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Sacharov nuuvii v Moskvě mnohokrát o tom, jan
cenná je pro disidenty uvnicr sovéiSKeflo impéria
casieěna ocnrana, xcerou jim aava zverejiiuvam jejica pnpaau na Zäpaaé. Viacumir iviaximoy .puiyruu
neaávno ¥ iViemourne jeho siova. Saeiem ceskosio<PEQS£S"VEN§KÉ. NOVINY
CZECHQSLOVAK NEWSPAPER venskeho “ Vyooru na oOranu nespravedlivě šilha
ných” č. 80 řina, že se “ podmínky vězném Muosiava
M fc*«*’ I T D f
Melbourne 6. září 1979
uerného výrazně ziep šn y v aůsieaku “ široké solida
Číslo 18.
rity v národním i mezinárodním m éřiik u ., ... lruerrence ve prospěch vězňů, dopisy a bančky ze zahra
K drastickému zvýšení cen v Československu
ničí mají pozitivní vnv na podmínky, v mcnž vězni
žijí. Zdravotní stav Muosiava Cerneho” , pokračuje
sdělení, “ oyi koncem roku idtS už natolik vážný, že
neize vyloučit názor, že tato solidarita mu zachranna
ž iv o t. .
.
Tři vysoce povolané názory. Ale český vystěhovaffiipitky československé propagandy jak nejvhodněji vysvětlit podstatné zdra- ferencoval jejich vliv a iec nepodepíše veřejnou petici za politického věžně,
in ň »noha denních potřeb, ohlášené 20. července, jsou patrné i z toho, že trvalo npvé nároky se co nejmé protože “ je to všechno neúčelná blbost” .
Disidentee Tominové rozbili režmaní pacholci hla
f ř o měsíc než lid dostal jakési bližší oficiální odůvodnění. Teprve úvodník ně dotkly sociálně slabších
vu o chodník, protože odmítala načet. Rodina mluv
WbmUho práva z 24. srpna opatrně vysvětluje, přiznává potíže a hledá příčiny. skupin obyvatelstva.’’ Chy
čího Charty Václava Bendy (pět děti) byla zlikvido
TSčcHYá dokonce: "Je pochopitelné, že zmíněná opatření navozují otázku, zda běl ovšem dodatek o sa vána, tátu odvlekli do vězení. Proč? Protože se sou
Sk Kkutečnitelný program šesté pětiletky."
mozřejmém diferencování hlasem té rodiny trval i v nesvobodě na- právech
Q ^ o ved na otázku je
R P pokračuje:
“ Naši tečňování sociální politiky, podle stranických zásluh, svobodného člověka. Nemocc-ý a- už po čtvrté věz
něný Jiří Lederer se ani ve vězení nestrčil před
s e le n kladná: “ Je třeba občané mohou položit otáz- když právě těchto oblasti které nejvíc zlobí široké
režímním bičem, ačkoliv dobře ví, že tím ohrožuje
Ä esíen é prohlásit, že po- ku, zda po posledních se zmíněná opatření ne- vrstvy pracujících,
bez nejen svou bezpečnost, ale, s ohledem na své chatrné
WSĚBí KSc . . . je a zůsta- úpravách cen je možné sporně dotkla’’ a odpovídá kterého by však stranický zdraví, i život.
Ale odvážný český přistěhovalec se odmítá v Austrá
ne trvale platnou linií, na dále hovořit o upevňování opatrně: “ Opatření byla aparát těžko plnil shora
lii
aktivně podílet na petici za disidenta, protože by
aseré není třeba nic mě- životního standardu, usku prováděna tak, aby se di- dané úkoly.
(Pokr. s. 2) to jednou mohlo ohrozit jeho kariéru ve státní služ
b k a oprav o v á t . . . pře
bě — v australské státní službě!
devším na požadavky sou
Václav Havel, hybná páka a mozek domácího od
Dôsledky slabé úrody v Sovietskom zväze
stavného zvyšování efek
boje, napsal: “ Nikdo jsme se tady předem nerozhod
li, že půjdeme do vězení, ba co víc, nikdo jsme se
tivnosti a kvality veškeré
ani nerozhodli, že,budeme disidenty. Stali jsme se
p ráce.’’
jimi, ani dobře nevíme jak, a ve vězeních jsme se
Koncom júla sa konali y Londýne dôverné porady začali ocitat taky, aniž přesně víme jak. Dělali jsme
medzi predstaviteľmi poľnohospodárskeho obchodu prostě určité věci, které jsme museli dělat, a které
se nám zdálo slušné dělat; nic víc a nic míň . . . ”
Spojených štátov a Sovietskeho zväzu. Vyžiadali si
Český přistěhovalec do Austrálie však ví, že Havel
Chystaný proces se zatčenými členy čs. Výboru je okolnosti súvisiace s tohoročnou úrodou obilia v je odvážný jen jaksi proto, že nemá ca ztratit.
Sdělení VONS č. 80 říká o zdravotním stavu Jiřího
na obranu nespravedlivě stihaných, o němž jsme obou krajinách. Vo Spojených štátoch je úroda dob
psali v minulých čisiech (a dnes: "Petice" K. VVend- rá, lepšia ako sa na jar očakávalo, v Sovietskom Lederera toto: “ Podle jeho posledního dopisu trpí
již měsíc vleklou chřipkou, ale vězeňský doktor
ta a "Sdělení číslo 115” na str. 9) a o němž refe zväze bude úroda slabá.
rovaly též australské listy, vyvolal hodně zájmu v
p iť len s povolením US ho neuznal práce neschopným. I v tomto stavu musí
Podľa plánu sa malo v
denně nastupovat do práce a plnit předepsanou vý
australské verejnosti. Hlasu domova došly dopisy
konovou normu . . . Cítí se už velmi vyčerpán, ne
neznámých australských občanů, často s priloženými Sovietskom zväze v tomto miniterstva.
Minister poľnohospodár ustále hubne . . . tělesná váha klesla pod 60 kg. Ne
kopiemi protestů, zaslaných do Prahy přímo nebo roku dopestovať okolo 226
stva Beŕglánd oznámil na byl mu .dán lék MUTHESA, který mu byl poslán proti
prostřednictvím čs. zastupitelských úřadů. Australa
miliónov ton obilia, ale
né vesměs ostře odsuzují teror, jemuž jsou podrobeni
tlačovej konferencii, že v chronickým žaludečním potížím . . . Zdravotní stav
podľa odhadov americ
Jiřího Lederera při zostřených podmínkách výkonu
čs. obránci lidských práv.
tomto treťom roku platno
trestu vyvolává velké obavy a není vyloučeno, že
Dostali jsme též kopii rezoluce, na níž se usnesl kých odborníkov to bude
(ktorý končí tím má být ještě zesílen nátlak na jeho psychiku . ;
. správní výbor státní odbočky Australské Labor Party len okolo 185 miliónov ton. sti zmluvy
30. septembra) kúpila už
v NSW ze Sydney, který pověřil svého gen. sekretá
Lederer už je velmi vyčerpán, má pod 60 kg, mož
Z toho dôvodu sa očakáva,
ře, aby rezoluci zaslal čs- vládě prostřednictvím
Moskva 11% milióna ton ná že umře. Ale český přistěhovalec do Austrálie
Čs. vyslanectví. Praví se v ni, že Labor Party sle že Moskva bude zvyšovať kukurice a 3% milióna ton nepodpoří žádost o jeho . propuštění, protože je, _ v
duje se starostlivým zájmem a znepokojením přípravu nákupy obilia v Amerike
zájmu přesnosti záchovávám věrně vlastenecký ja 
pšenice, celkom teda 15
procesu a vyzývá čs. vládu, aby od procesu upustila a tamní ministerstvo p oľ
zyk, “ kurva komunistická’’ .
a dovolila čs. občanům svobodu, jakou jim zaručuje nohospodárstva sa chce miliónov ton amerického
Dobře. Ale nepodpoříme-li “ kurvu komunistickou’ ’
obilia. Svoju kvótu teda s Lederera, kterému jde o kejhák, protože se srdnatě
též Helsinská dohoda.
na túto okolnosť pripra
Pošly i protesty neočekáváné. NI. Strandgard po
povolením
ministerstva snaží odčinit, co kdysi možná pomáhal napáchat,
slal kopii dopisu, z níž citujeme: "Jako pracující v iť , uvedomiť sovietsku poľnohospodárstva značne koho podpoříme?
člověk, který s hořkostí oponuje kapitalistickému stranu už teraz, čo môže
Pokušení číhá na každém kroku. Nějaký cvok např.
systému, básník, jenž ve svém díle útočí na mnohé od Ameriky očakávať. prekročila. Vzhľadom na napíše z popudu pobloudilé dívky, která si namlouvá,
z krutých důsledků tohoto systému, chci protestovat Americkí odborníci musia očakávanú dobrú úrodu že pomáhat je lidské, traktát, vybízející lehkověrné
co nejostřeji proti soudu nad těmito lidmi . . ." Dále
dal ale minister Bergland čtenáře k finanční podpoře rodin zatčených Chartise zmiňuje o hrozbě, kterou vidí v multinacionálních totiž chrániť aj domáci prostredníctvom
svojich stů. Člověk by málem uklouzl. Ještě štěstí, že opatr
nost je matka exílní moudrosti. Neboť, táži se zvý
organizacích, které prý omezí osobní svobodu, bude-ii trh, aby sovietske nákupy
expertov na schôdzke v.
šeným hlasem, kdo nám dá písemně, že šlechetný
. jim bránit ve zvyšování žisků, a dodává: "Souzení nezasiahli tak drasticky do
osob v Československu, které žádají jen najzáklad výyoja trhu, že by to spô Londýne Sovietom na ve dar dojde do rukou povolaných? Kdo zaručí, že jsou
domie, že môžu kúpiť do ho zatčení Chartisti hodni? Známe, je? Víme p nich
nejší lidská práva a vedle toho zamýšlené omezováni
sobilo podstatné zvýšenie
osobních svobod v zemích řízených monopolním ka
konca septembra ešte ď a l dosti, abychom mohli s klidným svědomím- šáhnout
pitalismem — kam se máme ,my podmanění a vyko cien obilia a tým aj znač šie 2 milióny ton obilia. do “ šrajtofle’’ ?
Víme o nich pramálo, neb nás jako správné vla
řisťovaní na celém světě obrátit o pomoc, abychom né zdraženie potravín, ako
mohli žít láskyplným, tvořivě lidským životem?" sa to stalo v r. 19.72, keď To znamená, že do 30. stence příliš nezajímá, co se děje v bolševickém do
Místo souzení těch lidí, má jim prý dát čs. vláda Sovieti kúpili 26 miliónov septembra 1980 majú So mově, a koho to zajímá, nechť se tam vrátí, zatím
svobodu, o níž žádají.
vieti zaistených ďalších co my zde dále budeme pod obrazem Hradčan pěti
Poslanec australské liberální strany Marshall Bail- ton amerického obilia bez 10 miliónov ton americké falešně ve více než jednom smyslu o borech, které
šumí po skalináeh. Kdyby se ale člověk náhodou na
Heu (Latrobe) předložil parlamentu v Canbeře při vládneho dozoru.
ho obilia nad to, čo už za
chvíli v náhlém pominutí smyslů vymanil z gulášo
zasedání 28. srpna petici s asi 1.000 podpisy, v níž
kúpili.
Sovieti
dostali
zá
Pred troma rokmi uzav
vého vlastenectví a prošel deseti jmény žalářovaných
se australská vláda žádá, aby intervenovala ve pro
:^
spěch .uvězněného nemocného čs. novináře Jiřího reli Spojené štáty a So roveň na vedomie, že ak Chartístů, co, táži se znovu, nalezne? '
Že Havel je bez úhony, Benda katolík . a Malý
Lederera.
vietsky zväz zmluvu na 5 by chceli kúpiť viac ako
V minulých dvou číslech jsme psali o Fondu ob rokov, ktorá určuje, že So spomenutých 10 m iliónov kněz? Dobře. Což když ale naše tvrdě nastřádané .
krejcary shrábne “ kurva komunistická’’ Bednářová
čanské pomoci a uveřejnili adresy mluvčích Charty:
(Pokračování na str. 2)
77, kteří fond spravují, jakož i konta zvláštních fon vieti musia každý rok po ton, tak že o tom môže
dů v Západním Německu a ve Švédsku na pomoc dobu platnosti zmluvy za byť reč až v októbri, keď
rodinám zatčených osob v Československu. Oznámili kúpiť aspoň 6 miliónov už bude presne známa toPUBLISH r D by F. Váňa, 8 Moorhouse St„
jsme též, že příspěvky k tomuto účelu mohou být ton pšenice a kukurice, že horočná úroda kukurice,
zaslány prostřednictvím -Hlasu domova. Na adresu
Richmond,
Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
do 8 miliónov ton môžu Tá sa odhaduje na nejaHD až dosud došly dary v částce $ 248.00 (z toho
kupovať
-bez
ďalšieho
pokých
165
až
170
miliónov
Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
$ 65.00 od Australanů-z Queenslandu a NSW, zbytek
volenia, ale viac môžu kú- ton.
(Pokr. s. 2)
od čs. krajanů).
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Apatie lidi se zvětšuje
(Pokračování se str. 1)
Důvody k drastickému,
padesátiprocentnímu i vět
šímu zvýšení cen elektři
ny, plynu, uhlí, benzínu,
poštovních a telefonických
poplatků a některých dru
hů zboží hledá strana do
značné míry v dosavadní
malé efektivnosti práce,
čili na zdražení mají vel
ký vliv pracující, kteří
řádně nepracují, a nedo
statečná “ řídící a organi
zátorská práce na všech
stupních” .
Pracovní morálka je vět
šinou opravdu nízká, řídí
cí
orgány,
dosazované
podle stranického klíče,
nejsou také na výši. Odů
vodňování hospodářských
opatření špatnými vlast
nostmi “ pracujícího lidu
měst i venkova” , vlast
nostmi zcela samozřejmý
mi všude tam, kde vládne
komunistický režim, má
však být zřejmě nejúčin
nější obranou proti reptá
ní lidí. Vlna nespokojeno
sti, která se vzedmula v
minulých
týdnech,
se
ovšem nemůže přelít do
ulic, kde by lidé se za ťa 
tými pěstmi žádali změnu
rozhodnutí a výměnu ce-

lého režimu. Pocit bezmo
ci vyvolává pak ještě vět
ší apatii, zvyšuje nezájem
o hospodářský a vůbec ve
řejný život, nutí k důklad
nějšímu
uzavírání
do
“ vlastního světa” , do uzamčeného bytu či víken
dové chaty. O zvýšené
apatii lidí mluví všechny
soukromé zprávy z Česko
slovenska z minulých tý
dnů.
V jediném případě si re
žim apatií lidí pochválil:
21. srpna se prý v Česko-

slovenskú nic nedělo, mar
ně prý se zpravodajové
západních novin pídili po
pražských ulicích po de
monstraci k 11. výročí
Srpna, zjistili jen, že oby
vatelé spěchali jako ob
vykle do práce. Rovněž v
zahraničí se prý “ různé
centrály buržoazni propa
gandy” mamě pokoušely
vyvolat k tomuto datu ně
jaký vzruch. V Haagu se
prý sešlo k protestu jen
asi 50 lidí, v Bruselu prý
byl hlouček ještě skrom

nější, zatímco v Londýně
“ mohutný zástup britských
odborářů, členů pokroko
vých sil
a mládeže se
shromáždil v Hyde Parku,
aby manifestačné vyjádřil
odpor proti pokusům pra
vicových sil znovu rozviřovat nepřátelskou kam
paň proti socialismu v
souvislosti
s porážkou
kontrarevoluce v Českoslo
vensku v srpnu 1968.”
Apatie domova i exilu
je skutečně značná, Srpen
1968 však lehce nezahladí.

Obilie z USA do SSSR
(Pokračovanie zo str. 1)

lacný prevádzkový úver a
zaručila im minimálne ce
ny. V určitom období pla
tila aj za každý hektár
neobrobenej pôdy $ 25,
alebo aj viac.
Na londýnskej dôvernej
porade sa Sovieti priamo
nevyjadrili,
čo a koľko
budú vo Spojených štátoch
kupovať. To aj preto, že
kupujú aj inde. Minister
stvo poľnohospodárstva v
Ottawě vydalo nedávno
správu, že Sovieti kúpili
kanadskú pšenicu, nepre
zradilo však koľko. V
Austrálii kúpili tiež nedáv
no 950.000 ton pšenice,
SPRÁ V N Í V Ý B O R ČS. SO KO LSKÉH O
ked’ už predtým kúpili 2
NÁRODNÍHO DOMU V M ELB O U R N E
milióny ton pšenice.
s díky potvrzuje příjem těchto darů:
Poľnohospodárskemu ex
pí. F. Kučerová (penzistka) $ 100, anonym $ 50, portu do Sovietskeho zvä
J. & F. Žižka $ 20, B. Zlatník $ 10, S. C. Slavia $ 100, zu venuje aj americká
celkem $ 280.00.
tlač značnú pozornosť.
New York Times komento
) vali správu ministra BergSHIATSU JAPAN E S E MASSAGE C E N T R E
Japonský personál —
landa o povolení nákupu
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
ďalších 2 miliónov ton do
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
Sovietskeho zväzu veľm i
V pondělí až pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
pozitívne.
Polemizovali
STUDIO
32,
však s ministrovým vy
Upper Plaza, Southern Cross Hotel,
hlásením, že by takýto
zvýšený export pšenice
Melbourne. Telefon 63-7782
nemal
takmer
nijaký
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prof.
vplyv na domáce ceny
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Praze.
chleba a iných potravín,
ale napriek tomu doporu
Druhé oznámenie mini
stra poľnohospodárstva na
tiačovej konferencii je há
dam ešte senzačnejšie:
zdelil, že vláda nebude v
nijakom prípade obmedzo
v a ť osev obilia, ako to ro
bila dosiaľ. Dosiaľ byla
produkcia obmedzovaná,
aby sa predišlo nezvládnu
telným prebytkom. Obvyk
le žiadala obmedzenie ose
vu pšenice o 15 až 20%
a osevu kukurice o 10 až
15%. Za túto kooperáciu
poskytla vláda farmárom

čili. aby farmári vypesto
vali čo najviac obilia a
aby sa ho čo najviac vy
viezlo. Dôvod:
musíme
platiť o 60% viac za ro
pu, to znamená o 25 mi
liárd dolárov ročne viac.
časopis doporučuje, aby
sa to uhradilo aj zvýše
ným vývozom obilia. Ame
rické farmárstvo sa o to
skutočne pričiní. Odborní
ci na ministerstve poľno
hospodárstva vo Washing
tone tvrdia, že tohoročný
poľnohospodársky export
(do konca septembra) do
siahne nový rekord, že sa
vcelku vyvezie potravín a
poľnohospodárskych pro
duktov v hodnote nejakých
32 miliárd dolárov.
Americké
poľnohospo
dárstvo prežíva konjunktú
ru, aku dávno nemalo. To
preto, že nielen úroda a
ceny sú dobré, ale aj od
byt . je lepší ako po iné
roky s výnimkou roku
1972. Farmári dostávajú
za pšenicu o 41%, za ku
kuricu o 26% a za sóju
o 15% viac ako pred ro
kom. A to vytvára hmot
nú zainteresovanosť fa r
márov na zvýšení produk
cie.
D. Lehotský, New York

Petice
(Pokračování se str. 1)
Otká, nyní ve vazbě? Nebo “ komunistická kúrva”
Dienstbier Jiří, toho času rovněž v šatlavě? Nebo,
nedej bůh, Uhl Petr, zatčený pro podvratnou čin
nost, povoláním inženýr, podle posledních zpráv však
rovněž komunista, o kurvě komunistické Lisovi La
dislavu ani nemluvě?
Otče náš, jenž jsi na exilních nebesích, vyslechni
mou zpověď. Jsem počat neposkvrněně, neb jsem
utekl. Vždycky jsem ctil zájmy, své vlastní. Nikdy
jsem nezhřešil jediným exilním činem, držím se tancovaček, které jsou dobré pro posmrtný život v ráji
krajanů. Žiji tedy, aniž bych se chtěl nějak vytaho
vat, ve stavu, tak říkaje, exilně neposkvrněném. Ani
teď se neposkvrním darem, který by mohl padnouti
do rukou poskvrněných, ani teď se neumažu podpi
sem. Ty, Hospodine, jenž jsi vševědoucí, jistě chá
peš rozdíl mezi tisíci dolarů, které vkládáme do ru
kou československé vlády za “ úpravu poměru” a ná
vštěvy domova, a desíti dolary, které by mohly
v krajním případě pomoci k záchraně života komu
nistického disidenta. Dej, by na nesčetných oltářích
krajanství vzkvétaly družně jedna vedle druhé bez
citnost, neposkvrněnost, chamtivost a blbost, a od
pusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme.. .
Amen!
Potud vlastenečtí krajané. Odtud, doufám, zdravý
rozum.
Nikdo nevidíme Ledererovi do hlavy. Nikdo nevíme,
co se v ňí odehrává. Nemáme tušení, co by následo
valo, kdyby veřejný tlak dosáhl jeho propuštěni a
mocipáni rozhodli, aby byl vypovězen. Známe jeho
zdravotní stav. Neznáme jeho stav ideologický.
Popusťme tedy uzdu fantazii. Spekulujme. Dejme
tomu, že by pa vypovězení skončil někde v Římě,
Madridu či Paříži. Dejme tomu, že by tam začal,
jako četní předchůdci, pro spásu vlastní minulosti
šířit chvalně známé bludy 6 deformacích, které ne
změnily správnost jediné posvěcené,- třeba krvavé
cesty. Dejme tomu, že by jako tolik jiných exilních
soudruhů rozředil staré jedy, ale nezřekl se jich.
Potom a teprve potom, až by se z politické oběti
stal znovu politický odpůrce, začal bych se hádat s
Ledererem. A nijak bych si nevyčítal, že jsem kdysi
maličkou kapičkou úsilí sám třeba přispěl k jeho
propuštění. V tom totiž, mimo mnoho jiných věcí,
ve vztahu k odpůrci, je- jeden z podstatných rozdílů
mezi demokratem a komunistou.
Angažovat se za disidenta ohrožuje kariéru ve stát
ní službě . . . Chartistům se tp protestuje, nemají co
ztratit. .. podepsat petici za politické vězně, poslat
dopis na jejich obhajobu, je neúčelná blbost. . . po
máhat “ kurvám komunistickým” je hříšné . . .
Beru na vědomí. Ale proč, proč se mi do krajan
ských moudrostí najednou dere také ta, která říká,
že je žádoucí, aby se utopila "vietnamská pakáž” ?
To je jedna otázka. Druhá:
Jak a kde se najednou bez varování ze zbytečno
sti stane škodlivost?
—

00

—

Čtenáři, kteří jsou ochotni riskovat, že jejich pří
spěvek padne do nepovolaných rukou, se dočtou na
straně 1, jak pomoci rodinám zatčených Chartistů.

PR VO TŘÍD N Í
česká a jiná kontinentální jídla

VĚRA A EDA ZLATÝ

V ŠEST R A N N É S L U Ž B Y C ESTU JÍC ÍM
DO ZAMORÍ I V AUSTRÁLH

Restaurace Rheinland
9-13 Drewery Lane, Melbourne

N C T R Á V I L
14 Q EÉ N S ROAD, M ELB O U R N E, 3004
(roh Arthur Street)
Informujte se u nás o podstatně snížených
cenách letenek do Evropy a Ameriky.
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organi
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování. Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných
O B R A Ť T E S E S D ŮVĚROU
(česky neb slovensky)
NA PANI E . WOLKovou
Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 528-1319

1979

Telefon 663-1266
Obědy podáváme od úterka do pátku
večeře od pondělka do soboty
Výběr nápojů všeho druhu
Každý večer hudba, tanec, dobrá nálada
Zvláštní sál k pořádání soukromých večírků
a oslav

JL & G. Pergl
ČS.

odborníci v optice
220 L Y G O N S T R S S T , C A R L T O N , 3653
T e l e jj h r m e : 3 4 7 5242
v--,-ľt_________________________ , _________________________________________ >

TAN EČN Í SK U PIN A V M ELB O U R N E

děkuje za další peněžní dary k. pořízení národních
krojů: České ochot, divadlo $, 100.-, Jan Košňar
$ 100.-, členové výboru Čs. nár. sdružení $\ 11.-.
— Členské/ příspěvky ve výši $ 2 .-nebo dary. zašlete
laskavě na adresu pokladníka: R. D. Kugler, . 958
Nepean Highway, Moorabbin, Vic. 3189. -

3. 9. 1979

HLAS

DOMOVA

Edmund Řehák,

Z prvního zasedáni
evropského parlamentu
Paříž

Parlamentní shromáždění Evropského společenství, zvolené ve všeobecných,
přímých a rovných volbách v devíti západoevropských státech, se poprvé sešlo
k plenárnímu zasedáni ve dnech 17. až 20. července. K této historické události
se dostavilo do Štrasburku vedle zvolených poslanců skoro 2.000 pozvaných
hostů a asi 500 novinářů z různých končin světa. Zahájení zasedání mělo velmi
slavnostní ráz a bylo přenášeno Eurovizí. Hodinu před} zahájením zasedání se
konaly na prostranství před Evropským palácem manifestace různých evrop
ských organizací. Přišli nai ně ponejvíce mladí lidé ze zemí západní Evropy,
kteří žádali především rozšíření dosavadní pravomoci Evropského parlamentu.
Politické složení
pa rlamentu
Prozatímní
sestaveni
společných poslaneckých
klubů dává tento obraz:
socialisté 111 členů, evrop
ská strana lidová (kř. de
mokraté) 108, evropští de
mokraté
(konservativci)
63, komunisté 44, liberálo
vé 41 a evropští pokrokoví
demokraté 21 (z toho 15
gaullistů).
Ostatní (22)
se hlásí k různým politic
kým tendencím a zůstá
vají mimo ustavené kluby.
Ze 410 zvolených poslanců
je 344 mužů a 66 žen. 164
členů je narozeno po roce
1930 a z nich 77 i po roce
1940. Nejmladším členem
je irská poslankyně Sile
de Valéra, vnučka mini
sterského předsedy irské
revoluční
vlády
(1918)
Eamona de Valery, naro
zená r. 1954. Nejstarším
Francouzka Louise Weissová narosená 1893.
Mezí nově zvolenými
Seny je řada bývalých
ministerských
předsedů
(nejvíce
francouzských:
5), dále značný počet bý
valých ministrů a několik
předsedů nebo generál
ních tajemníků politických
stran. Na kandidátní listi
ně bavorské křesťanské
unie by také zvolen Otto
Habsburský,
který
je
předsedou “ Panevropské
unie'’, založené hr. Cou
denhove-Kálergim r. 1922
Mezi těmi, kteří se těšili
zvláštní pozornosti zástup
ců tisku., rozhlasu a TV,
byl také italský poslanec
Jiří Pelikán, zvolený jako
nezávislý kandidát na li
stině socialistické (Nenniho) strany. Zvolen byl na
oblastní listině y severo
západní Itálii na 2. místě
se 131.000 přednostními

hlasy a na socialistické
celostátní listině je na 5.
místě. V komentářích tisku
a TV byl představován ja
ko
‘ ‘mluvčí
východní
Evropy v Evropském par
lamentu’ ’ . Na otázku ko
mentátora z 2. německé
TV (ZD F), k jakému se
nyní hlásí politickému pro
gramu, odpověděl Pelikán,
že k takovému socialismu,
který hájí pluralitní de
mokracii a žádá stále více
lidských práv, neboť jinak
by už socialismus neměl
nijaký smysl. Z jeho ini
ciativy byl v mezinárodní
socialistické skupině při
jat návrh na rezoluci pro
ti politickému pronásledo
vání v Československu. O
návrhu jednal také s brit
ským konservativnim po
slancem lordem Bethellem, který připravil text
schválený v plénu shro
máždění.
Žena v čele
parlamentu

Simone Veilová byla
zvolena
předsedkyní
Evropského parlamentu ve
2. kole, ve kterém získala
nadpoloviční většinu 192
ze 377 odevzdaných plat
ných hlasů (socialistický
kandidát Ital Mario Zagari dostal 138 a komunistic
ký kandidát, rovněž Ital,
Giorgio Amendola 47 hla
sů) . Nové předsedkyni
parlamentu je 52 let, je
matkou tří synů a babič
kou dvou vnoučat. Její
manžel Antonín je inspek
torem financí. Rozená Jacobová v
Nice,
byla
jako 171etá zatčena v břez
nu 1944 a deportována do
Osvěčimi a pak do Bergen-Belsenu, odkud se v
květnu 1945 vrátila. V P a 
říži vystudovala práva a
předtím, než ji nově zvo
lený francouzský presi
dent povolal do vlády,
pracovala v justiční sprá
vě.

Její volbě předsedala ji
ná
žena, Louise Weissová,
Kandidátní listina “ Unie
které
vzhledem k jejímu
pro Francii v Evropě’ ’ ,
všeobecně označovaná za věku (86 let) připadla čest
“ listinu presidenta Gisear- ná funkce zahájit a řídit
da” , získala v evropských zasedání až do volby před
volbách ve Francii nej sedy. Louise Weissová je
větší počet hlasů (5,670. známá svou mnohostran
600) a mandátů (26, z to nou spisovatelskou činno
ho 20 liberálů a 6 kře stí a jako dávná a nadše
evrop
sťanských
demokratů). ná stoupenkyně
Vedla jí dosavadní mini ských sjednocovacích snah
stryně zdravotnictví Simo ( “ Paměti jedné Evropanne Veilová, která před ky” ). Byla ctitelkou T. G.
tím v žádných volbách Masaryka a ve svém za
slavnostním
(ani obecních) nekandido hajovacím
vala. Na funkci předsed projevu ho také vzpomně
kyně parlamentu byla na la mezi jinými velkými
státníky
a
vržena liberální skupinou, evropskými
která už z předchozího ú- osobnostmi. V době “ Mni
dobí měla s křesťanskými chova’’ stála na straně
demokraty dohodu o vzá Československa a byla
jemném střídání kandidá proti tzv. politice smiřová
tů na tuto funkci. K jejich ní — appeasementu (které
dohodě se připojili konser se dnes říká politika uvol
ňování — détente).
vativci.

— Tělesné pozůstatky hu vzpomínkové oslavy 35 bily přímé škody za víc
debního skladatele Bohu výročí Slovenského národ než 73 miliónů Kčs, 50 li
slava Martinů, který zem ního povstání. Oslava si dí bylo upáleno a na 300
řel před 20 lety, byly pře konala též na bezkydskén zraněno.
vezeny ze Švýcar do Čes vrchu Bumbálka, ve Fran — Ve Vysokých Tatrách
koslovenska a uloženy do tiskových Lázních, v Pra je už jen asi 600 kusů
rodinné hrobky v Poličce. ze aj.
kamzicí zvěře. Jejich úhyn
Kdo Q převozu pozůstatků — V Československu by ‘způsobují nejen tuhé zimy,
rozhodl, není známo. Mar poprvé uspořádán Meziná ale i cestovní ruch:
tinů žil většinou v Paříži. rodní tábor branců socia — V Praze skonal náhle
Pozůstatky jeho manželky, listických zemí. Vyvrcho režisér Divadla S. K. Neu
Francouzky Charlotte, by lil vyhlášením výsledkí manna Karel Pokorný.
ly rovněž převezeny do branně-sportovních výsled Krátce po něm — 23. 8. —
Poličky.
ků soutěží v martinskén zemřel ve věku 58 let člen
— V Praze se konalo za amfiteátru.
téhož divadla, zasloužilý
sedání Mezinárodní akade — Půjčovna automobilf umělec Miloš Willig.
mie pro sexuologický vý Pragocar, největší organi
— V Táboře se buduje
zkum. P ři zahájení bylo zace tohoto typu ze všecl
od r. 1977 nové sídliště
připomenuto,
že
první socialistických zemi, mé
Lužnice pro 13.000 obyva
univerzitní
sexuologický k dispozici v celé repub
tel. Dotvoří aglomeraci
ústav na světě byl zalo lice přes 1.500 vozidel, 2
Tábor - Sezimovo trsti žen při Karlově univerzitě toho 140 nákladních aut.
Planá nad Lužnicí. Vý
75 mikrobusů, 269 osobních
v Praze v roce 1923.
stavba je rozdělená do tří
— Zdá se, že filmařj v dodávkových vozidel, 1.100 etap a má stát celkem 1
Československu dávají stá osobních aut, 50 náklad miliardu Kčs.
le větší přednost téma ních přívěsů o nosností
— Na území Jbl. m. Prahy
tům, při jejichž zpracová 220 kilopondů a 250 obyt
je 15 objektů nebo areálů,
ných
přivěsů
o
nosnosti
ní nemohou “ narazit” .
které byly' vyhlášeny za
Zatímco žádný čs. film 1.900 kilopondů. Pražská
“ národní památky” . Histo
stanice
Pragocar
má
1.000
pro dospělé nevzbudil v
rické jádro Prahy je od
vozů.
Další
stanice
jsou
posledních letech větší po
Karlových
Varech, r. 1971 památkovou rezer
zornost v zahraničí, sklí v
vací. Celkem je v hlav
zejí mezinárodní úspžchy Ostravě, Bratislavě a Ko
ním městě víc než 2.000
šicích.
čs. film y pro děti. Na 3.
nemovitých a přes 9.000
mezinárodním
festivalu — Ve Východočeském kra
movitých historických' pa
pohádkových filmů v dán ji přibylo loni 5.878 obyva
mátek.
tel
a
kraj
se
zařadil
svým
ském Odense získala v
—- V Moskvě se konal
počtem
1,246.069
na
3.
mí
minulém měsíci Pojarova
8denní světový kongres
Jabloňová panna zlatou sto v českých zemích.
politických věd. Z Česko
medaili a film y Jiřího Největší přírůstek vykázal
slovenska se zúčastnila
Brdečky Co jsem princi okres Pardubice (1.735),
SOčlenná delegace vedená
neřekla a Zdeňka Smeta zatímco okres Chrudim vy
ředitelem Ústavu marny Vsehochlup medaile kázal úbytek 35 lidí.
xismu-leninismu Z. Sníti— V Československu je
stříbrné.
lem.
4% miliónu
— Nezvyklou hloubku, ví zalesněno
— 381etý ‘ vedoucí poho
ce než 100 m, má studna hektarů půdy, tj. 35.2%
stinství ve Ve verske Bina druhém nádvoří brněn celkové rozlohy. 95% lesů
■týšce, který oloupil poštu
ského hradu špilberku. Je je v pahorkatinách a v
v dubnu tr. v Rajhrádě a
jí průměr činí kolem 2% horách.
Stredoslovenský
byl zatčen, když y Praze
metru. Stavba studny je kraj je zalesněn téměř z
nadměrně utrácel, byL ny
datována do období druhé poloviny, Západočeský ze
ní odsouzen ná 9% roku
poloviny 13. století. Její dvou pětin.
žaláře.
obsah nikdy nevyschl ani — V prvém pololetí le
tošního
roku
bylo
hlášeno
nezmizel, což mělo velký
význam pro obránce Špil 3.010.000 případů pracovní
VĚŘÍME V .
berku, který nebyl v hi neschopnosti pro nemoc
JEDNOTLIVCE.
storii nikdy dobyt. Ve nebo úraz. Je to sice o
Jsme pro
studni je doposud 80 m 18.000 méně než za stejné
svobodného člověka’;
vody, jež byla původně období loňského roku, ale
jeho iniciativu,
čerpána pomocí rumpálu, průměrná doba potřebná
individualitu a
který od 15. století nahra k léčení -se zvýšila na víc
ochotu přijmout
dilo šlapací kolo, poháně než 17 dnů. Celkem se te
zodpovědnost;
né dvěma až čtyřmi mu dy zameškalo letos o
Liberální strana
ži.
709.000
víc
pracovních
Austrálie
— V Banské Bystrici, Bra dnů. V téže době vzniklo
(Viktoriánské odd.)
zemích
tislavě i jiných Sloven jen v českých
ských městech se konaly 2.368 požárů, které způsoKdyž hvězdy svítí, chtěl bych tě m iti.
Na žádost obecenstva opakuje
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
HUDEBNÍ
VESELOHRU

TY
LO U CE Z ELEN Ý
Napsali: Tobiš, špilar, Mírovský
Hudba: Jára Beneš.
V NEDĚLI 23. ZÁŘI 1979 VE 3 HOD. OOP.
POPRVÉ v Čs. sokolském národním domě,
■ 497 Queensberry St., North Melbourne
Venoušku,
Vstupné $ 4.00, studenti a pensisté $-.2.00
Venoušku.
O přestávkách občerstvení v hořejším sále
Pokladna bude otevřena hodinu před začátkem představeni.
■•“ Už, už,

už se’- všichni blíží .

-
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Veriaci sú dnes odhodlanejší brániť svoje náboženstvo

Baptisti v Sovietoch
ZÁŘI 1979
Jarka Vlčková
• Barokní areMtefctura Čech dosáhla vrcholu v Ki
liánu Ignáci DienzenhOferovl, který se narodil 1.
září 1689 v Praze. Své zralé mistrovství vložil v
Praze v, létech 1737-1752 do díla, které započal již
jeho otee — do malostranského chrámu sv. Mikuláše.
Této stavbě však předcházely projekty rozsáhlých
budov klášterních, k nimž náleží vedle probošství
ve Wahlstatu i monumentální budova konventu v
Broumově z let 1727-1728, návrh na celnici na No
vém Městě pražském a úspěšná barokisaee kostela
sv. Tomáše na Malé Straně. Podobně jako promě
ňoval vzhled Prahy, formoval i podobu českého ven
kova, což dokazují četné kostely roztroušené po ce
lých Čechách. Vrcholným dílem, v němž se objevil
jeho přínos evropské architektuře ve fo rm i zvlášť
vytříbené, je kostel sv. Maří Magdaleny v Karlo
vých Varech, jenž byl postaven v létech 1731-1737.
Mezi poslední jeho stavby patří kostel v jihočeských
Paštikách, jejž Díenzenhofer postavil na místě sešlé
ho chrámu, připomínaného již roku 1380, byv po
volán hraběnkou Marií Alžbětou Serenyovou z Blat
né, aby dořešil ä postavil chrám započatý Janem
Hofímanem z Blatné, který zemřel 461etý dříve, než
bylo se stavbou započato.

V Sovietskom zväze žije vyše troch miliónov tzv. evanjelických kresťanov a
najvýznamnejšou denomináciou medzi nimi sú baptisti. Baptistické cirkvi sú
však dve: oficiálna baptistická cirkev, ktorá sa podľa sovietskych predpisov
zaregistrovala u úradov pre cirkevné záležitosti, a potom je tam cirkev bapti
stov, ktorí sa odmietli zaregistrovať a tvoria teda cirkev, ktorá je podľa so
vietskych zákonov neprípustná. Táio nezaregistrovaná čásť sovietskych bapti
stov je menšia, ale žije neobyčajne čulým náboženským životom.

Postavenie tejto cirkvi a
jej veriacich je však ne
obyčajne ťažké, lebo ide
vlastne o cirkev zakáza
nú, žijúcu svojím nábo
ženským životom akoby v
katakombách. Jej postave
nie jé zťažene nielen tým,
že nemá povolené miest
nosti, kde by mohla odba
vovat' svoje náboženské
úkony, ale aj preto, že sa
musí sama postarať o po
treby svojho duchovného
života, o vydávanie nábo
ženskej Spisby bez povole
nia úradov.
Sovietskou
vládou uznávané cirkvi
nedostávajú síce tiež všet
0 1, 9. 1804 se narodil v Praze spisovatel Karel ko, čo by k svojmu du
Herloš, autor šedesátí historických románů (Poslední
táborita, Valdštýnova první láska, Dcera Piccolomi- chovnému životu potrebo
niho), jež byly nejmocnějším osvěžením, vydatnou vali, ale predsa len nieke
posilou a pevnou podporou nově vznikajících českých dy — ako v posledných
snah v dobách bachovsko-thunovských. Herloš ve rokoch — dostanú povole
Svých spisech navázal na tradici historických románů
nie vydať čo len v ob
Tylových, Chocholoušových a Jana z Hvězdy. Spiso
vatel K, Herloš, jehož spisy byly vydávány nákladem medzenom množstve bib
Pospíšilovým a Hobrovým, zemřel 10. 12. 1849 v lip  liu a iné náboženské kni
ské nemocnici.
hy. Dostanú prídel papieru
• 1. 9. 1839 se neurodil spisovatel a novinář Václav a iné materiálne potreby,
• Vlček, jenž roku 1871 založil časopis Osvěta, který aby mohli svoje nábožen
: též, redigoval. Kromě románů (Věnec vavřínový, Čer
né jezero) napsal i řadu dramat (Eliška Přemyslov ské knihy a spisy v po
ně, Milada, Vlasta, Soběslav, Přemysl Otakar). K volenom rozsahu vydať a
Českým Budějovicím, kde Vlček působil jako profe rozširovať. Nezaregistro
sor,, se váže Vzpomínkové vyprávění Kde Vltavu líbá j vaná baptistická cirkev
Malše, a historická povídka Ondřej Puklice, vyprá
nedostane nič, o všetko sa
vějící příběh statečného budějovického primátora z
musí
sama a ilegálne po
doby Jiříkovy, jehož památku v nich připomíná i
socha na rohu Žižkova náměstí. S Vlčkem pracoval starať. A predsa sa o to
1 profesor Masaryk, který přispíval do Osvěty a v vie postarať.
: “ Osvětě’ ’ ^ vile Vlčkově na Vinohradech — bydlel.
Riaditeľ ústavu pre štú
Vlčkovou dcerou byla herečka Ludmila Vlčková-Matějovská. Jednu zásluhu Vlčkovi česká literatura při dium vzťahov medzi kre
pisuje. Když přečetl první Klostermaimovu knihu sťanstvom a marxismom
' šumavských fejetonů, napsanou německy, požádal na Keston Univerzite vo
autora, aby pro Osvětu napsal česky nějakou povíd- Veľkej Británii Michael
í. ku ze Šumavy. A když spisovatel uspěl u čtenářů
; povídkou Rychtářův syn, byl požádán Vlčkem o roz Bourdeau sa o tom pre
měrnější literární práči. Autor mu poslal rukopis
svého prvního románu Ze světa lesních šamot — a
, od tě doby je už spjato jméno K. Klostermanna »
českým písemnictvím.
■ • 1. 9. 1814 padl v první světové válče u Komárová
; v Haliči český malíř Jindřich Pručha, jehož téměř
neznámou tvorbu zveřejnily teprve posmrtně dvě vý
stavy; (roku 1916 a 1926) v Praze. Jeho obraz Lom
obohatil český impresionismus. Svoje tvůrčí záměry
uplatnil V obrazech Na Kozích hřbetech, Vnitřek ko
stela v Bestvině a v cyklu Jaro v Železných horách.
V roce 1941 vydala J. Kubíčková hezkou vzpomínku
ňa Průchu v knize Malíři předjaří a jara Jindřich
Průcha.
; • 2. 9.. 1894 zemřel Osvětový, pracovník Vojta Náprstek, zakladatel Náprstkova musea v Praze. “ Srdce
: jeho nosilo v sobě celý svět” charakterisoval ho
r básník Julius Zeyer. Strach z persekuce pro účast
; na vídeňské revoluci 1848 ha vyhnal do Milwaukee
1 ve Spojených Státech, kde zakotvil jako knihkupec.
Po deseti létech se vrátil, aby doma Šířil pokrokové
zkušenosti. Stál u kolébky zrodu Národních listů i
Klubu českých turistů, jak připoiiiíná pamětní deska
v Prachovských skalách. Byl pokrokovým mecená
šem — největší demokrat své doby. Byl ve styku
; s našimi čéštOýátéli ä krajany 'V 'Zámoří — Vrážem,
(Pokračování na straně 6)

svedčil za svojej posled
nej návštevy v Sovietskom
zväze a dozvedel sa, ako
to táto časť baptistov ro
bí.
Na jednom výstavnom
trhu v Moskve si pred
stavitelia týchto baptistov
všimli vystavovaného ofse
tového tlačiarenského stro
ja, ktorý však tlačí len na
jednej strane papiera. Ne
jakým spôsobom sa k ne
mu dostali, pretože takýto
tlačiarenský stroj si nemô
že v Sovietskom zväze ho
cikto bez povolenia kúpiť.
Predstavitelia
baptistov
sa rozhodli zdokonaliť ho
tak, aby tlačil na obidvoch
stranách papieru zároveň
a podarilo sa im to.
Tento tlačiarenský stroj
váži nejakých 110 kg, dá
sa zložiť do 5 malých kuf
ríkov a prenášať z mesta
do mesta. To je pohyblivá
tlačiareň, ktorá umožňuje
sóvietským baptistom po
starať sa o svoju nábožen
skú tlač.
Organizuje sa to takto:
predstavitelia cirkvi dajú
pokyn veriacim v niekto
rom meste, alebo v obla
sti, aby zbierali papier a
keď príde hlásanie, že už
majú v dotyčnom meste
zásobu papieru, tak sa tam
prenesie
(lačiarenský
stroj, aby vytlačil tú nábo
ženskú literatúru, ktorá je
najpotrebnejšia. Tak sa
im podarilo vytlačiť 15.000

PRVO TŘÍD N Í

výtlačkov Nového zákona
v Moskve. Po skončení
práce sa prihlásili o túto
pomoc cirkevné zbory na
Kaukaze, po nich zbory na
Sibíri.
Základom náboženského
života sú však nedelné bo
hoslužby. Vo zboroch, kto
ré sú úradne zaregistro
vané, sú tieto bohoslužby
veľm i pekne navštevova
né. Sú to jednoduché, ale
veľm i píetné manifestácie
cirkevného bratstva, kde
vzťah medzi cirkevníkmi
je skutočne ľudský, brat
ský. Obyykle trvajú takéto
bohoslužby aj 3 hodiny.
V Kieve bol na takýchto
bohoslužbách baptista z
Texasu Olin Robinson. Bol
svedkom bohoslužieb, kdé
bolo 5 krátkych kázaní,
10 vystúpení miestneho
církevního spevokolu a
piesne spievané veriacimi,
ktoré doprovádzala vlast
ná cirkevná kapela, pozo
stávajúca z klavíra, saxo
fónu, trubky, bubnov a
elektrickej kytary. Mohut
ný chorál za doprovodu
tejto kapely bol uchvacu
júci.
Zaujímavý je zasadací
poriadok v kostele, ktorý
sa presne dodržuje. Ženy
sedia v laviciach na levej
strane, muži na pravej,
mládež na balkónoch a de
ti zasadnú do prvých la
vic pred mužmi. (Takýto
poriadok bol kedysi aj v

našich cirkevných
zbo
roch, najmä dedinských.)
Bohoslužby končia mod
litbami, ktoré odriekajú
nahlas všetci prítomní.
Riaditeľ Bburdeäu bol
však prítomný ešte ňa jed
nom zvláštnom prejave
náboženskej piety — v
meste Jakutsk na Sibíri.
Večerné nedelné bohosluž
by skončili modlitbami, ale
za pár minút sa zišli za
kostolom v malej cirkev
nej miestnosti asi dva tuc
ty mladých ľudí tak do 25
rokov a pre tých bohosluž
by pokračovali. Každý z
prítomných prečítal, určitý
text z biblie a predriekal
k tomu príhodnú modlitbu.
Bolo to tajné zhromažde
nie mladých ľudí — také
to zhromaždenie s mladý
mi ľudmi sovietske zákony
zakazujú. Bourdeau pozna
menáva, že v týchto bo
hoslužbách ä v týchto mla
dých ľudoch, čo sa ich
zúčastnia, spočíva dnes
hlavná šila kresťanstva v
Sovietskom zväze.
Títo
príslušníci evanjelických
denominácií sú teraz, ď a 
leko prístupnejší styku s
cudzincami. V prvých ro
koch ' šiesteho, desaťročia
sa nemohlo stať, aby. po
zvali na tajné bohoslužby
cudzince, veriaci sa styku
s cudzincami vyhýbali.
Dnes ich vyhľadávajú a
pozývajú na svoje cirkev
né zhromaždenia. Zdá sa,
že dnes sú veriaci v So
vietskom zväze odhodla
nejší brániť svoje nábo
ženstvo a prajú si dostať
sa do styku s cudzincami
bez ohľadu na riziko, s
ktorým rátajú.
M. K.

p r a ž s k é š u n k y , d o m á c í j á t r o v é k n e d l ič k y ,
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Západní vědomí
Jaroslav Huřka
* • t a l i i Charty 77 nikdo nezajímal, nemohi bych se zlobit, protože nezajímat se je také
jhMta* £ Sdtaeycíi práv- Ale svět se stále zajímá. Poslední dobou na stránkách některých západních
M M Ki * gnsaaáaiácach televizních yysílání a mezi politologickými odborníky na univerzitách a historič
n i * * Äía-*«d» se začíná proslýchat, že Charta n je v krizi a jsou íiQé, kteří tvrdí, že je dokonce
t a o » říci, že se nejedná v této chvíli o krizi Charty 77, aie o k r i z i z á p a d n í h o v e v ě domí .
_ £šž± Css-ta Ti vznikla a nikdo nevěděl, kam . se
JllMiiir aassaa a jestli přežije prvni tyaen, Dyia uvifilcm jsa 2Äpaoe tau halasně, že si pražska vláda
■aBľ-...aĽTs_ž ssso hnutí rozmetat, pouze se je snažna
gcbc-f^r. = cse^aia na přihocmy okamžik, kdy se zátcra i: jinam, kdy se vypjatá pozornost trochu
' « * —■
režimy mají jedinou valutu a umí
* — s i n a hospodařit a dostat skrze ni všechny
'snea^ ostatní, a to je č a s . Východ má čas, kdežm Zagsgs. ho nemá. Po okupaci Československa v roce
2#® seečíio několik let počkat a už to přestalo vyj5ffiOH£^jako okupace a bylo možno zasednout ke kon2enetčnimu stom v Helsinkách. Po vzniku Charty
-- 5taí_.ú dva a půl roku počkat a už to nevypadá
;(Wfc vSSně. Sice je čtyřicet dva chartistů ve vězení,
* JSafeo čtyři mluvčí, jeden mluvčí je mrtev, několik
iifc s fe ž chartistů je už v exilu a zbytek doma bez
práce, peněz a možnosti žít jako člověk — ale už
ůmEseaí tak zajímavé, tak děsivé. Zvykli jsme si.

společensky i osobné za hodnotné. V této zoufalé
situaci, "nezatíženi'', se rozhochi začít znovu budoval
vědomi společnosti a života. V první chvíli byio za
pacan veaomi fascinováno tímto sebevražedným či
nem. Aie seoevražedný Čin když vyjde, stává se
činem hrdinským, a jak průměrný člověk, stejně taa
i zapadni vědomi nemá hrdiny rádo, neboť ž i v i
hrdinové
vzbuzují uvnitř svých pozorovatelů
svědomí a otázku morálky. V e chvíli, kdy se bez
mocný stane morálním, nelze už mít dále žádnou
sympatii k mocnému nemorálnímu a svědomí žádá,
aoy bezmocnému bylo pomoženo.
A zde se západní vědomí dostává do rozporu: být
jednoznačné na straně bezmocného a morálního, či
na straně nemorálního, ale suverénně mocného.

Charta 77 je dnes v pozici bezmocného morálního,
aie zapadni vědomí nemá chuť a sílu vstoupit do
konfliktu s východním, dobře vyzbrojeným a drze
prolhaným diktátorem. Proto se chce raději tvářit,
Západní vědomí je humánní a upřímné, ale bojí že se toho toiik neděje a ve své tendenci k opti
se vytrvalé zarytosti a konfliktu, často dá více na mismu jaksi nechce a nemůže připustit, že by se
než na fakta a někdy šikovný lhář je úspěš věci vztahu Východu a Západu vlastně zhoršovaly.
nější než nešikovný poctivec. Západní veřejné mí
nění nedokáže žít dlouho v nepřátelství. Po čase si Jen tak je vysvětlitelné, že nenastala zuřivá reakce
xsyfene na jakéhokoliv protivníka a začne ho brát na to, že zastánce lidských práv Carter objímal
jako partnera, začne o něm uvážovat a snaží se Brežněva, jenž má odpovědnost za československou
ho pochopit, porozumět mu. Východ ví, že Západ okupaci, že ho objímal ve chvíli, kdy deset před
^ nikdy na dlouho neurazí, že dokonce sám začne ních zastánců lidských práv bylo v Československu
nabízet další dialog. Ale nechci tuto vlastnost Zá uvězněno.
padu vyčítat, je to jeho povaha, která ale bohužel
Hned po uvěznění se s jakousi úlevou začalo po
znamená, že není možné se příliš spoléhat. Ne Západě vyprávět, že Charta je vlastně mrtva. Má
jen československá
zkušenost posledních čtyři lo lidí si všimlo, že Charta má znovu tři mluvčí
ceti let mi v tom může dát za pravdp. Jeden z a že Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných získal
prvních mluvčích Charty 77, český filozof, profesor okamžitě nové členy. Ale těžko měnit trend obecné
Jan Patočka po dvou měsících existence Charty 77 touhy, která začíná Chartu pohřbívat a připravuje
řekl, že se mu zdá, že Západ začíná být už Chartou už pohřební řeči. Jen rád bych pro přesnost dopo
unaven. Krátce nato zemřel způsobem, který je pro věděl, že zatýkání může zpomalit vydávání doku
toto ^století příznačný — zemřel na následky poli mentů a zpomalit celkovou práci, ale v žádném pří
cejního výslechu. Zemřel takto uprostřed civilizova padě nemůže zráčit Chartu, neboť ta se stala sou
né Evropy a nic se nestalo. Jen v den jeho pohřbu částí československého života i vědomí, neboť vyslo
se nesměly v celé Praze prodávat květiny a věnce. vila něco, co zasáhlo hluboce každého člověka v
V^ okolí hřbitova byla zastavena doprava, na hřbito Československu žijícího.
vě umístěno pět moderních policejních televizních
Charta není jen politické prohlášení, aie zároveň
kamer a ráno, bylo množství lidí zatčeno, aby se zkušenost a poznání, jak žít dál v okupované zemi
nemohli dostavit na pohřeb.
s vědomím svého života a potřebou svobody. A ío,
Na Západ se nelze zlobit' ani spolehnout, ale jestli Charta 77 žít bude či nebude., není v moci
stále; je to jediné místo, kde lze žádat o pomoc a profesorů politologie na univerzitách a neovlivní to
pozornost, i když s výsledky různými a dočasnými. ani skeptické články na stránkách novin. Charta vy
Toto se v Československu ví a toto se ví i v Chartě rostla logicky z dnešní československé situace a
77. Charta se částečně opírá o západní pomoc, ale tato s i t u a c e
ji bude chtě nechtě držet při ži
činí to slušně a bez vydírání. Její hlavní těžiště votě. Bude ji držet při životě to nejzákladnější, co
zájmu a působnosti je v Československu. A v česko- je v člověku: potřeba žít. A i kdyby Charta 77 pře
slovenské historii je to poprvé, po zklamání všech stala být záležitostí a zájmem slušných lidí tohoto
vůdců a spojenců, kdy skupina občanů bez mocen světa, nepřestane být nikdy zájmem a vědomím
ského zastoupení se snaží ve středu Evropy vybu lidí v Československu. Velké myšlenky a velké činy
dovat životní prostředí hodné dvacátého století i se z historie národa neztrácejí, na nich národ žije
evropské a československé tradice. Kdy vrstva oby a možná jen . proto žije. A celá ta skepse k Chartě
vatelstva zjistila, že už dále nemá co ztrácet, neboť může mít jen ten výsledek, že učiní pro pražskou
v podmínkách okupace ztratili už vše, co považovali vládu pronásledování svých občanů o něco snazším.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
srdečně zve Vás a Vaše přátele na

PRVNÍ
R EP R ESEN T A Č N Í PLES
V ČESKOSLOVENSKÉM SOKOLSKÉM NÁRODNÍM DOMĚ
(v obou sálech) 497 Queensberry St., North Melbourne,
který se bude konat v sobotu 8. září 1979
Začátek v 7.30 hodin, konec v 1.30 hodin
Účinkují dvě kapely ★ Likérová licence (BYO)
Vstupné včetně večeře o 3 Chodech $ 12.00, pensisté a studenti $ 10.00
Předprodej vstupenek a rezervování míst: tel. 232-5574 (Kadaně),
848-5729 (Petráň), 26-5618 (Vozábal)
Čistý výtěžek ve prospěch Národního domu
■
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Odborné pokládání koberců, linolea,
plast,
a korkových dlaždic, jakož i opravy, broušeni
a leštění podlah provádí spolehlivě firma
s 251etými zkušenostmi
J. V. & E. D. BIDLO
67 Caivert Street,
NORIH GEELONG, Vic. 3215
Telefon (052) 78-2027

Tradice svatováclavská
Marcela Čechová
. . .“ netoliko pak, že knihy uměl, aie víru naplňo
val: všem ubohým pomáhaje, bídné krmil a odívai,
vězně a paro by prodávané, zvláště duchovnímu sta
vu, na svobodu kupoval, pohostiným dobře činil, i
lidi vše, chudé i bohaté, miloval a o ně se staral.’ ’
Tak píše v Dějinách národu českého František Palacký o svátém Václavovi. Na stěně obývacího po
koje mi visí obrázek, který mi poslala dávná pří
telkyně z Prahy: svátý Václav na koni, vyvedený
z umně sestříhaných stébel slámy na hnědě malova
ném podkladě dřevěné destičky. Vyrábí se dnes sé
riově a rozesílá do světa zrovna tak jako salutující
Švejk s nápisem To chce klid. Ovšem na destičce
se svátým Václavem není žádné heslo, žádný nápis
— komunistický režim si ještě nedokázal vymyslet
nic, co by v lidských myslích zprofanovalo a zleh! čilo tohoto českého patrona. B yť byl produkován
ve stejné dílně suvenýrů jako roztlemený Švejk a
flekovské půllitry, jeho duchovní velikost trvá a
nemůže být zničena ani pošlapána systémem, který
“ vdovám a sirotkům ubližuje, svobodné do vězení
posílá a lidi nemiluje a o ně se nestará.’ ’
Často si říkám, proč právě Václav se stal sym
bolem, k němuž se utíká český národ? Za dob své
vlády nebyl panovníkem dobyvačným a bojovným,
vždyť právě on to byl, kdo se zavázal odvádět kaž
doročně Němcům legendární daň “ 500 hřiven stříbra
a 120 volův” . Nešlo mu o získávání nových území a
statků, ■o rozšíření říše. Šlo mu o věci mnohem pod
statnější: o čest, spravedlnost a lásku člověka k
člověku, o to, co dohromady zahrnujeme pod pojem
křesťanské ctnosti.
Vyčítá se nám jako národu, že jsme vždy v ději
nách kapitulovali, že jsme se nedokázali nepříteli
postavit a ť už s mečem nebo s automatickou pistolí
v ruce. To je pravda, nezvratně zanesená v historii.
Historická fakta bohužel nic neříkají o skutečném
duchu a myšlenkách, které táhly českými hlavami
v té které “ kapitulantské” době. Nejsem historik a
nemohu podat doložené s%7ědectví o duchu. Bílé hory.
Vím jenom, že na bělohorské pláni se čeští vlasten
ci b r á n i l i , prolévali krev. A vím — a to už
mohou mnozí z nás dosvědčit — že při druhé národní
j kapitulaci by bylo stačilo sjednocující slovo a bez
mocně zaťaté pěsti by se chopily zbraní. Nebyla
to odvaha, co tehdy chybělo. Třetí, ňejčerstvější
okupaci, znám na vlastní kůži. Chyběla odvaha? N e
chyběla! Tekla krev? Tekla! Jenže před máváním
zbraněmi česká povaha jaksi vždy víc tíhla k du
chovní obraně, i když tato, bohužel, nemá v mo
derním světě velkou naději na okamžitý úspěch. Na
místo aby zapalovali tanky okupantům, zapalovali
Češi raději svíčky u podstavce sochy patrona českého
národa. Je možná škoda, že jsme nečinili obě, ale
rozhodně duchovní a morální přináležení lidu ke
svatováclavské tradici způsobilo' okupantům i samo
zvaným vládcům těžší chvíle, než -by kdy způsobila
třeba stovka zničených tanků. Tanky se dají znovu
rychle a lehko vyrobit, porážka zbraní před světem
zatajit, ale mravní a duchovní porážka zůstává ostu
dou režimu.
Svatováclavská tradice pálí okupanty stále. V Pra 
ze režim obehnal svátého Václava plotem, pak ko
lem něho vytvořil umnou spleť tramvajových kolejí,
jen aby lidem zabránil přístup k symbolu, který' vy
jadruje hodnoty právě opačné, než jaké hlásá mar
xistická teorie. A ačkoliv je svátý Václav poměrně
malý a jistě by nebyl problém vyzvednout ho jeřábem
a v noci odvézt někam na rumiště za Prahu, režim
si to netroufá udělat. Svatý Václav, ač malý, je.tisíceronásobně větší než obrovité monstrum Josefa
Visarionoviče na Letně, po němž už dnes neštěkne
ani pes.
Nevím, jak pro koho, ale pro mne je svátý Vác
lav — snad mu tím tisíckrát zlehčeným a pošla
paným slovem neublížím — především vlastenec. K
podstavci jeho pomníku se nesmí a 21. srpna i 28.
září kolem něho hlídkují houfy nenápadně vyhlížejících
(Pokračování na str. 8)
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I NAŠE JE MOŘE
Čteme-li o plavbách lidí po moři, zjistíme, že běž
ný tisk anglicky mluvícího světa přisuzuje Evropa
nům jaksi druhořadé místo. Jenom ten nejtrpěiivéjší
(Pokračováni sc strany 4)
čtenář, který ví, co hledá, si může najít v anglic
Kořenským, A. V. Fričem, Holubem, Durdíke i pro kých novinách a historických pojednáních česká jm é
jektantem indických a tasmananských železnic Miel- na, jejichž nositelé měli nejednou provihlý šat a
beckem. Byl první Čech, který se rozhodl pro kre- plnovous zrosený vodní tříští oceánů v nejrúznějšich
mack (Po jeho smrti byly jeho pozůstatky ódvezeny částech světa. Jejich poznatky nebyly samozřejmě
do německé Gothy, kde bylo nej bližší krematorium, k zahození a protože se moreplavci — tak jako třeba
neboť v Rakousku se žehem pohřbívat nesmělo.)
řidiči v těžkém terénu — učí jeden od druhého,
• Prohlížíme-li staré programy Stavovského divadla, přispěly i zkušenosti našich mořských vlků k zdo
zjistíme, že v Královském zemském divadle, jak se lávání nástrah boha moří. Naši nynější odvážní mo
Stavovské od 1. 5. 1861 nazývalo, byla provedena di replavci se těší jen malé pozornosti veřejnosti a
vadelní hra Taras Bulba od Josefa Strastimíra Hyn ještě menší podpoře, která obyčejně přichází od
ka. J. S. Hynek byl vlastně Josef Václav Fric, který, různých podniků a institucí.
tento pseudonym přijal na počátku roku 1849 jako
Zatímco se čtenář denního tisku dočítal o osudu
člen Česko-moravského bratrstva, v němž bylo osno jakési dívčí posádky, která odrazila od australských
váno tzv. spiknutí, jež Praze vyneslo čtyřletý stav :břehů směrem na Nový Zéland, vyplula ze sydneyobležení, Fricovi a jeho druhům dlouholetý žalář ského přístavu na širé moře skromně zařízená a jen
na pevnosti. V dubnu 1854 se vrátil Fric do Prahy nejnutnějšími potřebami vybavená loď s českou po
a ještě koncem téhož roku vydává manifestatčni' sádkou. Možná, že 18. července 1976 ještě nezaschla
almanach, jenž jednak pro potíže s censurou, jednak tiskařská čerň na bikinách modelek, které se ra fi
pro krátkost doby nedosáhl takové výše, aby pře novaně proplétaly ráhnovím na stránkách večerních
svědčil . české vzdělance o svém významu a důleži novin, když Fulmar zvedla své kotvy. Mladí manželé,
tosti. Mikovcův Lumír přinesl ve své Příloze z 9. Stanislav a Božena Petržílkovi, zamávali na pozdrav
1. 1855 inserát, oznamující, že tiskem Bedřicha Roh-; několika kamarádům a pokynuli přátelsky hloučku
líčka vyšel almanach na rok 1855: Lada Nioba, jejž; zevlounů stojících na přístavním molu. Malý, devíredigoval a vydal J. V. Fric. Tento almanach byť tikoůský diesel vysouval za pravidelného bafání
označen Václavem Štulcem “ za pekelnou romanti osmadvacet stop dlouhou plachetnici na otevřené mo
ku’’ , Rieger, Wenzig, Strobach, Jaroš a Šafařík jej ře. Loď zmizela lidem v přístavu z očí, motor utichl
Vrátili. Profesor Hanuš, z jehož spisu o slovanském a Fulmar vztýčila plachty.
mythu byl název almanachu vzat, prohlásil, že “ Fric
Nedozímost vod Tasmanova moře se nyní jevila
neví, co je to Lada Nióba” . Josef Václav Frič se poněkud jinak než na mapě, zatímco v pozadí se dal
narodil před stopadesáti léty — 5. 9. 1829 v Praze. pouze tušit velký, mohutný Tichý oceán. Tajemné
9 5. 9. 1944 byl popraven v Mnichově Václav Konig, ticho, přerušované pouze občasným závanem větru
jeden z nejlepších překladatelů-rusistů své doby. a šploucháním vln, přidávalo k vědomí úplného od
Jeho jméno se objevovalo často v Lidových novinách. loučení ještě pocit lidské nicotnosti v přirovnání se
P o válce vydal O. Štorch-Marien knížečku “ In me |všemocnou přírodou. Byl chladný, ale hezký den a
moriam Václava Käniga” , do níž přispěla i spiso nálada celé posádky, tedy obou manželů, byla vý
vatelka Naděžda Melniková-Papoušková, jejíž literár borná.
ní práce po češtinářské stránce Konig upravoval.
> První významnou zastávkou byly panenské ostrovy
9 6. 9. 1944 zemřel Antonín Hobza, profesor církev v Korálovém moři a pak Nová Guinea. Zde došel
ního a mezinárodního práva právnické fakulty UK kapitán po poradě s prvním důstojníkem k názoru,
v Praze, a o deset let později universitní profesor, že podceňování výstrah a varování před piráty by
se mohlo stát osudným a proto se příď Fulmaru
internista Bohumil Prusík.
• 7. 9, 1769 zemřela spisovatelka Karolina Pichlero- stočila k Filipínským ostrovům a pak, vyhýbajíc se
vá a téhož dne roku 1784 se narodil Max Kníže, žák pečlivě indonéským vodám, zamířila do Singapuru.
Tomáškův, znamenitý kytarista i pedagog hry na Plavba k Andamanským ostrovům a pak napříč
tento nástroj z časů romantiky. Byl regenschorim Bengálským zálivem na Ceylon (Sri Lanku) proběhla
svatohavelského kůru, je autorem půvabné písničky bez potíží. Zato však cesta Adenským zálivem zane
“ Když měsíček spanile svítil” , balady na slova Hu- chá jen málokterou posádku — díky dnešnímu poli
kalova, jež často zaznívala i v pivovarech. V čer tickému uspořádání světa — bez nervového napětí.
vencovém dni roku 1840 zamířil do žofínských lázní, Při proplouvám úžinou Babel Mandeb do Rudého
moře jsou totiž útoky na civilní plavidla téměř na
aby se už nevrátil.
• Z podnětu vyšehradského probošta Mikuláše Karla- denním pořádku. Útočníci bývají zpravidla ověšeni
cha navrhl smíchovský starosta P. M. Fischer, aby rudými hvězdami a proto zprávy, že zbraně, ze kte
byla postavena monumentální hrobka “ pro muže o rých střílejí, byly vyrobeny v Československu, mo
národ český vysoce zasloužilé, svými činy nád jiné hou být pokládány za správné.
vynikající” s názvem Slavín a věnováním Svatoboru.
Plachetnice Fulmar však proplula bez pohromy až
V r. 1887 se obrátil M. Karlach na Antonína Wiehla do Egypta. Přestože tento politicky proměnlivý arab
o vypracování návrhu. V květnu 1889 požádal P. M. ský stát nepůsobil našim mořeplavcům vážné potíže,
Fischer vyšehradskou kapitulu o odprodej místa pro byla zde přece jen nápadná pohotovost tamějších
postavení Slavína. Kapitula pozemek darovala a sta úředníků při odůvodňování jakýchkoli nedostatků.
novila podmínky pro pohřbívání. 4. 6. 1889 zaslal A ť již nejel autobus, nebo nešel telefón, hned tu
Fischer věnovací listinu Svatoboru. Je v ní zdůvod byla všudypřítomná výmluva: “ Nedivte se, tady se
něn záměr postavit společnou hrobku, v níž by byli kdysi váíčilo!” Protože skládka válečného haram
pohřbeni velikáni národa, kteří “ ač mrtvi, stále pádí po obou březích Suezského průplavu nepůsobí
ještě mluvili” . Základní kámen ke Slavínu byl po nikterak povzbudivě, byli Standa i Boženka rádi.
ložen 7. září 1899, stavba však byla dokončena až když zakotvili na Kypru. Jejich radost však netrvala
roku 1893. Architekt A. Wiehl si vybral k sochařské dlouho, neboť s přibývající evropskou kulturou rostly
spolupráci Josefa Maudra, představitele české neo- i ceny a různé poplatky. Prostě, nedalo se již žit
renesance. Ten vytvořil obě krajní sochy Vlasti já za jeden australský dolar denně. To nejhorší mělo
sající i truchlící, vrchol hranolovitého stylobatu u- však teprve přijít.
zavřel sochou Génia vlasti. Pod těmito alegorickými
sochami je umístěn text, jehož autorem je Julius
Zeyer:
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
Svých velkých synů prach
jejich skutky jásajíc
vlast truchlíc zemi vrací,
po věky lidstvu hlásá.
Na sargofágu čestné hrobky byl umístěn bronzový
odlitek Ukřižovaného podle V. Levého. První ve Sla
víně byl pohřben básník Julius Zeyer.
• Hlahol skončil Zvonařův slavnostní sbor. Tu po
vstala paní Mužáková, spisovatelka Karolina Světlá,
aby jako matka pražskému Sokolu odevzdávaného
praporu, jenž byl dílem českých žen s obrazem Jo
sefa Mánesa, pronesla slavnostní řeč. Kdyě ji kon
čí, zatlouká podaným kladívkem první hřebík do je
ho žerdi. Poté provolává zvučným hlasem heslo, jež
si zvolila: “ Láska k vlasti” . Je to poprvé, co žena
veřejně zasahuje do spolkového dění Sokola. Bylo to
v neděli 1. června 1862, kdy spisovatelka pronesla
(Pokračováni na str. 10)

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
(roh

Boronia 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

Po celkem pokojné plavbě s občasným přistáním
podél tureckých a řeckých břehů, zamířila Fulmar
k Itálii. V noci ze šestého na sedmý prosinec iái8
se přehnala Středozemním mořem nečekaná bouře,
která překvapila náš mladý pár asi čtyřicet mu ou
sienských břehů. Nezkrotné živly převrhly loď, kte
rou se jen ztěží — navzdory silnému větru a vlno
bití — podařilo vyrovnat. V naprosté tmě a v pro
storách vyplněných vodou bylo nutno utěsnit poško
zený trup lodi a zamezit dalšímu vnikám vody. Zlo
věstně vzedmuté moře nyní dokazovalo svou sílu a
pohrávalo si s lodí jako se skořápkou. Oba manželé
dnes přiznávají, že ztráceli naději. Jenom silná vůle
přežít jim dodávala další síly k zoufalému boji s
rozzuřenými živly.
Radio přestalo v záplavě vody pracovat a nouzo
vé čerpadlo nebylo možno uvést do chodu. Asi po
patnácti hodinách vyčerpávajícího úsilí, jaké dokáže
vyvinout jen. člověk bojující o záchranu vlastního
života, se oběma podařilo upěchovat zátky do otvorů
způsobených bouří a za nepřetržitého vylévání vody
vztyčit provizorní plachtu. Počasí se s příchodem
rána ustálilo, ale denní světlo jen zhoršilo pohled
na vykonanou zkázu. Všechny zásoby byly zničeny,
nářadí a navigační pomůcky nebyly v té změti všeho
možného k rozeznání, a země byla ještě daleko z
dohledu. Promáčené zbytky šatstva, které neodnesla
voda, se zachytily porůznu mezi pretrhaným lano
vím, neodplavené kusy kuchyňského nádobí, plovou
čího dosud v zatopené kabině, se s cinkotem odrá
žely od stěn a převráceného nábytku. Po důkladnější
prohlídce špižírny, kde byl ještě před několika ho
dinami bohatý sklad potravin, se podařilo oběma
nešťastníkům najít pouze hrnec povidel, který se
přilepil k poličce. K němu — jakoby zázrakem —
zůstal přisátý útržek námořní mapy s jihoevropským
pobřežím a blízkými ostrovy.
Vyhladovělí, zmoření žízní, chladnem a únavou,
přistáli manželé Petržílkovi po šesti dnech další plav
by na Sicílii. Zde se jim podařilo opravit motor a
pak odplout — s lodí, která ještě nebyla zdaleka
v pořádku — na Maltu. Tam se jejich téměř tříletá
plavba prozatím končí. Oba jsou dnes zpátky v Syd
ney, kde se pozvolna zotavují z trpkého zklamání.
Odkázáni sami na sebe, vyzbrojeni pevnou vůlí do
končit započatou plavbu kolem světa, dávají pomalu
dohromady nutné prostředky.
Zde náhle dráždí k zamyšlení moudrost úsloví na
šich otců: “ Košile bližší než kabát.” Posádka takové
lodi “ Berounka” , plující třeba pod sokolskou vlaj
kou a se jménem českých filmových ateliérů v
Austrálii na svých plachtách, by možná o něce lépe
snášela náklady a nepříjemnosti, které čekají na ji
nak zapomenutou dvojici, plavící se na palubě pla
chetnice s cizím jménem. I ten nejzatvrzelejší stou
penec cizáctví snad nakonec připustí, že je-li moře
mezinárodní — je i naše.
Bohouš Mašin
£

Provádíme veškeré práce optické

■E

přesně, rychle a za levné ceny

~
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573 Hampfon St.,
Hampton, Vic.
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HRPA

Telefon 598-5756

| Opikal Service
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Řízky — omelety — palačinky — bramboráky

BOLlUO-BAft
CENTRE — PLAZA
Lt. Boarke St. (Chinatown)

í
— 20 metrů ze Swamston St., Melbourne-Cify
i-ř OTEV&ENO:
v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,

í

v patek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
V neděli zavřeno.
Parkování aut naproti
Vzorně Vás obslouží
;->t » * + ■» ♦ 4 ♦ ♦ ♦ 444 444♦
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Břeťa a Anna
»444 M ♦ 444-44- 44-
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Vladimír skutina: škutiniády (Konfrontace, Curych 1979)
Vladimír škutina: Presidentův vězeň na hradě plném bláznů (Konfrontace, Curych 1979)

kterak je něčeho moc...
Nejdříve několik citátů z knížky V. Škutiny "Svět jako skleněná duhová ku
lička”, kterou jsem recenzoval v 10. čísle HD: "Dovedeš si představit to
štěstí, které mě zaplavilo, když v roce 1948 se stal šéfredaktorem Lidových
novin, deníku Svazu čs. spisovatelů, Jan Drda (F. Peroutka byl redaktorství
zbaven ... J. S.) a nabídl mně, sedmnáctiletému novinářskému elévu, který
ještě chodil do sexty do gymnasia, jestli bych chtěl dělat zatím jako externí
redaktor ve sportovní rubrice . .. Když se splnil můj velikananánský sen a já
se po maturitě, stal řádným redaktorem Lidových novin (r. 1950 — J. S.),
odešel za dost podivných okolností z redakce Práce básník Jaroslav Seifert,
který tam vedl literární přílohu. On totiž jednou večer vysypal šuplata plná
příspěvků komunistických dopisovatelů z okna na Václavské nám ěstí... Pak
se sebral a už se do novin nikdy v životě nevrátil . .. Tehdejší šéfredaktor
"Práce” Jiří Síla zavolal do Lidovek . . . o pomoc. Komupak by se chtělo odejít
z Lidovek? A tak) Jan Drda vyhecoval mne. Ve svých 19 letech jsem byl vedou
cím literární přílohy druhého největšího deníku v Československu . .
(27.
června téhož roku byla popravena mimo jiné i dr. Milada Horáková, J. S.)
"M ůj novinářský začátek . .. byl tak romantický a revoluční jako celá ta doba."
Žádnému literátu se v
exilu nepodařilo to, co do
kázal redaktor “ Práce” na
sámém počátku padesá
tých let,' Vladimír škuti
na: vydal v sedmi měsí
cích 5 knížek. O dvou
jsem už referoval ( “ Rodič
v síti” a “ Svět jako skle
něná douhová kulička” , z
níž v úvodu cituji. Němec
ky vyšla sbírka politic
kých vtipů “ Deset miliónů
Švejků” ).
“ Škutiniády,
které vyšly letos v dubnu
v “ konfrontační”
edici
“ Revue napětí a humoru”
— redaktorem je Vladimír
Škutina — jsou podle mé
ho soudu nejslabší škuti
novou
prací,
mnohem
slabší než “ Svět jako skle
něná duhová kulička” .

nuu a croonustKy, nocme
Dikobraza, by vskutku ne
musely vyjít knižně a už
vůbec ne v exilu. Jako
výplň do časopisu, snad,
dohromady v knize je to,
jak se říká, “ trapas” .
Chtělo by se říci, kdyby
to mělo smysl: “ Tak tohle
ne, pánové!” Neboť šle
hačkové problémy na hor
ské chatě jsou popsány s
tak křečovitým humorem,
že se čtenář sotva ubrání
slzám nad obnosem, který
za “ humor a napětí” vy
dal. Nebo: legrácce se
škopkem s maltou a s vý
tahem na stavbě jsme se
smáli dávno před válkou.

A recepty odtučňovacích
kúr sí může každý přečíst
každoročně v kterémkoli
Povídání o chatě Polár- ženském časopise, je to
c e . r^ n p n r.v n r n r i T-ťlnnot- oblíbená vata v okurkové

MARIAŠ S P k EDHOSTOU
ANEB: TO BYLY ČASY !
H. Fořt, Haifa
Prosím o trpělivost.
Bude řeč o dávných časech ve vzdálené zemi, o
středověkých feudáiech a jejich lesnících a o lovech
po celém světě.
V šesti generacích mých předků byli lesníci, všich
ni ve službách knížat Colloredo — Mansfeldů. Vím
to z vyprávění svého dědečka. V hodnověrně vede
ných knihách jsem se později přesvědčil, že když
předek posledního majorátního pána (panujícího kní
žete) Josefa Colloredo — Mansfelda získal po dlouhé
válce obrovský komplex lesů v pahorkaté části střed
ní Evropy, seděl tam už na jednom revíru jako “ fořt”
můj praprapradědeček.
Taková minulost zavazuje, já jsem lesník, i můj
otec byl.
Taková minulost ovšem zavazuje obě strany. Proto
asi na počátku století si Jeho Jasnost z mnoha adeptů,
které měla k dispozici, vybrala za tělesného mysliv
ce pohledného mladého* muže, který se stal o mnoho
let později mým otcem.
Týž si tedy nechal urychleně na účet knížecího
důchodu ušít okázalou slavnostní a několik méně
nápadných lesnických uniforem.
Povinnosti tělesného myslivce mohu vypočítat. By
lo to částečně řemeslo, částečně povolání, částečně
umění. Jako ostatně většina prací, chceme-li je dě
lat dobře.
Slavnostní uniformu však popsat nedovedu. S mír
ným přeháněním, které tak sluší každému p r a v 

sezone. Po přečteni ctenar
marně uvažuje, proč prý
Vasil Biľak řekl na zase
dání ÚV KSČ v dubnu
1969: “ Všemi prostředky
— podtrhuji — všemi pro
středky musíme vyhladit
z našeho socialistického
společenství švejkiády a
škutiniády! ’ ’ Měl-li na my
sli ty ‘ ‘škutiniády” , které
vydala Konfrontace, pak
je jeho IQ ještě mnohem
nižší, než se zdá z jeho
jiných projevů.
Tvrdím-li že “ škutiniá
dy” jsou zatím nejslabší
Škutinovou prací, musím
objektivně
přiznat,
že
“ Presidentův vězeň na
hradě plném bláznů” je —
opět zatím — jeho prací
nejpovedenější. Citát z vy
sílání Hlasu Ameriky na
zadní stránce obálky pra

ví, že “ je to poprvé ve
světové literatuře, kdy se
spisovatel s takovým filo
zofickým
nadhledem a
především
s humorem
ohlíží na léta, strávená v
nepředstavitelně krutých
podmínkách
kriminálu” .
Takové ocenění se mi zdá
značně přehnané a mám
podezření, že autor roz
hlasové relace nečetl Solženicyna, Bukovského, Zinověva, Kopeleva, ba ne
četl ani Jana Beneše. Je
ovšem pravda, že se Šku
tina dovede ohlédnout s
úsměvem a tím se liší ode
všech jmenovaných. Jeho
humor je o to podivuhod
nější, že si z oněch 50
měsíců v kriminále odnesl
těžkou chorobu. Srovnáváme-li však objektivně so
větské lágry s čs. krimi
nálem let sedmdesátých,
je Husákův Mirov, jak jej
líčí Škutina, zařízením
vpravdě “ humánním” . To
je samozřejmě hyberbola,
každé bezprávné věznění
— a to je právě případ
Vladimíra Škutiny — je
nelidskostí, která nemá se
spravedlností pranic spo
lečného.
Je s podivem, že se
všichni autoři, které jsme
výše jmenovali, liší od
Škutinových memoárů jeStě v jedné závažné věci.
Všichni líčí více méně

divému
vyprávění, mohu napsat, že když jeden
vojenský, přidělenec spřáteleného státu o mnoho let
později listoval v našem rodinném albu fotografií,
postavil se najednou do pozoru a salutoval. To se
dostal na stránku, kde byl nalepen zdařilý snímek
mého otce v té slavnostní uniformě.
Vidíte tedy, že jde o atraktivní zaměstnání. Ale
nebyla to jen lesklá uniforma, bylo to také neustálé
cestování po celém světě, hony na zvěř lovnou i ne
bezpečnou, lovy ptactva vodního i dravého, rybaření
ve vodách sladkých i slaných.
Slony stříleli v Indii, krokodýly na Nilu, lední med
vědy a tuleně v Grónsku, mezi trofejemi byl i tygr
a sobol ze Sibiře, medvěd-grizzly odněkud z USA,
antilopy z kraje okolo jezera Čad, kde původně žili
také ti dva lvi, jejichž kůže pak ležely v knížecí
ložnici. Tah sluk zastihl knížete a jeho myslivce v
jižních Čechách, bažanty a koroptve stříleli v Polabí
a tetřevy v Transylvánských Alpách, ve švýcarských
Alpách pak kamzíky. Na jelení říji se jezdilo do
Bavor. V Kanadě Josef z Colloredo — Mansfeldů ne
chal chytit několik párů ondater a jeho tělesný my
slivec, můj otec, je dopravil v r. 1905 v klíckách
do střední Evropy. Vypustil je na rybníky a potoky
čtyř knížecích panství, tedy v Horních Rakousích, a
na třech místech v Čechách. Odtud se ondatry roz
šířily po celé Evropě, ale to by byla už jiná po
ví dka.
Kníže jezdil po světě většinou lovit nebo do svě
tových lázní si léčit nemoci, při lovech získané.
Někdy s tím byly spojeny i poloficielní diplomatické
úkoly, neb bratr knížete Josefa — hrabě Hieronymus — byl v diplomatických službách říše Rakousko-

Odkud přichází hudba
Alena Vrbova
Z temnoty prastarých ohnišť
Z nepaměti
Z divoce rašících snětí
Z prvního zpěvu když se hradby hroutí
Nedej nám zahynouti
Z křiku toulavých zpěváčků
Z hradních síní
Z růže na lůžko vržené přítelkyni
Z žákovské veršovánky letmé něhou
Z chorálu husitského
Z ifřaskání všech vysoce znělých kordů
Z přeludování Kryštofa u kíavichordu
Z rekviem za mrtvé když vzpoura selhala
Z písničky nad kolébkou co v chalupách
si zavála
Z nářků všech lesních rohů
Z laskání sladkých fléten
Z přívalu v němž se probouzí s Mozartem
květen
Z tlukotu slavíků v dávných petřínských nocích
Z kantát jen tajně vzlykaných na paloucích
Z ponorných proudů jako vodní stůj
Kde domov můj Kde domov můj
Z velkého vzpínání všech rytmů Karla Hynka
Z tympánů barikád když znějí ve vzpomínkách
Z večerních písní Z bystřin po ránu
Z peřejí které vznesly Smetanu
Z všech řek a lesů z houštin rusalčích
když dotančí Když vojska doválčí
Z housliček matek otců kteří byli v právu
až do těch hrdel až po vzpurnou hlavu
včera a dávno včera před léty
Z pokřiku džezu když hrál pamflety
Z neonů velkoměst a malých kytar v parcích
Z varhan všech střechýšů a z ticha
v hebkých járcích —
Odkud přichází hudba
Zjevně i přetajemně
Z této hluboké spanilé nádherné země . . .
svůj kriminál, všichni operují se zážitky docela osobnimi, podobně jako prezídentův vězeň. A přece z
jejich zprávy nenabude
čtenář dojmu, že je to
knížka jen o nich, jako
se právě tohoto nepříjemného dojmu nemohu zbavit v knížce Škutinové.

Heindrich Bolí si této neosobnosti všiml v doslovu
ke Kopeievovým vzpomínkám na sovětské soudy a
kriminály “ Uchovat pro
věčné časy” : “ Major Kopeiev je ze všeho nešťasť
ný, mnoho si musí vytrpět,
ale jeho zpověď nevolá
(Pokračování na str. 8)

Uherské u několika panovnických domů, příkladně v
Japonsku.
Když tedy někdy v r. 1907 dostal můj otec rozkaz
“ pozítří jedeme do Palestiny, psy neberem” , bylo
mu jasné, že se bude méně lovit, víc vyjednávat.
Patřilo sice do jeho zaměstnání vědět, co se kde
střílí a podle toho zabalit příslušné zbraně, v tomto
případě však byl na rozpacích — kdo ví, co se loví
v Palestině?
Pušky vzal tedy jen nejnutnější, ale přibalil dva
velkorážní revolvery osvědčené značky Colt jako vždy,
když jeli do ne dost civilizovaných, zato hodně nebez
pečných končin světa.
Jak dopadla knížecí diplomatická mise, tatínek ne
věděl. Pamatoval si však přesně, že v té zemi ulo
vili pouze jakousi zimnici, kterou jim pak v Praze
a ve Vídni léčili vynikající specialisté. Na její ná
sledky si pak tatínek stěžoval ještě jako starý pán.
Jiný záznam v “ Knize úlovků Jeho Jasnosti knížete
Josefa z Colloredo — Mansfeldů” — jejíž vedení
patřilo mezi otcovy povinnosti — z té doby a z té
země není. Zřejmě nic neulovili.
Z cest se vraceli většinou na ústřední ředitelství
panství, které sídlilo v Čechách v zámku nad ma
lým městem.
Tady je na místě seznámit čtenáře krátce s m í
stem, o kterém píšu.
Zámek s ústřední správou panství a i ostatní sta
vení a lidé — vše knížecí. Pila, pivovar, stáje chov-ných koní, okolní lesy, pole, louky, dvory, škola,
kostel, tenisové kurty. A všude knížecí zaměstnan
ci. Jen Mistr Mucha nebyl zaměstnanec, ten tam svá
slavná plátna maloval jako čestný host. Ale učitele
i faráře platila pokladna velkostatku. U čitelé p řece
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utrpení,
■Uwrfe- ovšem je nepopiraI kííbč a nesnesitelné, křiv
da brutální a podlá, je
to však pouze
jeho
strpení, kořeněné dodateč
ně humorem, nelže je od
něho abstrahovat, nedaří
se udělat obecnější závěr.
Ani jemu a tím méně čte
náři.
Pokud přehlédne čtenář
tuto, podle mého názoru
dost závažnou vadu, při
jde si na své, zvláště
je-li ctitelem populárního
televizního reportéra ze
srpna 68.
Doví se, jak vesele lze
MELBOURNE
I SYDNEY
PROŽÍVANÉ
PŘ IK R Ý V K Y ,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon: 6222453

DOMOVA

(Pokračování se str. 5)
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TRADICE SVATOVÁCLAVSKÁ

fízlů a sledují, zda se přece jen někdo neodváží a ne
rozsvítí svíčku. A vím, že svíčky 28. září budou, i
‘ přu ožet” dnes v čs. kri- když jich nebude tolik, jako třeba před deseti lety.
ir.nuťi stupidní bachaře, Což si je možno vyložit nejen jako zbabělost většiny,
ale i jako obdivuhodnou odvahu jedinců. To ve vzta
jak si de facto s nimi
hu svátý Václav x domov.
\
dělají, co chtějí, jak
Vztah svátý Václav x exil je poněkud složitější.
jsou přitom bachaři suro
Zajímavé je, že i těm, kdož po příchodu do emigra
ví, když mají příkaz něko
ce se honem spěchali “ asimilovat” a zapomenout na
ho zničit. U škutiny se jim to, co bylo, je český Václav stále bližší, než stejně
tu u onlup nepodařilo, tak svátí s cize znějícím jménem. Křesťané jistě stejně
že mohl pokračovat ve uznávají každého svátého a také každého papeže
svých vzpomínkách na jako zástupce Boha na zemi. Přesto dnešní papež
vyvolává ve slovanských srdcích specifické emoce.
“ mrtvý dům” , který byl
Je NÁŠ, o stupínek bližší, než byli papežové před
velice legrační, když se na
ním. Bližší o vědomí, že on jistě, tak jako svátý
něj člověk díval ze správ Václav, naplní víru, že křesťanské požadavky svo
né perspektivy, a když body a spravedlnosti nebude podřizovat požadavkům
byl chytřejší než dozorci, diplomacie, že nebude trpět přetvářku, odhalí lež
a pojmům vrátí jejich pravou náplň. I v exilu mají
což nebylo vůbec těžké
slova vyslovená z kazatelen větší vliv na lidi než
— aspoň podle Škutiny.
slova pronesená státníky nebo uveřejněná na strán
Kdo si knížku koupí pod kách novin. Nevím už v které zemi v exilu působil
Otec Přemysl Pitter, ale jeho slova vždy aktivně na
poří chartisty, neboť na
plňovala víru a ťa la do živého. “ Je farizejstvim,’ v
kladatelství slibuje, že jim kázal Přemysl Pitter, “ navštěvovat stánek Boží a
pošle jeden
švýcarský na druhé straně navštěvovat a odvádět peníze reži
frank, to je 18 Kčs, z mu, který víru ničí a věřící pronásleduje.” Může
prodejní ceny. Zde mají být vlastenecké stanovisko exulanta — křesťana lépe
vyjádřeno?
ovšem poměrně lehkou
práci ti, kdož tvrdí, že
je to skrytý druh morál
ního vydírání: kdo si
“ Presidentova vězně na
Společnost pro vědy a umění v Sydney
hradě plném bláznů’’ ne
koupí, není asi ochoten
zve Čechy a Slováky, jakož i jejich anglicky
mluvící přátelé a známé na večerní pořad, který
podpořit zastánce lidských
se bude konat v pátek 14. září 1979 v 19.30
práv v Československu.
v budově č. 11 na School of Drama, University
Quod erit demonstrandum.
of NSW, Kensington (vjezd pro auta z Barker
J. S.
Street).
Pracovník ministerstva rybářství (Department
of State Fisheries, NSW) pan Petr Wolf připra
vil populárně-vědeckou přednášku o ústřieích,
‘
SWISS TRAINED
nazvanou
WATCHMAKERS
"OYSTER CULTIVATION
K. Ebner
AROUND THE WORLD",
19 York St.,
kterou přednese anglicky a doplní ji diapositivy
\
SYDNEY
z různých zemí, kde se chov ústřic provádí.
í vchod do Wynyard Stn.
Po přednášce bude beseda s p. Wolfem, a
budeme podávat malé občerstvení. Vstupné
i (naproti pohyb, schodobrovolné.
* dům). Telefon: 29-7543

učili ve škole, kterou pro své zaměstnance kníže zří
dil, a farář kázal v kostele, který postavil některý z
předcházejících Colloredo — Mansfeldů.
Nad městečkem Zbiroh sídlilo tedy ústřední ředi
telství a k vůli tomu úřadu nechala železniční správa
zastavovat rychlíky na malém nádražíčku jinak bez
významného místa.
Spolehlivá auta a rychlá letadla byla tehdy ve sta
diu základního výzkumu a na rýsovacích stolech kon
struktérů. Ne na silnicích, ne ve vzduchu. Nejrychleji
se cestovalo po moři loděmi, na pevnině vlakem. A
protože na velké vzdálenosti jezdili většinou jen Zá
možní, Urození či Důležití, jezdilo se vlakem — v
příslušné třídě samozřejmě — velmi pohodlně. Lůž
kové a jídelní vozy té doby by mohly sloužit ještě
dnes za vzor účelného a komfortního zařízení.
Takové vagony jezdily jen v soupravách mezinárod
ních expresů; ostatně jedině jich kníže používal.
Chyba byla v tom, že mezinárodní expresy ve Zbiro
hu nezastavovaly.
Přednosta stanice ve Zbirohu byl sice místní člo
věk, ale jeden z mála, co n e b y l i
zaměstnáni
u knížete. Platila ho správa státních drah. Ale jeho
děti chodily do knížecí školy, do nejbližší veřejné
bylo daleko. Ze statku kupoval laciné a dobré mlé
ko, trávu pro králíky si bral na knížecích loukách.
Na Nový rok mu můj otec poslal knížecího zajíce,
k narozeninám soudek piva z knížecího pivovaru a
bažanta z knížecí bažantnice. Posléze ho pozval na
zámek na slavný knížecí ples, jednou za rok, pouze
pro zvané. Tam se to asi domluvilo, od té doby byli
přednosta s otcem náramní kamarádi.
Byli tak dobří kamarádi, že mu tatínek zasílal z
cest telegramy. Z Vídně, Mnichova, Paříže, vždy
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Spolek sv. Václava a Sokol Sydney
srdečně Vás zvou na
SVATOVÁCLAVSKOU ZÁBAVU,
která se bude konat v sobotu 22. září 1979
v sále Čs. národního domu —• Sokolovny,
16 Grattan Crescent, French’s Forest
Na jejím programu vystoupí JÁRA KOHOUT
se svým kabaretnim programem
Hraje česká muzika až do 2 hod. ranní,
zpívají L. Kašpar a P. Sedláček.
Vstupné $ 6.00
Rezervování míst: tel. 529-8457 nebo 99-2260.

Milí přátelé, přijďte mezi nái i
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
29 Devonshire Rd., Kamp* 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
ipro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
říme ” po našem” — jistě si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijď te si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
odvětví sportovní činuostí.
Bližší informace podá sekretář V. Biéhs
telefon 728-1170.

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.

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

61-8579

mm
telegram shodného znění: "Přijedu zítra expresem ve
20.00 hod. Mariáš pozítří. Hubert.”
A věřte nebo ne, ten expres nikdy neměl ve sta
nici Zbiroh volnou trať, vždy svítila na semaforu
červená, vlak musel zastavit. A teprve když otec na
nástupišti spočítal zavazadla a dal zpropitné uctivé
mu průvodčímu, teprve potom, kdy kníže řekl bla
hosklonně “ servus” panu přednostovi stanice, dal týž
pokyn, tra ť se uvolnila, na semaforu naskočila ze
lená, a vlak se dal za hlasitého sakrování vlakvedoucího (nedostal nic) do pohybu.
Zatím co kočí odnášel zavazadla do přistaveného
landauru, uvítal se tatínek se svým kamarádem —
přednostou stanice a smluvili si zítřejší mariáš.
Při některém dalším mariáši v knížecím kasině se
pak přednosta dověděl, že otec se s ním musí opět
rozloučit, neboť pozítří odjíždí s Jeho Jasností do
'Ostende nebo na Riviéru. Pojedou expresem ve
22.30 hod.
Ani tento expres neměl volný průjezd, zelená pro
něj zasvitla, až když zavazadla byla naložena a Je
ho Jasnost zaujala své místo v lůžkovém voze.
Tato idyla by měla trvat až do doby letadel a aut.
Žel, netrvala, plodné přátelství a bohatýrské partie
mariáše v sestavě: přednosta stanice, vyhlášený lé
kař a známý sprosťák žid Mach a můj tatínek se
pokusil přervat jeden denunciant — socialistický po
slanec, který ve vídeňském parlamentě interpeloval
ministra železnic, proč týž nechává nákladně zasta
vovat mezinárodní expres v zapadlé staničce Zbiroh
zrovna ve dnech kdy přijíždí či odjíždí kníže C. — M.,
který si zastavení dokonce telegraficky objednává!
V následném šetření se" zjistilo, že jde o neopod
statněný útok na vládnoucí šlechtu. Neb vlak ve sta

nici nezastavoval k vůli zámeckému pánu, nýbrž je
dině z provozních důvodů. Neměl náhodou volnou trať.
A že z něj při té příležitosti vystoupil celkem bezvý
znamný úředník v uniformě knížecích lesníků? A
možná ještě někdo? To lze dodatečně těžko hodno
věrně zjistit, tím méně tomu zabránit. Prokázalo se
však, že kníže C. — M. nikdy na stanici odnikud netelegrafoval. Ani nikdo jeho jménem. Naopak se našly
telegramy, kterými se ohlašoval můj tatínek na ne
škodnou partičku karet.
Potom aféra utichla. Další křik poslance — denuncíanta přehlušil rámus, který bylo slyšet dávno
před červencem 1914 po celém Rakousko-Uhersku.
Po válce se jezdilo auty, také ten přednosta už
nebyl na stanici. Otec se vyléčil ze zranění, svlékl
válečný kabát, oženil se, já jsem se ve správný čas
narodil, tatínek uložil slavnostní uniformu tělesného
myslivce do skříně a poprášil ji naftalínem. Na ostat
ní uniformy si nechal našít distinkce lesního správ
ce, neb tu funkci dostal s fořtovnou za věrné služ
by. Nejmladší lesní správce na všech panstvích.
Nastěhovali jsme se na samotu do hor, kde jsem
se já učil jezdit na lyžích a později na koni. Tatí
nek dobromyslně křičel na báby, co chodily do lesa
na trávu. Už méně dobromyslně, naopak dost cíle
vědomě, předváděl své vynikající střelecké umění po
tencionálním pytlákům na cvičné střelnici, kterou ne
chal u myslivny postavit. Nebylo tedy pytláků, ta
tínek cvičil psy a vybíral včelám med, měli jsme
několik úlů. Lesní med je proslulý svou vůní i chutí,
každý rok se několik sklenic posílalo na zámek. Jo,
a na naší zahradě rostl největší a nejkřehčí celer.
Posléze jsem se doma zdokonaloval v licitovaném
mariáši. Hrajete?
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Kráice po výsleších a zatčení členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných orgány čs. Státní
bezpečnosti vydal tento Výbor své "Sdělení číslo 115”, jehož text jsme nyní dostali. I se vzniklým
zdržením stojí toto "Sdělení" za otištění, protože vysvětluje hodně o současné právní situaci v Česko
slovensku.

Sdělení číslo 115
V úterý 29. května 1979 o páté hodině ranní za
hájila Statní bezpečnost rozsáhlou a diouhodoDě pre
dem připravovanou akci proti Výboru na ůDranu
nespravedlivě stihaných. Předvedla k výsiechum io
občanu, kteří v loňském roce zveřejnili svá jména
a adresy, aby tím ozřejmili, že budou sledovat, jak
čs. bezpečnostní a soudní orgány postupuji prou ne
spravedlivé stihaným osobám.
Se .souhlasem generálního prokurátora ČSSR byly
provedeny aomovní prohlídky. Prohlídky se konaly
..též na některých pracovištích zadržených osob neDO
jejich rodinných příslušníků. Vstup do bytu si při
slušníci veřejné a tajné policie v nejednom případě
vynutili násilím. Vylomili zámek a přeštdpii zajišťo
vaní řetěz u dveří v bytě Otky Bednářové v Praze 4,
Novodvorská. 416 a hned na místě zámek vyměmii
za nový, od kterého měli klíče. V bytě Jiřího Dienstbiera v^ Praze 2, Podskalská 8, předstírali, že přišla
na návštěvu Zuzany Dienstbieřové kamarádka, která
ji oslovila křestním jménem, aby pak v íc e mužů
mohlo spatřit spolumajitelku bytu naprosto nedo
statečně Oblečenou. Dveře rozrazili též v bytě Vác
lava Bendy na Karlově náměstí 18 v Praze 2 a v
bytě Rudolfa Batťka, Křižíkova 78 v Praze 8. Nikde
nebyl brán ohled ani na přítomné děti, které musely
být svědky všech ponižujících procedur. Například
devítileté dcerce vězněného novináře Jiřího Lederera.bylo při domovní prohlídce y Doubravičce č. 20,
okres Mladá Boleslav, dovoleno odejít na dvorek až
po mnohokrát opakované žádosti její matky, ale
směla tam být pouze v doprovodu příslušnice StB,
která jí venku prohledala kapsičky u šatů. V bytě Ji
řího Rumia, Kremelská 104, Praha 10, byli nceni
zůstat jako zadržení přátelé syna, kteří náhodně při
šli na návštěvu, aniž tušili, že se v bytě koná pro
hlídka, byli dokonce před mikrofony vyslýcháni,
kde pracují, když mohou dopoledne chodit na návště
vy- Při prohlídce se vůbec bez předchozího souhlasu
přítomných používálo magnetofonů, fotoaparátů a
filmovacích kamer k různým záběrům, které mají
zřejmě posloužit k difámačním pořadům čš., sdělova
cích prostředků.
P ři prohlídkách byly odejmuty především všechny
písemnosti, týkající še Výboru ná obranu nespravedli
vě stihaných, •zejména jeho sdělení, dokumenty ob
čanské-, .iniciativy Charta 77, alě i některé knihy a
časopisy, psací stroje, dále pak osobní poznámky,
korespondence, fotografie a někde též různé finanční
částky (např. v. bytě Jiřího Dienstbiera 15.000 Kčs),
nebo jen reklamní faksimile cizích platidel a ban
kovní potvrzení o příjmu cizí měny za tuzexové pro
tihodnoty.
.
Výslechy zadržených — ve 14 případech jako po
dezřelých a v jednom jako svědkyně — se konaly
ve vězhiči ministerstva spravedlnosti v Praze-Ruzyni,
kde-byli; jednotlivě rozmístněni v celách předběžného
zadržení tito. občané: Rudolf Battěk, Otta Bednářová,
' Järmilá Běíiková, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Vác
lav Havel, Ladislav, Lis, -Václav Malý, Dana Něm
cová, Jiří Němec^ Luděk Pacovský, Jiří Ruml, Gertruda Sekaninová Čakrtová, Petr Uhl, Elzbieta Ledererová byla vyslechnutá v Ruzyni jako svědkyně. V
Proseči, okres Chrudim, byl zadržen; Jan Tesař a
převezeti k výslechu db Srna. Od 26. března je ve
vazbě další člen Výboru, Albert Černý. Všem bylo
oznámeno, že jé zahájeno trestní stíhání ‘ ‘ve věci
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Melbourne?

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

SPENCER
44 Spencer St., Melbourne-Clty
(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: S 7.50 — $ 10., Parkování aut — 2 restaurace BYO
-Na předloženi'tohoto inzerátu poskytneme
ria všechny ceny 10% slevu
Vedoucí: Jiří Soukup
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Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky

přípravy trestného činu podvracení republiky podle
§§ 7/1 a 98/1 tr. z., neboť zjištěné skutečnosti na
svědčují tomu, že jsou vyhotovovány a rozšiřovány
ve velkém množství písemnosti, směřující k podrývá
ní důvěry obyvatel cSSR ve státní orgány a vyvo
lání nepřátelské nálady proti socialistickému spole
čenskému a státnímu zřízení’’ .
Vyšetřovatelé při výsleších uváděli, že Výbor na
obranu nespravedlivě stíhaných je státu nepřátelskou,
protispolečenskou ilegální organizací, neboť prý šíří
pomluvy mezi občany republiky za spolupráce se za
Přijdou děti při
hraničím. V tomto směru byly také Kladeny otázky:
tucttf levněji?
Jak se získávají podklady pro jednotlivá sdělená, kdo
Měl byste sí
sdělení formuloval, kdo je rozepisoval a dále rozši
koupit starý dům?
řoval, kdo, kam a jakým způsobem je zasílal, jaká
pomoc byla poskytnuta postiženým občanům, kdo fi
Kdo dostane hodně
nancoval tuto činnost, kdo měl styk s cizinou apod.
z dědictví?
Vyslýchaní byli podrobeni písmoznaleckým testům,
Kolik stojí ve
byly jim brány otisky všech prstů a dlaní a též
skutečnosti
auto?
vzorky slin. Formulace otázek byla často sugestivní
Jak plánujete
a též bylo nepokrytě naznačováno, že budou všichni
získat jmění?
obviněni a že prokurátor už má připravený příkaz k
uvalení važby.
Umíte dobře
Do 48 hodin od zadržení byli propuštěni: Rudolf
nakupovat?
Battěk, Luděk Pacovský, Jiří Ruml, Gertruda SekaJste připraven na
ninová-čakrtová a Jan Tesař. Proti devíti členům
odchod do. penze?
Výboru bylo vzneseno obvinění podle § 98/1 pro pod
Potřebujete
vracení republiky (trestní sazba 1 - 5 let). Petr
Uhl byl obviněn podle § 98/2b (trestní sazba 3 - 1 0
opravdu půjčku?
let). Václavu Havlovi hrozí navíc odpykám trestu
Jak můžete kontrolovat vydávání svých penfa?
odnětí svobody v trvání 14 měsíců, jehož výkon byl
Co když . uděláte chybu . v. daňovém: přisnění?
v lednu 1978 podmíněně .odložen na dobu tří let.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vydal své
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
programové prohlášení 27. dubna 1978. V něm se
Pamatoval jste dostatečným' zajištěním na'osoby
mimo jiné praví:
na vás závislé?
“ V duchu poslání Charty .77 a v souladu s její sna
hou podporovat vznikání užších pracovních společno
170 stran důležitých informací o běžných
stí, zaměřených k jejím dílčím úkolům, rozhodli jsme
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
se ustavit výbor s cílem sledovat případy osob, které
o
penězích
—
Money
Book.
—
,
která je k
jsou trestně stíhány či vězněny za projev svého pře
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
svědčení nebo které se staly obětmi policejní a ju
stiční svévole. Budeme s těmito případy seznamovat
požádání ji dostane každý, i když není
veřejnost i úřady a chceme přitom spolupracovat s
zákazníkem banky, a to ZDARMA.
každým, kdo projeví zájem o spolupráci, žádáme pro
to občany, aby nás na takové případy upozorňovali.
Věříme, že působení výboru přispěje k tomu, aby li
dé nebyli pronásledováni a vězněni.’’
Z toho vyplývá, že vzniklo volné společenství osob,
které mohou podle článku 29 Ústavy ČSSR jednotli
vě nebo společně podávat návrhy, podněty a stíž
nosti našim úřadům a vrcholným státním orgánům.
Státní instituce jsou povinny na tyto návrhy, podněty
3M-P-7M5
a stížnosti brát zřetel, odpovídat na ně, realizovat je,
respektive zjednávat nápravu.
Naše vláda přijala za své mezinárodní pakty o
lidských a občanských právech, a tím se mezinárod
ně, ale především vlastnímu obyvatelstvu zavázala silníky a odvezen daleko za Prahu, kde' je zmlácen
a ponechán osudu. Později je stíhán advokát za to,
dodržovat všechna ustanovení těchto paktů.
že během výslechu jiného mandanta uvedl přeď vyVýbor proto stále upozorňuje příslušné orgány stá šetřovateikou prokuratury tyto případy násilmctví, a
tu i veřejnost na případy, kdy byla evidentně krá je obviněn z pomluvy státních, orgánů, ačkoliv přípa
cena práva občanů. Jako příklady možno uvést: no dy byly řádně oznámeny generálnímu prokurátorstvi
vinář je odsouzen na tři roky odnětí svobody za to,
k stíhání. Nikdo se nenamáhal je vyšetřit.
že posílal do zahraničí literární texty. Mladý člověk,
Dva duchovní slouží v jazyce esperanto, a jsou
v jehož bytě se údajně četlo prohlášení Charty 77
(nebylo to ani svědky prokázáno !) je vězněn a 3 odsouzení za to, že “ mařili státní dohled nad církví” .
mladí lidé, kteří si u soudu dovolili odvolat svou Je odsouzen mluvčí Charty 77, který se bránil na
svědeckou výpověď, protože v sobě našli odvahu sou padení a hrubému zacházení ze strany příslušníka
du říci, že tato výpověď byla činěna pod nátlakem, bezpečnosti, jenž v tu chvíli nepožíval ochrany ve
byli odsouzeni, protože “ v socialistickém státě vy řejného činitele, neboť překročil svoji pravomoc.
Přesto je mluvčí Charty 77 odsouzen a nucen si tak
šetřovatelé nepřípustného nátlaku nepoužívají” .
Vězeň se ohradí proti tomu, jak se s ním zachází odpykat i předchozí podmíněný trest.
Matka uvězněného si postěžuje státnímu orgánu,
a vysloví obavy, aby se neopakovaly fašistické me
tody — ja napřed nařčen, že propaguje fašismus, a že se' s jejím synem nedobře zachází ve vězení, ale
posléze odsouzen, že srovnává naše poměry s fa  místo prešetrení a zjednání nápravy jde matka před
šismem. Občanka v dopise předsedovi vlády vysloví soud a je odsouzena za “ útok na státní orgán” . Inže
domněnku, že by úřední instituce mohla jednat podle nýr, který na nástěnku v závodě vyvěsil svou výplat
toho, kolik kdo podstrčí pracovníkům, a přesto, že ní pásku, jde do vězení. Do vazby se dostane spiso
není v dopise nikdo konkrétně uveden, kancelář před vatel, zatímco jeho kniha nemá nejmenší šancí se
sednictva vlády, místo aby žádala upřesnění a ob do vazby dostat. Odsouzeni jsou mladí lidé. kteří si
čance vysvětlila, že nelze takto neadresně brojit proti ve svém soukromí četli a opisovali oficiálně nezve
korupci, předá dopis příslušným orgánům a občan řejněné literární práce a poslouchali nekonformní
hudbu.
ka je odsouzena.
Takový je namátkový výčet případů, kterými se
©bčan je vzat do vazby proto, že před rokem byly
zabývala dosud vydaná sdělení Výboru na ís s n o
u něho nalezeny literární texty, které se u nás ofi
nespravedlivě stíhaných. Výbor také npozrKÄrval na
ciálně netisknou. Ohsah nerozhoduje, nýbrž jen jmé
neustálé hlídání některých občanů a j e j d i bytů, ne
no autora. Další občan z Výboru je po výslechu v
zákonné fotografování a filmování ze strany -orgánů
Bartolomějské ulici v Praze před touto budovou úřa
(Pokračováni na str. 11)
dovny ministerstva vnitra přepaden neznámými ná

National Bank
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Boli Vás hlava ?
Noste brýle od

OČI?
OPTÁ

OPTO
Capital House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

Kalendár HD
(Pokračování se str. 6)

DOMOVA
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Porada o Radě
Jindřich Nermuť
Tento rok bylo zvoleno 12 lidí z Austrálie do za jedinců a jsou to vždy zase jenom oni, kteří řídí a
stupitelstva Řady svobodného Československa. Je usměrňují činnost celého národa.
mnoho těch, kteří se ptají, kdo je zvolil a kdo zvolil
Jen hloupá nevědomost může dělit národ na ty
ty, kteří pro nové členy zastupitelstva hlasovali.
doma a na nás v cizině. Národ je jen jeden a
RSČ byla ustavena v r. 1949. Zakládajícími členy všichni jsme jeho plnoprávními členy, a ť již říze
byli lidé, kteří byli doma zvoleni do Národního shro ním či dopuštěním Božím žijeme v Praze, v Leštince,
máždění nebo zemské samosprávy a odešli do exilu. v Americe, Asii, Africe nebo v Austrálii. Vlast nem
Tyto csoby byly základem organizace a volbou čas pouze kus ohraničené země, Vltava zavlažovala naší
od času přibíraly a přibírají nove cleny z řad exu zemi a Tatry stály tam, kde stojí, dávno před tím,
lantů. Že by to bylo ideální řešení, nechci zde tvrdit, než do těchto míst přivandrovali naši pradědové.
ale zatím, přes všechnu kritiku Rady, nikdo v čes
To neznamená, že musíme být stejných názorů na
koslovenském exilu nevytvořil organizaci, která by
řešení kulturních, hospodářských a politických prob
byla reprezentativnější, výkonnější a přijatelnější
lémů. Nadiktovaná jednota- je v rozporu s demokra
většině.
cií a odporuje naší národní povaze. Jednotný může
Píše mi jeden nově zvolený člen, že se domnívá,
být jen cíl našeho snažení, zatímco cesty k ně
že naše exilová veřejnost nemá velký zájem o čin
mu mohou být různé. I když tedy uznávám RSČ
nost Rady a že se tato netěší velké oblibě u většiny
za vedoucí organizaci našeho exilu, nemohu uznat
krajanů. Pisatel dopisu si doslova stěžuje:
neomylnost jejího vedení. Jsem činným členem Rady,
“ Moji přátelé, místo aby mi gratulovali k zvo
ale vyhražuji si právo vlastního názoru a vlastního
lení do RSČ, mě utěšují: ‘Nic si z toho nedě
rozhodování.
lej’ . .
Protože však jsem byl vybídnut, abych zde na
Dopis pokračuje:
psal, jaká jsou práva a povinosti členů zastupitel
“ Učení a hádaví staří pánové popsali sice nejednu
stva RSČ, pokusím se o to velmi stručně.
stránku exilového tisku, ale nikdo z nich neřekl li
Každý člen zastupitelstva má právo navrhovat a
dem jasně, koho má Rada zastupovat. Je snad konservárnou, kde přežívají staří politikové, aby jednou, právo hlasovat. Toto se děje běžně písemnou formou.
až v Československu bude odstraněn komunismus, na Vůči ostatním organizacím a jednotlivcům v exilu
stoupili opět do vlády? Nebo je Rada reprezentač má pouze funkci poradní, když o jeho radu někdo
ním orgánem exilu ve vztahu k demokratickým vlá stojí. Nakonec je to věc svědomí a svobodné vůle,
co kdo z nás dělá, já si nerad dávám předpisovat,
dám?”
Na první otázku odpovídám záporně. Snad před co mám dělat á žádnému to též nepredpisujú Sváry
30 roky, když jsme Radu zakládali, si někteří poli v exilu, pomluvy a zápasy o pomyslné funkce neve
tičtí experti dělali nadějí, že jako členové Rady dou k ničemu. Všichni členové Rady jako jedinci a
by mohli mít nějaké výhody při návratu do vlasti. Rada sama jako celek mají možnost vykonat dost
To bylo před 30 roky. Dnes již mnozí ze zakláda užitečné práce. Že s Radou mnoho lidí nesouhlasí,
jících členů Rady zemřeli a my zbylí jsme zestárli je pochopitelné á přirozené. Jsem dalek toho, abych
a doufáme, že jsme natolik zmoudřeli, že si ne- někomu vnucoval svůj názor a svoje rady.

k bratřím tato slova: “ Žádáme si od vás, abyste se
vždy zastali slabého a před mocným se nechvěli,
jen ušlechtilosti se kořili a lži a zradě vždy odhod
laně na hlavu šlápli, žádáme, abyste otčinu vždy
nade vše milovali a lidskost nejen v srdcích nosili,
ale také v skutcích jevili . .
Spisovatelka Karolina
Světlá se nedožila svých sedmdesátin, připadajících
právě do posledního roku století, do roku 1900. Po
značném fysickém utrpení zemřela tiše, klidně —
v spánku — ve svém bytě v Praze na Karlově ná
městí v domě U kamenného stolu 7. září 1899.
• Spisovatel Jan Václav Rosůlek, který se narodil
7. 9. 1694 v Pardubicích, napsal kromě svých líbivých
a mnohdy povrchních románů, i několik divadelních
her, z njefíz byla provedena v r. 1941 hra Bloudění
Byl jsem však požádán o radu a zde ji napíši
Jindřicha od věže a v r. 1946 hra Prapor. V r. 1934 nalhaváme pošetilosti. Do vedení Rady se dostali
vyšel pod jeho pseudonymem Vladimír Dmák ro noví lidé. Mnozí z nich sice nemají z domova kon velmi stručně v jedné větě:
Nikdy nezapomínat na důvod, proč jsme se octli
mán Hlavou proti zdi a o rok později Hadrový pa tinuitu zvolených zástupců národa, ale zdá se, že
v exilu a nedělat ostudu ani sobě ani svému národu.
ňák, jež oba podrobil F. X. šalda ve svém Zápisníku mají schopnost a vůli dělat kus užitečné práce.
To je má rada nejen členům a stoupencům RSČ,
drtivé kritice,
Na druhou otázku odpovídám kladně: Nejen RSČ,
• 8. 9. 1874 se narodil v Milevsku Kamil Buzek, kte ale každá organizace, ba tvrdím, že každý jednotli ale i těm. co kritizují.
rý proslul jako pedagog a pracovník v oboru právní vec má povinnost dobře reprezentovat svůj národ
organisace školství. Napsal několik učebnic a po v cizině. K tomu, aby byl exulant činný, nepotřebuje
jednání o právní organisaci škol. Jeho manželka ani Radu ani jinou organizaci. Národ se skládá z
Pavla Buzková, rozená Ježková, byla spisovatelkou 1
co lo u ra m a
románů a eseji.
• Sběratel valašských písní a pohádek František
• Organisátor slovenského národního života,- lyric Bayer zemřel 12. 9. 1929. O 20 let později zemřela
ký představitel sentimentální prosy osmdesátých let, slovenská botanická Izabela Textorisová.
Rehor Uram Podtatranský, zemřel 8. 9. 1924. Cenná • M a líř Václav Vojtěch Novák zemřel 12. 9. 1969 v
je jeho Kronika slovenského ochotnického divadla v
Jindřichově Hradci. Novák, jehož umělecký profil od
J. Schoenpfiug
Liptovskom Sv. Mikuláši od roku 1837 až 1908 a roku 1939 utvářely jižní Čechy, se stal spoluobjevistudie Zemianski veršovci slovenskí.
Prodej
a
opravy
všech druhů
telem krásy jihočeské přírody, s jejím působivým
T E L E V IZ N ÍC H A PARATŮ A ZESILO VAČŮ
• Sochař František Úprka, který zemřel 8. 9. 1929, romantismem mlčenlivých rybníků.
vyzdobil na vyšehradském hřbitově hrob politika Bed • Když český trůn osiřel, či dědic jeho byl nedo
539 Norih Road, Ormond, V ic. 3204
řicha Pacáka motivem klečícího Moravského Slová spělý, měnily se všechny země koruny české proza
Telefon 578-5349, po hod. 578-4103
ka a plačící ženy, na hrobě Fr. Vydry je od něho tím v dočasné republiky, spravující se samostatně
ozdobná kamenná váza, provedená ve stejném ma svými úřady. V Čechách, netrvalo-li uprázdnění trů
teriálu jako pomník.
£ i ii ii m ii i iu i iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!iiin iiiiiim iii!iiH u i'i
nu dlouho, podrželi dosavadní nejvyšší úředníci s
• Malíř Josef Wenig, autor překrásných jesliček a pražským purkrabím v čele správu veřejnou ve svých
četných knižních ilustrací, zemřel 8. 9. 1939.
rukou až do korunování nového krále, který je buď
• 11. 9. 1899 se narodil Petr Metod Habáň O. P., potvrdil nebo tyto úřady obsadil jinými. Tak se
který za první republiky založil a řídil katolický stalo naposledy v Čechách r. 1526, neboť od té doby
=
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
E
časopis Filosofická revue, napsal řadu filosofických byl vždy nástupce trůnu korunován ještě v době vlá
a teologických pojednání. Na akademických týdnech, dy předešlého krále, a nastoupil pak ihned po jeho
jím pořádaných, přednášeli čeští básníci a spisova smrti. Na Moravě, když země osiřela, nejvyšší úřed
telé (Čep, Halas, Durych, Deml, Zahradníček, Va- níci zemští, obzvláště pak hejtman, se vzdali svých
2
514 Riversdale Rd., Camberweil, Vic.
=
úřadů, jimiž je pověřil zemřelý král, a země si
šica).
5
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
5
• Na domě- čp. 420, na rohu Skořepky, který je volila úředníky nové až do přijetí nového krále. Na
dodnes zachovám, je zasazena deska W. A. Mozarta posledy byl hejtman od sněmu moravského volen v
EUmělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru=
na paměť toho, že zde r. 1787 bydlel. Dům patřil v mimořádných okolnostech r. 1608. Vybrán k tomu
té době jeho hostiteli, klavíristovi a virtuosovi F. X. nejlepší Moravan — Karel starší ze Žerotína, který
3
Krajanům poskytneme 15% slevu
E
Duškovi, u něhož bydlel Mozart při dalších svých se narodil 15. 9. 1564 v Bandýse nad Orlicí a po
^ i i m i n u i u i i m i i i i m i i m i i i i H m i m i m i i i i i i i i i i m i i i m i m .návštěvách Prahy na Bertramce, kde složil svou cházel ze staré bratrské panské rodiny. Nový markra
nejznámější operu Don Juan. František Xaver Dušek bě moravský Matyáš ho v tomto úřadě potvrdil.
PRVOTftfDN Í K U C H Y N t
zemřel 12. 9. 1799. Byl pochován na malostranském Karel starší ze Žerotína patří i mezi četné obhájce
hřbitově V Košířích, na němž se přestalo r. 1884 jazyka českého. Již v Apologii z roku 1606 nazval
173 E B A R K L Y ST.,
pohřbívat. Dnes se již neví přesně, na kterém místě Němce soky naší země a obvinil je ze žalostného
ST, K IL D A , V IC .
byl jeho hrob, do něhož byla pochována i jeho choť stavu a pokleslé slávy naší zchudlé vlasti. Doporu
(roh Belford
Jósěfína, česká zpěvačka.
F. X. Dušek, domácí čoval obecné české lásce náš mateřský jazyk “ milý,
A Barkly Sts.)
fuerstenberský učitel hry na klavír, hostil i Ludwi- milostný a otcovský’’ , jehož “ puierování” , vyčišťo. Telefon: 534-6228
gá van Beethovena při jeho návštěvě Prahy v r. vání z cizoty a bdělé vzdělávání “ musí být snahou
Specialista
1796. Jahrbuch der Tonkunst píše o Duškovi, že "ten všech věrných Čechů” . Když mu olomoučtí napsali
na čerstvé ryby
to zasloužilý velký virtuos a skladatel pro fortepiano r. 1610 německý list, odmítl jej rozhorleně a na
zasluhuje plným právem důstojné jméno profesora psal jim 12. 10. 1610 mimo jiné “ Abyste mi napoDenně též tradiční česká jídla
hudby, neboť Praha má v něm nejen muže, jenž tom jazykem v této zemi obvyklým a vám Mora
Obědy a večeře po celý týden (mimo pondělí)
vychoval tak mnoho mistrů, ale i toho, kdo je u vanům přirozeným psávali, což slušné nad jiné,
HOTOVA J ÍD L A DODÁVÁME DO DOMU
nás ctěn Jako pravý sloup hudebního umění, které jsouce předním a hlavním městem této země, učiod 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
se ještě udrželo. Každý cizí virtuos, který přijde do niti máte” . (Žerotín Listové psaní jazykem českým,
vydání Brandlovo 1872.)
Prahy, je u něho s uspokojením přijímán . .
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JÁRA KOHOUT V AUSTRÁLII

DOMOVA

Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ

EVROPSKÉHO
Po úspěšných vystoupeních y Melbourne účinkuje
Jára Kohout:
(Pokračování se str. 3)
★ v sobotu 8. 9. v Adelaide na kabaretnim večeru
Svobodní mluvčí z
■v Národním domě, 51 Coglin St., Brompton
nesvobodných
zemí
★ v úterý 1L září v Canbeře
Shromáždění evropských
★ V sobotu 15. 9. na kabaretnim večeru v Čs. klubu
— Czechoslovak Country Club, 30 Devonshire Rd., podmaněných národů (AC
Kemps Čreek, Sydney
EN), mezinárodní exilová
★ ve středu 19. 9. na “ Setkání s Járou Kohoutem” , politická organizace se zá
které pořádá Společnost pro vědy a umění v Syd stupci z Albánie, Bulhar
ney v budově č. 11 na Sehool of Drama, Univer
ska,
Československa,
sity of NSW., Kensington. (Vstupné S 2.-, rezerEstonska,
Litvy,
Lotyšska,
. vování míst tel. 909-2454, nebo 309-1872 (večer)
★ v sobotu 22. 9. na Svatováclavském večeru v so Maďarska, Polska a Ru
kolovně, 16 Gratean Crs., French’s Forest, Sydney munska, pozdravilo zvlášt
ním poselstvím nově zvo
lený Evropský parlament,
ve kterém spatřuje' hyb
nou sílu pro evropskou
Svátek sv. Václava oslavíme letos až
jednotu. V poselství se dá
neděli 7. října národní poutí na Šumavě.
le praví, že “ evropské
Pouti se zúčastní' Jeho Milost Sir Frank Little, podmaněné národy, oddě
arcibiskup z Melbourne.
lené od - ostatní Evropy
1050 let už tedy ■ náš
vnucenými komunistický
NÁRODNÍ POÚÍ mi vládami, doufají, že
národ uctívá sv. Václava,
patrona naší vlasti, a k
Z A D O M O V Evropský parlament umož
němu se utíká v dobách
ní odstranit přehrady roz
zlých.
dělující Evropu od konce
Ve 2.30 přivítá krojova
2. světové války a přiblíží
ná skupina pana arcibi
den, ve kterém se našim
skupa.- Pak bude mše sv.
národům
podaří spojit se
obětovaná za domov, který
s vámi ve svobodě a de
tolik potřebuje Boží po
moci. Prosím ty, kteří
mokracii” . ACEN doporu
přistoupí k ; sv. přijí
čuje Evropskému parla
mání, aby je obětovali za
mentu, aby ustavil komi
všechny tam doma trpící.
si. která by dohlížela na
P ři mši sv. promluví pan
arcibiskup. Po mši sv.
přesné a plné provádění
bude procesí ké kapličce
ustanovení
Závěrečného
Pražského Jezulátka, kde
aktu Helsinské dohody.
budou litanie k našim
Takovou komisí prokáže
patronům a modlitby za
Evropský parlament stálý
domov. Pobožnost zakon
číme
svatováclavským
N E D E J ZAHYNOUTI zájem o národy, které se
chorálem;
trvávají proti své vůli
pod komunistickou nadvlá
Nechť 1050. výročí sv.
Václava je pro nás po1
dou.
vzbuzením k opravdovému
křesťanskému životu!
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BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

PARLAMENTU

— , připravuje celodenní výlet autobusem na neděli
Manifestace evropských 16. září a to. do Sunbury, kde položí věnec na hrob
Dp. V. Ondráška, pak na Mt. Maeedon, Hanging
organizací před Evrop
Rock a do Kynetonu (na výstavu narcisů). Ná zpá
ským palácem ve Štras teční cestě návštěva vodopádů v Trentham a mine
burku se účastnili také či rálního zřídla v Blackwood. Jízdné: dospělí $ 10.-,
novníci exilových organi děti 5 - 15 let $ 5.-. Odjezd v 8 hod. ráno od nádraží
zací ze střední a východ na Flinders St., návrat v 7 hod. večer.
— Výstava dětských pohádkových a jiných knih se
ní Evropy, z nichž někte koná v místnostech ANZ banky," Migrant Centre,
ří přijeli i z Německa a Elizabeth St., City od 7. do 22. září.
ze Švýcar. Dva obrovské ; — Zájemci o vystavení obrazů, ručních prací, gobetransparenty,
zhotovené |línů apod. ve dnech 22. 10. — 2. 11.' ve vstupní
hale budovy AMP, roh Bourke a Williams St., Melpříslušníky “ Groupe de
boume-City, nechť se přihlásí na adr.: BESEDA,
Paris” (ve které jsou za 2 Junction St., Preston, Víc. 3072, tel. 480-2737.
stoupeni také Jihoslovane
a Rusové) s nápisy v
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
angličtině, franštině
a
GREEN
GULLY — SLAVIA 1 :2 (1 : 2)
němčině, žádaly “ svobodu
Na hřišti soupeře podala Siavia dobrý výkon a
pro obyvatelstvo od Ber svým vítězstvím si zajistila pevnější pozici v ligové
lína až k Vladivostoku” a tabulce. Prvních 20 minut byl domácí tým lepším
“ lidská práva pro východ , mužstvem a po omylu slavistického obránce získal
ní Evropu” . Zástupci těch vedení. Hned po této brance se však Siavia ujala
iniciativy a měla jasnou převahu. Ve 31. minutě skó
to organizací rozdali před
roval Griffith, který 5 minut poté zvýšil na 2 : 1.
palácem tisíce letáků, v Teprve 10 minut před koncem se domácí vzpchopili,
nichž jsou “ muži a ženy ostře útočili, ale slavistická obrana byla vždy na
Evropy”
vybízeni, aby místě.
Druhé mužstvo prohrálo 0 : 1.
“ nepodporovali naše utlaSLAVIA — FRANKSTON CITY 0 :0
čovatele a útočníky na
S vedoucím klubem letošní ligové tabulky získala
vás” , nýbrž aby “ pomáha
Siavia cenný DOd nerozhodným výsledkem. Dobrý
li ujařmeným Evropanům výkon podaia především slavistická záloha, která
vymanit se z komunistic umožnila útočníkům několik skórovacích příležitostí,
kého totalitního režimu’’ . kterých však nedokázali využít.
Rezerva Slavie prohrála opět 0 : 1.
Zároveň byly rozdány ti
V neděli 26. 8. hrálo druhé mužstvo Slavie v “ Harsíce pohlednic, na kterých ry Armstrong Cupu” už ve čtvrtfinále opět proti
rudá barva SSSR varova Frankstonu, který tentokrát porazilo 1 : 0 a zajistilo
la západní Evropu před si místo v semifinále.
V neděli 9. 9. hraje Siavia proti Croatii na Olympie
připravovaným
obchva
Parku a v neděli 16. 9. proti Albion Rovers na hřišti
tem sovětskými imperia
v Selwyn Parku, Sunshine.
V. F.
listy. Skupina exilových
mluvčích se také sešla s
poslancem J. Pelikánem,
s nímž diskutovala o mož
(Pokračování se strany 9)
nostech, jak by Evropský
bezpečnosti,
hrubé
zacházení s občany, jejich pro
parlament mohl podporo
vat uplatňování lidských následování za různé výroky oprávněné kritiky, ne
dodržování zásady veřejných soudních líčení atd. Do
práv v našich zemích. sud vyšlo celkem 114 sdělení Výboru, která byla zpra
Parlamentem odhlasovaná vidla zasílána různým státním institucím: Generální
MODERNÍ OBLEKY
Prosím o hojnou účast
rezoluce, upozorňující ny prokuratuře, ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu
a v krojích.
PRO
nější čs. vládu, že zatýká vnitra, soudům. Se sděleními se seznamovala i ve
NASTÁVAJÍCÍ
řejnost a práce Výboru měla též pozitivní ohlas v
: Letošní rok je plný výročí: 1.110 let od smrti sv.
ním chartistů a politický
zahraničí. Státní, orgány na podněty Výboru až do
MATKY
, Cyrila v Římě, 1.050 let sv. Václava, pro mnohé z
mi procesy porušuje svoje poslední doby nereagovaly ani v kladném ani v zá
nás 30 let v Austrálii, a 20 let Šumavy.
Největší výběr
mezinárodní
závazky a porném smyslu.
. . "ý’
Páter J. Peksa
Informace Výboru na obranu nespravedlivě stíha
na světě —
Helsinskou dohodu, je ale
.. .Po svatováclavském'chorálu položí členové místní
ných vycházejí zásadně z veřejných dokumentů, ja
nejlevnější
ceny
spoň
určitou
mravní
pod
legionářské obce věnec k pomníku padlých k poctě
kými jsou obvinění, žaloby, rozsudky, odvolání apod.
v Austrálii.
těch, kteří padli za svobodu naší vlasti.
porou pronásledovaných a a z průběhu veřejných soudních jednání. Sdělení Vý
týraných obhájců lidských boru obsahují fakta, svědčící o záporných jevech v
J. MÍTCHELLfS
— oo —
práv, jejichž boj přesahu praxi bezpečnostních a justičních orgánů. Zásah
P o slavnostních obřadech se koná
MATERNITY
je svým významem hrani proti některým členům našeho Výboru je dalším
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
35-39 Burwood Rd.,
příkladem takového přístupu, ale i nepochopením
ce Československa.
na;níž hraje Eda Zlatý se, svým orchestrem
společensky užitečné funkce této nezávislé občanské
Hawthorn, Víc. 3122
:r>l
Pouťové koláče a různá jídla a pití
iniciativy. Obránění, vznesená proti deseti z nich,
Tel. (93) 819-1358
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje)
jsou toho důkazem. To vše naznačuje, že odpovědné
OPRAVY A UT
, Na farm ě již možno obědvat
orgány zcela přehlížejí ustanovení mezinárodního pak
provádí
tu o občanských a politických právech (část H, čl.
2/3): “ Každý stát, který je smluvní stranou Paktu,
spolehlivě a rychle
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
\
se zavazuje:
ROMAN HALAMA
a) zajistit, aby se kterékoli osobě, jejíž práva ne
srdečně zve na
83 First Ave.,
bo svobody tímto paktem uznané byly porušeny, do
stalo účinné ochrany bez ohledu na to, zda se po
Dandenong North,
rušení jejího práva nebo svobody dopustily osoby,
Víc. 3175
jednající v úřední funKci;
■ Telefon: 795-8586
b) zajistit, aby každá osoba, jež se domáhá takové
kterou pořádá v sobotu 29. září 1979
ochrany, měla na ni právo, stanovené příslušnými
V ČESKOSLOVENSKÉM SOKOLSKÉM NÁRODNÍM DOMĚ
právními, správními nebo zákonodárnými orgány,
Malý oznamovatel
nebo jakýmkoliv jiným orgánem, ustanoveným práv
497 Queensberry St., Nor tlí Melbourne
ním systémem státu a aby měla možnost právní
Začátek, v 7.30 hodin večer, konec v 1.30
ochrany;
49-LETÝ ČECH,
c) zajistit, aby příslušné orgány tuto ochranu pro
Účinkuje známá dívčí kontinentální kapela "Sava"
samost., pensista, -ne
sazovaly, jakmile je poskytnuta."
kuřák a nepiják, hledá
Vstupné včetně, bohaté večeře $ 12.00, pemsisté a studenti $ 10.00
Zdá se však, že příslušné státní instituce tuto po
byt u české rodiny. Zn.
vinou ochranu angažovaných občanů pochopily jako
Rezervování stolů: tel. 338-6633 nebo 336-7524 (Košňar),
“ Kdekoli v Melb. nebo
zajišťovací vazbu.
523-8807 (R. Svoboda), 598-5756 (Chrpa)
jinde ve Viktorii” .
Výbor na obranu. nespravedlivě stíhaných
V Praze 5. června 1979
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"ŠUAVAVA"
BELG RA V E
A U STR Á LIE

TANEČNÍ ZABAVU

Sdíleni cisto 115
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V Landshutu zvítězili nad SSSR 5 : 2
ČS. ŽÁCI

Karel Janovsky
Nováček Nitra jediný bez ztráty bodu

Senzační začátek fotbalové ligy
Takový úvod, jaký měla v Československu 1. fotbalová liga jubilejního 50. ročníku (ivyí-1980), pnzJiivci kopané snad nepamatují. Zatímco obhájce mistrovského tnutu Dukla Praha se potácí na konci
tabulky, zůstává po 3 kolech jako jediné mužstvo s plným počtem 6 bodů nováček nejvyšší čs. soutěže
"Plastika*’ Nitra. Ačkoli Nitra nemá ve svých řa aách žádné fotbalové hvězdy, dovedla vyhrát doma
nejen nad Interem Bratislava 2 : 1, ale i nad pražskou Duklou 3 :1 , a deklasovat druhého nováčka 1.
ligý Rudbu hvězdu Čhéb na jeho hřišti 4: 1. Otázkou však je — jako vždy u nováčků — jakou budě
mít Plastika Nitra "výdrž". Všeobecně se má zato, že se zkušenost "starších" mužstev nakonec za
se v průběhu ligy prosadí. Kromě Nitry neokusila hořkost prohry už jen Lokomotiva Košice. Naproti
torrtíi ddšud ještě nevyhráli fotbalisté Jednoty Trenčín a nováčka Rudé hvězdy Cheb.
1. kolo: Cheb — Dukla Praha 0 : 1, Slavia Praha
— Baník Ostrava 3 : 1, Lok. Košice — Sparta Praha
5 ; 3, J3pliemiaňs Praha — ZŤS Košice 2: 1 , Tren
čín. — Zbrojovka Brno 1 : 1, škoda Pizeň — Trnava
2 : 2, Plastika Nitra — Inter Bratislava 2 : 1 a Sio
Ván Bratislava — Banska Bystrica 1 : 0.
2. kolo: Dukla Praha — Ostrava 1: 2, Banska By
strica — Šlavia Praha 2 : 0 , ZŤS Košice — Slovan
Bratislava 3 : Q, Trnava — Bohemians 2 : 0, Zbro
jovka Bfiio — škoda. Plzeň 0 : 0, Sparta Praha —
Jednota Trenčín 5 : 2, Inter Bratislava — Lok. Ko
šice 0 : 0 , Cheb — Nitra 1: 4.
3. kolo: Trenčín — Intér Bratislava 1 : 2, Slovan
Bratislava — Trnava 1 : 0, Ostrava — Banska By
strica 1 : 0, Bohemians — Zbrojovka Brno 2 : 0,
Nitra — Dukla Praha 3 : 1 , Slavia Praha — ZŤS
Košičé 3 : 1, Lok. Košice — Cheb 2 : 0, Plzeň- —
Sparta Praha 0 : 3 .
Tabulka 1. ligy po 3. kole: 1. Plastika Nitra 6 bodů,
skóre í : 3; 2. Lok. Košice 5 b., skóre 7: 3; 3. Spar

ta Praha, 4. Slavia Praha, 5. Bohemians, 6. Baník
Ostrava, 7. Slovan Bratislava (po 4 b .); 8. Spartak
Trnava, 9. Inter Bratislava (po 3 b.); 10. ZŤS Košice,
l i . Dukla Banska Bystrica, 12. Zbrojovka Brno, 13.
Dukla Praha, 14. škoda Plzeň (po 2 b .); 15. Jednota
Trenčín 1 bod; 15. Rudá hvězda Cheb bez bodu, skó
re 1: 7.
H A T T R IC K SEBA STIA N A CO EA :
1300 M ZA 3:32,02 MIN.

V bavorském Landshutu probíhal v srpnu už tra
diční mezinárodní turnaj hokejových žáků. ktqrý je
považován za jakési mistrovství Evropy mladých ho
kejových nadějí do 15 let. Tentokrát se jeho vítězi
stali čs. reprezentanti, kteří nenašli v soutěži váž
nější konkurenci, když ve fiaále zdolali i tým SSSR
5 : 2 .

Olympijský přeborník Po
lák Pyciak-Peciak byl dru
hý (5.467 b.) a Ital Danie
le Masala senzačně třetí
(5.423 bodů). Nejlepším
čs. pětibojařem mistrov
ství světa byl Bohumil
Starnovský, který obsadil
dvanácté místo.

HLAS
DOMOVA
vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas -domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
Telefon (03) 428-5980
ROČNÍ PŘE D PLATNÉ : v Austrálii $ 12.-, do
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
Can. $ 14.-, £Stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku Sdělíme ňa požádání obratem.

•

Mladí chlapci z 11 různých čs. klubů mohli po
utkání se Sověty svého brankáře umačkat, všichni
štěstím přímo zářili; měli jistě důvod k radosti. Nej
více je pochopitelně těšilo vítězství ve finále nad
SSSR, které však nezačalo pro ně šťastně a ještě
v druhé třetině prohrávali 0 : 1 . Pak však v rozpětí
několika jpálo minut udělali z tohoto pasivního skóre
vedení 4 : 1, když dokázali využít svých přesilovek,
ve kterých dovedli šikovně vyšachovat svého sovět
ského soupeře. Něco, co tak čs. národnímu mužstvu
dospělých na mistrovství světa v Moskvě chybělo.
Utkání SSSR — ČSR bylo skutečným vyvrcholením
turnaje.
čs. žáci zvítězili nad NSR I., 8 : 0, NSR II. 8 : 0,
Finskem 6 : 5, Švýcarskem 13 : 1, Holandskem 19 : 0
a nad SSSR 5 : 2.
Konečné pořadí: 1. ČSR 12 bodů,' skóre 59 : 8, 2.
SSSR 10 b. (53 : 13), 3. Finsko 7 b. (33 : 28), 4. NSR
I. 6 b. (27 : 25), 5. Polsko 5 b. (21: 41), 6. Holand
sko 2 b. (11 : 61), 7. NSR II. bez bodu (7 : 34).
Trenérem NSR I byl na turnaji v Landshutu po
prvé bývalý čs. hokejový reprezentant a hráč Slo
vanu Bratislava exulant Jozef Čapla.

Světová lehká atletika má v letošní předolympijské sezóně nového fenomenálního běžce. Je jím brit
ský reprezentant, 22ietý Sebastian £oe z Sheffieldu,
který po triumfu v Oslo na 830 m (1:42,33 min.) a
na 1 míli (3:48,95 mim ), vytvořil na tradičním me
zinárodním lehkoatletickém mítinku 15. srpna v Curychu i nový světový rekord, na 1.500 m. Časem: |
3:32,02 min, (čas se mu zaokrouhluje na 3:32,1 min.) !
zlepšil o 0,1 vt. nejlepší světový čas Filberta Bayiho I
z Tanzanie vytvořený i . února. ISTit v 'oovozíáand.\ stem (jhňsttítmrck. X to feäsi. rad, i e tetesXian Cos
D AL Š Í P R O H R A Č E CHOSLOV ÁK Ů :
nemel v závodě konkurenci, běžel v závěru úplně
93 : 119 V E FIN SKU
sám, jinak mohl být ještě rychlejší. Když hlasatel
Dvě finská městečka Oulu a Mikkeli byla dějišti na stadiónu oznámit, že Jeho čas je novým světovým
mezistátního lehkoatletického střetnutí Finsko — CSR, rekordem, oběhl Coe pozdravován 26.000 diváky ještě
které přineslo jen výkony průměrné, nebo spíše pod 3 čestná kola. Cítil se úplné svěží, i neodborník mu
průměrné úrovně. Nejlepší dojem ještě zanechal čs. sel poznat, že má ve svém finiši "rezervy".
diskař Imričh Bugár, který vyhrál svou disciplinu
pěkným výkonem 64,88 m, když porazil druhého nejlepšího letošního světového diskaře Tuokaa; jinak
T Ř E T Í T R IU M F WI
W JLLIAM
L IAMS
5U
U
Vše byly jéň slabší výkony, čs. družstvo, -které na
stoupilo bez několika svých opor (chyběl především
Na automobilovém oknám t Zeltwegu se drahou
étvřtkař Kolář), prohrálo rozdílem 26 bodů, 93 : 119, srpnovou neděli jela už tradičně Velká cena Rakous
když vyhřálo pouze 7 z 20 disciplin a jednou se čs. ka, která byla 11, z 15 jízd světového šampionátu
řě^éžéňtant sprintér Lacko, dělil s Finem Dongre- formule I pro re * 1975. A ž na start, v e kterém se po
heto o vítězství na 200 m (oběma stopli 21,51 vt.).
chopitelně jezdci snažili dostat do popředí, musel být
Čs. reprezentanti vyhráli: 100 m (Lacko za 10,69 závod pro 100.000 přítomných, sfiváků dosti nudný.
vt,), štafetu na 4 x 100 m (za 41,02 vt.), 1.500 m Jeho suverénním vítězem se ta totiž stal — stejně
(Plachý Zá 3:46,7 min.), skok daleký (Leitoer — 7,78 jako na poslední Grand P r i i Německa — 32ietý
to), Moravčík 3.000 m překážek (za 8:27,7 min.). Australan Allan Jones na. Wiiiiamsu. který se hned
Bugár dominoval v hodu diskem a Hradil vyhrál troj- ’ po 1. kole dostal do čela a už nikoho nepustil před
skok (15,57 m ).
sebe. 54 koi okruhu Velké ceny Rakouska, které dě. lály dohromady 321 km, zajel za 1:27:38,1 hod., když
porazfl o více než 35 vteřin druhého zpych lejšíh o
ORLO W SKI D RU H Ý
! jezdce dne Kanaďana GšDese Vílleneava startujícího
Stejně jako každý rok v tuto dobu vydala mezi na Ferrari a dosáhl tak (připočteme-li k tomu ještě
národní tabletenisová federace oficiální pořadí stol vítězství Švýcara Cíaye Regazzoidho na Velké ceně
ních tenistů a tenistek, které bude směrodatné pro i Anglie) už třetího vítězství pro Williams za sebou.
nasázení hráčů a hráček v nadcházejícím období. Jak ' Další pořadí: 3. Jacqoes L aífitte (Francie — Ligier),
se dalo očekávat, v čele mužů je M aďar Tibor Klam- 4. Jody Schekter (J. Afrika — F e rra ri), 5. Clay jRepár, pořadí žen vede Angličanka Jill Hammersley- gazzoní (švýcarsko — Williams), 6. René Arnoux
i (Francie — Renault).
ová.
Ďí> žebříčku nejlepších 10 Evropanů se dostali 3 í Pořadí formule I po 11. z 15 jízd: 1. Jody Scheeké.š, reprezentanti: Milan Orlowski je druhý, naděje ter 38 bodů, 2. - 3. Gílles VRleneuve a Jacques L a f
čs. stolního tenisu Josef Dvořáček osmý a Ilona Uhlí fitte (oba po 32 b.), 4. Allan Jones (Austrálie) 25 b.,
ková sedmá.
5. Clay Regazzoni 24 b., 5. - 7. Patrick Depailler
(Francie) a Carlos Reutemann (Argentina) po 20
bodech.
M ISTROVSTVÍ S V Ě T A V MODERNÍM P Ě T IB O JI
v
Budapešti
skončilo
velkým triumfem USA.
Američtí pětibojaři vyhráli
naprosto nečekaně soutěž
družstev
(15.976 bodů)
před M aďary (15.969) a
reprezentanty
SSSR
(15.885 bodů) a Američan
Robert Nieman (5.483 b.)
vyhrál soutěž jednotlivců.

N EO FIC IÁ LN ÍM I H O KEJO VÝM I
M IS T R Y EV R O P Y

Změny v« světovém pořad! kanoistů
T EN T O K R Á T S U V ER ÉN N Í SSSR
V západoněmeckém Duisburgu probíhalo 15. mitrovství světa v rychlostní kanoistice (kanoistice na
iadkýeh tratích), které bylo v “ olympijských discipinách” jakousi zkouškou připravenosti na OH r. 1380
í tAasVvě. PŤmesín
a. óiam.aiisií.k. zkpótoá,

tóm. tostetecafe “imícMa" svetovomptža&m. &&solutními vítézi se tu stali nečekaně reprezentanti
SSSR, kteří odsunuli své přemožitele z posledního
mistrovství světa v Jugoslávii — východní Němce —
a hlavně M aďary — na další místa.
čs. reprezentanti obsadili až 1L místo, když i ten
tokrát neuspokojili, a tak nám všem zůstaly jen y z o nrinky na slavnější doby čs. kanoistického sportu,
který se může pochlubit i několika olympijskými ví
tězi. Nejuspěšnějším čs. reprezentantem byl ještě
kajakár Masér, který ve finále na 1.000 m b y l za
novým mistrem světa východním Němecem Heimem
a Rumunem Bariadeaua třetí a odvezl sí domů -bron
zovou medaři, po letech první pro čs. kanoistiku.
Z 13 zlatých meailí putovala pouze jedna na západ.
Zasloužila se o to norská dvojice Rasmussen — Ho
land, která vyhrála soutěž kajaku dvojic. Jinak po
řadí národů bylo toto:
1. SSSR 7 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzové m e
daile, 2. V. Německo 5-2-1, 3. Rumunsko 2-2-d, 4.
Maďarsko 2-2-3, 5. Norsko 1-1-0, 6. Jugoslávie 1-0-0,
7. Polsko 0-2-2, 8. Bulharsko 0-1-1, 9, - 10. NSR a
Austrálie 0-1-0, II. - 13. ČSR, Francie a Španělsko

0- 0- 1.
NA VRÁ TILO VA

V ÍT É Z f 1 V RICHMONDU

Dvojnásobná wimbledonská přebornice Martina
Navrátilová je -dobře připravena na mezinárodní te
nisové přebory USA v New Yorku. Potvrdila to zno
vu na turnaji v Richmondu v americkém státě Vir
ginia, kde v semifinále -zdolala Australanku Turnbullovou 5 : 4 a 6 : 3, aby ve finále .porazila v pro
cházkovém tempu Metou Američanku Kathy Jordá
novou (ta vyřadila v semifinále wimbledonskou pře
bornici z.r. 1977 Angličanku Virginii Wadeovou) 6 : 1
a 6 : 3 a inkasovala dalších 20.000 dolarů.
— Olympijského turnaje košíkářů v Moskvě se zú
častní 12 družstev. Až dosud je známo prvních -6,
kterými je prvních 6 celků posledního mistrovství
světa '(U SA, Jugoslávie, -SSSR, Portoriko, Brazílie a
Kuba), o zbývajícím .půl duetu se rozhodne v kvali
fikačních bojích Asie, Oceánie, Afriky a Evropy.
Starému -kontinentu jsou-rezervovány na OH r. 1980
ještě .2 místa. Evropané o tyto 3 letenky do Moskvy
budou bojovat až v květnu 1980 ve Švýcarsku. ,K
-tomuto-kválifikaSnímu turnaji se přihlásilo 21 zemí.
mezi nimi i Československo, -Izrael, Itálie a Španěl
sko, které budou také nasazeny do jednotlivých kver
lifikačníeh skupin.

