konat poprvé v Austrálii a to — jak
je uvedeno v hořejším oficiálním oznámení — ve
dnech 18. až 28. srpna na Monashově univerzitě v
Melbourne-Claytonu, se zúčastní asi 350 sportovců
z 28 zemí. Z Československa přijedou tři: devítinásobná mistryně Československa, 291etá Kateřina Raczová, mistr Československa ve fleretu a kordu Jaro
slav Jurka a šestinásobný mistr
Československa
(1971-1976) František Koukal. Vstupenky na všechna
utkání jsou v předprodeji u: Bass Victoria, 124
Exhibition St., Melbourne, 3000.

PŘIJMEME
V MELBOURNE
k část. zaměstnání pro
davače—čky výrobků
přírodních a z ovčích
kůží BARBARLEE. Ne
jsou třeba zkušenosti —
zaučíme zdarma. Člen
O.S.A.A. — Mokasiny z
ovčí kůže atd. se zač
nou brzy posílat do
zámoří jako vánoční
dárky. Volejte Beryle
481-2984.

DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJT
Karel NEVEČEŔAL
Charles Express Van
20 Rainsford Drive,
Noble Park North,
Victoria
Tel. 795-8714

NASTÁVAJÍCÍ
MATKY
Největší výběr
na světě —
nejlevnější ceny
v Austrálii.
J. M1TCHELĽS
MATERNITY
35-39 Burwood Rd.,
Hawthorn, Vic. 3122
Tel. (03) 819-1358

Zprávy

osobní

Milé Melise
FLOSSMANOVÉ
k 12. narozeninám
blahopřeje,
modlí se za ni
a Boží ochranu
pro celou rodinu
vyprošuje
babička z Perthu

mi jezdci. Pořadí nejlépe placených světových spor
tovců r. 1979 (od 1. 1. do 12. 7. 1979) vypadá takto:
1. Bjom Borg (tenista, Švédsko) $ 429.742, 2. Mar
tina Navrátilová (tenistka) $ 394.503, 3. Tom Watson
(golfista — USA) $ 387.386, 4. Jimmy Connors (te
nista — USA) $ 362.180, 5. John McEnroe (tenista
— USA) $ 358.425, 6. Chris Evertová-Lloydová (te
nistka — USA) $ 317.852, 7. Darrell Waltrip (autom,
závodník — USA) $ 308.220, 8. Richard Petty (autom,
závodník — USA) $ 249.620, 9. Larry Nelson (golfi
sta — USA) $ 235.197, 10. Tracy Austinová (tenistka
— USA) $ 232.988.
H. STRACHOŇOVÁ SE NEVRÁTILA DO ČSR
(Dodatek ke zprávě v minulém čísle)
Na turnaji ve švýcarském Gstaadu, kde právě
před 30 roky požádal o právo asylu náš nejslavnější
tenista Jaroslav Drobný, rozhodla se nevrátit do
vlasti 181etá čs. reprezentantka Hana Strachoňová,
která byla v pořadí čs. tenisového žebříčku na 4.
místě a mezi experty je považována za jednu z nej
talentovanějších hráček.
Právě v těch červencových dnech, kdy se v Gstaa
du rozhodla zůstat na západě, proběhla čs. tiskem
zpráva, že je nominována do čs. juniorského druž
stva pro mezinárodní soutěž “ Soisbault Cup” (na
konec za ni musela “ zaskočit” nadějná Mandlíková).
Hana Strachoňová je přesvědčena o tom, že ji ve
dení čs. tenisu poškodilo, když ji vysílalo pouze na
turnaje juniorek, neboť chtěla už hrát na turnajích
Grand Prix, ve kterých by bezpochyby získala cen
né mezinárodní zkušenosti a zařadila se brzo i v
seniorské soutěži tenisték k nejlepším na světě.
Podle švýcarského tisku má Hana Strachoňová v
Curychu strýce, který prý jí poskytne jakousi první
pomoc a postaví tuto naději tenisu na nohy.
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V Grand Prix Anglie
NEJSTARSi BYL NEJRYCHLEJŠÍ

Karel Janovský
Československo so neprosadilo ani v " B " skuoině

Krize čs. lehké atletiky?
Po neúspěchu čs. lehkých atieíů v semifinále Evropského poháru národů jsme očekávali, že čs. muži
vyhrají alespoň finále B skupiny v jugoslávském itariovaci a zajistí sí přece jen účast mezi a tymy
Evropy, které budou v italském Turinu bojovat o prvenství starého kontinentu. Nestalo se tak, cs.
lehci atleti — muži obsadili s Maďary 3. až 4. místo. Vitézi finále "Béčka" se stali naprosto nečekane
Jugoslávci, kteří tak postupují do závěrečných bojů v Turině.
Cs. družstvo vyhrálo pouze 3 z 20 závodů. Josef
Plachý byt nejrychiejši na 1.500 m (za 3:49,5 min.),
Karel Kolář (.aržitei stříbra posledního evropského
šampionátu v Praze) vyhrál beh na 400 m (za 40,17
vt.) a Milan Slovák zvítězil nečekaně v běhu na
3.UU0 m překážek v čase 8:37,4 mm. Pěkného výkonu
dosáhl i mladý čs. diskař Imrich Bugár, který byl
výkonem 61,20 m druhý (za Finem Tuokkonenem,
který dosáhl 61,96 m ).
Konečné pořadí B skupiny: 1. Jugoslávie 105,5 bo
dů, 2. Rumunsko 97,5 b., 3. - 4. Maďarsko a Česko
slovensko (po 97 b.), 5. Finsko 96 b., 6. Bulharsko
87 b., 7. Švýcarsko 77,5 b., 8. Belgie 50,5 b.
A tak budou bojovat o Evropskou trofej národů v
Turině lehcí atleti: SSSR, V. Německa, Francie,
Velké Británie, NSR, Polska, Jugoslávie a Itálie
(pořádající stát).

STRAHOVSKÉ ZKLAMÁNÍ
Plné tři dny čekali příznivci lehké atletiky v ocho
zech Strahovského stadiónu v Praze na nový čs.
rekord, ale nedočkali se ho. Lehkoatletické přebory
republiky patřily tentokrát k nejslabším v posledních
sezónách vůbec. Jen malá hrstka těch nejzkušenéjších atletů a atletek se přiblížila dobrým evropským
výkonům. Z těch nejmiadších dostal absolutorium
pouze banskobystrický chodec Pribilihee (ročník
1960), který se v chůzi na 20 km zlepšil hned o 3
minuty, když mu stopli dobrý čas 1:26,03,2 hod.
Po

nečekaně hladkém vítězství v Paříži
ČESKOSLOVENSKO VE FINÁLE
EVROPSKÉHO PÁSMA

V Paříži, v Bukurešti, v Římě a v Eastbourne
probíhaly třetí červencový víkend semifinálové boje
obou evropských pásem Davisova poháru, jejichž
největším překvapením je hladké vítězství Českoslo
venska nad Francií 4 : 1 v Paříži.. Mladí čs. tenisté
Ivan Lendl s Tomášem Šmídem předvedli ve dvouhrách velmi dobrý tenis, ve čtyřhře pak Šmid s
veteránem čs. družstva Janem Kodešem se paříž
skému publiku představili jako už velmi dobře se
hraná dvojice, která může být velkou posilou týmu
ČSR i v dalších bojích Davis Cupu. Jediný bod do
mácího družstva získal za stavu 4 : 0 pro ČSR první
hráč francouzského tenisového žebříčku Yanníek
Noah vítězstvím nad Šmídem 7 : 5, 6 : 1 a 6 : 2. Po
prvém dnu byl stav 2 : 0 pro ČSR, když Ivan Lendl
porazil Noaha 6 : 3, 6 : 3, 3 : 6 a 9 : 7, a Tomáš
Šmíd zdolal Gillese Morettona 4 : 6 , 4 : 6, 6 : 3 , 6 : 3
a 8 : 6 . čtyřhru vyhrála čs. dvojice Kodeš — Šmíd
nad francouzským párem Noah — Moretton 7 : 5,
6: 4, 5 : 7 a 6 :2. Ivam Lendl zvýšil v závěrečný
den vítězstvím 6: 1, 6 : 2 a 6 : 2 nad Morettonem
na 4 : 0 a v závěrečné dvouhře podlehl Šmíd Noahovi. Třeba dodat, že to bylo teprve prvé vítězství čs.
tenistů v Davisově poháru nad Francií v Paříži.
Finálovým soupeřem čs. tenistů v “ B’’ skupině
evropského pásma Davisova poháru bude ve dnech
14. - 16. září družstvo Švédska, které zásluhou své
světové hvězdy prvé velikosti, čtyřnásobného vítě
ze Wimbledonu Bjom a Borga vyhrálo semifinále v
Bukurešti nad Rumunskem 3 : 2.
Ve finále “ A ’’ skupiny evropské zóny Davis Cupu
se střetnou tenisté V. Británie a Itálie. Zatímco druž
stvo Velké Británie vyhrálo doma v Eastbourne nad
Španěly suverénně 4 : 1, měla “ squadra azzurra" na
římských kurtech Foro Italico s M aďary hodně prá
ce, aby zvítězila 3: 2.
Vítězové “ A ” a “ B” skupiny evropského pásma
se v závěrečném utkání o Salátovou mísu střetnou
buď s Austrálií (vítěz východní — asijské skupiny)
nebo s vítězem amerického pásma (který vzejde z
finálového střetnutí USA — Argentina, ve kterém
jsou Američané velkými favority).

Čs. lehké atlétky dokonce až šesté
Neméně trapnou roh hrály i čs. letké atlétky,
ktere v B tínáte Evropského poháru národů v Anto
ny u Paříže obsaduy dokonce až 6. místo. Zvítězila
pouze náhradnice za Heienu Fibingerovou (ta byla
v Moskvě na spartakiádě) Zdenka Bartoňova, která
vrhla koulí 18,61 m. Smůlu měla Jarmila Nygrýnová,
která skočila do dálky pozoruhodných 6,47 m, byia
však poražena o 2 cm Kumunkou Antonovou.
Konečné pořadí žen bylo: 1. Rumunsko 96,5 b.
(postoupilo do finále osmi nejiepších v Turině), 2.
Maďarsko 86 b., 3. Francie 83 b., 4. Finsko 65 b.,
5. švýcarsko 59 b., 6. CSR 58 b., 7. Švédsko 52,5 b.,
8. Jugoslávie 40 bodů.
V závěrečných bojích osmi nejlepších ženských leh
koatletických družstev jsou tedy: SSSR, V. Německo,
Bulharsko, Polsko, V. Británie, NSR, Rumunsko a
ltane (pořádající).

v' máiOKxerem aucomooiipvem zävoaé aošto k tak
ve^yiii změnám v puram jezucu jatso na vence cene
Angne, která se jem za úmorného veura pred ruu.uuu
cnvakv na oyvatem teušu išnverstone a oyia 9 . jizqou
světověno šampionátu íormuie i pro rok Í 9 t 9 .
aovž už se po potovině soutěže zdálo, že vítězem
Duae Australan man Jones na Wiinamsu, musei Jo
nes v 3a. kote ze 68 kox pro poruchu stroje závod
vzaat, ao četa se dostat svycar Cray Regazzom (na
scejnem. voze jako "odpacuik"’ Jones), aby projel
enem v prumérne hocunove rychlosti 223,37 km. Po
skončeni zavoau rmuvm reportéři o Regazzomho dru
hem zavodním jaru, pro téměř 4i)ieteno Švýcara to
oyi jeden z největších úspěchů jeho automoouove
kartery. — Další pořadí Veike ceny Anglie; 2. Rene
Arnoux (Francie — Renault), o koio pozadu byli: 3.
Jean-Pierre Jarier (Francie — Renault), 4. John
Watson (Severni Irsko — McLaren), 5. Jody Scheckter (J. Ainka — Ferrari), 6. Jaeky Ickx (Belgie —
L ig ie r).
Pořadí mistrovství světa po 9. jízdě: 1. Jody Scheckter (J. Afrika) 32 Dody; Z. Gilies Vilieneuve (Kana
da — Ferrari) 26 D.; 3. Jacques Lafiite (Francie —
Ligier) 24 b.; 4. - 5. Carios Reutamaim (Argentina
— Lotus) a Patrick Depaiiler (Francie — Ligier) po
2 Oď.; 6. Ciay Regazzoni 16 bodů.
Debakl Československa ve vodáckém slalomu
ÚSPĚCH EXULANTA DUFKA
V DRESU ŠVÝCARSKA

Čs. reprezentanti ve vodním slalomu, kteří patřili
po dlouhá léta k světové extratřídě, utrpěli nyní na
mistrovství světa v kanadském Jonquieru jeden z nej
větších debaklů v historii u nás tak populárního
"ZLATÁ MILE" SEBASTIANA COEA
sportu. Naopak suverénními vítězi se tu stali vodáci
Hvězdou světové lehké atletiky v letošní před- USA, kteří získali naprosto nečekaně 4 zlaté medaile,
olymptjské sezóně je bezpochyoy 22ietý britský bě tedy tolik jako ostatní svět dohromady.
žec Sebastian Coe, který zaběhl 12 dnů po zdolám
Pokud jde o čs. vodáky, ti se svou jedinou bron
světového rekordu na 800 m (1:42,33 min.) na stej
zovou medailí za třetí místo v kanoistických hlíd
ném stadiónu v Oslo i světový rekord na 1 míli.
kách jednotlivců (Karel Třešňák, Míla Gába a Karel
Časem: 3:48,95 min. zlepšil tak o 0,45 vt. dosavadní
Toupalík) skončili v pořadí národů až na 8. místě.
rekord Novozélanďana Johna Waikera, vytvořený
Před nimi se umístili dokonce i Švýcaři, kteří se
12. srpna 1975 ve švédském Goteborgu. Abyste si
mohou pochlubit třemi bronzovými medailemi. Na
udělali představu, jak velký vzestup zaznamenali v
jedné se podílií i syn čs. exulanta M. Dufka, Míla.
posledních 25 letech mílaři, uvedu, že první muž,
Spolu s Zimmermannem a Brandenburgrem získali
který “ šel" pod 4 minuty, byl 6. května 1954 v
poprvé v dějinách šampionátu Švýcarsku medaili za
Oxfordu Angličan Roger Banníster, kterému tehdy
3. místo v kajaku jednotlivců — hlídek. Mimocho
stopli 3:59,4 min. Dosavadní držitel světového rekor
dem, jedním ze švýcarských trenérů “ vodáků na di
du Novozélanďan John Waiker “ asistoval" v Oslo j
voké vodě” je jeho otec Míla Dufek, který v pade
při tomto světovém rekordu, v závěru však neměl
sátých letech ještě' coby čs. reprezentant získal v
co říci a časem 3:52,85 min. obsadil až 6. místo.
jednotlivcích na mistrovství světa stříbrnou medaili.
1,75 m vysoký a pouze 57 kg vážící Sebastian Coe,
Pak se usadil poblíž Ženevy a od té doby spolupra
zaběhl v mezičase na 1 míli (1.609,30 m) časem
cuje se švýcarskou vodáckou federací.
3:32,8 min, nový evropský rekord na 1.500 m. Jeho
držitelem byl až dosud Francouz Jean Wadoux ča
sem 3:34,0 min. — Šebestián Coe vyhrál loni na
mistrovství Evropy v Praze běh na 1.500 m.

Ve zkratce

— Člen čs. daviseupového týmu Tomáš Šmíd vyhrál
ve Stuttgartu mezinárodní tenisový turnaj Grand
Zásluhou Juniorského mistra světa Ivana Lenciia Prix když ve finále pánské dvouhry deklasoval zázajistily sí mladé naděje čs.. tenisa účast v závěreč padonémeckého mistra Ulího Pinnera 6: 4, 6 : 0 a
ných bojích 4 nejtepšícli družstev soutěže o Ga- 6 : 2 a inkasoval za to prémii DM 24.800.
leaovúv pohár ve francouzském Víchy. V rozhodují
cím utkání semifinálových skupin vyhrály v Marián — 2-fletý Francouz Bernard Hinault obhájil prvenstvi
ských Lázníeh nad juniory Austrálie 4 : 1 ,
když v nejslavnějším světovém silničním cyklistickém zá
australští hosté získali jediný bod v posledním utká vodě, v 66. ročníku Tour de France, když vyhrál
ní, za stavu 4 ; 0 pro ČSR, zásluhou Chartieho Fan- sám 7 etap a nakonec měl náskok 3:07 min. před
cutta, který nerazil Miroslava Lacka 4: 6 , 6 : 4 a Holanďanem Zoetemeikem (ten byl tentokrát už po
páté v Tour de France druhý).
6 : 3.
Spolu s čs. tenisovými juniory jedou k závěrečným '— Držitel světového rekordu v trojskoku (výkonem
bojům Galeovova poháru do Víchy i reprezentanti: 17,83 m ) 251etý Brazilec Joao Carlos de Oliviera do
NSR (vyřadili v Pamploně mladé Španěly 4 :1 ), sáhl na mezinárodním lehkoatletickém mítinku v
dále Italové (porazili v závěrečném utkání semifi ■italském Rieti ve skoku dalekém třetího nejlepšího
nále 4 : 1 švédy) a junioři Francie (vítězstvím nad •výkonu historie: 8,36 m. Lepší byli už jen: na olym
pijských letních hrách r. 1968 v Mexico City Ameri
Argentinci 4 : í ) .
čan Bob Beamon (fantastických 8,90 m) a před
'čtyřmi roky Jugoslávec Stekič, který dosáhl 8,45 m.
TAJCNÁR UŽ VE ŠVÝCARSKU

čs. junioři do víchy

Bývalý
hráč Slovanu
Bratislava a čs. hokejové
ho národního mužstva R.
Tajcnár, který požádal v
r. 1977 švýcarské úřady o
právo asylu a hrál 2 roky
v USA, se nyní vrací do
Švýcarska. Nic už nestojí
v, cestě jeho přestupu do
jihošvýcarského dvojměstí

Ambri - Piotta, kde posílí
místní ligové mužstvo,
které právě letos na jaře
sestoupilo do 2. ligy a
chce se s jeho pomocí vrá
tit do nej vyšší soutěže.
Trenérem mužstva Ambri
- Piotta je znovu bývalý
hráč pražské Sparty Jir
ka Křen.
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