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Odpověď na vládní propagandu v Československu

Dnlsi vlno upichliků
O významu masové politické a agitační práce se dovídáme nyní z prvních
stran československých novin tak často, že se zdá, jakoby se dříve pěstovala
Jen propaganda bezmasá. Na zvláštním zářijovém celostátním semináři propagandistů se bilo na poplach, instruktoři vybízeli důrazně k zvýšen! a zdoko
nalení činnosti. Tajemník ÚV KSČ Fojtík žádal, jak citují denní listy, "pozved
nutí masové politické práce, aby vyústila ve skutečně masovou iniciativu ke
zvládnutí náročných úkolů a k překonání těžkosti a slabin’'.

ního pohřbu veřejně ne
diskutovalo.

"Noční kádrový dotazník" Václava Bendy už byl
otištěn v několika exilových časopisech a noviny
jenom nerady servírují ohřívanou polívčičku. HD
dnes hřeší proti této žurnalistické zásadě vědomě,
nezakrytě a s elánem, io proto, že Bendova stár
umožňuje čtenáři něco, oč už jsem se dlouho mame
poKoušel: vstoupit do hlavy pravého, nefalšovaného
českého disidenta.
iviéi jsem na to metodu. Sám se sebou jsem hrái
nru, vmysieí jsem se do postavení nepoznaných
druhů. V duchu jsem byl zatykán, v duchu mé od
váděli a vyslýchali, v duchu jsem vykonával trest,
hladověl, spal na pryčnách. Zamřížovaným oknem
jsem se díval na vezensky dvůr a toužil po prostých
vecech, které mříže udělaly nedostupnými.
Svým podivínským způsobem jsem se s nimi sna
žil trpět. Hnaio mě k tomu vědomí, že oni vyko
návají úkoly, které my jsme měii výkonávat; že
oni riskuji osobni bezpečnost a nesou na trh kůže,
které my jsme tam měii nést; že oni obývají vě
zeňské cely, které my jsme měli obývat; že oni
dosud nesložili zbraně a bojují za nás, kteří jsme
už dávno, v plném smyslu toho rčení, vyklidili bo
jiště. Oni jsou, co my předstíráme být. Oni myslí
a jednají, jak my bychom měli myslet a jednat.
Jak se stali tím, čím jsou?
Moje mentální flagelanství mi na to nikdy nedalo
uspokojivou odpověď. Jeho výsledkem byly umělé
představy nepodložené zažitou skutečností, nic víc.
Jak to opravdu vypadá v hlavě disidenta ukázal mi
teprve B e n d ů v

Nečekané ověření pro
pagačních neúspěchů s«
dostavilo v době dovole
ných, především v srpm
a září: kdekdo, kdo mě]
Těžkostí a slabin se na vzpomínali na dvě příle jeho chování tak, že zra příležitost, utíkal ze ze
hrnulo tolik, že už je re žitosti, kdy měl generál zoval pravověmé kolegy mě, kde lid. prý s výjim 
žim
nestačí
zakrývat: Svoboda možnost ukázat svým veřejným postojem kou hrstky zaprodanců,
podstatné všeobecné zhor vůdčí
schopnosti
nebo před Únorem a znovu projevuje věrnost vládnou
šování hospodářské situa aspoň osobní morálku. V před Srpnem a že teprve cím idejím, straně, přátel
ce, nutnost drastického obou případech, v roce po těchto katastrofách ství se Sovětským svazem
“ Asi tak za hodinu budu muset ukončit práci a
zvýšení cen některých ži 1948 i 1968, zradil, dal se projevil své skutečné já. atd., do zemí, kde vládne í odebrat se do zaměstnání — nebo naopak. Národu
nezaměstnanost, I jsem se rok po druhé světové válce, jsem běloch,
votních potřeb bez zvýšení pohodlnější cestou kolabo O takových dohadech se bída,
mezd, pozoruhodnější ne ranta. Jiní si vysvětlují ovšem v době kolem stát- (Pokračování na str. 2) ] Katolík, politicky neorganizovaný, před zákonem bez
úhonný. V srpnu 1968 jsme se s manželkou s plným
dostatek některého dová
vědomím “ nedozírných důsledků’ ’ rozhodli nepoužít
ženého zboží, např. léků,
platných pasů a setrvat v Československu a také v
Opatrenia americkej vlády
slabší úroda obilí, zhoršu
roce 1977 — po mém podpisu Charty 77 — jsme
několikrát odmítli nabídku volné jízdy do Rakous,
jící se morálka pracují
žijem e vesele a spokojeně: pokud již člověk projeví
cích, korupce už téměř na
podivínskou ochotu nechat sě předhodit lvům, poklá
sovětské úrovni a potíže
dám za krajně pošetilé si stěžovat, že nemají dosta
V mesiaci auguste sa po prvý raz zreteľne prejavili dôsledky recesie v ame
s umlčením opozice — to
tečně vyčištěné zuby. Ostatně výslovně podotýkám,
vše zvyšuje nervozitu re rickom hospodárstve, recesie, ktorá začala už počiatkom roku, ale až doteraz že tím neobhajuji ani lvy, ani jejich použití jako
.
žimu, který hledá záchra sa o jej dôsledkoch viac hovorilo ako konkrétne vedelo. Správa ministerstva argumentu v občanském živo tě. . .
Byl jsem možná až trestuhodně trpělivý. Mlčky
nu ve zvýšené propagan práce o stavu zamestnanosti za mesiac august urobila však koniec všetkým
úvaham a potvrdila, mienky tých odborníkov, čo už v prvom štvrťroku před jsem vzal na vědomí, že škrtem pera bylo prakticky
dě.
(a na nějaký čas i formálně) zrušeno veškeré lite
pověděli,
že recesia bude vážna a že bude pomerne dlhá. V auguste sa totiž
, Propagandiste
přijali
rární dění a věnoval jsem se filozofii. Mlčky jsem
jistě s ulehčením zprávu zvýšila nezamestnanosť o 0.3% a to je najvýraznejšie zvýšenie za posledných vzal na vědomí, že nutnou podmínkou k zaměstnání
o úmrtí 831etéha Ludvíka 13 mesiacov. Celkove je teraz v USA 6,150.000 nezamestnaných, o 300.000 viac filozofa je členství v komunistické straně a přeškolil
jsem se na matematika. Mlčky jsem vzal na vě
Svobody, jehož na odiv ako v júli.
domí, že jako věřící nemohu být matematickým re
dávané a překrucované ' V jednotlivých kategó- Podľa pohlavia: 2,300.000, stav svojich zamestnan- daktorem ani získat vědeckou hodnost (uvádím zde
“ zásluhy” měly aspoň do riách to vyzerá takto: ne- čiže 4.2% nezamestnaných cov. Naproti tomu niekto- pouze omezení, která jsem osobně vyzkoušel), a vě
časně odvést pozornost ve zamestnaných osôb bielej mužov vo veku nad 20 ro- ré sektory ako je hotel- noval jsem se pilně programování. Mým svědomím
řejnosti od tíživých otázek' pleti je vyše 4,800.000, či- kov, 2,325.000, čiže 5.9% níctvo, verejná masová otřásla teprve perfidita moci, která se při vší své
absolutnosti -neodhodlala vylít .si svůj hněv proti kul
dneška. Jenže mezi lidmi že 5.3%, čiernej pleti žien vo veku nad 20 ro- doprava a ďalšie úseky tuře na jejích známých a uznávaných představite
verejných služieb pracujú lích, ale na mírumilovné skupině slabých a opuště
je příliš mnoho těch, kteří 1,280.000, čiže vyše 12%. kov.
ných mladýcřý hudebníků — máme totiž takové při
-_____________________ Ale zvýšenie nezamest- na plnú ba i zvýšenú zakázání, že je třeba brániti vdovy a sirotky vůči
nanosti nie je jediným vý- mestnanosť.
násilníkovi. A teprve díky zuřivým a nevybíravým
razom recesie na práčovSociálne dôsledky na ži- útokům proti Chartě 77, na kterých se měli povinně
nom trhu. Druhým dôsled- votnej úrovni zamestnan- podílet všichni občané, jsem se definitivně rozhodl
Referáty a dopisy v australském tisku a interpe
kom je dočasné zastavenie cov> ktorí sú dočasne bez připojit' se k této občanské aktivitě — máme totiž
lace v parlamentě udržují nadále zájem o čs. disi
výrobného procesu v nie- práce> sa však nebudú na_ takové přikázání, že není dovoleno vydat křivé svě
denty a jejich rodiny. Uvedeme aspoň dva příklady:
dectví proti bližnímu svému a naše řeč má b ý t ano.
Z univerzity; v Canbeře došel leták o založení "F o n  ktorých sektoroch prie- teraz prejavovať. To pre- ano; ne,, ne.
v takých sektoroch,
du Julia Tomina", s informacemi o prof. Tominovi myslu a v stavebníctve. ^
Takže zatím přes den pracuji v kotelně a zbytek
(manželu v červnu tr. surově přepadené Zdeně To- Najviac postihnutý je sek- ako je autovýroba, oce- času se snažím dělit mezi spánek, rodinu, občanskou
minové, jedné z mluvčích Charty 77), který byl pro
tôr autovýroby, kde je už liarstvo a gumárenský aktivitu,' matematiku a filozofii. Díky patriarchál
puštěn z Karlovy univerzity a později i z místa noč
nímu zřízení naší rodiny se má žena zdržuje veřej
ního hlídače v pražské zoologické zahradě. Leták ci 81.000 zamestnancov načas priemysel, budú zamest- ných projevů a může proto doposud vykonávat své
tuje zprávy o neoficiálních filosofických studiích, sku bez práce. Druhým najviac nanci, ktorí stratili prácu povolání matematičky.. Ostatně díky témuž zřígrd
piny studentů vedených dr. Tominem a žádá pří postihnutým sektorom je v dôsledku zastavenia pra- jsem si naprosto jist (a mám to experimentálně m é :
spěvek do zmíněného fondu, z něhož mají být opatře
stavebníctvo, kde sa oča- vádzky vo svojich podni řeno), že v případě mého uvěznění bode v m áj pro
ny nutné západní'filosofické spisy pro pražskou "pod
spěch učiněno vše, co lze učinit a ještě něc© na
zemní univerzitu". Fond vede: William Godfrey:Smith, kává podstatné zníženie koch, dostávať nielen nor- víc .. .
Phiiosophy SGS, ANÚ, Box 4, Canberra, ACT. 2600. bytovej výstavby v dô- málnu podporu v nezaSpor s mocí, do kterého jsem vstoupá — a to v
Další případ: Mezi jinými dotazy přišla i žádost sledku zvýšenej úrokovej mestnanosti, ale aj podpo- tomto státě znamená vstoupili jsme. celá usaje ratfea.
p. A. Luxe z Armadale, Vic. o sdělení adres rodin miery na bytové hypoté- ru z podnikových fondov, až do třetího pokolení, všichni m oji piáÉáfc
všech zatčených čs. chartistů. Pan' Lux pak ozná
se mě včas neodřeknou — bode cSoěhý. vyčerpáva
ky.
- .
. ■
takže ich príjmy z týchto
mil, že na všechny tyto adresy odeslal dárkové ba
jící a podle všech lidských měřítek beznadějný. Kdy
Ale aj iné sektory ako dvoch prameňov sa budú koliv říkám “ posud” a zatím, m ámená to jen ptankaz
líčky a na adresu čs. ministra spravedlnosti osobní
protest proti porušování lidských práv v Českoslo reštaurácie alebo veľké rovnať 95% ich riadnej na možné zhoršení. Dokonce ani kapĎsaee nebe devensku.
obchody začínajú znižovať (Pokračovanie na str. 2) zerce (a nemohu v tom neňsSět aásait Pnasmtóefa®Do Hlasu domova došly v minulých dvou týdnech
sti) nedává naději; moc, 'proti k t s ě ±£t>Jiaoe. se' v y 
další příspěvky na Fond občanské pomoci a to ve
značuje dvěma vlastnostmi — a^jenčSěp n i—r f a sa
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Recesia na pracovnom trhu

Zájem á pomoc
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HLAS

Další vlna uprchlíku
(Pokračováni se str. 1)

bez předchozí dříve nutné
doložky k cestovnímu pa
su. Z Titovy země vedla
pak ne příliš zatarasená
cesta mnohé českosloven
ské turisty do Rakouska
nebo do Itálie. Z Vídně se
hlásí, že je tam v sou
časné době několik tisíc
československých uprchlí
ků. Tábor v Traiskirchenu
je přeplněný, spousta na

potlačování skutečné svo
body, chaos.
Chaosu velký počet če
čhů a Slováků skutečně
využil. Ten však vznikl v
“ bratrské’’ zemi — když
Rumunsko odmítlo prodá
vat benzín zahraničním
turistům za jiná platidla
než, za tvrdé valuty a
Praha byla nucena povo
lit průjezd Jugoslávií i

VĚŘÍME
VE SVOBODU,
ne v anarchii.
V individuální
a sociální svobodu,
zakládající se
a omezující se
civilizovaným pojetím
sociální spravedlnosti.
Liberální strana
Austrálie
(Viktoriánské odd.)

(Pokračovanie zo str. 1)
mzdy. často sa potom
stáva, že tí nezamestnaní,
ktorí dostávajú podporu z
oboch prameňov, sa ne
snažia získať
nové za
mestnanie, alebo aspoň
nie čo najskôr.
Augustová správa mini
I sterstva práce stavia vlá-

KVETINY

ČESKÉ ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

BOR ONI A
CONTINENTAL BUTCHfftS
203 Scorwby Rd., Borenia, Vic.
Boronia Road)

Telefon 762-1771, po hod. 720-7259
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.

'

Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovakých
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mínek než byly před 30
či 10 léty. Jejich odjezd
do zemí, které si vybrali
k dalšímu pobytu a tam
zapojení do normálního ži
vota nebudou tak snadné.
Výhodu by naproti tomu
měli mít v tom, že se ve
všech svobodných zemích
setkají s mnoha z nás,
kteří jsme poznali potíže
spojené s počátky exilu a
jsme proto připraveni po
dat jim pomocnou ruku.

Recesia na pracovnom trhu

KE VŠEM PŘÍLEŽITOSTEM
spolehlivě a výhodné dodá
KEW RAINBOW FLORIST
.
Věr a sulcová
>87 Willsmere Road, Norfh Kew, Vie.
Též pokojové květiny, stylové květináče atd.
Jako člen INTERFLO RA zařídím zaslání květin
"
kamkoli do zámoří

(roh

šich lidí se ubytovala vše
lijak v soukromí, jiní se
vydali na cestu k němec
kým hranicím. Západní
Německo hlásí rovněž ne
čekaně velký počet uprch
líků z Československa, ta
ké ve Francii, Holandsku
a Itálii požádalo mnoho
osob z Československa o
politický asyl.
Noví uprchlíci přicháze
jí na Západ v době hor
ších hospodářských pod
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DOMOVA

Kniha Josefa Kalvody
CZ ECH OSLOVA KIA’S ROLE
IN SOVIET STRATÉGY

— vysvětluje, jak jsme se dostali tam, kde jsme,
S
a jaké jsou plány Sovětů na příští léta.
s Cena knihy
je US $ 10.00 a lze ji objednat
js
přímo u autora:
E
Dr. Josef Kalvoda,
5
9 Greenwood Dr., Avon, CT 06001, USA.
= Knihu můžete také objednat prostřednictvím
5
Hlasu domova.
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du pred nové problémy.
Až doteraz bola inflácia
problémom číslo 1. Je síce
pravda, že niektorí odbor
níci v súkromných služ
bách doporučujú vláde,
aby vo svojej politike po
kračovala, ale vzhľadom
na blížiace sa prezidentské
voľby sa vláda nemôže
venovať nezamestnanosti
menej ako inflácii.
V odborných kruhoch
sa poukazuje na to, že na
odbúrame tzv.
tvrdého
jadra nezamestnanosti ne
stačia len obvyklé stimuly
pre oživenie hospodárskej
činnosti, ale že je treba
radikálnejšie
opatrenia.
Očakáva sa ,že v novom
rozpočte bude položka na
podporu bytovej výstavby
a na verejné práce, ale
všeobecne sa má za to, že
toto opatrenie nebude sta
čiť. Pre odbúranie tzv.
trvdého jadra nezamestna
nosti bude treba komplex
ný program, ktorý by u
možnil aj školenie týchto
nezamestnaných, pretože
ich zapojenie do výrobné
ho procesu naráža na ne
dostatok pracovnej kvali
fikácie a skúsenosti.
Ministerstvo práce pri
pravilo podklady pre tento
program.
Poukázalo v
nich na to, že ide asi o
2 milióny nezamestna
ných, ktorí tvoria to "tvrdé
jadro’ ’ . Vo vypracovanom
programe sa má výjsť zo
zásady, že netreba tvoriť
nové pracovné príležitosti
v rámci federálneho pra
covného trhu, lež využiť
možnosti rozšírenia za
mestnanosti v súkromnom
sektore.

Veškerá POJIŠTĚNI odborné provedou

Vláda pripravuje tieto
opatrenia: chce poskytnúť
finančnú
podporu tým
oblastiam, ktoré sa vy
značujú chronickou a vy
sokou nezamestnanosťou,
rozvinúť široko rozvetve
ný preškolovací kurz a
ako trvalý program m ať
starostlivosť o zlepšenie
zamestnanosti
mladých
ľu dí (v poslaneckej sne
movni je už predložený
návrh, aby sa na program
pre zlepšenie zamestnano
sti mladých uvolnili 3 mi
liardy a 500 miliónov $).
Najdôležitejším opatre
ním na rozvoj zamestna
nosti sa, hádam, môže
stať daňová úprava, po
d ľa ktorej dostane každý
zamestnávateľ ktorý za
mestná osohu zo spomenu
tého “ tvrdého jadra” ne
zamestnanosti, daňovú ú
ľavu až do 3.000 $. Mini
sterstvo práce by vydáva
lo akési potvrdenia o tom,
že osoba patrí do niekto
rej skupiny “ tvrdého jad
ra’ ’ nezamestnanosti a že
má preto zamestnávateľ
nárok na patričnú daňovú
úľavu. Ministerstvo práce
už vytvorilo poradný or
gán, aby sa táto akcia
mohla zaviesť.
Augustová správa o sta
ve zamestnanosti dala te
da podnet k tomu, že sa
bude venovať nezamest
nanosti rovnaká pozornosť
ako inflácii a že vláda pri
pravuje široko založený
program
na odbúranie
“ tvrdého jadra nezamest
nanosti.
Dušan Lehotský

iBM raace Brokere. V d ejte (čeaky sek slev.) K J t ll
0M Neprao B e to n y , MOORABBD4, Víc.. » 1 »

(Pokračování se str. 1)
přitom má moc na jeden náš psací stroj k dispozici
deset tiskáren.
Jsme navíc vrženi o mnoho století zpět: před vy
nález automobilu, telefonu, knihtisku, pošty atd. Strá
víme několik hodin pobíháním po městě k vyřízení
toho, na co by ve dvacátém století stačily dva krátké
telefonní hovory. Trávíme tisíce hodin opakováním
faktů, které by bylo možno shrnout do jediného sloup
ce v novinách. Zastáváme se zákonů, jednáme le
gálně a veřejně. Moc popírá zákony, postupuje proti
nám ilegálně a konšpiratívne . . .
Naštěstí svět kolem nás je reálný: děti vstávají,
oblékají se a snídají, vypravují se do^ školy, rodina
skutečně existuje, je pospolu nebo rozdělena, má své
radosti a žaly, své přátele a zájmy. Kdežto oni, ti
druzí, jsou jen přízraky, které! se s nepořádně na
sazenou lidskou maskou občas vynořují z mlh a
úzkostně tají své činy a hlavně svá jména. Snaží
se nás opříst svou pavoučí sítí, využívajíce toho, že
se jich všichni bojí. Stačí telefonát nebo krátký roz
hovor (ne, písemně nikdy nic nedávají): tvá práva
přestanou platit, tvé nároky nebudou projednávány,
tvé doklady a smlouvy budou zrušeny, vyhodí tě ze
zaměstnání a ze školy a jinde nepřijmou, odepřou
ti lékařskou péči (a toto vše se již stalo) . . .
Tento systém je hluboce nemravný, neboť nejen
produkuje utrpení, alě bere mu i jeho jméno (a tudíž
smysl). Tento systém je nebezpečně stabilní (natolik
stabilní, že vylučuje dějiny). Proklamativně totiž
povýšil cukr a bič z prostředku vlády -na ideologic
ký základ a to mu garantuje bezpečnou identitu
moci a doktríny (snad Calligulův kůň, zvolený za
senátora, je zde primitivním a naivním předobra
zem). Tento systém stojí však před jedním smrtel
ným nebezpečím — je založen na tom, že všichni
uznávají cukr a bič jako argument (a on je to sku
tečně pádný argument). Zvolání “ král je nahý” mů
že vést k naprosto nekontrolovatelným a neočekáva
ným důsledkům a od základu změnit stav věci.
Ovšem v království spravovaném falešným krejčím,
uprostřed zástupu králových stráží a dvořanů —
kteří jsou pochopitelně také všichni nazí — může na
něčem takovém trvat jen blázen nebo dítě. Nuže
jsem přesvědčen, že být blázny nebo dětmi před
stavuje nejen cestu ke Království nebeskému — nebudete-li jako tito maličcí, nevejdete; moudrost to
hoto světa je bláznovstvím a bláznovství moudrosti
— ale za daných okolností i naší jedinou pozemskou
politickou šancí.”
-

-

COLOURAMA
ELECTRONICS

145 Russell St.
(roh Bourke St.)
4. poschodí
Melbourne
Tel. 63-2817
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Václav Benda už je ve vězení, s nímž počítal,
na které se duševně připravoval a které ha oddělilo
od ženy a pěti dětí.
Jeden případ z mnoha — otcové a matky za mří
žemi, děti venku, v relativní svobodě velkého žalá
ře, který je domovem a pařeništěm menších. "Táta
je ve vězení, to zní hrděfř, napsala na zeď doba.
Jak věznění, tak zbytky jejich rodin venku, potře
bují pomoc. Ti uvnitř publicitu, aby žalářníci vě
děli, že svět nezapomněl. Ti venku peníze, protože
jíst se musí.
Pomocné akce, jejichž cílem je špinit obě části
úkolu, jsou v běhu po celém svobodném světě. Zde
v Austrálii je s pomocí a u s t r a l s k ý c h novinářů,
a ustralských
politických stran, a u s t r a l 
s k ý c h přátel, zkrátka s pomocí A u s t r a l a n ů
poměrně úspěšně splňována ta první, publicistická
část. Ta druhá, finanční, ve které jsme odkázáni
především na sebe, vypadá zatím, jak už v kraji
zvykem, dost žalostně.
O důvod víc, proč je třeba přemýšlet o "Nočním
kádrovém dotazníku", o důvod víc k jeho otištění.
Bendovy řádky jsou život a proto bezprostřednější,
naléhavější a, doufejme, účinnější, než řádky oby
čejného a mírně znechuceného exilního žurnalisty.
Úvodní a závěrečné poznámky Karel Wendt.

H M V
ZMĚNA ADRESY
Výroba a prodej
kvalitních šperků
MARTIN FORETT

R. C. KUGLER & ASSOCIATES

Noční kádrový dotazník

J. S ch oen pfluf
Prodej a opravy všech druhů
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Rada svobodného Československa hlásí:
Člen zastupitelstva RSČ a evropský zástupce ACEN Edmund Řehák zastupo
val obě organizace při zahajovacím zasedání Evropského parlamentu ve Štras
burku. Čs. krajané a exulanti ve Francii pod vedením prof. Eugena Fauchera,
syna velkého přítele demokratického Československa generála Fauchera, a Henri
Karche, předsedy 1’Amitié France-Tchécosloyaquie, protestovali proti vystou
pení čs. velvyslance. v pařížském deníku Le Monde, proti jeho oslavování ko
munistického režimu v Československu. Le Monde protest uveřejnil. — Organi
zace 1’Amitié France-Tchécoslovaquie protestovala veřejným prohlášením proti
způsobu, jakým čs. ministerstvo vnitra zbavuje čs. exulanty jejich čs. občan
ství. Jmenovitě uvedla případy .členů.RSČ E. Řeháka, který byl za války aktiv
ním členem francouzského podzemního odboje, a Vojtěcha Grubra, který bojoval
ve francouzské cizinecké legii proti komunistům ve Vietnamu. — Pod titulem
“ Botanik filmovou hvězdou” vyšel v The Vancouver Sun článek o dr. V. Kra
jinoví, profesoru botaniky na Universitě Britské Kolumbie, a místopředsedovi
RSČ. Ve fumu, natočeném kanadskou národní filmovou agenturou, promlouvá
Dr. Krajina o “ ekologických rezervách’ ’ Britské Kolumbie, navrhuje rozšířeni
plochy rezervací atd. —- V Chicagu zemřela po krátké nemoci Anna Tornová,
manželka místopředsedy RSČ Čeňka Torma. Na jejím pohřbu se s ní rozloučil
bývalý poslanec František Desenský. — V Torontě zemřela po dlouhé zákeřné
nemoci Dr. N aď a Hradská, členka zastupitelstva RSČ, dcera známého sloven
ského národovce Dr. Milana Ivanku. — Dne 7., září se konala v New Yorku
tryzna za pastora tamního Husova sboru Rev, Josefa Šefla, býv. čs. legionáře
a neúnavného veřejného pracovníka, který zemřel koncem srpna.
RSČ

— 180 let existence praž
ské Akademie výtvarných
umění připomněl na tisko
vé besedě s novináři její
nynější rektor Miloš Axman. Oslavy tohoto výročí
vyvrcholily odhalením pa
mětní desky v budově
Klementina, kde byla před
180 léty Akademie umístě
na.
—■ V Praze byl podepsán
protokol o spolupráci ve
vědě i technice s Kubou.
— Krátce po svých padesátnách zemřel v Ostravě
dirigent opery Státního
divadla a profesor Státní
konservatoře B. Janeček,
rodák z Domažlic. V Pra
ze zemřel ve věku 61 let
vedoucí katedry českého

Alois Rozehnal:

Nahrada za znárodněni
1. NOVÉ JEDNÁNÍ
Dohoda o vzájemném vypořádání otevřených majetkoprávních a finančních otázek mezi Českosloven
skem a USA je znovu v americkém Senátě na programu jednání, které je velmi obtížné, neboť se
týká několika základních otázek: vrácení zlata drženého v USA z doby války, náhrady za znárodněný
a zkonfiskovaný majetek v ČSSR od roku 1945, vyúčtování pohledávky z objednané válcovny plechů
z r. 1947 a doložky nejvyššíčh výhod v obchodním styku (G A TT).
Podnětem k jednání o majetkoprávních problémech
byla konzulární úmluva mezi ČSSR a USA z 9.
července 1973, kterou v Praze podepsali ministři za
hraničních věcí USA William P. Rogers a ČSSR Bo
huslav Chňoupek, který vyjádřil naději, že se oběma
stranám podaří dovést ke konci jednám o dalších
otevřených problémech.. (Rudé právo, 10. VII. 1973).
Americký Senát schválil z a 1rok, 1. října 1974, kon
zulární dohodu, ale nikoliv majetkoprávní uspořádá
ní, o jehož obtížnosti svědčí zpráva čs. tisku:
. “ Za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČSSR
Boh. Chňoupka 'a velvyslance USA v ČSSR Alberta
W. Sherera byla 5. července 1974 v Černínském
paláci v Praze parafována dohoda o vzájemném
vypořádání otevřených majetkoprávních a finančních
otázek mezi ČSSR a USA. Parafovaná dohoda je
výsledkem několikaměsíčního složitého jednám, které
si vyžádalo od 10. září 1973 25 schůzek delegací a
řadu dalších jednání expertů.” (R P, 6. VII. 1973).

zákona USA, tedy či. 408 a 402, jsme kategoricky
odmítli.’’ (Práce, 30. 6. 1977)..
Československo tedy kategoricky odmítlo dohodu
s odůvodněním, že svoboda migrace je zasahováním
do vnitřních záležitostí Československa. Ale už Adolf
Hitler jasně dokázal, že svoboda je nedělitelná, když
hájil nacismus se stejným odůvodněním, že to je
vnitřní záležitostí Německa, do níž ostatnímu světu
nic není.
2. ZÁKLADNÍ PRÁVA

Svoboda migrace není závislá na státní libovůli
(koncesi), nýbrž patří mezi základní práva člověka,
jež byla slavnostně vyhlášena ve Všeobecné deklaraci
lidských práv z 10. prosince 1948 ustanovením: Každý
má právo opustit kteroukoliv zem i svou vlastní a
vrátit se do této země. (Čl. 13, odst. 2). Toto usta
novení je závazné pro Československo, které se podle
Závěrečného aktu Helsinské konference o bezpečno
sti a spolupráci z 1. srpna 1975 zavázalo: Na úseku
Ve společné schůzi; Sněmovny lidu a Sněmovny lidských práv a základních svobod jednat v souladu s
národů v Praze, konané 29. 6. 1977, prohlásil čs. cíli a zásadami Charty OSN a Všeobecné deklarace
ministr zahraničních věcí ; Chňoupek:
lidských práv. (Čl. V II.).
Svoboda zvolit si národní příslušnost (státní^ ob
“ K podpisu dohody mělo dojít ještě na podzim
1974. To se však nestálo. Příčinu je třeba hledat čanství) není rovněž uznávána a nepohodlní občané
ve skutečnosti, že finanční výbor amerického Senátu českoslovenští jsou proti své vůli libovolně zbavo
odmítl dohodnuté parafované vyrovnání za znárod váni čs. státního občanství s porušováním zásad
něný americký, majeték jako příliš nízké, a proto Deklarace lidských práv (čl. 15). Podle čs. práv
pro americký Kongres nepřijatelné, čímž Kongres ních norem ministerstvo vnitra může odejmout čs.
USA prakticky smlouvu zamítl.
Výbor.; současně občanu státní občanství, zdržuje-li se v cizině bez
projednal návrh dodatku, zaměřeného proti této pa povolení, nezákonně opustil území ČSSR nebo se ne
rafované dohodě. Tento dodatek finančního výboru se vrátí do vlasti ve stanovené lhůtě. (Zákon z 29. dub
později (20. 12. 1974) stal součástí obchodního zá na 1969, č. 39 Sb., § 14; zákonné opatření z 6. li
stopadu 1969, č. 124 Sb., § 14 a). Naproti tomu ne
kona USA, jehož článek 408 stanoví:
■
, a) Dohoda parafovaná 5. VII. 1974 v souvislosti uznává se automatická ztráta občanství, která na
š vyrovnáním nároků státních příslušníků a občanů stala ze zákona při naturalizaci přijetím státního
USA vůči vládě Československa bude znovu projed občanství USA. (Dohoda o naturalizaci mezi USA
nána a předložena Kongresů jako součást jakékoliv a Československem z 16. července 1928, č. 169/1929
smlouvy dosažené s Československem v souladů s Sb., provedená zákonem z 29. dubna 1930, č. 60 Sb.).
Z počátku bylo sice rozhodováno, že tato ztráta čs.
tímto zákonem.
:
občanství nastala automaticky nabytím státního ob
b) USA neuvolní žádné zlato patřící Českosloven čanství. USA naturalizaci dne 21. prosince 1953 (Roz
sku á kontrolované přímo nebo nepřímo Spojenými hodnutí Nejvyššího soudu v Praze z 25. 6. 1969, č. j.
státy podle ustanovení Pařížské dohody o repara ŤZ 80/68; rozhodnutí prokuratury pro Prahu 4 z
cích z 24. I. 1946 nebo jiné dohody; dokud tato. smlou 18. 12. 1969, č. j. P v 1480/69),, ale začátkem r. 1979
va nebude schválena Kongresem.’’ (Práce 30. 6.'1977).' bylo rozhodnuto, že automatická ztráta čs. občanství
H lavní. důvod přerušení jednání vysvětlil pak mi; v. důsledku naturalizace v USA se nevztahuje na
riistr Chňoupek takto:
> osoby -naturalizované V době od 30. září 1938 do 7.
, “ Kromě tohoto dodatku byl však obchodní zákon května 1957, kdy nemělo účinnosti, příslušné usta
USA rozšířen o další překážku normalizace, českoslo- novení naturalizační smlouvy, ačkoliv čs. znalci _ z
vensko-amerických styků. Totiž o čl- 402 — nazvaný oboru ’ mezinárodního práva prokázali opak a na je
(svoboda migrace', který je de facto nezastřeným jich znaleckém posudku byl postaven rozsudek Nejpokusem o zasahování do vnitřních záležitostí nejen yyššího soudu z r. 1969. V rozporu s tímto rozhod
ČSSR, ale i dalších států socialistického společenství. nutím Nejvyššího soudu a s' jasnou mluvou zákona,
■ (Pokračování na straně 5)
Je jen přirozené, že obě tato ustanovení obchodního

a slovenského jazyka filo
sofické fakulty University
Karlovy prof. Václav Křístek.
— Ve Valdštejnském palá
ci v Praze se konala usta
vující konference českého
svazu ochránců přírody.
Prvním
předsedou
byl
zvolen profesor Vysoké
školy zemědělské v Praze
F. Hron.
— čs. zemědělství nemá
vysokou úroveň v poměru
k většině západních stá
tů, ale zato se může po
chlubit jinými zemědělský
mi přednostmi. Tak Jed
notné zemědělské družstvo
ve Světicích u Říčan otví
ralo v září slavnostně za
účasti stranických a vlád
ních potentátů “ stálou ga
lerii československo-sovětského přátelství” . Možná,
že pracovat v této galerii
bude přece jen pohodlněj
ší než ve chlévě nebo na
poli.
— Na hraničním přecho
du Hatě v okrese Znojmo
byl zatčen cizí státní pří
slušník, protože v jeho za
vazadlech bylo objeveno
86 kusů digitálních hodi
nek v ceně 142.200 Kčs.
— Na výstavě starožitných
hodin, která se konala na
zámku Šternberk u Olo
mouce, se ztratilo 112 ex
ponátů v hodnotě 2,345.000
Kčs.
— V Bratislavě se konaly
oslavy 60 výročí Univer
zity Komenského. Ve ve
stibulu univerzity byla od
halena socha J. A. Ko
menského, dílo národního
umělce J. Kulicha.
— Ve Vysokých Tatrách
se konal dvoudenní mezi
národní seminář na téma
“ Odpovědnost katolíků v
procesu politického uvol
ňování mezinárodního na
pětí ve světě’’ . Podle ČTK
se semináře zúčastnilo té
měř 60 katolických hodno
stářů a laiků ze 14 zemí
Evropy.
— Na 21. mezinárodním
strojírenském veletrhu v
Brně uzavřely čs. podnik
zahraničního obchodu Mo
tokov a sovětský Autoexport kontrakt v hodnotě
2.6 miliardy Kčs, na je
hož základě doveze Česko
slovensko v roce 1980 ze
SSSR 26.000 osobních vozů
značky VAZ, 8.000 moskvi
čů a 450 terénních vozů
typu UAZ. Československo
dodá do SSSR 87.000 moto
cyklů Jawa a ČZ, 3.000
motocyklů ve sportovním
provedení, 2.000 náklad
ních vozů Tatra a chladí
renské návěsy a preprav
níky. Před léty Českoslo
vensko vyváželo do SSSR
i osobní vozy Škoda.
— Členka-opery pražského
Národního divadla Marie
Podvalová dostala k sedmdesátce Řád práce.
— V 15.čísle HD jsme u
veřejnili zprávu, že při
záchranné akci došlo ve
Vysokých Tatrách k letec
ké nehodě vrtulníku Hor
ské služby Starý Smoko-

vec, při níž' zahynuli 2
členové posádky a 4 pra
covníci Horské služby a
další účastníci letu utrpě
li těžká zranění. Dodateč
ně došla zpráva, že jeden
ze zraněných, horolezec
Milan Klišák, podlehl v ne
mocnici za týden násled
kům zranění. Klišák se 5
dní před touto tragedií
vrátil z Himalaji, kde byl
jedním z 16členné čs. ex
pedice, která se (bez ú
spěchu) pokoušela zdolat
horu Jannu, vysokou 7.710
metrů.
— F. Lundák byl jmeno
ván velvyslancem v Beninské lidové republice se
stálým sídlem v Akkře.
— B. Chňoupek a sovětský
velvyslanec Mackevič po
depsali jménem
svých
vlád dohodu o poskytnutí
užívacích práv k pozem
kům na výstavbu areálu
sovětské školy v Praze vý
měnou za budovu čs. vel
vyslanectví v Moskvě.
— Do Luandy odletěla de
legace
Lidových milicí
ČSSR, vedená náčelníkem
hlavního štábu LM M. No
vákem, aby seznámila se
svou činností Lidové mili
ce Angoly.
— Podle pražského rozhla
su byl odsouzen na 15 let
žaláře vojenským soudem
v Příbrami Jiří Ganz z
Českých Budějovic. Žalo
ba ho viní, že poslouchal
české vysílání Hlasu Ame
riky a podle jednoho z
programů utvořil “ Klub
přátel americké hudby” .
Hlasu Ameriky napsal prý
dopis, v němž se jmeno
val předsedou zmíněného
klubu a přidal jména ne
existujících členů. Od hu
debních časopisů a gramo
fonových desek pokračo
vala prý jeho činnost až
k špionáži a proto prý ne
překvapí, že se dostal
před vyšší vojenský soud
v Příbrami.
— Pražský student umě
lecké průmyslovky, 261etý
Pavel Buechler, který byl
zatčen koncem loňského
roku v ,Budapešti a obvi
něn, že cestuje na fran
couzský pas na jméno A.
Hala, který mu obstaral
provázející ho francouz
ský novinář, byl nyní vy
dán k dalšímu potrestání
čs. úřadům. Přitěžující
okolností bude, že Buech
ler podepsal Chartu 77.
(ICJC)

MELBOURNE
I SYDNEY

PROŽÍVÁN É
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na m íra
dodi firm a

A. Z. 9UH.T1NG
MilkwrDt:
175 Brougham St.. Kew.
Vic. 3101, teL

Sydney:
Telefon: 022453
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Džezová Sibiř
ŘÍJEN
.

1979

Jarka Vlčková

Bezmála 5QQ km severne od Irkutska, na brehu Bajkalského jazera leží mesto
Bratsk. Pred dvoma desaťročiami sa tu darilo iba komárom a vlkom. Dnes
sa tu darí aj ľuďom. Neďaleko Bratska stojí jedna z najväčších hydrocentrál
na svete. Miliardy kilovatových hodín dodáva na ďalšiu výstavbu Sibíri.
Mesto Bratsk navštívil nedávno jeden západný turista. Veľm i sa prekvapil,

že sa tam stretol s džezovým' hudobníkom takých kvalít, aké mávajú džezoví" a 0 chvíľku sa vrátil s
hudobníci niekde v Amerike, a o tomto svojom objave napísal do západonemec- časopisom v rukách. Medkého denníka Sueddeutsche Zeifung.
zi jeho listami bola vlo-

• 1. 10. 1869 se u nás začalo poprvé užívat ko
respondenčních lístků.
Kto prešiel päť tisíc ki• V roce 1873, v době Smetanovy éry v Prozatím
lometrov krížom cez Sibír,
ním divadle, byl povolán k úloze operního režiséra
činoherní herec Emanuel Chvalovský. Smetana mu ten vie. že hudobné skusvěřil režii Dvou vdov, Hubičky a Tajemství. K nim p:ny, vyhrávajúce po hotese přidružilo i provedení Dvořákova šelmy sedláka lových reštauráciách nea Bendlova Starého ženicha. V době Jubilejní a Ná majú valnú úroveň. Keď
rodopisné výstavy sestavoval Chvalovský “ živé obra
zy’’ , jejichž provedení tyudilo zasloužený údiv. Chva- rna preto posadili v Bratlovský vystoupil již jako student reálky r. 1856 na sku. v hoteli Tajga k stomalém pražském ochotnickém jevišti v klášteře sva 1c blízko hudby, nebolo
toanežském, v jehož starobylých zdech se 26. 7. 1839 ná práve najprijemnejnarodil. Psal i divadelní hry a ve svém soběslav
ském domě napsal své Paměti, vzácnou knihu, v Sieníž vzpomínal na celý svůj dlouhý život a na vše,
Hudba začala hrať skór
co se týkalo uměleckého života té doby. Zúčastnil ako som mohol skonzumose ještě jako 941etý svátku českého národa, slavného
50. výročí otevřeni Národního divadla, a rok. poté, v a ť k večeri rybu, na kto1. října 1934 v Soběslavi zemřel. V roce stých uměl rú som musel dlho čakať.
cových narozenin uctil Klub sólistů ND památku své Vyhrávali všelijaké šlágho druha, herce a režiséra zasazením desky s jeho
rové melódie. Zrazu však
reliéfem na jeho domě v Soběslavi. Deska je dnem
táborského sochaře R. Kabeše.
, pristúpil k mikrofónu je• 2. 10. 1809 se narodil v Perštejně u Žďáru nad den černovlasý hudobník
Sázavou český hudební skladatel Antonín Emil Titi.
a hral ako divý. Z jeho
• 2. 10.. 1909 zemřel v Nových Benátkách český « i - nástroja sa ozývala virditel František Karel Krouský, který v mladobo
leslavském Jizeranu ve vzpomínce "Kdo hyn naši íuoziia Charlie Parkera,
křišitelé” píše o tom, jak byl rozšiřován mezi fid perfektná technika, najSabinův anonymní spisek “ Ján Hus z Hušce"’ , je  lepší Bebop. Keď skončil,
hož použil J. K. Tyl k napsání svého dramam Jan zatlieskal som mu a on
Hus.
| V r . 1867, brzy po prvních skladatelskýefa úspěscb sa na mňa prekvapene
Smetanových, objevuje se na divadelních cedulích pozrel. V d alekej Sibíri sa
jméno Viléma Blodka ve spojení s jeho jednoakí®- i mu pravdepodobne takévou operou V studni, jež měla premiéru v Praza- hoio uznania ešte nedosta' tímním divadle 17. 11. 1867 pod taktovkou Č-echovou. Po premiéře si ulevil L. S. Procházka nad ne
zájmem pražského obecenstva o Blodkovo dOo tě
mito slovy: Bohužel se i tentokráte, jako pří mno
DOPRAVÍM
hých jiných příležitostech, účastenství zámožných na
COKOLI KAMKOLI
šich kruhů objevilo v prašpatném světle, mohli by- ;
co se vejde do
chom zde opět jmenovati celou řadu “ výtečníků” i
dvoutunového
a vlasteneckých našich rodin, které se stkvěly svou i
skříňového vozu
nepřítomností. Přejí si snad zajisté, aby se di- i
SPOLEHLIVĚ
vadlo naše povznášelo vždy výše a výše, ale na srdci
A NEJLEVNĚJI
jim to neleží, jinak by o náš jediný ústav diva
delní lépe dbali’ ’ . Kroměřížský Moravan provedl ope
Karel NEVEČEŘAL
ru V studni r. 1888 koncertně a r. 1893 byla jím dá
Charles Express Van
vána na jevišti. Hudební skladatel Vilém Blodek,
20 Rainsford Drive,
který se narodil 3. 10. 1834, napsal v létech 1858
Noble Park North,
1859 jedinou svou Symfonii d-moll, dílo značné oso
Virtoria
bitosti, v němž se jasně projevuje jeho milostné
Tel. 795-8714
vzplanutí ke své 181eté žačce Marii Daublebské ze
štemeku, jejíž otec, pražský advokát, nechtěl o
síňjátku ani slyšet přesto, že se Blodek stal r. 1860
profesorem flétny na pražské konservatoři. A tak
Blodkův milostný sen dostává přídech smutku, jenž
je vyjádřen v jeho cyklu Písně milostné, jenž byl
komponován na německé texty. Brzy poté vzniká i
jímavé dílko Flétnový koncert D dur, jež je stále
dokladem Blodkovy citové krise nad zmařeným sňat
kem. Teprve r. 1865 se Blodek s Marií, tehdy již
plnoletou, proti vůli jejích rodičů oženil.

lo. Potlesk ho zrejme povzbudil. Hoci sa to jeho
spoluhráčom nepozdávalo,
prešiel v každej skladbe
do sóla a z najnemožnejšej odrhovačky urobil po
žitok pre uši. Tak ako to
vedel iba Parker.

fónovy koncert od Glazunova alebo skladbu od Miles Davisa . . . Prečo by
sme mali b yť diskriminovaní? Veď zájazdy Duka
Ellingtona alebo Thad Jonesa / Mel Lewisa, organizovali štátne koncertné
Cez prestávku si přisá agentúry. Sú ha trhu gradoj hu mne. Dozvedel som mofónové platne s džezo-

Exilový hrnec
Jaroslav Hutká

Je spokojný. Za pobyt v
hoteli neplatí a v Sibírskej republike, kde v zime
zvykne teplota klesnúť až
na -50 stupňov Celzia, sú
hudobníci lepšie platení
ako v iných sovietskych
republikách,
Rozbovo.r ili sme sa 0
džezovej budbe. Keď som
mu povedali že by sa so
svoj ou brou uplatnil v
každom dobrom newyorskom hoteli, opýtal sa ma
skromne: p rečo? Na otáz,
ku, či je v ZSSR mnoho
džezových hudobníkov, od
povedal: v eľm i mnoho.
Napríklad, v Moskve, L e
ningrade, Kijeve, Talline,
Rige, Odesse, Novosibir
sku, Vladivostoku. Vyuču
je sa džezovej hudbe na
vysokých školách? Na vy
sokých nie, ale v rámci
seminárov,
inštitúcií a
klubov. Sú džezoví hudob
níci diskriminovaní? Si
meon sa usmial. Muzikant
je muzikant: či hrá saxo-

V exilovém hrnci
Guláš se nám vaří
Spolkařství a vůdci
Politické strany
Rozmyšky, potyčky
Ach, jaká svoboda
Na stěně Masaryk
Tatíček národa
Každý z nás pravdu má
Nikdo se nemýli
Mládež je zkažená
My jsme jiní byli
Na schůze nechodí
Jedou do Španělska
My jedem do Prahy
Tam je země česká
V krajanských novinách
Píšem si dopisy
Spisovnou češtinou
Jak to bylo kdysi
Ach, svátý Václave
Není jak bejvalo
V Praze jsou chartisti
To nám tu scházelo
My se však nedáme
S národem budem žít
Tlačenku, Jelítka
Držťkovou a žejdlík
Blaničtí rytíři
Učitel národa
Jan Amos Komenský
A česká hospoda
jgfiiigr-itafjEjgzJiíSíiťaďagďtjjgfitaf-i

pr ažské š u n k y , dom ácí játr o vé

tygfjt-vgf-1tísfitiaz.’tvgzitégf-!téSA1!

k n e d l ič k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY

T É Ž K€ DOSTÁNÍ
V

žená tenká plastická fólia s gramofónovou platňou, ktorá sa dala vybrať,
časopis vychádza v maso
vom náklade, povedal. A
čo je na platni? Sexteto
Germana Lukianova so
skladbou “ Hommage pre
Šostakoviča’’ . Free Jazz.
-Lo-

sa, že sa volá Simeon a
pôsobí ako hudobník v
týchto sibírskych končinách už niekoľko rokov,

PRV O TŘ ÍD N Í

• Jaroslav Pulda vystoupil již r. 1863 v známém
smíchovském divadle “ U zlatého anděla” v roli Ši
mona Lomnického. V pražském Prozatímním divadle
hrál poprvé roli lékárníka Fleuranta v Mohérové
komedii Zdravý nemocný. A brzy bylo jeho jméno
Spojeno se slavnými rolemi i v Národním divadle.
Hrál kardinála v Gablerově tragedii Johanna Dark,
otce Vavřince v Mosenthalově Deboře, advokáta Berenta v Bjoernsonově Bankrotu, arcibiskupa Arnošta
z Pardubic ve Vrchlického noci na Karlštejně. Od
r. 1885 se stal i režisérem, výborným režisérem, je
hož výkony hodnotil ředitel F. A. Šubert (s nímž se
Pulda v Národním divadle r. 1884 neblaze rozešel)
velmi kladně ve svých Dějinách. Ředitel Šubert, prav
děpodobně z návodu dramaturga L. Stroupežnického,
nepřidělil, režii tehdy připravovaného Ohnetova Ma
jitele hutí Puldovi, nýbrž Jakubovi Siefertovi. Hlavní
(Pokračováni na straně 6)

vou hudbou? Vo veľkých
obchodoch sa dá kúpiť čo
chceš, aj Oscar Peterson,
Ella, Miles.
Simeon vstal od stola

PRAVÉM

m ladé

ČESKÉM

krm ené

kachny, kuřata

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŔSTVI

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

Tel. 8 6'71 78

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

V ELK Ý V YB ER

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

1. 10. 1979

HLAS

DOMOVA

Náhrada za znárodněni
(Pokračováni se strany 3)
velvyslanectví ve Washmgtoně vybírá nezákonný pcTplatek ve výši 35 US dolarů za vysvědčení o ztrátě
čs. občanství, i když tato nastala ze zákona auto
maticky. (Americké listy, 7. 9. 19V9ý.
Právo asylu je také slavnostně vyhlášeno v Dekla
rací lidských práv (či. 14), ale byio porušeno Směr
nicemi o úpravě právních vztahů CSSR k občanům,
kteří se zdržují v . cizině bez povolení čs. úřadů,
schváleného usnesením vlády ČSSR z 16. 3. 1977, č.
08 Úředního listu, č. 2, které stanoví povinnost od
nětí čs. státního občanství (čl. 9), zákaz cest do
ciziny čs. občanům, kteří udržují styky s exulanty
(ČL 12) a zákaz návratu do Československa (čl. 13).
Právo čs. občanů na životní standard přiměřený
zdraví (Deklarace lidských práv, čl. 25) Dylo pře
vzato jako závazná právní norma v Mezinárodním
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních prá
vech. (Vyhláška ministra zahraničních věcí z 10. 5.
1976, č. 120 Sb.). Bylo však porušeno v celé řadě
ustanovení, zejména v čl. 7, 11, 15, jak je dovoženo
v Tázích o spotřebě, jež byly v Československu vy
dány a doloženy čs. dokumenty (statistické údaje)
jako další otřesný doklad Charty 77. Snižování živitní úrovně se projevilo zejména po poslední “ úpra
vě cen” z 20. července 1979, kdy ceny energie a
paliv byly zvýšeny o 50%, dětského ošacení o 100
až 600% a hladové důchody o 5% (o 30 Kčs — 3 US $
v turistickém kursu), zatímco mzdy nebyly zvýšeny
vůbec.
Právo na život, svobodu a bezpečnost (čl. 3), na
ochranu proti bezdůvodnému zatčení (čl. 9), na řád
ný soud (čl. 10) s veřejným přelíčením (čl. 11) a
na soukromí bylo z Deklarace lidských práv spolu
s dalšími právy převzato jako vnitrostátní norma
právní v Mezinárodním paktu o občanských a po
litických právěch, publikovaném ve Vyhlášce mi
nistra zahraničních věcí z 10. 5. 1976, č. 120 Sb.
(Č l.. 4 - 17). Čs, státní orgány však soustavně po
rušují tyto závazné právní normy, tvořící součást
čs. právního řádu, jak dokazuje Charta 77, publiko
vaná začátkem r. 1977, doplněná postupně dalšími
přílohami až do poslední doby; publikovaná však
tajně opisováním, jež je samo trestné. Účelem Char
ty je jen diskuse s vládními orgány o zachovávání
čs. právního řádu, ale její mluvčí v čele se spisova
telem a dramaturgem Václavem Havlem byli 29.
května 1979 pozatýkáhi. Spolu s členy Výboru na
Obranu nespravedlivě trestaných a signatářů Charty
(celkem 16) mají být postaveni před divadelní soud
(Monstrproces) a souzeni pro zločin podvracení re
publiky (§ 98) a pobuřování (§ 100) trestního zá
kona (z 29. 11. 1961, č. 140 Sb., ve znění vyhlášky
č. 113/1973 Sb.).
Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
(Deklarace lidských práv, čl. 18-19; Mezinárodní pakt
o občanských a politických právech, čl. 18-19) je
rovněž zajištěn v ústavě ČSSR z 11. 7. 1960, č. 100
Sb., ve znění dalších novel (§ 32), ale stejně jako
ostatní ústavně zajištěná základní práva občanská
nemá cenu potištěného papíru. Kardinál Josef Beran
(29. 12. 1888 — 17. 5. 1965) se nesměl vrátit do vlasti
a zemřel v exilu, kardinál Štěpán Trochta (26. 3.
1905 — 6. 4. 1974) zemřel druhého dne po výslechu
na církevním úřadě, z duchovních v počtu přes 8.000
polovina zemřela nebo nesmí vykonávat duchovni
funkce; děti, chtějí-li na vyšší vzdělání, jsou jako
rukojmí, a musí zaručit, že rodiče nemají nic
společného s náboženstvím.
Nevysvětlena zůstává základní otázka: proč čs.
režim uzavírá mezinárodní smlouvy a činí je součástí

ZLOBÍ
VÁS
Bolí Vás hlava ?

OČI ?

Noste brýle od O P T Á

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

čs. právního ráau, který nemim dodržovat a sám jej
porušuje.
3. Z L A T O N E B O

ČLOVĚK?

Svatováclavská
orlice

Karel Schwarzenberg
Nároky amerických ODčanu na nahraau za ztra
ceny, znárodněny neoo ZKonnsnovany majetek v CesPověstný
protektorátní
ministr Emanuel Moravec
kosiovesku jsou poummény um, že ke ztrátě došio
udílel pracovníkům české kultury, činným v souladu
v cioně, kuy uyn ODčany USA. ryto nároky se ctěn
s jeho imií, odznak nazvaný Svatováclavská orlice
potne unrauy na avě skupiny:
— lidé, kteří s Moravcem nesouhlasili, tomu odzna
Do první skupiny patři čs. pohledávka proti USA ku říkali “ slepice” . Tady je ostatně třeba připome
z nespměne oojeanavky válcovny piechu z r. J.94Y, nout, že president Hácha se varoval udílet za Proha kterou ceskosiovensko zapiatno předem zálohu 16 tentokrátu čs. řád Bílého lva. Pamatuji si na schůzi
mn. aoiarú. Valcovňa však po komunistickém puči komise, která měla upravit státní znak. Když jsem
v r. Iš48 nebyia dodana ao československá, nynri navrhoval, aby se Rád Bílého lva uplatňoval — ja
prodána do Argentiny za 9 mn. dolarů. Americká kožto náležitost státní svrchovanosti —• druzí mě
smírčí komise pro zahraniční nároky (r oreign Ciaíms poučili, že by to nebylo účelné, protože by se presi
Settlement Commision ot tůe US; jako organ mini dent cítil nucen udílet český řád nacistickým činov
sterstva zahraničí rozděiua těchto 9 mn. dolaru mezi níkům. On tedy vědomě neudílel nic — ale Mora
americké žaaateie tak, že na každého připadlo k vec udílel tu “ slepici” . Provázel to ovšem výkladem,
úhradě asi 8% jeho pohledávky za majetek ztracený že se svátý Václav dovedl podřídit německé říši a
v československú znárodněním neoo konfiskaci. (Ame právě proto musí být naším vzorem. Ostatně když
rické listy, i2. 1. 1913; Kudé právo, 23. 7. 1958).
tentýž Moravec nebo jeho přátelé z tehdejší “ Vlaj
Do druhé skupiny patři čs. pohledávky proti USA ky” snili o tom, že by se jim podařilo zřídit vojen
za zlato, které je největší překážkou dohody. Jeho ský útvar z dobrovolníků, kteří by byli v německých
hodnota v doDě první dohoay o vyrovnání činila asi službách, chtěli ten útvar nazvat Svatováclavským
2U mil. dolarů, aie dnes činí asi desateronásobek. praporem; jenže se jim nepodařilo ho zřídit, protože
Jeho osud vylíčil čs. mmistr zahraničí B. Chňoupek se do takového útvaru hlásili jen takoví mrzáčkové
na společné schůzi sněmoven v Praze 29. 6. 1977 a hrbáčkové, že ani Moravec se s nimi nechtěl Vůd
takto;
ci pochlubit.
“ Celková ztráta čs. měnového zlata představovala | Tak jako ale Moravec hleděl představit svátého Vác45.300 kg. Tnpartijní komise v Pařiži 24. ledna ; lava jako vzor politika ochotného Němcům se podří
1946 přiznala -naší republice o 1.300 kg méně, rovné dit, tak na něho hleděli obdivovatelé tradice husit4 tuny. Jelikož se však po válce našla jen část zlata , ské; ti — na rozdíl od husitů samotných — neviděli
ukradeného z evropských zemí, tripartiční komise při vzor české národní politiky pouze v tradici husitské,
znala naší republice nárok pouze na alikvotní část a v knížeti Václavovi příklad poddajné politiky.
ku ve výši 24.5 tuny zlata. Z tohoto množství jsme
Zajímavá, příznačná v tom směru je práce uvě
dostali v r. 1948 zálohu ve výši 6.090 kg, na zbýva
jící část 18.4 tuny dosud stále čekáme. Příčinou toho, domělého národovce a obdivovatele husitů prof. F.
že USA odmítly vydat naše měnové zlato, byl jejich M. Bartoše: “ Kníže Václav Svatý v dějinách a v
požadavek vázat vydání na úhradu za americký ma iegendě” . Bartoš zdůrazňuje rozdílné názory Václava
a Boleslava, které vedly až k bratrovraždě. Kdežto
jetek znárodněný v Československu .. .
“ Obě strany v r. 1961 parafovaly zásady řešení Václav se podrobil králi Jindřichovi — ovšem za
otevřených hospodářských a finančních otázek a podmínek čestných, když mu král předal ctí a da
zplnomocněnci obou vlád připravili v r. 1964 k pod rem ostatek svého nebeského ochránce sv. Víta —,
pisu příslušnou dohodu. Spojené státy později od při Boleslav, patrně na popud matky obou bratří Draho
pravené dohody ustoupily. Stejná situace se opako míry, podporoval válku polabských Slovanů. Bartoš
div neschvaluje Boleslavovu bratrovraždu, rozhodně
vala o 10 let později.” (Práce, 30. 6. 1977).
Důvody k zamítnutí dohody předložené ke schválení odsuzuje tu Václavovu politiku — v níž musel nakonec
byly stejné jako při druhé parafované dohodě z 5. Boleslav pokračovat. Postupme slovo Bartošovi: “ Ta
7. 1974: nabízené vyrovnání za znárodněný americký to politika přimknutí k říši bez ohledu na ostatní
majetek bylo příliš nizké. Ve skutečnosti nekrylo Slovany, poiitika velmi sobecká a málo čestná, sta
ani dlužné úroky. O schválení dohody usiloval také la se za obou synů Bořivojových politickou tradicí
předseda správní rady americké Chase Manhattan rodu přemyslovského.” Zůstala jí tedy. A Bolesla
Bank, David Rockerfeller, který na návštěvě v Čes vovi I. Bartoš vyčítá, že nedovedl natrvalo dělat po
litiku panslavistickou.
koslovensku prohlásil k novinářům:
,
Bartoš to, pravda, napsal v r. 1929; a když byla
“ Mnoho závisí na rozhodnutí Kongresu. Kongres
by měl přijmout nový obchodní zákon, který by od jeho kniha vydána znovu v r. 1949, radoval se v ní,
stranil diskriminaci ČSSR a ostatních socialistických že po roce 1938 byla s oblibou čtena protivníky Mo
zemí v oblasti výměny zboží. Vztahy USA a ČSSR ravcova učení. Dnešní česká veřejnost — která se,
by pomohlo rozvíjet i vyřešení starších problémů, padajíc ze Scylly do Charybdy, zříká slovanských
týkajících se čs. zlata v USA a náhrady za zestát sympatií až bezmyšlenkovitě — nepřipojila by se
něný americký majetek v ČSSR.” (Rudé právo, 6. beze všeho k Bartošovým názorům. Chceme zde říci
slovíčko o českém panslavismu a o politické tradici
6. 1975).
Podle amerického zákona z r. 1949 (International rodu přemyslovského •—• to jest českého státu, vždyť
Claims Settlement Act, Section 404) bylo podáno 3.976 ho nikdo jiný než Přemyslovci nezaložil.
žádostí o náhradu, z nichž bylo 1.346 ustavenou ko
Zaprvé tedy: Není snad třeba výkladu k zjištěni,
misí odmítnuto a ze zbylých 2.630 žádostí byly uzná že dělat slovanskou politiku bylo nemožno, ba ne
ny nároky amerických občanů v částce 113,645.205.44 mělo smyslu v desátém století, kdy Slovanstvo nebyl
amerických dolarů za majetek znárodněný nebo jinak pojem politický, znamenal jen jazykové příbuzenství
převzatý v Československu v době od 1. ledna 1945 kmenů naprosto znepřátelených. Ale jak torna bylo
do 8. srpna 1958. Komise však přiznala na nárocích v devatenáctém století, kdy se panslavismus rozvin á
72.6. mil $, což s připočtením čs. státního dluhu v a vyvrcholil až v našem století “ mohutným snenf*
částce asi 7 mil. dol. odpovídalo přibližně hodnotě československých legií? Zjistíme, že slovanské sym
zlata 30 mil. dol., jak prohlásil mluvčí State depart patie byly jaksi vybíravé: uvědomělí S avaně na.
mentu John King.
způsob Holečka milovali ty národy, které se zdály
Čs. tisk o nabídce uvádí: “ Podľa predbežnej do být protivníky vídeňské vlády — zejména tedy Srby
hady Obe strany súhlasili s úhradou 20.5 mil. $ na —, a měli málo zájmu o národy, které se zdály být
krytie požiadaviek amerických občanov.”
(Práca, spojenci této vlády — o Poláky a Chorváty. Nesta
Bratislava, 1. 7. 1977). I kdyby bylo správné, že čilo tedy slovansky mluvit, bylo třeba ještě TaěčežsQ—
nabídka za znárodněný majetek činila 29.5 mil. $ ve Jakými zásadami se tedy m ěli říd it Přem yslovci?
splátkách, nestačilo to ani na dlužné úroky. (Hlas
Zadruhé: politiku Přemyslovců, jako každí'ixi p Ä domova, 18. 12. 1974 a 9. 8. 1976).
tiku, posoudíme podle pokynu Evangelia: “ ít> owao.
Nároky amerických občanů proti Československu jejich poznáte je.” A ta Bartoš črtaje, co a Ptžabaze zabavení nebo jiného odnětí majetku (seizure or nech napsal — zcela správně — profesor Snandriles
other taking) vzniklé po dni 8. srpna 1958 bylo třeba
“ Čtyři příčiny to byly, které j e jäetäevsšsa p S iM fe v .;
uplatnit u Foreign Claim Settlement Commission of
•k pádu: 1. povaha půdy xavmmé----- 3L .aemtáBe
the USA.
žadatelé jsou vesměs čs ■ .uprchlíci, kteří se na vnitřní rozbroje a hlavně stálé a staré aejSápäiSAj
turalizaci stali občany USA, ale v Československu mezi svazem obodritským a ItAodLym — . X
nechali všechno, co měli, a utekli většinou s holýma ní vyspělost Nůntca. . . A iHxaěcae čtvrtá
rukama. Kdyby nebylo zlata, bylo by jednání lehčí. Slované se houževnatěl a d j n zdrgaag
Zlato však odhalilo podvod komunistické propagandy: křesťanství. .
(Pokračování ssa. str. Cl
.
Nadevše je člověk.
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Svatováclavská orlice
(Pokračovam se strany 5)
ho u Chlumce Čechové pod posvátným praporem na
Jaké bylo naproti tomu počínání sv.Václava — a svatováclavském kopí.
Když byla za první světové války činností legio
po něm obou Boleslavů?
(JPakxubewšiú m strany 4;
nářů připravena Československá republika, a když
V 1. bodě ovšem nemají zásluhy, protože, jak to
úlohu Kláry v této hře dostala Maruška Bittnerová napsal nástupce a potomek Boleslavů, Leopold I.: pak po dvacet let trvala, byla uplatňována více tra
a podřadnou roli Athenaidy Marie Pospíšilová, velmi Sám Pán Bůh dal Čechám přirozené hranice. K 2. dice husitská nežli svatováclavská — a to právem.
nadaná herečka, přítelkyně a chráněnka Puldova, bodu naopak dlužno připomenout, že knížete zlického Husitská tradice je revoluční, hodila se tedy pro re
jejíž nedávný úspěch v roli královny Elišky v Noci si podřídil sv. Václav, a rod Slavníkův (který byl publiku; od pobožného synovce sv. Václava — po pěti
na Karlštejně vzbudil pravý rozruch. Pospíšilová mo nejspíše příbuzný zlického knížete) vyvraždil Bole dědičkách: Elišce Přemyslovně, Elišce Lucembur
Elišce Rakouské, Anně Jagellovně a Marii
hu vrátila a začal zákulisní boj, který byl rozdmý slav II. Čili Přemyslovci sjednotili Čechy: světec bez ské,
cháván i roztrpčeným Puldou, jenž se vzdal funkce krveprolití, druzí “ krví a železem” . Co se týče 3. Terezii — pocházel císař Karel, v Čechách král to
režiséra. V den premiéry Majitele hutí, 30. prosince bodu — náskoku, který měli Němci ve vzdělanosti — ho jména I., jenž by se byl rád — nebýt odporu
1884, propukla známá bouřlivá aféra Pospíšilové s i sv. Václav, i Boleslavové se snažili náskok dohonit. Němců a Maďarů — ozdobil svatováclavskou koru
rozhazovanými letáky v Národním divadle. Na Nový Zvali do Čech duchovní, budovali jim kláštery; a nou. Nicméně ani v památných dějích legií neschází
rok 1885 byla Pospíšilová okamžitě z ND propuště ačkoli dnes neradi slyšíme o německých “ kulturtrég- úcta svatováclavská. A ještě vzpomínka: u příleži
na, Pulda dostal čtvrtletní výpověď, již přijal s rech” , není sporu o tom, že tito duchovní pomohli tosti svatováclavského tisíciletí připsal president dě
Okamžitou platností. Odjel do ciziny a doprovázel M. českou vzdělanost vybudovat. Je tu totiž rozdíl: ně dici české země Osmý dragounský pluk, vzniklý slou
Pospíšilovou na její úspěšné cestě Německem jako mečtí věrozvěstové nutili Čechy budovat školy, ne čením osmého, kdyhi Dampierrova pluku, a pluku
je jí impresario a umělecký poradce. Na českou scé křesťanští nacisté jim je ru šili.. . Bod 4. je ten prince Evžena Savojského. Pluk dostal jméno “ kní
(tato maličkost byla malá
nu se již nevrátil. P ři jedné z pozdějších návštěv1 nejspomější. Kdo sám není křesťan, ba i kněz — žete Václava Svatého’’
Prahy zemřel 3. 10. 1894 ve svém bytě na Králov cituplný vlastenec jako Beneš-Třebízský, tomu jsou antiklerikální schválnost. Šlo patrně o to, že republi
ka neuznává katolického svátého Václava, nýbrž je
ských Vinohradech podlehnuv záchvatu mrtvice.
pudově milí ti Polabané, kteří se tvrdošíjně drželi nom zná knížete, který byl nazýván Svatý, jako je
• 4. 10. 1704 se narodil v Bratislavě Ján Andreas víry svých otců, uctívání pohanských přírodních bo král Václav I. nazýván Jednooký).
Segner, lékař a fysik, který zkonstruoval Segnerovo hů; Perun “ bůh náš hromovládný’’ jakoby byl ná
Protiva tradice husitské a svatováclavské je takřka
kolo.
rodnější bůh nežli rodilý žid Ježíš, jehož úctu ke
• Z Gräfenberku pochází sedlák Vincenc Priessnitz, Slovanům přinášeli jednak Řekové, jednak ovšem vtělena do dvou pražských pomníků. Rozumí se, že
který se zde narodil 4. 10. 1799. Léčil pacienty stude Němci a zčásti také Irčané. Ano! Ale můžete věřit tradiční milovníci husitství se mrzeli a ctitelé sv.
ným, čerstvým vzduchem a pohybem. Od r. 1838 byl v ty bohy, které tak poeticky opěvuje Zeyerův “ V y  Václava se pousmáli, když Klement Gottwald vyhlá
v čele vodoléčebného ústavu, jenž byl v Gräfenber šehrad” ? A jakkoli národní byl —• při nejmenším od sil státní převrat u pomníku M. Jana Husi. A tito
ku (dnešní lázně Jeseník) založen. Zakladatele těch-' roku 1945 — některý státník, který nerad projevo ctitelé se cítili do hloubi duše otřeseni, když v hrů
to lázní připomíná v nich Myslbekův pomník Hy val úctu sv. Václavu — můžete si představit, že by zyplný srpnový den před 11 léty bylo na fotografiích
giena.
' byl uctíval Radhoště či jiného slovanského boha? To a televizních záběrech vidět, jak Myslbekem vyobra
• Mladý repealista, novinář Vincenc Vávra Haštal- tedy muž jako Masaryk se hlásil raději k Mistru zený sv. Václav v čele nebojácného davu — podle
ský se! narodil 4. 10. 1824 jako syn mlynáře svato Janu Husovi; ovšem nevěřím, že by sám Masaryk slov písně — “ jel na svém koni s černou orlicí” .
petrské čtvrti Matěje Vávry, rázného a uvědomělého — nemluvím o jeho průměrných učednících —
Čecha. Vincenc Vávra byl žákem na staroměstském ! byl četl Husovy bohoslovecké spisy . . . Buď jak bu ď:
akademickém gymnasiu profesora Františka Svobo Přemyslovci budovali křesťanský stát, sv. Václav byl '
J e d e t e do M e l b o u r n e ?
<
dy, vzdáleného příbuzného J. Jungmanna. Jeho přá- ' jeho svátým, a Boleslavovi II. se podařila na teh
i
Pohodlné
ubytování
v
centru
města
za
mírné
ceny
[,
teli na filosofii a právech se stali J. J. Kalina a dejší dobu velmi důležitá věc: zřízení vlastního biskup
Nebeský, s nimiž utvořil užší literární skupinu ko ství.
\
MOTEL — PRIV. HOTEL
lem České včely ještě před Havlíčkem, proti němuž
Podařilo' se mu to, poněvadž biskupem v Řezně
se Vávra zastal Tyla, jehož Posledního Čecha H a vli-1byl sv. Wolfgang, který nesobecky souhlasil s tím,
ček roků 1845 krůtě odsoudil.
44 Spencer St., Me!bcume-Clty
'
aby bylo od jeho biskupství odděleno české území —
• R. 1869 byl žalářován Filip Stanislav Kodym, lé za což mu Češi zůstali vděčni. Zde nelze neupozornit
(naproti
nádraží)
—
Tel.
(03)
62-6991
I
kař, přírodovědec, redaktor, zemský poslanec, stou na to, co znamenalo nepřátelství Bavorů a Sasů. Tak
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev, i
penec strany svobodomyslné. V “ Hřbitůvku Národních jako slovanská politika byla nemožná, protože nebylo
listů’ ’, jejž uveřejnil Jan Neruda v NL 1. 1. 1886, jednotného slovanstva, nýbrž jen navzájem znepřá
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
],
se objevuje kromě jména Hálkova, Vávrova, Sladkov telené slovanské kmeny, nebyla tehdy možná ně
i
$ 20.- za 1 osobu, $ 23.- za 2 osoby
”
ského .Barákova, šimáčkova i jméno St. Kodyma, mecká politika, protože nebyli Němci —■leda v pří
!
Rodinné
pokoje
s
kuchyní
”
jenž zemřel 4. 10. 1884.
ležitostné zmínce — nýbrž Frankové, Bavoři, Sasové
Hotel: 5 7.50 — $ 10,j
• 7. 10. 1864 se narodil v Jičíně Josef Štefan Kubín. a švábové — a (přinejmenším tyto čtyři) kmeny ;!
■'
Parkování aut — 2 restaurace BYO
Po celý život sbíral a zaznamenával lidové pohádky, se navzájem nikterak nemilovaly.
povídky, a vyprávěnky. Teprve když mu bylo 77 let
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme
(
Právě toho využili Přemyslovci. Když se tedy sv.
(v r. 1941) vydal své první původní prosy. V pěti lé
,
na všechny ceny 11% slevu
tech vyšly rychle za sebou čtyři knihy “ jivinských Václav poddal králi Jindřichovi, získal tím záruku,
. Vedoucí: Jiří Soukup
rapsódií’ ' Hrozná chvíle, Blesky nad hlavou, Srdce že žádný vévoda bavorský už si nebude moci podro . jOOOOOOOOP OOOe OC f PCOOCCCafrOCOOOl iOO PPfr I
bit
Čechy.
A
je
jasno,
že
bylo
něco
zcela
jiného
být
v bouři a Stíny jdou za námi. Jivín je jeho rodný
Jičín, kde vystudoval gymnasium, kam se později manem německého kmenového vévody (jako byl slo
vrátil jako středoškolský profesor. Rázovitou postavu vanský vévoda pomořanský koncem středověku pod
libuňského jemnostpána, faráře a spisovatele Anto řízen kurfiřtovi braniborskému), anebo být lenníkem
nína Marka, vykreslil v knize Kudrnaté povídky, do samotného krále. Třeba připomenout, že králové z
níž zařadil “ venkovskou grotesku’ ’ z prostředí li- rodu saského si do té míry vážili české svébytnosti,
Jaroslav Hutka
že o dva lidské věky později císař sv. Jindřich II.
buňské fary.
dosadil
po
polské
okupaci
na
trůn
Jaromíra
—
syna
• Český malíř Gustav Macoun zemřel 7. 10. 1934.
Svoboda je nekonečně smutné a tragické vyprá
Boleslava II. — tím jednoznačným způsobem, že se
• Když slavil Akademicko-čtenářský studentský spo svým vojskem v Praze vyčkal, až byl Jaromír od vění o bolesti lidského srdce a nenaplněné touze
lek v Praze dne 24. května 1874 své pětadvacetileté Čechů samých za knížete uznán a nastolen, a POTOM těch předčasně mrtvých, mamě mrtvých, mrtvých
trvání, byla to veliká národní slavnost, projev české mu Čechy udělil v léno. Že pozdější císařové ten do prázdna. A jak bychom rádi měli toto slovo čisté
ho studentského sebevědomí. V čele studentů promlu poměr hleděli změnit v neprospěch Čechů, je zase a zářivé, jak bychom si přáli, aby svoboda sestou
vil Vítězslav Hálek o netušené síle oživlého národa, jiná historka; když to zkusil císař Lothar, porazili pila do našeho času bez svého krutého dědictví,
vědomého, že může nadál žít jen svou řečí a vůlí
neboť jen v takovém případě se nám zdá svobodou
k svobodě. Sliboval si od myšlenkové síly, od rozu
skutečnou, svobodou pro nás. Kdo má sílu převzít
mu srdce a uvědomělých studentů lepší budoucí ná
minulost, která se děla bez něj? Jenže současnost
rod, jenž nesnese již dlouho pout a zdrtí uvědoměle
je pouze přechodné zmocnění se minulého růstu a
všechny své jařmitele. Svoje literární díla zakládal
zdá se lákavější, když se to děje jen intuitivně, ja 
Hálek totiž na obraně a na sebeurčení národa. Vý
koby mimochodem.
znam, velikost a slávu největších mužů všech dob
“ Co to čteš?’’ vybafl na mne před pěti lety člověk,
a národů spatřoval ve službě těmto nejdrahocenějse kterým jsem osaměl v noci ve vlaku z Čech
ším lidským hodnotám. Nemohlo být dobrého člověka
na Moravu.
a skutečné lidskosti bez tohoto životně nejdůležitěj
“ Básničky,’ ’ odpověděl jsem. Byl to muž dohola
šího podkladu, bez účinné lásky k vlasti a národu.
ostříhaný
v děsně nepadnoucím saku. Když nastoupil,
V budoucnost národa Hálek věřil přes těžká dobová
rozdával drahé americké cigarety. Teď jsme zůstali
protivenství. Národ nezahyne, dokud si udrží své slo
sami a on neměl co kouřit.
vo a obhájí svého ducha. Dobová nepřízeň nesmí
“ Puč mi to. A nemáš cigaretu?” Dal jsem mu
Čechy mást a pochybnost nesmí ochromovat naši vů
cigaretu i knížku a lhostejně se díval z okna n?
li ke vzmachu a k vzestupu. “ Co neviděli otcové,
občas se mihnoucí světlo. Jel jsem na jedno marné
uzří jistě lepších synů děti’’ . Budoucnost vlasti a
a tajné představení a jedinou touhu jsem měl jet
národa hledal Hálek v dalších sebevědomějších a
kamkoliv jinam. Žít jakýkoli život, jenom ne ten
silnějších' pokoleních, v potomcích lepších předků.
svůj.
Básníei-věštci byli podle něho záslibem nesmrtelné
220 LYGON STREET, CARL TON, SUI
životnosti národa. Na valné hromadě Umělecké be
“ Krásné, krásné. To my měli hovno. Němcovou,
Telejíhooe: 347 5142
sedy 4. prosince 1864 pronesl Hálek tato slova: “ Kde
Fučíka a takový sračky. Tohle je počteníčko,” a
listoval tím jak obrázkovým časopisem. ,
(Pokračování na str. 10)
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Tom Stoppard: Profesionální faul (68 Pubiishers, Toronto, 1979)

Morový sloup

Tvrdá zkušenost
Od roku 1966, kdy na edinbourgském festivalu uvedli poprvé Stoppardovu
hru "Rosenkratz a Guildenstem jsou mrtvi'"/ je tento dnes dvaačtyřicetiletý
dramatik českého původu neodmyslitelnou instancí nejen britského divadla,
kde se důstojně řadí k zástupci absurdního dramatu Haroldu Pinterovi a představiteli dramatu se sociální či metafyzickou problematikou Arnoldu Weskerovi,
ale i divadla světového, kde proti jeho předním reprezentantům Friedrichu
Duerrenmattovi a Maxu Frischovi má tu výhodu, že je na začátku své umětecké cesty, kdežto oba švýcarští dramatici ji mají, zdá se, za sebou. Vystupují-li ve většině Sioppardových divadelních her antihrdinové, kteří se sice
"mohou pohybovat, měnit směr, klábosit o tom, ale jejichž pohyby jsou součástí jakéhosi pohybu širšího, který je nese neúprosně jako vítr a proud” ,
má televizní hra, kterou letos vydali škvorečtí, tématiku povýtce politickou,
Instancí, neznámou a obrovitou, nevyzpytatelnou, které jedinec nemůže uniknout,
tu, chcete-li, představuji úřady Husákova Československa.

Jaroslav Seifert
t i . . . Někdy v roce 1967
jsem se seznámil s hrami
Václava Havla. Nemělo to
nic společného s tím, že
je Čech . . . Dostal jsem
zájem o něho a o jehd
osudy. Když to chcete vě;
dět, měl jsem pocit, že.
pokud jde opsaní, je trochu jako já .”
;
Podobnost jejich her jě
přímo frapantní, všímám
me_ij sj jicb ryZe py
stránce formální, stylistie

Pan profesor Anderson
je však přemáhá tím, co
se nazývá “ profesionální
faul” , činem, který se sice příčí pravidlům normální etiky, 'který však zabrání jiné, mnohem vážnější škodě. Individuum už
tu tedy není zcela bezmocné a může změnit běh,
určený někým úplně cizím.
Stručný děj: Profesor
etiky Anderson přijede na
kongres do československa. Jeho vlastním zámé-

prve odmítne propašovat
rukopis do ciziny, má zato, že by to byl “ nezpůsob’’ . Když mu nese disertaci zpět do jeho bytu,
dozví se, že Hollar byl
zatčen proto, že ho navštívil, a je svědkem důkladné domovní prohlídky u
Hollarů, tak důkladné, že
zmešká fotbalový zápas,
ne zrovna etickou záminku
svého zájezdu do Prahy.
Po této zkušenosti se Anderson rozhodne vzít HolMrovu disertaci s sebou.

ní faul” - vznikl, vypráví ké. Oba dva považují jaStoppard na konci knížky zyk za něco víc než pouhý
v interview s Michalem poměrně účinný nástroj
Schonbergem, který jeho jako většina jiných dramahru přeložil velmi dobře tiků. Havel této lásky ke
do češtiny:
.
slovu využil plně ve “ Vy
“ ...P o k u d jde o Čes- i'ozuméní” , a i v “ Zahradkoslovensko jsou pro mne ^ slavnosti” nalezneme
v současng době stejně dů- s,;0Py této záliby v duchaiegité otázky morální jako Plné ^ č c e slov, která je
otázka práva národa na mn°hdy nositelkou zápletsebezáchovu. Mám však v ky*. Stoppard to v 68. vyzásadě podobné pocity, jádřu teoreticky:
“ Pro
pokud jde Q j iné ndrody, tnne je důležité k tomu,
které j so.u v podobné si_ abych vytvořil zvláštní
tuacii jako například Lit- ůčhl’ P°užít zvláštního slo

tem je však podívat se na
fotbalovýzápas ,Československo— Anglie, který se
v těch dnech hraje v Praze. V hotelu, kde je ubytován, ho vyhledá jeho
bývalý žák Pavel Hollar,
který nyní pracuje jako
uklizeč na autobusovém
nádraží. Chce, aby Anderson vy vezi do Anglié doktorskou práci, která by v
ČSSR čekala, asi marně

Dopustí se přitom “ profesionálního faulu” : strčí
spisek do zavazadla svému kolegovi, o němž je
přesvědčen, že ho čs. polície nepodezírá, a že mu
nebude při odletu kufry
prohlížet. Tento “ nezpůsob” poslouží, že se uvězněný Hollar může projevit
jako svobodný člověk, pomůže . mu k seberealizaci,

va nebo Estonsko, i když
jsem tam nikdy nebyl. A
teď,
když jsem tohle
všechno tak pěkně vylo-,
žil, musím dodat, že je ve
mně stejně jakési české
jádro. To jest, když jsem.
si usmyslel napsat televizní hru, zé které nakonee vznikl “ Profesionální
faul” , bylo mi jaksi záhadně jasné, že to musí
být hra o Praze a ne o

na vydání. Anderson nej-

O tom, jak “ Profesionál- Varšavě nebo o Budapeš-

“ Už mi to v r a ť,” řekl jsem z jakéhosi nejasného
nepřátelství.
“ Jasně, hned. Víš, já jsem čtyři roky neviděl
knížku.’’
“ Jak to?”
“ Byl jsem v base. Dnes mě pustili.’ ’
“ Za co?”
“ Za vraždu.” Jako bych dostal facku.
“ Tys někoho zabil?”
“ S jedním , kámošem jsem se neshod v hospodě
a šli jsme si to vyřídit ven, ale kopali tam plyn a '
kurvy neohradili to. Vlít do díry a rozbil si hlavu
o šutr. Já sa vrátil do hošpodý a ani nevěděl, že
je po něm. Ale že jsem byl pod parou, tak soudce
neuznal, že jsem to jako nechtěl. No a dnes mé
pustili. Tu knížku si koupím. Na památku dneška,
že už zase budu moct číst co chci. Jak se to jme
nuje?’ ’
“ To už teď nekoupíš. To prodávali naposled tak
v době, kdy tě zašili.” Podíval se na ■mne, -jako by
dostal facku teď on.
.
“ Tak,,to šlo přece jen do prdele. Říkali m i to.
éeší jsou sračky. Jít odsud, jít do hajzlu, fouknout,
to jé jediný řešení. Vzít čouda.’ ’.
Svoboda je hluboce vytoužené překračování hrani
ce, kterou máme zakreslenou v sobě jako otisk pro
středí, v kterém žijeme a nebo z kterého vychází
me. Je to touha po výjimce, osvěžení, osmysluplněr
ní životní prózy, touhá zavést výjimku jako pravid
lo. Svoboda je dělitelná. Svoboda není všem spo
lečná, a ť jsme kdekoli. Svoboda existuje, jen když
ji mám, jen když ji v sobě cítím.
“ Tohle je ta věta, kterou ti na Svobodné Evropě
škrtli?” , ptal se jeden přítel z Čech, který se na

va na Pravam místě anebo
skupiny slov ve správném
P°radi- To mi skýtá větší
P°tesení než udělat pointu’ kterou snad považuju
za hlubokou.
Na druhé
stran®’ když se někdo soustred* hlavně na jazyk
sam> objeví s trochou stehluboký význam, často
ve všeobecném smyslu, a
když má hodně štěstí, v
smyslu univerzálním” ,

Na schodech olšanských hospod
poslouchával jsem navečer
nosiče mrtvol a hrobníky,
když zpívali své neurvalé písně.
Už je to dávno, písně zmlkly
a hrobníci nakonec pohřbívali
sami sebe.
Když přišlo jaro na dosah
s peříčkem a loutnou,
chodil jsem k záhonu sakur
na jižní straně kaple
a očarován hebkým kvítím
myslil jsem na dívky,
když odhazuji podväzkový pás
přes opěradlo židle.
K té židli m ěr jsem ještě daleko.
Pět roků dobré chůze.
Někdy jsem postával u dřevěné zvonice
— už také oněměla —
a dival jsem se na empírové sousoší
z Malostranského hřbitova.
Sochy, které ještě truchlily pro své
mr»vé,
které musely opustit.
Odcházejíce, šly pomalu
s úsměvem své starobylé krásy.
A byly mezi nimi nejen ženy,
ale i vojáci, jestli se nemýlím,
v přilbách a se zbraní;
už jsem tam dlouho nebyl.
Jenom si nedejte namluvit,
že mor ve městě ustal.
Viděl jsem ještě mnoho rakví
vjíždět do této brány,
která nebyla jediná.
Mor dosud zuří a lékaři
dávají nemoci patrně jiná jmťna,
aby nevznikla panika.
Je to stále táž stará smrt,
nic jiného,
a je tak nakažlivá,
že jí neunikne ani živáček.
Kdykoliv jsem vyhlédl z okna,
vyhublí koně táhli zlověstný vůz
s vyzáblou rakví.
Jen už se tolik nezvoní,
nemalují se kříže na domy
a nevykuřuje se jalovcem.
Ze stejnojmenné sbírky.
Vydal Index, Kolín n. R.

(Pokračování na str. 8)

skok a valutový příslib zastavil za mnou v Rotter
damu.
“ No, jo. Om se bojej.”
“ Ale to byla pointa! To vlastně vysílali něco úplně
jinýho.”
“ Asi chtěli mít něco ode mne a bylo jim jedno
co. Doposud mám jméno, které se dá použít jako
symbol touhy po svobodě.’ ’
“ Já myslel, že venku je situace jiná.”
“ Já si to myslel taky. Ale týká se to jen Čechů.
Jsou to všechno takoví hodní strejcové, že vlastně
nevím, co mám dělat, abych se jich nedotkl.”
“ V Čechách jsou to také hodní strejcové a podle
toho to vypadá. Odstěhoval ses z blbejch Čech do
ještě blbějších. Snad abys začal skutečně přemejšlet
o emigraci.”
Svoboda je nepopsatelná, neboť se dostaví pouze
tehdy, když jsme na krok od ní. Někdo se osvobo
zuje osvobozením celku, někdo vymaněním sebe z
celku, někdo prožívá svobodu v nacházení poznané
ho, někdo tím, že tápe v zamlženém. Svoboda je
dělitelná, svoboda je rozdělená, svoboda je největší
vždy chvíli před tím, než se stane skutečností, než
se stane obvyklou.
“ A už na všechno kašlu, mám hlavu jako škopek.
Pojedem na pláž a nasbírám si mušličky. Celej ži
vot jsem toužil po moři, teď ho mám za rohem a
nejedu tam. A ť si všichni Češi trhnou,” říkám
Daně.
Pláž je nedohledná. Dana si lehla. Já vzal igelit
ku a šel se namočit a sbírat mušličky, šel se dívat
na moře, na nebe a zapomenout, všechno ze sebe
vypláchnout. Šel jsem po mokrém písku, občas se
sehnul pro mušli a nebo vyplavené omleté dřívko.

Přešli kolem mne tři nazí lidé. Kluk, -holka a jejich
malý synek. Pro nás Čechy nahota slušná i ne
slušná je problém. V první chvíli jsem se lekl toho,
že se nesluší bejt oblečenej, že musí být jednota.'
Ale jako ve snu kolem mne projel oblečený člověk
na koni a za ním šla po zuby oblečená rodinka. Pak
několik nahatejch mužskejch a pak jsem si uvě
domil na obě strany nedohlednou pláž plnou lídL
Nahých, polonahých, v plavkách, v šatech. Já si
v té chvíli připadal jaksi osamělý, zoufale traká,
nevhodný. Šel jsem dál, díval se po lidech a s m g
se porozumět, kde vlastně jsem. Proti, mně S a
babička asi se šestiletou vnucKou. Babička byla jsthá a vnučka měla legrační dvoudílné plavky a eeäé
mi to začalo připadat bláznivé. Tito lidé, mtmwš.
holandsky, se necítí . jako objekt pozorovaný svým
okolím. Cítí se jako subjekt, který žije ve svém efcaBt
tak, aby si připadal dobře, aby se cítil svatataý,
aby se cítil sám sebou. Nepřesvědčují šestileté S r čátko, že nemá co skrývat a nenutí stařena skiý*aÉ
to, co pokrytecky považujem za ostudu. Spaiečsaaž
je pro ně prostor k tomu, aby si každý M a jeSpadal podle své představy. Bez křeče, bez kříká, be*.
reklamy.
Naposledy jsem se koupal nahatej před rnásss.
V šest ráno ve Vltavě u Palackého mostu, i ů j i ýssae
se odkudsi vraceli. Jiří Dienstbier se oblečený kfjfgasž
zimou na nábřeží a my jsme s Václavem Hsk&asa
plavali jak pánembohem stvořeni a vesele zst sebe
pokřikovali. Druhý den jsme dostali vynadána. l e
jsme mohli Chartu 77 dovést do malém. DšssSžása.
a Havla před třerna měsíci dovedla Charta sa» ■se
zení a já. kdybych nešel dnes s ié ra
■asSsgí
bych na tom lépe.

HLAS

Dopisy redakci:
KERAK JE NĚČEHO M O C ...
Pod tímto titulem otiskl Hlas domova v 18. čísle
recenzi mých dvou knížek “ Škutiniády’ ’ a “ Presi
dentův vězeň na hradě plném bláznů” . V úvodu
vytrhl recenzent několik vět z mé knížky “ Svět jako
skleněná duhová kulička” , náležitě je zkrátil, vytečkoval a doplnil svými vysvětlivkami v závorce tak,
aby čtenář nabyl dojmu, že jsem byl na počátku
padesátých let div ne estébák! Recenzent J. S. ne
postřehl (nebo nechtěl postřehnout), že “ Svět jako
Skleněná duhová kulička” je knížka, sestavená z
dopisů, které jsem posílal z kriminálu své dceři
Lucii. Těžko jsem mohl z kriminálu psát o Ferdi
nandu Peroutkovi a o popravě dr. Horákové. Pro
úplnost ještě dodávám, že redaktorem “ Práce” jsem
byl pouhých čtrnáct dnů, než za mnou dorazily mé
“ kádrové materiály” . Ostatní invektívy ponechávám
k střízlivému posouzení čtenářům Hlasu domova. Po
divuji se ovšem nad skutečností, že redakce otiskne
bez komentáře odstavec recenze, v němž se pomoc
uvězněným signatářům Charty 77 nazývá “ skrytým
vydíráním’’ !
Vladimír škutina, Curvch

Zprávy SVU Sydney
— Přednáška p. Petra Wolfa, vědeckého pracovníka
Státního ministerstva rybářství v NSW o ústřieích,
kterou pořádala sydneyská skupina SVU dne 13.
září 1979, měla, jak sliboval inzerát v Hlasu domova,
svou vědeckou i populární stránku. Pan Wolf svým
neodolatelným stylem, kompetentně, poutavě a vtip
ně vylíčil chov, životní cyklus, distribuci a konzu
maci ústřic v Austrálii, Japonsku, USA, Francii, Ju
goslávii, Malajském Borneu a Tahiti, P o přednášce
si přítomní své nové teoretické znalostí s požitkem
doplnili prakticky — pojedli něco ústřic s patřičnými
přílohami.
— Setkání s Járou Kohoutem, které pořádala syd
neyská skupina SVU dne 19- září 1979, bylo pro
vděčné posluesače dalším důkazem toho, že tento
populární komik nestárne. Svou svěžest a energii
prokázale nepřetržitým 1% hodinovým povídáním o
svých osobních zážitcích i filmových a divadelních
příhodách v ČSR, západní Evropě a Americe. Jára
Kohout oslaví v rodinném kruhu v New Yorku v
prosinci své 75. narozeniny v plné síle a zdraví, s
mnoha plány do budoucna. V rozhovoru prozradil své
přání přijet znovu do Austrálie příští rok.
Společnost pro vědy a uměni v Sydney
zve přátele a známé na čtené představeni
jednoaktové hry Václava Havla

Tvrdá zkušenost
(Pokračování se str. 7) zyku, že je napětí přesně
špetkami
Tato záliba v sémantice dózovanými
chytrých
dialogů
kořeněn
se v “ Profesionálním fau
lu” projevuje nejen ve fi no i humorem. Budiž tu —
lozofických diskuzích An- jaksi mimo program —
dersonova kolegy Stonea, řečeno, že v jedné z po
je patrná v celém textu, v sledních divadelních hei
němž se to hemží slovní “ Doggův Hamlet, Cahou
mi záchyty, nedorozumě tův Macbeth” použil Stop
ními, vtipnými a stejně pard — podobně jako Ha
tak přeívapivými poznám vel ve “ Vyrozumění” —
zvláštní řeči, kterou sc
kami. P ři vší vážnosti té
matu je to právě zásluhou žáci, kteří sehrají za čtvrl
Stoppardova poměru k ja- celého Hamleta, dorozumí
vají mezi sebou — např
“ Kostka” znamená “ dě
* ZLATN ÍK *
kuju” , “ odpoledne” je sy
* HODINAŘ *
nonymem pro cosi oškli
vého.
ŠTEVEN VARDY
500 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme če*ky
a Slovensky.
Telefon:

61-Š579

(Priváte View),

pořádané v pátek dne 2. listopadu 1979 v 19.39
ve studiu I. na School of Drama, University
of N.S.W., Kensington (vjezd z Barker Street).
Další tři představení budou uvedena tamtéž
30. a 31. října a 1. listopadu, rovněž v 19.30.

Torontské vydání “ Pro
fesionálního faulu” do
plňiije český překlad Stop
pardovy
divadelní
hry
“ Každý hoch zaslouží od
měnu” , kus, jehož integ
rální a neodmyslitelnov
součástí je hudba dirigen
ta Londýnského symfonie
kého orchestru André Pre

KRAJANY VE WOLLONGONGU A V NEWCASTLE
upozorňujeme, že české etnické vysílání se automatic
ky přenáší také na těchto místních pobočkách sta
nice 2EA:
Wollongong 1485 kHz
Newcastle
1584 kHz
Vysílací doba je každou neděli večer od 8.15 do
9.15.
Českému vysílání předchází pořad jaro
indické posluchače).

S Y D N EY
Společnost

VERN ISÁŽ

.

1. 10. 1979

DOMOVA

pro

vědy a umění v Sydney

zve Čechy a Slováky na večerní pořad,
který se bude konat v pátek, dne 10. října 1979
v 19.38 hod. v budově 5. 11 na School o f Drama,
University oř NSW, Kensington
(vjezd pro auta z B a rier Street).
Akademický malíř a odborný restaurátor
Dim itrij šetelík

Vstupenky je možné zakoupit půl hodiny před
představením.

bode mít přednášku na téma
VÝVOJ ČESKÉHO MALÍŘSTVÍ A
RESTAUROVANÍ VÝTVARNÝCH PAMÁTEK,

Hra bude předvedena v anglickém překladu v
první části večera a v českém originálu ve
druhé části večera.

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

BEVERLEY ROOM
124 Princes Highway, Koragah
(budova St. Georges Leagues Club)

DNE 14. ŘÍJNA 1979
Začátek ve 3 hodiny

MILUŠKA ŠIMKOVA

na kterém účinkují

SÓLISTÉ A ČLENOVÉ SBORU AUSTRALSKÉ STÁTNÍ O PERY:

.

Cynthía Johnson, soprán
Olga Sanderson Smith, mezosoprán
Graeme Ewer, tenor
Vincenzo Nesci, baryton
Elizabeth Fretwell, soprán
Alan Higginson, bas
U klavíru prof. Barry Golding a Leo Fedor
Spoluúčinkuje TANEČNÍ SKUPINA SOKOLA SYDNEY
a PĚVECKÝ KROUŽEK SV. VACLAVA, řízený K. šindelářem
Taneční skupinu doprovází skupina VLTAVANKA

Nakonec — znovu mimo
program — bych chtěl na
stínit obsah druhé části
Stoppardovy už zmíněné
hry “ Doggův Hamlet, Cahootův Macbeth” , která
se týká konkrétního čes
kého disidenta Pavla K o
houta. Kdysi napsal Stoppardovi, že hraje ve svém
bytě pro vybrané poslu
chače Macbetha.

To

základ i hry Stoppardovy.
Na uzavřené představení
vnikne policajt, který v
kuse vidí kritiku režimu,
neboť slova (a tu znovu
proniká Stoppardova “ sla
bost” pro slova, jazyk) —
mohou znamenat to nebo
ono. Herci proto nakonec
hrají drama stejnou taj
nou řečí, jakou se dorozu
mívají žáci v první části;
tu však nabývá tento volapuek politického význa
mu a funkce.
Tom Stoppard je tedy
nejen
velmi schopným
dramatikem, jehož kome
die oplývají originálními
nápady, je i spisovatelem,
angažovaným
politicky.
“ Podstatou demokracie je,
že smíte myslet scestně,”
řekl nedávno. A to je ta
ké krédo jeho her s poli
tickými náměty.
J. S.
Pozn.:
Knihu můžete
koupit též v Hlasu domo
va. Cena $ 6.-.

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijím ám e
hárající feny.
Udělejte sí
záznam včas.
L t C . MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLM ERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 81426.

SWiSS TRA1HID
WATCHMAKERS
K. Ehaer
19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stu.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

je

Milí přátelé, přijďte mezi nás I
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAK1AN COUNTRY CLUB LTD.,
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-09«.

uvidí

I. HUDEBNÍ ODPOLEDNE
"

vina. Pojednává o dušev
ně chorém muži v sovět
ské psychiatrické léčebně,
který
se domnívá, že
trianglem ovládá neexistu
jící orchestr. V jedné cele
s ním sedí politický vě
zeň, který z protestu drží
hladovku. Hlavní osobou
je však orchestr, k němuž
mají oba internovaní do
cela odlišný vztah a který
je možno vykládat různě:
nejen jako těleso, které
existuje jen v šílencově
fantazii, jako orchestr, je
hož členem je ošetřující
lékař, chystající se neustá
le na zkoužku, a konečně
orchestr jako symbol to
tálního útlaku nebo bez
mezné svobody, totiž té,
kterou nám propůjčuje na
še vlastní představivost.
Záběry ze školy, v níž di
sidentův syn trpí za svého
otce šikanami učitelky,
zvyšují spletitost a mnoho
značnost děje. Rozuzlení:
plukovník KGB omylem
dává šílenci s trianglem
otázky, určené disidento
vi, a disidentovi klade
otázky, na které měl od
povídat dirigent smyšle
ného orchestru. Protože
oba na falešné otázky od
povídají k úplné plukovní
kově spokojenosti, jsou
propuštěni. Průhledněji si
lze sotva představit in
terpretování
totalitního
systému.

Vstupné $ 2.00

Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
ledni do 10 hod večer a každou neděli od 10 hod.
dep. 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. VaHme "po našem” — jistě si u nás pochutnáte.
Nabízím e Vám uspořádání rodinných oslav.
P řijď te č k nám zahrát volejbal, stoků tenis
'nebo šachy. Uvítám e iniciativu k založeni dalších
odvetví sportovní činnoÉtL
Bližší informace podá sekretář V. Bláha
telefon 728-1170.
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Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky

Václav Veigent
(Pokračování)
Z Honiary plula loď Compass Rose nejprve na vý
chod do přístavu Rohinari na ostrově Malaita, potom
měnila několikrát kurz, aby se dostala k zeleným
ostrovům a ostrůvkům, které se náhle vynořovaly
z vln oceánu, pak dlouhou nepřerušovanou plavbou
k jihu dosáhla přístavu Kirakira, hlavního města
velkého ostrova Svatého Krištofa a pokračovala po
dél břehu jihovýchodním směrem. Ve všech přístavěch, v nichž jsme zastavili, byla loď zřejmě vel
kou událostí. Staří i mladí, ženy i muži v lap-lap,
šortkách nebo bez ničeho se sbíhali, aby okoukli,
co nebo koho loď přiváží. Bylo-li třeba, kdekdo z
nich ochotně pomohl vykládat nebo nakládat a to
jen tak z dobré vůle, jak jsem byl poučen. Jen ti,
co do lodí, jedoucích většinou opačným směrem,
nakládají kopru, jsou prý trochu placeni. Odborová
organizace přístavních dělníků tam však určitě není
ustavena. Skládání a nakládání jde rychle a bez
debat.
Dlouhé hodiny na širém moři jsem si krátil sle
dováním měnících se barev moře i oblohy, pozoro
váním ptáků, kteří ohlašovali blízkost pevniny, někdy
ryb, které si hrály u zádi lodi, zaháněl jsem žízeň,
. která byla větší než na pevnině, a pokud byla pří
' ležitost, debatoval jsem se spolupasažéry. Právě na
lodi jsem se také dozvěděl od spolucestujícího lékaře
dost podrobností o správních a vládních otázkách
: státu Šalamounské ostrovy.
,

Nejaktuálnější věcí tehdy bylo, žě parlament 5
měsíců starého samostatného státu odmítl schválit
vládní rozpočet a to rozdílem jednoho hlasu. Doda■tečně se •zjistilo, že jeden poslanec se nemohl k
zasedání dostavit, protože z jeho ostrova .nebylo do
hlavního města naprosto žádné spojení a druhý po
slanec z celkového počtu 38 se nějak spletl a volil
proti, ačkoli prý chtěl Volit pro.
Velkou politickou roli v zemi s většinou negra
motných občanů sehrála básnička, uveřejněná po
čátkem července loňského roku, tedy právě před
nabytím samostatnosti, vé vládním týdeníku Zpra
vodajský buben (News Drum). Ne ovšem proto,
že by byli domorodci básnicky zanícení. Správa ze
mě je v rukách lidí často se zahraničním vzděláním,
kteří zůstávají většinou zcela lokálními patrioty,
myslícími a jednajícími jen podle potřeb svého ostro
va nebo skupiny menších ostrovů. Většině obyvatel,
zvláště v částech, vzdálenějších od hlavního města,
jsou věci jako ústřední vláda a správa zcela lho
stejné a tím lhostejnější je nějaká báseň. Jenže
básnička anonyma obsahovala verš o “ černých a
šeredných” , namířený prý proti obyvatelům západ
ních ostrovů, kteří mají tmavší pleť a větší, hra
natější postavy než lidé z ostatních ostrovů. Nastala
mela, agitace všelijak pokroucená mezi lidem z růz
ných částí štátu se stupňovala. Reprezentanti těch

4

Provádíme véškeré práce optické

S

•

přesně, rychle a za levné ceny

5

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.
Telefon 598-5756

Optical Service
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černějších si vymohli okamžité propuštění a potre
stání redaktora časopisu a jmenování zvláštní vy
šetřující komise. Ta pak zjistila, že anonymním
autorem básničky- je vzdělanější domorodec, v ci
zině vyškoleny- agronom z chudšího a poměrně za
nedbanějšího ostrova Malaita, který byl potrestán
tříměsíčním vězením za pobuřování. Černí však po
žadují též náhradu za urážku na cti ve výši čtvrt
miliónu šalamounských dolarů a vypovězení všech
Malaitanů žijících na západních ostrovech — a tenhle
problém snad není ještě dodnes vyřešen. Příhoda
ukazuje také na těžkosti nesourodé společnosti, která
tvoří šalamounské souostroví.

Přijdou děti při
Potíže centrální vlády mají také zcela speciální
tuctu levněji?
důvody. Velká Británie se vloni vzdala protektorátu
Měl byste si
nad Šalamounskými ostrovy, aniž k tomu byla do
koupit starý dům?
nucena nějakým místním hnutím, politickou stranou
Kdo dostane hodně
nebo vlivnou skupinou lidí, jaké v jiných koloniích
z dědictví?
nebo protektorátech bojovaly za samostatnost, a po
tom se ujaly vlády. Taková seskupení lidí v sou
Kolik stojí ve
ostroví nebyla. Poslanci, kteří byli loni voleni z řad
skutečnosti auto?
starších v jednotlivých oblastech nového samostat
Jak plánujete
ného státu, nenáleželi k žádné straně nebo hnutí,
získat jmění?
nic je nepoutalo dohromady, cítili se odpovědni jen
Umíte dobře
svému volebnímu obvodu. Dvanáctičlenná centrální
nakupovat?
vláda, která se utvořila, neměla v žádné skupině
poslanců spolehlivou oporu, a je při svých rozho
Jste připraven na
dováních velmi nejistá. Můj spolucestující, který při
odchod do pense?
výkonu svého lékařského povolám navštěvuje pra
Potřebujete
videlně hodně ostrovů, přesto doufá, že budou při
opravdu půjčku?
bývat společné problémy, které sblíží lidi různých
ostrovů a že poslanci budou stále rozumnější, pro
Jak můžete kontrolovat vydávání svých páně*?
tože moře patří všem, ryby v něm taky a slunce
Co když uděláte chybu v daňovém přiznáni?
hřeje ve všech koutech rozsáhlého ale rozkouskovaJestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
ného státu . . .
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
Po tom, kdy jsme v pozdní odpoledne druhého
dne plavby minuli jihovýchodní výběžek ostrova Sva
na vás závislé?
tého Krištofa, netrvalo příliš dlouho než se Okruž
170 stran důležitých informací o běžných
ní růže — čí jak to jméno lodi přeložit — stáčela
do malého ale zřejmě dost hlubokého zálivu ostrova,
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
jehož obrysy byly už znát jen velmi matně. Zato
o penězích — Money Book —, která je k
pobřeží na obou stranách zátoky se leskla bělobou
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
.i ve tmě. která se náhle siiesla nad zemí. Na konci
požádání ji dostane každý, i když není
zálivu svítily dvě petrolejové lampy, které osvětlo
zákazníkem banky, a to ZDARMA.
.
valy plápolající prapor souostroví: modrý trojúhel
ník, značící moře. s bílými hvězdami (oblohou),
zelený pás (úrodná země) a zlatý trojúhelník (zlatě
zabarvení Melanézané). Cíl mé plavby, ostrov Owa
Rafa, pojmenovaný španěly na ostrov Svaté Anny.
Začátek mých nezapomenutelných dnů.
Jako v ostatních přístavech, tak i v Ghupuna na
ostrově Owa Rafa se dostavili do přístavu skoro
všichni obyvatelé přilehlé vesnice. Zdálo se také,
že všichni už vědí o mém příjezdu. Po přivítání s
3M-P-7M5
rodiči “ starého přítele” Luky a s dalšími usměva
vými staršími občany a za okukování dětmi jsem
se vydal s celým průvodem do vesnice, kde na mne
čekal docela hezký jakýsi oddělený pokojík se sku
tečnou postelí a skříňkou v pěkné chýši vystavené
PRVOTŘÍDNÍ KU CH YŇt
z palem a bambusů. Pak byla večeře se starostlivým
173 E BARKLY ST.,
pokukováním, zda mi chutná a povídání, oboustran
né dotazy. Lukúv otec mluvil docela dobře anglický,
ST. KILDA, VIC.
matka spíše “ pidžin engliš” , v níž jsem ne jakž-takž
(roh Belford
dorozumíval už na lodi a v níž jsem měl v dalších
k Barkly Sts.)
dnech příležitost se zdokonalit. Posunky ovšem při
Telefon: 534-6238
debatách také pomáhaly.
Specialista
Tak jsem se hned dozvěděl, že na ostrově není
na čerstvé ryby
žádné auto ani jízdní kolo, že tam není televize,
radio ani telefon, že není zavedena elektřina ani
Denně též tradiční česká jídla
plyn. Zato je tam krásná, bujná příroda, čistý vzduch
Obědy a večeře po celý týden (mimo pondělí)
a z moře přichází stále vlahý vánek. A jsou tam
HOTOVA JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
hrozně hodní, tak zvanou civilizací nezkažení lidé.
od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
Na celém ostrově jsou tři všelijak roztažené vesnice
a žije tam celkem asi tisíc osob, mezi nimiž jasně
převládají děti a mladí lidé. Aspoň deset dětí v
rodině je spíš pravidlem než výjimkou.
'£tim im iiiH m iiim iim im m ii!U im iim m u !im im iiH iH K :
(Pokračování v příštím čísle)
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Největší výběr na světě — Nejlevnější ceny v Austrálii

ROMAN HALAMA
83 First Ave.,
Dandenong North,
Vic. 3175

Dodáváme též kalhoty — Možno poslat poštou kamkoli v Austrálii

Telefon: 796-8586

J.

MITCHELL’S

M A T ER N IT Y W E A R
35-39 Burwood Road, Hawthorn, Vie. 3122
Telefon (03) 819-1358
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514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
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Krajanům poskytneme 15% slevu
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J. škvorecký: Lvice $ 3.80
.
J. Škvorecký: Mirákl $ 10.■
J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.(Pokračování se str. 6)
I. Kraus: Prosímtě neblázni $ 5.60
J. škvorecký: Sedmiramen-ý svícen $ 4.40
neštěstí a hanba sevře prsa celého národa v jediný
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
V. Skutina: Rodič v síti $ 6.40
bolestný skřek, tam se neusadí slavík, aby odklokotai
Z. Salivarová: Hanzlová $ 4.50
J. Pekař: O smyslu, českých dějin $ 7.65
večerní píseň svou . . . ” , slova platná dodnes právě
J. Kučera: Petarda z Aurory $ 3.J. Frolík: špión vypovídá $ 10.tak, jako ona, jež napsal v Literárních aforismech:.
J. Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 3.50
V. Šimečka: Obnovení pořádku $ 8.50
“ Doba nikdy pěvce nevytvoří. Doba může jen pěv
V. Šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
O. Hora: Svědectví o puči $ 10,ce neumlčet, a to jest pak její zásluha, aneb může
K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
Tom Stoppard: Profesionální faul $ 6.umlčet, a to jest pak její moc. Chce-li doba, aby
J. Picek: Poťouchlé povídky 3 6.30
A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
slavík zpíval jako všichni její vrabci, slavík umlk
M. Hauner: 8 měsíců jednoho jara (série článků Jan Procházka: Ucho $ 5.70
ne . . . ” Básník Vítězslav Hálek zemřel 8. října 1874
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
ze Zpravodaje, Curych) $ 2,v Praze a je pochnván na vyšehradském hřbitově.
J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50
V. Šikl: Nač Jaru nezbyl čas $ 6.• V úmrtní den básníka Hálka se narodil Jan Petrof,
Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
.
A. Brousek — J. škvorecký: Na brigádě $ 7-40
který položil základ ke královéhradecké výrobě pian.
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
E. Kulka: židé v čs. Svobodově armádě $ 7.50
A. Solženicyn: Souostroví GULAG H. 3 8.60
V. Hejl: Zásada sporu $ 6.25
• Pro předsíň královských místností Národního di
Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.10
vadla v Praze navrhl F. A. Šubert výběr pohledů
V. N. Duben: Czech & Slovak Press Outside CzeZbornik Slovenského nár. povstania 5 10.80
na památná místa česká. Byl zřejmě inspirován
choslovakia $ 3.50
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
vzpomínkou na místa, z nichž byly přivezeny na
Ivan Klíma: Milostné léto $ 6.25
.
3 zpěvníky (Lit. Klub ve švédsku) 5 2.10
stavbu divadla základní kameny. A těch míst tu měla
A. Kliment: Nuda v Čechách $ 6.25
N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
být předvedena věrná podoba. Pražští vyzvali k pro
0. Filip: Valdštýn a Lukrecie $ '5.80
I. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
vedení tohoto úkolu “ slavného krajana ve Vídni,
Milan Kundera: Život je jinde $ 7.00
Kristofori (kresby) 6 6.80
prvního krajináře českého” Julia Edvarda Mařáka.
A. Lustig: Z deníku sedmnáctileté $ 4.75
P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
Ten navštívil všechna místa, jež mu byla programem
Radek Kučera: Tábor bubáků $ 9.80
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
předepsána, a zhotovil cyklus obrazů na téma “ VlaM. Rybáková: Útěk, z rekreace $ 5.50
Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 6.50
? stí” , jež jsou provedeny čistě krajinářsky a zůstaly
J. Trefulka: Zločin pozdvižení $ 8.50
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
dodnes chloubou našeho krajinářského umění (Říp,
Z. Mlynář: Mráz přichází z Kremlu $ 8.50
O. Filip: Blázen ve městě 5 6.50
Hradčany, Blaník, Vyšehrad, Tábor, Domažlice, Ve
Janků-Sandtnerová: Česká kuchařka (610 str.) 3 20.Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
lehrad, Radhošť, Hostýn). O tom, že Sbor se obrátil
F. Peroutka: TGM předst. plk. Cunninghama $ 7.20
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.na správnou adresu, svědčí již to, že Mařák dostal
L. Vaculík: Sekyra $ 6.50
Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
r. 1879 za proslulou sérii “ Lesních charakterů Ra
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8.J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.kouska’’ cenu Reichlovu, vydal i cyklus Krkonoše a
K. Čapek — Schaiřer: Neuskutečněný dialog $ 7.50
J. Pecka: Na co umírají muži $ 3.50
rok předtím nakreslil Umělecké besedě za prémii
J. Kučera: Pražský srpen $ 5.50
K. Pecka: Pasáž 5 4.20
lept k “ Jelenu” , na němž si velmi zakládal, a kde
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
hleděl zachytit ponuré přítmí prastarých hvozdů s
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
1. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
bohatýrským ovzduším Rukopisů. Akademický malíř
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
S. Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
J. E. Mařák zemřel 8. 10. 1899 v Praze.
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? $ 4.50
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) $ 8.20
• Erik Adolf Saudek, dramaturg Realistického a
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
později Národního divadla v Praze se narodil 8. 10.
K.
J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.E. Kantůrková: Pozůstalost pana Abela $ 6.70
1904 ve Vídni. Těžiště jeho působnosti spočívalo však
K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
J. Hochman: Český happening $ 5.60
hlavně v překladatelské činnosti, jež vyvrcholila pře
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod 5 5.O. Rambousek: Krochnu s sebou $ 4.80
K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.tlumočením téměř celé poloviny dramatické tvorby
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.W. Shakespeara do češtiny. Zasloužil se i o nádher
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
Jack London: Bílý tesák $ 4.60
né překlady z díla J. W. Goetha, G. Hauptmanna,
F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen 3 4.5#
G. Keliera. Za německé okupace byly jeho překlady
V. černý: Pláč koruny české $ 8.60
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
kryty jménem A. Skoumala. Pod pseudonymem Ka
B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
rel Brož vydal výbor z německé barokní lyriky Rů
J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti) $ 8.20 J. Drábek: A co Václav? $ 4.že ran.
N. Teriecký: Pláž u San Medarda 3 6.50
• Intarsista, medailér, řezbář a kovolijec Franta
J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra. $ 4.50
N. Teriecký: Andělé tady nebydlí $ 7,Anýž zemřel 8. 10. 1934. V ušlechtilých kovech a ve
ívan Diviš: Teorie spolehlivosti $ 5.20
F. Duerrenmatt: Pád $„ 7.20
dřevě vytvořil a také tlumočil vynikající díla vlastní
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie 3 6.Duerrenmatt: Soudce a jeho kat 9 6.10
' (odlitky sarkofágu českých králů a bronzové dveře
J. Staněk: Potrestaní 3 6.Jaroslav Strnad: Job $ í.5Q
chrámu sv. Víta podle návrhů V. H. Brunnera a
J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu 3 5.20
Jan Beneš: Zelenou nahoru 3 5.Q. Španiela) i jiných českých umělců (plastiky MyslJ. Henryková: Fantazie pro němou lyru % 5.80
V. Havel: Hry $ 6J í
bekovy, Mařatkovy).
B. Svatoš: Zatmění 3 6.J. škvorecký: Tankový prapor $ 4-aO*•
• “ Stačí pozorně a láskyplně se prikloniti k řeči
J. Kučera: Ecce Homo 3 4.20
středočeských polí a mluvě pohorských krajů, naMotáky z Ruzyně (s předml. L. Pachmana) 3 2.20
slouchati, jak se dmou útroby země jihočeské a jak Jan Rulík v Slávě a výbamostí jazyka českého z
Z. Salivarová: Sammer in Prague
(Honzlová
se vlní nitro vysočiny českomoravské na přechodu roku 1792 (přeložená De Bngnage bohemicae gloria
anglicky) 3 8.90
k Moravě — a jak více vysvitne rozdíl v hvozdech od A. Strnada) prokazuje statečnost a udatnost Če J. A. Comenius; The Labyrint of the World and
šumavských nebo skalách krušnohorských!” napsal chů zejména na Žižkovi, jenž se může našit s Hannithe Paradise of the Heart 3 4,umělecký kritik Arnošt Procházka v r. 1917. A jeho balem. Peici v Stručných dějinách Čech od n estar
P elr Den:Naší mládeži 3 1-10
myšlenku plně vystihl cyklus dvanácti dřevorytů Na ších dob po přítomnost, jež vydal r. 1774 nšnecky pro
Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.horách, jehož autorem byl v témže roce malíř a gra mladou českou šlechtu, upozornil na hrdhmost našich
EDICE A KT (bibliof.):
fik Karel Vik, jenž zemřel 8. 10. 1964.
předků, zejména na Žižku a Prokopa Holého. Jan
J. SfaíBing: Jestřáb 3 4.• 9. 10. 1934 byl spáchán v Marseille atentát na Nejedlý proslovil v pražské jesuitské kolejí svůj vstop
J. Shilling: Jednou ti napíši píseň 3 4.jugoslávského krále Alexandra, při němž zahynul vel ni akademický proslov německy (vydal je j jako “ řád J. Schneider: Jak číst ohňostroje 3 4.ký přítel našeho národa, francouzský ministerský ný profesor české literatury na Karlo-Ferdinanoově
J. Schneider: Rozepnuté dny 3 4.předseda Louis Barthqu.
universitě pražské” r. 1801 tiskem) a v něm při
G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti 3 4,• Na jméno trocnovského zemana, husitského hejt pomněl posluchačům dny slávy jejich otců, kdy se
A. Lidin: Psychogenes 3 4.mana Jana žižky, který zemřel 11. 10. 1424, se od chvěl svět před žižkou, kdy vítězství a hrůza letěla
SBÍRKY BÁSNI:
volávají již v starší naší literatuře někteří obráncové před českými vojsky. Karel Štúr ve své básni Slaveny
národa a jazyka českého. Tak v 17. století zazněl nářek burcuje Slováky k odporu a obraně svého ja
J. Lederer: Sopka islandská $ 2.20
k Čechům varovný hlas v Písni horlivé o Mistru Ja zyka a píše: “ Jsem matkou Slavie, moje děti jsou v
F. Listopad: Černý bílý nevím $ 2.20
novi z Husince, již napsal r. 1602 Six Palma Močid- otroetvě . . . přinášejí oběti cizím, Sláv při tom mučí
V. Čerepková: Ztráta řeči $ 2.20
lanský. Varoval před zradou Jana Husa a Jana žiž Sláva, slovenská krev teče řekou, žižko, vstaň z
R. Preisner: Odstup 3 5.50
ky, spatřoval českou sílu v stálé věrnosti boží pravdě hrobu, naprav vinu všech! Nehněvej se, že ruším
S. Mareš: Báje z Nového světa 3 2.90
v Husově duchu. Včelínova latinská báseň z r. 1611 tvůj popel, který v duchu vždy líbám. Nezbývá mi
P. Eisner: Sonety kněžně 3 6.20
Žižkovo zmrtvýchvstání přivolává na pomoc proti po- nic, než pripraviti si nápis na zítřejší hrob, až vyjde
P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
němčování a cizincům mrtvého Žižku, který se v ní Phoebus!”
Jan Skácel: Chyba broskví $ 4.20
ptá České země, proč se chvěje pod údery nepřátel • Kramářské písně nepatřily dlouho nikomu. Nikdo
J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
ských hord, proč se nevzepře, jako když velel jejím se o ně — malé klenoty naší literatury — nestaral.
Michal Racek: Udivené oči $ 4.vojskům, a nabádá “ Vzchopte se, české duše, již Když začali v 19. století naši vlastenečtí buditelé sbí
Michal Racek: šepot v šeru 3 4.vzchopte se proti svým vrahům, přece je potupno rat lidové písně, ryzé květy čisté národní duše, o
J. Koláček: Veronika $ 2.80
snášeti takové jho!” Alois Hanke z Hankenštejna ve kramářskou píseň ani nezavadili. Teprve na přelomu
Pavel Javor: Krůpěje $ 5.50
svém spise o potřebě stolice české řeči z r. 1776 na tohoto století je začal sbírat Čeněk Zíbrt, vynikající
Pavel Javor: Země křižovaná $ 3.90
psal: “ Byl by náš Žižka, hrdina, který vyhrál 23 řád etnograf a tehdy ředitel Národního musea. Český dě
Pavel Javor: Nápěvy $ 4.ných bitev a žádnou neprohrál, byl by způsobil, žel jepisec Č. Zíbrt se narodil 12. 10. 1864 v Kostelci nad
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básaě) 3 3.60
tak veliké převraty, kdyby byl mluvil ke svým kra Vltavou. Vydával od r. 1900 “ Bibliografii české histo
a mnoho jiných
janům německy nebo francouzský?” Roku 1818 Voj rie” , o níž A. Brueckner napsal do Zeitschrift des
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za
těch Nejedlý napsal do Hlasatele rozhovor žižkův a Vereins fuer Volkskunde” posudek, v němž píše, že
knihu k částečné úhradě poštovného. P ři zásilce
Pelclův, v němž Pele ujišťoval Žižku, že bychom by jsou to dva svazky “ von unerschopflicher Fuelle und
4 a více knih poštovné neúčtujeme.
li již dávno pochováni, kdyby venkovští obyvatelé musterhafter Ausfuerlichkeit und Genaukeit” . Velmi
. nedbali jeho ctností, "ti nás drží a naši krev čistí” . chválil i Zíbrem vydávaný Český lid.
HLAS DOMOVA VAM MŮŽE DODAT
IHNED TYTO KNIH Y:
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HLAS

ČESKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE

3. 10.: Zprávy a Slavíme vinobraní.
Připravil J. Kafka
10. 10.: Zprávy a Jak se mluví.
Připravila R. Gebertová

čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
7. 10.: Ako ďalej?
14. 10.: Karel Vacek
21. 10.: Mesto v ktorom žijeme
28. 10.: 28. říjen
4. 11.: M. Horníček — herecké příhody
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZAMORÍ I V AUSTRÁLII

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

SY. VÁCLAV 929-1979
Václava oslavíme letos až

v naděli 7. října národní poutí na Šumavě.
Pouti se zúčastní Jeho
arcibiskup z Melbourne.

Milost Sir Frank Little,

1050 let už tedy náš
národ uctívá sv. Václava,
patrona naší vlasti, a k
němu se utíká v dobách
zlých.

NARODNIPOUT
ZA DOMOV

Ve 2.30 přivítá krojova
ná skupina pana arcibi
skupa. Pak bude mše sv.
obětovaná za domov, který
tolik potřebuje Boží po
moci. Prosím ty, kteří
přistoupí k
sv. přijí
máni aby je obětovali za
všechny tam doma trpící.
P ři mši sv. promluví pan
arcibiskup. Po mši sv.
bude procesí ke kapličce
Pražského Jezulátka, kde
budou litanie k našim
patronům a modlitby za
domov. Pobožnost zakon
číme
svatováclavským
chorálem.
Nechť 1050. výročí sv.
Václava je pro nás po
vzbuzením k opravdovému
křesťanskému životu!
Prosím o hojnou účast
a v krojích.

T R A V E L

BOLERO—B A R

SVATY VACLAVE
NEDEJ ZAHYNOUII

*
"Š U M A V A "
BELGRÄVE
AUSTRÁLIE
*

Po svatováclavském chorálu položí členové místní
legionářské obce věnec k pomníku padlých k poctě
těch, kteří padli za svobodu naší vlasti.
0 0

NC

14 Q-EENS ROAD, MELBOURNE, 3M4
(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 DŮVÉROU
(česky neb slovensky)
NA PANI E. WOLKovou
Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 528-1319

Řízky — omelety — palačinky — bramboráky ^

Letošní rok je plný výročí: 1.110 let od smrti sv.
Cyrila v Římě, 1.050 let sv. Václava, pro mnohé z
nás 30 let v Austrálii, a 20 let Šumavy.
Páter J. Peksa

-

PŘÁTELÉ

H LEDAJI

ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ V ADELAIDÉ

SLOVENSKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE

Svátek sv.

-1 1 -

A D 1LA ID E

aalyžiíe každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KH?

DOMOVA

-

P o slavnostních obřadech se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZABAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farm ě již možno obědvat

CENTRE— PLAZA
Lt. Bourke St. (Chinatown)
— 20 metrů ze Swanston St., Melboume-City
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
V neděli zavřeno.
Parkování aut naproti.
Vzorně Vás obslouží

Malý oznamovatel

Jiřího Krále (Georg King), dále Petra Erbena,
který přijel do Sydney v dubnu 1969 (otec v č.
zemřel. Matka a sestra Inka prosí o jakoukoli zprá
vu, kdo by o hledaném Petrovi cokoli věděl) a Pavia
Palečka, který žil před 5 léty v Melbourne (neb jai koukoli zprávu o něm pro jeho maminku),
I
j

ČS. TANEČNÍ SKUPINA V MELBOURNE

1vystoupí v neděli 7. října na oslavách sv. Václava
, na farm ě Šumava, dále v sobotu 20. října ve škole
“ Preshill” , Barkers Road, Kew a v neděli 2. prosince
na vrcholné folkloristické události roku, jakou je
“ Festival of All Nations” v Sidney Myer Music
Bowl. Tam bude účinkovat jako jedna z 20 melbournských folkloristických skupin, které se dostaly
tento rok do finále předběžné soutěže.
Skupina získala nové chlapecké kroje, o jejichž
vyšití se zasloužila pí. Muttlová, a které ušil p. L.
Zach. Oběma velmi děkujeme.
I. N.
Výroční zasedání
Československé společnosti pro vědy a umění (S'VU)
je svoláno na dny 26. - 28. října 1979 do Los Angeles.
V pátek 26. října v 8 hodin večer bude valná hro
mada. V sobotu dopoledne sypmosium na téma “ Czechosiovakia 1979” . Spolupořadateli jsou — kromě
SVU — Center for Russian and East European. Studies a Department of Slavic Languages, University
of California, Los Angeles (UCLA). Po symposiu
v Atletickém klubu společenský večer s tancem. V
neděli 28. října dopoledne prohlídka města. Odpoledne
ve 2 hodiny bude vztyčena před radnicí za účasti
čs. spolků v Los Angeles československá vlajka.
Potom v sokolovně kulturní program.
Přihlášky přijímá předseda místní skupiny SVU
F. Marlow, 4217 Noble Ave., Sherman Oaks, Cali
fornia 91403, USA. Telefon 213-7840970.

VOLEJBALOVÝ ODBOR SOKOLA MELBOURNE
prohrál další ligový zápas proti klubu Estonia trochu
nešťastně 0 :3 (12 : 15, 10 : 15, 13 : 15). V neděli 7.
B řeťa a Anna
října pokračuje liga v Outer Crescent v Brightonu,
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kde se Sokol utká v 8.20 hodin s mužstvem ZHP a
o týden později tamtéž v 9.25 s finským týmem
SISU. Přijď te se podívat.
J. K.
Z p r á v y osobní
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

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

HLEDÁME SPRÁVCE
parkoviště pro karava
ny v pěkném prostředí
60 mil od Melbourne.
Dozor a úklid. Vhodné
pro pensisty — jednot
livce
nebo manžele.
Podmínkv dle dohody.
Tel. (Melb.) 848-5729.

České ochotnické
divadlo v Melbourne
přeje svému patronovi
FRANTIŠKU
KŘIVÁNKOVI
k 80. narozeninám
hodně zdraví, štěstí
a mnoho dalších
spokojených let.
K osmdesátce přejí
FRANTIŠKU
KŘIVÁNKOVI
aby žil ještě dlouhá
léta v tak dobré náladě,
v jaké ho vždy znali
kamarádi ze zahraniční
armády a všichni jeho
přátelé z Melbourne.

Slavia skončila letošní ligovou sezónu bez slávy,
naopak může mluvit o štěstí, že se po špatných vý
konech v závěrečných utkáních udržela v lize. Zá
pas s Albion Rovers, kteří uzavírali ligovou tabulku,
Slavia prohrála 1 :3 ( 1 : 2 ) a poslední zápas se
Sunshine City rovněž prohrála 0 : 2, když inkasovala
oba góly v závěrečných 10 minutách. Fandové Sla
vie už klub odepsali z ligy, když došla zpráva o
později hraném utkání,
v němž Hakoah udržela
Albion Rovers za nerozhodného výsledku 0 : 0. Albion
měl pak jen stejný počet ligových bodů jako Slavia,
ale horší skóre a sestupuje do 1. divize.
V pohárových zápasech se lépe prosadilo druhé muž
stvo, které vyhrálo semifinálový zápas v soutěži o
Harry Armstrong Cup nad 2. mužstvem Sunshine
City 3: 0, zatímco první mužstvo semifinálové utká
ní soutěže o Dockertyho pohár opačným skóre —
0 : 3 — s Frankstonem prohrálo.
Pro příští sezónu potřebuje mužstvo Slavie velké
zlepšení, má-li hrát opět roli, jakou klub hrál ve
zdejší kopané.

TĚLOCVIČNA JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 13. října 1979
v Československém sokolském národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Začátek v 7.30 hod. večer, konec v 1.30
K tanci hrají “ Vrabčáci” , v přízemí “ Disco”
Likérová licence (BYO)
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté $ 8,Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 848-5729 (Petráň),
26-5618 (Vozábal)

DO MELBOURNE:
Panu faráři Peksovi a
všem drahým přátelům
děkuji za mši sv. a
modlitby, které konali
za mé uzdravení v
únoru tr.
Vaše věrné přátelství
mě velmi potěšilo a
Váš skutek mně díky
Bohu značně pomohl.
Vzpomínám moc na
Vás. Bůh Vás všechny
opatruj!
A. Burianová,
Kitchener, Kanada

S

J ,

D .

— ČIŠTĚNI

KOB1RCO

NEJ LEVNĚJI A NEJLÉPE
na základě bohatých zkušeností
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
v níž bude: úplné vyčištění, odstraněni skvrn,
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování.
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po
škození
* Vyčistění potahů
BUDETE PŘE KVAPEN I NAŠIMI NÍZKÝM I
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
Volejte (Melbourne) tel. 547-5436

12-

H L AS

1. 10. 1979

DOMOVA

V premiéře evropských soutěží
ČS. FOTBALISTÉ SE STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY

Karel Janovsky
Pražská štvanice v tenisovém opojení

Björn Borg na vše nestačil
Celým sportovním Československem dlouho očeká váné finále B skupiny evropského pásma Davisova
poháru Československo — Švédsko na dvorcích pražské Štvanice skončilo třetí zářijový víkend vítěz
stvím čs. tenistů 3 : 2, kteří se tak probojovali mezi světovou smetánku. V boji o postup do závěrečného
utkání o Salátovou mísu bude jejich soupeřem (na italské půdě) "squadra azzurra". O druhém účastní
ku finálového zápolení Davis Cupu se rozhodne v mezipásmovém střetnutí mezi obhájci trofeje teni
sty USA a Austrálie.
Střetnutí Československo — švédsko, které po tři li” , aby nakonec švédské rivaly “ smetli’’ z kurtu
dny sledovalo vždy vyprodané hlediště pražské Štva pražské štvanice, zvítězili ještě suverénně 6: 3,
nice (se 6.500 diváky), dalo za pravdu těm teniso 6 : 4 a 6 : 0, a Československo se ujalo vedení 2 : 1.
vým odborníkům, kteří tvrdili, že čtyřnásobný wimb Cs. tenistům se tedy nabízelo vítězství. A to si ne
ledonský přeborník Švéd Bjdm Borg nebude tento nechali ujít.
krát sám na vítězství družstva Tre Kronor stačit a
Boj mladého Ivana Lendla, který nastoupil v za
že rozhodne vyrovnanost čs. týmu, neboť druhý hráč hajovacím střetnutí třetího dne proti Johannssonovi,
švédského tesisového žebříčku Johannsson se v Pra byl velmi napínavý. Hned v prvním setu jakoby
ze neprosadí. A tudíž, že klíčem ke všemu bude čtyř Lendl zapomněl na své tenisové umění, prohrál se
hra. A tak se také stalo.
soupeřem 8 : 10 a udělal ze zápasu pětihodmový ma
V úvodním střetnutí si Tomáš Šmíd snadno poradil ratón. Nakonec však přece jen po velké bitvě zvítě
s Johannssonem, nad kterým zvítězil 6 : 4 , 6 : 3 a zil 8 : 10, 6 : 4, 6 : 4, 4 : 6 a 6 : 1 a o postupu čs.
6 : 2. Bjorn Borg však podle očekávání zdolal junior tenistů do finále o prvenství Evropy bylo rozhodnu
.ského mistra světa Ivana Lendla 6 : 4, 7 : 5 a 6 : 2 to — Československo vedlo 3 : 1. čs. tenistům se zda
a tak stav utkání byl nerozhodný 1 : 1.
řila revanš za prohrané stockholmské finále o Salá
Vše se tedy soustředilo na čtyřhru, ke které na tovou mísu z prosince 1975. Radost diváků nemohl
. stoupili druhý den Tomáš Šmíd se zkušeným Janem pak pokazit ani místní hlasatel, který oznámil, že
Kodešem, zatímco partnerem Bjórna Borga byl Bengt- Bjórn Borg je zraněn a tudíž, že k závěrečné dvouson. V úvodním setu nevypadala čs. dvojice na kur hře nastoupí proti Tomáši Šmídovi náhradník švéd
tě skvěle. Hrála nervózně, nic se jí nedařilo a tak ského daviseupového mužstva Hierquist. Zápas, ve
Skandinávci poměrně rychle zvítězilí 6 : 2. Šmíd s kterém o nic nešlo, však brzo skončil. Když Heiquist
Kodešem se však hned na počátku druhé sady “ chyt- v prvním setu vedl 5 : 3, zkrečoval mu Šmíd (kvůli
zranění) utkání a tak družstvo Tre Kronor získalo
druhý bod, který nemohl už nic změnit.
čs. tenisté nastoupí v říjnu na římských dvorcích
V 1. čs. fotbalové lize není už ani jedno mužstvo k závěrečnému utkání evropske zóny Davisova pohá
ru proti domácím reprezentantům, kteří ve finále A
bez prohry. Nejdéle odolávalo mužstvo Lokomotivy
Košice, v 7. kole však prohrálo na hřišti Škody Plzeň skupiny porazili v Římě družstvo Velké Británie 4 : 1.
1: 2, přesto si udrželo vedoucí postavení v tabulce. Panatta, Barazzutti a Zugarelli jsou v domácím pro
Má jednobodový náskok před nováčkem soutěže a středí favority. Nechrne se však překvapit.
Nejlepší tenisový tým Evropy (Itálie nebo ČSR)
“ černým koněm” 1. ligy Plastikou Nitra a dvou
bodový náskok před pražskou Spartou, Ta v roli fa  bude pak v závěru roku hrát o Salátovou mísu s
vorita porušila tradici derby kdysi velkých rivalů vítězem zápolení Austrálie — USA. Obhájci Davisova
Letné a porazila v 6. kole Slavii 1: 0, v utkáni, poháru porazili nyní ve finále celoamerického pásma
které nebylo valné úrovně. Nejhorší výkony však po tenisty Argentiny 4 : 1 a jsou (John McEnroe, Vitas
dávají fotbalisté Jednoty Trenčín, kteří ze 7 mi Gerulaitis a dvojice Stan Smith — Bob Lutz) i v
strovských zápasů získali pouze jediný bod (skóre utkání s Australany favority.

- - F o t b a lo v á

Evropský podzim bude na mezinárodní sportovní
scéně patřit především kopané. A ačkoli největší
pozornost vyznavačů koženého míče bude upřena k
rozhodujícím utkáním o účast na fotbalovém mistrov
ství Evropy r. 1980 v Itálii, neztratí zřejmě na svém
lesku ani jedna ze 3 nejpopulárnějších evropských
fotbalových soutěží klubových celků. To ostatně do
kázaly 19. září premiéry “ Poháru mistrů evropských
zemí’ ’ , soutěže “ držitelů trofejí” i Poháru UEFA,
při kterých viděli diváci na mnoha ze 60 stadiónů
všech koutů Evropy zajímavá a na dramatické mo
menty bohatá zápolení.
čs. mužstva bojovala se střídavými úspěchy. N ej
lépe si vedla brněnská Zbrojovka, která doma v za
hajovacím utkání Poháru UEFA rozdrtila několika
násobného dánského mistra Esbjerg BK 6 : 0 a je
už téměř jistým postupujícím. Kromě Zbrojovky Brno
vyhráli z čs. mužstev už jen hráči vítěze čs. poháru,
Lokomotivy Košice, kteří podali v Innsbrucku velmi
dobrý výkon. Vítězství 2 : 1 nad domácím Waekerem jim dává naději na postup mezi 16 nejlepších
mužstev soutěže “ držitelů trofejí” .
Čs. mistr Dukla Praha prohrál sice v prvním utká
ní Poháru mistrů evropských zemí v Budapešti s
maďarským přeborníkem Dosza Ujpešť rozhodující
třetí brankou z pokutového kopu 2 : 3, dělá si však
naději na odvetu na pražské Julisce.
V beznadějné situaci jsou fotbalisté Bohemians,
kteří prohráli doma v 1. utkání Poháru UEFA s FC
Bayem Muenchen 0 : 2, když hráli bez jakékoli kon
cepce, důrazu, fotbalového vtipu a nápadu i střelby.
Navíc francouzský rozhodčí Michel Vautrot nepískal
na počátku utkání proti FC Bayem Munchen pe
naltu za faul a nakonec uznal Němcům v 72. minutě
Rummunggeovu branku z ofsajdu (na 2 : 0 ) .
Co však myslet o startu moravského Baníku na
hřišti tureckého Ordusporu? Asi málokdo čekal tak
jasnou prohru 0 : 2. Jak dopadne odveta na ostrav
ských Bazálech?

lig a - -

6 : 19).
6. kolo: Dukla Praha — ZŤS Košice 3 : 0, Spartak
Trnava — Dukla Banska Bystrica 3: 2 , Zbrojovka
Brno — Baník Ostrava z : 0, Sparta Prasa — Slavia
Praha 1: 0, Inter Bratislava — Slovan Bratislava
0 : 0, Rudá hvězda Cheb — Bohemians 0 : 0, Plasti
’ ka Nitra — Plzeň 4 : 0 a Lokomotiva Košice — Jed
nota Trenčín 3 : 0.
7. kolo: Trenčín — Dukla Praha 0 : 2, Plzeň —
Lok. Košice 2 : 1, Bohemians — Nitra 2 : 1, Slovan
— Cheb 1 : 0, Slavia — Inter 2 : 1, Banska Bystrica
— Zbrojovka Brno 2 : 1, ZŤS Košice — Trnava 4 : 0
a Ostrava — Sparta 1 : 0.
Tabulka po 7. kole: 1. Lok. Košice 11 bodů, skóre
15 : 5; 2. Plastika Nitra 10 b., skóre 18 : 9; 3. Sparta
Praha, 4. Ostrava, 5, Bohemians (po 9 b .); 6. Dukla
Praha 8 b.; 7. Slavia, 8. Inter, 9. Trnava, 10. Slo
van (po 7 b.); 11. Zbrojovka Brno, 12. ZŤS Košice,
13. Banska Bystrica, 14. Plzeň (po 6 b.); 15. Cheb
3 b.; 16. Trenčín 1 bod, skóre 6 : 19.
V PRAZE: ČSR — SSSR 4 : 6
Mezinárodní hokejový turnaj o Cenu Rudého práva
v Praze byl i tentokrát sovětsko-čs. záležitostí; Ka
naďané (především), ale i Švédové a Finové dali
. tentokrát na turnaji přednost hráčům, se kterými
počítají pro olympijské zimní hry v Lake Placid.
A stejně jako před rokem, skončila tato soutěž ví
tězstvím mistrů světa ze Sovětského svazu, kteří ve
„finále zdolali reprezentanty ČSR 6 : 4 , po třetinách
1 : 0i 2 :4 a 3 : 0. Silně omlazené čs. národní muž
stvo udrželo plné dvě třetiny tempo Sovětů; vedlo
ve druhé třetině dokonce 4 : 2 a na počátku třetiny
závěrečné 4. : 3, nakonec však nevydrželo utkání kon
dičně. — Předtím čs.. hokejové národní mužstvo vy
hrálo postupně nad olympijským týmem Kanady
9 : 2, Finy 6 : 4 a Švédy 3: 0.
Konečné pořadí: L SSSR 8 bodů, skóre 23 : 10;
2. ČSR 6 b. (2 2 :1 2 ); 3. Švédsko 2 b. (7 :1 5 ); 4.
Kanada 2 b. (8 : 17); 5. Finsko 2 body, skóre 10 : 16.

Velká cena Itálie rozhodla
JODY SCHECKTER MISTREM SVĚTA
V “ Královském Parku” autodromu v Monze se dru
hou zářijovou neděli jela 50. Velká cena Itálie, kte
rou tu před 200.000 diváky vyhrál 291etý Jihoafričan
Jody Scheckter, jezdec italské automobilky Ferrari,
a stal se zároveň poprvé za své automobilové ka
riéry mistrem světa formule I pro rok 1979. Dese
titisíce Italů mu chtělo na místě blahopřát, málokdo
asi už vzpomněl, že právě před rokem byla Grand
Prix Itálie v Monze “ Velkou cenou tragedie” , velké
havárie, při které přišel o život jeden z nejslavnějších
světových automobilových jezdců Švéd Ronnie Peterson.
Aby triumf Ferrari na okruhu Monzy byl úplný,
obsadil Kanaďan Giiles Villeneuve druhé místo, před
Švýcarem Clayem Regazzonim startujícím na Williamsu. čtvrté místo patřilo Rakušanu Niki Laudovi
(Brabham), 5. Američanu Mario Andrettimu a 6.
Francouzi Jean-Pierre Jarierovi (Tyrrell).

JIŘ Í SLÁMA MISTREM SVĚTA
Olympijskému vítězi Antonu Tkáčovi se na letoš
ním mistrovství světa v dráhové cyklistice v Amste
rodamu nepodařilo obhájit své světové prvenství ve
sprintu amatérů, když byl předčasně vyřazen a odjel
domů bez medaile. Ani čtyřnásobní mistři světa v
jízdě tandemů Vačkář s Vymazalem nestáli tentokrát
na nejvyšším stupni vítězů, neboť byli v semifinále
poraženi pozdějšími mistry světa Francouzi Cahard
— Depine, nakonec si však přece jen vybojovali
alespoň bronzovou medaili. Když se už zdálo, že toto
třetí místo Vačkáře s Vymazalem bude vrcholným
úspěchem Čechoslováků na mistrovství světa v Amste
rodamu, vyhrál (v závěrečný den) 201etý Jiří Sláma
senzačně bodovací závod cyklistů amatérů, když po
razil favorita soutěže Itala Pierangela Bincoletta a
stal se nečekaně mistrem světa. V soutěži světového
šampionátu získal 37 bodů, když jel průměrnou ho
dinovou rychlostí 45,368 metrů (50 km zajel za
1:06:38 hod.).
Nejúspěšnějšími cyklisty na mistrovství světa v
dráhové i silniční cyklistice (mužů i žen) byli zá
sluhou svých profesionálů a žen Holanďané, kteří
získali 6 z celkového počtu 16 titulů mistrů světa.
Druzí byli východní Němci, kteří se zásluhou svých
“ amatérů” mohou pochlubit 4 zlatými medailemi. 2
získal SSSR, po jedné pak: Itálie, Francie, Japon
sko a Československo.

— Dosud největší senzací kvalifikačních bojů o účast
na fotbilovém mistrovství Evropy r. 1980 v Itálii je
vyřazení Maďarska a především SSSR, který pro
hrál nyní v Aténách s Řeckem 0 : 1 a ztratil tak
poslední šanci postoupit do závěrečných bojů nejlep
ších 8 týmů Evropy. Naopak Řekové jsou už téméř
SVĚTOVÝ A EVROPSKÝ REKORDMAN
Ústřední postavou aka Mennea na 200 m. Ty za jistými vítězi, těžko lze věřit, že by je mohli ještě
Finové předstihnout.
.
demických her — “ Uní- běhl v “ rozběhu” v novém
versiády’ ’ — ve vysoko evropském
rekordu za
horském,
olympijském 19,96 vt.
(dosud Borzov
HLAS
DOMOVA
vychází
čtrnáctidenně.
Mexico-City byl bezpochy 20.00 vt.), aby mu pak ve
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
by necelých 27 let starý finále stopli světový re
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
italský
sprintér Pietro kord 19,72 vt. Jeho nema
Telefon (03) 428-5980
Mennea, který na 100 m lou zásluhou vyhrála pak
ROČNÍ PŘ E D PLATN É : v Austrálii $ 12.-, do
zlepšil o 6 setin vteřiny italská sprintérská štafe
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
dosavadní evropský rekord ta 4 x 100 m v novém
Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 38.-, Rand 13,- nebo
Rusa Valeriho Borzova, evropském
rekordu za
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
když ,mu stopli 10,01 vt. 38,42 vt.
příplatku sdělíme na požádání obratem.
Ještě úspěšnější byl však
•
-
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Odpoveď na vládni propagandu v Československu

Další vlna uprchlíků
O významu masové politické a agitační práce se dovídáme nyní z prvních
stran československých novín tak často, že se zdá, jakoby se dříve pestovala
Jen propaganda bezmasá. Na zvláštním zářijovém celostátním semináři pro
pagandisti! se bilo na poplach, instruktoři vybízeli důrazně k zvýšen! a zdoko
nalení činnosti. Tajemník ÚV KSČ Fojtík žádal, jak citují denní listy, "pozved
nutí masové politické práce, aby vyústila ve skutečně masovou iniciativu ke
zvládnutí náročných úkolů a k překonání těžkostí a slabin’'.

"Noční kádrový dotazník" Václava Bendy už byl
otištěn v několika exilových časopisech a noviny
jenom nerady servírují ohnívanou polívčičku. HD
dnes hřeší proti této žurnalistické zásadě vědomě,
nezakrytě a s elánem, io proto, že Bendova stár
umožňuje čtenáři něco, oč už jsem se dlouho mame
poKoušel: vstoupit do hlavy pravého, nefalšovaného
českého disidenta.
iviéi jsem na to metodu. Sám se sebou jsem hrái
nru, vmysieí jsem se do postavení nepoznaných
druhu. V duchu jsem byl zatykán, v duchu mé odvaoéii a vyslýchali, v duchu jsem vykonával trest,
hladověl, spal na pryčnách. Zamřížovaným oknem
jsem se díval na vezetisky dvůr a toužil po prostých
vecech, které mříže udělaly nedostupnými.
Svým podivínským způsobem jsem se s nimi sna
žil trpět. Hnaio mě k tomu vědomí, že oni vyko
návají úkoly, které my jsme měii vykonávat; že
oni riskuji osobni bezpečnost a nesou na trh kůže,
které my jsme tam měii nést; že oni obývají vě
zeňské ceiy, které my jsme měli obývat; že oni
dosud nesložili zbraně a bojují za nás, kteří jsme
už dávno, v plném smyslu toho rčení, vyklidili bo
jiště. Oni jsou, co my předstíráme být. Oni mysli
a jednají, jak my bychom měli myslet a jednat.
Jak se stali tím, čím jsou?
Moje mentální flagelanství mi na to nikdy nedalo
uspokojivou odpověď. Jeho výsledkem byly umělé
představy nepodložené zažitou skutečností, nic víc.
Jak to opravdu vypadá v hlavě disidenta ukázal mi
teprve B e n d ů v

ního pohřbu veřejně ne
diskutovalo.
Nečekané ověření pro
pagačních neúspěchů se
dostavilo v době dovole
ných, především v srpnu
a září: kdekdo, kdo měl
Těžkostí a slabin se na vzpomínali na dvě příle jeho chování tak, že zra příležitost, utíkal ze ze
hrnulo tolik, že už je re žitosti, kdy měl generál zoval pravověmé kolegy mě, kde lid. prý s výjim 
žim
nestačí
zakrývat: Svoboda možnost ukázat svým veřejným postojem kou hrstky zaprodanců,
podstatné všeobecné zhor vůdčí
schopnosti
nebo před Únorem a znovu projevuje věrnost vládnou
šování hospodářské situa aspoň osobní morálku. V před Srpnem a že teprve cím idejím, straně, přátel
ce, nutnost drastického obou případech, v roce po těchto katastrofách ství se Sovětským svazem
“ Asi tak za hodinu budu muset ukončit práci a
zvýšení cen některých ži 1948 i 1968, zradil, dal se projevil své skutečné já. atd., do zemí, kde vládne í odebrat se do zaměstnáni — nebo naopak. Narodii
nezaměstnanost, I jsem se rok po drahé světové válce, jsem běloch,
votních potřeb bez zvýšení pohodlnější cestou kolabo O takových dohadech se bída,
mezd, pozoruhodnější ne ranta. Jiní si vysvětlují ovšem v době kolem stát- (Pokračování na str. 2) ' Katolik, politicky neorganizovaný, před zákonem bez
úhonný. V srpnu 1968 jsme se s manželkou s plným
dostatek některého dová
vědomím “ nedozírných důsledků’ ’ rozhodli nepoužít
ženého zboží, např. léků,
platných pasů a setrvat v Československu a také v
Opatrenia americkej vlády
slabší úroda obilí, zhoršu
roce 1977 — po mém podpisu Charty 77 — jsme
několikrát odmítli nabídku volné jízdy do Rakous,
jící se morálka pracují
žijem e vesele a spokojeně: pokud již člověk projeví
cích, korupce už téměř na
podivínskou ochotu nechat sě předhodit lvům, poklá
sovětské úrovni a potíže
dám za krajně pošetilé si stěžovat, že nemají dosta
V mesiaci auguste sa po prvý raz zreteľne prejavili dôsledky recesie v ame
s umlčením opozice — to
tečně vyčištěné zuby. Ostatně výslovně podotýkám,
vše zvyšuje nervozitu re rickom hospodárstve, recesie, ktorá začala už počiatkom roku, ale až doteraz že tím neobhajuji ani lvy, ani jejich použití jako
.
žimu, který hledá záchra sa o jej dôsledkoch viac hovorilo ako konkrétne vedelo. Správa ministerstva argumentu v občanském živo tě. . .
Byl jsem možná až trestuhodně trpělivý. Mlčky
nu ve zvýšené propagan práce o stavu zamestnanosti za mesiac august urobila však koniec všetkým
úvaham a potvrdila, mienky tých odborníkov, čo už v prvom štvrťroku před jsem vzal na vědomí, že škrtem pera bylo prakticky
dě.
(a na nějaký čas i formálně) zrušeno veškeré lite
pověděli,
že recesia bude vážna a že bude pomerne dlhá. V auguste sa totiž
, Propagandiste
přijali
rární dění a věnoval jsem se filozofii. Mlčky jsem
jistě s ulehčením zprávu zvýšila nezamestnanosť o 0.3% a to je najvýraznejšie zvýšenie za posledných vzal na vědomí, že nutnou podmínkou k zaměstnání
o úmrtí 831etéha Ludvíka 13 mesiacov. Celkove je teraz v USA 6,150.000 nezamestnaných, o 300.000 viac filozofa je členství v komunistické straně a přeškolil
jsem se na matematika. Mlčky jsem vzal na vě
Svobody, jehož na odiv ako v júli.
domí, že jako věřící nemohu být matematickým re
dávané a překrucované ' V jednotlivých kategó- Podľa pohlavia: 2,300.000, stav svojich zamestnan- daktorem ani získat vědeckou hodnost (uvádím zde
“ zásluhy” měly aspoň do riách to vyzerá takto: ne- čiže 4.2% nezamestnaných cov. Naproti tomu niekto- pouze omezení, která jsem osobně vyzkoušel), a vě
časně odvést pozornost ve zamestnaných osôb bielej mužov vo veku nad 20 ro- ré sektory ako je hotel- noval jsem se pilně programování. Mým svědomím
řejnosti od tíživých otázek' pleti je vyše 4,800.000, či- kov, 2,325.000, čiže 5.9% níctvo, verejná masová otřásla teprve perfidita moci, která se při vší své
absolutnosti neodhodlala vylít .si svůj hněv proti kul
dneška. Jenže mezi lidmi že 5.3%, čiernej pleti žien vo veku nad 20 ro- doprava a ďalšie úseky tuře na jejích známých a uznávaných představite
verejných služieb pracujú lích, ale na mírumilovné skupině slabých a opuště
je příliš mnoho těch, kteří 1,280.000, čiže vyše 12%. kov.
ných mladýclý hudebníků — máme totiž takové při
_ j _____________________ Ale zvýšenie nezamest- na plnú ba i zvýšenú zakázání, že je třeba brániti vdovy a sirotky vůči
nanosti nie je jediným vý- mestnanosť.
násilníkovi. A teprve díky zuřivým a nevybíravým
razom recesie na práčovSociálne dôsledky na ži- útokům proti Chartě 77, na kterých se měli povinně
nom trhu. Druhým dôsled- votnej úrovni zamestnan- podílet všichni občané, jsem se definitivně rozhodl
Referáty a dopisy v australském tisku a interpe
kom je dočasné zastavenie cov> ktorí sú dočasne bez připojit' se k této občanské aktivitě — máme totiž
lace v parlamentě udržují nadále zájem o čs. disi
výrobného procesu v nie- práce> sa však nebudú na_ takové přikázání, že není dovoleno vydat křivé svě
denty a jejich rodiny. Uvedeme aspoň dva příklady:
dectví proti bližnímu svému a naše řeč má b ý t ano,
Z univerzity; v Canbeře došel leták o založení "F o n  ktorých sektoroch prie- teraz prejavovať. To pre- ano; ne,, ne.
v takých sektoroch,
du Julia Tomina", s informacemi o prof. Tominovi myslu a v stavebníctve. ^
Takže zatím přes den pracuji v kotelně a zbytek
(manželu v červnu tr. surově přepadené Zdeně To- Najviac postihnutý je sek- ako je autovýroba, oce- času se snažím dělit mezi spánek, rodinu, občanskou
minové, jedné z mluvčích Charty 77), který byl pro
tôr autovýroby, kde je už liarstvo a gumárenský aktivitu,' matematiku a filozofii. Díky pafriaxcbáipuštěn z Karlovy univerzity a později i z místa noč
nímu zřízení naší rodiny se má žena zdržuje veřej
ního hlídače v pražské zoologické zahradě. Leták ci 81.000 zamestnancov načas priemysel, budú zamest- ných projevů a může proto doposud vykonávat své
tuje zprávy o neoficiálních filosofických studiích, sku bez práce. Druhým najviac nanci, ktorí stratili prácu povolání matematičky.. Ostatně díky témuž zřízeni
piny studentů vedených dr. Tominem a žádá pří postihnutým sektorom je v dôsledku zastavenia pra- jsem si naprosto jist (a mám to experimentálně o vě
spěvek do zmíněného fondu, z něhož mají být opatře
stavebníctvo, kde sa oča- vádzky vo svojich podni řeno) , že v případě mého uvěznění bode v máj pro
ny nutné západní'filosofické spisy pro pražskou "pod
spěch učiněno vše, co lze učinit a ještě
sakává
podstatné zníženie koch, dostávať nielen norzemní univerzitu". Fond vede: William Godfrey:Smith,
víc . . .
Phiiosophy SGS, ANÚ, Box 4, Canberra, ACT. 2600. bytovej výstavby v dô- málnu podporu v nezaSpor s mocí, do kterého jsem vstoupil — a t o v
Další případ: Mezi jinými dotazy přišla i žádost sledku zvýšenej úrokovej mestnanosti, ale aj podpo- tomto státě znamená vstoupili jsme. celá moje mrK-u
p. A. Luxe z Armadale, Vic. o sdělení adres rodin miery na bytové hypoté- ru z podnikových fondov, až do třetího pokolení, všichni mop přáseíé. faeří
všech zatčených čs. chartistů. Pan' Lux pak ozná
se mě včas neodreknou — bode cSocžiý. vyčerpáva
ky.
- .
. ■
takže ich príjmy z týchto
mil, že na všechny tyto adresy odeslal dárkové ba
jící a podle všech lidských měřítek beznadějný. Kdy
Ale aj iné sektory ako dvoch prameňov sa budú koliv říkám “ posud" a zatím, zaampai- to Jan pad a t
líčky a na adresu čs. ministra spravedlnosti osobní
protest proti porušování lidských práv v Českoslo reštaurácie alebo veľké rovnať 95% ich riadnej na možné zhoršení. Dokonce asá k a p M a c e asbe de
vensku.
obchody začínajú znižovať (Pokračovanie na str. 2) zercie (a nemohu v tom a e ä f i t rásab I>asEÍ*äBfa®Do Hlasu domova došly v minulých dvou týdnech
sti) nedává naději; nmc, peeti
s e -ty další příspěvky na Fond občanské pomoci a to ve
značuje dvěma vlastnostmi — raejrzsiěji: n iw ri a sasPUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
výši $ 281.00 — z toho $ 31.00 od neznámých Austra
motě a v temnotách a nikdy xšc sieazpaoÉsá a ne
lanů, $ 50.00 od SVU v Sydney a zbytek od krajanů
odpouští . . . Je to podivná válka (a pocäľaCe pgTťäg..
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
(jím ž vystavujeme stvrzenky, ale jména neuveřej
že se jen obtížně dopracovávám sasstaS y cĎěfi sePty. Ltd., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
ňujeme), Celkem došlo do HD na tento fond dosud
bo mučedníka___}. Vedena jje vjpMSaiS starý — a
(Pakračovžrž na A r . D
$ 790.00.
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Další vlna uprchlíku
(Pokračováni se str. 1)

bez předchozí dříve nutné
doložky k cestovnímu pa
su. Z Titovy země vedla
pak ne příliš zatarasená
cesta mnohé českosloven
ské turisty do Rakouska
nebo do Itálie. Z Vídně se
hlásí, že je tam v sou
časné době několik tisíc
československých uprchlí
ků. Tábor v Traiskirchenu
je přeplněný, spousta na

potlačování skutečné svo
body, chaos.
Chaosu velký počet če
čhů a Slováků skutečně
využil. Ten však vznikl v
“ bratrské’’ zemi — když
Rumunsko odmítlo prodá
vat benzín zahraničním
turistům za jiná platidla
než, za tvrdé valuty a
Praha byla nucena povo
lit průjezd Jugoslávií i

VĚŘÍME
VE SVOBODU,
ne v anarchii.
V individuální
a sociální svobodu,
zakládající se
a omezující se
civilizovaným pojetím
sociální spravedlnosti.
Liberální strana
Austrálie
(Viktoriánské odd.)

(Pokračovanie zo str. 1)
mzdy. často sa potom
stáva, že tí nezamestnaní,
ktorí dostávajú podporu z
oboch prameňov, sa ne
snažia získať
nové za
mestnanie, alebo aspoň
nie čo najskôr.
Augustová správa mini
I sterstva práce stavia vlá-

KVETINY

ČESKÉ ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

BOR ONI A
CONTINENTAL BUTCHIRS
263 Scorwby Rd., Bo ronia, Vic.
Boronia Road)

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

LmtltltttllHIIIIIIMIIIliUtKIHUiUlittllHIUfNHtlttiUItHmtL;
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mínek než byly před 30
či 10 léty. Jejich odjezd
do zemí, které si vybrali
k dalšímu pobytu a tam
zapojení do normálního ži
vota nebudou tak snadné.
Výhodu by naproti tomu
měli mít v tom, že se ve
všech svobodných zemích
setkají s mnoha z nás,
kteří jsme poznali potíže
spojené s počátky exilu a
jsme proto připraveni po
dat jim pomocnou ruku.

Recesia na pracovnom trhu

KE VŠEM PŘÍLEŽITOSTEM
spolehlivě a výhodné dodá
KEW RAINBOW FLORIST
. ,
Věra sulcová
>87 Willsmere Road, Norfh Kew, Vie.
Též pokojové květiny, stylové květináče atd.
Jako člen INTERFLO RA zařídím zaslání květin
"
kamkoli do zámoří

(roh

šich lidí se ubytovala vše
lijak v soukromí, jiní se
vydali na cestu k němec
kým hranicím. Západní
Německo hlásí rovněž ne
čekaně velký počet uprch
líků z Československa, ta
ké ve Francii, Holandsku
a Itálii požádalo mnoho
osob z Československa o
politický asyl.
Noví uprchlíci přicháze
jí na Západ v době hor
ších hospodářských pod
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DOMOVA

Kniha Josefa Kalvody
CZ ECH OSLOVA KIA’S ROLE
IN SOVIET STRATÉGY

5 vysvětluje, jak jsme se dostali tam, kde jsme,
E
a jaké jsou plány Sovětů na příští léta.
= Cena knihy
je US $ 10.00 a lze ji objednat
js
přímo u autora:
E
Dr. Josef Kalvoda,
E
9 Greenwood Dr., Avon, CT 06001, USA.
^ Knihu můžete také objednat prostřednictvím
E
Hlasu domova.

=
E
|
E
E
E
E
E
=
=
E
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du pred nové problémy.
Až doteraz bola inflácia
problémom číslo 1. Je síce
pravda, že niektorí odbor
níci v súkromných služ
bách doporučujú vláde,
aby vo svojej politike po
kračovala, ale vzhľadom
na blížiace sa prezidentské
voľby sa vláda nemôže
venovať nezamestnanosti
menej ako inflácii.
V odborných kruhoch
sa poukazuje na to, že na
odbúrame tzv.
tvrdého
jadra nezamestnanosti ne
stačia len obvyklé stimuly
pre oživenie hospodárskej
činnosti, ale že je treba
radikálnejšie
opatrenia.
Očakáva sa ,že v novom
rozpočte bude položka na
podporu bytovej výstavby
a na verejné práce, ale
všeobecne sa má za to, že
toto opatrenie nebude sta
čiť. Pre odbúranie tzv.
trvdého jadra nezamestna
nosti bude treba komplex
ný program, ktorý by u
možnil aj školenie týchto
nezamestnaných, pretože
ich zapojenie do výrobné
ho procesu naráža na ne
dostatok pracovnej kvali
fikácie a skúsenosti.
Ministerstvo práce pri
pravilo podklady pre tento
program.
Poukázalo v
nich na to, že ide asi o
2 milióny nezamestna
ných, ktorí tvoria to "tvrdé
jadro’ ’ . Vo vypracovanom
programe sa má výjsť zo
zásady, že netreba tvoriť
nové pracovné príležitosti
v rámci federálneho pra
covného trhu, lež využiť
možnosti rozšírenia za
mestnanosti v súkromnom
sektore.

Veškerá PO JIŠTĚNI odborné provedou

Vláda pripravuje tieto
opatrenia: chce poskytnúť
finančnú
podporu tým
oblastiam, ktoré sa vy
značujú chronickou a vy
sokou nezamestnanosťou,
rozvinúť široko rozvetve
ný preškolovací kurz a
ako trvalý program m ať
starostlivosť o zlepšenie
zamestnanosti
mladých
ľudí (v poslaneckej sne
movni je už predložený
návrh, aby sa na program
pre zlepšenie zamestnano
sti mladých uvolnili 3 mi
liardy a 500 miliónov $).
Najdôležitejším opatre
ním na rozvoj zamestna
nosti sa, hádam, môže
stať daňová úprava, po
d ľa ktorej dostane každý
zamestnávateľ ktorý za
mestná osohu zo spomenu
tého “ tvrdého jadra” ne
zamestnanosti, daňovú ú
ľavu až do 3.000 $. Mini
sterstvo práce by vydáva
lo akési potvrdenia o tom,
že osoba patrí do niekto
rej skupiny “ tvrdého jad
ra’ ’ nezamestnanosti a že
má preto zamestnávateľ
nárok na patričnú daňovú
úľavu. Ministerstvo práce
už vytvorilo poradný or
gán, aby sa táto akcia
mohla zaviesť.
Augustová správa o sta
ve zamestnanosti dala te
da podnet k tomu, že sa
bude venovať nezamest
nanosti rovnaká pozornosť
ako inflácii a že vláda pri
pravuje široko založený
program
na odbúranie
“ tvrdého jadra nezamest
nanosti.
Dušan Lehotský

lam nace Brokere. Vdejte tčeakj sek klor.) K J tll
6M Neprao O staný, MOORABBD4, Vie.. »1»

(Pokračování se str. 1)
přitom má moc na jeden náš psací stroj k dispozici
deset tiskáren.
Jsme navíc vrženi o mnoho století zpět: před vy
nález automobilu, telefonu, knihtisku, pošty atd. Strá
víme několik hodin pobíháním po městě k vyřízení
toho, na co by ve dvacátém století stačily dva krátké
telefonní hovory. Trávíme tisíce hodin opakováním
faktů, které by bylo možno shrnout do jediného sloup
ce v novinách. Zastáváme se zákonů, jednáme le
gálně a veřejně. Moc popírá zákony, postupuje proti
nám ilegálně a konšpiratívne . . .
^
Naštěstí svět kolem nás je reálný: děti vstávají,
oblékají se a snídají, vypravují se do školy, rodina
skutečně existuje, je pospolu nebo rozdělena, má své
radosti a žaly, své přátele a zájmy. Kdežto oni, ti
druzí, jsou jen přízraky, které! se s nepořádně na
sazenou lidskou maskou občas vynořují z mlh a
úzkostně tají své činy a hlavně svá jména. Snaží
se nás opříst svou pavoučí sítí, využívajíce toho, že
se jich všichni bojí. Stačí telefonát nebo krátký roz
hovor (ne, písemně nikdy nic nedávají): tvá práva
přestanou platit, tvé nároky nebudou projednávány,
tvé doklady a smlouvy budou zrušeny, vyhodí tě ze
zaměstnání a ze školy a jinde nepřijmou, odepřou
ti lékařskou péči (a toto vše se již stalo) . . .
Tento systém je hluboce nemravný, neboť nejen
produkuje utrpení, alě bere mu i jeho jméno (a tudíž
sm ysl). Tento systém je nebezpečně stabilní (natolik
stabilní, že vylučuje dějiny). Proklamativně totiž
povýšil cukr a bič z prostředku vlády -na ideologic
ký základ a to mu garantuje bezpečnou identitu
moci a doktríny (snad Calligulův kůň, zvolený za
senátora, je zde primitivním a naivním předobra
zem). Tento systém stojí však před jedním smrtel
ným nebezpečím — je založen na tom, že všichni
uznávají cukr a bič jako argument (a on je to sku
tečně pádný argument). Zvolání “ král je nahý” mů
že vést k naprosto nekontrolovatelným a neočekáva
ným důsledkům a od základu změnit stav věci.
Ovšem v království spravovaném falešným krejčím,
uprostřed zástupu králových stráží a dvořanů —
kteří jsou pochopitelně také všichni nazí — může na
něčem takovém trvat jen blázen nebo dítě. Nuže
jsem přesvědčen, že být blázny nebo dětmi před
stavuje nejen cestu ke Království nebeskému — nebudete-li jako tito maličcí, nevejdete; moudrost to
hoto světa je bláznovstvím a bláznovství moudrosti
— ale za daných okolností i naší jedinou pozemskou
politickou šancí.”
-

-

COLOURAMA
ELECTRONICS

Výroba a prodej
kvalitních šperků
145 Russell St.
(roh Bourke St.)
4. poschodí
Melbourne
Tel. 63-2817

0 0

Václav Benda už je ve vězení, s nímž počítal,
na které se duševně připravoval a které ha oddělilo
od ženy a pěti dětí.
Jeden případ z mnoha — otcové a matky za mří
žemi, děti venku, v relativní svobodě velkého žalá
ře, který je domovem a pařeništěm menších. "Táta
je ve vězení, to zní hrděfř, napsala na zeď doba.
Jak věznění, tak zbytky jejich rodin venku, potře
bují pomoc. Ti uvnitř publicitu, aby žalářníci vě
děli, že svět nezapomněl. Ti venku peníze, protože
jíst se musí.
Pomocné akce, jejichž cílem je špinit obě části
úkolu, jsou v běhu po celém svobodném světě. Zde
v Austrálii je s pomocí a u s t r a l s k ý c h novinářů,
a ustraiských
politických stran, a u s t r a l 
s k ý c h přátel, zkrátka s pomocí A u s t r a l a n ů
poměrně úspěšně splňována ta první, publicistická
část. Ta druhá, finanční, ve které jsme odkázáni
především na sebe, vypadá zatím, jak už v kraji
zvykem, dost žalostně.
O důvod víc, proč je třeba přemýšlet o "Nočním
kádrovém dotazníku", o důvod víc k jeho otištění.
Bendovy řádky jsou život a proto bezprostřednější,
naléhavější a, doufejme, účinnější, než řádky oby
čejného a mírně znechuceného exilního žurnalisty.
Úvodní a závěrečné poznámky Karel Wendt.

HM V
ZMĚNA ADRESY

MARTIN FORETT

R. C. KUGLER A ASSOCIATES

Noční kádrový dotazník

J. Schoenpfluf
Prodej a opravy všech druhů

TILIVtZNfCH APARÁTŮ A ZESILOVAČŮ
S$9 North Road, Ormoad, Vic. 3264
.

Telefon 578-5346, po hod. 878-4163
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Rada svobodného Československa hlásí:
Člen zastupitelstva RSČ a evropský zástupce ACEN Edmund Řehák zastupo
val obě organizace při zahajovacím zasedání Evropského parlamentu ve Štras
burku. Čs. krajané a exulanti ve Francii pod vedením prof. Eugena Fauchera,
syna velkého přítele demokratického Československa generála Fauchera, a Henri
Karche, předsedy 1’Amitié France-Tchécoslovaquie, protestovali proti vystou
pení čs. velvyslance. v pařížském deníku Le Monde, proti jeho oslavování ko
munistického režimu v Československu. Le Monde protest uveřejnil. — Organi
zace 1’Amitié France-Tchécoslovaquie protestovala veřejným prohlášením proti
způsobu, jakým čs. ministerstvo vnitra zbavuje čs. exulanty jejich čs. občan
ství. Jmenovitě uvedla případy .členů.RSČ E. Řeháka, který byl za války aktiv
ním členem francouzského podzemního odboje, a Vojtěcha Grubra, který bojoval
ve francouzské cizinecké legii proti komunistům ve Vietnamu. — Pod titulem
“ Botanik filmovou hvězdou” vyšel v The Vancouver Sun článek o dr. V. Kra
jinoví, profesoru botaniky na Universitě Britské Kolumbie, a místopředsedovi
RSČ. Ve fumu, natočeném kanadskou národní filmovou agenturou, promlouvá
Dr. Krajina o “ ekologických rezervách” Britské Kolumbie, navrhuje rozšířeni
plochy rezervací atd. —■ V Chicagu zemřela po krátké nemoci Anna Tornová,
manželka místopředsedy RSČ Čeňka Torma. Na jejím pohřbu se s ní rozloučil
bývalý poslanec František Desenský. — V Torontě zemřela po dlouhé zákeřné
nemoci Dr. N aď a Hradská, členka zastupitelstva RSČ, dcera známého sloven
ského národovce Dr. Milana Ivanku. — Dne 7, září se konala v New Yorku
tryzna za pastora tamního Husova sboru Rev, Josefa Šefla, býv. čs. legionáře
a neúnavného veřejného pracovníka, který zemřel koncem srpna.
RSČ

.

— 180 let existence praž
ské Akademie výtvarných
umění připomněl na tisko
vé besedě s novináři její
nynější rektor Miloš Axman. Oslavy tohoto výročí
vyvrcholily odhalením pa
mětní desky v budově
Klementina, kde byla před
180 léty Akademie umístě
na.
—■ V Praze byl podepsán
protokol o spolupráci ve
vědě i technice s Kubou.
— Krátce po svých padesátnách zemřel v Ostravě
dirigent opery Státního
divadla a profesor Státní
konservatoře B. Janeček,
rodák z Domažlic. V Pra
ze zemřel ve věku 61 let
vedoucí katedry českého

Alois Rozehnal:

Náhrada za znárodněni
1. NOVÉ JEDNÁNÍ
Dohoda o vzájemném vypořádání otevřených majetkoprávních a finančních otázek mezi Českosloven
skem a USA je znovu v americkém Senátě na programu jednání, které je velmi obtížné, neboť se
tyká několika základních otázek: vrácení zlata drženého v USA z doby války, náhrady za znárodněný
a zkonfiskovaný majetek v ČSSR od roku 1945, vyúčtování pohledávky z objednané válcovny plechů
z r. 1947 a doložky nejvyšších výhod v obchodním styku (G A TT).
Podnětem k jednání o majetkoprávních problémech
byla konzulární úmluva mezi ČSSR a USA z 9.
července 1973, kterou v Praze podepsali ministři za
hraničních věcí USA William P. Rogers a ČSSR Bo
huslav Chňoupek, který vyjádřil naději, že se oběma
stranám podaří dovést ke konci jednání o dalších
otevřených problémech.. (Rudé právo, 10. VII. 1973).
Americký Senát schválil z a 1rok, 1. října 1974, kon
zulární dohodu, ale nikoliv majetkoprávní uspořádá
ní, o jehož obtížnosti svědčí zpráva čs. tisku:
. “ Za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČSSR
Boh. Chňoupka 'a velvyslance USA v ČSSR Alberta
W. Sherera byla 5. července 1974 v Černínském
paláci v Praze parafována dohoda o vzájemném
vypořádání otevřených majetkoprávních a finančních
otázek mezi ČSSR a USA. Parafovaná dohoda je
výsledkem několikaměsíčního složitého jednání, které
si vyžádalo od 10. září 1973 25 schůzek delegací a
řadu dalších jednání expertů.” (R P, 6. VII. 1973).

zákona USA, tedy čl. 408 a 402, jsme kategoricky
odmítli.’’ (Práce, 30. 6. 1977)..
Československo tedy kategoricky odmítlo dohodu
s odůvodněním, že svoboda migrace je zasahováním
do vnitřních záležitostí Československa. Ale už Adolf
Hitler jasně dokázal, že svoboda je nedělitelná, když
hájil nacismus se stejným odůvodněním, že to je
vnitřní záležitostí Německa, do níž ostatnímu světu
nic není.
2. ZÁKLADNÍ PRÁVA
Svoboda migrace není závislá na státní libovůli
(koncesi), nýbrž patří mezi základní práva člověka,
jež byla slavnostně vyhlášena ve Všeobecné deklaraci
lidských práv z 10. prosince 1948 ustanovením: Každý
má právo opustit kteroukoliv zem i svou vlastní a
vrátit se do této země. (Čl. 13, odst. 2). Toto usta
novení je závazné pro Československo, které se podle
Závěrečného aktu Helsinské konference o bezpečno
sti a spolupráci z 1. srpna 1975 zavázalo: Na úseku
Ve společné schůzi; Sněmovny lidu a Sněmovny lidských práv a základních svobod jednat v souladu s
národů v Praze, konané 29. 6. 1977, prohlásil čs. cíli a zásadami Charty OSN a Všeobecné deklarace
ministr zahraničních věcí ; Chňoupek:
lidských práv. (Čl. V II.).
Svoboda zvolit si národní příslušnost (státní ob
“ K podpisu dohody mělo dojít ještě na podzim
1974. To se však nestálo. Příčinu je třeba hledat čanství) není rovněž uznávána a nepohodlní občané
ve skutečnosti, že finanční výbor amerického Senátu českoslovenští jsou proti své vůli libovolně zbavo
odmítl dohodnuté parafované vyrovnání za znárod váni čs. státního občanství s porušováním zásad
něný americký, majeték jako příliš nízké, a proto Deklarace lidských práv (čl. 15). Podle čs. práv
pro americký Kongres nepřijatelné, čímž Kongres ních norem ministerstvo vnitra může odejmout čs.
USA prakticky smlouvu zamítl.
Výbor.; současně občanu státní občanství, zdržuje-li se v cizině bez
projednal návrh dodatku, zaměřeného proti této pa povolení, nezákonně opustil území ČSSR nebo se ne
rafované dohodě. Tento dodatek finančního výboru se vrátí do vlasti ve stanovené lhůtě. (Zákon z 29. dub
později (20. 12. 1974) stal součástí obchodního zá na 1969, č. 39 Sb., § 14; zákonné opatření z 6. li
stopadu 1969, č. 124 Sb., § 14 a). Naproti tomu ne
kona USA, jehož článek 408 stanoví:
■
, a) Dohoda parafovaná 5. VII. 1974 v souvislosti uznává se automatická ztráta občanství, která na
š vyrovnáním nároků státních příslušníků a občanů stala ze zákona při naturalizaci přijetím státního
USA vůči vládě Československa bude znovu projed občanství USA. (Dohoda o naturalizaci mezi USA
nána a předložena Kongresů jako součást jakékoliv a Československem z 16. července 1928, č. 169/1929
smlouvy dosažené s Československem v souladů s Sb., provedená zákonem z 29. dubna 1930, č. 60 Sb.).
Z počátku bylo sice rozhodováno, že tato ztráta čs.
tímto zákonem.
:
občanství nastala automaticky nabytím státního ob
b) USA neuvolní žádné zlato patřící Českosloven čanství. USA naturalizaci dne 21. prosince 1953 (Roz
sku á kontrolované přímo nebo nepřímo Spojenými hodnutí Nejvyššího soudu y Praze z 25. 6. 1969, č. j.
státy podle ustanovení Pařížské dohody o repara ŤZ 80/68; rozhodnutí prokuratury pro Prahu 4 z
cích z 24. I. 1946 nebo jiné dohody; dokud tato. smlou 18. 12. 1969, č. j. P v 1480/69),, ale začátkem r. 1979
va nebude schválena Kongresem.’’ (Práce 30. 6.'1977).' bylo rozhodnuto, že automatická ztráta čs. občanství
H lavní. důvod přerušení jednání vysvětlil pak mi; v. důsledku naturalizace v USA se nevztahuje na
riistr Chňoupek takto:
> osoby -naturalizované V době od 30. září 1938 do 7.
, “ Kromě tohoto dodatku byl však obchodní zákon května 1957, kdy nemělo účinnosti, příslušné usta
USA rozšířen o další překážku normalizace, českoslo- novení naturalizační smlouvy, ačkoliv čs. znalci _ z
vensko-amerických styků. Totiž o čl- 402 — nazvaný oboru ’ mezinárodního práva prokázali opak a na je
(svoboda migrace', který je de facto nezastřeným jich znaleckém posudku byl postaven rozsudek Nejpokusem o zasahování do vnitřních záležitostí nejen yyššího soudu z r. 1969. V rozporu s tímto rozhod
ČSSR, ale i dalších států socialistického společenství. nutím Nejvyššího soudu a s' jasnou mluvou zákona,
■ (Pokračování na straně 5)
Je jen přirozené, že obě tato ustanovení obchodního

a slovenského jazyka filo
sofické fakulty University
Karlovy prof. Václav Křístek.
— Ve Valdštejnském palá
ci v Praze se konala usta
vující konference českého
svazu ochránců přírody.
Prvním
předsedou
byl
zvolen profesor Vysoké
školy zemědělské v Praze
F. Hron.
— Čs. zemědělství nemá
vysokou úroveň v poměru
k většině západních stá
tů, ale zato se může po
chlubit jinými zemědělský
mi přednostmi. Tak Jed
notné zemědělské družstvo
ve Světicích u Říčan otví
ralo v září slavnostně za
účasti stranických a vlád
ních potentátů “ stálou ga
lerii československo-sovětského přátelství” . Možná,
že pracovat v této galerii
bude přece jen pohodlněj
ší než ve chlévě nebo na
poli.
— Na hraničním přecho
du Hatě v okrese Znojmo
byl zatčen cizí státní pří
slušník, protože v jeho za
vazadlech bylo objeveno
86 kusů digitálních hodi
nek v ceně 142.200 Kčs.
— Na výstavě starožitných
hodin, která se konala na
zámku Šternberk u Olo
mouce, se ztratilo 112 ex
ponátů v hodnotě 2,345.000
Kčs.
— V Bratislavě se konaly
oslavy 60 výročí Univer
zity Komenského. Ve ve
stibulu univerzity byla od
halena socha J. A. Ko
menského, dílo národního
umělce J. Kulicha.
— Ve Vysokých Tatrách
se konal dvoudenní mezi
národní seminář na téma
“ Odpovědnost katolíků v
procesu politického uvol
ňování mezinárodního na
pětí ve světě’’ . Podle ČTK
se semináře zúčastnilo té
měř 60 katolických hodno
stářů a laiků ze 14 zemí
Evropy.
— Na 21. mezinárodním
strojírenském veletrhu v
Brně uzavřely čs. podnik
zahraničního obchodu Mo
tokov a sovětský Autoexport kontrakt v hodnotě
2.6 miliardy Kčs, na je
hož základě doveze Česko
slovensko v roce 1980 ze
SSSR 26.000 osobních vozů
značky VAZ, 8.000 moskvi
čů a 450 terénních vozů
typu UAZ. Československo
dodá do SSSR 87.000 moto
cyklů Jawa a ČZ, 3.000
motocyklů ve sportovním
provedení, 2.000 náklad
ních vozů Tatra a chladí
renské návěsy a preprav
níky. Před léty Českoslo
vensko vyváželo do SSSR
i osobní vozy Škoda.
— Členka-opery pražského
Národního divadla Marie
Podvalová dostala k sedmdesátce Řád práce.
— V 15.čísle HD jsme u
veřejnili zprávu, že při
záchranné akci došlo ve
Vysokých Tatrách k letec
ké nehodě vrtulníku Hor
ské služby Starý Smoko-

vec, při níž' zahynuli 2
člonové posádky a 4 pra
covníci Horské služby a
další účastníci letu utrpě
li těžká zranění. Dodateč
ně došla zpráva, že jeden
ze zraněných, horolezec
Milan Klišák, podlehl v ne
mocnici za týden násled
kům zranění. Klišák se 5
dní před touto tragedií
vrátil z Himalaji, kde byl
jedním z 16členné čs. ex
pedice, která se (bez ú
spěchu) pokoušela zdolat
horu Jannu, vysokou 7.710
metrů.
— F. Lundák byl jmeno
ván velvyslancem v Beninské lidové republice se
stálým sídlem v Akkře.
— B. Chňoupek a sovětský
velvyslanec Mackevič po
depsali jménem
svých
vlád dohodu o poskytnutí
užívacích práv k pozem
kům na výstavbu areálu
sovětské školy v Praze vý
měnou za budovu čs. vel
vyslanectví v Moskvě.
— Do Luandy odletěla de
legace
Lidových milicí
ČSSR, vedená náčelníkem
hlavního štábu LM M. No
vákem, aby seznámila se
svou činností Lidové mili
ce Angoly.
— Podle pražského rozhla
su byl odsouzen na 15 let
žaláře vojenským soudem
v Příbrami Jiří Ganz z
Českých Budějovic. Žalo
ba ho viní, že poslouchal
české vysílání Hlasu Ame
riky a podle jednoho z
programů utvořil “ Klub
přátel americké hudby” .
Hlasu Ameriky napsal prý
dopis, v němž se jmeno
val předsedou zmíněného
klubu a přidal jména ne
existujících členů. Od hu
debních časopisů a gramo
fonových desek pokračo
vala prý jeho činnost až
k špionáži a proto prý ne
překvapí, že se dostal
před vyšší vojenský soud
v Příbrami.
— Pražský student umě
lecké průmyslovky, 261etý
Pavel Buechler, který byl
zatčen koncem loňského
roku v.Budapešti a obvi
něn, že cestuje na fran
couzský pas na jméno A.
Hala, který mu obstaral
provázející ho francouz
ský novinář, byl nyní vy
dán k dalšímu potrestání
čs. úřadům. Přitěžující
okolností bude, že Buech
ler podepsal Chartu 77.
(ICJC)
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Bezmála 500 km severne od Irkutska, na brehu Bajkalského jazera leží mesto
Bratsk. Pred dvoma desaťročiami sa tu darilo iba komárom a vlkom. Dnes
sa tu darí aj i’ ud'om. Neďaleko Bratska stojí jedna z najväčších hydrocentrál
na svete. Miliardy kilovatových hodín dodávai na ďalšiu výstavbu Sibíri.
Mesto Bratsk navštívil nedávno jeden západný turista. Veľm i sa prekvapil,

Ella, Miles.

Simeon vstal od stola
že sa tam stretol s džezovým' hudobníkom takých kvalít, aké mávajú džezoví a o chvíľku sa vrátil s
hudobníci niekde v Amerike, a o tomto svojom objave napísal do západonemec- časopisom v rukách. Med
kého denníka Sueddeutsche Zeifung.
zi jeho listami bola vlo
Kto prešiel päť tisíc ki lo. Potlesk ho zrejme po fonový koncert od Glazu- žená tenká plastická fó
lometrov krížom cez Sibír, vzbudil. Hoci sa to jeho nova alebo skladbu od Mi- lia s gramofónovou plat
ten vie. že hudobné sku spoluhráčom nepozdávalo, les Davisa . . . Prečo by ňou, ktorá sa dala vybrať,
piny, vyhrávajúce po hote prešiel v každej skladbe sme mali b yť diskrimino časopis vychádza v maso
lových reštauráciách ne do sóla a z najnemožnej vaní? Veď zájazdy Duka vom náklade, povedal. A
majú valnú úroveň. Keď šej odrhovačky urobil pô Ellingtona alebo Thad Jo čo je na platni? Sexteto
ma preto posadili v Brat žitok pre uši. Tak ako to nesa / Mel Lewisa, orga Germana Lukianova so
skú. v hoteli Tajga k sto vedel iba Parker.
nizovali štátne koncertné skladbou “ Hommage pre
lu blízko hudby, nebolo
Cez prestávku si prisa agentúry. Sú ha trhu gra Šostakoviča’’ . Free Jazz.
mi práve najpríjemnej dol ku mne. Dozvedel som mofónové platne s džezo-Lošie.
sa, že sa volá Simeon a

.
Jarka Vlčková
• 1. 10. 1869 se u nás začalo poprvé užívat ko
respondenčních lístků.
• V roce 1873, v době Smetanovy éry v Prozatím
ním divadle, byl povolán k úloze operního režiséra
činoherní herec Emanuel Chvalovský. Smetana mu
svěřil režii Dvou vdov, Hubičky a Tajemství. K nim
se přidružilo i provedení Dvořákova šelmy sedláka
a Bendlova Starého ženicha. V době Jubilejní a Ná
rodopisné výstavy sestavoval Chvalovský “ živé obra
zy’’ , jejichž provedení tyudilo zasloužený údiv. Chvalovský vystoupil již jako student reálky r. 1856 na
malém pražském ochotnickém jevišti v klášteře sva
toanežském, v jehož starobylých zdech se 26. 7. 1839
narodil. Psal i divadelní hry a ve svém soběslav
ském domě napsal své Paměti, vzácnou knihu, v
níž vzpomínal na celý svůj dlouhý život a na vše,
Hudba začala hrať skór
co se týkalo uměleckého života té doby. Zúčastnil
ako som mohol skonzumo
se ještě jako 941etý svátku českého národa, slavného
50. výročí otevřeni Národního divadla, a rok. poté, v a ť k večeri rybu, na kto
1. října 1934 v Soběslavi zemřel. V roce stých uměl rú som musel dlho čakať.
cových narozenin uctil Klub sólistů ND památku své Vyhrávali všelijaké šlág
ho druha, herce a režiséra zasazením desky s jeho
rové melódie. Zrazu však
reliéfem na jeho domě v Soběslavi. Deska je dnem
táborského sochaře R. Kabeše.
,pristúpil k mikrofónu je 
# 2. 10. 1809 se narodil v Perštejně u Žďáru nad den černovlasý hudobník
Sázavou český hudební skladatel Antonín Esn.il Titi.
a hral ako divý. Z jeho
# 2. 10.. 1909 zemřel v Nových Benátkách český bu nástroja sa ozývala vir
ditel František Karel Krouský, který v mladobo
leslavském Jizeranu ve vzpomínce "Kdo hyn naši tuozita Charlie Parkera,
křišitelé” píše o tom, jak byl rozšiřován mezi fid perfektná technika, naj
Sabinův anonymní spisek “ Ján Hus z Hušce” , je  lepší Bebop. Keď skončil,
hož použil J. K. Tyl k napsání svého dramam Jan zatlieskal som mu a on
Hus.
sa na mňa prekvapene
# V r , 1867, brzy po prvních skladatelskýcfa úspěscb
pozrel.
V ďalekej Sibíri sa
Smetanových, objevuje se na divadelních cedolch
jméno Viléma Blodka ve spojení s jeho jednoakí®- mu pravdepodobne také
vou operou V studni, jež měla premiéru v Praza- hoto uznania ešte nedosta' tímním divadle 17. 11. 1867 pod taktovkou Č-echovou. Po premiéře si ulevil L. S. Procházka nad ne
zájmem pražského obecenstva o Blodkovo dOo tě
mito slovy: Bohužel se i tentokráte, jako pří mno
DCPRAV1M
hých jiných příležitostech, účastenství zámožných na
COKOLI KAMKOLI
šich kruhů objevilo v prašpatném světle, mohli by- ;
co se vejde do
chom zde opět jmenovati celou řadu “ výtečníků” i
dvoutunového
a vlasteneckých našich rodin, které se stkvěly svou i
skříňového vozu
nepřítomností. Přejí si snad zajisté, aby se di- I
SPOLEHLIVĚ
vadlo naše povznášelo vždy výše a výše, ale na srdci
A NEJLEVNĚJI
jim to neleží, jinak by o náš jediný ústav diva
delní lépe dbali’ ’ . Kroměřížský Moravan provedl ope
Karel NEVEČEŘAL
ru V studni r. 1888 koncertně a r. 1893 byla jím dá
Charles Express Van
vána na jevišti. Hudební skladatel Vilém Blodek,
20 Rainsford Drive,
který se narodil 3. 10. 1834, napsal v létech 1858
Noble Park North,
1859 jedinou svou Symfonii d-moll, dílo značné oso
Virtoria
bitosti, v němž se jasně projevuje jeho milostné
Tel. 795-8714
vzplanutí ke své 181eté žačce Marii Daublebské ze
štemeku, jejíž otec, pražský advokát, nechtěl o
síňjátku ani slyšet přesto, že se Blodek stal r. 1860
profesorem flétny na pražské konservatoři. A tak
Blodkův milostný sen dostává přídech smutku, jenž
je vyjádřen v jeho cyklu Písně milostné, jenž byl
komponován na německé texty. Brzy poté vzniká i
jímavé dílko Flétnový koncert D dur, jež je stále
dokladem Blodkovy citové krise nad zmařeným sňat
kem. Teprve r. 1865 se Blodek s Marií, tehdy již
plnoletou, proti vůli jejích rodičů oženil.

pôsobí ako hudobník v
týchto sibírskych konči
nách už niekoľko rokov.

Rozhovorili sme sa o
džezovej hudbe. K eď som
mu povedal, že by sa so
svojou hrou uplatnil v
každom dobrom newyorskom hoteli, opýtal sa ma
skromne: Prečo? Na otáz
ku, či je v ZSSR mnoho
džezových hudobníkov, od
povedal: v eľm i mnoho.
Napríklad, v Moskve, L e
ningrade, Kijeve, Talline,
Rige, Odesse, Novosibir
sku, Vladivostoku. Vyuču
je sa džezovej hudbe na
vysokých školách? Na vy
sokých nie, ale v rámci
seminárov,
inštitúcií a
klubov. Sú džezoví hudob
níci diskriminovaní? Si
meon sa usmial. Muzikant
je muzikant: či hrá saxo

Jaroslav Hutká
V exilovém hrnci
Guláš se nám vaří
Spolkařství a vůdci
Politické strany
Rozmyšky, potyčky
Ach, jaká svoboda
Na stěně Masaryk
Tatíček národa

-

Každý z nás pravdu má
Nikdo se nemýli
Mládež je zkažená
My jsme jiní byli
Na schůze nechodí
Jedou do Španělska
My jedem do Prahy
Tam je země česká
V krajanských novinách
Píšem si dopisy
Spisovnou češtinou
Jak to bylo kdysi
Ach, svátý Václave
Není jak bejvalo
V Praze jsou chartisti
To nám tu scházelo
My se však nedáme
S národem budem žít
Tlačenku, Jelítka
Držťkovou a žejdlík
Blaničtí rytíři
Učitel národa
Jan Amos Komenský
A česká hospoda
igrJijgr-itisfjEjgzJtiséitjgfjasďtjjgfitaéitégfityg?-!t-vg?-1

pr ažské š u n k y , dom ácí játr o vé
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k n e o l ič k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY

T É Ž K€ DOSTÁNÍ
V

Exilový hrnec

Je spokojný. Za pobyt v
hoteli neplatí a v Sibír
skej republike, kde v zime
zvykne teplota klesnúť až
na -50 stupňov Celzia, sú
hudobníci lepšie platení
ako v iných sovietskych
republikách.

PRV O TŘ ÍD N Í

• Jaroslav Pulda vystoupil již r. 1863 v známém I
smíchovském divadle “ U zlatého anděla" v roli Ši
mona Lomnického. V pražském Prozatímním divadle
hrál poprvé roli lékárníka Fleuranta v Mohérové
komedií Zdravý nemocný. A brzy bylo jeho jméno
Spojeno se slavnými rolemi i v Národním divadle.
Hrál kardinála v Gablerově tragedii Johanna Dark,
otce Vavřince v Mosenthalově Deboře, advokáta Berenta v Bjoernsonově Bankrotu, arcibiskupa Arnošta
z Pardubic ve Vrchlického noci na Karlštejně. Od
r. 1886 se stal i režisérem, výborným režisérem, je
hož výkony hodnotil ředitel F. A. Šubert (s nímž se
Pulda v Národním divadle r. 1884 neblaze rozešel)
velmi kladně ve svých Dějinách. Ředitel Šubert, prav
děpodobně z návodu dramaturga L. Stroupežnického,
nepřidělil, režii tehdy připravovaného Ohnetova Ma
jitele hutí Puldovi, nýbrž Jakubovi Siefertovi. Hlavní
(Pokračováni na straně 6)

vou hudbou? Vo veľkých
obchodoch sa dá kúpiť čo
chceš, aj Oscar Peterson,
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Náhrada za znárodnení
(Pokračováni se strany 3)
velvyslanectví ve Washmgtoně vybírá nezákonný pcTplatek ve výši 35 US dolarů za vysvědčení o ztrátě
čs. občanství, i když tato nastala ze zákona auto
maticky. (Americké listy, 7. 9. 19V9ý.
Právo asylu je také slavnostně vyhlášeno v Dekla
rací lidských práv (či. 14), ale byio porušeno Směr
nicemi o úpravě právních vztahů CSSR k občanům,
kteří se zdržují v . cizině bez povolení čs. úřadů,
schváleného usnesením vlády ČSSR z 16. 3. 1977, č.
08 Úředního listu, č. 2, které stanoví povinnost od
nětí čs. státního občanství (čl. 9), zákaz cest do
ciziny čs. občanům, kteří udržují styky s exulanty
(ČL 12) a zákaz návratu do Československa (čl. 13).
Právo čs. občanů na životní standard přiměřený
zdraví (Deklarace lidských práv, čl. 25) Dylo pře
vzato jako závazná právní norma v Mezinárodním
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních prá
vech. (Vyhláška ministra zahraničních věcí z 10. 5.
1976, č. 120 Sb.). Bylo však porušeno v celé řadě
ustanovení, zejména v čl. 7, 11, 15, jak je dovoženo
v Tázích o spotřebě, jež byly v Československu vy
dány a doloženy čs. dokumenty (statistické údaje)
jako další otřesný doklad Charty 77. Snižování živitní úrovně se projevilo zejména po poslední “ úpra
vě cen” z 20. července 1979, kdy ceny energie a
paliv byly zvýšeny o 50%, dětského ošacení o 100
až 600% a hladové důchody o 5% (o 30 Kčs — 3 US $
v turistickém kursu), zatímco mzdy nebyly zvýšeny
vůbec.
Právo na život, svobodu a bezpečnost (čl. 3), na
ochranu proti bezdůvodnému zatčení (čl. 9), na řád
ný soud (čl. 10) s veřejným přelíčením (čl. 11) a
na soukromí bylo z Deklarace lidských práv spolu
s dalšími právy převzato jako vnitrostátní norma
právní v Mezinárodním paktu o občanských a po
litických právěch, publikovaném ve Vyhlášce mi
nistra zahraničních věcí z 10. 5. 1976, č. 120 Sb.
(Č l.. 4 - 17). Čs, státní orgány však soustavně po
rušují tyto závazné právní normy, tvořící součást
čs. právního řádu, jak dokazuje Charta 77, publiko
vaná začátkem r. 1977, doplněná postupně dalšími
přílohami až do poslední doby; publikovaná však
tajně opisováním, jež je samo trestné. Účelem Char
ty je jen diskuse s vládními orgány o zachovávání
čs. právního řádu, ale její mluvčí v čele se spisova
telem a dramaturgem Václavem Havlem byli 29.
května 1979 pozatýkáhi. Spolu s členy Výboru na
Obranu nespravedlivě trestaných a signatářů Charty
(celkem 16) mají být postaveni před divadelní soud
(Monstrproces) a souzeni pro zločin podvracení re
publiky (§ 98) a pobuřování (§ 100) trestního zá
kona (z 29. 11. 1961, č. 140 Sb., ve znění vyhlášky
č. 113/1973 Sb.).
Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
(Deklarace lidských práv, čl. 18-19; Mezinárodní pakt
o občanských a politických právech, čl. 18-19) je
rovněž zajištěn v ústavě ČSSR z 11. 7. 1960, č. 100
Sb., ve znění dalších novel (§ 32), ale stejně jako
ostatní ústavně zajištěná základní práva občanská
nemá cenu potištěného papíru. Kardinál Josef Beran
(29. 12. 1888 — 17. 5. 1965) se nesměl vrátit do vlasti
a zemřel v exilu, kardinál Štěpán Trochta (26. 3.
1905 — 6. 4. 1974) zemřel druhého dne po výslechu
na církevním úřadě, z duchovních v počtu přes 8.000
polovina zemřela nebo nesmí vykonávat duchovni
funkce; děti, chtějí-li na vyšší vzdělání, jsou jako
rukojmí, a musí zaručit, že rodiče nemají nic
společného s náboženstvím.
Nevysvětlena zůstává základní otázka: proč čs.
režim uzavírá mezinárodní smlouvy a činí je součástí

čs. právního ráau, který nemim dodržovat a sám jej
porušuje.

Svatováclavská
orlice

3. ZLATO NEBO ČLOVĚK?
Karel Schwarzenberg
Nároky amerických ODčanu na nahraau za ztra
ceny, znárodněny neoo ZKonnsnovany majetek v CesPověstný
protektorátní
ministr Emanuel Moravec
kosiovesku jsou poummény um, že ke ztrátě došio
udílel pracovníkům české kultury, činným v souladu
v cioně, kuy uyn ODčany USA. ryto nároky se ctěn
s jeho imií, odznak nazvaný Svatováclavská orlice
potne unrauy na avě skupiny:
— lidé, kteří s Moravcem nesouhlasili, tomu odzna
Do první skupiny patři čs. pohledávka proti USA ku říkali “ slepice” . Tady je ostatně třeba připome
z nespměne oojeanavky válcovny piechu z r. J.94Y, nout, že president Hácha se varoval udílet za Proha kterou ceskosiovensko zapiatno předem zálohu 16 tentokrátu čs. řád Bílého lva. Pamatuji si na schůzi
mn. aoiarú. Valcovňa však po komunistickém puči komise, která měla upravit státní znak. Když jsem
v r. Iš48 nebyia dodana ao československá, nynri navrhoval, aby se Rád Bílého lva uplatňoval — ja
prodána do Argentiny za 9 mn. dolarů. Americká kožto náležitost státní svrchovanosti —• druzí mě
smírčí komise pro zahraniční nároky (r oreign Ciaíms poučili, že by to nebylo účelné, protože by se presi
Settlement Commision ot tůe US; jako organ mini dent cítil nucen udílet český řád nacistickým činov
sterstva zahraničí rozděiua těchto 9 mn. dolaru mezi níkům. On tedy vědomě neudílel nic — ale Mora
americké žaaateie tak, že na každého připadlo k vec udílel tu “ slepici” . Provázel to ovšem výkladem,
úhradě asi 8% jeho pohledávky za majetek ztracený že se svátý Václav dovedl podřídit německé říši a
v československú znárodněním neoo konfiskaci. (Ame právě proto musí být naším vzorem. Ostatně když
rické listy, i2. 1. 1913; Kudé právo, 23. 7. 1958).
tentýž Moravec nebo jeho přátelé z tehdejší “ Vlaj
Do druhé skupiny patři čs. pohledávky proti USA ky” snili o tom, že by se jim podařilo zřídit vojen
za zlato, které je největší překážkou dohody. Jeho ský útvar z dobrovolníků, kteří by byli v německých
hodnota v doDě první dohoay o vyrovnání činila asi službách, chtěli ten útvar nazvat Svatováclavským
2U mil. dolarů, aie dnes činí asi desateronásobek. praporem; jenže se jim nepodařilo ho zřídit, protože
Jeho osud vylíčil čs. mmistr zahraničí B. Chňoupek se do takového útvaru hlásili jen takoví mrzáčkové
na společné schůzi sněmoven v Praze 29. 6. 1977 a hrbáčkové, že ani Moravec se s nimi nechtěl Vůd
takto;
ci pochlubit.
“ Celková ztráta čs. měnového zlata představovala | Tak jako ale Moravec hleděl představit svátého Vác45.300 kg. Tnpartijní komise v Pařiži 24. ledna ; lava jako vzor politika ochotného Němcům se podří
1946 přiznala -naší republice o 1.300 kg méně, rovné dit, tak na něho hleděli obdivovatelé tradice husit4 tuny. Jelikož se však po válce našla jen část zlata , ské; ti — na rozdíl od husitů samotných — neviděli
ukradeného z evropských zemí, tripartiční komise při vzor české národní politiky pouze v tradici husitské,
znala naší republice nárok pouze na alikvotní část a v knížeti Václavovi příklad poddajné politiky.
ku ve výši 24.5 tuny zlata. Z tohoto množství jsme
Zajímavá, příznačná v tom směru je práce uvě
dostali v r. 1948 zálohu ve výši 6.090 kg, na zbýva
jící část 18.4 tuny dosud stále čekáme. Příčinou toho, domělého národovce a obdivovatele husitů prof. F.
že USA odmítly vydat naše měnové zlato, byl jejich M. Bartoše: “ Kníže Václav Svatý v dějinách a v
požadavek vázat vydání na úhradu za americký ma iegendě” . Bartoš zdůrazňuje rozdílné názory Václava
a Boleslava, které vedly až k bratrovraždě. Kdežto
jetek znárodněný v Československu .. .
“ Obě strany v r. 1961 parafovaly zásady řešení Václav se podrobil králi Jindřichovi — ovšem za
otevřených hospodářských a finančních otázek a podmínek čestných, když mu král předal ctí a da
zplnomocněnci obou vlád připravili v r. 1964 k pod rem ostatek svého nebeského ochránce sv. Víta —,
pisu příslušnou dohodu. Spojené státy později od při Boleslav, patrně na popud matky obou bratří Draho
pravené dohody ustoupily. Stejná situace se opako míry, podporoval válku polabských Slovanů. Bartoš
div neschvaluje Boleslavovu bratrovraždu, rozhodně
vala o 10 let později.” (Práce, 30. 6. 1977).
Důvody k zamítnutí dohody předložené ke schválení odsuzuje tu Václavovu politiku — v níž musel nakonec
byly stejné jako při druhé parafované dohodě z 5. Boleslav pokračovat. Postupme slovo Bartošovi: “ Ta
7. 1974: nabízené vyrovnání za znárodněný americký to politika přimknutí k říši bez ohledu na ostatní
majetek bylo příliš nizké. Ve skutečnosti nekrylo Slovany, poiitika velmi sobecká a málo čestná, sta
ani dlužné úroky. O schválení dohody usiloval také la se za obou synů Bořivojových politickou tradicí
předseda správní rady americké Chase Manhattan rodu přemyslovského.” Zůstala jí tedy. A Bolesla
Bank, David Rockerfeller, který na návštěvě v Čes vovi I. Bartoš vyčítá, že nedovedl natrvalo dělat po
litiku panslavistickou.
koslovensku prohlásil k novinářům:
,
Bartoš to, pravda, napsal v r. 1929; a když byla
“ Mnoho závisí na rozhodnutí Kongresu. Kongres
by měl přijmout nový obchodní zákon, který by od jeho kniha vydána znovu v r. 1949, radoval se v ní,
stranil diskriminaci ČSSR a ostatních socialistických že po roce 1938 byla s oblibou čtena protivníky Mo
zemí v oblasti výměny zboží. Vztahy USA a ČSSR ravcova učení. Dnešní česká veřejnost — která se,
by pomohlo rozvíjet i vyřešení starších problémů, padajíc ze Scylly do Charybdy, zříká slovanských
týkajících se čs. zlata v USA a náhrady za zestát sympatií až bezmyšlenkovitě — nepřipojila by se
něný americký majetek v ČSSR.” (Rudé právo, 6. beze všeho k Bartošovým názorům. Chceme zde říci
slovíčko o českém panslavismu a o politické tradici
6. 1975).
Podle amerického zákona z r. 1949 (International rodu přemyslovského •—• to jest českého státu, vždyť
Claims Settlement Act, Section 404) bylo podáno 3.976 ho nikdo jiný než Přemyslovci nezaložil.
žádostí o náhradu, z nichž bylo 1.346 ustavenou ko
Zaprvé tedy: Není snad třeba výkladu k zjištěni,
misí odmítnuto a ze zbylých 2.630 žádostí byly uzná že dělat slovanskou politiku bylo nemožno, ba ne
ny nároky amerických občanů v částce 113,645.205.44 mělo smyslu v desátém století, kdy Slovanstvo nebyl
amerických dolarů za majetek znárodněný nebo jinak pojem politický, znamenal jen jazykové příbuzenství
převzatý v Československu v době od 1. ledna 1945 kmenů naprosto znepřátelených. Ale jak tomu bylo
do 8. srpna 1958. Komise však přiznala na nárocích v devatenáctém století, kdy se panslavismus rozváná
72.6. mil $, což s připočtením čs. státního dluhu v a vyvrcholil až v našem století “ mohutným sněná*
částce asi 7 mil. dol. odpovídalo přibližně hodnotě československých legií? Zjistíme, že slovanské sym
zlata 30 mil. dol., jak prohlásil mluvčí State depart patie byly jaksi vybíravé: uvědomělí Slované na.
ZLOBÍ
VÁS
OČI ?
mentu John King.
způsob Holečka milovali ty národy, které se zdály
Čs. tisk o nabídce uvádí: “ Podľa predbežnej do být protivníky vídeňské vlády — zejm éna tedy Srby
Bolí Vás hlava ?
hady Obe strany súhlasili s úhradou 20.5 mil. $ na —, a měli málo zájmu o národy, které se zdály být
Noste brýle od O P T Á
krytie požiadaviek amerických občanov.”
(Práca, spojenci této vlády — o Poláky a Chorváty. Nesta
Bratislava, 1. 7. 1977). I kdyby bylo správné, že čilo tedy slovansky mluvit, bylo třeba ještě něčeho . . .
nabídka za znárodněný majetek činila 29.5 mil. $ ve Jakými zásadami se tedy měli řídit P řemyslovci?
splátkách, nestačilo to ani na dlužné úroky. (Hlas
Zadruhé: politiku Přemyslovců, jako kazdos p Ä domova, 18. 12. 1974 a 9. 8. 1976).
tiku, posoudíme podle pokynu Evangelia:
owao.
Nároky amerických občanů proti Československu jejich poznáte je.” A ta Bartoš qfaq e. co ojEbáaäa Capitol House, 113 Swanston St.,
ze zabavení nebo jiného odnětí majetku (seizure or nech napsal — zcela správně — profesor 2*flwšrrie:
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
other taking) vzniklé po dni 8. srpna 1958 bylo třeba
Čtyři příčiny to byly, které Je p ř e d e v š * p & « S ?
uplatnit u Foreign Claim Settlement Commission of
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
k pádu: 1. povaha půdy r o v im é . . . . 2L
le
the USA.
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHÚ
žadatelé jsou vesměs čs ■ .uprchlíci, kteří se na vnitřní rozbroje a hlavně stalé a staré nepEáSäsiaí
Vašim příbuzným I bez lékařského předpisu,
turalizaci stali občany USA, ale v Československu mezi svazem obodritským a hásdfcyrn — . 3 . faďtt ť v nutných případech i telegraficky.
nechali všechno, co měli, a utekli většinou s holým a: ní vyspělost NůmcS. . . A faraečuč Sbeztít pjjBHassp
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
rukama. Kdyby nebylo zlata, bylo by jednání lehčí. Slované se houževnatěji než pm ithäfcalŤ pnjsrasSS
ale v sobotu je zavřeno.
# Zlato však odhalilo podvod komunistické propagandy: křesťanství. . . ”
(Pokračování na sir. i )
.
Nadevše je člověk.
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Svatováclavská orlice
(Pokračovam se strany 5)
ho u Chlumce Čechové pod posvátným praporem na
Jaké bylo naproti tomu počínání sv.Václava — a svatováclavském kopí.
Když byla za první světové války činností legio
po něm obou Boleslavů?
CPufcxatevini ** strany 4;
nářů připravena Československá republika, a když
V 1. bodě ovšem nemají zásluhy, protože, jak to
úlohu Kláry v této hře dostala Maruška Bittnerová napsal nástupce a potomek Boleslavů, Leopold I.: pak po dvacet let trvala, byla uplatňována více tra
a podřadnou roli Athenaidy Marie Pospíšilová, velmi Sám Pán Bůh dal Čechám přirozené hranice. K 2. dice husitská nežli svatováclavská — a to právem.
nadaná herečka, přítelkyně a chráněnka Puldova, bodu naopak dlužno připomenout, že knížete zlického Husitská tradice je revoluční, hodila se tedy pro re
jejíž nedávný úspěch v roli královny Elišky v Noci si podřídil sv. Václav, a rod Slavníkův (který byl publiku; od pobožného synovce sv. Václava — po pěti
na Karlštejně vzbudil pravý rozruch. Pospíšilová mo nejspíše příbuzný zlického knížete) vyvraždil Bole dědičkách: Elišce Přemyslovně, Elišce Lucembur
Elišce Rakouské, Anně Jagellovně a Marii
hu vrátila a začal zákulisní boj, který byl rozdmý slav XI. Čili Přemyslovci sjednotili Čechy: světec bez ské,
Terezii
— pocházel císař Karel, v Čechách král to
cháván i roztrpčeným Puldou, jenž se vzdal funkce krveprolití, druzí “ krví a železem” . Co se týče 3.
režiséra. V den premiéry Majitele hutí, 30. prosince bodu — náskoku, který měli Němci ve vzdělanosti — ho jména I., jenž by se byl rád — nebýt odporu
1884, propukla známá bouřlivá aféra Pospíšilové s i sv. Václav, i Boleslavové se snažili náskok dohonit. Němců a Maďarů — ozdobil svatováclavskou koru
rozhazovanými letáky v Národním divadle. Na Nový Zvali do Čech duchovní, budovali jim kláštery; a nou. Nicméně ani v památných dějích legií neschází
rok 1885 byla Pospíšilová okamžitě z ND propuště ačkoli dnes neradi slyšíme o německých “ kulturtrég- úcta svatováclavská. A ještě vzpomínka: u příleži
na, Pulda dostal čtvrtletní výpověď, již přijal s rech” , není sporu o tom, že tito duchovní pomohli tosti svatováclavského tisíciletí připsal president dě
dici české země Osmý dragounský pluk, vzniklý slou
Okamžitou platností. Odjel do ciziny a doprovázel M. českou vzdělanost vybudovat. Je tu totiž rozdíl: ně
Pospíšilovou na její úspěšné cestě Německem jako mečtí věrozvěstové nutili Čechy budovat školy, ne čením osmého, kdyhi Dampierrova pluku, a pluku
je jí impresario a umělecký poradce. Na českou scé křesťanští nacisté jim je ru šili.. . Bod 4. je ten prince Evžena Savojského. Pluk dostal jméno “ kní
(tato maličkost byla malá
nu se již nevrátil. P ři jedné z pozdějších návštěv1 néjspomější. Kdo sám není křesťan, ba i kněz — žete Václava Svatého’’
Prahy zemřel 3. 10. 1894 ve svém bytě na Králov cituplný vlastenec jako Beneš-Třebízský, tomu jsou antiklerikální schválnost. Šlo patrně o to, že republi
ka neuznává katolického svátého Václava, nýbrž je
ských Vinohradech podlehnuv záchvatu mrtvice.
pudově milí ti Polabané, kteří se tvrdošíjně drželi nom zná knížete, který byl nazýván Svatý, jako je
• 4. 10. 1704 se narodil v Bratislavě Ján Andreas víry svých otců, uctívání pohanských přírodních bo král Václav I. nazýván Jednooký).
Segner, lékař a fysik, který zkonstruoval Segnerovo hů; Perun “ bůh náš hromovládný’’ jakoby byl ná
Protiva tradice husitské a svatováclavské je takřka
kolo.
rodnější bůh nežli rodilý žid Ježíš, jehož úctu ke
• Z Gräfenberku pochází sedlák Vincenc Priessnitz, Slovanům přinášeli jednak Řekové, jednak ovšem vtělena do dvou pražských pomníků. Rozumí se, že
který se zde narodil 4. 10. 1799. Léčil pacienty stude Němci a zčásti také Irčané. Ano! Ale můžete věřit tradiční milovníci husitství se mrzeli a ctitelé sv.
ným, čerstvým vzduchem a pohybem. Od r. 1838 byl v ty bohy, které tak poeticky opěvuje Zeyerův “ V y  Václava se pousmáli, když Klement Gottwald vyhlá
v čele vodoléčebného ústavu, jenž byl v Gräfenber šehrad” ? A jakkoli národní byl —• při nejmenším od sil státní převrat u pomníku M. Jana Husi. A tito
ku (dnešní lázně Jeseník) založen. Zakladatele těch roku 1945 — některý státník, který nerad projevo ctitelé se cítili do hloubi duše otřeseni, když v hrů
to lázní připomíná v nich Myslbekův pomník H y -: val úctu sv. Václavu — můžete si představit, že by zyplný srpnový den před 11 léty bylo na fotografiích
giena.
' byl uctíval Radhoště či jiného slovanského boha? To a televizních záběrech vidět, jak Myslbekem vyobra
• Mladý repealista, novinář Vincenc Vávra Haštal- tedy muž jako Masaryk se hlásil raději k Mistru zený sv. Václav v čele nebojácného davu — podle
ský se! narodil 4. 10. 1824 jako syn mlynáře svato Janu Husovi; ovšem nevěřím, že by sám Masaryk slov písně — “ jel na svém koni s černou orlicí” .
petrské čtvrti Matěje Vávry, rázného a uvědomělého — nemluvím o jeho průměrných učednících —
Čecha. Vincenc Vávra byl žákem na staroměstském ! byl četl Husovy bohoslovecké spisy . . . Buď jak bu ď:
akademickém gymnasiu profesora Františka Svobo Přemyslovci budovali křesťanský stát, sv. Václav byl
dy, vzdáleného příbuzného J. Jungmanna. Jeho přá- ’ jeho svátým, a Boleslavovi II. se podařila na teh
teli na filosofii a právech se stali J. J. Kalina a dejší dobu velmi důležitá věc: zřízení vlastního biskup
Nebeský, s nimiž utvořil užší literární skupinu ko ství.
lem České včely ještě před Havlíčkem, proti němuž
Podařilo' se mu to, poněvadž biskupem v Řezně
se Vávra zastal Tyla, jehož Posledního Čecha H a vli-1byl sv. Wolfgang, který nesobecky souhlasil s tím,
ček roků 1845 krůtě odsoudil.
aby bylo od jeho biskupství odděleno české území —
• R. 1869 byl žalářován Filip Stanislav Kodym, lé za což mu Češi zůstali vděčni. Zde nelze neupozornit
kař, přírodovědec, redaktor, zemský poslanec, stou na to, co znamenalo nepřátelství Bavorů a Sasů. Tak
penec strany svobodomyslné. V “ Hřbitůvku Národních jako slovanská politika byla nemožná, protože nebylo
listů’ ’, jejž uveřejnil Jan Neruda v NL 1. 1. 1886, jednotného slovanstva, nýbrž jen navzájem znepřá
se objevuje kromě jména Hálkova, Vávrova, Sladkov telené slovanské kmeny, nebyla tehdy možná ně
ského .Barákova, šimáčkova i jméno St. Kodyma, mecká politika, protože nebyli Němci — leda v pří
jenž zemřel 4. 10. 1884.
ležitostné zmínce — nýbrž Frankové, Bavoři, Sasové
• 7. 10. 1864 se narodil v Jičíně Josef Štefan Kubín. a švábové — a (přinejmenším tyto čtyři) kmeny
Po celý život sbíral a zaznamenával lidové pohádky, se navzájem nikterak nemilovaly.
povídky, a vyprávěnky. Teprve když mu bylo 77 let
Právě toho využili Přemyslovci. Když se tedy sv.
(v r. 1941) vydal své první původní prosy. V pěti lé
Václav
poddal králi Jindřichovi, získal tím záruku,
tech vyšly rychle za sebou čtyři knihy “ jivinských
rapsódií’ ’ Hrozná chvíle, Blesky nad hlavou, Srdce že žádný vévoda bavorský už si nebude moci podro
bit Čechy. A je jasno, že bylo něco zcela jiného být
v bouři a Stíny jdou za námi. Jivín je jeho rodný
manem německého kmenového vévody (jako byl slo
Jičín, kde vystudoval gymnasium, kam se později
vrátil jako středoškolský profesor. Rázovitou postavu vanský vévoda pomořanský koncem středověku pod
libuňského jemnostpána, faráře a spisovatele Anto řízen kurfiřtovi braniborskému), anebo být lenníkem
nína Marka, vykreslil v knize Kudrnaté povídky, do samotného krále. Třeba připomenout, že králové z
rodu saského si do té míry vážili české svébytnosti,
níž zařadil “ venkovskou grotesku’ ’ z prostředí liže o dva lidské věky později císař sv. Jindřich II.
buňské fary.
dosadil po polské okupaci na trůn Jaromíra — syna
• Český malíř Gustav Macoun zemřel 7. 10. 1934.
Boleslava II. — tím jednoznačným způsobem, že se
• Když slavil Akademicko-čtenářský studentský spo svým vojskem v Praze vyčkal, až byl Jaromír od
lek v Praze dne 24. května 1874 své pětadvacetileté Čechů samých za knížete uznán a nastolen, a POTOM
trvání, byla to veliká národní slavnost, projev české mu Čechy udělil v léno. Že pozdější císařové ten
ho studentského sebevědomí. V čele studentů promlu poměr hleděli změnit v neprospěch Čechů, je zase
vil Vítězslav Hálek o netušené síle oživlého národa, jiná historka; když to zkusil císař Lothar, porazili
vědomého, že může nadál žít jen svou řečí a vůlí
k svobodě. Sliboval si od myšlenkové síly, od rozu
mu srdce a uvědomělých studentů lepší budoucí ná
rod, jenž nesnese již dlouho pout a zdrtí uvědoměle
všechny své jařmitele. Svoje literární díla zakládal
Hálek totiž na obraně a na sebeurčení národa. Vý
znam, velikost a slávu největších mužů všech dob
a národů spatřoval ve službě těmto nejdrahocenějším lidským hodnotám. Nemohlo být dobrého člověka
a skutečné lidskosti bez tohoto životně nejdůležitěj
šího podkladu, bez účinné lásky k vlasti a národu.
V budoucnost národa Hálek věřil přes těžká dobová
protivenství. Národ nezahyne, dokud si udrží své slo
vo a obhájí svého ducha. Dobová nepřízeň nesmí
Čechy mást a pochybnost nesmí ochromovat naši vů
li ke vzmachu a k vzestupu. “ Co neviděli otcové,
uzří jistě lepších synů děti’’ . Budoucnost vlasti a
národa hledal Hálek v dalších sebevědomějších a
silnějších' pokoleních, v potomcích lepších předků.
Básníei-věštci byli podle něho záslibem nesmrtelné
220 LYGON STREET, CARL TON, SUI
životnosti národa. Na valné hromadě Umělecké be
Telejíhooe: 347 5142
sedy 4. prosince 1864 pronesl Hálek tato slova: “ Kde
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odborníci v optice
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HOLANDSKÁ PLÁŽ
Jaroslav Hutka
Svoboda je nekonečně smutné a tragické vyprá
vění o bolesti lidského srdce a nenaplněné touze
těch předčasně mrtvých, mamě mrtvých, mrtvých
do prázdna. A jak bychom rádi měli toto slovo čisté
a zářivé, jak bychom si přáli, aby svoboda sestou
pila do našeho času bez svého krutého dědictví,
neboť jen v takovém případě se nám zdá svobodou
skutečnou, svobodou pro nás. Kdo má sílu převzít
minulost, která se děla bez něj? Jenže současnost
je pouze přechodné zmocnění se minulého růstu a
zdá se lákavější, když se to děje jen intuitivně, ja 
koby mimochodem.
“ Co to čteš?’’ vybafl na mne před pěti lety člověk,
se kterým jsem osaměl v noci ve vlaku z Čech
na Moravu.
“ Básničky,’ ’ odpověděl jsem. Byl to muž dohola
ostříhaný v děsně nepadnoucím saku. Když nastoupil,
rozdával drahé americké cigarety. Teď jsme zůstali
sami a on neměl co kouřit.
“ Puč mi to. A nemáš cigaretu?” Dal jsem mu
cigaretu i knížku a lhostejně se díval z okna n?
občas se mihnoucí světlo. Jel jsem na jedno marné
a tajné představení a jedinou touhu jsem m ěl jet
kamkoliv jinam. Žít jakýkoli život, jenom ne ten
svůj.
“ Krásné, krásné. To my měli hovno. Němcovou,
Fučíka a takový sračky. Tohle je počteníčko,” a
listoval tím jak obrázkovým časopisem. ,
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Tom Stoppard: Profesionální faul (68 Pubiishers, Toronto, 1979)

Morový sloup

Tvrdá zkušenost
Od roku 1966, kdy na edinbourgském festivalu uvedli poprvé Sioppardovu
hru "Rosenkratz a Guildenstem jsou mrtvi'"/ je tento dnes dvaačtyřicetiletý
dramatik českého původu neodmyslitelnou instancí nejen britského divadla,
kde se důstojně řadí k zástupci absurdního dramatu Haroldu Pinterovi a před
staviteli dramatu se sociální či metafyzickou problematikou Arnoldu Weskerovi,
ale i divadla světového, kde proti jeho předním reprezentantům Friedrichu
Duerrenmatiovi a Maxu Frischovi má tu výhodu, že je na začátku své umě
lecké cesty, kdežto oba švýcarští dramatici ji mají, zdá se, za sebou. Vysiupují-li ve většině Sioppardových divadelních her antihrdinové, kteří se sice
"mohou pohybovat, měnit směr, klábosit o tom, ale jejichž pohyby jsou sou
částí jakéhosi pohybu širšího, který je nese neúprosně jako vítr a proud",
má televizní hra, kterou letos vydali škvorečtí, tématiku povýtce politickou.
Instancí, neznámou a obrovitou, nevyzpytatelnou, které jedinec nemůže uniknout,
tu, chcete-li, představuji úřady Husákova Československa.
Pan profesor Anderson
je však přemáhá tím, co
se nazývá “ profesionální
faul’’, činem, který se si
ce příčí pravidlům normál
ní etiky, 'který však za
brání jiné, mnohem váž
nější škodě. Individuum už
tu tedy není zcela bezmoc
né a může změnit běh,
určený někým úplně ci
zím.
Stručný děj: Profesor
etiky Anderson přijede na
kongres do Českosloven
ska. Jeho vlastním zámě
rem je však podívat se na
fotbalový zápas Českoslo
vensko — Anglie, který se
v těch dnech hraje v Pra
ze. V hotelu, kde je uby
tován, ho vyhledá jeho
bývalý žák Pavel Hollar,
který nyní pracuje jako
uklizeč na autobusovém
nádraží. Chce, aby Ander
son vyvezl do Anglié dok
torskou práci, která by v
ČSSR čekala asi marně
na vydání. Anderson nej

prve odmítne propašovat
rukopis do ciziny, má za
to, že by to byl “ nezpů
sob’’ . Když mu nese di
sertaci zpět do jeho bytu,
dozví se, že Hollar byl
zatčen proto, že ho navští
vil, a je svědkem důklad
né domovní prohlídky u
Hollarů, tak důkladné, že
zmešká fotbalový zápas,
ne zrovna etickou záminku
svého zájezdu do Prahy.
Po této zkušenosti se An
derson rozhodne vzít Hoilarovu disertaci s sebou.
Dopustí se přitom “ profe
sionálního faulu’’ : strčí
spisek do zavazadla své
mu kolegovi, o němž je
přesvědčen, že ho čs. po
licie nepodezírá, a že mu
nebude při odletu kufry
prohlížet. Tento “ nezpů
sob’’ poslouží, že se uvěz
něný Hollar může projevit
jako svobodný člověk, po
může . mu k seberealiza
ci,
O tom, jak “ Profesionál

“ Už mi to v r a ť,” řekl jsem z jakéhosi nejasného
nepřátelství.
“ Jasně, hned. Víš, já jsem čtyři roky neviděl
knížku.’’
“ Jak to?”
“ Byl jsem v base. Dnes mě pustili.’ ’
“ Za co?”
“ Za vraždu.” Jako bych dostal facku.
“ Tys někoho zabil?”
“ S jedním , kámošem jsem se neshod v hospodě
a šli jsme si to vyřídit ven, ale kopali tam plyn a '
kurvy neohradili to. Vlít do díry a rozbil si hlavu
o šutr. Já sa vrátil do hošpodý a ani nevěděl, že
je po něm. Ale že jsem byl pod parou, tak soudce
neuznal, že jsem to jako nechtěl. No a dnes mé
pustili. Tu knížku si koupím. Na památku dneška,
že už zase budu moct číst co chci. Jak se to jme
nuje?”
“ To už teď nekoupíš. To prodávali naposled tak
v době, kdy tě zašili.” Podíval se na mne, -jako by
dostal facku teď on.
“ Tak,,to šlo přece jen do prdele. Říkali m i to.
Češí jsou sračky. Jít odsud, jít do hajzlu, fouknout,
to jé jediný řešení. Vzít čouda.’ ’.
Svoboda je hluboce vytoužené překračování hrani
ce, kterou máme zakreslenou v sobě jako otisk pro
středí, v kterém žijeme a nebo z kterého vychází
me. Je to touha po výjimce, osvěžení, osmysluplněr
ní životní prózy, touhá zavést výjimku jako pravid
lo. Svoboda je dělitelná. Svoboda není všem spo
lečná, a ť jsme kdekoli. Svoboda existuje, jen když
ji mám, jen když ji v sobě cítím.
“ Tohle je ta věta, kterou ti na Svobodné Evropě
škrtli?” , ptal se jeden přítel z Čech, který se na

ní faul” - vznikl, vypráví
Stoppard na konci knížky
v interview s Michalem
Schonbergem, který jeho
hru přeložil velmi dobře
do češtiny:

Jaroslav Seifert
t i . . . Někdy v roce 196?
jsem se seznámil s hrami
Václava Havla. Nemělo tó
nic společného s tím, že
je Čech . .. Dostal jsem
zájem o něho a o jehd
osudy. Když to chcete vě;
dět, měl jsem pocit, že.
pokud jde o psaní, je tro:
chu jako já .’’
;
Podobnost jejich her je
přímo frapantní, všímá?
me-li si jich ryze po:
stránce formální, stylistic
ké. Oba dva považují ja 
zyk za něco víc než pouhý
poměrně účinný nástroj
jako většina jiných drama
tiků. Havel této lásky ke
slovu využil plně ve “ Vy
rozumění” , a i v “ Zahrad
ní slavnosti’’ nalezneme
stopy této záliby v ducha
plné hříčce slov, která je
mnohdy nositelkou záplet
ky, Stoppard to v 68. vy
jádřil teoreticky:
“ Pro
mne je důležité k tomu,
abych vytvořil zvláštní
účin, použít zvláštního slo
va na pravém místě anebo
skupiny slov ve správném
pořadí. To mi skýtá větší
potěšení než udělat poin
tu, kterou snad považuju
za hlubokou.
Na druhé
straně, když se někdo sou
středí hlavně na jazyk
sám, objeví s trochou ště
stí hluboký význam, často
ve všeobecném smyslu, a
když má hodně štěstí, v
smyslu univerzálním

“ . . . Pokud jde o Čes
koslovensko, jsou pro mne
v současné době stejně dů
ležité otázky morální jako
otázka práva národa na
sebezáchovu. Mám však v
zásadě podobné pocity,
pokud jde o jiné národy,
které, jsou v podobné si
tuaci, jako například Lit
va nebo Estonsko, i když
jsem tam nikdy nebyl. A
teď,
když jsem tohle
všechno tak pěkně vylo-;,
žil, musím dodat, že je ve
mně stejně jakési české
jádro. To jest, když jsem.
si usmyslel napsat tele
vizní hru, zé které nako
nec vznikl “ Profesionální
faul” , bylo mi jaksi zá
hadně jasné, že to musí
být hra o Praze a ne o
Varšavě nebo o Budapeš (Pokračování na str. 8)

skok a valutový příslib zastavil za mnou v Rotter
damu.
“ No, jo. Oni se bojej.”
“ Ale to byla pointa! To vlastně vysílali něco úplně
jinýho.”
“ Asi chtěli mít něco ode mne a bylo jim jedno
co. Doposud mám jméno, které se dá použít jako
symbol touhy po svobodě.”
“ Já myslel, že venku je situace jiná.”
“ Já si to myslel taky. Ale týká se to jen Čechů.
Jsou to všechno takoví hodní strejcové, že vlastně
nevím, co mám dělat, abych se jich nedotkl.”
“ V Čechách jsou to také hodní strejcové a podle
toho to vypadá. Odstěhoval ses z blbejch Čech do
ještě blbějších. Snad abys začal skutečně přemejšlet
o emigraci.”
Svoboda je nepopsatelná, neboť se dostaví pouze
tehdy, když jsme na krok od ní. Někdo se osvobo
zuje osvobozením celku, někdo vymaněním sebe z
celku, někdo prožívá svobodu v nacházení poznané
ho, někdo tím, že tápe v zamlženém. Svoboda je
dělitelná, svoboda je rozdělená, svoboda je největší
vždy chvíli před tím, než se stane skutečností, než
se stane obvyklou.
“ A už na všechno kašlu, mám hlavu jako škopek.
Pojedem na pláž a nasbírám si mušličky. Celej ži
vot jsem toužil po moři, teď ho mám za rohem a
nejedu tam. A ť si všichni Češi trhnou,” říkám
Daně.
Pláž je nedohledná. Dana si lehla. Já vzal igelit
ku a šel se namočit a sbírat mušličky, šel se dívat
na moře, na nebe a zapomenout, všechno ze sebe
vypláchnout, šel jsem po mokrém písku, občas se
sehnul pro mušli a nebo vyplavené omleté dřívko.

Na schodech olšanských hospod
poslouchával jsem navečer
nosiče mrtvol a hrobníky,
když zpívali své neurvalé písně.
Už je to dávno, písně zmlkly
a hrobníci nakonec pohřbívali
sami sebe.
Když přišlo jaro na dosah
s peříčkem a loutnou,
chodil jsem k záhonu sakur
na jižní straně kaple
a očarován hebkým kvítím
myslil jsem na dívky,
když odhazuji podväzkový pás
přes opěradlo židle.
K té židli m ěr jsem ještě daleko.
Pět roků dobré chůze.
Někdy jsem postával u dřevěné zvonice
— už také oněměla —
a dival jsem se na empírové sousoší
z Malostranského hřbitova.
Sochy, které ještě truchlily pro své
mr»vé,
které musely opustit.
Odcházejíce, šly pomalu
s úsměvem své starobylé krásy.
A byly mezi nimi nejen ženy,
ale i vojáci, jestli se nemýlím,
v přilbách a se zbraní;
už jsem tam dlouho nebyl.
Jenom si nedejte namluvit,
že mor ve městě ustal.
Viděl jsem ještě mnoho rakví
vjíždět do této brány,
která nebyla jediná.
Mor dosud zuří a lékaři
dávají nemoci patrně jiná jmťna,
aby nevznikla panika.
Je to stále táž stará smrt,
nic jiného,
a je tak nakažlivá,
že jí neunikne ani živáček.
Kdykoliv jsem vyhlédl z okna,
vyhublí koně táhli zlověstný vůz
s vyzáblou rakví.
Jen už se tolik nezvoní,
nemalují se kříže na domy
a nevykuřuje se jalovcem.
Ze stejnojmenné sbírky.
Vydal Index, Kolín n. R.

Přešli kolem mne tři nazí lidé. Kluk, -holka a jejich
malý synek. Pro nás Čechy nahota slušná i ne
slušná je problém. V první chvíli jsem se lekl toto,
že se nesluší bejt oblečenej, že musí být jednota.
Ale jako ve snu kolem mne projel oblečený člověk
na koni a za ním šla po zuby oblečená rodinka. Pak
několik nahatejch mužskejch a pak jsem si uvě
domil na obě strany nedohlednou pláž plnou lídL
Nahých, polonahých, v plavkách, v šatech. Já si
v té chvíli připadal jaksi osamělý, zoufale trčící,
nevhodný. Šel jsem dál, díval se po lidech a snažg
se porozumět, kde vlastně jsem. Proti, mně S a
babička asi se šestiletou vnucKou. Babička byla
há a vnučka měla legrační dvoudílné plavky a ceäé
mi to začalo připadat bláznivé. Tito lidé, m favkí
holandsky, se necítí . jako objekt pozorovaný svým
okolím. Cítí se jako subjekt, který žije ve svém. cáaafi
tak, aby si připadal dobře, aby se cítil svobodný,
aby se cítil sám sebou. Nepřesvědčují šestiletá S r čátko, že nemá co skrývat a nenutí stařenn skrý» at
to, co pokrytecky považujem za ostudu. Speůečnas:
je pro ně prostor k tomu, aby si každý ŽE a peípadal podle své představy. Bez křeče, bez kEks, hra.
reklamy.
Naposledy jsem se koupal nahatej před rsža s..
V šest ráno ve Vltavě u Palackého moste, když ýssae
se odkudsi vraceli. Jiří Dienstbier se oblečený £ůeg®L
zimou na nábřeží a my jsme s Václavem. Hsk&asa
plavali jak pánembohem stvořeni a vesele na A
pokřikovali. Druhý den jsme dostali vynadána, l e
jsme mohli Chartu 77 dovést do malém. Dasssížstaa.
a Havla před třema měsíci dovedla Cfasrg sa» tsězení a já. kdybych nešel
s íá rs n u s á . ■seSsjŘ
bych na tom lépe.
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KERAK JE NĚČEHO M O C ...
Pod tímto titulem otiskl Hlas domova v 18. čísle
recenzi mých dvou knížek “ škutiniády’ ’ a “ Presi
dentův vězeň na hradě plném bláznů” . V úvodu
vytrhl recenzent několik vět z mé knížky “ Svět jako
skleněná duhová kulička” , náležitě je zkrátil, vytečkoval a doplnil svými vysvětlivkami v závorce tak,
aby čtenář nabyl dojmu, že jsem byl na počátku
padesátých let div ne estébák! Recenzent J. S. ne
postřehl (nebo nechtěl postřehnout), že “ Svět jako
Skleněná duhová kulička” je knížka, sestavená z
dopisů, které jsem posílal z kriminálu své dceři
Lucii. Těžko jsem mohl z kriminálu psát o Ferdi
nandu Peroutkovi a o popravě dr. Horákové. Pro
úplnost ještě dodávám, že redaktorem “ Práce’’ jsem
byl pouhých čtrnáct dnů, než za mnou dorazily mé
“ kádrové materiály” . Ostatní invektívy ponechávám
k střízlivému posouzení čtenářům Hlasu domova. Po
divuji se ovšem nad skutečností, že redakce otiskne
bez komentáře odstavec recenze, v němž se pomoc
uvězněným signatářům Charty 77 nazývá “ skrytým
vydíráním’’ !
Vladimír škutina, Curvch

Zprávy SVU Sydney
— Přednáška p. Petra Wolfa, vědeckého pracovníka
Státního ministerstva rybářství v NSW o ústřieích,
kterou pořádala sydneyská skupina SVU dne 13.
září 1979, měla, jak sliboval inzerát v Hlasu domova,
svou vědeckou i populární stránku. Pan Wolf svým
neodolatelným stylem, kompetentně, poutavé a vtip
ně' vylíčil chov, životní cyklus, distribuci a konzu
maci ústřic v Austrálii, Japonsku, USA, Francii, Ju
goslávii, Malajském Borneu a Tahiti. P o přednášce
si přítomní své nové teoretické znalosti s požitkem
doplnili prakticky — pojedli něco ústřic s patřičnými
přílohami.
— Setkání s Járou Kohoutem, které pořádala syd
neyská skupina SVU dne 19. září 1979, bylo pro
vděčné posluesače dalším důkazem tabo, že tento
populární komik nestárne. Svou svěžest a energii
prokázale nepřetržitým 1% hodinovým povídáním o
svých osobních zážitcích i filmových a divadelních
příhodách v ČSR, západní Evropě a Americe. Jára
Kohout oslaví v rodinném kruhu v New Yorku v
prosinci své 75. narozeniny v plné síle a zdraví, s
mnoha plány do budoucna. V rozhovoru prozradil své
přání přijet znovu do Austrálie příští rok.
Společnost pro vědy a uměni v Sydney
zve přátele a známé na čtené představeni
jednoaktové hry Václava Havla
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Tvrdá zkušenost
(Pokračování se str. 7) zyku, že je napětí přesně
špetkami
Tato záliba v sémantice dózovanými
chytrých
dialogů
kořeně
se v “ Profesionálním fau
lu” projevuje nejen ve fi no i humorem. Budiž tu —
lozofických diskuzích An- jaksi mimo program —
dersonova kolegy Stonea, řečeno, že v jedné z po
je patrná v celém textu, v sledních divadelních her
němž se to hemží slovní “ Doggův Hamlet, Cahoomi záchyty, nedorozumě tův Macbeth” použil Stop
ními, vtipnými a stejně pard — podobně jako Ha
tak přeívapivými poznám vel ve “ Vyrozumění” —
kami. Při vší vážnosti té zvláštní řeči, kterou se
matu je to právě zásluhou žáci, kteří sehrají za čtvrt
Stoppardova poměru k ja- celého Hamleta, dorozumí
vají mezi sebou — např.
“ Kostka” znamená “ dě* ZLATN ÍK *
kuju” , “ odpoledne” je sy* HODINAŘ *
nonymem pro cosi oškli
vého.
ŠTEVEN VARDY
580 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme čeiky
a slovenský.
Telefon:

61-Í579

Torontské vydání “ Pro
fesionálního faulu” do
plňuje český překlad Stoppardovy
divadelní
hry
“ Každý hoch zaslouží od
měnu” , kus, jehož integ
rální a neodmyslitelnou
součástí je hudba dirigen
ta Londýnského symfonic
kého orchestru André Pre-

KRAJANY VE WOLLONGONGU A V NEWCASTLE
upozorňujeme, že české etnické vysílám' se automatic
ky přenáší také na těchto místních pobočkách sta
nice 2EA:
Wollongong 1485 kHz
Newcastle
1584 kHz
Vysílací doba je každou neděli večer od 8.15 do
9.15.
Českému vysílání předchází pořad jaro
indické posluchače).

S Y DN EY
pro vědy a umění v Sydney
zve Čechy a Slováky na večerní pořad,
který se bude konat v pátek, dne 10. října 1979

VERNISÁŽ
.

DOMOVA

(Priváte View),

pořádané v pátek dne 2. listopadu 1979 v 19.39
ve studiu I. na School of Drama, University
of N.S.W., Kensington (vjezd z Barker Street).
Další tři představení budou uvedena tamtéž
30. a 31. října a 1. listopadu, rovněž v 19.30.
Vstupenky je možné zakoupit půl hodiny před
představením.
Hra bude předvedena v anglickém překladu v
první části večera a v českém originálu ve
druhé části večera.

v 19.39 hod. v budově č. 11 na School o f Drama,
University oř NSW, Kensington
(vjezd pro auta z B a rier Street).
Akademický malíř a odborný restaurátor
Dim itrij šetelík
bude mít přednášku na téma
VÝVOJ ČESKÉHO MALÍŘSTVÍ A
RESTAUROVANÍ VÝTVARNÝCH PAMÁTEK,
doplněnou diapositivy. Po přednášce bude beseda
s p. šeteiíkem spojená s malým občerstvením.
Vstupné dobrovolné.

BEVERLEY ROOM
124 Princes Highway, Koragah
(budova St. Georges Leagues Club)

DNE 14. ŘÍJNA 1979
Začátek ve 3 hodiny

MILUŠKA ŠIMKOVA

na kterém účinkují

SÓLISTÉ A ČLENOVÉ SBORU AUSTRALSKÉ STÁTNÍ O PERY:

.

Cynthía Johnson, soprán
Olga Sanderson Smith, mezosoprán
Graeme Ewer, tenor
Vincenzo Nesci, baryton
Elizabeth Fretwell, soprán
Alan Higginson, bas
U klavíru prof. Barry Golding a Leo Fedor
Spoluúčinkuje TANEČNÍ SKUPINA SOKOLA SYDNEY
a PĚVECKÝ KROUŽEK SV. VACLAVA, řízený K. Šindelářem
Taneční skupinu doprovází skupina VLTAVANKA

Nakonec — znovu mimo
program — bych chtěl na
stínit obsah druhé části
Stoppardovy už zmíněné
hry “ Doggův Hamlet, Cahootův Macbeth” , která
se týká konkrétního čes
kého disidenta Pavla K o
houta. Kdysi napsal Stoppardovi, že hraje ve svém
bytě pro vybrané poslu
chače Macbetha.

r

To

základ i hry Stoppardovy.
Na uzavřené představení
vnikne policajt, který v
kuse vidí kritiku režimu,
neboť slova (a tu znovu
proniká Stoppardova “ sla
bost” pro slova, jazyk) —
mohou znamenat to nebo
ono. Herci proto nakonec
hrají drama stejnou taj
nou řečí, jakou se dorozu
mívají žáci v první části;
tu však nabývá tento volapuek politického význa
mu a funkce.
Tom Stoppard je tedy
nejen
velmi schopným
dramatikem, jehož kome
die oplývají originálními
nápady, je i spisovatelem,
angažovaným
politicky.
“ Podstatou demokracie je,
že smíte myslet scestně,”
řekl nedávno. A to je ta
ké krédo jeho her s poli
tickými náměty.
J. S.
Pozn.:
Knihu můžete
koupit též v Hlasu domo
va. Cena 5 6.-.

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijím ám e
hárající feny.
Udělejte sí
záznam včas.
L t C . MOJžfž
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLM ERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 81426.

SWiSS TRA1HID
WATCHMAKERS
K. Ehaer
19 York St..
SYDNEY
vchod do Wynyard Sta.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 28-7543

je

Milí přátelé, přijďte mezi nás I

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-08«.

uvádí

I. H U D EB N Í O D P O LED N E
'

vina. Pojednává o dušev
ně chorém muži v sovět
ské psychiatrické léčebně,
který
se domnívá, že
trianglem ovládá neexistu
jící orchestr. V jedné cele
s ním sedí politický vě
zeň, který z protestu drží
hladovku. Hlavní osobou
je však orchestr, k němuž
mají oba internovaní do
cela odlišný vztah a který
je možno vykládat různě:
nejen jako těleso, které
existuje jen v šílencově
fantazii, jako orchestr, je
hož členem je ošetřující
lékař, chystající se neustá
le na zkoužku, a konečně
orchestr jako symbol to
tálního útlaku nebo bez
mezné svobody, totiž té,
kterou nám propůjčuje na
še vlastní představivost.
Záběry ze školy, v níž di
sidentův syn trpí za svého
otce šikanami učitelky,
zvyšují spletitost a mnoho
značnost děje. Rozuzlení:
plukovník KGB omylem
dává šílenci s trianglem
otázky, určené disidento
vi, a disidentovi klade
otázky, na které měl od
povídat dirigent smyšle
ného orchestru. Protože
oba na falešné otázky od
povídají k úplné plukovní
kově spokojenosti, jsou
propuštěni. Průhledněji si
lze sotva představit in
terpretování
totalitního
systému.

Vstupné $ 2.00

Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
ledni do 10 hod večer a každou neděli od 10 hod.
;dOP. o 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu,
pr>» 4Aim y taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
řím e “ po našem” — jistě si u nás pochutnáte
Nabízím e Vám uspořádání rodinných oslav.
P řijď te až k n im zahrát volejbal, stolní tenis
'nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založeni dalších
odvětví sportovní činnoÉtL
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 728-1170.
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Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky

Václav Veigent
(Pokračování)
Z Honiary plula loď Compass Rose nejprve na vý
chod do přístavu Rohinari na ostrově Malaita, potom
měnila několikrát kurz, aby se dostala k zeleným
ostrovům a ostrůvkům, které se náhle vynořovaly
z vln oceánu, pak dlouhou nepřerušovanou plavbou
k jihu dosáhla přístavu Kirakira, hlavního města
velkého ostrova Svatého Krištofa a pokračovala po
dél břehu jihovýchodním směrem. Ve všech přístavěch, v nichž jsme zastavili, byla loď zřejmě vel
kou událostí. Staří i mladí, ženy i muži v lap-lap,
šortkách nebo bez ničeho se sbíhali, aby okoukli,
co nebo koho loď přiváží. Bylo-li třeba, kdekdo z
nich ochotně pomohl vykládat nebo nakládat a to
jen tak z dobré vůle, jak jsem byl poučen. Jen ti,
co do lodí, jedoucích většinou opačným směrem,
nakládají kopru, jsou prý trochu placeni. Odborová
organizace přístavních dělníků tam však určitě není
ustavena. Skládání a nakládání jde rychle a bez
debat.
Dlouhé hodiny na širém moři jsem si krátil sle
dováním měnících se barev moře i oblohy, pozoro
váním ptáků, kteří ohlašovali blízkost pevniny, někdy
ryb, které si hrály u zádi lodi, zaháněl jsem žízeň,
. která byla větší než na pevnině, a pokud byla pří
' ležitost, debatoval jsem se spolupasažéry. Právě na
lodi jsem se také dozvěděl od spolucestujícího lékaře
dost podrobností o správních a vládních otázkách
: státu Šalamounské ostrovy.
,

Nejaktuálnější věcí tehdy bylo, žě parlament 5
měsíců starého samostatného státu odmítl schválit
vládní rozpočet a to rozdílem jednoho hlasu. Doda■tečně se •zjistilo, že jeden poslanec se nemohl k
zasedání dostavit, protože z jeho ostrova .nebylo do
hlavního města naprosto žádné spojení a druhý po
slanec z celkového počtu 38 se nějak spletl a volil
proti, ačkoli prý chtěl Volit pro.
Velkou politickou roli v zemi s většinou negra
motných občanů sehrála básnička, uveřejněná po
čátkem července loňského roku, tedy právě před
nabytím samostatnosti, vé vládním týdeníku Zpra
vodajský buben (News Drum). Ne ovšem proto,
že by byli domorodci básnicky zanícení. Správa ze
mě je v rukách lidí často se zahraničním vzděláním,
kteří zůstávají většinou zcela lokálními patrioty,
myslícími a jednajícími jen podle potřeb svého ostro
va nebo skupiny menších ostrovů. Většině obyvatel,
zvláště v částech, vzdálenějších od hlavního města,
jsou věci jako ústřední vláda a správa zcela lho
stejné a tím lhostejnější je nějaká báseň. Jenže
básnička anonyma obsahovala verš o “ černých a
šeredných” , namířený prý proti obyvatelům západ
ních ostrovů, kteří mají tmavší pleť a větší, hra
natější postavy než lidé z ostatních ostrovů. Nastala
mela, agitace všelijak pokroucená mezi lidem z růz
ných částí štátu se stupňovala. Reprezentanti těch

Provádíme véškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.
Telefon 598-5756

Optical Service
J.

černějších si vymohli okamžité propuštění a potre
stání redaktora časopisu a jmenování zvláštní vy
šetřující komise. Ta pak zjistila, že anonymním
autorem básničky- je vzdělanější domorodec, v ci
zině vyškoleny- agronom z chudšího a poměrně za
nedbanějšího ostrova Malaita, který byl potrestán
tříměsíčním vězením za pobuřování. Černí však po
žadují též náhradu za urážku na cti ve výši čtvrt
miliónu šalamounských dolarů a vypovězení všech
Malaitanů žijících na západních ostrovech — a tenhle
problém snad není ještě dodnes vyřešen. Příhoda
ukazuje také na těžkosti nesourodé společnosti, která
tvoří šalamounské souostroví.

Přijdou děti při
Potíže centrální vlády mají také zcela speciální
tuctu levněji?
důvody. Velká Británie se vloni vzdala protektorátu
Měl byste si
nad Šalamounskými ostrovy, aniž k tomu byla do
koupit starý dům?
nucena nějakým místním hnutím, politickou stranou
Kdo dostane hodně
nebo vlivnou skupinou lidí, jaké v jiných koloniích
z dědictví?
nebo protektorátech bojovaly za samostatnost, a po
tom se ujaly vlády. Taková seskupení lidí v sou
Kolik stojí ve
ostroví nebyla. Poslanci, kteří byli loni voleni z řad
skutečnosti auto?
starších v jednotlivých oblastech nového samostat
Jak plánujete
ného státu, nenáleželi k žádné straně nebo hnutí,
získat jmění?
nic je nepoutalo dohromady, cítili se odpovědni jen
Umíte dobře
svému volebnímu obvodu. Dvanáctičlenná centrální
vláda, která se utvořila, neměla v žádné skupině
nakupovat?
poslanců spolehlivou oporu, a je při svých rozho
Jste připraven na
dováních velmi nejistá. Můj spolucestující, který při
odchod do pense?
výkonu svého lékařského povolám navštěvuje pra
Potřebujete
videlně hodně ostrovů, přesto doufá, že budou při
opravdu půjčku?
bývat společné problémy, které sblíží lidi různých
ostrovů a že poslanci budou stále rozumnější, pro
Jak můžete kontrolovat vydávání svých páně*?
tože moře patří všem, ryby v něm taky a slunce
Co když uděláte chybu v daňovém přiznáni?
hřeje ve všech koutech rozsáhlého ale rozkouskovaJestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
ného státu . . .
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
Po tom, kdy jsme v pozdní odpoledne druhého
dne plavby minuli jihovýchodní výběžek ostrova Sva
na vás závislé?
tého Krištofa, netrvalo příliš dlouho než se Okruž
170 stran důležitých informací o běžných
ní růže — čí jak to jméno lodi přeložit — stáčela
do malého ale zřejmě dost hlubokého zálivu ostrova,
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
jehož obrysy byTy už znát jen velmi matně. Zato
o penězích — Money Book —, která je k
pobřeží na obou stranách zátoky se leskla bělobou
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
.i ve tmě. která se náhle siiesla nad zemí. Na konci
požádání ji dostane každý, i když není
zálivu svítily dvě petrolejové lampy, které osvětlo
zákazníkem banky, a to ZDARMA.
.
valy plápolající prapor souostroví: modrý trojúhel
ník, značící moře. s bílými hvězdami (oblohou),
zelený pás (úrodná země) a zlatý trojúhelník (zlatě
zabarvení Melanézané). Cíl mé plavby, ostrov Owa
Rafa, pojmenovaný španěly na ostrov Svaté Anny.
Začátek mých nezapomenutelných dnů.
Jako v ostatních přístavech, tak i v Ghupuna na
ostrově Owa Rafa se dostavili do přístavu skoro
všichni obyvatelé přilehlé vesnice. Zdálo se také,
že všichni už vědí o mém příjezdu. Po přivítání s
3M-P-7M5
rodiči “ starého přítele” Luky a s dalšími usměva
vými staršími občany a za okukování dětmi jsem
se vydal s celým průvodem do vesnice, kde na mne
čekal docela hezký jakýsi oddělený pokojík se sku
tečnou postelí a skříňkou v pěkné chýši vystavené
PRVOTŘÍDNÍ KU CH YŇt
z palem a bambusů. Pak byla večeře se starostlivým
173 E BARKLY ST.,
pokukováním, zda mi chutná a povídání, oboustran
né dotazy. Lukúv otec mluvil docela dobře anglický,
ST. KILDA, VIC.
matka spíše “ pidžin engliš” , v níž jsem ne jakž-takž
(roh Belford
dorozumíval už na lodi a v níž jsem měl v dalších
k Barkly Sts.)
dnech příležitost se zdokonalit. Posunky ovšem při
Telefon: 534-6238
debatách také pomáhaly.
Specialista
Tak jsem se hned dozvěděl, že na ostrově není
na čerstvé ryby
žádné auto ani jízdní kolo, že tam není televize,
radio ani telefon, že není zavedena elektřina ani
Denně též tradiční česká jídla
plyn. Zato je tam krásná, bujná příroda, čistý vzduch
Obědy a večeře po celý týden (mimo pondělí)
a z moře přichází stále vlahý vánek. A jsou tam
HOTOVA JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
hrozně hodní, tak zvanou civilizací nezkažení lidé.
od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
Na celém ostrově jsou tři všelijak roztažené vesnice
a žije tam celkem asi tisíc osob, mezi nimiž jasně
převládají děti a mladí lidé. Aspoň deset dětí v
rodině je spíš pravidlem než výjimkou.
ň iiiim im n m m im iiiim n iH m iiim im u m iim im u m iH í^
(Pokračování v příštím čísle)
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35-39 Burwood Road, Hawthorn, Vic. 3122
Telefon (03) 819-1358
Největší výběr na světě — Nejlevnější ceny v Austrálii
Dodáváme též kalhoty — Možno poslat poštou kamkoli v Austrálii
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83 First Ave.,
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HLAS

Kalendár HD
(Pokračování se str. 6)
neštěstí a hanba sevře prsa celého národa v jediný
bolestný skřek, tam se neusadí slavík, aby odklokotai
večerní píseň svou . . sl ova platná dodnes právě
tak, jako ona, jež napsal v Literárních aforismech:.
“ Doba nikdy pěvce nevytvoří. Doba může jen pěv
ce neumlčet, a to jest pak její zásluha, aneb může
umlčet, a to jest pak její moc. Chce-li doba, aby
slavík zpíval jako všichni její vrabci, slavík umlk
ne . . . ” Básník Vítězslav Hálek zemřel 8. října 1874
v Praze a je pochnván na vyšehradském hřbitově.
• V úmrtní den básníka Hálka se narodil Jan Petrof,
který položil základ ke královéhradecké výrobě pian.
• Pro předsíň královských místností Národního di
vadla v Praze navrhl F. A. Šubert výběr pohledů
na památná místa česká. Byl zřejmě inspirován
vzpomínkou na místa, z nichž byly přivezeny na
stavbu divadla základní kameny. A těch míst tu měla
být předvedena věrná podoba. Pražští vyzvali k pro
vedení tohoto úkolu “ slavného krajana ve Vídni,
prvního krajináře českého” Julia Edvarda Mařáka.
Ten navštívil všechna místa, jež mu byla programem
předepsána, a zhotovil cyklus obrazů na téma “ Vla?stí” , jež jsou provedeny čistě krajinářsky a zůstaly
dodnes chloubou našeho krajinářského umění (Síp,
Hradčany, Blaník, Vyšehrad, Tábor, Domažlice, Ve
lehrad, Radhošť, Hostýn). O tom, že Sbor se obrátil
na správnou adresu, svědčí již to, že Mařák dostal
r. 1879 za proslulou sérii “ Lesních charakterů Ra
kouska’’ cenu Reichlovu, vydal i cyklus Krkonoše a
rok předtím nakreslil Umělecké besedě za prémii
lept k “ Jelenu” , na němž si velmi zakládal, a kde
hleděl zachytit ponuré přítmí prastarých hvozdů s
bohatýrským ovzduším Rukopisů. Akademický malíř
J. E. Mařák zemřel 8. 10. 1899 v Praze.
• Erik Adolf Saudek, dramaturg Realistického a
později Národního divadla v Praze se narodil 8. 10.
1904 ve Vídni. Těžiště jeho působnosti spočívalo však
hlavně v překladatelské činnosti, jež vyvrcholila pře
tlumočením téměř celé poloviny dramatické tvorby
W. Shakespeara do češtiny. Zasloužil se i o nádher
né překlady z díla J. W. Goetha, G. Hauptmanna,
G. Keliera. Za německé okupace byly jeho překlady
kryty jménem A. Skoumala. Pod pseudonymem Ka
rel Brož vydal výbor z německé barokní lyriky Rů
že ran.
• Intarsista, medailér, řezbář a kovolijec Franta
Anýž zemřel 8. 10. 1934. V ušlechtilých kovech a ve
dřevě vytvořil a také tlumočil vynikající dňa vlastní
' (odlitky sarkofágu českých králů a bronzové dveře
chrámu sv. Víta podle návrhů V. H. Brunnera a
Q. Španiela) i jiných českých umělců (plastiky Myslbekovy, Mařatkovy).
• “ Stačí pozorně a láskyplně se prikloniti k řeči
středočeských polí a mluvě pohorských krajů, naslouchati, jak se dmou útroby země jihočeské a jak
se vlní nitro vysočiny českomoravské na přechodu
k Moravě — a jak více vysvitne rozdíl v hvozdech
šumavských nebo skalách krušnohorských!” napsal
umělecký kritik Arnošt Procházka v r. 1917. A jeho
myšlenku plně vystihl cyklus dvanácti dřevorytů Na
horách, jehož autorem byl v témže roce malíř a gra
fik Karel Vik, jenž zemřel 8. 10. 1964.
• 9. 10. 1934 byl spáchán v Marseille atentát na
jugoslávského krále Alexandra, při němž zahynul vel
ký přítel našeho národa, francouzský ministerský
předseda Louis Barthqu.
• Na jméno trocnovského zemana, husitského hejt
mana Jana žižky, který zemřel 11. 10. 1424, se od
volávají již v starší naší literatuře někteří obráncové
národa a jazyka českého. Tak v 17. století zazněl
k Čechům varovný hlas v Písni horlivé o Mistru Ja
novi z Husince, již napsal r. 1602 Six Palma Močidlanský. Varoval před zradou Jana Husa a Jana žiž
ky, spatřoval českou sílu v stálé věrnosti boží pravdě
v Husově duchu. Včelínova latinská báseň z r. 1611
Žižkovo zmrtvýchvstání přivolává na pomoc proti poněmčování a cizincům mrtvého Žižku, který se v ní
ptá České země, proč se chvěje pod údery nepřátel
ských hord, proč se nevzepře, jako když velel jejím
vojskům, a nabádá “ Vzchopte se, české duše, již
vzchopte se proti svým vrahům, přece je potupno
snášeti takové jho!” Alois Hanke z Hankenštejna ve
svém spise o potřebě stolice české řeči z r. 1776 na
psal: “ Byl by náš Žižka, hrdina, který vyhrál 23 řád
ných bitev a žádnou neprohrál, byl by způsobil, žel
tak veliké převraty, kdyby byl mluvil ke svým kra
janům německy nebo francouzský?” Roku 1818 Voj
těch Nejedlý napsal do Hlasatele rozhovor žižkův a
Pelclův, v němž Pele ujišťoval Žižku, že bychom by
li již dávno pochováni, kdyby venkovští obyvatelé
. nedbali jeho ctností, "ti nás drží a naši krev čistí” .

DOM OVA

HLAS DOMOVA VAM MŮŽE DODAT
IHNED TYTO KNIH Y:
I. Kraus: Prosímtě neblázni $ 5.60
V. škutina: Rodič v síti $ 6.40
J. Pekař: O smyslu českých dějin $ 7.65
J. Frolík: špión vypovídá $ 10.V. Šimečka: Obnovení pořádku $ 8.50
O. Hora: Svědectví o puči $ 10,Tom Stoppard: Profesionální faul $ 6.A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
M. Hauner: 8 měsíců jednoho jara (série článků
ze Zpravodaje, Curych) $ 2.V. šikl: Nač Jaru nezbyl čas $ 6 . A. Brousek — J. škvorecký: Na brigádě $ 7-40
E. Kulka: židé v čs. Svobodově armádě $ 7.50
V. Hejl: Zásada sporu $ 6.25
V. N. Duben: Czech & Slovak Press Outside Czechoslovakia $ 3.50
Ivan Klíma: Milostné léto $ 6.25
.
A. Kliment: Nuda v Čechách $ 6.25
0. Filip: Valdštýn a Lukrecie $ '5.80
Milan Kundera: Život je jinde $ 7.00
A. Lustig: Z deníku sedmnáctileté $ 4.75
Radek Kučera: Tábor bubáků $ 9.80
M. Rybáková: Útěk, z rekreace $ 5.50
J. Trefulka: Zločin pozdvižení $ 8.50
Z. Mlynář: Mráz přichází z Kremlu $ 8.50
Janků-Sandtnerová: Česká kuchařka (610 str.) 3 20.F. Peroutka: TGM předst. plk. Cunninghama $ 7.20
L. Vaculík: Sekyra $ 6.50
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8.K. čapek — Schaiřer: Neuskutečněný dialog $ 7.50
J. Kučera: Pražský srpen $ 5.50
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
1. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
S. Richterová: Návraty a j. ztráty $ 4.75
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré $ 5.50
E. Kantůrková: Pozůstalost pana Abela 3 6.70
J. Hochman: Český happening $ 5.60
O. Rambousek: Krochnu s sebou $ 4.80
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
V. černý: Pláč koruny české $ 8.60
B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9,J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti) $ 8.20
N. Teriecký: Pláž u San Medarda f 6.50
N. Teriecký: Andělé tady nebydlí $ 7,F. Duerrenmatt: Pád $„ 7.20
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat 9 6.10
Jaroslav Strnad: Job $ í.5ú
Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5,V. Havel: Hry 3 6.90
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.a0
Jan Rulík v Slávě a výbamosti jazyka českého z
roku 1792 (přeložená De f e g oagip bobemácae gloria
od A. Strnada) prokazuje statečnost a udatnost Če
chů zejména na Žižkovi, jenž se může našit s Hannibalem. Pelci v Stručných dějinách Čech od n estar
ších dob po přítomnost, jež vydal r. 1774 německy pro
mladou českou šlechtu, upozornil na hrdžnnost našich
předků, zejména na žižku a Prokopa Holého. Jan
Nejedlý proslovil v pražské jesuitské koleji svůj vstup
ní akademický proslov německy (vydal je j jako “ řád
ný profesor české literatury na Karlo-Ferdinanoově
universitě pražské” r. 1801 tiskem) a v něm při
pomněl posluchačům dny slávy jejich otců, kdy se
chvěl svět před žižkou, kdy vítězství a hrůza letěla
před českými vojsky. Karel Štúr ve své básni Slaveny
nářek burcuje Slováky k odporu a obraně svého ja
zyka a píše: “ Jsem matkou Slavie, moje děti jsou v
otroctvě . . . přinášejí oběti cizím, Sláv při tom mučí
Sláva, slovenská krev teče řekou, žižko, vstaň z
hrobu, naprav vinu všech! Nehněvej se, že ruším
tvůj popel, který v duchu vždy líbám. Nezbývá mi
nic, než pripraviti si nápis na zítřejší hrob, až vyjde
Phoebus!”
# Kramářské písně nepatřily dlouho nikomu. Nikdo
se o ně — malé klenoty naší literatury — nestaral.
Když začali v 19. století naši vlastenečtí buditelé sbí
rat lidové písně, ryzé květy čisté národní duše, o
kramářskou píseň ani nezavadili. Teprve na přelomu
tohoto století je začal sbírat Čeněk Zíbrt, vynikající
etnograf a tehdy ředitel Národního musea. Český dě
jepisec Č. Zíbrt se narodil 12. 10. 1864 v Kostelci nad
Vltavou. Vydával od r. 1900 “ Bibliografii české histo
rie” , o níž A. Brueckner napsal do Zeitschrift des
Vereins fuer Volkskunde” posudek, v němž píše, že
jsou to dva svazky “ von unerschopflicher Fuelle und
musterhafter Ausfuerlichkeit und Genaukeit” , Velmi
chválil i Zíbrem vydávaný Český lid.
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J. Škvorecký: Lvice $ 3.80
.
J. Škvorecký: Mirákl $ 10.■
J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.J. škvorecký: Sedmiramervý svícen $ 4.40
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Z. Salivarová: Hanzlová $ 4.50
J. Kučera: Petarda z Aurory $ 3.J. Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 3.50
V. Šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
J. Picek: Poťouchlé povídky 3 6.30
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
Hlasy z domova (In dex) $ 5.60
J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50
Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
.
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
A. Solženicyn: Souostroví GULAG H. 3 8.60
Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.10
Zbornik Slovenského nár. povstania 5 10.80
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) 5 2.10
N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
I. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
Kristofori (kresby) $ 6.80
P. Pasek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 6.50
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
O. Filip: Blázen ve městě 5 6.50
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4,J. Pecka: Na co umírají muži $ 3.50
K. Pecka: Pasáž 5 4.20
K. Pecka: štěpení $ 4.40
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? $ 4.50
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) $ 8.20
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod 5 5.K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.Jack London: Bílý tesák $ 4.60
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen 3 4.5#
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
J. Drábek: A co Václav? $ 4.J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50
ívan Diviš: Teorie spolehlivosti $ 5.20
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie 3 6.J. Staněk: Potrestaní 3 6.J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu 3 5.20
J. Henryková: Fantazie pro němou lyru % 5.80
B. Svatoš: Zatmění 3 6.J. Kučera: Ecce Hcano $ 4.20
Motáky z Ruzyně (s předml. L. Pachmana) 3 2.20
Z. Salivarová: Sammer in Prague
(Honzlová
anglicky) 3 8.90
J. A. Comenius; The Labyrint of the World and
the Paradise of the Heart 3 4,P elr Den:Naší mládeži 3 1-10
Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.ED1CE A KT (bibliof.):
J. Shaiing: Jestřáb 3 4.J. Shíliing: Jednou ti napíši píseň 3 4.J. Schneider: Jak číst ohňostroje 3 4.J. Schneider: Rozepnuté dny 3 4.G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti 3 4,A. Lidin: Psychogenes 3 4.SBÍRKY BÁSNI:
J. Lederer: Sopka islandská $ 2.20
F. Listopad: Černý bílý nevím $ 2.20
V. Čerepková: Ztráta řeči $ 2.20
R. Preisner: Odstup 3 5.50
S. Mareš: Báje z Nového světa 3 2.90
P. Eisner: Sonety kněžně 3 6.20
P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
Jan Skácel: Chyba broskví $ 4.20
J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
Michal Racek: Udivené oči $ 4.Michal Racek: Šepot v šeru 3 4.J. Koláček: Veronika $ 2.80
Pavel Javor: Krůpěje $ 5.50
Pavel Javor: Země křižovaná $ 3.90
Pavel Javor: Nápěvy $ 4.Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (bás*ě) 3 3-60
a mnoho jiných
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za
knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce
4 a více knih poštovné neúčtujeme.
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ČESKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE

3. 10.: Zprávy a Slavíme vinobraní.
Připravil J. Kafka
10. 10.: Zprávy a Jak se mluví.
Připravila R. Gebertová

čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
7. 10.: Ako ďalej?
14. 10.: Karel Vacek
21. 10.: Mesto v ktorom žijeme
28. 10.: 28. říjen
4. 11.: M. Horníček — herecké příhody

SY. VÁCLAV 929-1979
Václava oslavíme letos až

v naděli 7. října národní poutí na Šumavě.
Milost Sir Frank Little,

1050 let už tedy náš
národ uctívá sv. Václava,
patrona naší vlasti, a k
němu se utíká v dobách
zlých.

NARODNIPOUT
ZA DOMOV

Ve 2.30 přivítá krojova
ná skupina pana arcibi
skupa. Pak bude mše sv.
obětovaná za domov, který
tolik potřebuje Boží po
moci. Prosím ty, kteří
přistoupí k
sv. přijí
máni aby je obětovali za
všechny tam doma trpící.
P ři mši sv. promluví pan
arcibiskup. Po mši sv.
bude procesí ke kapličce
Pražského Jezulátka, kde
budou litanie k našim
patronům a modlitby za
domov. Pobožnost zakon
číme
svatováclavským
chorálem.
Nechť 1050. výročí sv.
Václava je pro nás po
vzbuzením k opravdovému
křesťanskému životu!
Prosím o hojnou účast
a v krojích.

T R A V E L

BOLERO—B A R

SVATY VACLAVE
NEDEJ ZAHYNOUII

*

"Š U M A V A "
BELGRÄVE
AUSTRÁLIE

*

Po svatováclavském chorálu položí členové místní
legionářské obce věnec k pomníku padlých k poctě
těch, kteří padli za svobodu naší vlasti.
0 0

NC

14 Q-EENS ROAD, MELBOURNE, 3M4
(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.). P ři organi
zování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování. Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných
OBRAŤTE SE S DŮVÉROU
(česky neb slovensky)
NA PANI E. WOLKovou
Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 528-1319

Řízky — omelety — palačinky — bramboráky ^

Letošní rok je plný výročí: 1.110 let od smrti sv.
Cyrila v Římě, 1.050 let sv. Václava, pro mnohé z
nás 30 let v Austrálii, a 20 let Šumavy.
Páter J. Peksa

-

H LEDAJI

-

P o slavnostních obřadech se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZABAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farm ě již možno obědvat

Jiřího Krále (Georg King), dále Petra Erbena,
který přijel do Sydney v dubnu 1969 (otec v č.
zemřel. Matka a sestra Inka prosí o jakoukoli zprá
vu, kdo by o hledaném Petrovi cokoli věděl) a Pavia
Palečka, který žil před 5 léty v Melbourne (neb jai koukoli zprávu o něm pro jeho maminku),
I

j
VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZAMORÍ I V AUSTRÁLII

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

Pouti se zúčastní Jeho
arcibiskup z Melbourne.

PŘÁTELÉ

ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLAN Í V ADELAIDÉ

SLOVENSKÉ VYSÍLAN Í V MELBOURNE

Svátek sv.

-1 1 -

A D 1LA ID E

aalyžiíe každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KH?

DOMOVA

CENTRE— PLAZA
Lt. Bourke St. (Chinatown)
— 20 metrů ze Swanston St., Melboume-City
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
V neděli zavřeno.
Parkování aut naproti.
Vzorně Vás obslouží

Malý oznamovatel

ČS. TANEČNÍ SKUPINA V MELBOURNE

1vystoupí v neděli 7. října na oslavách sv. Václava
, na farm ě Šumava, dále v sobotu 20. října ve škole
“ Preshill” , Barkers Road, Kew a v neděli 2. prosince
na vrcholné folkloristické události roku, jakou je
“ Festival of All Nations” v Sidney Myer Music
Bowl. Tam bude účinkovat jako jedna z 20 melbournských folkloristických skupin, které se dostaly
tento rok do finále předběžné soutěže.
Skupina získala nové chlapecké kroje, o jejichž
vyšití se zasloužila pí. Muttlová, a které ušil p. L.
Zach. Oběma velmi děkujeme.
I. N.
Výroční zasedání
Československé společnosti pro vědy a umění (S'VU)
je svoláno na dny 26. - 28. října 1979 do Los Angeles.
V pátek 26. října v 8 hodin večer bude valná hro
mada. V sobotu dopoledne sypmosium na téma “ Czechosiovakia 1979” . Spolupořadateli jsou — kromě
SVU — Center for Russian and East European. Studies a Department of Slavic Languages, University
of California, Los Angeles (UCLA). Po symposiu
v Atletickém klubu společenský večer s tancem. V
neděli 28. října dopoledne prohlídka města. Odpoledne
ve 2 hodiny bude vztyčena před radnicí za účasti
čs. spolků v Los Angeles československá vlajka.
Potom v sokolovně kulturní program.
Přihlášky přijímá předseda místní skupiny SVU
F. Marlow, 4217 Noble Ave., Sherman Oaks, Cali
fornia 91403, USA. Telefon 213-7840970.

VOLEJBALOVÝ ODBOR SOKOLA MELBOURNE
prohrál další ligový zápas proti klubu Estonia trochu
nešťastně 0 :3 (12 : 15, 10 : 15, 13 : 15). V neděli 7.
B řeťa a Anna
října pokračuje liga v Outer Crescent v Brightonu,
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kde se Sokol utká v 8.20 hodin s mužstvem ZHP a
o týden později tamtéž v 9.25 s finským týmem
SISU. Přijď te se podívat.
J. K.*
Z p r á v y osobní
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

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

HLEDÁME SPRÁVCE
parkoviště pro karava
ny v pěkném prostředí
60 mil od Melbourne.
Dozor a úklid. Vhodné
pro pensisty — jednot
livce
nebo manžele.
Podmínkv dle dohody.
Tel. (Melb.) 848-5729.

České ochotnické
divadlo v Melbourne
přeje svému patronovi
FRANTIŠKU
KŘIVÁNKOVI
k 80. narozeninám
hodně zdraví, štěstí
a mnoho dalších
spokojených let.
K osmdesátce přejí
FRANTIŠKU
KŘIVÁNKOVI
aby žil ještě dlouhá
léta v tak dobré náladě,
v jaké ho vždy znali
kamarádi ze zahraniční
armády a všichni jeho
přátelé z Melbourne.

Slavia skončila letošní ligovou sezónu bez slávy,
naopak může mluvit o štěstí, že se po špatných vý
konech v závěrečných utkáních udržela v lize. Zá
pas s Albion Rovers, kteří uzavírali ligovou tabulku,
Slavia prohrála 1 :3 ( 1 : 2 ) a poslední zápas se
Sunshine City rovněž prohrála 0 : 2, když inkasovala
oba góly v závěrečných 10 minutách. Fandové Sla
vie už klub odepsali z ligy, když došla zpráva o
později hraném utkání,
v němž Hakoah udržela
Albion Rovers za nerozhodného výsledku 0 : 0. Albion
měl pak jen stejný počet ligových bodů jako Slavia,
ale horší skóre a sestupuje do 1. divize.
V pohárových zápasech se lépe prosadilo druhé muž
stvo, které vyhrálo semifinálový zápas v soutěži o
Harry Armstrong Cup nad 2. mužstvem Sunshine
City 3: 0, zatímco první mužstvo semifinálové utká
ní soutěže o Dockertyho pohár opačným skóre —
0 : 3 — s Frankstonem prohrálo.
Pro příští sezónu potřebuje mužstvo Slavie velké
zlepšení, má-li hrát opět roli, jakou klub hrál ve
zdejší kopané.

TĚLOCVIČNA JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 13. října 1979
v Československém sokolském národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Začátek v 7.30 hod. večer, konec v 1.30
K tanci hrají “ Vrabčáci” , v přízemí “ Disco”
Likérová licence (BYO)
Vstupné včetně večeře $ 10.-, studenti a pensisté $ 8,Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 848-5729 (Petráň),
26-5618 (Vozábal)

DO MELBOURNE:
Panu faráři Peksovi a
všem drahým přátelům
děkuji za mši sv. a
modlitby, které konali
za mé uzdravení v
únoru tr.
Vaše věrné přátelství
mě velmi potěšilo a
Váš skutek mně díky
Bohu značně pomohl.
Vzpomínám moc na
Vás. Bůh Vás všechny
opatruj!
A. Burianová,
Kitchener, Kanada

i

T. D.

— ČIŠTĚNI

KOB1RCO

NEJ LEVNĚJI A NEJLÉPE
na základě bohatých zkušeností
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
v níž bude: úplné vyčištění, odstraněni skvrn,
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování.
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po
škození
* Vyčistění potahů
BUDETE PŘE KVAPEN I NAŠIMI NÍZKÝM I
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
Volejte (Melbourne) tel. 547-5436
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V premiéře evropských soutěží
ČS. FOTBALISTÉ SE STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY

Karel Janovský
Pražská štvanice v tenisovém opojení

BJörn Borg na vše nestačil
Celým sportovním Československem dlouho očeká váné finále B skupiny evropského pásma Davisova
poháru Československo — Švédsko na dvorcích pražské Štvanice skončilo třetí zářijový víkend vítěz
stvím čs. tenistů 3 : 2, kteří se tak probojovali mezi světovou smetánku. V boji o postup do závěrečného
utkání o Salátovou mísu bude jejich soupeřem (na italské půdě) "squadra azzurra". O druhém účastní
ku finálového zápolení Davis Cupu se rozhodne v mezipásmovém střetnutí mezi obhájci trofeje teni
sty USA a Austrálie.
Střetnutí Československo — švédsko, které po tři li” , aby nakonec švédské rivaly “ smetli’’ z kurtu
dny sledovalo vždy vyprodané hlediště pražské Štva pražské Štvanice, zvítězili ještě suverénně 6 : 3,
nice (se 6.500 diváky), dalo za pravdu těm teniso 6 : 4 a 6 : 0, a Československo se ujalo vedení 2 : 1.
vým odborníkům, kteří tvrdili, že čtyřnásobný wimb Cs. tenistům se tedy nabízelo vítězství. A to si ne
ledonský přeborník Švéd Bjdm Borg nebude tento nechali ujít.
krát sám na vítězství družstva Tre Kronor stačit a
Boj mladého Ivana Lendla, který nastoupil v za
že rozhodne vyrovnanost čs. týmu, neboť druhý hráč hajovacím střetnutí třetího dne proti Johannssonovi,
švédského tesisového žebříčku Johannsson se v Pra byl velmi napínavý. Hned v prvním setu jakoby
ze neprosadí. A tudíž, že klíčem ke všemu bude čtyř Lendl zapomněl na své tenisové umění, prohrál se
hra. A tak se také stalo.
soupeřem 8 : 10 a udělal ze zápasu pětihodmový ma
V úvodním střetnutí si Tomáš Šmíd snadno poradil ratón. Nakonec však přece jen po velké bitvě zvítě
s Johannssonem, nad kterým zvítězil 6: 4 , 6 : 3 a zil 8 : 10, 6 : 4, 6 : 4, 4 : 6 a 6 : 1 a o postupu čs.
6 : 2. Bjorn Borg však podle očekávám zdolal junior tenistů do finále o prvenství Evropy bylo rozhodnu
.ského mistra světa Ivana Lendla 6 : 4, 7 : 5 a 6 : 2 to — Československo vedlo 3 : 1. čs. tenistům se zda
a tak stav utkání byl nerozhodný 1 : 1.
řila revanš za prohrané stockholmské finále o Salá
Vše se tedy soustředilo na čtyřhru, ke které na tovou mísu z prosince 1975. Radost diváků nemohl
. stoupili druhý den Tomáš Šmíd se zkušeným Janem pak pokazit ani místní hlasatel, který oznámil, že
Kodešem, zatímco partnerem Bjórna Borga byl Bengt- Bjorn Borg je zraněn a tudíž, že k závěrečné dvouson. V úvodním setu nevypadala čs. dvojice na kur hře nastoupí proti Tomáši Šmídovi náhradník švéd
tě skvěle. Hrála nervózně, nic se jí nedařilo a tak ského daviscupového mužstva Hierquist. Zápas, ve
Skandinávci poměrně rychle zvítězili 6: 2. Šmíd s kterém o nic nešlo, však brzo skončil. Když Heiquist
Kodešem se však hned na počátku druhé sady “ chyt- v prvním setu vedl 5 : 3, zkrečoval mu Šmíd (kvůli
zranění) utkání a tak družstvo Tre Kronor získalo
druhý bod, který nemohl už nic změnit.
čs. tenisté nastoupí v říjnu na římských dvorcích
V 1. čs. fotbalové lize není už ani jedno mužstvo k závěrečnému utkání evropske zóny Davisova pohá
bez prohry. Nejdéle odolávalo mužstvo Lokomotivy ru proti domácím reprezentantům, kteří ve finále A
Košice, v 7. kole však prohrálo na hřišti Škody Plzeň skupiny porazili v Římě družstvo Velké Británie 4 : 1.
1: 2, přesto si udrželo vedoucí postavení v tabulce. Panatta, Barazzutti a Zugarelli jsou v domácím pro
Má jednobodový náskok před nováčkem soutěže a středí favority. Nechrne se však překvapit.
Nejlepší tenisový tým Evropy (Itálie nebo ČSR)
“ černým koněm” 1. ligy Plastikou Nitra a dvou
bodový náskok před pražskou Spartou. Ta v roli fa  bude pak v závěru roku hrát o Salátovou mísu s
vorita porušila tradici derby kdysi velkých rivalů vítězem zápolení Austrálie — USA. Obhájci Davisova
Letně a porazila v 6. kole Slavii 1: 0, v utkáni, poháru porazili nyní ve finále celoamerického pásma
které nebylo valné úrovně. Nejhorší výkony však po tenisty Argentiny 4 : 1 a jsou (John McEnroe, Vitas
dávají fotbalisté Jednoty Trenčín, kteří ze 7 mi Gerulaitis a dvojice Stan Smith — Bob Lutz) i v
strovských zápasů získali pouze jediný bod (skóre utkání s Australany favority.

- - F o t b a lo v á

Evropský podzim bude na mezinárodní sportovní
scéně patřit především kopané. A ačkoli největší
pozornost vyznavačů koženého míče bude upřena k
rozhodujícím utkáním o účast na fotbalovém mistrov
ství Evropy r. 1980 v Itálii, neztratí zřejmě na svém
lesku am jedna ze 3 nejpopulárnějších evropských
fotbalových soutěží klubových celků. To ostatně do
kázaly 19. září premiéry “ Poháru mistrů evropských
zemí’ ’ , soutěže “ držitelů trofejí” i Poháru UEFA,
při kterých viděli diváci na mnoha ze 60 stadiónů
všech koutů Evropy zajímavá a na dramatické mo
menty bohatá zápolení.
Čs. mužstva bojovala se střídavými úspěchy. N ej
lépe si vedla brněnská Zbrojovka, která doma v za
hajovacím utkání Poháru UEFA rozdrtila několika
násobného dánského mistra Esbjerg BK 6 : 0 a je
už téměř jistým postupujícím. Kromě Zbrojovky Brno
vyhráli z čs. mužstev už jen hráči vítěze čs. poháru,
Lokomotivy Košice, kteří podali v Innsbrucku velmi
dobrý výkon. Vítězství 2 : 1 nad domácím Waekerem jim dává naději na postup mezi 16 nejlepších
mužstev soutěže “ držitelů trofejí” .
Čs. mistr Dukla Praha prohrál sice v prvním utká
ní Poháru mistrů evropských zemí v Budapešti s
maďarským přeborníkem Dosza Ujpešť rozhodující
třetí brankou z pokutového kopu 2 ; 3, dělá si však
naději na odvetu na pražské Julisce.
V beznadějné situaci jsou fotbalisté Bohémiáns,
•kteří prohráli doma v 1. utkání Poháru UEFA s FC
Bayem Muenchen 0 ; 2, když hráli bez jakékoli kon
cepce, důrazu, fotbalového vtipu a nápadu i střelby.
Navíc francouzský rozhodčí Michel Vautrot nepískal
na počátku utkání proti FC Bayem Munchen pe
naltu za faul a nakonec uznal Němcům v 72. minutě
Rummunggeovu branku z ofsajdu (na 2: 0) .
Co však myslet o startu moravského Baníku na
hřišti tureckého Ordusporu? Asi málokdo čekal tak
jasnou prohru 0 : 2. Jak dopadne odveta na ostrav
ských Bazálech?

lig a - -

6 : 19).
6. kolo: Dukla Praha — ZŤS Košice 3 : 0, Spartak
Trnava — Dukla Banska Bystrica 3: 2, Zbrojovka
Brno — Baník Ostrava z : 0, Sparta Prasa — Slavia
Praha 1: 0, Inter Bratislava — Slovan Bratislava
0 : 0, Rudá hvězda Cheb — Bohemians 0 : 0, Plasti
ka Nitra — Plzeň 4 : 0 a Lokomotiva Košice — Jed
nota Trenčín 3 : 0.
7. kolo: Trenčín — Dukla Praha 0 : 2, Plzeň —
Lok. Košice 2 : 1, Bohemians — Nitra 2 : 1, Slovan
— Cheb 1 : 0, Slavia — Inter 2 : 1, Banska Bystrica
— Zbrojovka Brno 2 : 1, ZŤS Košice — Trnava 4 : 0
a Ostrava — Sparta 1 : 0.
Tabulka po 7. kole: 1. Lok. Košice 11 bodů, skóre
.15 : 5; 2. Plastika Nitra 10 b., skóre 18 : 9; 3. Sparta
Praha, 4. Ostrava, 5. Bohemians (po 9 b .); 6. Dukla
Praha 8 b.; 7. Slavia, 8. Inter, 9. Trnava, 10. Slo
van (po 7 b.); 11. Zbrojovka Brno, 12. ZŤS Košice,
13. Banska Bystrica, 14. Plzeň (po 6 b.); 15. Cheb
3 b.; 16. Trenčín 1 bod, skóre 6 : 19.
V PRAZE: ČSR — SSSR 4 : 6
Mezinárodní hokejový turnaj o Cenu Rudého práva
v Praze byl i tentokrát sovětsko-čs. záležitostí; Ka
naďané (především), ale i Švédové a Finové dali
. .tentokrát na turnaji přednost hráčům, se kterými
počítají pro olympijské zimní hry v Lake Placid.
A stejně jako před rokem, skončila tato soutěž ví
tězstvím mistrů světa ze Sovětského svazu, kteří ve
„finále zdolali reprezentanty ČSR 6: 4, po třetinách
1: 0, 2 : 4 a 3: 0. Silně omlazené čs. národní muž
stvo udrželo plné dvě třetiny tempo Sovětů; vedlo
ve druhé třetině dokonce 4 : 2 a na počátku třetiny
závěrečné 4. : 3, nakonec však nevydrželo utkání kon
dičně. — Předtím čs.. hokejové národní mužstvo vy
hrálo postupně nad olympijským týmem Kanady
9 : 2, Finy 6 : 4 a Švédy 3: 0.
Konečné pořadí: L SSSR 8 bodů, skóre 23 : 10;
2. ČSR 6 b. (2 2 :1 2 ); 3. Švédsko 2 b. (7 :1 5 ); 4.
Kanada 2 b. (8 : 17); 5. Finsko 2 body, skóre 10 : 16.

Velká cena Itálie rozhodla
JODY SCHECKTER MISTREM SVĚTA
V “ Královském Parku” autodromu v Monze se dru
hou zářijovou neděli jela 50. Velká cena Itálie, kte
rou tu před 200.000 diváky vyhrál 291etý Jihoafričan
Jody Scheokter, jezdec italské automobilky Ferrari,
a stal se zároveň poprvé za své automobilové ka
riéry mistrem světa formule I pro rok 1979. Dese
titisíce Italů mu chtělo na místě blahopřát, málokdo
asi už vzpomněl, že právě před rokem byla Grand
Prix Itálie v Monze “ Velkou cenou tragedie” , velké
havárie, při které přišel o život jeden z nejslavnějších
světových automobilových jezdců Švéd Ronnie Peterson.
Aby triumf Ferrari na okruhu Monzy byl úplný,
obsadil Kanaďan Giiles Villeneuve druhé místo, před
Švýcarem Clayem Regazzonim startujícím na Williamsu. Čtvrté místo patřilo Rakušanu Niki Laudovi
(Brabham), 5. Američanu Mario Andrettimu a 6.
Francouzi Jean-Pierre Jarierovi (Tyrrell).

JIŘ Í SLÁMA MISTREM SVĚTA
Olympijskému vítězi Antonu Tkáčovi se na letoš
ním mistrovství světa v dráhové cyklistice v Amste
rodamu nepodařilo obhájit své světové prvenství ve
sprintu amatérů, když byl předčasně vyřazen a odjel
domů bez medaile. Ani čtyřnásobní mistři světa v
jízdě tandemů Vačkář s Vymazalem nestáli tentokrát
na nejvyšším stupni vítězů, neboť byli v semifinále
poraženi pozdějšími mistry světa Francouzi Cahaxd
— Depine, nakonec si však přece jen vybojovali
alespoň bronzovou medaili. Když se už zdálo, že toto
třetí místo Vačkáře s Vymazalem bude vrcholným
úspěchem Čechoslováků na mistrovství světa v Amste
rodamu, vyhrál (v závěrečný den) 201etý Jiří Sláma
senzačně bodovací závod cyklistů amatérů, když po
razil favorita soutěže Itala Pierangela Bincoletta a
stal se nečekaně mistrem světa. V soutěži světového
šampionátu získal 37 bodů, když jel průměrnou ho
dinovou rychlostí 45,368 metrů (50 km zajel za
1:06:38 hod.).
Nejúspěšnějšími cyklisty na mistrovství světa v
dráhové i silniční cyklistice (mužů i žen) byli zá
sluhou svých profesionálů a žen Holanďané, kteří
získali 6 z celkového počtu 16 titulů mistrů světa.
Druzí byli východní Němci, kteří se zásluhou svých
“ amatérů” mohou pochlubit 4 zlatými medailemi. 2
získal SSSR, po jedné pak: Itálie, Francie, Japon
sko a Československo.

— Dosud největší senzací kvalifikačních bojů o účast
na fotbilovém mistrovství Evropy r. 1980 v Itálii je
vyřazení Maďarska a především SSSR, který pro
hrál nyní v Aténách s Řeckem 0 : 1 a ztratil tak
poslední šanci postoupit do závěrečných bojů nejlep
SVĚTOVÝ A EVROPSKÝ REKORDMAN
ších 8 týmů Evropy. Naopak Řekové jsou už téměř
Ústřední postavou aka Mennea na 200 m. Ty za jistými vítězi, těžko lze věřit, že by je mohli ještě
.
demických her — “ Uní- běhl v “ rozběhu” v novém Finové předstihnout.
versiády’ ’ — ve vysoko evropském
rekordu za
horském,
olympijském 19,96 vt.
(dosud Borzov
HLAS
DOMOVA
vychází
čtrnáctidenně.
Mexico-City byl bezpochy 20.00 vt.), aby mu pak ve
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
by necelých 27 let starý finále stopli světový re
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
italský
sprintér Pietro kord 19,72 vt. Jeho nema
Telefon (03) 428-5980
Mennea, který na 100 m lou zásluhou vyhrála pak
ROČNÍ PŘ E D PLATN É : v Austrálii $ 12.-, do
zlepšil o 6 setin vteřiny italská sprintérská štafe
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
dosavadní evropský rekord ta 4 x 100 m v novém
Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 38.-, Rand 13.- nebo
Rusa Valeriho Borzova, evropském
rekordu za
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
když ,mu stopli 10,01 vt. 38,42 vt.
příplatku sdělíme na požádání obratem.
Ještě úspěšnější byl však
•
-

