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Karel Wendt
Tak zvaný liberální tisk na Západě má potíž vyslo
vit slovo komunista. Jako tvůrce umělých pravd,
které mají s pravdou málo společného, stává se po
čase zajatcem nesmyslů, které sám obdařil svato
££ KOVIN Y
CZECHOSLOVAK NEWSP APER září liberální osvícenosti, již musí vzývat všichni
mentální zpátečníci s životní ambicí vypadat pokro
kově. Tak se mimo jiné stalo, že “pokrokový” člo
Melbourne 17. září 1979
Čislo 19.
věk nemůže otevřeně brojit proti komunismu, aniž
by ztratil status mezi koktaiiovou inteligencí, v je
-•(.
Poučení ke Dni tisku, rozhlasu a televize v Československu
jímž kruhu touží přebývat.
Je totiž pokládáno za osvícené brát chmurné zprá
vy z komunistického světa se špetkou soli a v rám 
ci osvícenosti nutné umět je správně vyložit. Někdy
to vyžaduje značnou nedůslednost, což nevadí, neboť
pokrokovost v dnešním smyslu tohoto slova nemá s
ipHmai týdnech před Dnem tisku, rozhlasu a televize, resp. Dny Rudého Na stránky čs. novin se aúsiedností mnoho společného. Uprchlík z Chile např.
beze všech pochyb uprchlík politický, na útěku
ti. záři) osvědčovaly československé sdělovací prostředky svou dů- ovšem nedostaly ani zprá je
I ■
před zvrhiým fašistickým režimem generála Pinovy o názorech jiných ú- chetta. Bílý novinář, který odešel z Jižní Afriky,
častníků konference “Hnu IDy zjevil světu nemravnost apartheidu, je ceněná
tí nezúčastněných’’, těch, ooěť rasismu a vítaný host na příští “cocktail par:y” .
t mamění
oslavami
a současně
bojem
proti nezúčastÄ .SW
23É
hráli právě
ne- nezúčastněných
čs. čtenáři se dozvěděli
namu
či Kambodže,
ale kteří sé ani za soudruhy
Uprchlíci z Vietnamu naproti tomu nejsou nikdy
■
L
Zdrávy
a
kom
entáře
přizpůsobovaly
ovšem
náležitě
prostředí
a
okolnepovažují
a
dovolují
si
■aSBesoěa prim a v Pra- také dost podrobně, co redaktorům vůbec jaksi
ooiitičtí. Skládají se, z bohatých kupců, prostitutek,
2BS rnKS. plnou podporu řekli v Havaně takoví ne ušlo, že se konference zú mít na mezinárodní prob lositexů pohlavních chorob a změkčilců neochotných
Jt
iou publicitu. zúčastnění jako afgánský častnil i soudruh Tito. Ten lémy vlastní, od Moskvv ;e podříaiti tvrdému aie vznešenému budování soIttÉE z tady podle okolno- představitel Muhammad si totiž dovolil rouhavý odlišné názory nebo do uaiistické vlasti. Netřeba podotknout, že jejich účast
1a "cocktail party” je prou pokrokovému bontonu a
sBfc kzxůf projev nezú- Taraki, ministr zahraničí projev, v němž tvrdil, že konce, chraňbože, názory edy nemysiitemá.
HMEaĚzéřso t ůdce Kuby na libyjské džamáhirije s imperialismus nemusí být blízké Spojeným státům.
Když potom dojde k situacím — např. při stáv
Stanferenci Hnutí nezú- hezkým jménem Ali Triki, výhradní vlastností kapi Československý čtenář ne kách, vyvolaných oez vážného důvodu — kdy by i
řassaěrích zemí se dostal prezident Mosambické li talistických států a žádal musí přece znát všechno, eoerálni tisk rád řekl očividnou pravdu, že někdo
3Z. 5Eránk> čs. novin a to dové republiky Machel, přítomné o skutečnou ne a konečně: úkolem tisku isiiuje demokracií o život a ten někdo že jsou koreferovat,
ale numsti, nemůže pro rouDík, který si svou trendni
áE sěř %ruz-ahu běžně re- vůdce Palestinců Jásir účast na politických střet není
íejapnosti sam vrazil do úst.
iserT-cnanem projevům vel- Arafat nebo mluvčí Viet- nutích obou supervelmocí. (Pokračování na str. 2)
Mezi námi něKdejšimi politicKyrni uprchlíky je
SĚfcí Br<./':,ěva či taky
omu naopak. Siova komunismus, komunista, komuustický vycuazejí z našich úst s nedbaiou eleganci
veškěho Husáka. Ovšem
ak často, že soutěží v přirozenosti s dýcháním. Stavšechno to, co na celých
0 se z meh zaklinadlo, vysvětleni všeho zia, ale tastránkách z projevů poli
:e určíte podvědomé stvrzeni starých a dávno m rt
ticky nezúčastněného Fivých úkom. Biblicky by se dalo říci, že slovo vyA PROBLÉMY ROZVOJOVÝCH KRAJIN
íačuo čin a přebývá ted’ mezi námi. Neboť, čím
ád a Castra uveřejnily čs.
V Massachusettskom technologickom institute v mest« Cambridge v USA sa úce se jim zaklíname, tím mené jsme něco ochotni
noviny, by jistě klidně poiděiat prou tomu, co představuje, a tím kritičtěji
depsal i Leonid — ledaže konala významná vedecko-teologická konferencia. Na žiadosť vedeckých pra lozorujeme podivíny, které pořád ještě nezachvátil
covníkov,
ktorí
spolupracujú
so
ženevskou
svetovou
ekumenickou
inštitúciou,
by bral větší ohled na
Igor mortis ctidbaiého krajanství.
mezinárodní ohlas svých zvolala ju Svetová rada cirkvi. Zúčastnilo sa jej nejakých 350 vedeckých pra
Pošlete pětikorunu na Lederera a turista, který
útoků na kapitalistické covníkov, najmä nukleárnych fyzikov, ekológov, biológov, národohospodárov a irávé nechal v Praze deset tisíc, vás odsoudí z koaoorace s komunismem. Řekněte, myslím, že by se
teológov.
imperialisty.
něio uvažovat o spolupráci s exilními komunisty, a
Už dlhší čas sa totiž po hodnotia kriticky, nepoda idbojář, který právě spolupracoval s konsulátem ve
ciťovalo akési kritické na rilo sa im dosiaľ nič také, ýši jednoho tisíce dolarů za účeiem uděleni milopätie medzi teológmi a čím by prispeli k riešeniu ti panem prezidentem, na vás uvalí velký dekret
vedeckými pracovníkmi. hromadiacich sa spoločen ludoucnosti.
Zájem o uvězněné čs. chartisty, kteří j'sou současně
Nejhorší šlamastika však nastane, když myslící
členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ne Toto napätie kulminovalo ských a sociálnych problé :xulant postaví vedle ochoty pomáhat komunistieochabuje. Různé vládní, stranické a jiné orgány a po objavení nových vedec mov ľudskej spoločnosti.
:ým disidentům doma neochotu s nimi spolupracovat
organizace i soukromníci v mnoha zemích posílají kých vynálezov a po ich
To bol dôvod k zvolaniu renku. Potíž nespočívá ani tak v tom, že ho hrstnadále protesty čs. vládě a čs. úřadům proti tak technologickej aplikácii. V
tejto konferencie. A tento a “pokrokových” exulantů obviní ze zpátečnictví,
jasnému porušování Charty Spojených národů. Závě
ahleděnosti do minulosti a ignorování požadavků
rečného aktu Helsinské dohody, proti všeobecně při praxi ide o také výsledky kritický postoj k práci ve hvíle, ale v jeho vlastní schopnost myslet. Pokud
jatým zásadám lidskosti, a žádaji o propuštění těchto vedeckého bádanie ako deckých odborníkov sa 1 totiž dlouhou kohabitací se spoluvystěhovalci ne
osob i ostatních lidí, zatčených a vězněných z poli napr. štiepenie atómu, ale zračil aj z úvodného pre tratil úplně (což by mu nikdo nemohl zazlívat), uhotických důvodů. Vyskytly se i úvahy, že protesty bo zásahy do genetickej javu generálneho tajomní í ho do očí zdánlivý vnitřní rozpor vlastního po- ...
dostoupily takového vrchu, že čs. vláda bude moci hmoty, či transplantácia
toje.
ka Svetovej rady cirkví
těžko odolávat tlaku zvenčí, zvláště když je to tlak
Jestliže je totiž správné a žádoucí podporovat v
alebo umelé dr. Pottera, ktorý povedal ájmu jednoty všechny složky domácího odboje, kosoučasně na "rozhodující místa"' — na Moskvu. Ně orgánov,
kteří se dohadují, že by Československo bylo proto oplodňovanie a transplan medzi iným, že značná lunisty nevyjímaje, proč totéž neplatí o jednotě od
ochotno vyřešit celý případ tím, že zatčené osoby tácia ľudských embrii.
časť vedy je v zajatí po boje vnějšího? Jestliže je jednota žádoucí doma, mě
vyhostí na západ. Jde ovšem jen o dohady, vždyť
litických a ekonomických la by být stejně žádoucí i v exilu, o jednotě domova
Teológia
vytýka
vede,
by nebylo lehce únosné vyhostit tak početnou sku
s exilem ani nemluvě. Jinými slovy, proč ten dvojí
pinu osob a jejich rodin. Jiní uvažují naopak, že na že všetky tieto poznatky záujmov a že v tejto prá loket? Proč ve dvou téměř totožných situacích jed
pokyn SSSR je čs. vláda rozhodnuta zakročit proti buď neslúžia potrebám ci je málo toho, čo by nou ano a jednou ne?
disidentům velmi tvrdě, aby zastrašila ostatní domá ľudskej spoločnosti, alebo naznačovalo, že veda má
Pozornější pohled ukáže, že nejde o jediný prob
cí opozici, jejíž činnost se přes všechna dosavadní ju dokonca poškodzujú. Že na mysli záujmy utláča lém a to i když přehlédneme fakt, že soucit, který
opatření vymyká stále více vládní kontrole.
motivuje člověka v jedné situaci, není v jiné na
teda sú z mravného hľa ných a chudobných náro místě. Obě odbojové složky , totiž operují v různém
—
00 —
diska prinajmenšom po dov a jednotlivcov. Dodal prostředí a za různých okolností a protože komu
V minulém čísle jsme se zmínili, že australský li
berální poslanec Baillieu předložil parlamentu v Can- chybné a že by preto ve ďalej, že všeobecne platí, nismus, jako každá totalitní ideologie, není problém
beře petici se žádostí o zákrok ve prospěch vězně decké bádanie malo viac že veda a technológia sú lokální, ale světový, vyžadují z hlediska demokrata
ného čs. novináře J. Lederera a ostatních čs. poli pamätať na hodnoty ľud objektívne a univerzálne, podstatně odlišnou taktiku. Jakmile rozšíříme zomý
tických vězňů. Dodáváme, že v australském senátě skej civilizácie a riadiť sa ale že v praxi sa to ne úhel tak, že zahrne i svět mimo československé hra
nice, pochopíme, že je každá naděje na demokra
podával podobnou žádost senátor ALP Wheeldon ze
dokazuje.
tizaci Československa pevně spjata s trvalostí de
Západní Austrálie a že několik dalších australských pri práci určitými mrav
poslanců a senátorů obou hlavních politických stran nými zásadami. Teológo Konferenciu pozdravil aj mokracie na Západě.
(Pokračování na str. 2)
přislíbilo interpelace v nejbližších dnech.
via vytýkali vedeckým kancelár MassachusettskeZájem zdejších Čechů a Slováků o uvězněné osoby pracovníkom, že zatiaľ čo ho inštitútu P. Gray, kto
a jejich rodiny se projevil také tím, že zaslali na sa im podarilo preniknúť rý tiež zdôraznil, že nové
PUBLISHe D by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
"Fond občanské pomoci’', spravovaný mluvčími Char do nových tajov prírody
spoločenské
problémy
sve
Richmond. Vic. 3121. — PRINTERS: Polpr*»»
ty 77, prostřednictvím Hlasu domova dalších § 261.00
(včetně $ 100.00 od čs. klubu v Queenslandu). Cel a predložiť nové vedecké ta si nutne vyžadujú, aby
Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3H1
kem došlo dosud k tomuto účelu na adresu HD $ 509.00. poznatky, ktoré teológovia (Pokračovanie na str. 2)
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Pro i proti nezúčastněným
(Pokračování se str. 1)
náležitě poučovat podle
pokynů daných novinám
shora. Taková zásada mu
sí právě ke Dni tisku ná
ležitě vyniknout.
Domácí fronta vyžado
vala právě ve dnech ha
vanského sněmování tak
tiku opačnou: bylo třeba
odsoudit nezúčastněné, to
tiž ty, kteří se neúčastní
všemi silami a “srdcem” ,
jak říkal komentář, budo
vání lepších zítřků. Z tó
nu novinových útoků a po
učování vyplývá, že re
akce lidí na drastická ho
spodářská opatření z čer
vence tr., podstatné in
flační zdražování, je horší,
odmítavější, než režim
očekával, že nechuť, apa
tie vzrostly povážlivě.

dat v systému a veřejně
ani mezi “lidem” . Komen
táře napovídají, že se bu
dou hledat viníci v stra
nicky nedostatečně zapá
leném řídícím aparátu ho
spodářských podniků. Sou
časně s důrazem na nut
nost masové
politické
práce objevují se články
a dopisy o tom, že někteří
pracovníci “nedostatečně
využívají svých znalostí o
řízení podniku” nebo zjiš

(Pokračovanie zo str. 1)
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ze skladu nebo na míru
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hlavým lpěním na předpi
sech” (RP) nebo jindy za
se jeho nedodržování jas
ných předpisů.
Lid ovšem je a zůstane
i při očekávaných perso
nálních zásazích a utaho
vání opasků na straně
strany, plně se účastní i
srdcem velké budovatelské
práce a bude s důvěrou
očekávat, co dobrého mu
strana v budoucnu k plně
ní předloží.

Veda a teológia

sa vedeckí pracovníci viac
ako doteraz zamysleli nad
ľudskými hodnotami a
snažili sa vo svojej práci
prispieť k riešeniu kritic
kých problémov. Zároveň
Chyby nelze ovšem hle však apeloval aj na teo
lógov, aby boli vo svojom
stanovisku k hodnoteniu
DOPRAVÍM
výsledkov práce vedy
COKOLI KAMKOLI
pružnejší, snažili sa im
co se vejde do
lepšie
rozumieť a tak pri
dvoutunového
spieť k prekonaniu teraj
skříňového vozu
šieho napätého stavu med
SPOLEHLIVĚ
zi vedou a teológiou.
A NEJLEVNĚJI
Ako sa očakávalo, sú
Karel NEVEČEŘAL
Charles Express Van stredila sa rozprava na
konferencii najmä na
20 Rainsford Drive,
Noble Park Nort.h,
nukleárnu energiu a íechVirtoria
Tel. 795-8714

MELBOURNE
I SYDNEY

tění, že “k tomu, aby byl
člověk k ostatním lidem
pozorný, nemusí přece na
vštěvovat nějakou speciál
ní odbornou školu” . Vše se
dělá pro lid — stranicky
nepohodlný vedoucí může
být nejsnadněji odstraněn
s odůvodněním, že není
dost pozorný k lidem. Ji
ným důvodem k výměně
odborníka za lepšího stra
níka může být “nedomyš
lenost, projevující se bez

35-39 Burwood Rd.,
Hawthorn, Vic. 3122
Tel. (03) 819-1358
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nológiu. Po 30hodinovej
rozprave v komisii za účasti 60 delegátov konfe
rencie — vedeckých pra
covníkov i teológov — pri
šla táto komisia s ná
vrhom rezolúcie na 5ročné
moratórium ďalšej vý
stavby nukleárnych elekt
rární. Na plenárnom za
sadaní vznikla zase veľ
mi dramatická kontrover
zia. lebo určitá skupina
vedcov a teológov bola
proti rezolúcii, pretože
moratórium by podľa ná
zoru tejto skupiny poško
dilo spoločenský a hospo
dársky- rozvoj národov
Tretieho sveta. Táto tvrdi
la. že ak sa zakáže výstav
ba ďalších nukleárnych
elektrární, budú konvenč
né palivá, najmä olej,
ktorý by bol ináč k di
spozícii aj rozvojovým
krajinám, naďalej sku
povať priemyselne rozvi
nuté krajiny a na rozvo
jové krajiny sa nedostane
nič. Napriek tomuto va
rovnému hlasu menšej
skupiny bola rezolúcia, vo
lajúca po päťročnom mo
ratóriu vo výstavbe nuk
leárnych elektrární, znač
nou väčšinou prijatá.
Aj pri rokovaní o iných
úsekoch vedeckého výsku
mu ako sú uplatnenie eko
logických poznatkov pri
hospodárskom rozvoji, ale
bo genetická manipulácia
zárodočnej hmoty, pouká
zalo sa na nové etické
dimenze týchto prác a

VĚŘÍME V
náboženskou a rasovoi
toleranci mezi
našimi občany.
Liberální strana
Austrálie
(Viktoriánské
oddělení)

zdôraznila sa potreba hľa
dať spoločnú teologickú a
vedeckú základňu, ktorá
by umožnila technológii čo
najlepšie slúžiť ľudskej
spoločnosti. Hľadali sa
základné hodnoty, poďla
ktorých by sa malo riadiť
vedecké úsilie a potom sa
myslelo aj na to, ako by
spoločnosť, vrátane cirk
ví, mohla ovplyvniť tech
nologickú aplikáciu vedy.
Mnohí rečníci poukázali
na to, že v určitom zmy
sle sa javí použitie tech
nológie ako nový druh vy
korisťovania.
Samozrej
me, že sa niektorí vedeckí
pracovníci ohradili proti
takýmto útokom na ich
činnosť, pretože takúto
kritiku považujú za príliš
né zjednodušovanie celého
komplexu problémov, za
ktorých musí vedecký vý
skum pracovať. Napriek
tomu skončila konferencia
v tom zmysle, že je treba,
aby vedeckí pracovníci
mysleli viac na to, ako by
svojou prácou mohli po
slúžiť ľudskej spoločnosti
ako celku. Pri hľadaní
definície o morálnej zod
povednosti vedeckého pra
covníka sa ustálilo, že
etika vedy vyžaduje, aby
vedecký pracovník bol vo
svojej práci úplne nezá
vislý na tom, kto jeho prá
cu financuje a aby pred
kladal svoje výsledky ob
jektívne bez ohľadu na to,
či sa to vláde alebo prie
myselnému sektoru, pre
ktorý pracuje, páči alebo
nie, a myslel na to, aby
jeho práca bola v súlade
s potrebami ľudsKej spo
ločnosti.
Mnoho sa pritom mysle
lo na potreby krajín Ázie,
Afriky a Latinskej Ameri
ky a poukázalo sa na to,
že technológia by nemala
stratiť zo zreteľa potreby

17. 9. 1979

Proč ano a proč ne
(Pokračování se str. 1)
V tom je jádro problému. Doma je třeba demokra
cii obnovit. Venku je jí třeba zachránit. Doma je
třeba rozbít systém. Venku je ho třeba udržet a proto
reformovat.
Svět kolem nás je plný neotřesitelných důkazů, že
jsou komunisti vynikající rozbíječi, ale nic jiného.
Co oni kde vystavili na troskách vlastní výroby, stojí
níže než ty trosky. Proto mohou být užiteční doma
a nebezpeční venku. Proto jednou ano a jednou ne.
ČESKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE

uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KHz
19. 9.: Dvořákův cellový koncert, zprávy
26. 9.: Rozhovor s dir. Mackerrasem, česká škola,
zprávy
SLOVENSKÉ VYSÍLÁNI V MELBOURNE

uslyšíte na téže stanici
každou nedělí od 7 do 8 hodin ráno.
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Kniha Josefa Kalvody
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CZECHOS'LOVAKIA’S ROLE
IN SOVIET STRATÉGY

§
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= vysvětluje, jak jsme se dostali tam, kde jsme
=
a jaké jsou plány Sovětů na příští léta.
E Cena knihy je US $ 10.00 a lze ji objednat
E
přímo u autora:

=
=
S
=

E
=

Dr. Josef Kalvoda,
9 Greenwood Dr., Avon, CT 06001, USA.

E

E
E

Knihu můžete také objednat prostřednictvím
Hlasu domova.

=
=

HMV

COLOURAMA
ELECTRONICS

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

Telefon 578-5349, po hod. 578-4103

»

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM

i

DO ZÁMORÍ I V AUSTRÄLn

g

NC T R Á V I L
14 QEENS ROAD, MELBOURNE, 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
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU

(česky neb slovensky)
NA PANI E. WOLKovou

Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
rozvojových krajín. A tak
konferencia, ktorá mala
pôvodne rokovať o rozpo
roch medzi teológiou a ve
dou, vyústila nakoniec do
problémov, pred ktorými
stojí svet — veda i tech
nológia — v oblastiach
rozvojových krajín.
Dr. M. K.

|
|
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Slovenské národné povstanie
Dr. Mikuláš Ferjenčík
Niekolko riadkov napísaných v tieto dni na pohľadnici z Londýna vzbudili
celý rad spomienok na udalosti, ktoré sa odohrali pred 35 rokmi na Slovensku.
Písal mi syn jedného plukovníka, priateľa, ktorý hral významnú úlohu vo Slo
venskom1národnom povstanie. Otecko — píše syn — ako viete, zomrel v komu
nistickej väznici — ubili ho na smrt — a mamka strávila 10 rokov vo väzbe . . .

Akými nepredstaviteľ
nými hrôzami a utrpením
musela táto rodina pre
chádzať. Nemci a ich Ge
stapo nás povstalcov jed
noducho odpravilo. Od
nich sme nič nečakali a
čakať ani nemohli. Naši
komunisti, ľudia, ktorí
mali a majú tú drzosť, že
sa hlásia k nášmu národ
nému pôvodu, sa s jedno
duchým odpravením ne
spokojovali. Vymýšlali a
dodnes vymýšľajú tie naj
rafinovanejšie
spôsoby,
ako ľudí mučiť telesne aj
duševne a pomaly ubíjať
a zabíjať. U človeka po
merne mladého a silného,
ako bol plukovník S., mu
selo to trvať mesiace,
kým ho umordovali, a je
ho žena, mladá, krásna,
musela stráviť 10 rokov

v neustálom strachu pri
nekonečných výsleehoch a
týraní. Nie, niet na svete
ani jedného divého tvora
mimo človeka, ktorý by
sa niečeho tak perverzné
ho a ukrutného mohol do
pustiť.
Začalo to v auguste
1944, keď Nemci, na žia
dosť Dr; Tisu začáli od
zbrojovať slovenskú armá
du, ktorá sa však, vo svo
jej väčšine postavila na
odpor a ktorého sa ne
vzdala ani keď bola za
tlačená do hôr a musela
bojovať proti krutej zime,
hladu a presile nepriate
ľa. Tak sme čakali na
spojeneckú armádu Sovie
tov. Prišli a přivezli so
sebou i stalinovskú, komu
nistickú ideológiu surovej,
neľudskej diktatúry. To,

Z Varšavy a Moskvy
Uvádíme preklad prohlášení, které vyšlo v čer
venci — neoficiálně ovšem — současně v Moskvě
a Varšavě.
My, Rusové a Poláci, jednotní ve společném boji
za lidská práva, hlásíme se k našim českým a slo
venským přátelům, signatářům Charty 77, kteří byli
nezákonně uvězněni orgány Československé sociali
stické republiky. Voláme o pomoc všechny lidi dobré
vůle v Polsku a na celém světě. Voláme o pomoc
vlády a lidi všech zemí.
Věříme, že každý člověk, uvězněný a persekvovaný proto, že mluví pravdu a brání spravedlnost, je
už vítězem toů svou obětí. Věříme, že ideje, pro
které jsou persekvováni Jarmila Bělíková, Václav
Benda, Otká Bednářová, Jiří Dienstbier, Václav Ha
vel, Ladislav Lis, Jiří a Dana Němcovi, Jaroslav Sa
bata, Petr Uhl a ostatní obránci lidských práv v
Československu, Rusku a Polsku, zvítězí v srdcích
a myslích Čechů a Slováků, Poláků a Rusů, že
tyto ideje pomohou naše lidi k sobě vzájemně přiblí
žit — navzdory politice vlád našich zemí. Věříme,
že svou činností, svými důkazy a svými obětmi do
sáhneme — všichni z nás společně — vítězství prav
dy a spravedlnosti.
Víme, že naši přátelé, vzatí v Československu do
vazby koncem května, získají svobodu jedině tlakem
veřejnosti. Budeme dělat vše možné ke zkrácení
jejich pobytu v žaláři. Doufáme, že nám budou při
této snaze pomáhat všichni lidé dobré vůle na celém
světě.
Polský Výbor sociální svépomoci “KOR”
(podepsáni všichni členové)
Členové moskevské Skupiny pro sledování plnění
Helsinské dohody: V. Nikitielov, T. Ossipowa, M.
Landä, H. Bonner, J. Jarým Agejev, N. Meiman,
S. Kalistratow
Mluvčí Pomocného fondu pro polit, vězně: I. Volkovskaja-Ginzburg
Člen Skupiny pro obranu práv postižených osob:
J. Kisielov
Členové Pracovního výboru pro studium zneužíváni
psychiatrie: L. Temikovsky, V. Bachunin,, A. Sacharov, T. Vielikanova, G. Vladimov, A. Laviet, I. Kovalov, N. Komárová, V. Malinkovič, M.Pietrienko,
I. Grivnina, I. Chochluvkin.

— G ustáv H usák
zas: a! neznám ých příčin m ístní km a Z ápadním Němec
pozdravné poselství účast atra k ce — re sta u ra c e Na kem 356 km.
níkům konference hnut: stadiónu, um ístěná v tru  — Čs. noviny referovaly
nezúčastněných zemí % pu vyřazeného letad la TU o hrubé provokaci a neH avaně. N ejprve zdůrazni 10.4.
hum ánnosti
am erických
potěšení, že se konference -v- P ražsk ý Technoexport úřadů, k te ré neoprávněně
koná v Castrově K ubán nabízí pro zahraniční trhy zadržovaly n a new yor
ské republice, tj. “nezú novinku: filtrač n í zařízeni ském letišti sovětskou ta 
častn ěn é zem i’’ a že člen pro čištění vina, piva, nečnici Vlasovovou, psaly
ské země hnutí hájí svou ovocných šť á v a sirupů, o dopisech s ta ré m atky
nezávislost a svrchova k te ré využívá univerzální Vlasovové z Moskvy7 p re 
nost, usilují o přestavbu ho křem elinového napiavo- zidentu C arterovi atd ., jen
m ezinárodních vztahů na vacího filtru. P ro čistí prý se zapom něly zm ín it, že
dem okratických
p rin ci n a čtvereční m etr filtra č  m anžel Vlasovovové požá
pech atd., protože “za h ra ní plochy 7 hl tekutiny.
dal v USA o azyl.
niční politika socialistic — “ E senbácí - num ism ati — V B ratislavě zem řel ve
kého Československa dů ci” by se dala n ad e p sa t věku 91 let akadem ický
sledně sleduje tytéž cíle” . ta to zpráva: “ M inistr v n it sochař Julius B ártfay .
Poselství zakončil p ře r a J . Obzina p řed al čes — V Brně zahájil provoz
svědčením , že výsledky kém u
m inistru kultury hotel Voroněž, k te rý p atří
konference povedou ještě Klusákovi větší m nožství Interhotelům a m á n ejv ět
k větším u sem knutí sil různých mincí, z nichž ší ubytovací k ap acitu v
bojujících za “ svobodu, mnohé jsou unikáty znač Československu: ve 380
hodnoty. pokojích m á 947 lůžek. Je
nezávislost, dem okracii a né historické
sociální pokrok ve sv ětě’’. Mince byly nalezeny p ří to destipodlažní budova s
R ep rezen tan t kom unistic slušníky SNB za úzké řadou dalších objektů a
kého Československa asi spolupráce s občan y .’’ V byla postavena v rekord
ani okem nem rkl, když po čím
bytě je příslušníci ním čase 23 m ěsíců m a
SNB našli, zp ráv a neříká. ď arsk ý m i sta v b aři podni
selství podepisoval.
— Byly vydány nové zá — Stoupá počet zpráv o ku Ěm export.
kladní řády ozbrojených zločinnosti m ládeže. N apř. — Od ja ra 1913, kdy byli
sil, k teré vstoupí v p la t v Mníšku byl počátkem z Alp do Jeseníků přive
nost 1. říjn a tr. Oznámení září napaden SOletý občan, zeni první kam zíci, nedo
říká, že jejich vydání je uhozen n ěkolikrát do hla sáhl jejich stav ta k vyso
součástí
celoarm ádního vy a pak okraden o pe kého počtu jako letos, kdy
úsilí o posilování obrany níze a hodinky. Později jich m yslivci napočítali
schopnosti vlasti. A rm áda byl zatčen p ach atel: 14ie- 513.
— Do rychlíku, k terý jel
bude m ít nový řá d vnitrní tý chlapec.
služby, řá d posádkové a — R ektor Vysoké školy z B ulharska do Polska, n a 
strážn í služby a kázeňský politické ÚV KSČ V. Kvěš razila ve stanici Petroviče
řád . Všechny m a jí přiklá uvedl do funkce děkana u K arvinné lokomotiva, jíž
d at “ zvláštní
pozornost fakulty VŠP ÚV KSČ v se porouchal brzdový v á 
výchově příslušníků a rm á  B ratislavě JU D r. J. Bo-, lec. 37 cestujících bylo
zraněno.
dy k vysoké odpovědnosti boka.
za obranu v lasti” . Nejsou — Čs. státn í h ran ice jsou — UNESCO zařadilo m e
pochyby o tom, že nové dlouhé 3.553 km a to s zi světová kulturní výročí
N ěm eckem 400 let trv á n i kladrubské
řád y jsou velm i podobné Východním
řádům platným v sovětské 459 km , Polskem 1.391 km, ho hřebčína, jehož zaklá
SSSR 98 km, M aď arskem dací listinu podepsal v r.
arm ádě.
— V loňském roce bylo 679 km, Rakouskem 570 1579 císař Rudolf H.
poškozeno n esprávným ne
bo neopatrným zacháze
PAPEŽ JAN PAVEL II. ČS. POUTNÍKŮM
ním 85.000 nákladních v a
gónů, tedy asi polovina
V minulém měsíci vykonalo asi 300 čs. poutníků
všech vagónů, čím ž byla hlavně z Angiie, Německa, Švýcarska, Francie a Ra
způsobena škoda 46 milió kouska, aie i z USA, Kanady a Austrálie, cestu do
nů Kčs.
Itálie kde navštvili Řím a některá místa v okolí.
— V Olomouci vyhořela z Před chrámem sv. Petra se podíleli na audienci

čo sa zachránilo z dôstoj
níckeho zboru povstalec
kej arm ád y (t. zv. P rv ej
československej
arm ád y
na Slovensku) p red Nem
cam i a G estapom , to pad 
lo za obeť kom unistickej
OBZ (O branná spravodaj
ská služba, vedená plk.
Reicinom ). Tí, čo neušli
včas za hranice, prešli
peklom neľudských vyšet
rovacích metód, nekoneč
ného väznenia a úbijstva.
Ľudovo-demokratický re 
žim n á s dôstojníkov de
m okratického a národného
zm ýšľania nepotreboval.
Ľudí, ktorí bojovali za
p rav d u a slobodu, an i po
trebovať nemohol. U nie
ktorých nepomohlo am
h lásiť sa do služieb ko
munistov. N ačas niekto
rých potrebovali p ri budo
vaní tzv. ľudovo-dem okratickej arm ády, potom ich
však zahodili. T ak skon
čil náš boj. Tí nejlepší
prišli o život dom a, alebo
m useli utiecť a opustiť
zem, pre ktorú boli ochot
ní u m ie rať. Ťažko je vy
ro v n ať sa s myšlienkou,
či opravdu ešte stojí za to
sa obetovať, slúžiť pravde
a bojovať za slobodu. Niet
sa čem u diviť, že mnohí
rezignovali, sta li sa podi
vínm i a chceli m ať pokoj
od ľu d í aj od spoločno
sti. Tých, ktorí sa nevzda
li n ád ejí vo víťazstvo
pravdy, ostalo m álo a aj
tí sú často terčom š tip ľ a 
vých poznámok o n en a p ra
v iteľných, zapadlých vla
stencov. Ale aj to p re
stalo m rzieť. P resv ed če
nie, ktoré p ram en í z osob
ných skúseností a štúdia
dejín ľu d stv a, je silnejšie
než to, čo sa dnes n asto 
s papežem Janem Pavlem II., který jim řekl česky:
luje a čo sa vidí ako stav
“ S veíkou radostí zde vítám vás, čeští poutníci,
beznádejný. Stav bezná platy a vlastného pádu. kteří jsie sem přišli ze své diaspory mezi národy.
dejný snád môže jestvo Silný sa nebojí a preto Přišli jste k Petrovu stolci vyznat svou víru a na
v ať u jednotlivca, ale nie nem usí ani z a stra šo v a ť . ději, za sebe i za ty své bratry a sestry, kteří tak
u náro d a, ktorý žije a exi Slovenské povstanie u nás, dnes činit nemohou. Je to dědictví, které jsme při
stuje vyše tisíc rokov a u vojákov a dôstojníkov, jali společně od svátého Vojtěcha a které máme
chce ešte žiť. Sú v ňom vzniklo z nášho p resved předat neztenčené budoucím generacím. Kéž je mé
aj dnes jednotlivci, ktorí čenia, že honujem e za otcovské požehnání vám i všem vašim krajanům
podávajú svedectvo našej p rav d u a slobodu.
Za posilou a důkazem, že se za vás modlím, že na vás
p ravdy aj za cenu nepred pravdu,
kto rá napokon myslím, že při vás stojím."
stav iteľn ý ch utrpení. Po zvíťazí a s ňou aj slo
Později oslovil papež Jan Pavel II. slovensky sku
k ia ľ budú existovať ľu d ia boda našich národov.
pinu krajanů z Kanady.
FCi
schopní sa obetovať a ve
riť vo víťazstvo pravdy,
VOLEJBALOVÝ ODBOR SOKOLA MELBOURNE
spravodlivosti a vyššieho
povolania človeka, nie je
srd ečn ě zve n a svou první
nič straten é a nič bezná
dejné.
M učiarne a popravy sú
prostriedkam i
u straše
kterou pořádá v sobotu 22. září 1979
ných, ktorí sa boja odv obou sálech československého sokolského národn ího domu

TA N EČ N Í ZÁBAVU
497 Q ueensberry St., N orth M elbourne

Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
Z ačátek v 7.30 hodin večer, konec v 1-30

R . C . K U G L E R & A S S O C IA T E S
Insurance Broker«. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
IM Nepean Hifhway, MOORABBIN, Vic., 3139

Ú činkuje sokolská k apela “V rabčáci”
L ikérová licence (BYO)

V stupné včetně v ečere S I B M

R ezervování m íst: tel. 557-7436 (V. Brooecký).
543-1035 (J. Knob). 26-5618 (F. Yozábal)

-
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Slovensko po ro k u 1968
Západonemecký denník uverejnil rozhovor so slo venským vysťahovalým intelektuálom Jánom Rosnerom, ktorý pre vás preložil V. V.

ZÁŔI 1979 (2)
Jarka Vlčková

S. Z.: Pán Rosner, v roku 1977 ste z Bratislavy
emigroval. Bratislava je hlavným mestom Slovenska,
krajiny, o ktorej sa tu veľmi málo hovorí, a ak,
tak sú to nezvyčajné chýry: napríklad vraj čistky
nenarobili v radoch slovenských intelektuálov ani
zďaleka toľko škôd, ako v Čechách. Podarilo sa
snáď Husákovi uchrániť jeho národ pred najhorším?

• Veselý románek Miroslava Šlacha Usměvaví reJ. R.: Husák, hoci pôvodom Slovák, neuchránil ani
belanti vypráví o studentských létech spisovatele a
dramatika Václava Khmenta Klíepery a o jeho fraš len jedného intelektuála od prenasledovania, a to
ce Koho vin Ctverrohý, kterou napsal ve svém rodišti ani najbližších stúpencov. Tak ďaleko nesiaha ani
Chlumci nad Cidlinou za jednu noc, když chlumecká jeho moc a okrem toho nemohol sa niečím podob
děvčata vyhiásila stávku, protože nechtěla hrát čes ným skompromitovať. Iba jedno treba doznať: väč
ky. A tato hra, v níž není jediné ženské role, měia: šina neželaných osobností na Slovensku nemusela
také svou premiéru v dramatikové rodišti, a při tanci tak ako v Prahe pracovať ako kuriči, či noční varpo představení, jak píše Fr. Hampi v kapitole Na táši, lež ako napr. úradníci či knihovníci. Kritéria
léhavá objednávka své knihy Z bouřného času, ani však ostali tie isté ako v Čechách.
Už desať rokov nemôžu sa objaviť diela od Go
jeden z chlumeckých studentů neprovedl pannen, kte
ré odřekly hrát. V další své knize "-Romance o gola, Lermontova, šolochova, Shakespeara, Čechova,
moudrém vinaři” obrátil Šlach v kapitole Slavme na Dostojevského a Tolstoja, pretože ich prekladala Zora
rozeniny profesora Klíepery pozornost čtenáře k po Jesenská. Bola to ona, čo sprostredkovala svojmu
bytu a působení V. K. Klíepery v Hradci Králové. národu základné diela svetovej kultúry — to sa jej
Nastoupil na hradecké gymnasium r. 1819 a uoyto- však nezarátalo k dobru. Pretože bola tiež jednou z
vai se v domě čp. 120 na Kavčím plácku. Jeden z' tých, čo sa zasadili za práva národnostných menšiu,
jeho prvních žáků byl Fr. Škroup, který už tehdy, napr. na Slovensku žijúcich Maďarov, 'ktorí nemajú
komponovat pisně a drobné skladby. Klicpera sk rovnocenné postavenie so Slovákmi. Tým sa previsem přivezl mladou manželku, známou herečku Annu ;nila, a kde ide o osoby, tam hodnoty nezavážia. Zora
Svamoerkovou, a vlastenecky se zde stýkal s J. H. iJesenská zomrela v r. 1972, ale jej preklady ostá
Pospíšilem, jenž vydával svazečky Divadla Knepe- v ajú i naďalej tabu. Nehovorím to preto, že bola
rova v pěkné úpravě a n a dobrém papíře. A zde imojou ženou, ale preto, lebo jej prípad je typický
si vzal zdarma na byt i chudého chlapce — J. K. pre danú situáciu.
Tyla. V r. 1848 odešel Klicpera na akademické gym
Ďalší prípad: Keď sa pred dvomi rokmi spisova
nasium v Praze. A o tom, proč byl r. 1853 suspen teľka Hana Ponická pokúsila o vecnú kritiku repre
dován, se dočteme v Hůlkových fetnlieíonech "Na sívnej kultúrnej politiky, nasledovali okamžité sank
staroměstském gymnasium v r. 1853” a "Den na konci cie. Pani Ponická bola vylúčená zo Zväzu spisova
října r. 1853 na staroměstském gymnasiu akademic teľov. Nakladateľstvá zrušili už podpísané zmluvy
kém” — byl suspendován za to, že jeho žáci (V. a film, ktorý bol už natočený podľa scenára tejto
Háiek) vydávali nepovolený, česky psaný časopis. autorky, nesmie byť verejnosti predvedený. Keď
Poté bylo gymnasium poněmčeno. Kromě divadelních sa pýtali jedného aparátčika, ktorý kontroluje rezort
her psal Klicpera zpočátku i historické povídky. Zá literatúry na pani Ponickú, tento na jednom stra
věr jedné z nich (Vítek Vítkovic) umístil na hrad níckom výbore odpevedal: Ponická nemala zrejme
Přimdu, jeho divadelní hra Opatovieký poklad se žiadne problémy a to nemohla vydržať. Preto sme
vztahuje k Opatovicím nad Labem, Václav Iv . je sa postarali o to, aby nejaké dostala.
hrdinou jeho povídky Točník a k posvátné hoře
S. Z.: Tu v NSR sa ovšem napr. Pavlovi Kohou
Blaníku se upíná jeho hra z r. 1816 Blaník. Loketský tovi a jeho vypovedaniu z bytu na Hradčanoch do
hrad, okolní lesy a údolí Ohře jsou dějištěm diva stáva viac publicity ako- prípadu Hany Ponickej zo
delní hry Loketský zvon. Na léčení jezdíval Klicpera vzdialeného Slovenska, čo vlastne povedala?
do Vápenného Podola, kde byl známý nejen jako dra
J. R.: Ponajprv: povedať nepovedala nič. Pokú
matik, ale i jako horlivý hráč bulky. Pravidla této
karetní hry dokonce zveršoval v “Klicperově osm- sila sa iba o prednesenie svojho príspevku na zjaz
mecítma pravidel hry mravopočestné, která se vůbec de spisovateľov, ale slovo jej udelené nebolo. Chcela
nazývá šestadvacet aneb Trapulky do bulky” . V. K. verejne vymenovať tých slovenských kolegov, ktorí
Klicpera zemřel 15. 9. 1859 a L. Quis ve své Knize nesmú svoje práce zverejňovať a chcela podať zprá
vzpomínek se zmiňuje o posvěcení jeho pomníku na vu o tom, že videla školské učebnice, v ktorých žiaci
Olšanských hřbitovech, k němuž došlo 22. července museli vlastnoručne preškrtnúť ‘‘mená a diela tých
spisovateľov, ktorých sa predtým učili uctievať” .
1861.
Mala v úmysle poukázať aj na (ešte horšiu) si
• Česká malířka Augusta Nekolová-Jarešová zemře
tuáciu českých autorov a citovať českého autora
la 15. 9. 1919.
Hrubína, ktorý v r. 1956 prehlásil: “Ten, kto si z
• Reformou gymnasií z roku 1805 bylo stanoveno, nás žije v spokojnosti, píše, dostáva honoráre, v kľuže mají mít pět tříd. Jenom v městech, kdei jsou uni de spí ako keby nič nevedel a nepovie nahlas: ‘Tu
versity nebo filosofické ústavy (lycea) byla šesti- sa činí krivda’, je malomeštiak a sebec; a ten, kto
třídní — čtyři třídy gramatikální a dvě humanitní. sa dokáže iba tajne hanbiť, je zbabelec.” Tento ne
Kromě šestitřídníeh gymnasií bylo tedy v sídlech prednesený príspevok začal potom kolovať — hlavne
universit ještě lyceum o dvou ročnících. Z těchto v Čechách, a pani Ponická “dostala problémy” .
dvou ročníků udělány gymnasijní reformou ze dne
16. září 1848 sedmá a osmá třída gymnasií (logika S. Z.: Chcela vyvolať pocit solidarity a ostatní ju
a fysika), gymnasia byla rozdělena na vyšší a nižší zrejme nechali samu.
a zavedena zkouška dospělosti čili maturita.
J. R.: Solidarita je v slovenských pomeroch úzkym
• Spisovatel a umělecký vedoucí divadla v Karlině profilom. Dokonca aj medzi tými, čo už padli do ne
František Rachlík pochází z Nymburka, kde se na milosti. Na Slovensku je dnes viac ako 30 spisova
rodil 16. 9. 1904. Je autorem, divadelních her Kulo teľov, ktorí nesmú byť zverejňovaní a celá rada
vý král a Hodina předjitřní, románů Jediná láska žurnalistov, ktorí sú rovnako postihnutí, ale “plat
a Komedie plná omylů (o Mošnovi) i studií o Špá- forma slobodného slova”, tak ako k tomu bolo v
Prahe, tuná nevznikla.
lovi a Rabasovi.
S. Z.: Ako to bolo na Slovensku s Chartou 77?
• Hudební spisovatel a skladatel Václav Juda No
J. R.: Medzi tými, čo podpísali Chartu, bolo len
votný se narodil 17. 9. 1849. Ve svém bytě v Pštrosce,
kde byla později zemská galerie obrazů, měl sbírku veľmi málo Slovákov a len jeden jediný spisovateľ,
pozoruhodných uměleckých předmětů a obrazů, a to Dominik Tatarka, ktorý tak či tak žil v tom čase
nejen malířů současných, ale i 16. až 18. věku. Na v Prahe. V rámci protichartovskej kampane rozší
psal nikdy neprovozovanou operu Veselohra na mo rila sa v zdelovacích prostriedkoch bleskové jedna
stě, předělával, mnohdy od základu, texty některých historka o tom, ako tí českí zloduchovia zviedli chu
oper. Smetanovi přetvořil celé libreto Dalibora, upra dáka Tatarku. O ohlas, ktorého sa Charte 77 na Slo
vil i libreto Braniborů v Čechách a Dvou vdov, měl vensku spočiatku nedostávalo, postarali sa práve hla
účast i na některých scénách z Libuše. Upravoval sy tých, čo boli proti nej. Pavol Števček, v r. 1968
i text Dvořákova Krále a uhlíře, tzv. třetí znění této najhlassnejší, najvýrečnejší a najdôslednejší tribún
opery. Novotný byl i obratným novinářem Hlasu ná radikálov, poskytnul Volksstimme, novinám rakús
roda a básníkem. Celých 15 let redigoval hudební kej komunistickej strany, interview, v ktorom vy
vrátil “nepriateľskú propagandu’’na vlastnom prí(Pokračování na straně 6)

pade: je síce pravda, že musel opustiť asi so sied
mimi ďalšími spolupracovníkmi Ústav literatúry na
Slovenskej akadémii vied, ale ako on, tak i ostatní,
dostali iné rovnocenné pracovné zadelenie . . V sku
točnosti sa stal korektorom v jednom nakladatelstve
a žiaden z tých druhých, ku ktorým som patril i ja,
nedostal miesto, ktoré by malo niečo spoločné s
literatúrou, ševčekov prípad bol určený výlučne pre
export. Pre domácu verejnosť boli určené 2 básne,
ktoré zverejnila Pravda, denník slovenskej komuni
stickej strany. V prvej básni si Daňo Okáli, osobný
priateľ Gustava Husáka a komunistický avantgardi
sta z obdobia pred svetovou vojnou, ktorý však v
r. 1951 bol uväznený ako “buržoázny nacionalista”
a viac ako 10 rokov strávil vo väzení, položil otázku,
čo sa má urobiť s kohútom, ktorý si znečisťuje
vlastné hniezdo. Jeho odpoveď znela: vykrútiť krkom.
Kohút je ekvivalent pre české slovo kohout, a kaž
dý vedel, na koho sa tu naráža. V druhej básni líčil
bývalý surealista Rudolf Fábry spokojný život na
Slovensku s nadpisom “Nechajte nás na pokoji” .
Kto? Prirodzene českí zloduchovia — Chartisti.
S. Z.: Okáli je zrejme prípad stroskotaného vizionára: ideológia je mrtva, nech žije nenávisť. Ale
čo tí druhí? Znamená to, že na Slovensku je ochota
"žiť v klamstve” ako to zvyknú vyjadriť českí disi
denti, napodobňujúc Solženicyna?

J. R.: Na Slovensku sa jednoducho rýchlejšie re
zignovalo. Keď začala kampaň proti Charte 77, pý
tali sa ma rôzni známi, čo to celé má za-význam,
keď sa prakticky tak či tak nedá nič dosiahnuť.
V istom zmysle je to správne. Podpis pod Chartou
77 je prevážne akt morálneho protestu, ktorý nemôže
mať žiaden priamy vplyv na dennú politiku diktá
torského režimu. Jiřjí Hájek, bývalý predstaviteľ
Charty 77, ktorý bol v minulosti aj ministrom za
hraničia ČSSR, vyslovil mienku, že Slováci sú rea
listickejší než Češi. Ja by som skôr povedal, že na
Slovensku sú si ľudia viac vedomí rozsahu svojej
bezmocnosti. To je pravá príčina “hladkého” prispô
sobenia sa, nie nejaka morálna menejcennosť. Slo
váci šú národom, ktorý bol takmer neustále pred
metom dejín druhých — to sú naše bežné dejinné
skúsenosti.
S. Z.: Ale k týmto skúsenostiam patrí predsa aj
rok 1968, keď Slováci a Češi spoločne . . .

J. R.: Nepopieram, že boli a sú spoločné črty med
zi Čechmi a Slovákmi. Rozhodne však popieram, žeby
Slováci boli chceli v r. 1968 to isté ako Češi. Sku
točnosť, že Alexander Dubček je Slovák, nevraví nič.
Keď prebiehali v Prahe v plnom prúde diskúsie o
novom modeli, ktorý mal zjednotiť demokraciu a
socializmus, na Slovensku prebiehalo celkom iné ná
rodné hnutie. Išlo o celonárodnú zbierku na stavbu
novej lanovky, ktorá mala navzájom spojiť všetky
turistické strediská vo Vysokých Tatrách. A V tra
dične katolíckej oblasti Oravskej prejavila sa Praž
ská jar hlavne v nadšených prípravách celého oby
vateľstva na oslavu božieho tela. Tamojšie ženy,
a tu neide o žiadne poetické nadnesenie, upratali
uličný asfalt len sa tak ligotal. A miestni funkcio
nári využili ovzdušie slobody na to, aby si nechali
dodatočne pokrstiť svojich potomkov, alebo sa doda
točne nechali zosobášiť v kostole.
S. Z.: Keď Husák pôsobil v Kultúrnom živote, hlá
sal, rovnako ako všetci ostatní: demokratizácia a
federalizácia. Keď sa dostal k moci, zmenil poradie
tohto hesla takto: najprv federalizácia, potom de
mokratizácia -— a zostalo to pri tom "najprv". Ale
čo je to, federalizácia bez demokratizácie?

J. R.: Nezvládnuté dejiny hlásia sa zase k slovu.
V minulom storočí zlyhalo úsilie slovenských vzde
lancov na zaostalosti vidieckeho obyvateľstva a Slo
vensko zostalo zaspatou provinciou Maďarska. Po
tom, v roku 1918, sa Slovensko stalo časťou Česko
slovenskej republiky, do ktorej ale nikdy naozaj, in
tegrované nebolo. Predstavitelia československého od"boja počas druhej svetovej vojny síce Slovákom' se
baurčenie sľúbili, ale po znovuzrodení českosloven-.
skej republiky toto obmedzovali a po Februári 1948
sebaurčenie prakticky zlikvidovali. Teraz majú Slo
váci svoju vládu, ktorá dozerá nato, aby Sovietmi
nastolený systém čo najlepšie fungoval. Vždy to isté:
národ čoby objekt dejín tých druhých; dejiny čoby
národná škola poddanosti. Skúsil som si predstaviť
Švejka v nejakom slovenskom regimente. Bol to ab
surdný pokus.

Snižováni čs. životni úrovně
Alois Rozehnal
h ria d a í úprava cen-v Československu tak porušila dosavadní rovnováhu
čisel, že bylo nutno upravit zároveň i některé důchody sociálního
můampEĚam. čs. federální cenový úřad nařídil zvýšení cen s různými daty
Mjjffl— m fe ihned v den vyhlášení 20. července 1979 u benzínu, a od 23. července
3 B ■ »kterých jiných položek (paliv a energie, poštovních a telefonních
9 M < f i i d ě t s k é h o odívání). Současně vyhlásil zvýšení některých důchodů,
i k š ň i nabylo účinnosti od 1. srpna 1979. 1 tento malý rozdíl 11 dnů byl
HbeŤ % ternu, aby stát vydělal další milióny korun na důchodcích, kteří
1MMMÉE přaRt zvýšené ceny z nezvýšených důchodů. Nadto zvýšení důchodů
nízké při srovnání" se zvýšením cen, takže není správné, že jde
• n q cvn ásí důchodové a cenové hladiny.
2 äC3 ľľš-n'í-t
takového 100%) postiženy zvýšením
‘liMCas/J se podává z těchto cen, jež bylo vysvětleno
takto:
“Preference, znamena
IL. Starobní, invalidní,
■sôp-äé a sirotčí důchody jící uměle snížené ceny
x säScäsdy za výsluhu let ve vztahu ke skutečným
mt JBiff&SujI: o 30 Kčs mě- výrobním nákladům a
i g r v (v turistickém kur normálně kalkulovaným
maloobchodním
cenám,
se 3 US dolary).
3L Xžzke důchody, které představuje ročně 2.315
J h k jK&iým zdrojem příj- mil. Kčs hrazených z pro
= 3 . se zvyšují z 600 Kčs středků státního rozpočtu.
n S S Kčs (z US $ 60 Bylo však zjištěno, že 30%
jam '28$ měsíčně pro jed- takto dotovaného dětského
anfišrce. z 1.100 Kčs na zboží nesloužilo původní
I-SSř Kčs (z US $ 110 na mu poslání, nýbrž zejmé
223) měsíčně pro dvojici. na bylo předmětem výhod
3. Přídavky na děti se ného nákupu zahraničními
zsyšzjE o 50 Kčs (US $ turisty. Naproti tomu pre
5? měsíčně na každé dítě. ferenční výhody nemohli
í . Odstraňuje se ceno- využít ti spotřebitelé z
x š zvýhodnění z maloob- řad dětí, kteří svým vyš
cfn.ľiľf*' cen dětského ším vzrůstem byli odkázá
očfsá.TÍ. toto zvýhodnění ni na trh dospělých, tak
se jřevášž do přídavků na že naši spotřebitelé z uve
sšíe ■
‘Badé právo, 21. čer- dené dotace využívali jen
1.6 miliardy Kčs.’’ RP,
■M
BMLg 1173} .
fis. běsí byly nejvíce (až 23. VII. 1979)

•$
^

C E N T R E — PLAZA
L i. Raarka St. (Chtaatawn)

♦

— R ■ aŕ i'i aa Swaasfon St., Malbourne-CIty

♦ ClffiESiNKENQ: v pandélí až čtvrtek od 7 do 20 bod,,
♦ v pBWk do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
£
¥ nedáli zavřeno.
£
Parkování aut naproti
♦ TĚwmam ¥ i* dbmítxdí
Břeťa a Anna

Z tohoto eskamotérského přehazování hospodář
ských čísel plyne, že ci
zinci vyvezli ročně asi za
% miliardy korun — ne
zákonně proti předpisům
čs. celního zákona z 24.
IV. 1974, č. 44 Sb. Potre
stáni za to nebyli však
čs. celníci, nýbrž rodiče
čs. dětí. Ale zde nejde
o přehazování pomyslných
čísel, ale o skutečné zdra
žení (až o 100%) a hospo
dářský krach, za nějž od
povídá čs. vláda. Ani ma
lé děti nemohou však vě
řit směšnému tvrzení čs.
režimu:
“Zbytek přes 700 milió
nů Kčs se vyvezl mimo
naše území nebo ho využi
li naši dospělí občané
menšího vzrůstu.” (RP,
26. VII. 1979)
Proti nepatrnému zvýše
ní důchodů o 50 Kčs mě
síčně stojí neúměrné zvý
šení paliv a energie o
50%, k němuž bylo podá
no toto vysvětlení:
“Prudký růst cen suro
vin a materiálu, paliv a
energií na světovém trhu
trvá již zhruba 6 let a
zmíněné ceny v některých
případech dosáhly již mno
honásobku dřívějších a dá
le rostou . .. Stoupají i
náklady na těžbu a výro
bu paliv a elektřiny z
vlastních zdrojů. Jen me-

- Když hvězdy svítí, chtěl bych tě m íti..
Má žádosC obecenstva opakuje
eeSK£OCM0TNiaC£ DIVADLO V MELBOURNE
HUDEKNf
V E S ELO H R U

NA TÝ
LO U CE ZELEN Ý
MapsaS: Tdbšs. špilar. Mírovský
M a : J á ra Beneš
V NEDĚL! 23. ZÁŘI 1979 VE 3 HOD. ODP.
POPRVÉ v fis- sokolském národním domě,

497 Queensbeny SL, Norih Melbourne
Venoušku,
Vstupné $ 4.0®, studenti a pensisté $ 2.00
Venoušku .
O přestávkách občerstvení v hořejším sále
Pokladna bude otevřena hodinu před začátkem představení
“Už, už, — už se- všichni blíží ..

TISKÁRNA
MODERN PRINTING CO. PTY. LTD.

tisk, obálky, krabice, kartony, papírnické potřeby
34 Leicester Street, Carlton Sth., 3053

zi náklady na jejich poří
zení a úhradu za množství
odebrané obyvatelstvem
byl rozdíl tří miliard ko
run, který pokračujícím
růstem pořizovacích ná
kladů v sedmé pětiletce
dostoupí více než sedmi
miliard korun ročně. Zmí
něné 3 miliardy korun se
hradily z prostředků stát
ního rozpočtu a nadále se
budou z rozpočtu hradit.
Zvýšení cen bude pokrý
vat pouze přírůstek poři
zovacích nákladů.” (RP,
23. VH. 1979)

Telefonujte o nezávaz. nabídku: 347-3400

Mysleme na chorál!
(K 1050. výročí smríi sv. Václava)
Zdenko Milevský

Není v českém národě tradic starobylejších, vzne
šenějších a posvátnějších nad tradici cyrilometoděj
skou! a svatováclavskou.
O českém knížeti vyprávějí staré legendy (staro
slověnská legenda o sv. Václavu, Crescente fide
Christiana, Gumpoidova, Kristián), dočítáme se o
něm a jeho zavraždění 28. září 929 v e ' Staré Bole
slavi 1 ve starých českých kronikách Kosmově a Da
limilově.
Naše úvahy o dějinách českého národa mohou prá
vem začít dobou, kdy se zrodil první český stát. A
hiedáme-li osobnost, která by tuto dobu symbolisovaia, je to jedině svátý Václav — symbol české
Toto zvýšení cen (za pa státnosti.
liva a energii) postihuje
V polovině 14.. století, hlavně zásluhou Karla IV.,
čs. poplatníky částkou 4 se vzu název koruna česká. Tohoto názvu bylo uží
miliard Kčs, která není váno ooecně doma i za hranicemi po celé věky
uhrazena z rozpočtu. Čs. siavných českých dějin. Otec vlasti nechal zhotovit
důchodci dostali na to ne i novou drahocennou korunu a zajistil ji bullou pa
peže Kiimenta VI. ze dne 6 . května 1346 před zne
patrnou úhradu ve zvýše užitím, případně zcizením. A podle ní dostal i stát,
ní nízkých a jiných důcho který spravoval český král, své jméno. Byl to rov
dů (uvedených shora sub něž Karel IV;, jenž se pokusil o napsání legendy o
1 - 2), ale ostatní poplat sv. Václavovi, a za podklad k ní si zvolil novější le
níci nedostali žádnou ů- gendu ze 13. století začínající slovy: Oriente iam
sole, zatímco jeho legendu nazýváme podle počá
hradu. Čs. režim tvrdí, že tečních jejích slov: Crescente religione Christiana,
penzijní zvýšení si vyžádá a je zachována v Liber viaticus Jana ze Středy.
1.7 miliardy korun., ale o Svatý Václav byl ceiým národem záhy po své smrti
zbytku 2.3 miliardy raději pokládán za ochránce českého národa, noster patronus je již jmenován v homiliáři Opatovickém. K ně
mlčí.
m u jako hiavními] prostředníku, zástupci a plnomocU mnoha aut se presta nému vysianci kmene českého u trůnu božího, se
nou točit kola. neboť ne obracely po deset staletí myšlenky našich předků,
zejména ve chvílích, kdy se přispění nebes a jejich
bude na benzin (1 litr za mravní sankce dovolával ohrožený zájem státní ne
6 - 7.50 Kčs). Auto se však bo národní.
Zřejmým důkazem úcty k němu je chorál Svatý
může odnaučit jezdit ale
dítě se musí učit choďří. Václave, jenž pochází z doby románské, a je skvo:stem naší literatury. Byl zpíván jako státní a národ
Lépe se však utahuje ře ní hymna při příležitostech, určujících příští osudy
men chudému než tlusté země, při přijetí krále Zikmunda v Jihlavě, při volbě
mu, jak se podává z to Jiřího z Poděbrad za českého krále i při volbě Fer
dinanda I.
hoto vysvětlení:
Přesné datum prohlášení knížete Václava za svá
“Zvýšením přídavků na tého neznáme, jelikož až od pontifikátu papeže Ale
děti o 50 Kčs měsíčně na xandra m . (1159-1181) se stala kanonisace výlučným
jedno dítě (800 Kčs roč právem svaté Stolice, zatímco předtím bylo o ní po
necháno rozhodovali biskupům příslušných diecésí.
ně) se ročně vyplatí v té 0 tom, že však svátým prohlášen byl, svědčí doklad
to formě společenské po ve skvostném rukopisu sakramentáře z doby Otty
moci rodinám s dětmi m ., který byl korunován za římského krále v Cá
dalších 2.609 miliónů ko chách roku 983. Rukopis tohoto sakramentáře je cho
ván v knihovně veronské kapituly a v něm nalé
run. Čísla tedy prokazují, záme v připojeném kalendáři slavených svátků zá
že v souhrnu se dostane pis: 331. kal. octobris Sancti Vuenkizlai martyris.
do rodin s dětmi víc pe Není tedy pochybnosti, že již za svátého Wolfganga
něz ze společenských pro byla kanonisace svátého Václava řádně provedena,
středků, než dostávaly v svědčí o ní i to, že jeho ostatky byly vkládány do
oltářů při jejich konsekraci (v kostele sv. Ondřeje
levnějším dětském zboží. na Starém Městě pražském biskupem Danielem 19.
“Počítání v průměru je 11. 1165), že byly k jeho cti zakládány četné kostely
však někdy ošemetné a (Prosek u Prahy r. 972, Brodek u Všerub r. 1140).
S postavou sv. Václava se setkáváme na mincích
ne vždy vysvětlením pro
každého. Ale ponechme a pečetích, z nichž nejstarší pochází z r. 1141. I
Karlova universita užívá pečeti z roku 1350, na níž
stranou osobní přístupy k je zobrazen sv. Václav, pečeti z r. 1320 užívá P ra
přijaté úpravě. Opatření ha, pečetí s obrazem sv. Václava užívají i jiná mésta
jsou nutná a platí. Jednou (Choceň, Volyně, Královské Vinohrady).
. z příčin přebytečných ná Roku 1678 byla postavena na Koňském trhu socha
Václava od J. J. Bendla, u níž sloužil arcibiskup
kupů dětského zboží byla sv.
Alois Josef Schrenk 19. března 1848 mši svátou pro
také nešetrnost až rozha poselstvo odcházející do Vídně, a 11. června 1848
zování. Mnozí rodiče ne Jan Arnold o Slovanském sjezdu před vypuknutím
museli hledět na cenu dět svatodušních bouří. Od těchto slavností dostalo ná
ského zboží a někdy kupo městí jméno Václavské a dnes mu vévodí Myslbekova socha sv. Václava, jíž se dostalo přednosti před
vali věci neuváženě.” sochou Schnirchovou. Zvláštní pozornosti si zaslouží
(RP, 26. VII, 1979)
1 vinařský sloup s Bendlovou sochou sv. Václava,
(Pokračování na str. 10) I
(Pokračování na str. 8)
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Mysleme na chorál!
(Pokračování *e strany 4;
přílohu Zlaté Prahy. Doprovázel A. Dvořáka při je
ho první návštěvě Londýna a oba byli hoštěni slán
ským rodákem V. H. Zavrtalem, londýnským diri
gentem a výborným hudebníkem,
malíř a grafik Petr Diliinger.
• Slovenský pedagog Martin Teodor Kľačko se na
rodil 17. 9. 1854 a o pětačtyřicet let později český
• 18. 9. 1814 se narodil Michal Chlebák, který v
padesátých létech minulého století patřil k stálým
beletristickým přispěvatelům Katolických novin. Jako
katolický duchovní, naposledy děkan a školní inspek
tor v' Starej Ľubovni, vybíral ke svým povídkám ná
boženské motivy.
• 18. 9. 1879 se narodil v Praze Vojtěch Suk, český
lékař, antropolog a etnograf, který se stal profeso
rem brněnské university. Je autorem světově pře
kládané knihy Divoši ve střední Evropě.
• Český malíř a grafik Josef Jambor zemřel 18.
9, 1964. Ke svým obrazům byl v poslední době inspi
rován hlavně českomoravskou vysočinou, z níž po
cházel rodem.
• Jeden z nejvýznamnějších pracovníků hurbanovského povstání, který se po něm mnoho let skrýval v
Cechách jako železničář, publicista Daniel Jaroslav
Bórik se narodil 22. 9. 1814 v Sobotišti.
• 22. 9. 1904 se narodil v Třebíči historik Jaroslav
Charvát a o pět let později hudební skladatel Vác
lav Dobiáš, z jehož díla je nejznámější kantáta čes
koslovenská polka, mužský sbor Gospodine, pomiluj
ny a písňový cyklus Sny.
• Nákladem společnosti krajinského musea v Kralu
pech nad Vltavou vyšel r. 1835 pamětní spisek, jehož
obsahem je jednak životopis Antonína Strnada z
pera Schustrova, jednak článek profesora antropolo
gie UK Jiřího Malého “Pátrání po ostatcích rektora
a profesora Karlovy university Antonína Strnada,
zemřelého r. 1799 v Sázené a pohřbeného na hřbito
vě v Chržíně u Velvar’’. Jméno Antonína Strnada
nebylo neznámé starším českým literárním histori
kům, o čemž se snadno přesvědčíme v Rybičkově
knize Přední křisitelé národa českého či v knize
Vácslava Zeleného Život Josefa Jungmanna. V obou
se tito spisovatelé shodují v úsudku, že Antonín Strnad
byl nejen znamenitý učenec, ale také nadšený vla
stenec, který s ostatními profesory českého původu,
zvláště se svými tehdejšími spolubratry jesuity, Cornovou a Vydrou, působil blahodárně na vlastenecké
smýšlení svých posluchačů. Vácslav Zelený oceňuje
zásluhy Strnadovy připomíná, že po zrušení jesuit
ského řádu se vrátil do stavu světského a oženil se
"ač nepřestal nikdy jevíti smýšlení rozhodně kato
lického’’. Antonín Strnad napsal již r. 1780 latinsky
obranu své mateřštiny a nazval ji De linguage bohemicae gloria. R. 1792 vychází tento spisek na
českém, chudičkém tehdy trhu, s názvem Sláva a
výbornost jazyka českého. Předložená od Jana Rulíka. Na tiskový omyl — místo předložená mělo být
správně přeložená — upozornil svědomitý a spolehli
vý bibliograf František Doucha ve svém Knihopisném
slovníku česko-slovenském, který vyšel r. 1865 v P ra
ze. Když Zelený vypočítával básníky, kteří vzpome
nuli Strnadových zásluh, ušlo mu, že ještě za života
tohoto učence se mu dostalo vzácného uznání v Puchmajerových Nových básních z r. 1798, do nichž při
spěl celkem neznámý básník Antonín Pavlovský
“ódou na důstojného pána, pana Antonína Strnada’’,
kterou ukončil slovy: “Nechť se, čím chce vychlubuje, nepocítí, co je čest, kdo své vlasti nemiluje.
Čechem býti sláva jest!” Na pomníku Antonína
Strnada na chržínském hřbitově hlásá jeho slávu
empirový pomníček s nápisem: Odlehčení v nemoci
hledaje věčné odpočinutí nalezl tuto 23. září 1799
Pan Antonín Strnad, královský hvězdář a učitel na
vysokých školách pražských, rozličných učených spo
lečností oud, horlivý křesťan, laskavý manžel, otec
pečlivý a pravý vlastenec, narozený v Náchodě 14.
srpna 1746. Na důkaz lásky postavit dala manželka’’.
Ze života Strnadova možno vyzdvihnout ještě dvě
závažné podrobnosti: jeho obzvláštní zásluhu o znovuzřízení památného orloje na Staroměstské radnici
v létech 1787-1791 a jeho mimořádnou účast na za
ložení České společnosti nauk r. 1784. Když r. 1791
navštívil císař Leopold II. její slavnostní schůzi,
památnou projevem J. Dobrovského, proslovil na ní
Strnad přednášku O typu zatmění v r. 1793.
(Pokračováni na str. 10)

(Pokračování se str. 5)
který stoji v Praze oa r. 1846 p n nároží křižovnicseno kostela sv. Františka. Nejstarši sochou tohoto
svecce je však gotická socha, jež byia zhotovena
roku 1375 Jindřichem Pantéřem, synovcem Petra Pariere, který v létech 1362-1364 vyDudoval svatovác
lavskou kapu v chrämé svátého Vita, v niž je tato
socna umístěna od roku 1912.
oe málo míst, a v našich zemích sotva druhé, kde
oy se tisicneta aucnovm a statni tramce vazma s
tak silným výrazným zážitkem, kcie oy oyia zhmot
něna ao tak pusooiveno výtvarného ona jako v
této kapu. itapie koiem hroou zemského patrona z
přemyslovského roau, střežici přistup do komory s
českými panovnickými odznaky, schránka svátosti
kateuraiy. a aéjište historických ODřaau, je v těie
katearaiy uzavřena jaso její zvláštni jäaro. A tato
ikapte maiem vzaia za sve v husitských Douřicn, kay
fanatickou nenávisti pooouřeny uav ji chtéi zoořit,
poaoone jako zoořn kosteiy a paiace na Vyšehradě,
v té aooé dovolávají se katonci sv. Václava jako
svého straníka a pomocníka prou ditu revoluce, pí
seň svatuvaciavska zaznívá jako jejich Dojovná hym
na, jez ochraňuje zemsky pokiaa.
tram ce svatovaciavska data podnět k vynikají
cím maioám našich malířů (.Mhle veiisiavova, scho
diště hlavni věže Karlštejna, Skřeta, Mánes, chrám
sv. Mikuláše na Male Straně), k dílům historiku 1
literárních a uměleckých (M. Saiius, fí. IViayer, Vi.
romek, j. Kaiousek, J. Pekař, O. Králík, J. Cibul
ka), spisovatelů (Daniel Adam z Veleslavína, G. Dobner, B. Blabm), básníků (Vavák, Vrchlický, Salda,
Zahradníček) i dramatiku (M. Saiius, S. Lom). Nelze
pominout ani řezbářství (Křivoklát) a rytectví (brakteáty Vladislava H., dukáty sv. Václava).
Mečem sv. Václava byli pasováni rytíři Svato
václavští od doby Václava II., který 3. června 1297
založil klášter na Zbraslavi, přičemž pasoval na ry
tíře 240 pánů a šlechticů z Čech a jiných zemí.
Reči české, jazykem svatováclavským nazývané,
byla věnována zvláštní péče v dobách, kdy nebylo
v Cechách dosti duchovenstva a vzdělaných mužů,
v Svatováclavském semináři z roku 1559, o její si
ření se pričiňovalo v době obrozenské Dědictví svá
tého Václava, jež vzniklo na radu P. Matěje Václava
steyera z oakazu jeho matky, a jehož účelem bylo
Dezpiatne rozšiřování náboženských česky tištěných
knih (český kancionál, Bible zvaná Svatováclavská).
vzpomeňme s jako úctou a slávou byly vítány sva
továclavské korunovační klenoty v srpnu 1791 před
'korunovací Leopolda II. Pro jejich vyzdvižení byla
určena zvláštní deputace, jež je 4. srpna 1791 pře
vzala z rukou nejvyššího dvorského komorníka kní
žete Rosenberka. Klenoty byly převáženy ve zvláštní
;truhle na voze taženém šestispřežením a doprovázeny
čestnou stráží a stavovskou deputocí. Všude byl prů
vod vítán hlaholem kostelních zvonů a deputacemi
měšťanstva. Korunovačním klenotům se poklonily
slavnostní průvody, do nichž se shromáždili kněží,
členové místních rad, cechy, zástupy školních, dětí
a obyvatelstva. Vzpomeňme s jakou slávou a úctou
byly vítány, odvezené do Vídně před válkou s Prus
kem, v srpnu 1867. Vlak s klenoty, jež přivážela
deputace vedená dr. Brauenerem, měl projeti Mora
vou a Čechami v noci, aby se zabránilo demonstratívnímu jejich vítání. Po celé Moravě i Čechách
vzplály ohně na návrších, deputace na nádražích
vítaly vlak je přivážející, a davy lidu. A tu opét
zaznívala stará píseň svatováclavská, vítající v ko
runě svatováclavské slib a znak nepromlčené stát
nosti a národní suverenity. Tento chorál tlumočil
celému světu k jak velkolepé symbolice vyrostla
během věků v zemi české úcta k sv. Václavovi.
Důvěra, jakou měli Čechové v ochranu sv. Václava,
byla patrná i na začátku první světové války, kdy
Česká družina obdržela od moskevských Čechů pra
por se svatováclavskou korunou a znaky zemí koruny
Svatováclavské a Slovenska. Roku 1916 byla Česká
družina rozšířena na dva prapory a přejmenována
na 1. československý střelecký pluk sv. Václava. Plu
kem tohoto jména přestal být a nazván plukem
“mistra Jana Husí” po jeho návštěvě a domluvě
profesora Masaryka v Berezně.
Za první republiky se však dostalo sv. Václavovi
pocty tím, že první čs. zlaté dukáty byly raženy
s jeho obrazem na líci a nápisem dokola: “Nedej
zahynouti nám i budoucím’’, na rubu jich je malý
znak republiky Československé s nápisem “Republika
Československá” .
Zásluha Václavova o zrovnoprávnění národa čes
kého s národy západní Evropy může stačit již i těm,
kteří chtějí oslavovat jen knížete Václava. Každý
Čech bez rozdílu náboženského vyznání však pociťu

je, že ve sv. Václavovi nám dějiny vytvořily posta
vu tak mocného duchovního významu, že přerůstá
rámec zájmu pouze církevně-náboženského. Čech
bez rozdílu nemůže nesklonit hlavu v úctě před tra
dicí, jež po tak dlouhé věky byla, a dosud býti ne
přestala, posilou a útěchou našim předkům ve dnech
radosti a bolesti, a jež byla současně projevem kul
turního osamostatnění národa.
K miléniovým oslavám výročí úmrtí sv. Václava
napsal český historik Josef Pekař pozoruhodnou stu
dii Svatý Václav pro Svatováclavský sborník, na Ná
rodním divadle byla uvedena premiéra divadelní hry
Stanislava Loma Svatý Václav, již tehdy knižně
vydalo Aventinum v Obzinově úpravě. Milénium in
spirovalo i film o svátém Václavovi se Zdeňkem Ště
pánkem v hlavní roli. Zatímco v těchto jubilejních
dnech se dostalo svatováclavské tradici nejvyšších
vojenských poct čs. armády Sokol odřekl na nich
účast a pražský primátor dr. Basa pronesl “pa
m átná” slova: “Český národ sv. Václava nepotře
buje, náš stát má pevné spojenecké smlouvy.” A
neuplynulo ani deset let a došlo k národní katastrofě.
Spojenecké smlouvy selhaly. A v těchto pohnutých
dobách píše komunistický básník František Halas
svou báseň Praze, již končí slovy:
Myslete na chorál,
malověrní,
myslete na chorál !
Hodiny zkoušek a otřesů upevnily naše češství, pro
hloubily je ve smyslu plemenném i jazykovém, ze
měpisném i dějinně tradičním, státně politickém
i nábožensky mravním. Zahrnuly srdce nás všech
jistotou, že každý jednotlivec může dojít dokonalého
naplnění svého osudu a poslání pouze v národnosti
o skrze národnost. Tu však je nutno si též uvědomit,
na jakém podkladě jsme k tomuto poznání došli, ja
ké byly národní tradice, z nichž vyplynulo. Bylo nám
vštěpováno v paměť, že státy jsou udržovány těmi
ideály, z nich vzešly. Nelze nijak popřít, že náš
český stát a naše česká státnost má své kořeny
od počátku svého bytí v tradici svatováclavské, •na
niž navázal Karel IV., a již nepopírali ani Habsbur
kové.
Dnes opět žije naše generace v době, jež nemá v
nošich dějinách obdoby, v době úpadku mravního
a náboženského, v době, v níž materialismus vítězí
nad principy etickými. Jsou pošlapávány staré tra
dice, náboženská lhostejnost hlavně u inteligence jest
až zarážející. Svatý Václav, jak jeho krátký život
a ještě kratší vláda dokazují, dával přednost etickým
zásadám před hrubou mocí, jež je dnes ztotožněním
pravdy. Kantův kategorický imperativ je v dnešní
době obracen v niveč právě tak jako mravní hodno
ty, jež byly ctnostmi našich předků, jimž byly ochra
nou proti hrubému násilí a útlaku. Útěk od národu
posvátných tradic, útěk od náboženství oslabil naše
síly i naši odolnost čelit brutalitě dnešního světa a
jeho zhoubným ideologiím, usnadnil jejich výboje na
celém světě. Náboženství je dnes v Československu
pronásledováno proto, že bylo ochranným válem pro
ti rozpínavosti materialismu, jelikož bylo zdrojem
etických zásad. Náš historický útěk od tradice cy
rilometodějské a svatováclavské je jednou z příčin
dnešního našeho exilu, příčinou československé po
roby. Je dnes jediný lék, jímž se dá léčit dnešní chao
tický svět: moudrost a filosofie našich předků.
Na škole v šumavském městečku Zádově jsem četl
starý nápis: “Počátek moudrosti je bázeň boží.” Z
této filosofie vzešla i naše starobylá a posvátná tra
dice svatováclavská.

L . & G. P erg l
odborníci v optice
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Svatopluk Karásek: Řekni ďáblovi Ne! (Šafrán, Uppsala, 1979)

Nedej zah/nouti. . .

Biblicky protest
Je to čtvrtá deska uppsalského vydavatelství, které vede Jiří Pallas se zpě
vákem Jaroslavem Hutkou, o jehož desce jsem před nedávném referoval. (O
první, "Zakázaní zpěváci druhé kultury", a druhé, "Zeměměřič” Vlasty Třešňáka povím* příležitostně.) A "Šafrán’'' chystá další, mezi nimi i nahrávku Havlo
vy "Audience'’ — jedním ze dvou herců je Pavel Landovský —, druhou desku
s Hutkovými protestními songy, složenými už v exilu, a Seifertovy "Vzpomín
ky’', interpretované! Vlastou Chramostovou. Úctyhodný program, ještě úctyhod
nější práce. V ýsledek: bezvadné nahrávky songů českého "undergroundu".
Opravdu, měli byste tuto nezistnou práci koupí děs< k podpořit. Jsem přesvědčen; že nebudete litovat.

Svatopluk Karásek je
evangelický kněz. Lépe
řečeno jím byl. Poté, co
podepsal Chartu 77 se na
něj režim dopálil a koneč
ně mu zakázal kněžské po
volání vykonávat. Svato
pluk Karásek zpíval. Zpí
val své písničky a zpíval
takové, že zdravému jád
ru strany zalézaly za neh
ty. I poslali dráby-estébáky, a ti milého kněze za
vřeli na Pankrác. To byl
pro Karáska "vzácný” zá
žitek, tahleta vazba. Po
znal tísně politického věz
ně, strachy, úzkosti. Ale i
naději a radost. O tom
všem také zpívá. Přede
vším však o Bohu. “Být
slušný občan, nemít potí
že, mlčet a kývat i proti
svému svědomí a na dru
hé straně být slušný kře
sťan, jít si v novém zim
níku poslechnout kázání a
po neděli se nezávazně
ztratit v proudu.” Toto
nebezpečí neangažovanosti
pro člověka v diktatuře
viděl v kázání, které pro-

nesl 30. 3. 75 a v němž
dokazoval, že nepůjde už
žít na dvě strany. Kará
sek zvolil tu cestu příměj
ší. O tom svědčí texty je
ho písní na desce.
Motiv nežít se lží, při
znat barvu i za cenu křiv
dy a úkoru se vrací v Ka
ráskových písních dost
často, zvláště výrazně v
té, kterou nazval “Vy silní
ve víře” . V obhajobě, kte
rou si napsal 1976 v kri
minále, aniž ji mohl před
nést, ji komentuje:
“ . ..ř í k á všem horlivcům, žvanilům,
všem
hrdým vyznavačům, že až
v době strádání, v době
skutečného pronásledová
ní se vyjeví jejich pravá
podstata, že až skutečný
fyzický strach, před kte
rým není nikdo z nás na
trvalo ochráněn, sprubuje
jejich nynější — a tím nic
nestojící horlivost.’’
Karásek je kněz a není
proto divu, že parafrázuje
většinou — i v právě uve
dené písni — příběhy z

ŘEZNÍKŮV SYN
Jaroslav Hutka
A ták mě občas napadá, jestli krása a kouzlo
Evropy není vlastně jen krása podzimu. Sklizené
plody a barevné okouzlující umírám. Svoboda se
stává běžným způsobem existence a vládní rutiny
a není už ztotožňována s vlastním bytím a měřena
ochotou položit za ni život.
“A stalo by se tolik, kdyby se dostali k moci ko
munisti?” ptal se mě jeden bezvadný holandský
kamarád.
“Nebylo by už cesty zpět a pokud byste si znovu
vybojovali návrat ke svobodě, už byste byli někým
jiným, už byste to nebyli vy. Kupříkladu já jsem
teď v Holandsku, zpěvák v cizí zemi a s cizím
publikem.’’
“Tady máš svobodu. Tutéž možnost jsme dali čilanům. Ale pro mě Američani nebo Rusové, obě jsou
to velmoci a žádný rozdíl nevidím.”
“Já rozdíl vidím. Ale nejsme ani v Americe, ani
v Rusku. Jsm e v Evropě a ta má svůj způsob života
a tím ještě stále žije a to je nutno hájit.’’ Začali
jsme si povídat o Evropě, o Holandsku, o historii,
o zvycích. Seděli jsme na tlustém koberci, marnili
čas a mluvili jak mluví celá Evropa. Večer se lidé
scházejí, aby hledali svou minulost a motiv a ob
sah všech hovorů je jen a jen vzpomínání. Budouc
nost jako by nebyla, ale historie je v každém do
mě, v každé ulici, v každém zákrutu silnice, v kaž
dém zvlnění krajiny, v každém jménu. Neuvěřitelné
bohatství minulosti, jemné a zvláštní, nepochopitel
né a krásné, tragické a bolestné. Evropa v úžasu
nahlíží a prožívá svou bývalost, svůj smutek nad

bible, povýtce z Nového
zákona. Jeho parafráze
nemají však onu biblickou
přísnost, jsou lidské, roz
hodně dnešní, a to hlavně
formou. Jako příklad: po
čáteční sloky z “Kázání o
svatbě v Káni galilejské:
Když Ježíš šel přes tu
Judskou zem
druhým svým věrným řek’
pojďte jdem
dnes v Káni je svatba
bude tam i máti má
dnes je v Káni svatba
tak tam jdem.
Svatby té veselý ruch a
rej
nocí zní přes celou Galilej
Máti volá na syna
zůstali jsme bez vína
a to by byl svatby konec
zlej.
Píseň chce vzít strach
ze smrti, kterou předsta
vuje jako vstup na hosti
nu, na níž Bůh podává
nejlepší víno nakonec. Ně
která čísla desky jsou
jen a jen rýmované a zpí
vané kázání (“Podoben
ství o zrnu a koukolu” ,

“Jak stromy volily krá
le’’, “Proroctví o přícho
du Mesiáše”), jiné písně,
jako třeba ta citovaná o
svatbě v Káni, jenom ná
božensky a mravoučně vy
znívají. Sem patří “Ná
vštěva v pekle” , v níž zpě
vák vypráví svůj sen, že
je po smrti a neví, zda se
dostal do pekla či do ne
be. Setkává se s Ježíšem
a svěřuje se mu s problé
mem:
“Mistře já jsem trochu
naštvaný
jak je to tady všechno
srovnaný
Dyť jeden za pravdu
trpěl a věděl proč a zač
a druhej po ní šlapal a ve
svých dnech byl jenom
sráč.
Snad někoho u kněze
překvapí tak silné slovo.
Karásek však v textech
hovoří k lidem, k prostým
občanům, kteří si sami
obvykle neberou před pu
su ubrousek. Hledá jím
kontakt, neužívá vulgarit,
aby šokoval nebo na sebe
upozornil, získává jimi
kontakt k publiku, které
asi nemluví jinak. Jsem
přesvědčen, že posluchači
porozumějí závěru “Kázá
ní o zkáze Sodomy a Gomorry’’: “I v tomto mě
stě hledá Bůh aspoň těch
deset — nenajde-li, pak je
(Pokračování na str. 8)

Pavel Javor
Moře křivd a utrpení, rány morové,
jdou tou nejkrásnější zemí světa
v zamyšleném září, koncem léta,
svátý Václave —
Ani vypovědět nelze,
jak trpí Tvůj lid.
Ty jsi jeho orodovník,
naděje i štít.
O Tvou jasnou přilbu rozrážel se
nepřátelský šik.
Spíše úsměvem a božím slovem
nežli kopím, sudlicí a kovem
znal jsi vítězit.
Vida, jak se nepřátelé tísní
u Tvých prostých vrat,
vycházel jsi beze zbraně a s písní
brány otvírat —
Jasná žita šuměla Tvou zemí,
rděl se vinohrad.
Jak se štípí štěp a lýko víže,
učil jsi svůj lid, sám selský kníže,
a lid Tě měl rád.
Pod Tvým vlídným slovem smutné duše
rázem okřály,
jako bys ty chudé, opuštěné
balil do* šály.
Slyš, jak Tvůj lid opuštěný sténá,
jak se cizák rve
o kus Tvéhd zrazeného věna,
svátý Václave I
Všemi opuštěná perla ticha
vprostřed rodných skal,
vzrušeně a horce země dýchá,
Ty jsi její balzám, lék na její žal —

■!

Kdo tu zemi vysvobodí, kdo ji uchová?
Kéž se změní v bojovníky vojska
duchová !
Srdce máme ustýskaná, oči od krve,
doma se i skály hroutí,
nedej, nedej zahynouti, svátý Václave !
Ze sbírky Země křižovaná

neschopností zastavit čas a hlouběji se do něj po- každej v Evropě, co dál. Ještě do nedávna jsem byl
ložit a dozvědět se ho celý jako podivnou mnoha- přesvědčen, že jako národ už nemáme žádné pokořenovou báseň o kráse a velikosti lidského žití a jitko mimo zplošťujícího se jazyka. Všechny naše
umírání.
národní symboly ztratily vůní a jelikož neoslovily
“Stejská se mi po Americe,’’ povídám. Krb tiše mladou generaci, staly se prázdnou veteši která
plápolal a rozsvětloval v temné místnosti jemné má nanejvýš co vyčítat svým bývalým nositelům, že
odlesky starobylého cínového a měděného nádobí.
je neudělali přitažlivými a srozumitelnými Ale v
“Co máš pořád s Amerikou? Velká auta, coca cola, dotyku s: tímto světem cítím, že jakési národní vlast
hamburgry, Hollywood a mrakodrapy. Snad bys tam nictví máme. Je to nepředatelná zkušenost, která je
pouze nám vzájemně hluboce srozumitelná. Ale stej
nechtěl žít?”
“Byls tam někdy?”
ně. Před dvěma měsíci jsme seděli vzádu za regály
“Mám Američanů po krk, když je vidím tady. českého řeznictví v Chicagu a povídali si. Jeden
Projedou celou Evropu za čtrnáct dní a myslí, že návratný turista vyprávěl o korupci podvodech a
protekcích v Československu a o tom. jak vlastně
něco viděli.”
“Americký turista v Evropě a Amerika jsou dvě tam lze celkem dobře žít. když ví člověk jak na to.
Pak se obrátil k řezníkovu synovi, který se právě
různé věci.”
“Já rozdíl nevidím.” A začal si cpát dýmku pra vrátil z americké dobrovolné vojny.
“Ale kdyby byla válka, tak bys proti nám nestří
dávného tvaru tabákem, na kterém byl vytištěn
lel, že ne?”
starý letopočet.
“Střílel,” odpověděl s přesvědčivou lehkostí, “vy
“V Holandsku si většina lidí plete Československo
s Jugoslávií, ale v Americe dokonce i čínský vrch jste podvodnici a já vím zač bojuju.”
ní nebo černoch v New Orleans věděl, kde to je a
Všude po Americe je cítit, že svoboda je ideou,
co je hlavní město. Na rozdíl od unavené Evropy která je stále dráždivá a živá, neideologieká a o
se Američani o svět zajímají. V Evropě znají Česko přes držku. V Evropě člověk hledá zatěsnění v de
slovensko jen Němci.”
tailu, v zakončení, v učení, v histori, v panovníkovi.
“Němce nech bejt. Rozbili Rotterdam a okupovali Východ Evropy upírá očí ke svobodě minulé. Západ
nás.”
se soustřeďuje na své historicko-sociální vymezení.
“Američani vás zase osvobodili.”
Evropansťrí znamená krásné nebo kruté poddanství.
“Ale bombardovali taky.”
Za Atlantikem jdou lidé naivně divokou a širokou
“Nalej mi,” uzavřel jsem toto téma. Přítel vy krajinou s pocitem, že když budou bránit svobodu,
táhl skleničky, které znám ze středověkých holand budou bránit sebe a ne pouze jen nesrozumitelné
ských obrazů, a nalil pití. které se i tehdy nalévalo. klenutí gotických kostelů s barokními oltáři. My se
Chutnalo hořce i sladce, jemně i drsně.
jim za to můžeme posmívat, ale oni, pokud nás
Kdybych se býval narodil na západní straně Evro vůbec uslyší, jen udiveně zakroutí hlavou a půjdou
py, byl bych podobný svému příteli nebo bych stu si dál svou cestou, neboť na ní mají ještě mnohé
doval Marxe. Měl jsem štěstí. Jenom nevím, jako činění.
!
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Biblický protest

MILUŠKA ŠIMKOVÁ

připravuje
na neděli 14. října 19 i9 ve 3 hod.
I. HUDEBNÍ ODPOLEDNE

se sólisty Australské opery
v Beveriey Room,
124 Princes Highway, Koragah, NSW.
(Dudova St. George Leagues (hub)
DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE

je možno říci o nenápadném a obětavém sydneyském
Krajanovi, jehož mnozi znají jako varhaní sa při cesKych oohosiužoách aneoo jako vedoucího pěveckého
sooru Spoiku Sv. váciava. íe n vystupuje pod výstiž
ným nazvem “Plejády'’ a je to především zásiuhou
našeho přítele, že se tento komorni shoř vypraco
val od skromných začátků, kdy dostal název “AOiečko” , k dnešním úspěchům na celostátních soutěžích.
Xy nejsou obvykle příliš publikovány, jak již vypíyva
z povahy věci, nemluvě o častých zájezdech do Canberry a o vystupování sboru při nejrozmanitéjšich
příležitostech v Sydney a vůbec již nemluvě o te
soustavné, drobné a trpělivé práci při nacvičováni a
organizováni, která je v pozadí vši této čmncsti a
nesporných úspěchů. O ty se spravedlivě děn se
svými spolupracovníky, tj. plejádami paní Jarmilou
Caxoll, Drahuší Divíškovou, svou choti Betty a dce
rou Helenkou.
O co se však s nikým neděsí, je jeho velká práce,
kterou v současné dooě Kuna p n získavam do
kumentace o produkcích Janáčkovy naony v Austrá
lii od historických začátků někdy ve dvacátých letecn.
Protože sám potřebuje pro nácvik písni notový ma
terial, vešel ve styk s Moravským museem v Brně,
ktere na oplátku projevuo prám o Tiskáni dokumen
tárního materiálu o Janáčkové huaoé v zemi uík
exotické jako je Austrálie. Geniámi skiadatei jisté
netušil, za ktere až hranice a do kterých končin je
ho méiodie proniknou, a náš přítel oéiá zásiuznou
práci, když pomáhá tyto hranice zakreslit na mapě
světa.
Množství materiálu, který se mu postupně podarno
soustředit, je úctyhodné diky pochopem archivaru a
knihovníků Sydneyskě opery, Musiča Yiva, ABC a
jiných institucí, hudebních kritiků různých austral
ských novin a všech, kteří při tomto posláni dove
dou přiložit ruku k dílu. Odbornici v Moravskem mu
seu, které je centrem bádání o dílu Mistra Leoše
Janáčka, budou tak moci dopsat australskou kapitolu
jeho hudby způsobem velice kompetentním- jméno
našeho australského příteie přitom sotva mise uve
deno a proto je raději povíme sami. Je jm Karel
Šindelář.
Náš přítel má svou osobní vzpomínku na Mistra
Leoše Janáčka, která nás přenáší do Brna někdy
kolem roku 1926, tj. v době, kdy se jeho hudba právě
dostávala na světové forum i zde v Austrálii. Malý
Karel Šindelář měl v té době zcela odlišné starosti a
zájmy než-li dnes a hrál tedy jednou v brněnských Lužánkách se svými kamarády v parku jinak tam zaká
zaný fotbal. Jim odkopnutý míč šel z hřiště směrem na
lavičku, kde seděl starší pán a kouřil klidně doutník.
Míč mu jej vyrazil z ruky, pro malého adepta kopané
s tím následkem, že tento pán vstal a bez zbyteč
ných slov dal autorovi této akce mírný pohlavek. Hra
byla na chvíli přerušena a před jejím pokračováním
po tétoí technické přestávce mohli lépe informovaní
spoluhráči povědět svému kamarádovi, sotva se dá
říci pro útěchu, ale spíše pro zdůraznění významu
tohoto malého zástoje: “To byl pan doktor Janáček”.
Jako dovětek pak říkám také za ostatní spoluhráče
v Sydney: Jak šťastná to hlava, jíž se dotkla tak
požehnaná ruka, byť to bylo něco jiného než pohla
zení. Pan šindelář t 0‘ s podobnými rozpaky jako kdysi
na hřišti v Lužánkách přijímá, ale jen z toho důvodu,
že to byl pohlavek zcela odlišného rázu než třeba
za prospěch v hudebních vědách. Protože kdyby prý
to bylo pokárání za nedostatky v hudebních znalo
stech, mohli bý někteří jazykové tvrdit, že mu ne
mohl pomoci ani sám Mistr Janáček.
Jan Jirásek
KRAJANY VE WOLLONGONGU A V NEWCASTLE

upozorňujeme, že české etnické vysílání se automatic
ky přenáší také na těchto místních pobočkách sta
nice 2EA:
Wollongoňg 1485 kHz
Newcastle 1584 kHz
Vysílací doba je každou neděli večer od 8.15 do
9.15 p. m. (Českému vysílání předchází pořad pro
indické posluchače).

17. 9. 1979

(Pokračováni se str. 7;
všechno v prděli . . . ” spí
še, než kdyby myšlenku
vyslovil filozofickou úva
hou.
Ostrým, nesalónním obratem zakončuje i jedi
nou píseň naprosto nená
boženskou,
“Pavouci”.
Vtip, který z těchto veršů
čiší, je v nejlepší tradici
lidových bajek:
“A jak se sejdou mouchy
dvě tři
hned už pavouk něco větří,
hele toho padoucha
zase nás už poslouchá.
Ted’ má asi zálusk na mě
jak se tváří nenápadně
jako ve tmě kometa
furt se kolem vometá.
Je tedy docela stylové,
když závěrečná sloka zni:

“Dostat se z toho domečku
jenž je z nití na zadečku
to už mouše trvá déle
musí mít kliku z prdele.
Docela
nenábožensky
začíná také píseň “ženský
sou fajnový”. Karásek tu
zpracovává dojmy z pan
krácké věznice:
. . co
jsem byl v base od té do
by vím — že ženský ty
sou fajnový” . Nejen se
xuální nouzi mezi chlapy
v teplácích, v níž vidí “ve
snu všechno krajkový” ,
ale hlavně svůj vztah k
manželce:
“Co doma já žačal jsem
se bát
vtom má žena píše, že
bude při mně stát
jak ty řádky jen dovedou
hřát

Setkání se
Sir Charles Mackerrasem
Milovníci operní hudby v Sydney a zvláště ti, kteří
mají rádi Janáčkovy opery, prožívali v posledních
týdnech svátek, který vyvrcholil na závěrečném před
staveni “Její pastorkyně” pod taktovkou Sir Char
les Mackerrase v sobotu 8. září. Tento austral
ský dirigent světové pověsti je zároveň vynikajícím
znalcem Janáčkova díla a ze svého trvalého půso
beni v Londýně v Royal Opera House Covent Gar
den zavítal letos do Sydney jako hostující dirigent
pro opakovanou inscenaci “Její pastorkyně” . Pro nás,
účastníky této kulturní události, je to zážitek, který
vyvolává několik okruhů vzpomínek najednou, v je
jichž středu je veliké a dnes světově uznávané umě
ní geniálního skladatele a jeho dokonalého inter
preta.
Zásluhou svého studia v Praze na Akademii mu
sických umění ve třídě prof. Václava Talicha je Sir
Charles Mackerras, který podle vlastních slov podlehl
kouzlu Janáčkovy hudby na první “zaposlouchání” ,
velkým ctitelem české hudby a velkým přítelem čes
kého národa. Svědčí o tom nejenom jeho objevné dí
lo v interpretaci Janáčkových skladeb, ale i tak po
zoruhodná skutečnost, že se dodnes, zhruba po 30
letech od dob svých studií, vyjadřuje dokonale česky
a s nelíčeným potěšením konversuje v češtině o ja
kémkoliv námětu.
Jeho současná spolupráce se Sydneyskou operou se
vyznačuje několikerou výjimečností: Janáčkova “Je
jí pastorkyně” je zde poprvé hrána ve 2. dějství v
původní instrumentaci tj. v originální versi, jak ji
Leoš Janáček skutečně napsal. Je to začátek vel
kého díla, jež Sir Charles uskutečňuje. Studuje archivy Moravského musea v Brně jakož i archivy ve
Vídni, kde jsou Mistrovy rukopisy uloženy. Jsme tedy
zde v Sydney svědky jedinečné konstelace, kdy je
:Janáčkova hudba hrána v původní versi dirigen
tem nejvýše k tomu povolaným. Jak se o tom Sir
Charles sám vyjádřil, je mu při tom oporou přítom
nost koncertního m istra Ladislava Jáska, primaria
operního orchestru a vynikajícího sólového houslisty
v jedné osobě — málokterý operní orchestr má totiž
ve svém středu koncertního mistra takových kvalit
co sólového hráče, jak to na příklad dokazuje bri
lantně podané houslové sólo ve 2. dějství opery. V
současné době není snad jiného místa na světě, kde
by na operním nebi Janáčkovy hudby zářilo tolik
hvězd najednou.
Patřím mezi ty šťastné, kteří mohli pozdravit Sir
Charlese osobně a uskutečnit rozhovor s vzácným
hostem pro české etnické vysílání na stanici 2EA v
Sydney — ovšemže na námět jeho umění, Janáčkovy
hudby, studijních let mladého Karla Mackerrase na
AMU v Praze, jeho vztahu k českým umělcům doma
i v zahraničí. Záznam z tohoto rozhovoru bude dán
k disposici českému rozhlasu v Melbourne a Adelaide. širší krajanská veřejnost tak bude mít příle
žitost být účastníkem této události, která — doufej
me — bude mít pokračování při příštích návštěvách
tohoto velkého syna australské země.
Jan Jirásek

ženský ty sou fajnový
Když tabák dojde hrozně
zle je mi
všude hledám vajgla už
lezu po zemi
vtom daj mi balík se
startkami
ženský ty sou fajnový . .”
V druhé části tohoto
“emancipačního”
songu
vysvětluje Karásek, jak
ženy přišly “k špatný po
věsti, že nejsou moc chyt
rý, že brečej v neštěstí” ,
vypráví příběh vyhnání z
ráje a, dochází k tomuto
neortodoxnímu názoru:
“Eva ta měla chuť si
jabko dát
a jistě se též chtěla se
svým mužem milovat
ale hřích byl v tom chtít
se Bohem stát
ten hřích jde na vrub
mužovi
Hřích není nikdy v lásky
žádosti
ale v mužský bohorovnosti
chcem být bohy my hlavy
skopový
a ženský ty sou fajnový.”
Ve vězení vznikl i song
“Je pozdě’’. Tu se poslu
chač setká se zajímavým
rysem Karáskovy tvorby:
melodie si mnohdy vypůj
čuje z amerických písní
či přímo spirituálů a ob
měňuje je asonančně. Z
anglického “Iťs too late”

udělá “Oni se k sobě tulej, tulej, tulej” , z “Angel
roli the stone away” vy
robí působivou zpověď
mladého člověka, kterému
“v žití všude chybí lás
ka” “Já sem ňákej stounavej ” . Anglickým oři ginálem začíná pak zpívat
v těchto dvou písních i v
titulní “Řekni ďáblovi
ne!”, v níž úvodní verš
“Sejmou ti podobu sej
mou” je dovednou varian
tou anglického “Say no to
the devil say no” .
V Karáskových textech
číhá ovšem biblické pou
čení, ale nikdy není penetrantní, takže se jich
nemusí bát ani zapřisáhlý
ateista. Abych obměnil
Suchého a Šlitra “trochu
morálky nikoho nezabi
je .. .”
J. S.

* Z LA T N ÍK *
* HODINAŘ *
Š T E V EN V A R D Y

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 81-W79

Společnost pro vědy a umění v Sydney

zve Čechy a Slováky na večerní pořad,
který se bude konat v pátek, dne 10. října 1979

v 19.30 hod. v budově č. 11 na School of Drama,
University of NSW, Kensington
(vjezd pro auta z Barker Street).
Akademický malíř a odborný restaurátor
Dimitrij Šetelík

bude mít přednášku na téma
VÝVOJ ČESKÉHO MALÍŘSTVÍ A
RESTAUROVÁNÍ VÝTVARNÝCH PAMÁTEK,

doplněnou diapositivy. Po přednášce bude beseda
s p. Šetelíkem spojená s malým občerstvením.
Vstupné dobrovolné.

Míli přátelé, přijďte mezi nás I

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN CO U N TRY

C LU B

LTD

V

JI Devonshire Rd., Ketnps Creek, NSW. 2171

(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.
Klub je otevřen každou sobota od 12. hod. po
lední do 10 hod večer a každou neděli od 10 hod.
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
říme "po našem” — jistě si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
Í3|
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář Y. Bláha,
telefon 726-1170.

17. 9. 1979
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Václav Veigent

“V historii objevů pacifických ostrovů nepotkal evropský cestovatel nikde tak
nebezpečné, domorodce á, tak strašné prostředí jako na Šalamounských ostro
vech . . . Tyto ostrovy patří mezi nejméně prozkoumané, nevyvinuté a určitě
mezi nejprimitivnější v Pacifiku. Většina vnitrozemí hlavních ostrovů je téměř
nedostupná a zřídka — pokud vůbec někdy — navštívená bílým člověkem.
Kanibalismus: asi trvá dodnes u dvou nebo třech kmenů na jednom z ostrovů . ..
Ačkoli byly Šalamounské ostrovy mezi prvními, které objevil v Pacifiku bílý
člověk, ukázaly se nejvíc nehostinnými. Řada navigátorů, misionářů, badatelů
a administrátorů tam zmizela. Jejich smrt nastala buď rukou krutých domorod
ců nebo následkem náhlé bouře a zrádných mořských proudů, jaké jsou v
Šalamounském souostroví běžné . . .”
Po přečtení knihy lan Todda "Island Reaim", z
níž jsem citoval (z části nazvané "šalamounské
ostrovy, kde smrt čeká v každém zákoutí" — str. 42
a 43), zatoužil jsem po vlastních zkušenostech s
hrůzostrašnými ostrovy. Kniha hýla vydaná poprvé
v roce 1974, informace v ní nemohou být tedy příliš
zastaralé. Kromě toho jsem už poznal hodně mírulovných, plně pacifikovaných pacifických ostrovů bě
hem svých dovolených, proč tedy neprožit jednou
trochu hrůzy? To bylo uvažováni, které nakonec způ
sobilo, že jsem prožil dovolenou na ostrůvku, z kte
rého byl snad jednou vyhnán Adam a Eva a který
si zachoval hodně krás o pohody někdejšího ráje.

Na půdu největšího z ostrovů šalamounského sou
ostroví jsem sice už při jedné výletní okružní plavbě
před čtyřmi léty vstoupil, ale to bylo jen na den a
jen do hlavního přístavu, takže jsem mohl hrůzu
lehce přehlédnout. Vzpomněl jsem si nyní na ochot
ného domorodce, s nimž jsem se tehdy seznámil
v Honiaře, který nevypadal vůbec divoce a který
tak hezky vyprávěl o jiných částech souostroví. Však
mi dal i adresu, abych prý mu někdy napsal. Tak
jsem mu loni před vánocemi psal.
Ostatní šlo bez obtíží. Pas mám, vizum není tře
ba, o místa v letadle z Brisbane nebyla nouze. Právě
na Štědrý den přistálo ‘‘moje’’ letadlo na malém
letišti v Hendersen Field na Guadaleanalu. Lidojedi
se neukázali, ale zato prohlídka zavazadel byla dost
důkladná. Překvapilo mne to proto, že před třemi
léty vůbec nikohd z domorodců nezajímalo, co kdo
z lodi vynáší na břeh. (Později jsem se přesvědčil,
že taková praxe v přístavu pokračuje dosud.) Vy
světlení: na letišti asi hledají zbraně a výbušniny,
chtějí zabránit možnému leteckému piráctví, zatímco
námořní pirátství podobné leteckému není tak v
mědě.
Malý autobus nás odvezl doi města, které — jak se
' mi zdálo — se za ta čtyři léta mnoho nezměnilo,
ačkoli tehdy to bylo. hlavní město britské kolonie,
kdežto teď je to už půl roku hlavní město samo
statného státu, centrum pro téměř tisíc ostrovů a
200.000 obyvatel. Cestu z letiště dosud lemovaly vra
ky tanků a letadel z minulé světové války. V kan
celáři hotelu, v němž jsem se ubytoval, jsem se
dozvěděl, že sem teď jezdí poměrně dost turistů a
to z Ameriky á Japonska — bývalí vojáci a jejich
příbuzní si chtějí prohlédnout místa největších, nej
krvavějších bojů v Pacifiku. Tito návštěvníci nej
častěji postojí u zrezavělých zbytků válečných vozi
del a zbraní a lodí se vypraví do úžiny, která oddě

PRVOTŘÍDNÍ

luje oba hlavní pásy ostrovů. Tam se odehrály nej
větší námořní a letecké bitvy, takže o tomto kousku
moře, o úžině Nová Georgie, vyprávějí domorodci,
že má nyní železné dno — plné potopených lodí a
letadel.
u jedněch zbytků letadla, které neskončilo v hiuomacn more, aie na okraji nomary, o němž íze
už tezko rici, jakého druhu bylo, jsem v jednom z
příštích and vyslechl zajímavou živou debatu sku
pinky starších Američanu a asi stejné letitých Ja
poncu, kteři si vzájemně připomínali staré zlaté
časy v roce ly42, kdy se v těch místech snažili je
den druhého sestřelit, zabít. Někteří vytáhli oěhem
aeoaty z kapsy i staré osahané mapy a na nich se
snažní prokázat svým tehdejším úhlavním nepřáte
lům, co a jak skutečně bylo, nebo co by bývalo
Dyio, kdyby . . . Byio to velmi přátelské povídání.
Mimochodem ani nevím, kolik Japonců a Američanů
ztratuo na Šalamounských ostrovech své životy, ale
Dyio jich hodně. Procento domorodých obětí války
Dyio však prý daleko vyšší. Odhaduje se, že z teh
dejších asi 150.000 ooyvateí souostroví zahynulo 30
až 40.000 lidí a to za bombardování, popravami (za
spolupráci s Američany postříleli Japonci celé osa
dy) a hladem, když byly políčka a ovocné stromy
za válečných akcí zničeny. To však jsou úvahy,
které do mého povídání dobře nezapadají.
Honiara sama není ošklivá, ale nijak mne také
nenadchla. Neviděl jsem velký rozdíl mezi tímto
hlavním městem šalamounských ostrovů a jinými
menšími přístavy, jakých je v Pacifiku spousta, "ci
vilizace” se tam proti ostatním jen trochu opozdila.
Jsou tam už dva hotely, čínská restaurace, 2 nebo
3 banky, jachtařský klub, ulice plná čínských ob
chodů (některé s nezvyklými, druhy zboží), dvě kina,
kde se dávají staré filmy, několik kostelů, poměrně
skromné budovy státních úřadů a domy a chatrče
domorodců. A je tam horko a vlhko. Tned po vy
stoupení z letadla jsem se cítil jako v sauně. Není
ovšem divu, že tam pití zvlášť chutná, pít se tam
musí. Domorodé pivo má chuť trochu nezvyklou, ale
k dispozici je (většinou) dovezené pivo sydneyské
nebo o něco dražší melboumské a občas se dostane
i bavorské — zatímco o plzeňském zmínka nebyla.
Brzy po příletu jsem se vypravil hledat svého zná
mého se skoro českým jménem LUka, ale v Honiařé
jsem ho nezastihl. Stal se z něho státní zaměstna
nec a byl krátce před mým příjezdem přeložen do
bývalého hlavního města Tulagi. Ujal se mne ale
stejně ochotně jeho bratranec, který mne prováděl,

p r a ž s k é š u n k y , dom ácí já t r o v é k n e d l íč k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY
ľ g j
V

k

p o y TAM Í

PRAVÉM

m ladé k r m en é kachny, k uřata

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENAŘSTVI

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd,
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic

TeL 86(7178

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

VELKÝ VYBER
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česká a jiná kontinentální jídla

VÉRA A EDA ZLATÝ
Restaurace Rheinland
9-13 Drewery Lane, Melbourne

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

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.,

Hamptoo, Vic.
Telefon 598-5756

vysvětloval, seznamoval s nafegmn« lidmi, a i za
bratrancem ao xraagi se
jet — vše zdarma.
Věděl jsem, že by se m M , .fa^jlbyeh mu nabídl
■odměnu (už na ienšu važuje
výrazná ta
bulka, aby nenabízseii jpnBjMňuě gistřjm a b y . k nim
byli domorodí lidé přáležšil.
Vánoce se v Honiaře sesžasi m jak okázale, aspoň
na veřejnosti nebyla ta M a s a agřžiatsaá vánoční
nálada patrná. Shvesaa jpem tzÄaš v Gruhém ho
telu s domorodci z as&sva S n rié Mmy. Bylo jich
v Honiaře několik, sfftfari se , mgammaS. na svůj
vzdálený ostrov, kam se ’ss&Smmm. ibagjtag vrátit.
Trochu jsem si mezi nina p#ig»S# jaks. za dávných
časů ve Spolku rodáků a fra iti- z Srázné líp y v
Praze. Horko bylo, yěínásy v ĚKtúSmě feafe* nesta
čily ochladit místnost, fcsKissg' .ětmrnsmmSě- kapeiy také
rozehřívala, chladil jsem. se te iy .*Sm» grsnotm jrměkud víc než jsem měL K á s e
gčBcgjaí šéf
Honiary, který s námi taÉÉ jppeÉS'.K' s H b. že je
cesta do mého hoteia dost k g c a ti a m v d ál mla
dého policistu, aby m a r étpnm rm l. Xea se o mne
staral velmi pečlivé, Nákaaec pečkah a ž se rádně
uvelebím v posteli. <ráM
omés«dr j apť J f áobarcKi
noc a zmizel — tedy kmaa., jáfcnt. ggggňř všade ne
poskytuje.
Na Silvestra jsem se tasá daes=aě_ že laď n a ji
hovýchod podél pásu agros^ w jztsje '2.; 'lefea. Na
konec zvedla kotvy o ňe?r i~ . a -»-ir-.k ěrec-k rána.
Proč by taky čekašaľ K«g=»a»Mr pž 3®5 v podpa
lubí a pasažéři se « 3é
g ácstMafea piánu
stejně nějak dozvědí!
Na lodi bylo a s M i ŤHt JJÉ jn S r- r
Yěirfani
se před cestou
aäarfeŕk
fcstirť spo
lečnost poskytuje
eeaezzgicaic ImBbpbb plavby pouze vodu. o m-ajtaJ s e umoa p e n n t ksäšý sám.
Dostal jsem kajuta s y aanwB aaw'<aa~» nagfež -cfeSma
ostatních spala n a pg?ažié -mems MweaRi-jftaiip i a lo
di na kožich nebo jskjgsgž sw m rark; saesé sž každý
přinesl. Po oba dny pasäjy SgáE 3**±2- * v*žo. cesta
byla dost unavsým. EassĚsí jparr s :'i tm^uuóň kteří
mluvili anglický, »iisrnr aet wmmmtSimrt
který
studoval v Sydoey. 3eL sae •é em^ ů x . *kavotní ob
jížďku, kteroo fegráT safe.
am tšárň každé z při
dělených m íst jesŽHEts s e sběšc.
(PíAiaôBaaÉsž t

f B 5 » žšúe*

Odborné pcšSááěaĚ *«*— *■ B ariee
plast,
a korkových
jjfr jU t i ■
tape a v ., broušení
a leštěn í y f e * j/arnSM ipcfeéfrvé firm a
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e
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Kalendár HD

(Pokračování se str. 6)
Mnoho českých malířů ztvárnilo výtvarně šumai
A N TO IN E GALLEKIES
I vu, připomeňme si jen jména B. Adámek. A. Chitussi, A. Kalvoda, A. Liebscher, J. Mařák, A. Mora
■j-j
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
5 vec, K. šimůnek, V. Štětka, F. Vaněk, A. Zabel,
málokterý však z nich proputoval klostermannovský
5
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
= "svět lesních samoť’ tak jako malíř, grafik a so
=Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběre 5 chař Josef Váchal, který se narodil 23. 9. 1884 v
_ Milavči u Domažlic a zemřel 10. 5. 1969 v Studeňajš nech u Jičína. Na jeho souborné výstavě v r. 1930
=
Krajanům poskytneme 15% slevu
................................
.
s v Plzni byly poprvé vystaveny barevné dřevoryty
H iH im ilum iilllim iU iim iim nm tm m m nim utunim ,- jeho cyklu Šumava umírající a romantická, jež svým
osobitým kouzlem očarovaly okamžitě každého ná
vštěvníka. S grafičkou Annou Machovou prošel kří
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENAŘSTVÍ
žem krážem celou Šumavu, svému příteli, básníku
z nicovské fary, vyzdobil dřevoryty jeho sbírky Mír
neděl i Zastavené hodiny. V Novém kalendáři to
lerancí na rok 1923 si otiskl vlastní epitaf:
Zde leží J. Váchal pod drnem.
Devět znal řemesel úhrnem.
Knihař a malíř. Také psal.
203 Scoresby Rd., Borenia, Vic.
(Však ducha doby pozaspal.
(roh Boronia Road)
Hubené proto míval střevo .. .)
Nejraději zpracovával dřevo,
Telefon 762-1771, po hod. 720-7259
a že ryl také do lidí,
Vedeme jen kvalitní maso
dnes obdiv světa nesklidí . ..
a všechny druhy uzenin.
• Malíř a grafik Vladimír Županský se narodil 24.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
9. 1869 v Rakovníku. Je autorem plakátu pro Rodijakosti zboží a dobré službě.
novu výstavu v Praze r. 1902, autorem opony di
vadla na Vinohradech.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
• 25. 9. 1884 vydražil starosta dr. Tomáš Černý
pro pražskou obec Žofínský ostrov. Žofín již jednou
Praze patřil. Byl však prodán soukromníku GotlasPRVOTŘÍDNÍ KUCHYŇ é
sovi na začátku 19. století, snad za 1.000, snad za
10.000 zlatých, nyní jej město koupilo zpět za 275.100
173 E EARKLY ST.,
11 zlatých. A právě v té době se též mluvilo a psalo
ST. KILDA, VIC.
( i o prodeji Císařské louky, jak píší NL v červenci
(roh Belford
a srpnu 1884. Jak kapitula vyšehradská, tak i obec
& Barkly Sts.)
smíchovská se usnesly, že ji rozprodají na stave
Telefon: 534-6238
niště.
• 28. 12. 1926 se v divadle Na hradbách v Brně
Specialista
konala premiéra Janáčkovy opery Věc Makropolous.
na čerstvé ryby
V Lidových novinách vyšla tehdy ještě před premié
Denně téi tradiční česká jídla
rou zdařilá karikatura Janáčka a všech hlavních předObědy a večeře po celý týden (mimo pondělí) 1, stavitelů opery. Jejím autorem byl Ondřej Sekera,
HOTOVA JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
který působil od r. 1922 vedle E. Milena jako výtvar
ný redaktor listu. O. Sekora pocházel z Králova Pole
od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
u Brna. kde se narodil 25. 9. 1899. Byl ilustrátorem
knih (Vančura: Kubula a Kuba Kubikula, Langr:
SNIŽOVÁNI ČS. ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ
Bratrstvo bílého klíče), pro děti vytvořil postavy
Ferdy
Mravence, brouka Pytlíka a jejich druhů.
(Pokračování se str. 5) nutím.” (RP, 23. VII.
• 25. 9. 1924 zemřel člen opery ND v Praze Karel
Nikoliv režim, ale občan 1979)
Burian, pěvec světového jména. Již před 55 léty
je vinen zdražením. Sovět
Čs. režim je si vědom, dozněla v pražském krematoriu píseň jeho přítele
ský svaz — náš vzor — že opasek na utahování Jindřicha Jindřicha, komponovaná na verše K. Bu
platí i zde. Úpravou cen břicha spotřebitele se mů riana. a zpívaná už jen nad jeho rakví v záplavě
věnců jako poslední rozloučení.
z 1. VII. 1979 byly v že přehoupnout na krk čs.
• Jiří Palkovič, který se narodil 27. 9. 1769, usiloval
SSSR postiženy zejména vlády, která byla opatrná na Slovensku o časopisecké a kalendářní vzděláváni
poživatiny a ceny jídel a a se snížením životní ú- lidu, jsa přesvědčen, že na vzdělanost národa ne
piva v restauracích, jež rovně čs. občanů zvýšila stačí jen několik vůdčích jevů a| že národní osvětu
byly zdraženy o 45%. (RP, bezpečnost opatření poli lze měřit jen na vzdělanosti a úrovni jeho lidu. Již
2. VII. 1979). Úprava cen cejních a vojenských sbo r. 1793 se ozval pro jednotu československého ja
zyka a pro totožnost češtiny a slovenštiny slovy:
z 21. VII. 1979 v Maďar rů. Opatrnost vlády a trpě “Slovák z Uher se raduje, že všudy se rozšiřuje řeč
sku postihla zejména poži livost spotřebitele jsou v jeho milá Slovenská, jenž je ta jistá, co česká.”
vatiny, z nichž chléb byl rovnováze, která je však Skutečnost, že v Praze byla zřízena na universitě
zdražen o 50%, maso a stejně vratká jako čs. ná řádná stolice české řeči a literatury, a že byla ob
sazena roku 1793 Pelclem a roku 1801 Nejedlým,
cukr o 23%, mléko o 20%. rodní hospodářství.
zapůsobila mohutně i na evangelické Slovensko, a
Rumunsko kdysi vyváželo
benzín, ale dnes jej turi
stům prodá jen za tvrdé
SPORTOVNÍ KLUB SLAV1A MELBOURNE
valuty. Úprava cen v Čes
srdečně zve na
koslovensku ještě neskon
čila a je jen pokračová
ním úpadku veškerého so
cialistického národního ho
kterou pořádá v sobotu 29. září 1979
spodářství, o. němž čs.
V ČESKOSLOVENSKÉM SOKOLSKÉM NAROBNIM DOMĚ
tisk praví:
497 Queensberry St., Nortil Melbourne
“Rozhodnutí vlády ČSSR
Začátek v 7.30 hodin večer, konec v 1.30
o změnách některých m a
Likérová licence (BYO)
loobchodních cen a dalších
Účinkuje známá dívčí kontinentální kapela "Sava"
opatřeních se dotýká do
Vstupné včetně bohaté večeře $ 12.00, pensisté a studenti $ 10.00
savadního způsobu života
naší společnosti. Bylo by
Rezervování stolů: tel. 338-6633 nebo 336-7524 (Košňar),
iluzí domnívat se, že ne
523-8807 (R. Svoboda), 598-5756 (Chrpa)
patří k nevítaným rozhod=

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

=■

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS

Mr ED

TANEČNÍ ZÁBAVU
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ZLOBI
vas
Oč i ?
Bolí Vás hlava ?
Neste brýle ed
OPTÁ

o pt o
Capital House, 113 Swansten St.,

Melbourne (vedle kina Capitoí) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY 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.*•

1

vedla k tomu, že r. 1793 zásluhou J . Palkoviče, M.
Hamaljara, J. Ribaye a B. Tablice bylo připravo
váno založení prešporského ústava n a vzdělávání a
zvelebování vypulerované slovenštiny, tj. češtiny, s
heslem “stupujmeš se ve společnost, spojme se s
Čechy!’’. K uskutečnění tohoto ústavu došlo však až
12. 11. 1803. J. Palkovič, žák Dobrovského a Nejed
lého, ujal se na něm tohoto dne slavnostně výuky
české řeči. Byl přivítán oslavnými básněmi. S. Rožnay napsal: Plesání nad dnem dvanáctého listopadu
roku 1803 a vítal Palkoviče, “denici slovanského
rodu”.
0 První životopis sv. Václava, který zahynul rukou
bratra Boleslava 28. září 929 ve Staré Boleslavi, byl
napsán brzy po jeho smrti jazykem staroslověnským
a písmem hlaholským. Zachoval se v trop recensi,
z níž základní je ona, jejíž text jest zachován v ru
kopise musea Rumjaneevského v Moskvě. Tento ru
kopis vydal r. 1837 A. Ch. Vostokov a do češtiny
jej přeložil V. Hanka, do latiny F. Miklosich. První
sloky svatováclavského chorálu povstaly pravděpo
dobně už ke konci 13. století, v době útisku brani
borského. Karel Konrád v Dějinách posvátného zpě
vu staročeského jej přičítá biskupovi Tobiášovi z
Bechyně (1279-1296). Tato píseň byla zpívána při
slavnostních příležitostech, před bitvami í při proce
sích. Tak například v boji u Mnehldorfu nad Innem,
v němž zvítězil r. 1322 Ja n Lucemburský v den sv.
Václava, o čemž svědčí starobylé skládání ze 14.
století:
“Den svátého Václava boj vzdechu
a tO nrmrm viděchu
u vojiště svátého Václava,
an české vojsko požehnává,
n a Němce mečem mává
a veliků jim hruozu dává.
Tu sě Čechové hrdinsky mějiechu,
bratra jemu s pěti sty jechu.
Na tom miestě kostel postavichu
a svátému Václavu jej oslavichu.’’
• Básnickou sbírku Hvězdná tuláctví Jaroslava Bed
náře, který se narodil 28. 9. 1889, stavěl František
Hrubín hned vedle Nezvalova Edisona a Závadový
Panychídy, tj. vedle nejvýznamnějších básnických
knih ze sklonku dvacátých let a počátku let třicá
tých. Později vydal J. Bednář básnické sbírky Slun
ce nad domovem, Rodný stůl.
• Český houslista a skladatel houslových skladeb
Martin Bartha se narodil 29. 9. 1744 v Praze. Zemřel
před dvěma sty léty.
• Ferdinand Engelmueller, žák Mařákův, tvůrce lep
tů, pastelů, krajinných litografií a pedagog zemřel
29. 9. 1924. Byl bratrem nestora české divadelní kri
tiky a divadelního historika Karla.
• V dubnu 1794 zemřel zakladatel pražského divadla,
jež neslo jeho jméno, hrabě Fr. Nostiz. Dědicem jeho
privilegií a práv se stal jeho syn Bedřich, který je
nabídl r. 1797 českým stavům a ti jeho nabídku
přijali. Prvním ředitelem Stavovského divadla se stal
r. 1798 Dominik Quardasoni. Steinsberg, který řídil
činohru a hrál též česky, byl z divadla vypovězen
a tak jen výjimečně se dostal' český kus na Stavovšské divadlo. První česká činohra na něm byla
provozována 30. září 1804. Byla to divadelní hra Jan
Dolinský.
• Častým návštěvníkem Šumavy byl Jan Konstan
tin, člen opery ND v Praze. V době divadelních
prázdnin pobýval v Hojsově Stráži. Zásluhou železnorudského faráře Pavla Janečka a jeho uměleckých
přátel vzniklo v Železné Rudě “Umělecké léto 1947” ,
jehož se zúčastnil kromě R. Kubelíka a A. Plocka í
J. Konstantin. Zpíval hlavně při slavnostních mších,
jež byly v té době slouženy v tamním kostele Panny
Marie Pomocné. J. Konstantin, který byl í dovedným
řezbářem, se narodil 30. 0. 1894.
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"ZE ŽIVOTA HMYZU" V MELBOURNE

A D ELA ID E
Čs. rozhlasový kroužek v Adelaidě

zve všechny posluchače na
VÝROČNÍ VEŘEJNOU SCHŮZKU

v neděli 7. října 1979 v 16 hodin v sále čs. klubu.
51 Coglin St., Brompton.
Na programu: Otázka názvu našeho krajanského
vysílání, programová náplň, informace o změně vy
sílání na nové FM stanici, volba delegátů do EBL
Přejete-li si, aby rozhlasové vysílám ve vaší ma
teřštině pokračovalo, projevte svůj zájem. Krajanské
vysílání je záležitostí iiás všech. K tomu, aby se
každý týden ozval váš pořad stačí jen málo: jednou
za rok obětovat nedělní odpoledne a zúčastnit se
této schůzky, bez ohledu na to, zda jste či nejste
členem Čs. klubu. Naše vysílání je určeno všem
Čechům a Slovákům žijícím v Adelaidě, kteří mají
o toto vysílání zájem.
Děkujeme
Rozhlasový kroužek
iiiM ig iiiin iim t«
iiu in m
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Spolek sv. Václava a Sokol Sydney

!

srdečně Vás zvou na

J

SVATOVÁCLAVSKOU ZÁBAVU,

{

která se bude konat v sobotu 22. září 1979

j

v sále Čs. národního domu — Sokolovny,
16 Grattan Crescent, French’s Forest

i
j

Na jejím programu vystoupí JÁRA KOHOUT

t

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.

J
f
J
J
{

PŘEDNÁŠKA DR. OTY SITNAIE

z Australského vědeckého a výzkumného ústavu
(CSIRO) na téma Současné problémy energie, kterou
pořádala melbournská skupina Společností pro vědy
a umění na Monashově univerzitě, měla vysokou
úroveň a přitom byla srozumitelná i neodborníkům.
Přednášející se zabýval jen v malé míře technic
kými otázkami problémů, který rozebral především
z hlediska filosofického a národohospodářského, vy
mezil možnosti dalšího vývoje a připomněl úžasnou
závislost lidstva na energetických zdrojích. I z ná
sledující debaty a odpovědí na otázky přítomných
vyplynula mimořádná informovanost přednášejícího
o celém souboru otázek, které se dotýkají energie.
Lze jen litovat, že se večera zúčastnila jen poměrně
malá skupina lidí, přednáška by plně zaujala daleko
větší množství místních Čechů a Slováků.
VOLEJBALOVÝ ODBOR SOKOLA MELBOURNE,

který se loni probojoval do viktoriánské I. ligy, pře
konává počáteční potíže v této nejvyšší soutěži a
vede si celkem úspěšně. Ve druhém kole zvítězil
nad mužstvem Bendigo 3 : 0, remizoval s týmy Hei
delberg I. a Pegasus a prohrál s Wallabies I. 0: 3.
V tabulce státní ligy je zatím mezi 12 kluby na 8 .
místě.
J. K.
Tělocvičná jednota Sokol Melbourne

srdečně zve na
TANEČNÍ ZÁBAVU,
kterou pořádá v sobotu 13. října 1979

DOMOVA

-11Zprávy Sportovního klubu Slavia

Hru uvedlo pod názvem “The Insects” The Arts
. SLAVIA — MACEDÓNIA 0 :1 (p : 1)
j iůeaire, Prahran Coiiege, po 3 vikenay, z nichž
jerno preascavem oyio aaváno zvláště pro melbournSlavia utrpěla další porážku, když S. Aldridge minul
skqu sj-ajanskou obec. Sešla se v potěšitelném počtu. v prvním poločase dvě vyložené šance. Makedonia
naproti tomu využila jediné příležitosti za celý zápas
a v 38. minutě skórovala.
Ze života hmyzu je alegorická hra, v niž jsou herci
Rezerva Slavie vyhrála 4 : 1.
košty mm aru typickými znaky např. motyiu, brouku,
CROATIA — SLAVIA 2 : 0 (2 : 0)
jepic, mravenců atp. a žiji jejicli životem. Ve sku
tečnosti se tu promítají jak samostatné tak ve vzaPředevším nepřesnost útočníků prohrála opět Sla
jemnyen vztazích lidské vlastnosti, především ony vii zápas, dvě jasné šance v prvním poločase opět
.zaporne (poa nesiem “žer nebo budeš sežrán’’), ktere zahodili. V 26. minutě využil soupeř nedorozuměni
tas autor vystavuje na pranýř, člověk, představovaný mezi slavistickou obranou a dal branku, k níž mu
postavou vandráka, je přímým pozorovatelem hmy ještě slavistický back pomohl. Krátce před poloča
zům života a zaujímá k němu kritické stanovisko. sem nařídil pak soudce příliš přísně proti Slavii de
Konečnému údělu člověka v moderním světě, podob sítku za zákrok v trestném poli — a byla to další
né jako v R.U.R., dává autor vyznít pesimisticky.
branka. Tak skončil poločas, v němž měla Slavia
Ze života hmyzu byla i doma velmi náročná hra, převahu v poli, 0 :2. Po změně stran měla naopak
jak pokud, se provedení týká (přes 30 účinkujících) Croatia převahu, když slavistický střední útočník
tak i z hlediska plného pochopení divákem. V mel Westley a později- útočník Griffith museli opustit
bournskem provedení režisérem, scenáristou a vů hříště pro zranění, ale obrana byla vždy na místě.
bec hnací silou byl vedoucí Arts Theatre Alan MoZápas druhých mužstev byl 10 minut před koncem
uey. Zhostil se tohoto úkolu s ojedinělým zdarem, za stavu 3 : 1 pro Slavii soudcem ukončen pro ne
ůooH přímo profesionálního provedení hry. On sám sportovci “utkání” několika hráčů.
padal bravurní výkon ve stěžejní roli vandráka a
V sobotu 22. září v 1 hod. odp. hraje druhé muž
ze svých mladistvých spoluherců (studentů) vytvořil
rázovité figurky, které se na scéně pohybovaly bez stvo semifinálový zápas v Harry Armstrong Cupu
najmenších slabin. K úspěchu hry nemálo přispěly proti Sunshine City na hřišti AItony na Kim Reserve,
zvukové a světelné efekty, zejména tam, kde v dra Millers Rd., Altona. — V neděli 23.' 9. hraje Slavia
matických částech bylo použito filmu promítaného na poslední ligový zápas a to v 1.30 hod. proti Sunshinu
jevištním horizontu. Pro některé diváky, zejména pro na B. J. Connor’s Reserve, Redford Rd., Reservoir.
ty. kteří hru a její smysl neznali, přinášel průběh — Ve středu 26. 9. bude hrát Slavia v semifinále
hry jisté potíže, zaviněné tu a tam ne dost výraz Dockertova poráru v 6.45 hod. večer na stadiónu v
V. F.
nou dikcí, zejména v pasážích, kde se herci dali Olympie Parku proti Frankstonu.
unést přemírou Temperamentu. Vcelku však by se
mohl Karel Čapek dívat na provedení svého “Hmy
INFORMACE V SSSR
zu” na australské půdě s plným uspokojením, -něk-

I

23. srpna se ze sovětské metropole rozlétla do svě
ta zpráva, že jednou z prvních akcí vedení sovět
ského sportu “jak pomoci leteckým neštěstím posti
Svátek sv. Václava oslavíme letos až
ženému klubu Pachtakor Taškent” je, že taškentské
mu mužstvu bude pro příští 3 roky zajištěna: účast
v neděli 7. října národní poutí na Šumavě.
v nejvyšší sovětské fotbalové soutěži a že se na klub
Pouti se zúčastní Jeho Milost Sir Frank Little, nevztahují předpisy o přestupech hráčů z jiných so
větských mužstev. Mělo by to tedy znamenat, že
arcibiskup z Melbourne.
sovětské sdělovací prostředky konečně seznámily so
1950 lei už tedy náš
větskou veřejnost s leteckým neštěstím, ke kterému
národ uctívá sv. Václava, NARODNI POUT došlo už 11. srpna nad Ukrajinou při srážce dvou
patrona naší vlasti, a k
Z A D O M O V sovětských dopravních letadel typu Tupoljev 134. Me
němu se utíká v dobách
zi obětmi katastrofy bylo i 17 hráčů prvoligového muž
zlých.
stva Taškentu, kteří ■měli o dva dny později hrát
své ligové střetnutí v Minsku proti domácímu Dy
Ve 2.30 přivítá krojova
namu. Není nyní už podstatné, zda se v současné
ná skupina pana arcibi
době o leteckém neštěstí ví v celém SSSR či nikoli.
skupa. Pak bude mše sv.
Pravdou zůstane, že ještě týden po katastrofě — 18.
obětovaná za domov, který
srpna — nebyla o tom v sovětském tisku ani řádka.
tolik potřebuje Boží po
Korespondent
curyšského časopisu “Sport” Vladimír
moci. Prosám ty, kteří
Vodník o tom ještě 22. srpna napsal: “Je to přímo
přistoupí k
sv. přijí
neuvěřitelné! O katastrofě, která se stala 11. srpna,
mání, aby je obětovali za
nebylo ještě 8 dnů poté v miliónovém vydání “Sovšechny tam doma trpící.
/ětského sportu” ani v “Komsomolskej pravdě” či
Při mši sv. promluví pan
v jiném moskevském deníku nebo časopisu ani slovo.
arcibiskup. Po mši sv.
Moskevský tisk v čele s ústředním tiskovým orgánem
bude procesí ke kapličce
strany Pravdou i vládní Izvěstijí přinesly sice 14.
Pražského Jezulátka, kde
srpna výsledky 19. kola 1. sovětské fotbalové ligy,
budou litanie k našim
u zbývajícího střetnutí: Taškent — Dynamo Minsk
patronům a modlitby za
však napsaly, že se utkání odkládá na pozdější ter
SVATYVÁCLAVE
domov. Pobožnost zakon
číme
svatováclavským N ED EJ ZAHYNOUT! mín, aniž by uvedly důvod. — 17. srpna měli fot
balisté Taškentu sehrát v sousedním městě Alma
chorálem.
Ata další ligové střetnutí, ani však při této příleži
*
tosti nevzpomněli sovětští novináři na tragédii a uNechť 1050. výročí sv.
Václava je pro nás po " Š U M A V A " vedli, že i tento zápas se odkládá na pozdější ter
mín.” Dopisovatel curyšského Sportu se ptá: “Jak
vzbuzením k opravdovému
B E L G R A V E dlouho budou ještě oficiální sovětská místa zamlčo
křesťanskému životu!
vat letecké neštěstí? Je snad jedním z důležitých
Prosím o hojnou účast
státních tajemství?”

SV. VÁCLAV 929-1979

v Československém sokolském národním domě,
497 Queensberry St., North Melbourne
a v krojích.
Začátek v 7.30 hod. večer, konec v 1.30
Likérová licence (BYO)
Letošní rok je plný výročí: 1.110 let od smrti sv.
Vstupné včetně večeře $ 10.-, pensisté a studenti $ 8 .Cyrila v Římě, 1.050 let sv. Václava, pro mnohé z
Rezeřvování míst: tel. 232-5574 (Kadaně),
nás 30 let v Austrálii, a 20 let Šumavy.
848-5729 (Petráň), 26-5618 (Vozábal)
Páter J. Peksa
Po
svatováclavském
chorálu
položí
členové místní
Malý oznamovatel
OPRAVY AUT
legionářské obce věnec k pomníku padlých k poctě
těch, kteří padli za svobodu naší vlasti.
provádí
- 0 0 spolehlivě a rychle
SVOBODNÝ
Po
slavnostních
obřadech se koná
ROMAN HALAMA
ČECHOSLOVÁK,

AUSTRÁLIE
*

83 First Ave.,
Dandenong North,
Vic. 3175
Telefon: 795-8586

33 let, Melb., rád by
se seznámil s čechoslovačkou do 40 let. Zn.
“Upřímnost” do HD.

POUTOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již možno obědvat

KDE JE JIŘÍ CRHA ?

Jeden z nejsolidnějších západoevropských sportov
ních časopisů “Sport” — vycházející v Curychu —
přinesl článeček nadepsaný “Kde je čs. hokejový
brankář Jiří Crha?” . Autor referátu seznamuje čte
náře s tím, že tento 291etý hokejista (až dosud bran
kář Tesly Pardubice) byl na dovolené v Jugoslávii,
ze které poslal svému klubu ještě pozdrav. Od té
doby však uplynulo několik týdnů a ačkoli Crha měl
se svým klubem začít trénink, v Pardubicích není
po něm- ani stopy. Prý se nechce vrátit do Českoslo
venska a je na cestě do zámoří, kde má chytat za
jeden z klubů amerícko-kanadské profesionální hoke
jové ligy NHL. Jiné zprávy však říkají, že zůstal
ve Švýcarsku . . .
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V boji o Světovou trofej
VÍTĚZÍ MUŽI USA A ŽENY V. NĚMECKA

Karel Janovský
CSKA Moskva vítězem PMEZ — Kladno prohrálo až po velkém boji

Hokejový Pohár mistrů
Innsbruck byl v posledním srpnovém týdnu po 4 dny dostaveníčkem evropské hokejové elity, která
tu poprvé ve formě turnaje nejlepších 4 týmů bojovala o Pohár mistrů evropských zemí. A jak se
dalq očekávat, jeho vítězem se stalo mužstvo CSKA Moskva, téměř totožné s reprezentačním mužstvem
SSSR, které nenašlo na turnaji přemožitele, i když ve finále s předloňským čs. mistrem Kladnem mu
selo tvrdě bojovat.
I. den (26. 8.) — hladká vítězství favoritů
rin po zahájení hry ve 3. třetině se Bohumíru Baue

V zahajovacím střetnutí turnaje prohrával sice před
loňský čs. mistr Poldi Kladno s finskými přeborní
kem Pori Ässät ještě na počátku prostředni třetiny
1 : 2, pak se však kladenští hokejisté rozehráli, aby
nakonec předvedli exhibici a zvítězili přesvědčivé
8 : 3 (1 : 2, 3 : 0 a 4 : 1). Po 2 brankách vstřelíli:
kapitáni Miian Nový a Eduard Novák, po jedné: Křiváček, Vysušil, Svoboda a Hořava.
V druhém zápase dne vyhrála CSKA Moskva nad
švédským mistrem Skeleftea AIK 6: 1.
II. dne — šťastná remiza Kladna

V druhém utkání PMEZ bylo mužstvo Poldi Klad
na se švédskou Skeiefteou AIK na pokrají porážky:
prohrávalo 0 : 2 a ještě 6 minut před koncem 2 : 4 .
V dramatickém závěru však přece jen uhrálo remizu
• 4 : 4 , když vyrovnávací gól dával Václav Sýkora
teprve 4 vteřiny před koncem zápasu. — Hráči Klad
na znervózněli poté, kdy druhý brankář mužstva
Milan Koiíšek pustil naprosto zbytečně 2 góly. Bran
ky za Poldi Kladno dali: Sýkora 2, po jedné Nový
a Novák. Jednotlivé třetiny: 0 : 1, 2 : 2 a 2 : 1.
CSKA Moskva zdolala Pori Ässät 12 : 3 (3: 1,
5 : 0 a

4 : 2 ) .

Závěrečný den — Kladno prohrálo 1 : 3

Po neslavném “vystoupení’’ čtyřnásobného čs. pře
borníka mužstva Poldi Kladno se švédy se v zá
věrečném utkáni s CSKA Moskva předvídala kata
strofa. Mužstvo Kladna však hrálo jako vyměněné.
S velkým nadšením a hokejovou inteligencí se pustilo
do soupeře, který se jen těžko dostával před branku
skvělého prvního brankáře Poldi Kladna Krásy. Ve
12. minutě první třetiny se však CSKA Moskva Charlamovem při shluku před kladenskou brankou ujala
vedení 1 : 0, když kotouč ještě jeden z kladenských
hráčů nešťastně tečoval. Tento stav 1 : 0 pro Moskvu
zůstal až do počátku poslední třetiny, přestože Klad
nu patřila zcela druhá třetina, ve které mělo dvětři “stoprocentní’’ gólové příležitosti. Už však 32 vteLEHKOATLETtCKÉ

MISTROVSTVÍ SVĚTA

Až do nedávna se nejlepší světoví lehcí atleti stře
távali pouze na olympijských hrách (a v malém mě
řítku i na mezinárodních mítincích) a tak po olym
piádě- jejich největším dostaveníčkem (pro Evropa
ny).. bylo mistrovství Evropy. Před dvěma roky se
zrodil Světový pohár, jehož druhé vydání se uskuteč
nilo nyní v Montrealu. Současně s lehkými atlety se
tentokrát sjeli do Montrealu i funkcionáři Meziná
rodní lehkoatletické federace, kteří tu rozhodli, že
se III. Světový pohár uskuteční v září 1981 v Římě,
pak, však budou o tuto cennou trofej zápolit lehcí
atleti pouze jednou za 4 roky. Zato však se budou
konat lehkoatletická mistrovství světa, což je novin
ka. Tento první světový šampionát lehkých atletů
bude v r. 1983, kde však. o tom funkcionáři MLF
teprve rozhodnou. Zájem o uspořádání mají Helsin
ky, některé ze západoněmeckýčh měst a Tokio.
V INTERNKONTINENTÁLNÍM POHÁRU
ČESKOSLOVENSKO DRUHÉ

Ačkoli v mezikontinen
tální basketbalové soutěži
reprezentačních družstev
okusilo
Československo
dvě prohry: v Buenos
Aires s Argentinou 74 : 86
a s USA 83 : 97 bodům, ob
sazuje velmi čestné druhé
místo. Vítězi se stali ko
šíkáři SSSR. Žádný tým
nezůstal, bez prohry, i ví
tězný celek SSSR prohrál
s Argentinci v Buenos

Aires 87 : 88.
Konečné pořadí Interkontinentálního
poháru
(hrálo se v Evropě i v
Americe): 1. SSSR 15 bo
dů, 2. Československo 13
bodů (poměr košů 726 :
675), 3. USA, 4. Argenti
na, 5. Francie (4 prohry),
6. Israel (5 proher), 7.
Mexico, 8. Portorico (6
porážek).
-

•

-

Na Olympijském stadiónu v Montrealu probíhaly v
závěru srpna boje H. vydání Světové trofeje lehko
atletických reprezentačních družstev, ve kterých se
reprezentanti USA revanšovali svým soupeřům (pře
devším týmu obhájce Světové trofeje — V. Němec
ku) za porážku v 1. ročníku před 2 roky v Duesseldorfu, když se tu představili jako nejvyrovnanější
tým a vyhráli zcela zaslouženě tato vrcholnou svě
tovou soutěž předolympijské sezóny. V soutěži žen
se však východním Němkám podařilo obhájit Světo
vou trofej a poradit si i se svými největšími rival
kami ze Sovětského svazu.
Ačkoli na montreálském OtymgÉjäkém stadiónu ne
padl ani jeden světový rekord, beje světové elity tu
měly dobrou úroveň a obofaaíBiy královnu sportu ce
lou řadoit vynikajících časi. a výkonů. Podle mého
názoru nejkvautnějši soutěží pyl. stok daleký mužů,
ve uterem Američan L an y Atynccs skoču 8,52 m,
což je nejen nejiepšx letošní světový výkon, aie nejíepši skok v posiedmch l i ieíech. órsMtý skok dáiKařské historie. Lepši už Byl peeze olympijsky přeDormk z r. 1968 Američan Bob Bramm. který tehdy
v Mexico-City dosáhl iantasackežao skoku 8,90 m, o
kterém se psalo, že je to skok do 2L století.
Pokud jde o ženy, je novou ftréidou na světovém
sprintérském nebi žžietá černá am eneká studentka
z Hollywoodu Evelyn Ashfordová, klesá svým běžec
kým stylem připomíná “ americkou gazelu” šedesá
tých let, olympijskou vítězku z Říma (1SS®) Yiimu
Rudoiphovou. Ashfordová vyhrála v Ifaázealu obé
sprinterské tratě 100 m i 288 m, ve Mesýcb. porazila
vysoce favorizované východní Němky v čele s drži
telkou světového rekordu na #10 m Kse&Dvoa.
Dvě discipliny vyhrál však v Abzdzeaiu i Miruts
Yiíter z Etiopie, který nenašel n a vytrvaieckych
trasách 5.000 m a 10.000 m vážnější kiaáarenci.
Jednotlivé discipliny mužů vyhrán: I Američanů,
5 Afričanů, 3 Jihoameričaní, 3 výebwká Němci, 1
atlet “zoytku Evropy’’ (Němec toessamghage 1.500
h za 3:46,u mm.), J. SSSR (kiadirář Látvmev).

rovi z přihrávky Kaherleho podařilo za nadšeného
potlesku innsbruckého publika vyrovnat na 1 : 1 a
v zápětí nato měli kladenští na holi vedoucí bran
ku, Treťják v sovětské svatyni však měl velké ště
stí. Nedáš — dostaneš! V rozpětí necelých 3 minut
(od 45. - 48. minuty) rozhodl soupeř o svém vítěz
ství, když góly Kapustina a Lobanova upravil stav
na 3 :1. Mužstvo Poldi Kladno však i nadále tvrdé
bojovala a snažilo se ještě o zvrat ve hře, ale tři
vyloučení — Vinše, Hořavy a Čermáka — mu v tom
zabránila. Prohrálo 1: 3, svým výkonem však se
domácímu obecenstvu rehabilitovalo za “truchlohru”
se švédy; s téměř kompletním sovětským reprezen
tačním týmem obstálo velmi dobře, za tuto prohru
se stydět nemusí.
Ve skandinávském derby došlo k překvapení, když
finské Pori vyhrálo nad švédskou Skeleftou zcela za
slouženě 3 : 2. Finové předvedli tentokrát líbivý i
účelný hokej. Zápas si však švédové prohráli sami:
v den utkání se Suomi se většina z nich vracela z
toulek po Innsbrucku na hotelové ubikace teprve v
ranních hodinách.
Konečné pořadí PMEZ v ledním hokeji: 1. CSKA
Moskva 6 bodů, skóre 21 : 5, 2. Poldi Kladno 3 b.
(13 : 10), 3. Pori 2 b. (9 : 22),.4. Skeleftea 1 b. (7 : 13).
V Innsbrucku budou probíhat i závěrečné boje dal Konečné pořadí Světové trofeje;
Muži: i. USA 119 ootíů, 2- zbytek Evropy 112 b.,
šího ročníku Poháhu mistrů evropských zemí a to
4. SSSR 102 b.,
ve dnech 20. - 24. srpna 1980. Zúčastní se jich ho 3. vých. Německo (oohájce) 108
kejoví mistři 1978-79, tedy znovu CSKA Moskva, dále 5. Jižní Amerika 98 b., 6. Afrika 84 tx, 7. Oceánie
pak čs. přeborník Slovan Bratislava, finská Tappara 58 b., 8. Asie 36 bodů.
i Ženy: 1. Vých. Německo (obhájce) 105 bodů, 2.
Tampere a Modo Stockholm.
• SSSR 97 b., 3. zbytek Evropy % b., 4. USA 75 b.,
j 5. zbytek Ameriky 67 b., 6. Oceánie 46 b., 1. Afrika
' 29 b., 8. Asie 25 bodů.
j Fibingerová pouze druhá
V čele nejvyšší čs. fotbalové soutěže zůstávají i : Na poměrně dobrém umístění družstva “zbytku
nadále dvě slovenská mužstva:, nováček Nitra však Evropy’’ žen se podílí i držitelka světového rekordu
v posledních dvou kolech (4. a 5.) musel přenechat ve vrhu koulí Helena Fibingerová, která byla sice
1. místo v tabulce svému přemožiteli Lokomotivě poražena východní Němkou Ilonou Slupiankovou (ta
Košice, která jako jediná ještě neokusila hořkost ! vrhla kouli 20.98 m), za druhé místo (dosáhla 19,75
prohry. Získala 9 z 10 možných bodů a má skóre m) získala však svému družstvu 7 bodů. Členkou
11 : 3, zatímco druhé mužstvo tabulky Nitra má 8 čtvxtkařské štafety žen na 4 x 400 m byla spolu s
bodů a poměr branek 13 : 7.
Kaferovou, Deckerovou a Polkou Szewinskou i J.
Druhý nováček 1. čs. fotbalové ligy Rudá hvězda Kratochvílová. Štafeta zaběhla 4 x 400 m za 3:27,4
Cheb dokázal konečně už i vyhrát (porazil doma Tren min., což však stačilo pouze na 4. místo (za reprečín 2: 1) , 2 body z 5 mistrovských zápasů je však i zanty V. Německa, USA a SSSR) a k zisku 5 bodů.
přece jen málo. Ale i tak se Cheb dostal na před i Držitel stříbrné medaile posledního mistrovství Evroposlední místo v tabulce; černý Petr patří nyní Jed I py v Praze Čechoslovák Karel Kolář byl sice “stavinotě Trenčín, která má pouze 1 bod a vysoce pa I teli’’ družstva Evropy do Montrealu povolán pro štasivní skóre 6 : 14.
1fetu na 4 x 400 m, nakonec však nebyl postaven.
4. kolo: Dukla Praha — Dukla B. Bystrica 7 : 0,
ZŤS Košice — Baník Ostrava 2 : 1, Zbrojovka Brno
— Slovan Bratislava 4 : 0, Nitra — Lokomotiva Košice
PŮL TUCTU TRENÉRŮ V NSR
0 : 3, Rudá hvězda Cheb — Jednota Trenčín 2 : 1,
7. září byla v NSR odstartována hokejová ligová
Spartak Trnava — Slavia Praha 1: 0, Inter Bratisla
va — Škoda Plzeň 1 : 0, Sparta Praha — Bohemians sezóna 1979-80, která vyvrcholí před olympijským
turnajem v americkém Láke Piacid. Z 12 příslušníků
2 : 2.
5. kolo: Lokomotiva Košice -— Dukla Praha 1 : 0, I.! německé ligy — bundesligy — má plná polovina
Jednota Trenčín — Nitra 1 : 4, Baník Ostrava — čs. trenéry: 3 jsou v NSR s povolením Pragosportu,
Spartak Trnava 4 : 1 , Dukla Banska Bystrica — ZŤS 3 se rekrutují z řad exulantů. Zdá se, že hvězdou
Košice 3 : 1, Škoda Plzeň — Rudá hvězda Cheb 2 : 0, mezi nimi bude bývalý trenér čs. národního mužstva
Bohemians — Inter Bratislava 2: 0, Slovan Brati dr. Jáno Starší, který působí od počátku července
slava — Sparta Praha 0 : 2 (!) a Slavia Praha — v Garmisch-Partenkirchenu, kde trénuje místní SC
Riessersee (převzal tu trenérské žezlo od Jožo GoZbrojovka Brno 2: 2.
lonky, který se musel vrátit po třech sezónách do
Československa). Legálně jsou v NSR (už druhou
HLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně.
sezónu) i dva další hokejoví trenéři: Jaroslav Valtr,
■který vede ligový Deilinghofen a Ladislav Štemprok,
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
který působí v bavorském EV* Landshut.
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
Další 3 trenéři jsou exulanti. Tak mužstvo nováčka
Telefon (03) 428-5980
bundesligy Sreiburger ERC trénuje Tibor Vozár (je
ho bratr František, který hrál i za reprezentační tým
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
NSR, patří v mužstvu stále ještě k nejlepším hrá
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
čům). Hokejisty Duisburger SC dostal do nejvyšší
Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
západoněmecké soutěže (a v mužstvu zůstává i n a
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
dále) bývalý čs. internacionál Jiří Hanzl. A konečně:
příplatku sdělíme na požádání obratem.
trenérskou funkci v mužstvu VfB Bad Nauheim pře
vzal v posledních týdnech Plzeňák Vladimir Čechura.
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