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I Dnešní sloupek byl napsán před procesem se šesti
f charfisty, ale nezdá se, že by na něm bylo třeba
mnoho měnit. Průtahy s přípravou procesu a úzkost
livé tajnůstkářství, které proces provázelo, jenom
potvrzují, co další řádky říkají: pražští samozvanci
se bojí pozornosti světa. Soud nad obžalovanými,
kterým žalobci a soudci nesahají ani po kotníky,
monštre proces, ve kterém to, co je v národě nej
horší, soudí, co je v něm nejlepší, má pro nás je
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER diné poselství: musíme znásobit své úsilí!

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ N O VINY

Ročník XXIX.

Melbourne 29. října 1979

Číslo 22

Svobodný svět protestuje

Rozsudky nad charfisty
Cynismus komunistického režimu vynikne tím spíše,
uvědomíme-li si, že
právě v tomto měsíci (11. 10.) se v Československu slavil "Mezinárodní den, so
lidarity s politickými věznil'. Režim je ovšem solidární jen z politických dů
vodů a jen s vězni ve vzdálenýchfzemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky, 'na vlast
nich občanech, kteří se "provinili” tím, že se nenásilně domáhají ps-áv, která
jím podle ústavy a podle slavnostně podepsaných mezinárodních úmluv patří,
se solidarita režimui měří roky žalářů, k nimž "nokonformní" odsuzuje.

Státní bezpečnost zaháji
la rozsáhlou akci proti
čs. obráncům lidských
práv v časných ranních
hodinách 29. května, kdy
provedla domovní prohlíd
ky a zatkla 16 členů Vý
boru na obranu nespra
vedlivě stíhaných, z nichž
10 zůstalo i po dlouhých
výsleších ve vazbě. Ti by
li obviněni z podvracení
republiky, protože vyho
tovovali a rozšiřovali pí
semnosti, které prý pod
rývaly důvěru obyvatel
ČSSR ve státní orgány a
vyvolávaly nepřátelské n á
lady proti socialistickému
■zřízení. Celý Výbor na
obranu nespravedlivě stí
haných je podle režimu
protispolečenskou ilegální
organizací, která spolupra
cuje s americkou výzvěd
nou službou atd. Jakkoli,
prokazovat taková, obvině
ní státní orgány ovšem
nemusejí.

Proti brutálnímu zákro
ku režimu se zvedla na
světě vlna odporu, prote
sty proti zatýkání lidi.
kteří jsou podle hledisek
každého demokratického
zřízení zcela nevinní, se
ozývaly ze všech stran:
protestoval svobodný svět
i disidenti ostatních zemí
komunistického bloku. Vý
sledkem této nečekaně
silné reakce světového ve
řejného mínění byly roz

paky pražského režimu,
které se projevily nejprve
oddalováním procesu se
zatčenými a nabídkou vol
ného odjezdu do ciziny
některým z nich.
Proces začal až 22. říj
na a to jen se, 6 z 10 členů
Výboru, kteří byli od květ
na ve vazbě. Pozornost
světa přiměla pak režim
nejen k tomu, že se soud
ní řízení dělo za zavřený
mi dveřmi, ale i že trvalo

pouhé dva dny. V inten
cích režimu nebylo prota
hovat soudní řízení, pro
dlužovat zájem o něj.
Trestní sazby pro jednot
livé obžalované byly pak
nepochybně
stanoveny
předem, na průběhu soud
ního jednání nezávisely.
Tresty byly přiděleny
takto: 381etý ing. Petr
Uhl 5 let vězení, 431etý
dramatik Václav Havel
4!é roku žaláře ( a dal
ších 18 měsíců z předchá
zejícího trestu, z něhož
byl dříve podmíněně pro
puštěn), 331etý dr. Václav
Benda, mluvčí Charty 77.
4 roky, 42 letý novinář
(Pokračování na str. 2)

61 rokov od doby zrodu
REPUBLIKY

ČESKOSLOVENSKÉ

61 rokov, čo vzpomínáme zrod samostatného štátu Čechov a Slovákov, Repub
liku Československu. Vzpomínáme, že po stáročnej porobe sa naše národy
mohli zaradiť, medzi slobodné národy sveta, ako rovnocenný partneri. S istou
hrdosťou vzpomínáme pritom, že si toto miesto vydobyli vlastnými prostried
kami, vlastným pričinením a vlastným úsilím politickým aj vojenským. Po
vojne sme museli (uvádzam len ako príklad) zaplatiť našim spojencom 4 mi
liardy, ako vojnovú daň, a za výstroj a výzbroj našich légií. Politickým vodcom
prvého odboja sa podarilo presvedčiť Západných spojencov, ktorí si nevedeli
predstaviť Európu bez Rakúsko-Uhorska, ako aj o tom, že sme pripravení
a schopní spravovať si naše veci samostatne, podľa našich potrieb a pro
striedkov.

N o rm alizo van é v z ta h y k c irk v i
V minulém čísle jsme psali o umlčení církve v
Československu (str. 3). Dnes dodáváme zajímavou
podrobnost ke zprávě o zatýkání v řadách katolic
kých laiků.
Dne 10. září přijela k jednomu domu v Olomouci
řada aut s příslušníky SfB, kteří dům obklíčili a
majitele Jana Krumpholce i jeho syna Svatopluka
zalkli, protože v domě zjistili nehlášený tiskací stroj,
V 5 hodin odpoledne pak přijela před dům dvě ná
kladní auta a odvezla zabavené, tajně tištěné publi
kace, mezi nimiž byla encyklika "Redemptcr Homifflas” papeže Jana Pavia, dále jeho dopis kněžím a
kniha o feho životě a cestě do Mexika. Zabaveny
byty těž překiaay knih katolických teologů, které patří
k základ« náboženské literatuře. StB zabavila i saz
ba knih, připravených k tisku, mezi jiným knihu
protestantského filosofa a mluvčího Charty 77 Ladi
slava Hejtíá-nka a knihu o historii katolické církve
v Českosí3Yeoskii, v níž je ostrá kritika pro-režimnich knězi, sdrcie-ných v organizaci Pacem in teris.
Vyhlašovaná “ iKSjmaiizace" vztahů čs. režimu k
církví*® vypadá la k , že ani nejzákladnější nábožen
ské p tó Ä á c e nesmějí být v Československu oficiál
ně tištěny ani dovezeny z ciziny, proto se dějí po
kusy o tisk pokoutní.. A povolené informace? Např.
zpráva o tom, že papež jmenoval 15. záři známého
slovenského kněze, historika a sociologa Msgr. Jo
zefa Tomku arcibiskupem a pověřil ho významnými
funkcemi ve Vatikánu, se do čs. novin vůbec ne
dostala.

Za týmto prvým odbo
jom stál jednotný národ
doma a vcelku jednotný
exil v čele s kompetent
ným a uznávaným vod
com s jeho spolupracov
níkmi, ktorí svojou ne
únavnou prácou, informo
vanosťou a
nadšením
vzbudili rešpekt západ
ných veľmocí, ktorí v na
šom exile našli dobrých a
oddaných spojencov, tak
ako v našich légiách nad
šených vojakov, ktorých,
hlavne ku koncu vojny
potrebovali. Slobodný a
samostatný štát sme si
museli vybojovať. Nikdo
nám ho zadarmo nedal.

stránke, či už národoho
spodárskej, kultúrnej lebo
ideologickej s ktorýmkoľ
vek vyspelým národom
Európy. Dnes, aj po na
cistickej a sovietsko-komunistickej okupácii, Čes
koslovensko ako štát exi
stuje, je medzinárodne
právne uznávané, práve
tak ako sú uznávaní Češi
a Slováci ako národy ži
júce vo svojich etnicky
uznávaných hraniciach a
územiach. O tieto podstat
né skutočnosti sa môže
tretí odboj opierať. Nám
v treťom odboji ide teda
hlavne o to, aby sme slo
bodnému svetu pripomína
li, že náš národ ztratil slo
bodu, a to ani nie tak
vlastnou vinou, ako viacej
ľahkovernou, krátkozra
kou a slabošskou politikou
západných spojencov. I

Dvadsať rokov trvania
Republiky muselo napokon
presvedčiť i tých najza
rytejších n'eprajr.íkov na
šej samostatnosti, že sme
skutočne schopní a spôso
bilí súťažiť po každej (Pokračovanie na str. 2)

ŽALÁŘOVÁNÍ
A CESTY DO CIZINY
Karel Wendt
V Praze se stala divná věc, neboť je divné, když
se československá vláda chová milosrdně. Stalo se
toto:
Vězněný Václav Havel, dramatik a nepoddajná
hybná páka Charty 77, měi ve věznici návštevu.
‘‘Pane Havel” , řekl návštěvník, který přicházel z
ministerstva zahraničních věcí (ačkoliv je dost mož
né, že užil oslovení ‘‘soudruhu’’), ‘‘mám pro vás faj
novou zvěst.’’ I zvěstoval Havlovi, že ho americký
producent Papp zve na rok do Ameriky, aby tam
pracoval na provedení svých her. “Co tomu říkáte,
vězni Havle (nebo možná “soudruhu’’)? My bysme
vás pustili, neb jsme ušlechtilí a navíc, tohle si pa
ne Havel (nebo “soudruhu” ) poslechněte (poslechni),
bysme proti vám (tobě) zastavili soudní řízení. Tak
co, plácneme si?”
Havel si nepláči. K velkému zklamáni zahraničně
politického oficiála ani nezajásal, ani nezačal balit.
Po rozhovoru se svou ženou Olgou učinil rozhodnutí
naprosto nepochopitelné pro masu lidského egocenť
rismu, které prostě nejde na rozum, že se někteří
lidé starají o víc než o vlastní kožich. “Pojedu,”
řekl pánovi z ministerstva, “ale jenom tenkrát, zastavíte-li soudní, řízení také proti ostatním devíti
obžalovaným.”
Divná věc. Vláda, pro niž spravedlnost znamená
svévolný výkon násilné moci, má sílu rozmáznout
Havla jako štěnici, místo toho mu nabízí cestu do
ciziny. Má jak silu. tak dobré důvody všech tota
litních samozvanců naložit násilně i s ostatními
zatčenými Chartisty: místo toho rozpačitě pokašlává
Co způsobuje její váhání?
Nejen vůle a odhodlání malé skupiny statečných
lidí v dosahu její pochybné jurisdikce, ale také hla
sitě projevovaný zájem demokratického světa, o
který se ta vůle a to odhodlání opírá.
Uvedu několik příkladů, které neprošly západním
tiskem, protože v nich není jediné jméno, které by
tomu tisku a jeho čtenářům něco říkalo.
Úplně na opačném konci světa od věznice, ve
které sedí napůl dobrovolně Václav Havel, seděl. v
Sydney u psacího stolu člen administrativního výboru
Labour Party J. R. a přemýšlel. Měl svůj malý
problém. Byl na návštěvě v Československu; našel
tam dobré přátele; chtěl by se tam ještě podívat.
A teď čte v novinách, co tam dělají s obránci lid
ských práv a cítí, že je i jeho povinností nějak
zasáhnout. “Jestli udělám, co bych měl udělat,” uva
žuje, “tak už mě tam asi nepustí, což mě mrzí.
A:e je jasné, že ti pronásledovaní lidé potřebují ně
jakou zdejší akci víc než mou návštěvu’’ (turisté,
prosím, přemýšlejte!). Výsledkem toho uvažování
byla následující resoluce: “Administrativní výbor
Australské Labour Party ve státě NSW bere s účastí
a nepokojem na vědomí úmysl československé vlády
postavit před soud 10 občanů, zúčastněných na Chartě
77. Administrativní výbor proto vyzývá českosloven
skou vládu, aby upustila od takových záměrů a do
přála občanům Československa svobody zaručené
Helsinskou dohodou . . . Výbor se dále usnáší,
aby generální sekretář seznámil s textem této re
soluce československé zastupitelské úřady v Austrá
lii ..
O něco později (19._ 9.) se V australském senátě
rozpředla debata na týž námět, jejím, iniciátorem
byl senátor Liberální strany Missen.
Senátor Missen (Victoria): “Chci dnes upozornit
senát na záležitost, která je velmi důležitá pro všech
ny lidi této země, kteří věří ve svobodu. Mluvím o
připravovaných procesech s československými disi
denty seskupenými kolem C harty. 77 . . . Jedním ze
signatářů Helsinské dohody je Československo, které
však už ukázalo, že zmíněnou dohodu nehodlá do
držovat, a že je připraveno pronásledovat občany.
(Pokračování na str. 2)
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HLAS

DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI

co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI

soudní síně, jak byla man
želka ing. Uhla — jako
nejbližší příbuzná obvině
ného původně připuštěná
k jednání — násilně vyve
dena, protože si chtěla
psát poznámky o provádě
ném řízení, o bezpečnost
ních opatřeních kolem
soudní budovy atd. (Např.
v Praze akreditovaný zá-

štva zahraničí prohlásil, že
proces bude mít velký vliv
r.a poměr americké vlády
k Československu, zástup
ci několika evropských
Karel NEVEČEŘAL
vlád a parlamentů zdůraz
Charles Express Van
nili ve svých protestech,
20 Rainsford Drive,
že proces jasně prokazuje,
Noble Park North,
že československý režim
Victoria
porušuje helsinskou doho
Tel. 795-8714
du. Australský zahraniční
ministr Peacock řekl v
F O N D O BČANSKÉ PO M OCI ,£ parlamentě, že vláda ‘‘ne
Na podporu rodin obránců lidských práv v Česko může souhlasit s tím, aby
slovensku došlo na Hlas domova dalších- $ 598.00,
celkem do 26. 10. $ 1.813.00. Mezi dárci je SVU Syd
ney, která zaslala dalších $ 50.00 a České vysílání
v Sydney $ 20.00. Všem, dárcům jsme zaslali stvr
zenky.
Vedoucí českého vysíláni v Sydney píše v prů
vodním dopise: "Budeme pozorně sledovat zprávu
0 "fondu" v HD a doufat, že se svědomí všech vzbu
dí. Předchází-li názvu našich spolků slovo "Českoslo
venský", nese to i povinnost, když už ne soucit.
1 malá část výtěžku jedné taneční zábavy by mohla
usnadnit výživu 5 dětí vězněného dr. V. Bendy a
ostatních dětí zatčených disidentů, o které se —
sama — stará Kamila Bendová.”
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na základě bohatých zkušeností
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce,
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn,
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování,
desinfekce a odstranění zápachu z koberce.
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv poškození
* Vyčistění potahů
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
Vdejte (Melbourne) tel. 547-5430
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61 ROKOV
(Pokračovanie zo str. 1)
keď náš tretí odboj nemá
vrcholné, jednotné politic
ké vedenie medzinárodne
uznávané a reprezentujúce
všetky smery, a i keď sa
dnes nemôžeme pochváliť
nadšením a spoluprácou
našich ľudí, je tu daná
možnosť pre každého,
jednotlivca i pre rôzne
rady, výbory, kluby, spol
ky, atď. pracovať na na
šom oslobodení aspoň tým,
že môžu pripomínať osud
našich ľudí doma a va
rovať pred podobným osu
dom a nebezpečím ostat
né národy a ich prísluš
níkov dosiaľ ešte slobod
ných. Každý môže, ba po
vedal by som, má priamo
povinnosť, ľudskú povin-

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE

srdečně Vás zve, abyste se zúčastnili
k ukončení letošní fotbalové sezóny

TANEČNÍ ZÁBAVY
KTEROU POŘÁDÁ V SOBOTU 3. LISTOPADU 1979
V SÁLE BOWLING CLUB-U, FITZRO Y ST., ST. KILDA

(vedie nádraží St. Kilda) — Začátek v 8 hodín večer
Účinkuje kapela Denise Farringtoma — Bohatá tombola
Během zábavy budou předány ceny nejlepším hráčům klubu
Vstupné včetně bohaté teplé i studené večeře $ 12.-,
pensisté a studenti | 10,Všechny druhy nápojů k dostání za klubové ceny
Reservování míst: tel. 338-6633 nebo 336-7524 (Košňar),
306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa),

DOMOVA

29. 10. 1979

lidé dobré vůle neměli
právo promluvit, když vi Ž a lá řo v á n í a cesty do ciziny
dí. jak jsou lidská práva
(Pokračování se str. 1)
v zemi bezohledně potla kteří, jednajíce legálně, snaží se pouze zlepšit svou
čována”. Australská vláda 1zem . . . Tito lidé jsou vězněni za něco, co musí
sdílí s celou světovou ve být považováno podle všech měřítek občanské svo
řejností “pocit urážky lid body za legální činy . . . Protestovat v této záležito
sti je naší povinností a, podle mého názoru, také
ské důstojnosti, který pro-i povinností naší vlády . . . ”
ces vyvolal” .
i
Senátor Harradine (Tasmánie): “Chci se připojit
Co má nyní dělat česko k výzvě senátora Missena, aby vláda informovala
slovenský exulant? Cituje československé úřady o přáních vyslovených členy
me z komentáře melboum- tohoto senátu a, doufejme, vlády, aby protesty, které
teď zaznívají ze všech konců světa, nebyly česko
ského deníku:
slovenskou vládou ignorovány a aby tito věznění lidé
“Zkušenosti prokázaly, byli propuštěni, jejich práva uznána a ochraňová
že v době, kdy Sovětský na ..
Senátor Baume (NSW): “ ...2 3 1 československých
svaz a jeho komunističtí
občanů podepsalo v červenci tohoto roku protestní
satelite stupňují tlak na dopisy prezidentu Husákovi. Už to vyžadovalo samo
politické disidenly, mohou o sobě značnou odvahu. Navíc bylo odesláno česko
být kritické hlasy ve svo slovenské vládě tisíce dopisů z celého světa .. . Dom
bodných zemích Západu nívám se, že bychom měli dát na vědomí českoslo
nejlepší obranou svobody. venské vládě, že členové tohoto parlamentu sledují
pozorně zprávy o soudních procesech a o tom, co
Takové hlasy mají být po se děje s těmito lidmi, jejichž jediným zločinem je,
zvednuty nyní po typicky že se staví za práva, která patří jak jim, tak je
fraškovitém procesu se jich spoluobčanům.’’
Senátor Puplick (NSW): “ ...C h c i vyjádřit svůj
šesti disidenty za zavře
nými dveřmi soudu v P ra plný souhlas s názory senátorů Missena, Harradina
a Baumeho, týkajících se stoupenců Charty 77 v Čes
ze.’’
koslovensku . .
Úkolem
českosloven
Jinde? Mimo senát?
Z dopisu liberálního poslance Hodgmana:
. Dě
ských exulantů je snažit
se. aby okolí pozvedlo ny kuji za informace .. . Hodlám v této záležitosti za
kročit v dohledné době v poslanecké sněmovně . .
ní svůj hlas.
Z dopisu ministra zahraničních věcí Peacocka:
. Australská vláda veřejně odsoudila procesy a
žalářování lidí stojících v čele hnutí na ochranu
lidských práv v Československu . . . ”
OD ZRODU
Velmi stručný průřez parlamenti i mimoparlamentnosť, upozorňovat a varo ní činnosti australských: politiků na obranu českoslo
vať pred komunizmom a venských disidentů.
A Australan! mimo politiku?
sovietskou
nadvládou.
L. L. ze Sandgatu v NSW píše: “ . . . V Bulletinu
Aspoň toto, túto maličkost jsem četla o tom, jak hrozně se v Československu
môže každý priniesť pre zachází s Chartisty . . . Chtěla bych nějak pomoci . . .
národ a pre ľudstvo, kto jsou to určitě opravdoví vlastenci . . . Přikládám 3
rého budúcnosť je vážne dolary . . . lituji, že to není v íc . . . jsem v důcho
du . .
ohrozená sovietskym ko
R. W. z queenslandského města MacKay:
. . Po
munizmom.
sílám 50 dolarů na pomoc rodinám politických disi
Pri vzpomínaní na uda dentů v Československu. . . Četla jsem článek v
losti okolo 28. októbra News Weekly a cítím hluboce s politickými vězni,
ať už je pronásleduje levicový nebo pravicový re
1918 zamyslime sa a ve žim . . atd., atd.
nujme aspoň minútku tým
Jiní Australan! poslali a posílají vězněným Chartito úvahám. Verme, že stům balíčky a konsulátu v Sydney nebo na mini
duch národa, ktorý splo sterstvo spravedlnosti v Praze protestní dopisy. A
dil a zrodil našich národ všechny tyto australské protesty (další, jak je vi
dět z dopisu poslance Hodgmana, jsou na cestě) pu
ných velikánov v dávnej tují týmž směrem, kterým proudí projevy rozhořče
minulosti a skutočných ní velkého množství svobodymilovných lidí demokra
hrdinov, ktorí umierali v tického světa.
nacistických a komunistic Proto tedy doma rozpačitě přešlapují satrap >vé.
Proto umazaná pěst. podepřená cizí mocí, váhá rozdrtit
kých väzeniach a na po křehkého člověka, který staví proti totalitní moci
praviskách s poslednou myšlenku, podepřenou silou/ která roste z, vu e k
myšlienkou na národ a oběti. Proto krutí žalářníci nabízejí disidentům “mi
víťazstvo jeho pravdy, ži losrdně” cesty- do ciziny.
Obránci lidských práv uvnitř Československa jsou
je a bude žit pokiaľ bude chráněni
nejen vlastním odhodláním, ale také hla
žit národ sám. Režim ná sitě projevovanou solidaritou ochránců lidských práv
silia, lži a podvodov má mimo Československo, kteří pochopili, že bez ohledu
na místo, všude, kde se bojuje o lidské svobody,
svoj čas spočítaný.
bojuje se také o svobody jejich.
Dr. M. Ferjenčik
Nedávno bylo v tomto sloupku řečeno, že Češi
a Slováci v cizině, ať žijí kdekoliv, nejsou automa
ticky vyřazeni z domácího zápasu. Pokud jednají a
Věříme
myslí jako prodloužení hnutí, které usiluje o demokra
ve vládu zákona.
tizaci Československa, jsou jeho nedílnou a rozhodně
Ta umožňuje svobodu
ne bezvýznamnou částí.
národa i svobodu
Odpovědi leží v starých otázkách. Utíkali jsme,
všech mužů a žen.
abychom jinde pokračovali v klidném a blahobytDemokracie závisí
ném životě, nebo abychom jinde pokračovali v boji?
na osobní disciplině,
Utíkali jsme, abychom splynuli s občany států, kte
respektování zákonu,
rým poloha a jiné šťastné okolnosti daly do vínku
spravedlivém
bezpečí a blahobyt, nebo abychom jinde dále usilo
uplatňování zákonů.
vali o to, aby tytéž věci byly dopřány také náro
dům, z nichž jsme vyšli? Docela jednoduše: jsme
Liberální strana
vystěhovalci anebo exulanti?
Austrálie
Umýt si ruce y umyvadle povzdechem “co já tu
(Viktoriánské
zmůžu” , je známkou planého alibismu. Skutečnost
oddělení)
(Pokračování na str. 3)
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Československá propaganda vysvětluje

Ekonomické problémy
Českoslovenští občané se dovídali až donedávna v odborných i populárních
výkladech, jak bezpečné proti všem "nezdravým7’ vlivům je socialistické ho
spodářství. Až náhlé a velké zdražení některých životních potřeb, které bylo
otevřeně ohlášeno, i stálé skryté zdražování přiměly hospodářské mluvčí re
žimu k pozměněným výkladům ekonomických problémů. Přiměly také k hle
dání důvodů současné hospodářské situace v zemi. Vinu na podstatném zhor
šení nenese ovšem režim, ale především lid, který nedostatečně pracuje,
krade, podvádí . . .
"Vysvětlovači akce" k současné situaci v zemi se zúčastní všechny složky
propagandy. Všimneme si tedy jednoho propagačního zdroje, pražského Svo
bodného slova, listu tzv. nekomunistické strany.

V článku Ekonomika a
ceny vysvětluje jakýsi
ing. J. Krátký 30. října
dlouze funkci cen:
“U nás, oproti někte
rým našim sousedům, se
v povědomí většiny ob
čanů vytvořila nesprávná
představa o všemocnosti
ekonomické síly republiky
a její neotřesitelnosti před
vnějšími či vnitřními vli
vy . . .”
Aniž se zabývá otázkou,
jak se to povědomí vy
tvořilo, píše autor:
“V cenách a nákladech
se projevuje velmi nalé
havě řada problémů eko
nomiky, protože existují
cí ceny působí i v socia
lismu jako míra hodnot,
vyjadřující soulad zdrojů
a potřeb, dynamiku ekono
miky a stav vnějších
vztahů. Ceny však nemají
ani moc ani sílu řešit
příčiny
ekonomických
problémů . . .’’
Dále se zmiňuje o ne
dobrých jevech, které pů
sobí sice pomalu, ale vy
trvale: postupně se snižu
je tempo růstu produkti
vity práce, která V období
1960/65 dosahovala 5.5%,
v letech 1975/77 klesla na
4.0% a nyní je asi 3.5%.

Věříme,
že zlepšení životních
podmínek závisí
na výši produktivity

a efektivnosti služeb
a že těchto základních
věcí lze dosáhnout
jen svobodným a
soutěživým
podnikáním.
Liberální strana
Austrálie
(Viktoriánské
oddělení)

Kromě toho výsledky čs.
vědy a techniky néjsou
na světové úrovni “a tak
jen asi 20 - 25% v naší
výrobě zastoupených obo
rů se pohybuje na světové
úrovni’’. Z toho ovšem vy
plývá nedostatečná mož
nost uplatnění výrobků na
trzích vyspělých zemí ne
bo prodej za ztrátové
ceny.
Autor se dokonce opatr
ně dotýká i delikátního
čs. problému: “Neustále
existuje nekritický tlak na
novou investiční výstavbu
v odvětvích, do kterých i
v minulosti šly značné po
díly z celkových investic
republiky (hutnictví, stro
jírenství), s dalšími náro
ky na pracovní síly, do
vozy techniky a surovin.”
Hutnictví a strojírenství
se ovšem preferuje, proto
že to požaduje Sovětský
svaz, což autor netvrdí,
“Výsledkem těchto fak
torů je pak pokles růstu
národního důchodu, nedo
sahuje se plánované výše
tvorby zdrojů” , což prý
dává hlubší vysvětlení,
proč je třeba využívat i
nástrojů cenové politiky.
“Kde hledat zlepšení to
hoto stavu?”, ptá se autor.
V odpovědi se odvolává
pro jistotu na Husáka a
tvrdí bez patřičné souvi
slosti: “Řešení je jen a
jen v našich rukou” —
pracovat více a lépe,
důkladněji využívat a sbí
rat suroviny atd.
Jiné důvody ekonomic
kých potíží sdělovali pra
covníci ministerstva vnit
ra, Generální prokuratury
a Nejvyššího soudu, kteří
svolali tiskovou konferen
ci, aby referovali o hospo

Cheete strávit svůj volný čas nebo dovolenou
v krásné, horské krajině ?

Koupání, táborák, volejbal — Velké prostory
pro jednotlivé karavany — Sprchy, barbecue
k dispozici v novém autokempinku
B U X tO N

CARAVAN

PARK

Maroondah Hwy. — patník 96 km — Buxton, Vic.
(10 minut od golfového hřiště v Marysville)
Další informace podá:
J. Petráň, tel. (Melb.) 848-5729

dářské kriminalitě v ze
mi. Novináři se dozvědě
li, že největší počet ho
spodářské
kriminality
tvoří rozkrádání majetku
v socialistickém vlastnic
tví. Za první pololetí le
tošního roku bylo zjištěno
2.526 trestných činů, jimiž
byly způsobeny škody té
měř 20 miliónů Kčs. Nej
více trestných činů je na
úseku
potravinářského
průmyslu.. Hlavní důvody
této trestné činnosti? “Ne
odpovědný postoj a pří
stup hospodářských pra
covníků,
nedostatečná
kontrola a lhostejnost”.
Policejní a soudní pracov
níci k tomu sdělili hezký
příklad: OPBH zadal u
stavební firmy opravu
střechy a proplatil za
opravu 640.000 Kčs. Při
pozdější přefakturaci bylo
zjištěno, že byly uskuteč
něny práce v hodnotě
pouhých 30.000 Kčs.
V rámci odhalování ne
gativních jevů v hospo
dářství se Svobodné slovo
zabývá také existujícím
úplatkářstvím a korupcí
(23. 10.):
“Nebezpečnost úplatkář
ství tkví především v tom,
že vzniká dojem, jako by
poskytování úplatků bylo
neoddělitelnou ' součástí
hospodářských
vztahů.
Proti tomuto negativnímu
jevu je třeba bojovat da
leko účinněji než dosud.
Počet odsouzených za tyto
trestné činy a přečiny ne
odpovídá skutečnému vý
skytu této kriminality. Za
hlavní příčinu malého po
dílu odsouzených osob lze
považovat problémy spoje
né s odhalováním této
trestné činnosti. Základ
ním problémem je stále
přežívající tolerantní po
stoj části veřejnosti a
zodpovědných pracovníků
k úplatkářství.. .’’
Že se Československo i
v zdomácnělém úplatkář
ství přizpůsobilo poměrům
v, Sovětském svazu, se
ovšem v novinách napsat
nesmí.

— Po likvidaci samostat
ně hospodařících rolníků,
v zájmu klidu n a vesnici,
umožňoval režim Jednot
ným zemědělským druž
stvům různé výhody, pře
devším daňové, aby sou
časně udělal zemědělskou
práci atraktivnější. Po
stupem času však došlo
i na JZD a od 1. ledna
1975 byla zavedena země
dělská daň. Koncem října
tr. obě sněmovny Fede
rálního shromáždění jed
nomyslně schválily vlád
ní návrh zákona o “úpra
vě sazeb” daně z pozem
ků. Dosavadní sazba po
zemkové daně totiž dosta
tečně nepostihla bohatší
JZD, budou proto “výraz
něji odstupňovány sazby
daně ze zisku, aby lépe
odpovídaly značně dife
rencované úrovni rentabi
lity a plánovaným potře
bám financování repro
dukčního procesu” . Zprá
va o novém zákoně ovšem
ujišťuje, že se jím nemá
“podlamovat
iniciativa
zemědělských organizací
na dosahování lepších ho
spodářských
výsledků,
ale naopak ji vhodně pod
něcuje”. Jak vyšší daň
podnítí iniciativu, zpráva
nevysvětluje. Dále bylo
rozhodnuto, aby i půda k
rekreačním,
zahrádkář
ským nebo jiným účelům
podléhala zemědělské da
ni.
— V Praze zemřel ve vě
ku 69 let hudební sklada
tel Karel Reiner. Byl žá
kem Josefa Suka a A.
Háby a spolupracovníkem
E. Schulhoffa a E. F.
Buriana. V Praze zemřel
ve věku 86 roků akade
mický malíř a grafik
František Podešva. Do
datečně došla zpráva, že
17. září zemřel v Praze
ve věku 71 let hudební
skladatel Miloslav Kabeláč.
— Počet obyvatel Chvale
tic v pardubickém okrese
po výstavbě elektrárny
podstatně vzrostl, takže
bude tato obec povýšena
na město.
— Podnik Západočeské
uhelné doly má raritu: u

obce Přívětice na Radnicku těží černé uhlí povrcho
vým způsobem a to v lo
mu Ovčín.
— Rozlohou největším
okresem v českých zemích
je Šumpersko. Měří 1948
km2 a představuje 17.6%
rozlohy Severomoravského'
kraje. Polovinu okresu
tvoří lesní porosty.
— Koncem října přiletěla
do Československa druhá
skupina Laosanů — 100
mladých lidí — na škole
ní. Odjeli nejprve do ja
zykových středisk v Čes
kých Velenicích, Dubu a
Veselíčku, kde se budou
učit základům češtiny.
— V kožešnickém - druž
stvu v Celetné ulici v P ra
ze odcizil neznámý pacha
tel 165 kusů nutriových
kožešin a 10 kožešinových
čepic.
— Jako obvykle lid “osla
vil prací” 28. říjen, vý
ročí založení republiky
1918, znárodnění 1945 a federalizace státu 1968 —
konaly se Směny Národní
fronty.
— Ke dni Dušiček hlásila
hrdě Ostrava: “Posto le
tech poprvé a už navždyc
ky zůstal bývalý ústřední
ostravský hřbitov bez ky
tic, věnců a světýlek, pro
tože už zmizely náhrobky
a urnové háje a také bu
dova prvého krematória i
jeho vstupní brána. Na
místě zůstal jen pečlivě
obedněný památník oběti
fašismu se jmény všech
káznic a koncentračních
táborů, ve kterých nalezli
za války smutný konec
ostravští občané. Bývalý
hřbitov přiléhající ke Gott
waldově třídě právě v mí
stech, kde se plánuje do
stavba nového centra kraj
ské metropole, se promě
ňuje v oddechový prostor.
Na opačné straně parku
vyroste nový sportovní
komplex.”
— V roce 1972 pracovalo
v Praze přes 680.000 osob.
v r. 1978 přes 740.000
osob. Počet pracovních
úrazů se poměrně zmen
šil, ale jejich závažnost
se zvýšila: v r. 1972 při
padlo na jeden pracovní

úraz průměrně 21.8 dne
pracovní neschopnosti, v
r. 1978 už více než 24 dní.
V loňském roce došlo v
Praze k 18.703 lehkých, 60
těžkých a 48 smrtelných
pracovních úrazů.
— Novým velvyslancem v
Severní Koreji se stal Jo
sef Hadrávek, který vy
střídá M. Macúcha.
— V prvním pololetí tr.
bylo zaznamenáno 147
trestných činů pašování,
79 spekulace a 39. devizo
vých trestných činů.
— Jaksi v rámci rozpou
tané mírové propagandy
se konala v brdských le
sích koncem října “nej
větší branná akce praž
ské pionýrské organiza
ce” . Zúčastnilo se jí 109
pionýrských kolektivů.
— Cenu Martina Benky
převzaíi v Bratislavě:
Lea Mrázová za malířská
díla “vytvořená v inten
cích socialistického rea
lismu” a výtvarný teoretik
Ľudovít Petránský za dí
la z oblasti teorie, kriti
ky a historie slovenského
výtvarného umění.
— Na Vysoké škole eko
nomické v Praze je za
psáno 12.000 studentů, z
toho skoro 1.800 v prvním
roce.
— Při výkopu základů pro
stavbu kina v Kroměříži
byl objeven historický po
klad: bronzové sekyrky a
srpy staré asi 3.000 let.
— V říjnu se konaly sjez
dy sdružení katolických
duchovních Pacem in terris v českých zemích i na
Slovensku. Předseda čes
kého výboru, kapitulní vi
kář v Litoměřicích J.
Hendrich, ujistil předsedu
vlády ČSR J. Korčáka, že
“sdružení povede duchov
ní a jejich prostřednic
tvím věřící k aktivní úča
sti na budování naší so
cialistické vlasti a její
mírové politiky ve světě” .
Rovněž bratislavský sjezd,
kterého se zúčastnilo 230
slovenských duchovních a
hostů a který zvolil za
předsedu na další 4 roky
kanovníka G. Navrátila,
ujistil vládu SSR věrností
a spoluprací.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE

srdečně zve Vás. i Vaše přátele na
MAŠKARNÍ

PLES

SOKOLSKÉ ŠIBŘINK Y
které pořádá v sobotu 17. listopadu 1979 od 7.30 hodin večer

v Československém sokolském národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
K tanci hraje sokolská kapela “Vrabčápi”
RÁZ: “LETEM SVĚTEM” — VOLBA NEJHEZČÍ MASKY
Likérová licence (BYO)
Vstupné včetně večeře $ 10.-, masky, studenti a pensisté $ 8.Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně), 848-5729 (Petráň),
26-5618 (Vozábal)
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Zívajíc! výšiny
J iří Sýkora

L IS T O P A D

1979

Jarka Vlčková

Kuma Alexandra Zmověva má název, který je
slovní hříčkou. V ruském originále se kniha jmenuje
“Síjajůščije yvsotý” , česky tedy "Zářivé výšiny“ .
Autor změnil pouze jedno písmenko, aby vznikl titul
■‘Zijajůščije vysotý” — čili “Zívající výšiny”. Sati
rický román "Zívající výšiny” ruského spisovate
le v exaii --uexanara Zmověva se stal literární sen
zací posledních let. Poprvé vyšel r. 1976 ve Švý
carsku.
Alexandr Zinověv byl profesorem filozofie na
Moskevské univerzitě, ale po vydání knihy byl zba
ven všech titulů a byl vyloučen z komunistické stra
ny. V r. 1978 dostal výjezdní povolení k jednoročImmu pobytu v Západním Německu; přednášel na
ur.iverz.íě v Mnichově. Sovětské úřady jej v té době
zbavily sovětského občanství, a tak profesor filo
zofie a spisovatel Alexandr Zinověv zůstal v Mni
chově. Jeho kniha “Zívající výšiny” byla mezitím
přeložena do dvanácti jazyků. Americké vydání si
vysloužilo neobyčejný zájem kritiků, kteří ve shodě
se stými zahraničními kolegy tvrdí, že Zinověvovův
román patří mezi nejlepší knihy, jaké byly kdy na
psány. Kritik listu New York Times John Bayley
v nedělní literární příloze srovnává Zmověva s Joaatfaanem Swiftem, Voltairem a Georgem Orwellem.
Zinověvova kniha snese srovnání i s Haškovým Švej
kem, protože tak jako Haškova satira ani Zinově
vova kniha není založena na pevném ději, ale na
prostředí, v němž se odehrává.
Děj je posazen do země, jejíž název je opět slovní
hříčkou. Autor sestrojil název z ruského jména “Ivan”
a ruského vulgárního výrazu pro pohlavní styk. Tak
vznikla země “Ihansko” . Do této země, jak píše Zi
nověv, je velmi obtížné se dostat, ale ještě obtíž
nější je v ní žít. Země Ibansko je utlačována vlá
dou, která se řídí světovým názorem zvaným ibanismus. Všechny postavy mají společné příjmení —
Ibanov —, ale pro rozlišení jim autor dal různé
přezdívky, čtenář pozná mnohé osobnosti sovětské
ho kulturního a politického života. Vládce Ibanska
je prostě “Boss” , čili Stalin, který na jednom mí
stě Zinivěvova románu umírá, když se zadusí vlast
ním citátem. Postava s přezdívkou “Vepř” je po
chopitelně Chruščov. Za přezdívkou “Pravdomluv”
poznáváme spisovatele Solženicyna. Zinověv uvede
Pravdomluva na scénu v době vlády Vepře. Pravdomluv naruší ospalou netečnost ibánské společno
sti nečekanou otázkou; Kdo račte být?
Zinověvova kniha “Zívající výšiny” je komickou
pohádkou nemilosrdně zesměšňující sovětskou spo
lečnost. Bere si na mušku vše, od rozšířeného úplat
kářství přes nespravedlnosti páchané tajnou policií
až po hrozné prostředí sovětských koncentračních
táborů. Román je zhodnocením historických sil, kte
ré vedly ke vzniku sovětské společnosti. Je vědec
kým pokusem o definici abstraktních zákonů spo
lečenského chování kdekoli, ale především v Sovět
ském svazu.
Zinověv píše o tragických postávách umělců v So
větském svazu, kde talent, inspirace a originalita
jsou podezřelé a nežádoucí, zatímco průměr, ne
schopnost a konformita jsou oficiálně odměňovány
tituly a materiálními výhodami včetně cest do za
hraničí.

• Patent a zrušení nevolnictví z 1. 11. 1781 neméi
byt vrcholný na činem joíesmské reformní pontiKy v
poměrech venkovského- lidu. S otázkou nevouucké zá
vislosti byla spjata i otázka robotní. Obecně vládla
robota dál podie ustanovení robotního patentu z r.
1/75. Teprve radikální řešení reformní politiky Josefa,
li. umožnilo, aby se skoncovalo i s touto nejnenáviděnější formou feudálního vykořisťování poddané
ho lidu. Josef II. přikročil k řešení této otázky vy
dáním patentu o tzv. reformě berní a urbaiíáisá,
která vstoupila v platnost 1. listopadu 1789 s prechodnou jednoroční lhůtou, ve které měli poddaní
ještě robotovat, ale z mzdu. Od. 1. 11. 1790 m äa již
fungovat neomezeně.
<§ 1. 11. 1829 otevřel Gašpar Belopotocký v Liptov
ském sv. Mikuláši Slovenskou výpůjční knihovnu,
kterou tam založil.
• 1. 11. 1899 se v Sázavě narodil český herec Oto
mar Korbeiář, žák profesora J. Hurta na pražské'
konservatoři. Po působení v Olomouci a Pizzu se stal
čienem pražských divadel. V souboru Vinohradského
divadla vytvořil nezapomenutelnou postava Caesara
ve hře G. B. Shawa a to po boku M. Glázrové v roii
Kleopatry. Korbeiář se stal i výraznou postavou
českého filmu. Vzpomeňme jen na filmy: Třetí ro
ta, Grandhotel Nevada, Lucerna, Tulák Macoun,
Advokát chudých, To byl český muzikant. Naposledy
hrál v Nuslích v roli učitele Vojtěchavskélio v Poměnkách Fr. Kmocha.
• 1. 11. 1919 zemřel slovenský architekt Blažej Bulla.
Pro výstavu slovenských výšivek v Turčauském sv.
Martině roku 1887 zkonstruoval dřevěný přístavek
ve slohu lidových staveb, postavil martinský Národní
dům a v blízkém okolí několik kostelů. Zdramatisoval a zhudebnil Hviezdoslavovu Hájnikovu ženu, slo
žil pochod slovenských sokolů z USA.
• Profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslový v
Praze, malíř a grafik František Muzika zemřel 1.
11. 1974. Jeho umělecké počátky jsou spojeny s Devětsilem, jehož byl posledním žijícím členem. Malíř
silného intelektu, s osobními filosofickými sklony a
hlubokým zájmem o matematiku, zanechal po sobě
dílo, jež přesahuje hranice jeho rodné země. Roz
pětí jeho talentu poznáváme z jeho scénických vý
prav činoher i z jeho děl grafických, jež ovlivnily
dnešní podobu české knihy.
• Český lékař Karel Slavoj Ameriing věnoval své
síly české pedagogice. Byl první Preslúv asistent,
založil Spolek fysiokratů a výchovný ústav Budeč.
Jeho duch se pohyboval ve vysokých idealistických
a utopistických polohách, ale pro praktickou, zvláště
politickou organisátorskou činnost neměl zřejmě ani
dost talentu, ani odvahy. Býval tajemníkem hraběte
Kašpara Šternberka, jemuž spravoval jeho sbírky,
ucházel se bez úspěchu o profesuru české řeči na
universitě. Začal vydávat popularisujíeí časopis Promyslný Posel, který neuspěl právě tak jako pojed
nání Člověk velká pohádka, jež se stalo populární
tím, že na ně F. J. Rubeš napsal parodii člověk
malá pohádka. Ucházel se o ruku spisovatelky Bohu
slavy Rajské, ta se však provdala za básníka F.
L. Čelakovského,. Už při prvních lidovýchovných pra
cích K. S. Amerlinga napsal Karel Vinařický: “Staví
babylonskou věž k novému zmatení jazyka” , neboť
jeho práce vynikaly tím, že byly psány češtinou pro
stému člověku nesrozumitelnou. Ačkoliv nám je zná
mo, že byl obdařen genialitou, všechny jeho podniky
ztroskotaly proto, že postrádal smyslu pro skutečnost.
K. S. Ameriing zemřel 2. 11. 1884 a je pohrben na
budečském hřbitově, v místech, kde stávalo hra
diště, na němž podle pověstí sídlival Krok se svý
mi třemi dcerami, a kde bývala první česká škola.
• 2. 11. 1884 se narodil sochař a grafik Karel Gab
riel.
• Karel IV. uzavřel 10. 2. 1364 v Brně dědickou
smlouvu “mezi korunou Českou se strany jedné, a
vojvodami Rakouskými se strany druhé” , která byla
jeho synem Václavem IV. pozměněna smlouvou no
vou, jež byla uzavřena 3. listopadu 1404 v Budějovi
cích. Touto smlouvou, uzavřenou s Vilémem “vo.i-;
vodou Rakouským’’, se potvrzovaly předešlé dědické j
(Pokračování ne štvaně 6)
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“Jedině po rozhovoru s bláznem,” říká Mluvka,
jedna z postav Zinověvovy knihy, “jsem pochopil,
proč je pro nás snadnější postavit nukleárni reaktor
než obchod s bramborami, proč je pro nás lehčí
vyškolit deset tisíc odborníků na pěstování brambor
než dát dohromady deset chlápků, kteří vědí, jak
skutečně vypadá opravdová brambora.”
Západní čtenáři, které Solženicyn seznámil s pek
lem sovětských koncentračních táborů, jsou díky
Zinověvovi svědky jiného pekla: pekla nekonečné a
ubíjející nudy, pekla systému, který systematicky
potlačuje vše, co má nějakou hodnotu a vlastní
charakter.
Zinověv paroduje sovětský úřední jazyk a vlaste
neckou pseudopoezii včetně sovětské hymny. Snaží
se také vysvětlit, jak mohla taková společnost vů
bec vzniknout. Jeho pohled na člověka jako na po
litického tvora je pesimistický. Absurdní logikou
dochází k tvrzení, že normální lidé jsou jedině ta
koví, jako byl Stalin. Vládnoucí elita není podle
autorova názoru vina tím, že lid ztratil svobodu.
Lidé sami vytvořili podmínky k tomu, aby vznikl
opresivní režim, říká autor a poukazuje na to, že
lidé například vstupují dobrovolně do komunistické
strany, která je v knize pojmenována “bratrství” .
Vinu nese také liberální inteligence, jejíž představi
telé, jak Zinověv píše, si hrají na disidenty pouze
do té míry, aby to neohrozilo jejich kariéry. A vinu
mají konečně podle Zinověva také zahraniční ná
vštěvníci a novináři, kteří sice přijíždějí do země
Ibansko s dobrým úmyslem, ale nikdy neprohlédnou
fasádu, za kterou se skrývá pravá tvář tyranie.
Zinověv nepředkládá žádné řešení. Pro začátek
navrhuje pouze tolik, aby lidé mluvili pravdu a
zbavili společnost veškeré přetvářky. Píše doslova:
“Boj o pravdu je nej důležitější bitvou, jakou může
společnost vést. Vývoj společnosti bude s hlediska
humanity určen tím, jak mnoho pravdy povolí a
umožní. To je první jednoduchý krok. Začnou-li li
dé mluvit pravdu, nastane pokrok i v ostatních
oblastech života. Začít se však musí s pravdou.”
Jedete

do

Melbourne?

Pohodlné ubytování v centru města za mírné ceny j
MOTEL — P R IV. HOTEL

S P E N C E R
44 Spencer Si.( Melboume-City

(naproti nádraží) — Tel. (03) 62-6991
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev,
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
$ 20.- za 1 osobu, $ 23.- za 2 osoby
Rodinné pokoje s kuchyní
Hotel: $ 7.50 — $ 10,Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předloženi tohoto inzerátu poskytneme
na všechny ceny 18% slevu
Vedoucí; Jiří Soukup

pražské šu n k y, do m ácí já tro vé

k n e d l ič k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY
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KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. lid.
KOPECKÝ SMAUG00DS Pty. Ltd.
3 2 6 Hiqh Street, Kew, V it

Tel. 8 6 f7 1 7 8

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd., zastávka č. 38
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B Y T C l N E B Ý T , ALEBO B IT Cl N E B IT Z
Sé »
£mtw&f m a pomerne maíé nárocy, ktoré majú viac spoločného po stránke kultúry, histó■ M&, Jeey&a a tomperameniu, než mnoho iných suseouv vo vei'kej spoločnosti národov našej planéty.
'Jp aä n a m a t lé sfce rsE e vi sa zatiaľ nepodarilo ani jeden z týchto dvoch národov úspešne obviniť z nespraM tlM fih a äÉait^i sta iný národ, z toho teda logicky vyplyva, že tieto dva národy tiež nikdy neviedli
« ■ > s e b c a . Nestrannému pozorovateľovi z inej p.uhety, či galaxie, by sa zdalo, že vzhľadom
H M iB ia rv tro s p o lo č n ý c h menovate/ov, tieto dva -.á ro d y su v ideálnej pozícii vytvoriť symbiózu, teda
p n a a E fs fc e spaŇ užxiie, prospešné obom. Nie je bez dôvodu, prečo tu uvádzame parabolu kozmonauta z
ä iýrib svetov: vzdialenosť, ako je známe, rozširuje perspektívou zvyčajne rastie i objektivita. To však
| * m i w fy z a c s o m svete a prírodné zákony, akokoľvek logické a racionálne, často zlyhávajú tam, kde
s a ém ravnice zamiešajú ľudské vášne a city.
<eď k na n do redakcie prišiel príspevok Dr. Kvet ku, ktorý v podstate reprodukuje text jeho referátu,
fX to ť s e aéJno na zasadaní zastupiteľstva Rady slobodného Československa dňa 29. septembra 1979 v
farsare, mali sme zmiešané pocity. Dr. Kvetko zastáva radu funkcií v exilových organizáciách a je
t- pecprecsedr výkonného výboru Rady slobodného československá. Jeho referát pojednáva o Česko —
sa»*er->xycn vzťahoch a my, exulanti, emigranti, ekonomickí, politickí a dobrodružní uprchlici, súc
prislisziikmi jých spomínaných dvoch malých národov, sme tu v Austrálii dosť ďaleko na to, aby sme
nala realistickú perspektívu a pritom dostatočné pochopenie pre kultúrne pozadie a ekonomické danosti,
afey sme mohli významne prispieť k jeho pokusu o riešenie problematiky súžitia našich národov.
H a la by nám byť jasné, že teraz, ako mnohokrát v minulosti, je na nás zvonku uplatňovaná dobre
zesäma a osvedčená metóda "divíde ef impera", alebo rozdeľuj a panuj. Je nám tiež jasné, že otázky
sÄ3fi.a môžu byť otázkami existencie. Jedno se však nedá predvídať: zvíťazia vášne nad rozumom?
Ak by to nebola tak smrteľne vážna tématika, mohli by sme začat stávky: pobijeme sa alebo nie? Ale
bo srne už tak ľahostajní, že tento príspevok prejde bez povšimnutia? Naša redakcia dúfa, že nie.
Ak sa nám podarí len to, že úspešne vyriešime tento problém v prostredí našich spolkov a organizácií,
snáď to raz bude slúžiť ako vzor.
Príspevok Dr. Kvetku uverejňujeme v dvoch častiach na pokračovanie.

O súčasnom stave

Česko - slovenských vzťahov
Dr. Martin Kvetko, New York

Pre exil nemôže byť otázka Česko — slovenských
vzťahov nedôležitá. To aj preto, že v tejto otázke
väzí podľa môjho názoru základ československej
štátnosti a jej budúcnosti.
A každá analýza týchto] vzťahov musí teraz vy
chádzať z konštatovania, že od r. 1938 je Českoslo
vensko socialistickou federáciou. Jedným z formál
nych znakov tohoto stavu je existencia troch vlád:
federálnej, českej a slovenskej, a troch zákonodar
ných zborov. Federálny parlament pozostáva z dvoch
komôr, takzvanej Snemovne ľudu, ktorá má 200 po
slancov, volených na základe proporcionálneho kľú
ča, a takzvanej Snemovne národov, kde zastúpenie
je paritné, teda obidva národy majú po 75 senátorov.
Nemyslím, že by som mal v tejto súvislosti pouká
zať na kompetenciu jednotlivých komôr, alebo na
otázku mocenského postavenia národnostných zlo
žiek v senáte, teda na otázku možného prehlasova
nia, alebo vetovania jednej národnostnej skupiny
druhou. To považujem za druhoradú otázku, pretože
nejde v podstate o skutočnú demokratickú federá
ciu, ktorej najvyšším štátnym orgánom by bol fe
derálny, nezávislý parlament. V československej
socialistickej federácií, ako v každej takzvanej so
cialistickej federácii, parlament nie je rozhodujú
cim orgánom, a uznáša sa len o tom. čo už bolo roz
hodnuté v iných orgánoch, v prvom rade v politbyre.
Federácia, i keď len formálna, predstavuje optic
kú kulisu a je z toho dôvodu dôležitým východisko
vým bodom pre našu analýzu vnútropolitických vzťa
hov medzi našimi národmi. Prvá otázka, ktorá sa v
tejto súvislosti vyskytne je, či má exil toto federálne
rekonštruktovanie nášho štátu brať na vedomie, ale
bo nie. Známe sú výhrady a tézy, že exil túto štruk
túru nemá brať na vedomie, pretože je to len dielo

ZLOBÍ
VÁS
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

OČI ?

OPT A

© P T O
Capitol House, 113 Swanston Sf.,

Melbourne (vedie kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim príbuzným i bez lékařského predpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

komunistov. Už pri niekoľkých iných príležitostiach
som tento názor vyvracal a dôvodil, že my síce
nesúhlasíme so socialistickou, federáciou a jej me
chanizmom, ale že súhlasíme s princípom federácie
ako takým a to jednoducho preto, že vývoj politic
kých a kultúrnych snáh našich národov dospel k
tomu, že len federácia môže byť základňou nášho
štátneho života aj v demokratických podmienkach.
Niektorí slovenskí exulanti idú dokonca tak ďaleko,
že volajú po konfederácii. Federálnu konštrukciu štá
tu formálne previedlo síce komunistické vedenie, ale
previedlo ju aspoň zo slovenskej strany s úplným
súhlasom najširších vrstiev slovenského ľudu. A to
nás aj; v exile zaväzuje, ako nás zaväzuje všetko
to. čo sa v komunistickom režime prejavuje ako spon
tánna vola ľudu.
Napriek konštatovaniu, že federálna zásada je je
diným prmcípcm na -ktorom môžeme svoju demokra
tickú štátnosť vybudovať a udržať, dostávame sa
do určitého paradoxu. Je nám všetkým známe, že
od vytvorenia federácie sa vzťahy medzi našimi ná
rodmi neskonsolidovali, lež naopak, znova povážlivo
rozjatrili. Všeobecne sa traduje, že v českom ná
rodnom prostredí je nespokojnosť, s týmto stavom
vecí a je pozorovateľná určitá nenávisť k sloven
skému národu. Najprv sme boli podrobení tzv. sta
linskému prístupu k národnostným problémom, ktorý
mal definitivne vyriešiť všetky otázky národnostného
súžitia, teraz je to zase socialistická federácia. A
predsa realita je iná — hlásanie propagandy režimu,
že vraj federácia upravila trvale a k spokojnosti
oboch národov ich vzájomný vzťah, neodpovedá sku
točnosti.
Prečo prišlo k tomuto zhoršeniu vzťahov medzi
našimi národmi a ako to hodnotíme? Čo môžeme
proti tomu robiť? To sú otázky; na ktoré musíme
hľadať odpoveď.
Príčiny treba hľadať priamo pri vzniku federácie,
ktorá bola prevedená po invázii, teda už za okupá
cie našej vlasti. V tom čase vznikli odlišné mienky,
č Oj bolo za daného stavu prvoradé a čo podradnej
dôležitosti. V Prahe sa za liberalizácie nastolila otáz
ka obnovy našej nezávislosti a uvoľnenia z kontroly
Moskvy. Nemôže byť, sporu o tom, že to bol iste
ten najdôležitejší problém, nastolený liberalizáciou.
Ale na Slovensku bola iná mienka. Tam sa za najdô
ležitejšiu považovala otázka demokratizácie na ná
rodnej platforme, to znamená na úprave postavenia
Slovenska v rámci republiky. Liberalizácia si v čes
kých krajinách dala do vena heslo: demokratizácia,
rehabilitácia a federácia; na Slovensku upravili toto
heslo takto: federalizácia, demokratizácia a rehabili
tácia. Za takto upraveným heslom stálo skutočne
celé Slovensko. Sám som sa pozastatdl v údive, ako
sa podarilo Husákovi strhnúť takmer celé Slovensko
(Pokračovanie na str. 6)
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BLAHOPŘEJTE
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU

svým přátelům, známym, všem krajanům
PROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA

V předvánočním dvojčísle, které vyjde 17.
prosince 1979, můžeme uveřejnit Vaše jméno a
adresu (nebo adresu Vaší firmy) pod společné
přání (za poplatek S 2.00), nebo uveřejníme
Vaše individuální blahopřání s textem, který
dodáte a v úpravě (velikosti), kterou si určíte,
za poplatek např. S 5.-. S 10.-, S 20.-, $ 50.-, $ 100.-.
Své příkazy zašlete co nejdříve, nejpozději tak,
aby nám došly do 12. prosince t. r.

CESTA DO NOCI
Jaroslav Hutka

Je mi úzko nad křehkostí života, nad pomíjivosti
dnů, nad prachem, ze kterého jsme vykročili a do
kterého se bez odvolání vracíme. Život je riziko a
když jde do tuhého, míváme jen sami sebe ku po
moci a nebývá to často pomoc spolehlivá. Nevím
jestli samota je poznání a nebo jen chvilkové oslep
nutí. Je však úleva vrátit se mezi lidi a zjistit, že
jsou, že; jsou mi blízcí, že život je nepříliš dlouhé,
ale přece jen báječné setkám s něčím tak závratné
krásným, jako jsou lidské bytosti. Blaze těm. kte
rým se daří vracet do dne, blaze těm, kteří se umí
vracet do života. A úzko je člověku nad těmi. kteří
se už z noci osamění nevrátili.
Je to pár dní. Před polednem přišla návštěva z
Cecn. Chiapec, který dva roky šetřil, aby mohl za
dvacet úředně povolených dnů objet celou Evropu.
Spai po parcích a nádražích, jedl konzervy, nej
chudší mezi chudými, chtěl se obohatit o poznání
několika evropských měst a podívat se, on nesvo
bodný, jak bezstarostně vypadají lidé svobodni.
“Jak se ti líbilo v Americe?’’ ptal se hladově a
hladový, nevyspalý a ztrápený, na konci sve cesty
i svých sil. Já začal zmateně cosi vyprávět a ne
měl jsem svědomí mu říci, že právě v těch oněch
se na mne deset měsíců v novem světě nějak se
sypalo, že se dusím otázkami, odkud jsem, kde jsem
a kam jdu. Třicet prožitých let se mi vynořovalo
jako nenapravitelné příkoří a zdálo se mi, že roze
znávám českou historii jako zatuchlý nacionálni ba
zar, který to všechno způsobil. Noc dolehla na duši
a dávala ovoce tak typické pro gheto: touhu ublížit
všemu nejbližšímu, stejně postiženému.
“Víš, že je Lilian mrtvá? Pustila si začátkem
července plyn. Byl jsem na jejím pohřbu,’’ povídal
chlapec. Musel jsem si ještě jednou jeho slova zopa
kovat, abych pochopil jejich skutečný dosah. Bože!
-

00-

“ Chtějí mě vyhodit ze školy kvůli tvému předsta
vení,“' říkala mi Lilian Laňdová koncem roku 1977
v Malostranské kavárně.
“Jak to? Je to rok stará záležitost a organizoval
to váš školní výbor mládeže, ne ty,’’ odpověděl jsem
prekvapene.
“Oni myslej. že seš zavřenej. Taky jsem byla na
výslechu.’’
“Ptali se na mě?”
“Ne. Nevědí, že se známe. Ptali se na Tomina a
na jeho přednášky o řecké filozofii.’’
“Jak vědí, že tam chodíš?“
“Čekali jednou před Tominovým bytem a všechny
legitimovali.”
“Tak to tě chtěj vyhodit kvůli těm přednáškám."
“Ale na výboru SSM i na škole říkali, že je to
kvůli tobě.“
“To je jen záminka. Jelikož jsi řekla na policii,
že na Tomina budeš chodit dál, že je to tvoje právo
a že jim do toho nic není, tak se naštvali a snaží
se tě potrestat. Oznámili centrální svazácké organi
zaci, že jsi politicky nespolehlivá a dali úkol míst
ní organizaci. Těm se zdálo nejsnadnější tě přidat
k mému předpokládanému odsouzení.’’
“Ti, co mě vyslýchali, mi nechali telefonní čäsla.
že jim mám zavolat, až si všechno rozmyslím.""
“No vidíš. Budou po tobě chtít, abys přestala T
í
Tominovi chodit, abys podepsala protokol, že fa iá
mládež a že pobuřuje a za to ti na oplátka ps*®hou s tvými problémy ve škole."
“To v žádném případě! To ať mě ra d a xytomĚĚS!?“Já ti příliš pomoci nemohu, sám jsem teď nesSjž"
stíhán. Nanejvýš o tom mohu napsat fejetac. Tfe je
jediná spolehlivá komunikace s paBcfi a ritáľ —
mít výsledek, že se to oni pokusí celé mazat
(Pokračování na straně S>
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Česko - slovenské vztahy
(Pokračovanie zo str. 5)
za týmto heslom, akoby Slováci nemali vôbec pred
(Pokračovaní se strany íj
stavu, čo takzvaná socialistická federácia v skutoč
smlouvy, s tou však změnou, že když by rod Rakous nosti znamená. Ale na tom nemožno už nič zmeniť.
ky po meči vymřel, mají jeho země připaanouu Faktom ostáva, že sa liberalizačný proces na Slo
krán Václavovi a jeho oracrancúm Joštovi a Proko vensku uberal odlišnými cestami ako v Čechách.
povi, markrabím moravským, nebo jejich dědicům.
Z tohoto potom vznikla v Prahe mienka, že Sloven
• 3. il. lbžs zemřel v mcomeřiCicn preuni česity sko nepostáno dôležitosť postavenia v akom sa na
chádzal československý štát a že sa zachovalo prí
nudeonl skladatel u . scoieu Sixt z Lerchenfeisu.
• Kdybychom hieaali výtvarné duo, jež py preasta- liš egoisticky. Z českej strany sa dôvodilo a ešte
vovaio česky romantismus předbřeznové dony, stěží stále sa tvrdí, že na rekonštrukciu štátu bolo dosť
Dychom našli obraz po všech stránkách vystižnější času neskoršie a že v r. 1968 spoločnou a prvoradou
a vymiuvnější než KoKorin od Antonína Mánesa, l i  úlohou bolo zachrániť štátnu nezávislost. A ked’ po
chá Praha jeho let byla Prahou Dobrovského, Jung- tom prišlo k rekonštrukcii straníckych a vládnych
mannovou, Celakovskěho a Hankovou. Patřil ke ge orgánov, slovenský podiel sa zdal českému národu
neraci obrozenských umělců a vědců, kteří vyvíjen neúmerne veľký, čo ešte viac podráždilo českú stra
obdivuhodnou energii ve veimi skrovných a obtížných nu proti Slovákom.
Čo podľa tvrdenia propagandy režimu federácia
podmínkách. Své vlastenecké smýšleni vyjádřil Anto
nín Mánes, který se narodil 3. 11. 1784, symbolicky vyriešila? Nové slovo prinieslo dňa 4. januára 1979
na jedněm ze svých nejlepšlch obrazů podpisem: rozhovor s E. Erbanom, predsedom ČNR, ktorý kon
štatoval: “Federatívne usporiadanie upevnilo náš
Antomus Mánes Bohemus.
W Když r. 1848 napadl německý dramatik Fridrich spoločný štát a podieľalo sa významne na vytvorení
Hebbei, autor Judity, Mane Magdaleny, Genofefy, potrebných predpokladov pre sociálne harmonický roz
cechy, k nimž se svou nenávistí nijak netajil, vzal voj našej spoločnosti.” A ďalej: “V tom spočíva
na sebe churavý kněz František Doucha nevděčný tiež naša obrana pred akýmikoľvek recidívami na
úkol odpovědět nadutému básnikovi, národem němec cionalizmu. Československá státnost nadobudla novú
kým zbožňovanému. Hebblovy zlomyslné pomluvy vy podobu ako syntéza štátnosti českého a slovenského
vrátil rázným protestem v časopise "Květy a plody” národa.’’
ze dne 22. 7. 1848 a svoji obhajobu Čechů zakončí) í K 10. výročiu federácie uverejnil v Novom slove
slovy: “Slavný muži, hanebnost skutku tvého je tim i podpredseda federálnej vlády Dr. Karol Laco člá
hroznější, čím větší sláva jména tvého!’’ Časem se nok v ktorom píše, že socialistická, federácia je opti
na vše zapomnělo, bohužel i na Františka Douchu. málnou formou štátoprávneho spojenia českého a
“předního křisiteie národa českého’’. Kdo ještě dnes slovenského národa. Zaoberal sa aj námietkou, či
vi, že chudý kaplánek hned na počátku své kněžské federácia môže oslabiť a uvolnit’ vzťahy našich ná
dráhy pozbyl nešťastnou náhodou schopnosti, pro rodov a či nevedie k oslabeniu československého štá
kněze zviáště důležité, jasně a výrazně mluvit, že tu. Odpovedá záporne a tvrdí, že československá so
po letech ztrácí možnost psát pravou rukou, že vět cialistická federácia výrazne upevnila československý
šinu života ztrávil v nadlidském odříkání mezi mi štát. To zrejme preto, lebo podľa Laca socialistická
nority u sv. Jakuba v Praze. Byl průkopníkem vý federácia znamená: “vyvodenie zodpovedných štáto
znamného hnutí pro ochranu zvířat (Kratinké po právnych záverov zo všetkých leninských princípov
vídky o nakládání se zvířaty), s farářem a spisova úpravy národnostnej otázky, teda menovite z práva
telem Karlem Vinařickým pěstoval systematicky li národa na sebaurčenie, zo svojbytnosti, rovnosti a
teraturu pro mládež (Kniha dítek, Polní kytička), rovnoprávnosti našich bratských národov, z práva
ovládal spolehlivě 14 evropských jazyků, což mu na národnú štátnosť a dobrovoľnosť federatívneho
umožnilo obohatit českou literaturu o překlady děl spojenia, z dialektického spojenia triedneho a národ
uznávané umělecké evropské hodnoty. František Dou ného princípu, z dialektického vzťahu národného a
cha zemřel 3. 11. 1884 a je pochován na vyšehrad internacionálneho, národnostného a federatívneho, z
proletárskeho a socialistického internacionalizmu, zo
ském hřbitově.
• 3. 11. 1889 se narodil kněz-spisovatel Jan Šanda, socialistických východísk a hodnôt, vzťahujúcich sa
socialistický štát, z organizácie stranou, z roz
autor básnických sbírek (Obrázky a balady), romá na
voja
socialistickej demokracie vo všetkých oblastiach,
nů (Syn člověka, Boží bojovníci), kázání (Krátké pro
zo
společného
zabezpečovania plnenia všetkých funk
mluvy duchovní na neděle a svátky), který zdramacií socialistického štátu federálnych a národných or
tisoval Baarův román Poslední rodu Sedmerova.
• Profesor slovanských literatur na Karlové uni gánov na platforme rozdelenia kompetencie medzi
versitě Jan Máchal zemřel 3. 11. 1939. Je pohřben na nimi.” Teda na čo si len spomeniete, tO' českoslo
Olšanských hřbitovech. Je autorem třídílné "Slovan venská federácia vybavila a vyriešila.
Nám v exile je však treba sa dívať na vec bez
ské literatury”. Když ve Vídni chystal slovenský aka psychologickej
príťaže a objektívne, najmä z hľa
demický spolek Tatran almanach Tatru na rok 1874-5.
který však vyšel až roku 1879 v rozšířeném všeslo- diska budúcnosti nášho štátneho spoločenstva. Treba
vanském pojetí s příspěvky ruskými, rusínskymi, nám hľadať porozumenie pre české Sťažnosti aj
charvátskými, slovinskými, srbskými, bulharskými a pre slovenskú situáciu a hľadať určité zmierenie.
Sám som toho názoru, že by bolo.’ bývalo lepšie,
českými jako “Slovanský almanach”, redigoval jej
keby s* Slovensko viac primklo k liberalizačnému
Jan Máchal a Joref Burjan.
• 3. 11. 1974 zemřel v Jaroměři sochař Leoš Kubí
ček, autor soch sv. Václava, J. A. Komenského. J.
Husa, Slezské děvče a reliéfů z venkovského života = Odborné pokládání kobercu, linolea, plast. ~
U maminky, Nad kolébkou. Poměrně obsáhlá je jeho S a borkových dlaždic, jakož i opravy, broušení =
portrétní tvorba zachycující lidí z okolí • svého pů E a leštení podlah provádí spolehlivě firma =
s 251etými zkušenostmi
E
sobiště v Orlických horách (Mařka) i jeho přátele š
(J. Hora, V. Vančura, J. Vycpálek).
Í
J. V. & E. D. BIDLO
=
9 4. 11. 1619 byl korunován kalvínským administrá
E
torem Jiřím Dakystou za českého krále ve svatovít E 67 Caľvert Street,
NORTH GEELONG, Vie. 3215
=
ské katedrále Bedřich Falcký, který se po koruno =
vaci, ujal ihned vlády nemaje vlastností, jichž bylo E
Telefon (052) 78-2027
f
v té rozbouřené době zapotřebí. Nenašel ani opory r iiiiiin iiiim iim n m m iiu m m iM m n iiim iim n m u iiu iiin
v cizině, neboť jeho tchán, král Jakub Anglický,
f ++-»4- + + -» ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦<♦♦♦♦* ♦♦♦
neschvaloval události k nimž došlo v Čechách, odřekl
mu pomoc i vévoda savojský i kurfiřt saský. Nako
Řízky — omelety — palacinky — bramboráky ^
nec ani evangelická unie nepovolila Bedřichovi proti
císaři žádných finančních prostředků a tak byl od
B O L E R O -B A R
kázán jen na pomoc vlastních zemí a uherskou, což
vedlo k porážce na Bílé hoře a k útěku jeho dvora
CENTRE— PLAZA
do Slezska.
Lt. Bourke St. (Chinatown)
• 3. října 1661 píše Bohuslav Balbín jesuitovi Janu
— 20 metrů ze Swanston St., Melboume-City
Tannerovi: “Víme, že Vaše Důstojnost miluje slávu
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod., •
a zbožnost starých Čech, lásku k té věci dosvědčila
nejen v životě ct. P. Chanovského, ale daleko více
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodín.
ještěí v životě sv. Václava . . . ” Profesor filosofie a
V neděli zavřeno.
spekulativní teologie na olomoucké fakultě, historik
Parkování
aut naproti.
Jan Tanner zemřel 4. 11. 1694. Z jeho prací vyniká
životopis sv. Václava (Trophaea S. Wenceslai, Regni 4. Vzorné Vás obslouží
Břeťa a Anna J
(Pokračování na str. 10)
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vývoju ako prebiehal v Čechách a na Morave. Ale
na tom už nemožno nič meniť. Aj rekonštrukciu
straníckych a vládnych orgánov po vyhlásení fede
rácie, čo ešte viac vydráždilo české národné pro
stredie, treba politicky odmocnit’ a vysvetliť danými
okolnosťami. Spomeniem k tomu len jeden príklad.
Ak je možno obhajovať, že do čela straníckeho apa
rátu (a neskoršie aj do čela štátu) sa po prvý raz
dostal Slovák (pričom sa nateraz nepozastavíme nad
vhodnosťou výberu osoby), nemožno predsa Slová
kov viniť za to, žé druhým mužom v štáte je Biľak. Biľak je rovnako bez domova na Slovensku
ako v Čechách. Táto; situácia je výsledkom diktátu
z Moskvy, za ktorý nemožno viniť Slovákov. To platí
aj o niektorých iných oprávnených i menej oprávne
ných sťažnostiach zo strany českej.
A tak federácia sa nám zo strany českej javí len
ako negatívna záležitosť. No toto je úplne iné z po
hľadu Slovenska. V prvom rade chcem konštatovať,
že po vytvorení federácie sa protičeský sentiment
na Slovensku zmenšil alebo úplne zmizol. Mal som
o tom dôverné rozhovory s ľudmi zo Slovenska, ktorí
sa tam vracali. Poukazovali na to, že na Slovensku
už není nenávisť voči Čechom, že federácia funguje
a že vytvára lepšie politické ovzdušie na Slovensku
a lepší pomer k spoločnému štátu. V prvom rade
je tu nové postavenie Slovenska v štátnom mecha
nizme. Hlas Slovenska je viditeľnejší aj v komuni
stickom systéme. Neváham povedať, že takto zvý
raznené postavenie Slovenska je základným predpo
kladom k udržaniu aj upevneniu štátného spoločen
stva. Nebolo by dobre podceňovať vedomie Sloven
ska, že Slovák môže v spoločnom štáte zastávať aj
tie najvyššia funkcie a že toto je trvale zaručené
v ústavnom mechanizme- Slovenské národné pove
domie má otvorenú cestu k všestrannému prejavu a
to je psychologicky veľmi dôležité.
Pokračovanie v budúcom čísle

Cesta do noci

(Pokračování se str. 5)
“Jé, Jardo, napiš o tom fejeton 1" nadšeně vyjekla
a zatleskala. Byl večer, zaplatili jsme a já to vzal
domů přes Karlův most. Za pár dní vznikl fejeton
Poprava květinky. Ve škole nastal poprask, protože
kdosi ho nalepil na dveře ředitelny a po dlouhém
tahání byla Lilian nakonec pouze přeložena na ji
nou školu, kde úspěšně maturovala. Ale zkamarádila se s chartistv a policie ji začala pravidelně zvát
na výslechy, vyhrožovat jí. strašit, plést, nabízet
spolupráci. Vidíval jsem ji málo a při jedné příle
žitosti jsem zaslehl její zvučný hlas, jak říká, že
je potřeba jít na všechno radikálně, že s takovouhle
se nikdy nic nezmění. Rozumnější hlasy jí odpoví
daly, že v této chvíli se nedá dělat nic jiného, že
možná snad někdy později. Nelíbilo se jí to. Všechno
hluboce prožívala, opisovala papíry a dávala je dál,
byla hlučná a upovídaná a měli jsme o ni strach.
Když přijely v srpnu do Prahy ruské tanky, bylo
Lilian devět let. Dospívání tedy už prožila v p-~středí, kterým zní idea holé moci, prostředí, xde
náplň života má být pouze hledání vlastního pro
spěchu ve spolupráci s mocí. Ale s takovou mocí,
která nedokáže a už ani nemá zájem prokázat své
oprávnění k vládě. Lilian dospívala bez rodič i a
ponechána sama sobě hledala smysl žití. Jak normál
ní, jak běžné v tom věku. Hledala u zakazovaných
zpěváků, hledala u zakázaných spisovatelů, hle.':ala
mezi chartisty, hledala v řecké filozofií. Nechfě!a
uvěřit, že smysl jejího života má být kalkulace,
chtěla najít skutečné naplnění. Nebylo pro ni irržné
žít život a neprožívat jeho smysl. Žila o život a za
platila za to životem.
Nenacházím dost vážné a přesvědčivé slovo k vy
jádření hrůzy, která jde z její sebevraždy. Jan Pa
lach vypálil v duši mé generace hranici, přes kte
rou přestupovat znamená spolupracovat vědomně na
zkáze. Ale muže mé 'generace jsem už potkával jako
vyšetřovatele státní bezpečností. Lilian Landová spá
chala sebevraždu po sérii tvrdých policejních výsle
chů. Sečetla svých dvacet let a vyšel jí jen jeden
součet — smrt. Smrt života, který se teprve měl
životem stát. života, který dozrál ke schopnosti svo
bodně rozhodovat a volil nebýt. A toto je vražda.
Vražda a oběť nové generace. Generace srpna už
zde je a hlásí se svými prvními padlými. Nová ge
nerace, která vchází do noci. A je mi nevýslovné
úzko při tomto pomyšlení. Podaří se jim někdy vy
jít do dne? Nevím, snad. Ale jeden člověk tam bude
chybět, ten, kterému světla bylo nejvíc třeba — Li+ ; lian Landová.
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4. číslo Revue napětí a humoru (Konfrontace, Curych, 1979)
Gabriel Laub: Všechna mcc špiónům! (Knuus Veriag, Hamburg, 1978)

Na starém h řb ito v ě

Záblesky úsměvu

Nesporné grafické plus,
u “konfrontačních’’ publi
kací už takřka přísloveč
né, je bohužtl neutralizo
váno nedbalou prací edi
tora. Dal zřejmě do sazby
rukopis, aniž jej četl, ji
nak by se knížka nehemžila hrubými chybami.
Nemám tu na mysli chyby
sazečů, těch se neuvaruje
žádná
exilová
kniha
(ostatně ani kniha vel
kých, “normálních" nakla
datelství), nýbrž hrubky,
za které by se mělo na
kladatelství stydět — na
stránkách 67 - 69 jsem
jich např. napočítal dob
rých 24. Autor se ovšem,
může (i když by neměl)
dopouštět
gramatických
omylů, u něho jde přede
vším o obsah, zvláště po
kud síla textu nezáleží ve

stylu, nýbrž v myšlenkové
bohatosti. Neměl by je
však přehlédnout redak
tor - - nejpozději při ko
rekturách. Tím ovšem na
kladatelství deklasuje na
jakousi pokoutní oficínu,
která má na starosti
všechno jiné, jen ne péči
o dobrý jazyk, péči ze
všeho nejpřednější. Zvláš
tě v exilu, kde se výrazivo nivelizuje často na úroveň projevů stranických
tajemníků, a tento paskvil
se vydává za jazyk, kte
rým se prý dnes v Česko
slovensku hovoří. A píše.
Čtvrté číslo Revue na
pětí a humoru zahrnuje
práce několika autorů.
Především se tu setkává
me s novým Ivanem Krau
sem, novým i potud, že
humor jeho short stories

je zcela jiný, než jaký
známe z jeho dřívějších —
velevýborných — knížek:
“To na tobě doschne” a
“Prosím tě, neblázni’’,
obě vyšly v Konfrontaci.
Je to dáno rozdílností té
matiky. V souboru krát
kých a nejkratších vyprá
vění, nazvaném “Jak nám
uletěly třísky" — původní
název “Třísky’’ — už
Kraus není, či lépe řeče
no ještě nebyl (tyto po
vídky byly napsány asi
před texty, shromážděný
mi v obou jmenovaných
knížkách) “humorista li
dumilný a útěšlivý, který
nepíše, aby šokoval a de
vastoval. nýbrž aby port
rétoval . . . ” Nespokojuje
se s mikrokosmem rodin
ného prostředí. “Třísky"
se zarývají pod nehty re

Na starém hřbitůvku, byl kdesi v Komárově,
na starém hřbitůvku usedl zkřehlý pták,
na starém hřbitůvku, právě na onom rově,
kde zvláštní náhodou je jméno Pasternak.
Bulharský zahradník? Myslel jsem
na básníka.
Pták kamsi odletěl a ještě tíkl z ticha,
zbyl jsem tu jenom já a Pasternakův hrob.
Na starém hřbitově, kde se už nepohřbívá,
na starém hřbitově, který mi stále skrývá
tajemství poezie od těch dob.
(Ze sbírky Stará bydliště)

připojenou
“divadelní
hrou" Jaroslava Gillara
“Lov neboli sny Ivanů” .
Všechny patří do divadla
Járy da Cimrmana, tohoto
bájného všeumělce a vševědce, který byl objeven
v “pražském jaru” jako
protiváha k stranické zví
řecí vážnosti. Svazek do
plňuje povídka Viléma
Hejla “Havárie mýdlové
bubliny", originální nápad
z oblasti science fiction,
n B

MILUJTE SVÉHO ŠÉFA!
Gabriel Laub:

Všechny sociální skupiny si neustále stěžují, že
mají strašně těžký život. Jenom šéfové si stěžovat
nesmějí, pro ně se to prostě nesluší; a když si
stěžují, nevěří se jim, protože každý nešéf považuje
za hodné závisti šéfem být.
Ostatně jako skupina vůbec nemohou vystupovat.
Každý šéf je sám pro sebe, jeho pozice ho zavazuje
■k tomu, aby byl individualistom Kromě toho — pro lidi
z high society není označení “sociální skupina” dost
fajnové.
Přitom jejich život není tak růžový, jak se zdá.
Myslete jenom na nejnovější vynálezy medicíny a
psychologie, které směřují proti šéfům: bosovské
srdeční infarkty, manažerské nemoci, neurózy, stres
a frustrace.
Už jen to, že šéf je vždycky sám, je příčinou zá
važného psychického zatížení. A on je pořád sám:
o solidaritě mezi svými nemůže být ani řeči. Pře
devším šéf neníá žádné “své”, za druhé to jsou všech
no konkurenti. Podřízení jscu prokazatelně všichni
hloupější neží on, protože přece nejsou šéfy, a vrchní
šéf je, jak známo, ne bezpečný pitomec, protože je
jeho šéfem.
Šéf poznává lidi z nejhorší stránky. Mnozí z jeho
poddaných .lezou do jeho vnitřního světa zezadu,
čímž zraňují nejen jeho jemnocit, ale i jeho nejintimnější soukromou sféru. Ještě horší je, že mohou,
sedíce v teple a bezpečí, při nejmenší nešikovnosti
nejkratší cestou dosáhnout jeho židle a posadit se
na :ni. Když se naproti tomu análním šplhounům ce
sta zarazí — jak se má člověk cítit šéfem? Proč
pak sám šplhal?
Ostatní, nešplhouni, jsou zase podezřelí jako drzouni a rebelanti. Kdyby si člověk mohl být aspoň jistý,
že to' není jejich trik, jak zaútočit na šéfovské křeslo!
Každý člověk potřebuje jistotu, že je milován. Ta
to láska je však šéfovi odepřena. Musí v něm stále
hárat podezření, že se mu láska předstírá. I nej

oddanější sekretářky se vyvinou v jakousi manželku:
požadují stále víc peněz, znají šéfa a jeho domác
nost lip než on sám, a jejich obdiv pro vládce ne
zůstane natrvalo upřímný.
Spolupracovníci, kteří věci nerozumějí tak dobře
jako on. ti šéfa zlobí. Ti, kteří jí rozumějí stejně
tak dobře nebo ještě lip, ti ho zlobí ještě víc, protože
v něm probouzejí nejistotu.
Nejistota, osamocenost a život bez lásky jsou, jak
známo, příčinami všelijakých psychických poruch a
úchylek — od velikášství přes schizofrenii, která se
projevuje jako nedůsledné jednání, až po sadistickou
zuřivost a panovačnost.
Člověk by měl mít pro šéfy pochopení, většinou
nejednají zlovolně, nýbrž jako bosové. Měl by je
tak jako tak obdivovat, že všechny výše jmenované
psychotické příznaky nemají všichni z nich.
Každý podřízený musí myslet na to, že jeho nej
důležitější úlohou je blaho šéfovo, důležitější než
všechno ostatní, co pro firmu dělá. Firma mu ne
patří, šéf je však jeho šéf.
Milujte svého šéfa a ukažte mu decentně, že
tcmu může věřit! Nezapomínejte: když zuří, pídí
se po lidském vztahu, po ztracené lásce; když udě
luje pitomé nebo neproveditelné příkazy, touží po
potvrzení sebe sama. Jen aspoň trochu sebejistý šéf
je snesitelný. Učiňte všechno, abyste mu tuto sebe
jistotu dali!
štěstím pro spolupracovníky — a hádankou pro
psychology — je, že většina šéfů má nadání být
sebevědomými úplně bezdůvodně.
-
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INTELEKTUÁLOVÉ A BÁKÁNY
Intelektuál není název zaměstnání nebo stavu.
Existují intelektuální ševci a neintelektuální akade
mici. Ve slovníku se dočtete, že intelektuál je člo
věk rozumu a — v závorkách — “jednostranný” .
Podle toho je pseudointelektuál ten, kdo se pova
žuje za člověka rozumu a převážně nebo výlučně
žije z rozumu cizího. Pokusím se to formulovat ná-

Blatný

Na starém hřbitově, když se už rozednívá,
na starém hřbitově, kde kvete bílý hloh,
na starém hřbitově, kde zkřehlý pták
se skrývá,
tam bych šel, ještě tam, tam bych šel,
kdybych moh!

Curyšská Konfrontace za hájila loni vydávaní nové řady, pojmenovala ji Re žimu.
vue napětí a humoru. Vydala v ní dosud čtyři svazky a je nutno říci, že zatím
poslední je nejlepší. Zatímco první tři svazky byly úrovně spíše podprůměrné,
je čtvrtý svazek mnohem "čitelnější’' a můžeme se snad těšit, že budou
příští ještě lepší. Chválím především výbornou grafickou úpravu, která
prozrazuje profesionáiniho a šikovného grafika. "Ulehčil" si úlohu tím , že
použil kreslených vtipů (cartoonů) Ivana Steigera, ne ovšem kreslených ad hoc,
pro tuto publikaci, nýbrž převzatých z různých pramenů, kde měly svou pre
miéru. Proložil texty aforismy a drobnými aparcu, u nichž by čtenář třebas
uvítal jméno autora, takto musí předpokládat, že je vypráví, "z úst jak lidu
vyrostly” . Chybějí i názvy n ě k t e r ú r h n n v í H p č e k .

V krátkých, tref
ných, ne vždy stejně hod
notných záběrech (tu by
nebyla škodila probírka)
odhaluje absurdity komu
nistického režimu a dělá
to stejně (nebo aspoň
většinou) tak virtuózně,
jako zpodoboval členy své
ho klanu. Tak nám vy
vstává před očima tak
zvaný socialistický dne
šek, jako by z oka vypadl
skutečnosti. Nic nevadí,
že hlouposti partajníků a
jejich souputníků Kraus
domýšlí do všech důsled
ků, aniž co ubere na prav
děpodobnosti. Ovšem, vy
mýšlí si, ale víme, že v
dnešním Československu
skutečnost často předbíhá
nejbujnější fantazii. Kul
tura, řízená soudruhy, vý
chova dětí, protlačená sí
tem partajních příkazů,
parafráze lidových písní,
hesla, inzeráty, vše tu v
této nesourodé veselici, v
chumelenici třísek najde
te, i povídky tragikomic
ké s vážným koncem a
skutečné příběhy z vojny,
velmi široká paleta nápa
dů.
Krausovy
krátké
“skeče” si nezadají s

Ivan
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tak dobrý, že by z něho
mohlo být vytěženo mno
hem víc.
Vcelku tedy směsice,
skoro jsem v pokušení ří
ci “každý pes — jiná ves” .
Ale protože se netváří ja
ko Velká Literatura, ne
chce být ničím jiným než
lehounkou četbou, dá se
právě nesourodost vyklá
dat jako úmysl a proto i
prominout.
(Pokračování na str. 8)
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zorněji. Jestliže se člověk posadí nedopatřením na
žhavou plotnu a sedí tak dlouho, až se mu připálí
zadnice, protože nepochopí, oč jde — co je takový
člověk? Truhlík. Chytrý, normální člověk seskočí
okamžitě. Pochopí-li však někdo hned, oč jde a zů
stane na žhavé plotně přesto sedět, protože uvažuje,
zda je správné seskočit, zda snad není jeho povin
ností nebo dokonce historickým posláním zůstat se
dět — to není trumbera, nýbrž intelektuál. Intelek
tuálové jsou totiž jediní, na něž abstraktní pravdy
a úvahy působí tak, že se dokonce vážně pokoušejí
podle nich žít. Což z nich někdy dělá hrdiny a někdy
užitečné nebo neužitečné idioty, často obé zároveň.
Intelektuálové existovali pravděpodobně už mezi
opicemi. Taková intelektuální opice se s banánem
v ruce posadila a filozofovala, co je banán “jako
takový” , zda byly banány stvořeny pro opice a
je-li správné žrát banány, které jí nic neudělaly.
V době, kdy se zaměstnávala přemýšlením, sežrali
jí všechny plody neintelektuální druzi.
Intelektuální opice nemohla přirozeně žít dlouho,
ledaže by jí hlad přivedl k rozumu a přiměl ji na
máhat rozum jen v době, kdy se nemusí shánět po
trava. Lidstvu je nutno přičíst k dobru, že intelek
tuálové přežívají, i když s námahou. Ačkoli je vlád
ci vždycky pronásledovali pro jejich převeliký sklon
k myšlení. To pravděpodobně vězí v tom. že inte
lektuálové jsou přece jen lidé a že někdy reaguji
v nebezpečných situacích zrovna tak jako normální
současníci.
V zemích a režimech, kde se potlačuje svoboda
slova, myšlení, politického života, hrají intelektuálo
vé se svou touhou po pravdě a svobodě zvláštní
úlohu: nahrazují svobodný tisk a jiné demokratické
politické instituce. Ať chtějí nebo nechtějí.
Chytří a sebejistí vládci nechají intelektuály svo
bodně mluvit a psát. Ti se pak zaběhnou do tako
vých hlubin, postranních uliček a myšlenkových blu
dišť. kam je nikdo nemůže následovat. Nebo se d al
zkorumpovat. Buď jak buď přestanou být pro vlád
ce nebezpečnými. Nebezpeční jsou intelektuálové jen
těm vládcům, kteří je poilačojL
Ze satir “Všechna moc špiónům!'’ přeložil J_ S.

29. 10. 1979

HLAS.

DOMOVA

- t

Schůze zastupitelstva RSČ
Ve dnech 29. a 30. září zasedalo v torontskem hotelu Four Seasons zastupi
telstvo Rady svobodného Československa. Jednání se účastnilo více než 50 členů — Předseda tzv. Meziná nému 20. července 1928 v Bratislavských hudebních
z Kanady, Spojených států a Evropy. Předsedali místopředseda zastupitelstva rodního svazu studentstva Praze, posledně bytem slavností premiéru CikkeM. Štěpán referoval novi Praha 4 - Lhotka 560, nyni rovy opery “Rozsudek”.
Čeněk Tom a člen výkonného výboru Jiří Corn.

— Ve Vysokých Tatrách
nářům o cestě zvláštní de ve Vídni.”
legace MSS, která pod je — V Olomouci se pokládal zemřela ve věku 63 roků
ho vedením navštívila základní kámen masokom RNDr. Ľudmila PajdušáVietnam, Laos a Kambod binátu, který má být v ková, ředitelka Astrono
žu, aby mj. “projednala provozu do roku 1985 a má mického ústavu SAV na
další účast mládeže těch mít roční kapacitu 14.400 Skalnatém plese. V Brati
to zemí na stipendijním tun masa pro výsek a slavě zemřel 771etý akade
programu MSS” . Byla vy 9.800 tun masných výrob mik Oto Dub, představitel
čs. hydrologie.
hlášena
kampaň MSS ků.
Vlastni porad zasedá Klimek přednesl zprávu o ho sdružení v Kanadě a
“Studentské centrum pro — Před trestním senátem — V Československu i v
ní prvního dne tvořily re situaci ve školství v Čes jiných exilových organiza Vietnam” . Štěpán mluvil krajského soudu v Ostra Polsku koluje sborník stu
feráty a diskuse o situaci koslovensku. Poté bylo cí na poli mezinárodním. také o “spravedlivém bo vě se zodpovídala “pro zá dií československých a pol
v Československu a situa přistoupeno k druhému
Předseda výkonného vý ji tamního lidu proti čín važné hospodářské trestné ských disidentů pod ná
činy” skupina zaměstnan zvem “Moc a socia
ci mezinárodní. Hlavní re hlavnímu bodu programu, boru dr. Povolný se pak skému expanzionismu a ců
Třineckých železáren a lismus”, Je v něm kritic
hegemonismu”.
ferát k prvnímu bodu k debatě o situaci mezi zabýval budoucími úkoly
— Novým hlavním arbit organizace zahraničního ky rozebírána totalitní
přednesl
místopředseda národní. Úvodní projev Rady a byla přijata řada rem ČSSR byl jmenován obchodu Škodaexport P ra podstata vlastnictví moci
ha. Obžalovaní byli odsou v komunistických reži
výkonného výboru dr. měl zahraniční referent návrhů a resolucí. Uvá Slavoj Vaněk.
Martin Kvetko, který se RSČ Jaroslav V. Zich. díme alespoň výzvu k Čes — V minulém čísle jsme zeni do vězení na 15 mě mech.
— Počátkem října zadrže
síců až 11 roků.
zabýval zejména situací Poukázal na hlavní úkoly koslovenské národní radě psali o tom, že Českoslo
la polská policie ve Var
—
Jihočeský
kraj
se
ob
politickou a vztahy česko a kontinuitu koncepce me americké a Čs. národnímu vensko odňalo občanství zvlášť činí. Za první po šavě 3 čs. chaxtisty, kteří
spisovateli Pavlu Kohouto
slovenskými. Dr. Rado zinárodní politiky RSČ a sdružení v Kanadě o spo vi. Přidáváme oficiální loletí letošního roku tam se chtěli setkat s polský
mír Luža referoval o do zdůraznil, že požadování lupráci na přípravách pro zněni v Praze vydané bylo vytvořeno “při plně mi přáteli a společně s ni
‘‘Ministerstvo ní volebních programů Ná mi zahájit osmidenní hla
mácím oposičním hnutí a stažení sovětských vojsk madridskou
konferenci, zprávy:
vnitra
České
socialistické rodní fronty” v investič dovku na podporu vězně
o činnosti Charty 77. Ty z Československa a boj za poselství k novým exulan
ných čs. chartistů. Poláci
republiky rozhodnutím ze ní části akce Z dílo v hod je
později předali čs. bez
to referáty byly doplněny lidská práva a svobody je tům, kteří ve zvýšeném dne 1. října 1979 odňalo notě přes 112 miliónů Kčs.
pečnostním
orgánům, šlo
Každý
si
to
může
přepočí
zprávami dr. Bohumíra úkolem Rady pro nejbližší počtu opustili domov bě podle par. 14a odst. 1,
o zpěváka Karla Soukupa,
Bunži o náboženském ži budoucnost. Referoval o hem uplynulého léta, sta písm. f č, 39/69 Sb. a dal tat. V loňském roce tam dále syna zatčených man
votě v Československu a styku s institucemi jako novisko k “normalizaci’’ ších navazujících platných odpracovalo 168 kolektivů želů Němcových Davida a
Brigády socialistické prá
Antonína Ruska ml. o si je Evropský parlament, a vzkaz domovu. Schvá právních předpisů, pro ce s 3.105 členy na akcích Tomáše Lišku.
poškozování zájmů Česko
tuaci hospodářské. Závě Evropská rada, Severo leny byly zdravice vlá slovenské socialistické re Z 46.447 brigádnických ho — V srpnu zemřela ve vě
rečný referát prvního dne atlantické shromáždění a dám Velké Británie, Fran publiky v zahraničí státní din, čili průměrně 15 ho ku 89 let spisovatelka “dív
čích románů” Vlasta Javoměl dr. Josef škvorecký Shromáždění porobených cie, Německé spolkové re občanství české sociali din na každého soutěžící řická, vlastním jménem
ho. Kromě toho podali čle
stické
republiky
i
státní
o neutěšeném, stavu kultu národů (ACEN), jakož i publiky, Kanady, Spoje
Marie žežulková.
občanství Československé nové těch 168 kolektivů — V Hradci Králové se
ry doma v protikladu k WARC (World Administra ných států a Austrálie.
BSP
155
zlepšovacích
ná
socialistické
republiky
úspěšné činnosti čs. exi tivě Radio Conference). Ke všem bodům progra Pavlu Kohoutovi, naroze- vrhů, čímž docílili 3,715. konal 11. sjezd Sdružení
329 Kčs úspor čs. hospo katolických kněžá Pacem
lových nakladatelství, kte V' souvislosti s tím se jed mu se vyslovila řada pří
in terris. Hlavní referát
V další části dopisu dářství.
rá mají zásluhu o-to, že nalo těž o budoucríosti tomných členů. Byla zdů
— Před n. p. Triola v Li přednesl kapitulní vikář z
dík jejich publikačnímu Radia Svobodná Evropa a razněna nutnost rozšířit Mme. Veil píše, že “pokud toměřicích přepadl pistolí Litoměřic J. Hendrich.
programu je nákup knih Radia Svoboda. Značná členství o nové a mladé jde o Vaše přání mít sta ozbrojený neznámý pacha — Národní umělec Karel
re svobodném světě rela- část referátu se týkala členy. Velká účast a živá tut pozorovatele u Evrop tel 411etou ženu, která ne Plicka dostal k 85. naroze
ninám Řád republiky.
:ivně vyšší než v Česko přípravy na konferenci debata je důkazem, že ského parlamentu, nemo sla do podniku tašku s ví
ce
než
700.000
Kčs.
Pacha
— Po návštěvě Jednotného
slovensku.
v Madridě příštího roku a činnost RSČ se rozšířila hu než poznamenat, že na tel odjel s taškou a peně zemědělského
družstva
še shromáždění zatím o zi odcizeným autem, které Třemošná provedli ame
V sobotu večer byla re v té souvislosti situace a zintensivněla.
statutu pozorovatelů ne bylo později — ovšem ričtí zemědělští odborníci
President Evropského
cepce a banket, jehož se re Španělsku a postoje
srovnání s farmou Johna
rozhodlo a proto předává prázdné — nalezeno.
parlamentu RSČ
účastnilo na 200 hostů, sápadoevropských vlád a
Birdwella
z Postu v Te
—
V
rytířské
síni
Brati
Vaši
žádost
k
projednáni
Jak jsme již čtenáře in
nezi nimi řada prominent JSA a Kanady. Závěrem
slavského hradu odevzdal xasu: Na Birdwellově fa r
příslušné
komisi”.
formovali,
zaslala
RSČ
ních osobností kanadské- idůraznil nutnost propaga
ministr školství Buša jme mě, která obhospodařuje
předsedkyni RSČ k návštěvě papeže novací dekrety 34 novým 2.428 ha kultivované půdy
ío politického života a ce stanoviska RSČ v blahopřání
ve Spojených státech
profesorům, 115 docentům, a udržuje 3.238 ha. půdj
Svropě, koordinace činno a poslancům Evropské
stoických skupin.
RSČ zaslala pozorovateli 2 prorektorům a 4 děka jako pafetviny, pracuje 15
Na zasedání druhého sti RSČ, Československé ho parlamentu, v němž na
nům slovenských vyso mužů a 5 traktorů. JZD
lne vystoupili mnozí čle íárodní rady americké, ně apeluje, aby “vyjádřili Svaté stolice při Spojených kých škol.
Třemošná má výměru
nové v diskusi a dr. Adolf československého národní zájem o ty evropské náro národech v New Yorku, — Z Austrálie se vrátil do 2.471 ha, z čehož se kul
dy, jež nejsou v parlamen Msgru Giovannimu Cheli- Bratislavy předseda Slo tivuje 1.012 ha. Je tam za
tě zastoupeny” , vytvoře mu dopis tohoto znění:
venské hudební rady dr. městnáno 400 pracovníků,
ŽALÁŘOVÁNÍ A CESTY DO C IZ IN Y
Ladislav
Mokrý. Prohlá 80 traktorů a 12 kombajnů.
“RSČ, vrcholný orgán
ním zvláštní komise. RSČ
sil,
že
na
valném shro — Po vypovězení čs. kon
čs.
exilu,
si
Vás
dovoluje
rovněž žádala, aby jí byl
(Pokračování se str. 2)
máždění Mezinárodní hu zula ze Švýcar pro špionáž
požádat,
abyste
tlumočil
přiznán
status
pozorova
totiž je, že toho v této chvíli můžeme vlivem událo
dební rady v Melbourne se hlásila ČTK z Prasy tuto
Jeho Svatosti papeži Janu dostalo čs. hudební kultu zprávu: “Vláda ČSSR vy
telé.
stí doma “zmoci” požehnaně.
Můžeme žádat australské přátele, aby posílali pro Předsedkyně Evropského Pavlovi II. vřelé díky Če ře . ocenění tím, že jednou pověděla konzula Švýcar
testní dopisy na konsulát v Sydney, nebo čs. vel parlamentu Simone Veilo- chů a Slováků doma i v ze sedmi osobností světo ského velvyslanectví v
vyslanectví pro Austrálii se sídlem v Džakartě, nebo
vé hudby, které získaly Praze. Uvedený překročil
ministerstvu pochybné spravedlnosti v Praze. Mů vá odpověděla, že děkuje zahraničí za jeho otevře cenu UNESCO, je národní i ve své činnosti oprávnění,
žeme žádat své poslance, aby se ozvali v parlamen za “blahopřání a myšlen ná slova a otcovskou péči umělec Ján Cikker. Slo které mu jako diplomatu
tě (že to jde, že žádosti nejsou bezvýsledné, doka ky v dopise vyjádřené” . o zachování lidských práv venské národní divadlo náležejí v souladu s me
zují uveřejněné ukázky). Můžeme prokazovat svou so-, Sděluje, že politické komi a lidské důstojnosti, jakou, nastudovalo k začátku zinárodním právem.”
lidaritu s disidenty posíláním telegramů a vánočních si E. P. bylo uloženo, aby projevil ve své historické
pozdravů na adresu Chartistů a jejich rodin. Může
me, a to můžeme všichni bez výjimky, přispět na se zabývala otázkami, sou řeči na Valném shromáž
Zvlášť příjemné osvěžení Vám poskytne
visejícími “s aspiracemi dění Spojených národů
“Fond občanské pomoci” .
Nenese to úroky. Odměna je vyplácena v jiné mě evropských národů na po dne 9. října. Jeho slova
H A Y B A N K
ně. Spočívá v zadostiučinění, ve vědomí, že bez sílení -pout, která je váží budou velkou posilou pro
účelný život našel účel, že znovu patříme, kam máme
Summit Recreation
všechny,
kteří
za
tato
prá
patřit, že jsme se našli, že z vystěhovalce se znovu k Evropskému společen
Driffield Crescent, Sassafras, Vic. 3787
ství”, jakož i otázkami va bojují, zejména pak
nečekaně vyloupl exulant.
Nádherná scenérie — Účinná minerální voda
Až zase budou (a oni budou) nabízet Havlovi nebo spolupráce a bezpečnosti pro ty, kteří jsou za tento
— Výborná strava
Bendovi nebo jiným disidentům místo pěti let v Evropě (madridská kon spravedlivý boj pronásle
K
rezervování
pobytu volejte
kriminálu cesty do ciziny, budeme vědět, že k tomu ference; - lidská práva dováni.”
došlo také proto, že i my. mezi množstvím jiných,
755-1394 — E. Kožďál
Tisk. zpráva RSČ
atd.).
jsme pozvedli hlasy.
Po uvítání nových členů byla na pořadu prvního dne zpráva o činnosti za
uplynulého půl roku, kterou přednesl generální tajemník RSČ dr. Jiří Horák.
Jeho referát obsahoval tyto body: činnost mezinárodní, styky s krajanskými
a exilovými organizacemi v jednotlivých zemích, situace v Československu a
otázky organizační. Zdůraznil nutnost získat další finanční prostředky, protože
nedostatek peněz brání uskutečnění důležitých akcí.

29. 10. 1979
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Kardinál Wyszynski píše ministrovi
Červnová konference polského episkopátu v minu
lém roce znamenala určitý zvrat v dosavadní poli
tice církve vůči státu. Biskupové se shodli na ná
zoru, že současná taktika vyjednávání za zavřenými
dveřmi nepřináší žádané výsledky, a má-li mít cír
kev rozhodující vliv v zápase o lidská práva, musí
daleko otevřeněji hájit základní lidské svobody jako
nedílnou součást své misijní činnosti. Na této kon
ferenci byl formulován pastýřský list, ve kterém
byla podrobena radikální kritice polská cenzurni
praxe. Poprvé v poválečné historii byla cenzura ve
řejně nazvána “zbraní totalitních systémů’’. Shro
mážděným biskupům zveřejnil kardinál Wyszynski
rovněž obsah svého posledního dopisu ministrovi pro
církevní záležitosti Kakolovi. Touto cestou se tato
zásadní obhajoba dissidentského hnutí dostala do pod
zemního tisku, kde byla přetištěna celou řadou ze
čtyřiceti dnes vycházejících periodik. Podáváme zde
v doslovném překladu AI. Tomského celou pasáž,
která má obecnější ráz a nebude bez zajímavosti i
pro situaci u nás.
“Současný politický život zahrnuje ohromnou oblast;
zasahuje de facto do všech oblastí života, takže prů
měrnému občanu chybí prostor na uplatnění svých
osobních zájmů. Člověk byl prakticky vypuzen z
pole svých práv. Omezení občanských práv vedlo zá
roveň k tomu, že se začaly vyžadovat povinnosti,
jejichž splnění pokládá dnes stát za samozřejmost.
Rozsah těchto povinností hlavně na pracovním úseku
je tak velký, že lidem skoro nezbývá času ani místa
na vlastní život.
Tato situace vedla k zneužití pojmu "politická
aktivita” . Proto všechno, co není vázáno na povin
nosti vnucené státem, je podezřelé, V sitnari, kdy
infiltrace policejního aparátu do sookroeného života
přesáhla únosnou míru. je to často k aevydržení.
Není divu, že mezi občany, kteří jsou tak {mezeni
ve svých osobních a občanských právech- vzniká
odpor. Člověk má “právo na obranu svých pránr".
(encyklika “Pacem in terris”).
Tu a tam vznikají pokusy o obrana alespoň “mi
nima těchto práv’’. Ale obrana vlastních práv aeaž
ještě činností par excellence, nýbrž cbčansksc po
vinností. A již vůber ji neze považovat za “sepiátelský postoj k socialistickému státu” . Jestliže tesy
na tomto poli vznikají jisté iniciativy, vyvstává otáz
ka, zda se státní orgány nezabývají příliš občanský
mi potřebami člověka. O tom, že tomu tak vskutku
je, svědčí celý výchovně-vzdělávací program, zvláště
ve školství. Nacházíme-li tak často ve školních osno
vách zkreslený obraz polských dějin a národní kul
tury — prozrazující nevědomost, nelze se divit, že
se lidé v rámci svých možností snaží tento pokři
vený obraz národní minulosti napravit — a přísluš
nými informacemi čerpanými z vědeckých pramenů
doplňují svoji neznalost z období posledních dvou sto
letí polských dějin, a zváště z období po získání ne
závislosti.

ČESKÉ ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVI

BORONIA

škodlivost metody materialistické dialektiky je
zviašte patrná při násilné apiiitaci na naroaní aejmy
a Ktuturu, coz poznají dokonce i miadí studenti, vdcu
mezery v teto interpretaci a chtějí je doplnit, je
přece nemožné chtít vysvětlovtt ekonomické a spoiečensko-morami problémy nebo politické události z
minulosti metodou diamatu; brýlemi současnosti. Výsiedky jsou očividně chybné.
Pořady “Létající univerzity” jsou jen skromným
poausem dopinit mezeru ve veřejném vzdělám, od
krýt některe skutečnosti z minulosti, zahaiené mlče
ním, a ozřejmit prostá fakta, tak často chybně
podávaná ve školních a univerzitních výkladech- l a 
dy nei-ze mnoho vinit z nepřáteisví ke stám, každý
inteligentní člověk má právo na tuto čmoost.
Maji tyto přednášky politický nebo humanisticky
ráz? Mají snad pečeť nelegální-činnosti? Nebo jsou
dokonce projevem nepřátelství k socialistick&cu zří
zení? V reierátech, jež mi byly postoupeny, jsem
nic takového nenalezl. Proč ještě rozšiřovat Db*iBfen
a tím i počet nepřátel, jichž má vláda rinma a v
zahraničí i tak dost, jako důsledek nea^álýcii chyb.
kterých se dopouští. Nasazování sakavéäa HBasžstvi
policejních sil proti přednáse^cm a
je jen dalším množením lécíxo aaiyML Podobá se
tažení Goliáše proti Davidovi.
Převedu řeč na jiný problém, křesá raá šaes znač
nou důležitost, protože k překnssáHÍ isstaací sooáineekonomické krize potřebuje Bnteto prédevskn vnitřní
klid. K tomu ještě pžšs&apege prslůěssa. ©hrožení Pol
ska zvenčí, oa rovině merómagmám.. což je obecně
známo. Bode-li i f á t e a d sy síäa í mňajn rozšiřo
vat propast mezi stxanufLi a Údem.
to vést k
nebezpečné poäaržzasí sy fe rä a sfi -na -'my a oni”.
P an e m in istře, laž® J e izaipeká situace! Kategorie
Hen. k te ří nesa® sá p ev ě áia aá z a stá t. to m usí vidět.
M n a se sg sia st á o v a . t ř e l a i z a c e n a p ro n ě bolest
nou. N esl <žaes v B afefcm ■*«»■>. k d o by fcyl zproštěn
povasssssii m lu v k §Katváií fesa, kde zam lčuje sku
tečny s t á r thbeL Je ^ t^ m ň ä in ŕ m äd id eem stá tu a
aŽBBPBĚ. S e — m otri tšm uita zbabělci je zapotřebí hleÄ t "SKfÉáteie sacialistickébo stá tu ” , a n e m ezi těhbbľ k&eS čW££E p o zn at p ra v d a o Poisku, zkreslenou
.rfa rS fc lftm v y k l a t i p m

Pasae sakÉsíže, v prácí ' ‘Létající univerzity’’ ne■■ste aalŕaí. podklady na obvinění jež vznášíte. Jde
& xasfaiss občasná psává na pravdu a vlastní obra
né. 1F dejisáslt jiných národů nalezneme mnoho poS ste šn ý m ä i i m demokratického zřízení je stále^ iice_ se rasahající síť bezpečnostního aparátu.
Dávno již byla překročena únosná mez kontroly bez
pečností. mgfcí a různými špehy, kteří za každým
robem^čmodsají ohrožení státního zřízení a tím nepasfiop. ani tak třídní zájmy jako své vlastní pozice.
_Paae ministře. je mou povinností, abych Vám toto
všechno pověděl. neboť jsem přesvědčen, že Vy jako
ministr pro církevní záležitosti plníte své povinno
stí v klíčovém bodě, kde se střetávají hodnoty společensko-mravsího a náboženského rázu se systémem
vlády. . .
S výrazem dokonalé úcty
Stefan, kardinál Wyszynski”
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RÁMUJTE
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■ 203 Scoresby Rd., Bo ronia, Vic.

—

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

E

(roh Boronia Road)
Telefon 762-1771, po hod. 720-7259
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ANTQ1NE GALLEftlfiS

I

CONTINENTAL BUTCHERS

Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských

—

H

514 Riversdalc Rd., Camb«rwell,

Vic.

(proti tržnici) —- Telefon 82-5736

~

=

^Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výbéruE
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Krajanům poskytneme 15% slevu

MITCHELĽS

MATERNITY WEAR
35-39 Burwood Road, Hawthorn, Vic. 3122

ROMAN HALAMA

Největší výběr na světě — Nejlevnější ceny v Austrálii
Dodáváme též kalhoty — Možno poslat poštou kamkoli v Austrálii

220 LYGON ST R EE T, CARLTON, 3053
TelejáhQBe: 347 5242
__________________________________

83 First Ave.,
Dandenong North,
Vic. 3175
Telefon: 796-8586

j

V nakladatelství Simon a Schuster vyšla nedávno
ve Spojených státech v překladu Michaela Glennyho
kniha ruského spisovatele Georgije Vladimova pod

názvem

VĚRNÝ RUSLAN
JIŘÍ

SÝKORA

Spisovatel Georgij Vladimov byl od roku 1956 do
roku 1959 redaktorem literárního časopisu “Novyj
mír", v němž uveřejnil roku 1961 svůj první román
''Velký důl’’. Vladimov se ve své první knize upřím
ně zabýval choulostivým problémem sovětské spo
lečnosti — alkoholismem. Koncem první poloviny še
desátých let napsal povídku PSI. Námět byl fasci
nující: Vladimov ve své povídce popsal, jak pokojný
í májový průvod byl napaden smečkou zdivočelých
hlídacích psů, kteří považovali průvod za kolonu
vězňů z koncentračního tábora. Povídka Georgije
Vladimova kolovala pouze v opisech. Vladimov ji
později rozšířil v román, jemuž dal název “Věrný
Ruslan’’. Věděl, že kniha v Sovětském svazu nikdy
nemůže vyjít, a tak ji propašoval do Západního Ně
mecka. Po osm let pak nesměl v Sovětském svazu
nic uveřejnit a jeho žádost o setkání se se zahranič
ním vydavatelem byla zamítnuta. V roce 1977 vy
stoupil Georgij Vladimov ze Svazu sovětských spiso
vatelů.
Děj románu “Věrný Ruslan” o hlídacím psu v so
větském koncentračním táboře, se pohybuje ve dvou
rovinách. Kniha Georgije Vladimova je jednak o
psím hrdinovi Ruslanovi, jednak o způsobu života
v Sovětském svazu, který autor satirizuje. Za poli
tického uvolnění v padesátých letech je koncentrační
tábor, kde Ruslan hlídá vězně, zrušen. Vězni odejdou
a Ruslanův pán, který teď již psa nepotřebuje, vy
žene zvíře do lesů, kam se již také uchýlili ostat
ní psi.
Ruslan stále věří, že se vrátí starý pořádek. Spolu
s ostatními psy chodí každý den k nádraží, kde če
kají na nové transporty vězňů — ale mamě. Psi
jsou naučeni nepřijímat potravu od cizinců, a tak
postupně slábnou a mnoho jich pojde hlady. Ruslan
se ještě jednou pokusí získat přízeň svého bývalého
pána, ale je potupen a odmítnut. Ironií osudu se
jeho pánem stane bývalý vězeň; totiž — tak to
alespoň navenek vypadá. Ve skutečnosti Ruslan
chodí s bývalým vězněm proto, že cítí povinnost jej
hlídat.
Román vrcholí popisem události, kdy přijedou na
nádraží zaměstnanci nové továrny, která byla po
stavena na místě, kde předtím stál koncentrační
tábor. Ruslan se na to dívá tak, že byl opět otevřen
nový koncentrační tábor. V okamžiku, kdy lidé vy
stoupili z vlaku, Ruslan plní svou povinnost; s vy
ceněnými zuby se snaží lidi sehnat do řad, chce,
aby vytvořili kolonu. Avšak Ruslan a zbytek zesláb
lých psů jsou odháněni, kopáni a posléze ubiti.

HMV

COLOURAMA

OPRAVY AUT

provádí
spolehlivě a rychle

Telefon (03) 819-1358

odborníci v optice

S
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J.

L. & G. Pergl

ELECTRONICS
J. Schoenpflug
Prodej a opravy všech druhů
TELEVIZN ÍC H APARÁTŮ a ZESILOVAČŮ
539 North Road, Ormond, Vic. 3204

Telefon 578-5349, jo hod. 578-4103
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(Pokračování se str. 6)
Bohemiae Patroni) vydaný r. 1661 v Praze a pře
ložený do češtiny F. Kaalickým. Tohoto barokního
katolického spisovatele dodnes připomíná v okolí
Prahy rada kapliček v polích při bývalé zemské sil
nici mezi Starou Boleslavi a Prahou, o jejichž vy
budování se zasloužil — vymohl jejich postavení na
českých stavech. Z jeho pera vyšla totiž i ryze ná
boženská kniha, vydaná r. 1653 v Praze latinsky a
česky. “Svatá pouť z Prahy do Boleslavi vedoucí
skrze 44 stačí”.
• V Písku se narodil 6. 11. 1884 básník, prosaik a
novinář Richard Weiner, který bývá označován za
jednoho z nejsložitějších českých básníků (Usměva
vé odříkání, Litice, Škleb). Své první příspěvky
otiskoval v Píseckých Listech, Rozvoji a šaldově
Novině, přispíval do Lidových novin. Venkova a
Přítomnosti. Osvobození přivítal v r. 1919 fejetony
Třásničfcy dějinných dnů.
• 6. 11. 1909 se narodil v Poličce básník Miloslav
Bureš. Jádrem jeho díla je poesie věnovaná česko
moravské vysočině, jejímu lidu a jeho tradicím.
Skladby shrnuté do knihy Utkáno z pramenů se staly
librety kantát jeho přítele, poličského rodáka Bohu
slava Martinů. Psal i pro děti (Ještěd a teta Sněž
ka, Vrbová píšťalka) a přeložil Camoesovy Sonety
lásky. V době ohrožení našeho státu napsal svou
sbírku Listy z pohraničí, za války Zpěv Justina Mich
la, Píseň lněných polí, Bílé jaro, Země v oblacích
a Krajiny Františka Kavána.
• 6. 11. 1919 byla založena v Bratislavě Hudobná
škola pre Slovensko, pozdějjí Hudobná a dramatická
akadémia pre Slovensko, z níž vyšli první slovenští
pedagogové a hudební skladatelé.
• Historik umění Oldřich J. Blažíček se narodil 8.
11. 1914 v Praze. V Památkách archeologických uve
řejňoval své příspěvky věnované převážně období
baroka a barokní plastice (Jan Jiří- Bendi, Matěj
Václav Jäckel). Knižně vyšla jeho díla Pražská pla
stika raného baroka, za niž byl odměněn Mosarykdvou cenou hl. m. Prahy, Sochařství baroku v Če
chách. Nedávno vydal Odeon jeho nádhernou knihu
Ferdinand Brokof, v níž autor sleduje tvorbu Ferdi
nanda Maxmiliána Brokofa od jeho počátků (sousoší
na Karlově mostě) až k vyvrcholení jeho tvorby
(skulptury Morzinského paláce).
O Moravský malíř a kreslíř Bedřich Fritta byl po
prozrazení, že kreslí utrpení spoluvězňů v Terezíně,
poslán do Osvětimi, kde 8. 11. 1944 zemřel.
První Lána v Škroupově Dráteníku, český pěvec
Ferdinand Pohl, se narodil 9.. 11. 1794 v Semilech.
• .Česká divadelní a filmová herečka Růžena šlemrová, rozená Machová se narodila 10. 11. 1899. Hrá
vala především temperamentní a brebentivé gro
teskní dámy velkoměstské a aristokratické společno
sti, oděné do bezvadných a skvělých toalet. Byla do
konalá tlumočila-li mondénni naivitu, dovedla však
ze svých typů vycházet i do vážných portrétů.
• V Nosticově jízdárně, rokokově postavené po r.
1765, bydlíval historiograf František Martin Pelci,
a od r. 1829 malíř Antonín Mánes s rodinou. F. M.
Pelci, první profesor české řeči a literatury na praž
ské universitě, zastával místo vychovatele v rodině
hrabat Šternberků a později místo knihovníka a archi
váře u hraběte Nostice v Hliňanech u Ústí n. L.
Byl činným členem Soukromé společnosti nauk, hor
livým obráncem .'národa a jazyka českého, ač zprvu
v jeho budoucnost nevěřil. Svou činnost na universi
tě zahájil slavnostně 13. března 1793 v Karoliu ně
meckou nástupní přednáškou, která se stala obranou
významu, práv a užitečnosti českého jazyka. Podle
Plutarchova vzoru napsal životopisy Karla IV. a Vác
lava IV., je autorem Podobizen českých a morav
ských učenců a umělců i Stručných dějin Čechů od
nejstarších časů až k dnešním, jež vyšly r. 1774. R.
1775 vydal Balbínovu Obranu jako nejúčinnější pro
středek k národnímu probuzení české poněmčené
šlechty. Policie tehdy podezírala hraběte Nostice a
jeho, že jsou autory Obrany, neboť —ač tehdy stará
přes sto let — působila v národně zněmčující době
tereziánské tak časově, jako by byla teprve k tomuto
účelu napsána na znamení českého protiněmeckého
odporu. Censor Seibt ji tehdy připustil k tisku přes
její útoky na Němce. František Martin Pelci se na
rodil 11. 11. 1734 v Rychnově nad Kněžnou.
• V Háji u Opavy se narodil 11. 11. 1829 filolog a
slezský buditel Antonín Vašek. Na cestě z Bavor
ska o prázdninách r. 1865 poznal o 19 let mladší
Marii Brožkovou, s níž se 18. 9. 1866 oženil v Ko
stelci nad Labem. V Opavě, kde A. Vašek působil
a kam. se přestěhovali, se jim narodil syn Vladimír

Jan Nepomucký, pozdější básník Petr Bezruč. Na fi
losofických studiích v Olomouci přilnul A. Vašek k
národním snahám, jimž zasvětJ ce.y svůj život jako
profesor na gymnasiích v Opavě, Jihlavě, Košicích
a Brně. Podporován přáteli začal 1. 3. 1861 vydávat
Opavský deník, v němž vysvětloval nejzákladnější
pojmy politické a probouzel vědomí příslušnosti k
českému národu, germanisátorům Slezska stavěl před
oči skutečný obraz národnostních poměrů na vědec
kém podkladě. Zabýval se i studiem RKZ a po dů
kladném jejich rozboru došel k přesvědčení, že jsou
padělky. Za to. že se proti nim postavil, byl pro
následován a tupen, což připomněl Petr Bezruč ve
verších
Kdyby z toho měl být pomník,
co po tobě naházeli,
hrotem by se nebe dotknul,
mého lidu buditeli!
Čacký národ. Dávno dřímáš.
Ještě pomník hotov není:
ještě hážou po tvém hrobě
těžký kámen po kameni.
• Autor Divadelního slovníku, vydaného r. 1876, he
rec Jiří Stankovský se narodil 11. 11. 1844 v Kamen
né Vysoké u Příbramě, kde byl jeho otec ředitelem
velkostatku. Syn zahořel pro divadlo, nedokončil stu
dia, zřídil si vlastní divadelní společnost a jezdil s
ní po venkově. Napsal několik historických románů,
z nichž dodnes zaujmou Vlastencové z Boudy a ro
mantický příběh z počátků českého divadla Vnučka
farářova, jehož děj se odehrává v Čelákovicích, kde
si jeho otec později koupil vlastní hospodářství. Stan
kovský ve třiceti létech těžce onemocněl, nemohl se
hnout z místa a nakonec oslepl. Byl odkázán na po
moc své manželky, dcery divadelního ředitele Pavla
Švandy ze Semčic, jíž svá díla diktoval. Zemřel před
sto léty — 10. 12. 1879. Jeho dům v Čelákovicích je
označen pamětní deskou.
• Jan Opletal, jedna z prvních obětí nacistického
teroru proti českým studentům, zemřel 11. 11. 1939.
V den rozloučení s mrtvým Opletalem (15. 11.) v
kapli Patologického ústavu na Albertově defilovaly
kolem rakve zástupy studentů, které pak prošly až
k právnické fakultě a otevřeně projevovaly nenávist
k okupantům. 17. listopadu byly přepadeny student
ské koleje, stovky studentů zatčeny, uvězněny a ode
slány do koncentračních táborů. Devět předních či
nitelů studentského hnutí, mezi nimi i historik J.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

i fiptical Service
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173 E

b a r k l y s t .,

ST. K ,LDA ' V IC -

(roh Belíord
k Barkly Sts.)
Telefon: 534-6228
Specialista
na čerstvé ryby
Denně též tradiční česká jídla
Obědy a večeře po celý týden (mimo pondělí)

Mr ED

HOTOVA JÍD LA DODÁVÁME DO DOMU

od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
Matoušek, bylo bez jakéhokoliv soudu v Ruzyni za
střeleno. Vzápětí nato byl vydán výnos o uzavření
českých vysokých škol.
• 11. 11. 1974 zemřel Jan Kodet, žák svého otce
sochaře Emanuela Kodeta a K. Dvořáka a O. Špa
niela na Akademň výtvarných umění. Ačkoliv vy
tvořil několik vynikajících portrétů a pomníků (V.
Nováka umístěný Na Nebozízku) zůstalo těžištěm je
ho prací lyrické ztvárnění krásy ženského těla (Na
kloněné torso, Ležící žena). Z r. 1940 pochází refiéf
Únos Evropy s tíživou atmosférou okupace.

Palm Springs, Kalifornie
105 M IL OD LOS ANGELES, REKREAČNÍ STŘEDISKO SVĚTOVÉHO JMÉNA,
NAVŠTĚVOVANÉ V POSLEDNÍCH LETECH VŠEMI A M E R IC K ÝM I P REZID EN TY

J ä £ o tta >
HOTEL
107 velkých pokojů, 3 bazény.
Tamní minerální voda přináší zlepšení těm,
kteří trpí zánětem kloubů (arthritis)
a jinými nemocemi.
K dispozici je pěkná kavárna,
sál na bankety atd.

Speciální jídelna, v níž dostanete vyhlášené
tropické řízky — Sambo’s — 24hodinový provoz
— Poblíž obchodů, kin a nočních podniků

11 000 PALM D R IVE ,
DESERT HOT SPRINGS, Ca. 92240

411 E. PALM CANYON D R IVE ,
PALM SPRINGS, Ca. 92262

Telefon (714) 329-6484

Telefon (714) 327-1391

Cambribge
3ínn Hotel

150 skvěle vybavených pokojů —
5 bazénů s rekreačními prostorami —

Royal Motor Hotel
(drive Royal Inn)

65 moderních pokojů — 2 bazény — Sauna
— 5 restaurací v sousedství —
Vz míle k obchodnímu středisku,
kinům a nočním podnikům

66 luxusních pokojů — 3 bazény — Sauna

1277 SO. PALM CANYON D R IVE,
PALM SPRINGS, Ca. 92262

1700 SO. PALM CANYON D RIVE,
PALM SPRINGS, Ca. 92262

Telefon (714) 325-5026

'iiiiiiimimiiiimiiimmmiinmiHuímiiP

Kalendár H D

DOMOVA

Pobiíž restaurací, obchodů a kin
(Zatím není členem Best Western)

Telefon (714) 327-1564 1

Doprava na letiště nebo k autobusu zdarma. — Přejete-li si bližší informace nebo rezervování
pokojů, vytočte bez poplatku v Continental USA číslo (800) 528-1234, v Arizoně (800) 352-1222.
----------------------------------------- :--------------------------- Na Vaši návštěvu se těší
Všechny tyto hotely zaručují příjemný pobyt v lázeňJAN F | L j p E K & STAN STOKES,
ských střediscích proslulých účinnou minerální vodou.
_________
______________________________
majitele-vedouci
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ČESKÉ V Y S ÍLÁNI V MELBOURNE

A DELAIDE

ZMĚNA ADRESY

Advokátní kancelář

ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁ NÍ V A D E L A ID e

RALPH L1NDNER & SON

čs. pořad je vysílán každou neděli v iU hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:

Barristers and Solicitors
nyní:

4. li.: ivi. Horniček — herecké příhody '

146 BRIDGE ROAD, RICHMOND, VÍC. 3121

Cs. pomocný fond v M elbourne
Možnost příjezdu větší skupiny nových uprchlíků
z Československa do Austrálie vyvolala zájem o Čes
koslovensky pomocný fond, založený v r. 1968. Uve
oznamuje, že zahájila praxi na adrese
řejňujeme proto informace a vyúčtování tohoto fondu
27. Eglinton Street, Kew, Vic.
k mešnímu dni.
Telefon 861-7035
Hlavní činnost fondu byla po srpnu 1968 a v dal
ších dvou letech. Později příjem fondu ustal a počet
vyplácených podpor byl úměrný malému počtu no
vých přistěhovalců (v uplynulých 6 letech došlo
ZPRÁVY OSOBNÍ
fondu na příspěvcích a vrácených podporách $ 86.70
a z výnosu zábavy $ 100.-, a v téže době bylo vy
pláceno z fondu na podporách $ 585.00).
Pětiletá Maruška Hoblová vyhrála soutěž nejhez
byl dotován základní částkou $ 1.000.-, kte
čích a nejchytřejších předškolních dětí ve Wíče Bay rouFond
věnoval
Kopecký, dále převzal zůstatek konta
v Queenslandu. Dostala se pak do finále ceJcssáaá "Čs. kiub” a p.
fondu
$ 169.05, na darech krajanů
soutěže, která se konala začátkem října v Brisbeae- přijal S 3.505.71, naStřelec
vrácených podporách $ 370.20,
a tam opět zvítězila. Jako 1. cenu obdržela U®G
z výnosu zábav $ 642.37, z prodeje nerozděleného
dolarů a pro rodiče osobní auto Mazda 323.
šatstva S 6.12, z prodeje učebnic angličtiny $ 29.50,
Výborně, Maruško! Mnoho dalších úspěchů Ti přeje za úroky z vkladní knížky $ 274.11, celkem $ 5.997.06
Tvůj kmotr Jindřich OSeJcák
Vydání fondu: V r. 1968 zasláno pro čs. uprchlíky
v Rakousku $ 500.-, na podporách v Austrálii vypla
U příležitosti mých 80. narozenin dostal jsem zzlzs. ceno 'S 4.852.60, za pohřební výlohy $ 160.-, za učeb
přátelských projevů, gratulací a telegramů, že bych nice angličtiny $ 120.97, bankovní poplatky S 66.55,
nemohl všem v dohledné době při nejepši. vůli celkové vydání $ 5.700.12.
Stav konta k dnešnímu dni $ 296.94.
odpovědět. Nezbývá mi proto než poděkovat tetro
cestou. Děkuji zvláště všem, kteří se přišřtfr. o Kromě toho přijal fond $ 780.70 pro nemocnou pani
uspořádání přátelského odpoledne v čs. stk elsiěn : M. Zenáhlíkovou, které odeslal na její tehdejší adre
národním domě v neděli 14. tm. Účast přes 3X esoe su do Rakouska. (Paní Zenáhlíkové se později ujal
byla tak potěšující a nálada tak družná, že tri t.t-co Vysoký komisař Spojených národů pro uprchlíky.)
Správci Čs. pomocného fondu v Melbourne jsou
výročí zůstane navždy v paměti. Velmi rase potě
šilo oznámení, že mne Ústředí Čs. obce legionářské přesvědčeni, že fond plnil dané úkoly. Zásluhu o to
v Londýně i místní Sportovní klub Slavia jmenovaly mají všichni, kteří na fond finančně přispěli.
Dr. M. Kantor,
F. Váňa,
čestným členem.
c/- Hlas domova
Všem gratulantům přeji srdečně, aby se dcžEi e - advokátní kancelář
ve zdraví podobného výročí v tak hezkém, přátel Smith & Emmerton
ském prostředí, jaké připravili mně.
Melbourne, říjen 1979
František Křivánek
Malý oznamovatel

D R . FELÍCIA B R U N T O N O V Á

T. J. SOKOL
MELBOURNE

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

SVOBODNÝ
ČECHOSLOVÁK,

Loeke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany ca

i

KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU

13 let. Melb., rád by
se seznámil s Čechoslovačštou do 40 let. Zn.
"Upříninojt” do HD.

která se koná v neděli 25. listopadu 197?

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo

—

uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KHz
K poslechu a oddechu. Připravila Mirka
Soustová
7. 11.: To je zlaté posvícení. Připravil J. Kafka

31. 10.:

SLOVENSKÉ V YS ÍLÁ N Í V M ELBOURNE

Telefon 429-3433 (3 linky)

i

-II-

Výroba a prodej
kvalitních šperků

pití

MARTIN FORETT
145 Russell St.

(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní ta

’jmMMWMmwMwwmmmms*:

(roh Bourke St.)
4. poschodí
Melbourne
Tel. 63-2817

Upozorňujeme všechny
sestry, že čtvrteční cvi
čení žen se překládá na
pondělí.
Hanzálková
MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G
Melbourne:

175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:

Telefon: 6222453

uslyšíte na téže stanici
každou neděli od 7 do 8 hodin ráno.
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

— Autobusový zájezd na výstavu rododendronů v
Dandenonkách se koná o 2 dny dříve, než bylo ozná
meno, a to v neděli 4. listopadu 1979. Odjezd v 9 hod.
ráno od nádraží na Flinders St. (nebo při cestě die
ujednání). Návštěva výstavy rododendronů a dalších
zahrad, Rickettovy obory a Šumavy. V ceně § 10.-.
děti $ 5.-, je zahrnuto jízdné, jídlo a nápoje. Infor
mace: tel. 480-2737.
— V budově AMP, roh Williams a Bourke Sts., Melbourne-City, se koná výstavka čs. umění. Je otevřena
v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin.
J. K.
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST

Dne 1. listopadu je zasvěcený svátek Všech svá
tých, pro katolíka to znamená, že má být na mši
sv. — 2. listopad je dnem všech zemřelých — Du
šiček. V neděli 4. listopadu ve 3 hod. odp. bučr
dušičková pobožnost na Šumavě (u Belgrave Sami.
u pomníku padlých, kde vzpomeneme na své drahé
zemřelé. Aspoň v duchu jim pošleme kytičku vzpo
mínek a modliteb, když nemůžeme být u jejten sra
bů tam daleko doma.
Páter J. Pefcsa
PROSBA O POMOC
VIETNAM SKÝM UPRCHLÍKŮM V AUSTRÁLII

Do Austrálie přijíždějí tisíce vietnamských ursrahlíků bez jakéhokoli majetku. Prosíme Čechy a
váky, aby pro ně věnovali dle svých možn-estř starš:
šatstvo, hračky, nábytek apod. V Melixurre poáá.
informace: Rev. Bart San, St. Joseph. 4č Cmer 5r_
Collingwood, tel. 41-2959, nebo Eva GrsLgrrá. 38
Ormond St., Kensington, Vic. 3031. tel. Sľí-SSL
Zábavnou, kvalitní, dlouhohrající grantrímrvtrc
desku se známými i neznámými šlágry a
povídáním JÁRY KOHOUTA, natočerrr: v Sa
turn Recording Studiu v Austrálii uod rrLrtgr.
“KY-KY-RY-KY” obdržíte na adrese:
George Šimák,
8/30 Allison Rd., Elstemwick. väc. 3S8&
Telefon (Melb.) 528-2148
Cena desky je $ 6.50 a poštovné.
Přijímáme objednávky na pessasa

— celá nebo půlky — k dodávce před viratsrdL
Čistá váha celého zabitého prasete zč. ŽS ä: -íšf
Cena $■ 2.- za 1 kg. Prodáváme téř suchý t á e r š ý
salám. Cena $ 5.- za kg.
Zdeněk
Jackson's Track,
(n edaleko
T elefon (056) 28-5217

MRÁČEK
JindivicJc, Ykz. SSM
N eerin i St-mh
(v o lejte pc U hnč_ wsČErl

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE

srdečně zve Vás i Vaše přátele r.a
MAŠKARNÍ

PLES

SOKOLSKE SIBRINKY
které pořádá v sobotu 17. listopadu 1979 e«d 7.3# hodin večer

v Československém sokolském národním domě.
497 Queensberry Street, North Melbourne
K tanci hraje sokolská kapela "Vrabčáci"
RÁZ: ‘‘LETEM SVĚTEM” — VOLBA NEJHEZČÍ kLASKY
Likérová licence (BYQ,:
Vstupné včetně večeře $ 10.-, masky, štucem a, pensisté S 8.
Rezervování stolů: tel. 232-5574 (Kadaně). 848-5723 (Petráá),
26-5618 (Vozábal)

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

provede
známou tříaktovou komedii Jana Patrného

“ M UŽI
NESTÁRNOU”
v sobotu 10. listopadu 1979 v 8 hodin večer
a v neděli 11. listopadu 1979 ve 3 hodiny odpoledne
v sále Baragovy dvorany, 19 A’Beckeft St., Kew

Režie: T. KIMLOVÁ
Výprava: K. KONĚ M
Vstupné $ 4.-. pensisté a studenti S 2.Č.O.D. VÁS SRDEČNĚ ZVE A PROSÍ O HOJNOU 1ĎCAST
Občerstvení se prodává v bufetu během přessžcei

• 12 -
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Jezdci Williamsu překvapením sezóny
V ÍT Ě Z Í FERRARI

Karel Janovský
Československo poráží v Praze Švédy 4 : 1

Cenné vítězství v kvalifikaci
Obhájci titulu fotbalového mistra Evropy — Čechoslováci — sahají už po letenkách na mistrovství starého
kontinentu v Itá lii, které bude probíhat v červnu 1980 Po suverénních vítězstvích ve Stockholmu nad Švédy
3 : 1, domácím triumfu nad Francouzi 2 : 0 a vítězstvi v Lucembursku 3 : 0, vyhrálo čs. fotbalové národní
mužstvo 10. října na Strahovském stadiónu v Praze i odvetu s mužstvem Tre Kronor 4 : 1 (po polo
času 3 : 0 ) a může si — za předpokladu, že doma porazí Lucembursko — dovolit s Francouzi i libo
volně prohrát. Dokonce kdyby Čechoslováci prohráli s Francouzi "jeni' 0 : 2 , stačila by jim k postupu
mezi 8 nejlepších týmů Evropy doma s Lucemburskem i remiza.

O vítězství v tomto velmi důležitém utkání roz
hodl drtivý nástup v prvé půli, kdy čs. fotbalisté
předvedli velmi dobrý výkon, hráli s nadšením a
bojovností a kopali už v prvních 10 minutách 5
rohových kopů. V 15. minuté neuznal turecký sudí
Zdeňkovi Nehodoví (pro ofsajd) branku, v 19. mi
nutě si to však tento v současné době nejlepší čs.
fotbalista vynahradil a po Jurkemikově přihrávce

- - F o tb a lo v á

lig a - -

získal Československu vedení 1: 0. Už v další fázi
hry se útoky čs. hráčů přímo valily na soupeřovu
Dranku a výsledkem velKé převahy byly do konce
prvních 45 minut další dva góly: v 37. minutě ko
šický Kozák zvýšil stav na 2 : 0 a přesně o 5 minut
později upravil Vížek z pražské Dukly stav na 3 : 0.
Už 7 minut po znovuzahájení hry v druhém polo
čase sé zranil nejlepší muž ČSR Zdeněk Nehoda a
musel být vystřídán Karlem Kroupou. Od této chvíle
už to v čs. týmu neklapalo jakq předtím, švédové
několikrát ohrozili čs. golmaoa Hrušku z Bohemians
a v 61. minutě Svenssonem snížili stav na 1 : 3. Na
mlsali se a ták musel Hruška několikrát zasahovat.
V 80. minutě však Vížek znovu čs. mužstvo uklidnil,
když zvýšil stav na 4: 1. V závěrečných minutách
měli Čechoslováci dvě téměř stoprocentní šance a
mohli klidně dát Švédům půl tuctu branek, ale měli
smůlu v zakončování akcí, zápas skončil “jen" 4 : 1.
Čs. mužstvo hrálo v sestavě: Zdeněk Hruška (Bo
hemians Praha), — Josef Barmoš (Inter Bratislava),
Rostislav Vojáček (Baník Ostrava — vystřídal ho už
v 7. minutě prvé půle Jurkemik z Interu Bratislava),
Anton Ondruš, Koloman Gdgh (oba Slovan Bratisla
va), — Jan Kozák (Lok. Košice), František štambachr (Dukla Praha), Antonín Panenka (Bohemians
Praha), — Ladislav Vížek, Zdeněk Nehoda, Miroslav
Gajdůšek (všichni tři Dukla Praha).
Tabulka V. kvalifikační skupiny o postup na mi
strovství Evropy vypadá takto: 1. Československo 4
utkání, 8 bodů, skóre 12 : 2; 2. Francie 5 utk., 7 b.
(11 : 6); 3. Švédsko 5 utk., 3 b. (8 : 12); 4. Lucem
bursko 4 utk., 0 b. (1 : 12).

Po reprezentační přestávce (ČSR — švédsko) po
kračovala nejvyšší čs. fotbalová soutěž mistrovskými
zápasy 9. kola, po kterém se' naprosto nečekaně do
stali do čela tabulky fotbalisté Bohemians Praha,
kteří doma deklasovali mužstvo Jednoty Trenčín (to
ještě v letošní podzimní části 1. ligy nevyhrálo) 5 : 1.
Velký skok dopředu udělal i ostravský Baník, který
doma zvítězil nad nováčkem RH Chebem 5 : 0.
Po dlouhé době zvítězil i bratislavský Slovan, kte
rý doma porazil Lokomotivu Košice 2 : 0. Své přízniv
ce příjemně překvapila pražská Slavia, která v Ede
nu vyhrála nad dosavadním vedoucím týmem tabul
ky Plastikou Nitra 4 : 1. Sparta ponechala oba body
v Košicích, kde podlehla místnímu ZŤS 0 : 3. Zbro
jovka Brno zvítězila v Trnavě 3 : 1 a Dukla Banska
Bystrica získala doma v utkání s Interem Bratisla
va oba body vítězstvím 1: 0. Utkání pražské Dukly
v Plzni bylo odloženo.
Tabulka 1. čs. fotbalové ligy po 9. kole: 1. Bohe/.ans Praha 13 bodů, skóre 15 : 8 ; 2. Baník Ostrava
12 b. (skóre 18 : 10); 3. Plastika Nitra 12 b. (20 : 13);
4. Lokomotiva Košice 11 b.; 5. Dukla Praha, 6 . Spar
ta Praha, 7. Zbrojovka Brno (po 10 b.); 8. Slavia
H o k e jo v á liga
Praha, 9. Dukla Banska Bystrica, 10. Slovan Bra
tislava (po 9 b.); 11. Inter Bratislava, 12. ZŤS Ko
Černým koněm 1. čs. hokejové ligy je mužstvo
šice (po 8 b .); 13. Plzeň, 14. Trnava (po 7 b .); 15. VSŽ Košice, které se po 7. kole dostalo s 11 body
RH Cheb 5 b.; 16. Jednota Trenčín 2 body (za dva do čela tabulky. Hokejisté Poldi Kladna, kteří měli
nerozhodné výsledky).
špatný start do sezóny, se lepší; s 10 body se do
stali na 2. místo. Třetí je (s 9 body) Dukla Trenčín a
teprve čtvrtí jihlavští vojáci (8 bodů).
KDO S> KÝM V EVROPSKÝCH POHÁRECH ?

Ze 4 čs. mužstev, která postoupila do 2. kola
evropských pohárových soutěží, dostal při curyšském
losování nejtěžšího soupeře ostravský Baník, jenž
se v boji o účast mezi šestnácti nejlepšími týmy
soutěže Poháru UEFA střetne s Dynamem Kyjev,
tvořícím kádr sovětského reprezentačního mužstva.
Naopak před lehkou úlohou stojí druhý čs. zástupce
v Poháru UEFA: Zbrojovka Brno ‘‘narazí’’ na island
ský celek Keflavik, který je bez šance.
V nejslavnější evropské pohárové soutěži — Po
háru mistrů — hraje pražská Dukla s francouzským
přeborníkem Racingem Strasbourg. Zastihnou-li zá
pasy pražské vojáky ve formě, pak mají šanci na
postup do čtvrtfinále.
A konečně: košická Lokomotiva má v 2. kole sou
těže “držitelů trofejí’’ za soupeře jugoslávskou Rijeku, takže i tento přední slovenský tým by mohl
postoupit.
Handicapem čs. účastníků je, že všichni hrají první
zápas doma.
HLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
Telefon (03) 428-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA $ 14.-,
Can. $ 14.-, £stg. 8 .-, DM 30.-, Rand 13,- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku sdělíme na požádání obratem.

Očekávaná prohra v Římě, ale
LENDL PROPÁSL PŘÍLEŽITO ST POSTUPU

Čs. daviscupové družstvo prohrálo v Římě mezipásmové semifinále s Itálii 1 ; 4, stejně však i tak
mohli Čechoslováci do finále s USA postoupit. Klí
čem k celému střetnutí byla v závěrečný den zápasu
dvouhra mezi 191etým čs. tenistou, juniorským mi
strem světa Ivanem Lendlem a Italem Conradem
Barazzuttim, ve které vedl Lendl v pátém setu 3 : 0 .
nakonec však přece jen prohrál tento rozhodující
set 5 : 7 a tak Itálie vedla nad ČSR 3: 1. Závěrečná
dvouhra Tomáš Šmíd — Adriano Panatta byla pák
jen formální záležitostí a hrála se podle dohody
pouze na dva sety. Ivan Lendl propásl skutečné
šanci své krátké kariéry, i když mu nelze upřít bo
jovnost a dobrou hru. Prostě neměl v závěru štěstí
a to rozhodlo o vyřazení ČSR z Davisova poháru.
V boji o Salátovou mísu budou hrát Italové s pře
možitelem Australanů, tenisty USA, ve dnech 14. 16. prosince v roli autsidera v San Franciscu.
Jednotlivá střetnutí Itálie — ČSR: Tomáš Šmíd
vyhrál úvodní střetnutí nad Barazzuttim 6: 1. 3: 6,
6: 1, 3 :6 a 7: 5 a ČSR vedlo 1 : 0. V druhé dvouhře dohrávané teprve druhý den zápolení, prohrál
Ivan Lendl s Panattou 4 : 6, 6 : 1, 0 : 6 a 0 : 6. Týž
den hraná čtyřhra skončila úspěchem italské dvojice
Panatta — Bertolucci (porazili Kodele s Lendlem
6 : 8, 6: 2, 6 : 1 a 6: 2) a Itálie se po dvou dnech
ujala vedení 2 : 1. V zahajovacím střetnutí závěreč
ného dne prohrál Lendl s Barazzuttim 6: 4, 1: 6,
2 : 6. 6 : 3 a 5: 7, aby pak ve formálním utkání
podlehl Tomáš Šmíd Panattovi 3 : 6 a 2 : 6.

Ačkoli zraky televizoroich enváku v USA uyly první
riynuvou nedeli upřeny k závěrečnému oni návštěvy
papeže Jana Pavla j í . ve Washingtonu, přece jen
si mnozí našli chvíli, aby mohli sledovat průběh
automobilové Velké ceny Spojených států ve Watkins
Glen, kterou udělali závodníci definitivní tečku za
světovým šampionátem formule I pro rok 1979. A
přestože absolutní vítěz světového mistrovství byl
znám, už po zářijové Velké ceně Itálie v Monze, se
šla se na Grand Prix USA téměř celá světová eli
ta. Z ní se zaskvěl v plném lesku 271etý Kanaďan
Gilles Villeneuve, který neměl v závodě vážnější
konkurenci, tuto 15. a poslední jízdu formule I vy
hrál před Francouzem Reném Arnouxem z “Renoltky” a dostal se v celkové klasifikaci mistrovství
světa na druhé místo, když zůstal pouze 4 body za;
mistrem světa Jody Scheekterem z Jižní Afriky. To
znamená, že italská automobilová “stáj” Ferrari ob
sadila v celkovém poradí 2 prvá místa a triumfovala
tak znovu v boji se světovou elitou. V druhé polo
vině letošního automobilového mistrovství světa však
nejvíce překvapili jezdci “Williamsu” , financovaného
arabskými olejářskýmš magnáty, především Austra
lan Alan Jones.
Konečné pořadí automobilového mistrovství světa
formule I pro rok 1979: 1. Jody Scheckter (J. Afrika
— Ferrari) 51 bodů. 2. Gilles Villeneuve (Kanada —
Ferrari) 47 b., 3. Alan Jones (Austrálie — Williams)
40 b., 4. Jacques Laffítte (Francie — Ligier) 35 b.,
5. Clay Regazzoni (švýcarsko — Williams) 29 b.,
6. - 7. Patrick Depailler (Francie — Ligier) a Car
los Reutemann (Argentina — Lotus) po 20 b., 8. Re
né Arnoux (Francie — Renault) 17 b., 9. John Watson (Severní Irsko — McLaren) 15 b., 10-. - 12. Jean
Pierre Jarrier (Francie — Tyrell), Mario Andretti
(obhájce — USA — Lotus) a Dider Piron (Francie
— Tyrell) po 14 b., 13. Jean Pierre Jabouille (Fran
cie — Renault) 9 b., 14. Nikl Lauda (Rakousko —
Brabham — zanechává závodní činnosti), atd.
Čtyři Grand Prix r. 1979 vyhrál Australan Jones
(Velkou cenu Německa. Rakouska. Holandska a Ka
nady). Ve třech strhli vítězství na svou stranu: mistr
světa Scheckter (Belgie. Monaco a Itálie) a Ville
neuve (Jižní Afrika. USA — západ a USA — východ).
Dvakrát stál na nejvyšších stupních Laffítte (v Argen
tině a v Brazílii). Po jedné Grand Prix r. 1979 pak
vyhráli: Francouz Depailler (Španělsko), jeho krajan
Jabouille (Francie) a Švýcar Regazzoni (Anglie).
ČS. HÁZENKÁŘI NA TURNAJ MISTRŮ SVĚTA

“Vládnoucí" házenkářští mistři světa západní Něm
ci uspořádají v předvánočním týdnu v Dortmundu,
v Bochumu a v Duisburgu velký mezinárodní turnaj,
kterého se mohou zúčastnit pouze házenkáři těch
zemí, které se mohou pochlubit buď titulem mistra
světa nebo olympijským prvenstvím. Patří tedy mezi
ně i házenkáři ČSR. kteří byli zařazeni do skupiny
s olympijskými přeborníky Jugoslávci a SSSR. V dru
hé skupině hraje NSR. Rumunsko a Švédsko. Po
skončení utkání ve skupinách, čtyři první — křížově
— tedy první z A skupiny hraje s druhým z Bé skupinv a opačně — budou pak hrát o Supercup světo
vých přeborníků a olympijských vítězů. Čs. druž
stvo hraje v Bochumu 19. 12. s Jugoslávií a o den
později na stejném místě s házenkáři SSSR.
DEBAKL N EM AJÍCÍ OBDOBY

Čs. muži šestí a čs. děv
čata sedmá, to je bilance
startu
odbíjenkářských
reprezentantů na XI. mi
strovství Evropy ve Fran
cii. které vyhrála jak v
soutěži mužů tak i žen
družstva SSSR. Pokud jde
o ČSR. tento neúspěch ve
Francii zároveň znamená,
že se čs. družstva neprobojovala přímo na olym
pijské hry r. 1980 v Mosk
vě a musí čekat na kvali
fikaci těch nejslabších,
která se uskuteční na ja
ře příštího roku. A to je
debakl ve sportu, který
jsme učili hrát celý svět

a byli i mistry světa.
Konečné pořadí (muži):
1. SSSR, 2. Polsko, 3. Ju
goslávie, 4. Francie 5:
Itálie, 6. ČSR (ve finálo
vé skupině prohrálo všech
5 utkání), 7. Rumunsko.
8. Maďarsko, 9. V. Ně
mecko, 10. Bulharsko, 11.
Belgie, 12. Řecko.
Ženy: 1. SSSR, 2. V.
Německo, 3. Bulharsko, 4.
Maďarsko, 5. Rumunsko,
6. Holandsko, 7. ČSR (vy
hrálo soutěž útěchy), 8.
Polsko, 9. NSR, 10. Jugo
slávie, 11. Francie, 12.
Belgie.
• r

