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Kde se "kradou kuřata"?

Po rozsudku v Praze

"Austrálie poslala československé vláde protest
proti uvěznění šesti d is id e n tů .... Oficiálni pro
testni nota byla doručena minulé pandě.i do Pra
ný australskými diplomaty . . ."
The Austraiian (1. 11. 79)
Petr Uhl — 5 let, Václav Havel — 4% roku,
Václav Benda — 4 roky, Jiří Diensfbier — 3 roky,
Otta Bednářová — 3 roky, Dana Němcová — 2
roky (podmíněně).

CO JE TO ZA LIDI ?

Karel Wendt
Teď, když už vynesli rozsudky, když už to, co je
v národě nejmžší, poslalo z^ mříže, co je v něm
, Reakce svobodného světa na odsouzení šesti členů československého Výboru
V Československu se nej vyšší; Kuyž už noviny napsaly, jak to byio,
na obranu nespravedlivě stíhaných, protesty vlád, odvolání amerického velvy "kuřata nekradou’’ a kdo úvocmk/ vysvětlily proč a jas; Když už statnící
slance z Prahy, rozhořčení významných osobností západní veřejnosti — včetně podobné věci tvrdí, zaslu vyslovili nechuť, panameniy odhlasovaly protesty
levicových intelektuálů — překvapilo zřejmě čs. vládu svou silou a spontánno huje potrestám. To říká a vlády poslaly rozhořčené noty; když už zú
stí. Aranžováním soudního přelíčení mohl .mít tamní režim na mysli jen za dlouze jediný komentář, častněni lidé demonstrovali a svět odsoudil; když
už jsme se znovu zahleděli na zem, která Dyia kdysi
strašení lidí doma, pokus o likvidaci domácího hnutí za lidská práva, ale soudu který vyšel v Praze bez civilizovaná a když s pohledem přišlo vědomi, že
k tomuto účelu ted' nevyužívá, jak by asi chtěl. K zastrašení veřejnosti se prostředně po rozsudku. temno bylo znásobeno temnem v nejčernější noc;
měl spolehlivý a hlavně nespolehlivý lid dovídat co nejvíc o zlých činech od Měl to být asi komentář když zrádná podlost znovu prokázala hioubku koře
souzených a měl pak reagovat, jak káže tradice.
k vítězné bitvě režimu, nů, když jsme zvážili novost situace, učinili nové
rezoluce a rozhodli o příštích činech; teď, když už
Většina
sdělovacích
‘‘Byl jsem rozhořčen a zemím, které jsou baštou psal ho ‘‘proslulý’’ podplu všechno bylo řečeno, zůstala otázka;
prostředků se “spokojila” znechucen, když jsem popírání lidských práv in kovník Jiří Hečko;
“Co, Pane Bože, je to za lidi?”
“Členové tohoto tzv. vý
suchým citováním úřední četl ve Vancouver Sun terně i za hranicemi. Žá
Co je to za lidi, kteří nemají odvahu Piláta, ačko
zprávy o zahájení soudu Paper ‘otevřený dopis’ čs. dat pomoc v oblasti ‘lid boru (na obranu nespra liv vědí, že na nich vinu nenalezli? Co je to za
a za' dva dny na to zprá skupiny, která si říká ských práv’ od Kanady a vedlivě stíhaných) měli “soudce” (z lidu nebo odjinud), kteří kroutí prá
vo podle “zákonů’’ loupežných vrahů? Co je to za
vy o vynesených rozsud charta 77 . . . Je vskutku Spojených států je jako aktivní účast na řadě pro Čechy a Slováky, kteří na rozkaz Tatarů pošlou
cích. Nenásledovaly žádné ironické, že se tito lidé se ptát lišky, proč ukrad tistátních, protizákonných' trpět nevinného bratra? Z které škvíry vylezli na
(Pokračování na str. 2) vzduch? Jak dokážou přijít z práce domů, sednout
dopisy lidu bránícího vý odvolávají právě k těm la kuřata . . . ”
1za stůl k večeři a podívat se dětem do očí? Jak
dobytky socialismu proti
to, že v nocí spí? Jak ráno při holení snesou v
rozbíječům a štváčům,
Úsilie robotníkov v Sovietskom zväze a v Poľsku vytvoriť si vlastně.
zrcadle svou tvář — bez zvraceni? Co je to za
žádné telegramy z podni
lidi, kteří propůjčí svá jména nadvládě cizinců a
na režimu nezávislé odborové organizácie
ků, organizací nebo obcí
barbarskému stavu bezpráví? V které špíně nalezli
slouhy, připravené vykonávat rozkazy slouhů, loka
či jednomyslná usnesení
je ochotné nařizovat cizí rozkazy lokajům? Odkud
nakomandovaných shro
vytáhli prezidenty a ministry, vyslance, nakomanmáždění. Objevil-li se ná
dované poslance a konzulátní trpaslíky, dychtivé
Počiatok iniciatívy za nezávislé odbory v Sovietskom zväze spadá do jesene udělat kariéru na hřbetech sester a bratrů? Pod kte
znak reakce na konaný
soud v listech — mimo 1977, keď Vladimír Klebanov, ktorý bol vtedy predákom v uhoľnej bani, ohlásil rým kamenem nalezli zrádce, ochotné vinit poctivé
ústřední orgány strany v v Moskve, že skupina nespokojných, nezamestnaných robotníkov sa rozhodla lidi ze zrady? Kde, proboha, nalezli stvůry, pro kte
ré svobodný projev znamená zločin?
Praze a Bratislavě —, vytvoriť vlastný nezávislý odborový zväz. Už v roku 1975 skupina robotníkov
Je vůbec možné najít odpovědi?
tedy jen ujišťování, že se v Kijeve kolektívne protestovala proti zatknutiu inžinierky Naděždy GaidaroDo myšlenek vstoupilo, nepozváno, křesťanství.
lidská práva porušují všu vej, ktorú úrady poslali do psychiatrického liečenia. Kiebanova skupina vydala Není lehké je obejmout, žádá toho od nás trochu
v
máji
1977
"Otvorený
list
svetovej
verejnosti
o
skutočnej
situácii
robotníkov";
de jinde na světě, jen ne
mnoho. Neboť uvažte; ten, kdo opravdu věří, musí
v komunistických zemích. druhý takýto list uverejnila pri príležitosti a v súvislosti so 60-fym výročím přijmout, že i za ně, i za tyto lidi, Bůh — člověk
umřel na kříži. Ne, není lehké milovati nepřítele
K tomu posloužil "dopis sovietskej revolúcie. A v tom istom čase, bolo to 7. novembra 1977, skupina svého.
33
robotníjcov
podpísala
spoločnú
sťažnosť
sovietskym
úradom,
ktorej
kópiu
z Kanady” , uveřejněný s
člověk nerad přijímá, že lidská žumpa byla, jest
komentářem v Rudém dala k dispozícii západnej tlači a v ktorej žiada utvorenie komisie na vy a bude, že její kapka leží na dně každé lidské duše.
právu už v den, kdy se šetrenie postupu, akým reagujú administratívne orgány na sťažnosti a žiado A přece je nutné vědět o její existenci. Závisí na
tom duševní zdraví.
konal soud, pod názvem sti robotníkov.
Vím, že žumpa je hluboká, že leží uprostřed davu,
“Těm, kteří podléhají ilu V januári 1978 Klebanov, zahraničnými novinármi, čianske práva, na repre kterému většinou nevadí zápach. Nepopírám tuto
zím”. Nejmenovaný muž ako tlmočník skupiny ne pri ktorom ich informoval sálie proti každému kto pravdu. Ale abych přežil to vědomí, abych sám ne
z Britské Kolumbie prý spokojných robotníkov v o rozhodnutí jeho skupiny prejaví nespokojnosť, a zapadl do močůvky, abych neztratil schopnost ro
Moskve, mal stretnutie so vytvoriť nezávislú odbo na praktickú nemožnosť zeznat vůni od zápachu, musím mít něco, čeho se
napsal Rudému právu;
rovú organizáciu. V tom domôcť sa spravodlivo chytit, něco, o co se opřít. Musím mít bratry, kteří,
protože jsou silnější než já, nikdy nepřipadali v
to zmysle sa Klebanovova sti.
úvahu ani pro hnojnici ani pro dav. Musím mít
Protestní hladovky v Polsku skupina obrátila "otvore Sovietske úrady nene vzory. Jako vzduch k dýchání potřebuji vzácnost
ným listom” na početné chali dlho čakať -ia svoju Solženicynů a Havlů.
Z Varšavy došel text prohlášení, které učinilo 11
Nízkost, uznaná za normální stav, stává se při
polských osobností při zahájení hladovky na protest stranické a vládne orgá reakciu. Koncom marca jatelnou. je součtem davu a žumpy. Rozum káže,
proti žalářování čs. disidentů. V prohlášení se praví: ny, na masové organizá toho istého roku praktic že člověk nemůže žít mimo skutečnost. Je třeba
"My podepsaní jsme zahájili sedmidenní hladovku cie a na sovietsku tlač. ky znemožnili činnosť no přiznat, že takový je stav.
v kostele Sv. Kříže ve Varšavě, abychom prokázali V zápätí na to predložila voutvorenej odborovej or Přiznávám.
jednotu, a solidaritu s uvězněnými českými a sloven Medzinárodnej organizá ganizácie; pozatýkali jej
Ale když ta nízkost násilím a tichem pohltila
skými bratry, jakož i s našimi přáteli v polských
vzory, když mi odebrala vzduch i berlu, opakuji si,
vedúcich
a
niektorých
da
cii
práce
žiadosť
o
uzna
věznicích.
abych neutonul: tato část národa zapáchá; tato,
Vyzýváme naléhavě všechny lidi dobré vůle v nie, pripojila k nej sta li do psychiatrických ú- ačkoliv dýchá, jakoby nebyla; jenom v této, v té
Polsku i v celém světě, aby se k nám připojili v novy a zoznam okolo 110 stavov. Robotníci sa však nejmenší, v kapce odvahy, která je sestřičkou oběti,
obraně zatčených členů čs. Výboru na obranu ne kandidátov členstva odbo nedali zastrašiť. Koncom přežije národ.
spravedlivě stíhaných, kteří, ač nevinní, jsou perzahynouti?
rovej organizácie. Vo svo októbra 1978 ohlásili zá Nedej
sekvováni. . .
Hodnota člověka spočívá v tom, že dovede pře
K provedení naší hladovky vybrali jsme si místo jej žiadosti moskovskí ro padnej tlači v Moskve klenout nízkost, o které ví.
katolických bohoslužeb, protože v Polské lidové re botníci poukázali na spô vytvorenie novej slobod
Je třeba udržovat rovnováhu. Je třeba vědět, že
publice může jedině Církev poskytnout útulek lidem sob, akým sovietska stra nej odborovej organizácie vzor nepřestal být působivým vzorem jenom proto,
rozdílných názorů, lidem, kteří se snaží hájit ne na a vláda porušujú ob- (Pokračovanie na str. 2) že je za mřížemi, že ani vězení, ani exil, ani smrt
nezruší Solženicyna a Havla. Je třeba křísit sílu
postradatelná lidská práva. Požádali jsme profesora
načerpanou z vzorů. A také ovšem — je třeba splá
Jana Kielanowského a Dr. Jana Josefa Lipského,
cet dluhy.
aby byli našimi pověřenci’ a mluvčími."
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
Protestujte a živte protest ve svém okolí. P ři
Dodatečně se k 11 podepsaným připojily ještě
spívejte na ‘Fond občanské pomoci". Obojí je nut
čtyři osobnosti a v jiném kostele (Zbroza Dusá) se
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
né nejen jako splátka za sílu, ale také pro vlastní
prohlásili další význační Poláci za solidární s jme
Pty. Ltd., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
novanou skupinou a zahájili rovněž protestní hla
spásu. Protože jinak — otázka v záhlaví roztáhne
ruce a v ošklivém náručí obejme i nás.
dovku.
PNA/FCI

Slovo robotníka v komunizme
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FO ND O B Č A N S K I POMOCI
Na tento f. nd došlo Hlasu domova dalších $ 224.80,
celkem dosud $ 2.037.80. Dárcům jsme příjem po
tvrdili (kromě dvou, kteří neuvedli zpáteční adresu).
Před uzávěrkou HD došel dopis Polsko-australské
historické společnosti, k němuž byla přiložena ko
pie protestu proti uvěznění čs. obránců lidských
práv, kterou zaslala tato společnost čs. generálnímu
konsulovi v Sydney a kopie dopisu australskému
zahraničnímu ministrovi, vyjadřujícímu uspokojení
nad tím, že australská vláda protestovala v Praze
proti zmíněným rozsudkům. V dopisu Hlasu domova
píše předseda společnosti mj.:
“Věříme, že přijde den, kdy jak Československo
tak Polsko získají svobodu a volnost. Dosáhnou toho
především opravdovou touhou našich národů po ne
závislosti a národní existenci a bojem vedeným di
sidenty jako jsou Václav Havel a. Leszek Kuron.”

i Klebanov, sú držaní v
Ako je známe neoficiál
psychiatrických ústavoch, ne
odborové
skupiny
čo Goldberg označil za vznikli v Poľsku už pred
priame porušenie Helsin dvoma rokmi, najprv v
!a o členstvo v Medziná
Sovietski robotníci ne skej dohody z r. 1975.
Radome okolo samizdato
rodnej federácii slobod majú nikoho, kto by sá
Vo februári tohto roku vého časopisu Robotník.
ných odborov. Postavila ich zastal. V máji 1979
vyzvala Medzinárodná or Vznikli ako alternatíva
si za cieľ brániť svojich sa Medzinárodná organi
ganizácia práce Sovietsky úradných odboroch za účlenov pred zvôľou reži zácia práce ujala sťažno zväz, aby sa sám k veci čelom tlmočiť želania a
mu a presadiť pre nich stí a žiadostí sovietskych
vyjadril, a aby poskytol sťažnosti robotníkov, pre
slobodu v oblasti nábožen robotníkov dokumentom,
informáciu o situácii za sadzovať zlepšenie ich
skej, spoločenskej, politic v ktorom načrtla skutko tknutých
podmienok,
robotníckych pracovných
kej a hospodárskej. Oso vý stav a poukázala na vodcov. Sovietska vláda ich miezd a ich spoločen
bitne sa organizácia chce skutočnosť, že neexistuje odpovedala po 9-tich me ského postavenia. Potom
la stať tlmočníkom žiado slobodné zastúpenie so siacoch v liste, v ktorom sa ozvali robotníci v Ka
MINISTERSTVO PŘISTĚHOVALECTVÍ
stí a sťažností robotníkov vietskych robotníkov a na poprela, že by sa s ro toviciach. Medzi ich vod
voči úradom. Vydala nie slabé výhľady, že sa tá botníkmi zle . zaobchádza cami bol baník, rádiotech uspořádá v Melbourne v době letních prázdnin (od
koľko samizdatových do to situácia raz zmení. lo; osoby, na ktoré Med nik a elektrikár. A tretia 2. 1. do 8. 2. 1980) celodenní kurzy angličtiny pro
dospělé přistěhovalce s malou nebo žádnou znalo
kumentov. Jej činnosť Ozvali sa aj iné medzi zinárodná
organizácia skupina vznikla v Gdan stí angličtiny. Hodí se zvláště pro osoby, které mají
však netrvala dlho. Úra národné
organizácie, práce upozornila, vraj ne sku a v kúpeľnom meste dovolenou, ženy v domácnosti, mladé lidi, kteří ne
dy ju potlačili.
medzi nimi Svetová fede majú nič spoločného so Sopot. Činnosť spomenu mají jindy čas navštěvovat kurz apod. Kurzy se
budou konat na 140 místech (Melbourne, CollingTeoreticky majú soviet rácia odborov, ovládaná sovietskymi
odborovými tých skupín sa značne wood), jsou zdarma a v některých případech může
rozrástla,
stala
sa
medzi
ske odborové zväzy právo ináč komunistami, a ko organizáciami. Predstavi
být vyplácena účastníkům státní podpora. Přihláš
zúčastniť sa na príprave munistické odborové zvä telia odborových zväzov národne známou.
ky se přijímají do 30. listopadu 1979 na adrese:
The Migrant Education Branch,
V júni minulého roku
ekonomických plánov a zy Francúzska, Talian na západe pokračujú v
pracovných zákonov; ma ska, Veľkej Británie. Ve protestoch adresovaných obrátili sa na veľkú med Department of Immigration & Ethnic Affairs,
Commomvealth Centre,
jú tiež čo povedať do dúci americkej delegácie sovietskej vláde. Koncom zinárodnú
organizáciu
Comer Spring & Latrobe Str.,
mzdovej politiky a do na belehradskej konfe augusta sa ozval dokon práce v Ženeve so žiado
Melbourne, Vic. 3000
opatrení týkajúcich sa rencii o európskej bezpeč ca Výbor slobodných od sťou o pomoc v prospech
O podrobné informace a přihlašovací formuláře
bezpečnosti na pracovi nosti a spolupráci Gold- borov v Katoviciach, v robotníkov, ktorí sa stali volejte (kteroukoli řečí): Telephone Interpreter Ser
sku. V skutočnosti, ako berg upozornil vo svojom Poľsku, s protestom Brež- v Poľsku obeťou prena vice — 662-3000 (během dne nebo večer) nebo Migrant
Education Branch, tel. 669-2303.
dôvodí sovietsky disident dokumente o hnutí za slo nevovi
proti väzneniu sledovania a diskriminá
Chalidze, žijúci v exile, bodné odbory v Soviet- Klebanova, Jakorevy, Ni- cie kvôli spomenutej od
odbory hrajú úlohu akého- skom zväze, že jeho ve kitina, Skvirského a ď al borárskej činnosti. Úrady Známý melbournský divadelní kritik Goffrey Hutton
si “ministerstva práce” ; dúci činitelia, medzi nimi ších vodcov sovietskeho postupujú totiž proti nim napsal knihu It Won't Last a Week, v níž se zmi
hnutia za slobodné odbo osobitne tvrdo, ako o tom ňuje o hercích Jiřím a Haně Pravdových a jejich
působení na prknech australských divadel v padesá
ry. K protestom a žiado svedčí proces proti jed tých letech. Píše, že manželé Pravdovi pomohli zvý
stiam sa pripojil i americ nému z vedúcich odborár šit úroveň australského divadelnictví. Uvážíme-li, že
ký prezident Carter, kto skej skupiny v Katovi Hana a Jiří nemluvili v padesátých letech tak doko
rý žiadal sovietsku vlá ciach, Svitoňovi v marci nale anglicky, byl jejich úspěch tím pozoruhodnější.
Pravdovi odjeli v roce 1958 do Anglie, odkud se do
du, aby prepustila uväz tohto roku. Bol odsúdený Austrálie občas vracejí jen na filmových nebo te
nených odborárov. Med na rok väzenia a pokutu levizních snímcích. Huttonovu knihu vydaly Sun Books
zinárodný úrad práce vy 12.000 zlotých za to, že v Melbourne (1979).
zval sovietsku vládu, aby vraj napadol policajta a
dala zakotviť v ústave poškodil jeho auto. Iného
slobodu odborového hnu robotníckeho vodcu úrady
tia. Spomenutými prote- vykázali z krajiny. Ťažko
H M V COLOURAMA
stami, žiadosťami, po odhadnúť počet stúpencov
dráždenou reakciou Mosk hnutia za slobodné odbo
ELECTRONICS
vy, a správami o rozsud ry v Poľsku; počet ich
aktivistov,
ktorých
mená
★ ■ŠEKOVÉ ÚČTY
koch nad organizátormi
J. Scboenpflug
slobodných
odborových a adresy sú známe, do
★ VKLADNÍ KNÍŽKY
siahol Í00. Je však známe,
Prodej a opravy všech druhů
skupín,
ktoré
sú
až
do
★ OSOBNÍ PŮJČKY
TELEVIZNÍCH APARÁTŮ A ZESILOVAČŮ
výšky piatich rokov, a že hnutie sa šíri ďalej,
★ BANKOVNÍ KARTY NATIONAL
539 Norih Road, Ormond, Víc. 3204
držaním . niektorých
z že v rôznych robotníc
★ BANKOVNÍ ŠEKY
Telefon 578-5349, jo hod. 578-4103
nich v ústavoch pre du kych strediskách vznikajú
iniciatívne
skupiny.
-Š★ POSÍLÁNÍ PENĚZ DO ZÁMORÍ
ševne chorých, stratil So
vietsky zväz značne na
★ VKLADY S'VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU
prestíži nielen v slobod
★ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
dopustili špionáže ve pro
nom svete ale i vo sveto
Po rozsudku v Praze
spěch
imperialistických
★ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
vom komunistickom hnu (Pokračování se str. 1) nebo náboženské přesvěd výzvědných služeb” , že
★ CESTOVNÍ ŠEKY
tí.
akcí. Přípravné i hlavní čení. Snahou P. Uhla a osočovali státní orgány,
★ PRAVIDELNÉ PLATY A INKASA
Záverom aspoň stručne líčení přineslo o tom vel dalších bylo líčit naší re vyráběli paskvily a faleš
★ BEZPEČNÁ ÚSCHOVA CENNOSTÍ
o iniciatíve za slobodné ké množství dokladů. Po publiku v zahraničí div ne né informace — nic však
★ SLUŽBY PRO ZAHRANIČNÍ OBCHOD
odbory v Poľsku. Tejto slání tzv. výboru bylo vy jako policejní stát, přisu nepopisuje konkrétně a
★ INVESTIČNÍ SLUŽBY
jesene pribudli k jestvu volávat nedůvěru a nepřá zovat jí rysy, jimiž se vy vůbec se nezmiňuje o
júcim trom slobodným telství proti socialistické značuje Jihoafrická re tom, proč při tak ne
★ ZDARMA “THE MONEY BOOK”
organizáciám ďalšie. Po mu státnímu zřízení v publika, Chile nebo jiný zvratných důkazech bylo
S INFORMACEMI O RŮZNÝCH
nutné konat soud za za
dľa informácií, ktoré po Československu a ostouzet fašistický režim . . . ”
DŮLEŽITÝCH OTÁZKÁCH Z OBORU
Píše dále všeobecně o vřenými dveřmi.
skytol západným noviná naši zemi v zahraničí, na
PENĚŽNICTVÍ
Resumé pplk. Hečka:
rom tlmočník Výboru ro základě smyšlených a “nezvratných faktech” a
botníckej sebaobrany Ku- zfalšovaných ‘faktů’ vy “jasných dokladech” , z “ Činnost této ilegální or
ron, nová odborová orga tvářet dojem, že jsou u nichž bylo zřejmé, že ganizace je nedílnou sou
nizácia vznikla v Szeze- nás hromadně a nezákon se obžalovaní zastávali částí taktických i strate
tine, v západnom Pomo- ně pronásledováni občané “výtržníků,, násilníků a gických ' zájmů soudobého
300-P-9188
za své politické názory lidí, kteří se opakovaně antikomunismu.”
ransku.

Je toho mnoho,
co můžete dělat
se svým i penězi

v National Bank
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Československá propaganda vysvětluje

Ekonomické probIémy
Českoslovenští občané se dovídali až donedávna v odborných i populárních
výkladech, jak bezpečné proti všem "nezdravým" 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 zúčastni všechny složky
propagandy. Všimneme si tedy jednoho propagačního zdroje, pražského Svo
bodného slova, listu tzv. nekomunistické strany.
V článku Ekonomika a Kromě toho výsledky čs. dářské kriminalitě v ze
ceny vysvětluje jakýsi vědy a techniky nejsou mi. Novináři se dozvědě
ing. J. Krátký 30. října na světové úrovni “a tak li, že největší počet ho
dlouze funkci cen:
jen asi 20 - 25% v naší spodářské
kriminality
“U nás, oproti někte výrobě zastoupených obo tvoří rozkrádání majetku
rým našim sousedům, se rů se pohybuje na světové v socialistickém vlastnic
v povědomí většiny ob úrovni’’. Z toho ovšem vy tví. Za první pololetí le
čanů vytvořila nesprávná plývá nedostatečná mož tošního roku bylo zjištěno
představa o všemocnosti nost uplatnění výrobků na 2.526 trestných činů, jimiž
ekonomické síly republiky trzích vyspělých zemí ne byly způsobeny škody té
a její neotřesitelnosti před bo prodej za ztrátové měř 20 miliónů Kčs. Nej
vnějšími či vnitřními vli ceny.
více trestných činů je na
Autor se dokonce opatr úseku
vy . . .”
potravinářského
Aniž se zabývá otázkou, ně dotýká i delikátního průmyslu.. Hlavní důvody
jak se to povědomí vy čs. problému: “Neustále této trestné činnosti? “Ne
existuje nekritický tlak na odpovědný postoj a pří
tvořilo, píše autor:
“V cenách a nákladech novou investiční výstavbu stup hospodářských pra
se projevuje velmi nalé v odvětvích, do kterých i covníků,
nedostatečná
havě řada problémů eko v minulosti šly značné po kontrola a lhostejnost”.
nomiky, protože existují díly z celkových investic Policejní a soudní pracov
cí ceny působí i v socia republiky (hutnictví, stro níci k tomu sdělili hezký
lismu jako míra hodnot, jírenství), s dalšími náro příklad: OPBH zadal u
vyjadřující soulad zdrojů ky na pracovní síly, do stavební firmy opravu
a potřeb, dynamiku ekono vozy techniky a surovin.’’ střechy a proplatil za
miky a stav vnějších Hutnictví a strojírenství opravu 640.000 Kčs. Při
vztahů. Ceny však nemají se ovšem preferuje, proto pozdější přefakturaci bylo
ani moc ani sílu řešit že to požaduje Sovětský zjištěno, že byly uskuteč
příčiny
ekonomických svaz, což autor netvrdí. něny práce v hodnotě
“Výsledkem těchto fak pouhých 30.000 Kčs.
problémů . . . ’’
V rámci odhalování ne
Dále se zmiňuje o ne torů je pak pokles růstu
dobrých jevech, které pů národního důchodu, nedo gativních jevů v hospo
sobí sice pomalu, ale vy sahuje se plánované výše dářství se Svobodné slovo
trvale: postupně se snižu tvorby zdrojů” , což prý zabývá také existujícím
je tempo růstu produkti dává hlubší vysvětlení, úplatkářstvím a korupcí
vity práce, která V období proč je třeba využívat i (23. 10.):
1960/65 dosahovala 5.5%, nástrojů cenové politiky.
“Nebezpečnost úplatkář
“Kde hledat zlepšení to ství tkví především v tom,
v letech 1975/77 klesla na
4.0% a nyní je asi 3.5%. hoto stavu?”, ptá se autor. že vzniká dojem, jako by
V odpovědi se odvolává poskytování úplatků bylo
pro jistotu na Husáka a neoddělitelnou ' součástí
Věříme,
tvrdí bez patřičné souvi hospodářských
vztahů.
že zlepšení životních
slosti: “Řešení je jen a Proti tomuto negativnímu
podmínek závisí
jen v našich rukou” — jevu je třeba bojovat da
na výši produktivity
pracovat více a lépe, leko účinněji než dosud.
a efektivnosti služeb
a že těchto základních důkladněji využívat a sbí Počet odsouzených za tyto
věcí lze dosáhnout
rat suroviny atd.
trestné činy a přečiny ne
jen svobodným a
Jiné důvody ekonomic odpovídá skutečnému vý
soutěživým
kých potíží sdělovali pra skytu této kriminality. Za
podnikáním.
covníci ministerstva vnih hlavní příčinu malého po
Liberální strana
ra. Generální prokuratury dílu odsouzených osob lze
Austrálie
a Nejvyššího soudu, kteří považovat problémy spoje
(Viktoriánské
svolali tiskovou konferen né s odhalováním této
oddělení)
ci, aby referovali o hospo trestné činnosti. Základ
ním problémem je stále
přežívající tolerantní po
Cheete strávit svůj volný čas nebo dovolenou
v krásné horské krajině ?
stoj části veřejnosti a
Koupám, táborák, volejbal — Velké prostory
zodpovědných pracovníků
pro jednotlivé karavany — Sprchy, barbecue
k úplatkářství.. .’’
k dispozici v novém autokempinku
Že se Československo i
BUXŤON CARAVAN PARK
v zdomácnělém úplatkář
Maroondah Hwy. — patník 96 km — Buxton', Vic.
ství přizpůsobilo poměrům
(10 minut od golfového hřiště v Marysville)
y Sovětském svazu, se
Další informace podá:
ovšem v .novinách napsat
J. Petráň, tel. (Melb.) 848-5729
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 Radnieku 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 krematoria i
jeho vstupní brána. Na
místě zůstal jen pečlivě
obedněný památník obětí
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
převzali 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

SO K O LSK É SIB R IN K 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),
28-5518 (Vozábal)
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Česko - slovenské vztahy
(Pokračovanie zo str. 5)
Režim sa sám snaží o dokonalú izoláciu našich
národov, zatiaľčo oficiálně sa hovorí o neustálom
nad řekou s plejádou mistrů ND Zdeňkem Štěpán zbližovaní a zbratrení. Je známe, že policajné orgá
kem,^ Jiřím Plachým, Zdenkou Baldovou a Danou ny zamedzujú styk medzi českými a slovenskými
Medřickou, i na Stříbrný vítr, v němž roli Aničky disidentami. Z Prahy boli policajne vyšupovani
svěřil mladé herečce Janě Rybářové. Tvůrčím epilo Slováci, ktorí prišli navštíviť českých priateľov a
gem Krškovy režisérské práce jsou Xurgeněvovy Ja r z Bratislavy Za.se češi, Ktorí prišli navštíviť Dub
ní vody. Vesnický hřbitůvek v Heřmani, který si ne čeka a iných disidentov.
jednou v jeho filmech zahrál, zahrál v životě V.
Svoj výklad o problematike Česko — slovenských
Kršky naposled.
vzťahov by som chcel zakončiť poznámkami ako
• 18. 11. 1844 zemřel v Praze malíř Antonín Machek, sa nás to v exile dotýka a čo môžeme v tomto
který vytvořil řadu podobizen významných osobností smere dosiahnuť. Na rozdiel od iných problémov,
českého života. Jako horlivý vlastenec je tvůrcem ktoré ovplyvňujú náš život v exile a ktoré často
galerie českých buditelů, V níž jsou zastoupeny port my sami ťažko môžeme zmeniť, myslím, že na
réty J. Jungmanna, J. Malínského, V. Hanky, V. poli vzťahov našich dvoch národov môžeme veľa
J. Tomáška, Š. Hněvkovského, P. J. Šafaříka. Zá dosiahnuť a že je našou povinnosťou pracovať na
služným jeho dílem byly litograficky provedené “Dě dokonalom porozumení medzi našimi národmi v exi
jiny české v obrazéch kamenopisně vyvedených, před-' le. Pritorh nejde o svetoborné udalosti, ale o zále
stavených od sjednocených umělcův akademie Praž žitosti dennej praxe, ktoré často politicky otravujú
ské”, s výkladem V. Hanky, do nichž sám Machek ovzdušie exilu. Musíme sa napríklad naučiť správ
ne používať slová: český, slovenský a českosloven
několika listy přispěl.
ský. Neustále sa tu poukazuje na chyby, ktorých
' • 18. 11. 1894 se narodil český technik a konstruk sa dopúšťajú česky hovoriaci exulanti, keď užívajú
tér letadel Antonín Husník, který zahynul při ha prídavné meno český tam, kde správne patrí čes
várii letadla u Ještědu v r. 1948. Navrhl asi 50 typů koslovenský, napríklad často počujeme “české pe
letadel “Aero’’.
níze’’, “český pas” , “česká vláda” i vtedy, keď
• Český cestovatel Josef Wuensch zemřel 18. 11. ide o federálnu vládu. Slováci v exile sú na to veľmi
1904. Své zážitky z cest po Asii otiskoval v sedm citliví a tvrdia, že stará česká mentalita sa nezme
desátých létech v Lumíru.
nila, že Češi sa v ničom nepoučili a že aj keď si
• Český hudební vědec, skladatel a pedagog Emil uznajú staré chyby, vzápätí sa ich dopúšťajú zase.
Hradecký zemřel 18. 11. 1974. Podílel se na uspo Na jednom zasadaní Naardenského hnutia v Insbrucřádání Katalogu orchestrálních notových materiálů, ku som dokonca preto navrhol, aby sme usporiadali
uložených v archivech Čs. rozhlasu, dějin světové v exile akýsi mesiac správneho užívania týchto vý
hudby slovem, obrazem a hudbou s názvem Na pra razov. Niekomu sa to môže zdať malicherné, ja
hu XX. století, i na knize České umění dramatické, som však toho názoru, že slovenské výhrady k česko
slovenskému spolužitiu neotupíme, dokiaľ slovenské
kam přispěl statí o Rudolfovi Karlovi.
človeka nepresvedčíme, že sa z českej strany
• Smlouvu ke vzájemné obraně obapolných zemí ho
uznáva slovenská národná svojbytnosť bez výhrad a
mezi králem Václavem IV. a Joštem markrabím ; za každých okolností, že Slováci môžu v spoločnom
Brandeburským a Moravským uzavřel český král li štáte holdovať svojmu národnému cíteniu bez ob
stem daným na den sv. Alžběty (19. 11.) 1409. Tato medzenia a obáv, ako by to robili v svojom samo
smlouva patří mezi seznam potvrzených privilegií statnom štáte.
moravských Ferdinandem II. r. 1628.
Zo slovenskej strany prichádzajú návrhy, aby sa
• 19. 11. 1874 zemřel spisovatel a novinář Franti v exile vytvorili separátne české a slovenské spoľ
šek Kořínek. Byl za mladočeskou stranu zemským
poslancem, od r. 1867 redaktorem Národních listů.
• 19. 11. 1909 se narodila v Praze ak. sochařka
Věra Ducháčková (rozená Beránková), jež je autor
kou sochy M. J. Husa (Pantheon Národního musea),
(Pokračování se str. 5)
portrétů B. Blachuta, J. E. Purkyně a sousoší Dět
ské skupiny a Dětské hry. Dostalo se jí čestných část individuálních programů). Jako už mnohokrát
uznání a cen za návrhy pomníků J. Nerudy, B. Něm v dějinách je tu mnoho lidí vystaveno především
hmotným svodům, za něž ovšem diktatura nevyža
cové, J. žižky, J. Pernera.
• českého herce, člena činohry divadla na Vino duje výkon, um — ale poslušnost, případně i aktihradech, Bohuše Zakopala, jsme znali převážně ja vísmus.
A v těchto okolnostech teprve náležitě vynikne
ko strakonického muzikanta Kalafunu, milostně škem
rajícího vodníka Michala z Lucerny, vykládajícího závažnost volby životního programu v podmínkách
vysloužilce Kudmu z Emigranta či jako dojímavého — omezme široký problém! — “reálného socialismu” .
pastýře ze Shakespearovy Zimní pohádky. Hrnou se Jeho československá podoba naznačuje lidem už řa 
však do paměti i jiné jeho role, figurky realistické du let, že jim za netečnost k politice nabízí poloplný
a lidové ražby, role fiakristy Jehličky ze Štolbovy pult a chatu. Jenže lidský život se ani sebedůmyslveselohry, Štěchův Šoul, šrámkův Roškot či Svobo nějším naplněním této nabídky obsáhnout nedá. Uka
dův teroristický Poslední muž. Bohuš Zakopal, který zuje se, že člověk, vyrostlý ve středoevropském pro
se narodil. 20. 11. 1874, patřil k těm dramatickým storu, má nejzákladnější životní potřeby podstatně
umělcům, z jejichž zanícené divadelní práce vyvstá odlišné od jakéhokoli (v tomto případě nuceného)
vá kus důležité epochy v rozvoji hereckého umění. importu jinozemského; že tyto přirozené potřeby
• Před dvěma sty léty — 21. 11. 1779 — zemřel nelze ani letitým nátlakem zadusit; a že se znovu
Karel František Romisch, architekt a stavitel v Bra a znovu — byť samozřejmě v podobách druhotných
nebo jen částečně veřejných — hlásí v lidech a je
tislavě, který vedl přestavbu hradu.
jich projevech o slovo až zázračně zachovaná žízeň
• Benátky nad Jizerou se zapsaly do dějin české po demokracii, po svobodě, po možnosti volně dý
hudby. V 17. století zde žil tkadlec a muzikant Jan chat. Dějinné okamžiky, v nichž bylo v posledních
Jiří Benda, jehož starší syn František, který se na letech výjimečně možné, aby sa tohle cítění v šir
rodil 22. 11. 1709, proslul jako hudební pedagog a ších rozměrech ventilovalo, jen dotvrdily předpo
virtuos, mladší Jiří Antonín byl vynikajícím hu klad zakořeněné tradice takovýchto postojů, které
debním skladatelem, tvůrcem českého scénického me nakonec vždycky převážily nad vytrubovanými po
lodramatu. František Benda byl jako komorní mistr stupy snaživých přizpůsobivém Nakonec se vždycky
pruského krále Fridricha II. řáděn mezi nejlepší ukázalo, že přímé a charakterní chování, že slušný
hudebníky Evropy. Jeho skladby jsou dodnes hrány a ohleduplný průběh života, že uskutečněná tole
na koncertech.
rance znamenala pro člověka daleko víc než věru
• 22. 11. 1824 se narodil český pěvec Jan Ludevít zdánlivě úspěšná kariéra na tom či onom režimním
Lukeš, v němž Smetana spatřoval jednoho z nej žebříčku. Lidský kolektiv, ten staletími vytvořený,
lepších současných operních zpěváků. Lukeš zpíval nikoli ten křiklavě plakátovaný, má neomylný cit
již při zahájení operních představení v Prozatím pro dočasnost a trvalost. A nezadržitelně rozezná
ním divadle 20. 12. 1862 jednu z hlavních rolí v — a dá to taky každému příslušnému tak či onak
Cherubiniově Vodaři, byl představitelem titulní role pocítit —, zda v někom vidí jenom hlupáka, nebo
Škroupova Dráteníka, zpíval roli Vamemana při jenom chytráka či zda už jde o zjevné darebáctví.
premiéře Smetanových Braniborů v Čechách 5. 1. Mezi docela obyčejnými lidmi se za všech okolností
1866. Když byla v r. 1873 vytvořena při českém di žije nepochybně lip a plodněji tomu, kdo si pro svůj
vadle operní škola, připadl Lukešovi úkol vychovat život dovede stanovit jednoduché a trvalé normy
slušnosti a humanity.
M. Sch.
(Pokračování na str. 10)

Program pro sebe

ky. Toto pokladám za neprijateľné. Veď ak môžu
existovať spolky či spoločnosti slovensko — nemec
ké, slovensko —• poľské, či slovensko — francúz
ske, prečo by nemohli úspešne prekvitať českoslo
venské spolky, ktoré musia tiež rešpektovať národ
nostnú otázku. Návrh utvorenia separátnych spolkov
je nepřijatelný v prvom rade preto, že je nede
mokratický. Ak sa predsa niekde v Tasmánii alebo
v Alberte zídu dvaja češi a dvaja Slováci, ktorí sa
rozhodnú založiť si spolok na pestovanie spoločen
ského a kultúrneho života, nemôžeme im to zaká
zať. Návrh na totálne oddelenie slovenského a čes
kého spoločenského života v exile vychádza z jed
ného predpokladu, že totiž sa vo všetkých takýchto
spolkoch riešia ústavné problémy medzi českým a
slovenským národom. Tomu samozrejme tak nie je.
Alebo, že v cudzine sa nedostáva Slovákom dosť
uznania, keď sa zúčastňujú činnosti v českosloven
ských spolkoch, pretože všetko, čo tieto spolky ro
bia prijíma cudzina ako české. Preto ten môj návrh,
aby sme dávali pozor pri užívaní slov český, slo
venský a československý. Výraz “československý”
musí aj v cudzine a aj pre cudzincov znamenať,
že obsahuje aj prínos slovenský.
Iná situácia však je v organizáciách, ktoré majú
politicky reprezentovať naše národy. Tam musí byť
otázka Česko — slovenského vzťahu jasne formulo
vaná a v celej politickej praxi dôsledne rešpekto
vaná. Po tejto stránke sme ani my v Rade slobod
ného Československa dosiaľ ešte neuviedli vec do
správnych koľají. Našou snahou musí byť budova
nie nášho štátneho spoločenstva na rovnosti a rov
noprávnosti oboch našich národov a na zásade za
istenia a upevnenia spoločného federálneho štátu,
ale zároveň aj na vytvorení podmienok pre osobitný
vývoj oboch národov. O tom, že je to možné a žiadúce nebudem s nikým diskutovať, pretože verím,
že tak ako v minulosti, aj v budúcnosti Slováci a
češi ako dva blízke slovanské národy budú mať
spoločné poslanie v Európe. Kde v minulosti prevlá
dali citové dôvody, dnes musí zvíťaziť rozumné sta
novisko.
Rovnako je dôležité, aby sa v československých
spolkoch venovala zvýšená, teda rovnaká pozornosť
slovenským národným, kultúrnym, historickým a spo
ločenským otázkam, ako sa venuje českým. Ak sa
táto podmienka nesplní — a to bez ohľadu na to,či je v týchto spolkoch organizovaných dosť Slová
kov' alebo nie — tak československé spolky stratia
morálny nárok na to, aby sa nazývali českosloven
skými.
Česko — slovenské vzťahy prechádzajú kritickým
obdobím; obdobím, kde viac ako cit musí zavážiť
triezvy rozum. Ale na oboch stranách. Na sloven
skej strane musí prestať předpojatost’ voči všetké
mu českému, na českej strane musí prestať zazná
vanie slovenských kultúrnych a spoločenských hod
nôt. Ak tieto ťažkosti a prekážky nedokážeme pre
konať, nesplníme si svoju povinnost voči českoslo
venskému štátnemu spoločenstvu.
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Dr. Martin Kvetko,
New York

(Pokračovanie z predošlého čísla)
Slovenskí komunisti sú na výsledky svojich snáh
hrdí (bez ohľadu na to či právom alebo neprávom).
Často poukazujú na to, ako Slovensko ekonomicky
i sociálne vzrástlo. Aj keď sú komunistické štatisti
ky nespoľahlivé a často skreslené, čísla, ktoré
uvádzajú o vývoji Slovenska sú impresivne. Uve
diem niekoľko údajov.
Časopis Nová mysl č. 7 - 8, 1978, uvádza, že v
roku 1937 žilo na Slovensku 24.5% z celkového počtu
obyvateľov Československa, no priemyselná výroba
Slovenska predstavovala iba 7.8%, hrubá poľnoho
spodárska výroba 23% a podiel na národnom dô
chodku len 15% z celkových údajov pre ČSR.
Podľa plánu piatej päťročnice má slovenský po
diel na spoločenskom produkte dosiahnuť 30.4%, čím
by sa v pomere k počtu obyvateľov Slovensko vy
rovnalo s českými krajinami. V oblasti životnej
úrovne Slovensko velmi rýchle doháňa sociálnu úro
veň českých krajín. V roku 1975 sa dôchodok na
osobu na Slovensku rovnal 94% dôchodku na osobu
v Čechách a na Morave, osobná spotreba na Slo
vensku sa rovnala 89% a osobné príjmy 87% v po
rovnaní s českými krajinami.
Slovensko má väčšie populačné prírastky a tým
aj väčšie prírastky na počte pracovných síl. Vyka
zuje tiež vyššiu úroveň produktivity práce ako čes
ké krajiny. V rokoch 1971 a 1975 sa zvýšil počet
pracovných síl na Slovensku o 150.000, zatiaľčo v
tom istom období prírastok v českej oblasti bol len
42.000.
Priemysel na Slovensku je modernejší a lepšie vy
bavený strojovým parkom. Je všeobecne známe, že
priemysel v Československu trpí nedostatočnou údrž
bou a obnovou strojového parku, že pracuje na za
staralých a opotrebovaných strojoch. Dňa 1. januára
t. r. Tribúna napísala, že je v prevádzke 15% už
odpísaných strojov a že 6% strojov je dokonca star
ších ako 30 rokov. Ale aj tu je rozdiel medzi čes
kými krajinami a Slovenskom. V českej oblasti sa
udáva podiel opotrebovaných strojov na 46.4%, na
Slovensku len necelých 35%. Slovensko je v popredí
v takých sektoroch ako je petrochémia, stavebníctvo
a poľnohospodárstvo, ktoré prispieva už dávno do
celkového objemu výroby väčším percentom ako je
podiel slovenského obyvateľstva.
Ešte pozoruhodnější je vývoj na poli školstva. Na
Slovensku navštevuje vysokú školu 10.4% z celko
vého počtu obyvateľstva, v českých krajinách len
8.7%.
Tieto údaje sú základom hrdosti slovenských ko
munistov. A tieto skutočnosti musíme aj my v exile
vziať na vedomie a snažiť sa ich pochopiť, brať
ich do úvahy pri usmerňovaní našej práce.
- Treba sa nám zamyslieť nad dnešným stavom
Česko — slovenských vzťahov. Tie sa po vytvorení
federácie z dôvodov, ktoré som už uviedol, zhoršili.
Viditeľným rozporom v tom, ako sa obyvateľstvo
Slovenska dnes chová, je postoj k v českej oblasti
prebiehajúcej občianskej zaangažovanosti v rámci
Charty 77. Chcem poukázať len na niektoré aspekty
týkajúce sa Slovenska v súvislosti s touto otázkou.
V prvom rade celý proces normalizácie prebiehal
na Slovensku miernejšie. Jeden z postihnutých slo
venských intelektuálov Ján Rozner v rozhovore s
redaktorom jednoho západonemeckého denníka po
vedal, že na Slovensku je tiež asi 30 spisovateľov

BLAH O PŘEJTE
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
svým přátelům, známým, 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 $ 2.00), nebo uveřejníme
Vaše individuální blahopřání s textem, který
dodáte a v úpravě (velikosti), kterou, si určíte,
za poplatek např. $ 5.-, $ 10.-, $ 20.-, $ 50.-, $ 100.-.
Své příkazy zašlete co nejdříve, nejpozději tak,
aby nám došly do 12. prosince t. r.

a asi rovnaký počet novinárov vyradených z akcie.
Je to iste menej ako v Cechách a na Morave. Kozner
hovorí, že princípy na vyradenie z akcie boli apnvovane rovnako na Slovensku ako v cechách a na
Morave, len dopad nebol tak tvrdý. Slovenskí intelektuáiovia, ktorí padlí na nemilosť sa až na malé
vymmky nemuseli chytiť lopaty, ale dostali podřad
né úradnícke miesta.
Niektorí z toho robia závery, že vlastne sa Slo
vensko skôr prispôsobilo okupácii, že vraj Slováci
sú realistickejší ako Ceši. Rôzner hovorí, že Sloven
sko jednoducho rýchlejšie rezignovalo, že Slováci
nie su realistickejší, aie že ľudia na Slovensku su
Navrhnout program pro spolek toho či onoho za
si viac veaomi svojej bezmocnosti. Príčiny tohoto měření je mnohdy prače únavná — především pro
chovania sa hľadajú v slovenskej histórii. Dejiny mnoho připomínek ze všech možných stran —, aie
Slovenska sú národnou školou poddanosti, tvrdí Koi- nakonec přece jen schůdná. Bylo už navrženo mno
ner. Iný autor hovorí, že slovenské dejiny sú bojom ho programu a ukázalo se, že tu většinou na slo
proti cudzím pánom a pritom si Slováci aj akousi víčku nesejde, protože v průběhu plněni (nebo ne
iróniou osudu zvyku na cudzích pánov. Nežičlivosť plnění) se stejně semele tolik od programu odliš
osudu slovenského národa vytvorila nahromadenú ného, že si lidé v závěru ani nevšimnou, jak se ko
skúsenosť, ale zároveň poskytuje aj pohodlné zadné nečný účet liší od navrženého plánu. Tato praxe
dvierka, ktorými možno uniknúť pred vlastným sve platí jak pro organizace výrobní, tak politické, po
domím a vyhnúť sa trápnym otázkam. Ale uspoko čínaje samozřejmě — v systému totalitním — nejjenie Slovenska z dosiahnutia federácie a hrdosť vyšší centrálou, ať už sídlí v Kremlu nebo u Hláv
na ekonomické a sociálne úspechy aj zaväzuje. Slo kova mostu. Právě z praxe posledně jmenovaných
váci tým ako národ berú za seba plnú zodpoved se potvrdilo, že obecně pohřižující programy jsou
nosť; zodpovednosť aj za svoju prestíž a meno vo důležité ani ne tak pro členy a přidružený lid, jako
svete. Preto sa právom niektorí pozastavujú nad spíš pro vedoucí orgány, které pak na jejich zá
tým, čo sa dnes na Slovensku deje. Poukazovaním kladě vynášejí všelijaké úsudky, ba — jak z dějin
na historické súvislosti sa z hľadiska tejto novo- známo — někdy i rozsudky.
nadobudnutej hrdosti dá ťažko vysvetliť chovanie
Daleko těžší a taky vrcholně vážná věc je vytvo
Slovákov k rozvíjajúcemu sa disidentskému hnutiu, řit program pro jeden lidský život. Historie opět
ktoré môžeme pozorovať v celom východnom cípe ukázala, že právě tenhle obtížný úkol nemá nic
Európy. Zahraničná tlač (napr. Neue Zuericher Zei- j společného se shora uvedenými programy; přesněji:
tung) začína poukazovať na to, že sa Slováci akosi i konkrétní
lidský osud může spojovat konkrétně pro
zmierili s okupáciou. Ale čo je hádam horšie, že žívaná doba s lecjakými, onou dobou danými in
je tu akási slovenská chiméra (oficiálna i ľudová), ; stitucemi, ale smysl života si člověk musí určit
ktorá núti ľudí uzavrieť sa do seba a nedôverovať : sám a podle sebe. Vypadá to na první pohled ne
ničomu, čo prichádza zvonku. Je tu akési húževnaté j pravděpodobně. Společenské vědy přece dokazují,
zdôrazňovanie pocitu bezmocnosti, a to i ked’ to j že se manipulace s lidmi v nejrůznějších systémech
nié je nevyhnutelné. Ale aj v tejto uzavretosti a . stále prohlubuje. Uzavřené systémy — a taková je
v používaní histórie na zdôvodnenie súčasnej' ne- ‘ i komunistická diktatura — tu manipulaci navíc do
činnosti môžeme vidieť ťažko vysvetiteľné proti- j vádějí do důsledků s trvalou snahou o všestranné
klady. Na jednej strane je tu snaha po akomsi j řízení svých poddaných. Nemá být v soustavě pláno
zmierení s minulosťou, ktoré sa prejavuje tým, že : vání, organizace a kontroly místečka, kudy by mohl
tí ľudia, -ktorí ešte nedávno boli v nemilosti pre , do propojené sítě všudypřítomného dozoru proniknout
ich funkcie a činnosť v organizáciách a inštitú- j takzvaný “nepřítel’’; prvek, uvádějící tuto totalitu
ciách slovenského režimu za vojny sú dnes viac-me v jakoukoliv pochybnost. A přece zkušenost ukazuje,
nej omilostení, na druhej strane rozpory či nevra že právě tento totalitní program (za léta existence
živosť medzi vierovyznaniami, tento “starý hriech takových novodobých diktatur) nedochází zpravidla
slovenskej spoločnosti” , občas výplavů na povrch. žádoucího naplnění. Obecně právě proto ne, že není
Napríklad hovorí sa, že Jazykovedný ústav na Slo schopen být vtělen do jednotlivých životů tak smy
vensku je katolícky, zatiaľčo Literámovedný je lu sluplně, aby dal vzniknout legitimnímu životnímu
teránsky. Nová mysl v č. 7 - 8, 1978 priniesla po společenství.
známku k otázke jazyka. Kára v nej Jazykovedný
Člověk si totiž musí stanovit svůj program, své
ústav, že pestuje protičeský puritanizmus a zavádza poslání na tomto světě sám, z vlastní vůle, podle
slová, ktoré sú vraj cudzie vo všetkých slovanských vlastních představ. Ne že by to někde na světě
jazykoch a to len preto, aby sa slovenský výraz od mohl udělat bez ohledu na své okolí. Takové určení
lišoval od českého.
patří už k samotným základům jeho existence. Ale
Ale na poli kultúrnom sa normalizácia prejavila v rámci takové základní situace — k niž patří jak
v oboch častiach štátu rovnakým spôsobom. Je vše rodina, tak celé okolní prostředí — je už na každém
obecne známe, že česká oficiálna literatura za nor jednotlivci, aby se k veškerému dění, které prožívá
malizácie zakrnela, ale menej známe je, že ani na a které ho čeká, postavil ze svého hlediska a toto
Slovensku niesú pomery lepšie. Rozdiel je len v hledisko si pak tak é’ — jistě mnohokrát — zod
tom, že zakrnelosť českej oficiálnej literatúry bije povídal. Na onom okolním prostředí je, aby mu k
na prvý pohľad do očí, pretože je tu porovnanie a tomuto rozhodování, k tomuto hodnotovému ustave
konfrontácia s veľkým rozmachom českej exulant ní poskytlo co nejpříznivější podmínky, to jest pod
skej a samizdatovej literatúry, zatiaľčo takáto kon mínky, jež odpovídají příslušnému času, prostoru a
místu.
frontácia na slovenskej strane chýba.
Když tyto obecné požadavky přepočítáme na sou
(Pokračovanie na str. 6)
časné okolnosti československé, vyjde nám -Výsledek
Provádíme veškeré práce optické
nepříliš radostný. Shoda historických okolností způ
přesně, rychle a za levné ceny
sobila, že se lidé v tomto prostoru musí už po ně
Řízky — omelety — palačinky — bramboráky
kolikáté ve svých nedávných dějinách rozhodovat v
podmínkách nepříznivých. Normální člověk nemá —
BOLERO—B A R
jak známo — v lásce příliš mnoho takzvaně “zásad
ních situací”, kdy je třeba s případnými dlouhodo
573 Hampfon St., S
CENTRE—PLAZA
bými následky říkat ano či ne k sugestivním otáz
&
Lt. Bourke St. (Chinatown)
kám okamžitých vládců. Právě demokracie, zatím
Hampton, Vic.
5
nejosvědčenější forma lidské společenské správy, ho
— 20 metrů ze Swanston St., Meiboume-City
má takových falešně vypjatých momentů zbavit a
OTEVŘENO:
v
pondělí
až
čtvrtek
od
7
do
20
hod.,
Telefon 598-5756 §
umožnit mu perspektivy co nejosobnější, které jsou
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
ovšem ve svém výsledku i společné obci nejprospěš
V neděli zavřeno.
nější. Diktatura právě poltí lidské postoje na vnější
(těmi se jednotlivec udržuje vně represí) a na vnitřní
Parkování aut naproti.
(těmi se realizuje nebo spíše může realizovat aspoň
Vzorně Vás obslouží
Břeťa a Anna
(Pokračování na straně 6)
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Konec olympiád!
Alos Rozehnal
1. HISTORICKÝ VÝVOJ
Moderní olympijské ary byly ponejprv uspořádány v Athénách r. 1896 zásluhou francouzského vycho
vatele. Baron Pierre ae Coubertin chtěl docílit lepšího mezinárodního dorozumění láskou mládeže k tě
lesné výchově a sportu. Zdrojem inspirace byly původní olympijské hry, které se konaly také v Řecku
před více než dvěma a půl tisíci lety. Olympia v jižním Řecku byla r. 776 př. Kr. podle historických
LISTOPAD 1979 (2)
zazna mu prvním dějištěm pan-helenských slavností, na nichž mládež pořádala sportovní závody, jejichž
uctnan.c.i.
. m . i. ä jij 1 z u b . Vykopávky skončené teprve v r. 1958 odhalily obrovské závodiště s
Ja rk a Vlčková
sedadiy, jež je svědectvím velké obliby těch to her. Tělesná dokonalost se zračí z řeckých soch
• “Než po dnešni den nemáme viece ani budúci (ci:skotx»®sj, aie marathonský běh (26 mil 385 yardů
42 km) byl zaveden až do moderních her na
naši králové Češti nic od královstvie zastavovali. . .
počest recsebo bežce, který vyčerpáním padl, když po doražení z Maratonu do Athén oznámil vítězství
začíná slavný list Vladislavův z 12. listopadu Has. rieku rtad Peršany (r. 490 př. Kr.).
‘roto privilegium, vydané českým stavům, že on
Run převzal dědictví řecké kultury, která za vrh koulí (20.67 m, který překonala na 21.08 m
ani budouci čeští králové jak v království českém seStarý
vsak
musua podrobit dooyvačnym snaham řím- — Rudé právo, 9. VI. 1979).
tak i v přivtěienych zemích nemají mžaanyeh siazsM,
Osudy čs. championů se mění podle národního vý
jez naiezi ke Královské komore, zastavovau, oavau SKycn eisaru. Když isero r. 67 A. D. oznámil, že
ani prodavati, leč s raciou a s přivolením česKem ®aae zavocut v jízdě válečných vozů (chanot), méi voje a osobního charakteru. Olga Fikotová bojovala
zaručeno vítězství Dez odpůrců. Sportovní hry se s Antonínem Zápotockým (19. XII. 1884 — 13. XI.
snemu, Dylo potvrzeno r. io2i rerdmanaem n .
zmenný v koňské dostihy a lid chtěl chléb a cirkus 1957) o povolení sňatku, ale v exilu se její manžel
<9 isia s a m e m s k lo n k u 17. s to le tí — 13. l i . lo sa — ipanem et circenses). Chléb však brzy nestačil a za ství s H. Connolym rozpadlo. Emil a Dana Zátopkovi
se n a r o o u v c e iá k o v iC ic h j a n n a c n , k a p e u n s nauniie- cnviií tekla krev prvních křesťanů a profesionál zůstali ve staré vlasti, aie nestačili v běhu s pře
sací Iu aiCiwxSkupct. a n u u e u a i sm & u au n , a le r *
ních gladiátoru, az císař Xheodosius zakázal tento kážkami: Emil Zátopek byl suspendován jako piuniSL iU IlieiitaiilU iu S k ia u u a lin p ru sO iuvc n a s a v j c s srvavy cirkus (394 A. D.).
kovník-trenér vojenské výchovy, když spolu s manžel
u rc iie s tre m .
Mooemi olympijské hry se po 1.500 letech vrátily kou Danou podepsali Manifest 2000 slov a byl obvi
yjf v r. íyuZ vzniklo neroiGu *o kvarteto ve siozem
do Recka: Athény r. lbtib méiy první olympiádu, na něn, že “nechápe základní problémy vývoje sociali
on-! H eroia, Ai Oís ťaie ce k , Uioricn vran a, aaa x niž aevět státu vyslalo své borce. Od té doby se stického státu a záruky jeho obrany na zásadách
bkvor a pusooiio az Qo r. ísuo (.v crzme putt jm enetn Olympijské Ury opakuji zpravidla po čtyřech letech marxismu-Ieninismu a podle proletářského interna
r-razske k v arte tu ;, je n u zakiaaatei, noizsnsia a cien za účasti více než loU národů; s výjimkou váleč cionalismu” (Rudé právo, 24. X. 1968). Všechno bylo
ceskenu k v a rte ta jd u n e rtu a zemxei ns. í ±. iaJ4. ných let (1916, 1940, 1944) se konaly tyto olympiády; odpuštěno, když pochopil a po vyznání svých hříchů
ivruh p rate i íviistra Jiřino n e ro io a vyoai v r . isso Paříž (1900), St. Louis (1SIU4), Athény (1906), Lon odvolal svůj podpis. Jiří Raška také podepsal, ale
pam ětní sournik Za Jiřím n e ru ioem , jejž u sp o iaaai dýn (laU8), Stockholm (1912), Antverpy (1920), P a po úraze v koleně asi už neodvolal.
uusef B artoš. n a y z Za. rvejemy veai v nucieomm n- říž (1924), Amsterdam (1928), Los Angeles (1932),
Věra čáslavská získala v Mexiku nejen champio
scu sm e ta n a soustavný duj p ro u A ni. Dvořákovi, Dyi Berlin (1936), Londýn (1948), Helsinky (1952), Mel
nát,
ale i srdce mexického národa. Všude ji vítali
j . H erold m ezi J i znám ým i osoonosm n nuaeonm o bourne (1956), Rím (1960), 'i'okyo (1964), Mexico Ci
života, k te re podepsaiy H rotest, uverejnený ia. pro ty (1968), Mnichov (6. IX. 1972: championát ve vraž s jásotem a po sňatku na rukou nosili i s jejím no
vomanželem, čs. borcem. Také podepsala Manifest
since liu z ve většině pražskycn deníků, jim ž se proti dění sportovců — 18 mrtvých), Montreal (1976),
2000
slov, připravený spisovatelem Ludvíkem Vacu
postupu Nejedlého ohradny.
Moskva (19. července— 3. srpna 1980).
líkem (Literární listy, 28. VI. 1968), ale podpis ne
V V polovici nstopaau ±o4s se uskutečnila konečně
Československo soustředilo na sebe největší po odvolala a šla raději zpříma trnitou cestou života.
aavná tužDa českycn \iastenai. z ťrahy se výpra
zornost
na olympiádě v Mexico City, kam 21. srpna
Ing. Jiří Hanzelka sice nezávodil na olympiádě,
vna “první česka nerecaa společnost pro venkov ',
jejímž řediteiem byi uosei Aiois Prokop, a prvm její 1968 přišla neblahá zvěst, která vzbudila prudkou ale se svým spolujezdcem Miroslavem Zikmundem
získal stejnou slávu, když na voze Tatra procesto
zastávkou byia Cnruaím, kam zavttaia H. ii. ib4s. odezvu:
Čs. delegace n a olympijských hrách byla při slav val Afriku, kterou pak popsal v třísvazkovém díle
Příchod českých hercu ao města oyi siavny. Z Cnru- nostní přehlídce zdravena neutuchajícím potleskem. Afrika snů á skutečností, a pak Indii, kterou zachytili
dimé jely pro ně povozy na paraumcke nádraží a
poutavé knize Světadíl pod Himalájem (Nakl. Svo
mnozí vlastenci vysn jun pěšky vstnc a sraečné je Když kráčela sovětská delegace, mexické obyvatelstvo vboda,
Praha, 1969). Jejich Tatra byla jako Šípková
mávalo
jen
tiše
prapory.
Okupace
Československa
pak "Na Bidě" vatau. Zanajovaci představeni ií.
Růženka uložena k spánku v Technickém muzeu na
nstopaau byio pravým svátkem pro Cnruaimske. 'ryv měla mocný ohlas na sportovním poli. Protože řada Hradčanském náměstí, ale začátkem r. 1969 zmizela
sepsal Prokopovi pro tuto příležitost slavnostní pře západních klubů odmítla hrát zápasy s kluby oku- přes noc, když Jiří Hanzelka neodvolal svůj podpis
dehru “ Umělcové na pouti“, Jež končna živým obra pantských zemí, musela evropská fotbalová unie změ na Manifestu 2000 slov.
nit rozlosování pohárů mistrů tak, aby hrály kluby
zem, apotheosou Prahy.
Osudy čs. olympioniků jsou ukázkou tragických
0 Kritik a překladatel Arnošt Procházka se narodil ze socialistických zemí mezi sebou. V Českosloven změn, které stíhají všechny ostatní lidi, k nimž
1S. 11. 1869. Roku 1894 založil orgán českých deka sku s povděkem přijali volání, aby okupantským ze utlačovatel nemusí mít ani tolik ohledu, neboť ne
dentu Moderní revui, kterou reaigovai a vydával mím byl zakázán vstup na olympiádu v Mexiku, pro jsou na světle mezinárodních odměn a zlatých me
až do své smrti. Podílel se n a redakci a na překla tože porušily základni lidská práva. (Nový život, dailí. Tím se vysvětluje zejména skutečnost, proč
dech Knih dobrých autorů, vydávaných Kamilou Neu Řím, 1968, č. 11).
tolik čs. přeborníků zůstalo v exilu. Mezi nimi byla i
2. ZNÁRODNĚNÍ CHAMPIONŮ
mannovou, přispíval do různých kritických časopi
mladistvá a nadějná krasobruslařka Hana Mašková.
sů, je autorem kritických pojednání Literami siluety
Socialistický stát považuje olympijské medaile za
(Pokračování na straně 9)
a studie, České kritiky, Diář literární a umělecký.
svůj majetek jako chovatel slepic snášejících vejce.
• 15. 11. 1899 zemřel architekt a stavitel, restaurá-1 Podle toho jedná s nositeli olympijských vyznamená
tor Josef Moeker, který byl r. 1873 jmenován po J.; ní, které před závody živil. Po získám vítězných me
ZLOBÍ
VÁS
OČI ?
Krannerovi Jednotou svatovítskou stavitelem praž-1 dailí činí si nárok na ducha atletů, jak je patrno
Bolí
Vás
hlava
?
ské katedrály sv. Víta. Vypracoval řadu pro z těchto případů v Československu:
Noste brýle od O P T Á
jektů . novostaveb: reálku v Litoměřicích, gym
Emil Zátopek zvítězil v Londýně (1948) v běhu na
nasium v Ml. Boleslavi, Schwarzenberskou hrob-; 10.000 m v čase 29 min. 59.6 sek., v Helsinkách (1952)
ku v Třeboni, probožství na Hradčanech, kostel pak v čase 29 min. 17.0 sek., kde dále získal zlatou
sv. Ludmily na Vinohradech. Restauroval množství medaili v maratónském běhu (42 km) v čase 2 hod.
historických architektur světských i církevních.
23 min. 03.2 sek. a jeho. manželka Dana také zlatou
• Skladatel a hudební spisovatel František Kypta imedaili za vrh oštěpem (165 ft. 7 in.). Olga FikotoCapitol House, 113 Swansfon St.,
zemřel 16. 11. 1969.
jvá v Melbourne (1956) získala zlatou medaili za disk
Melbourne
(vedle kina Capitol) — 8. poschodí
0. Franko Vítězslav Sasinek, slovenský historik, zem ■(176 ft. 1.5 in.) a její snoubenec Harold Connoly za
řel 17. 11. 1914. Byl vydavatelem pramenů, zvláště kladivo (207 ft. 3.4 in.). Věra čáslavská v Mexico
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
českých listin ze Slovenska (Archiv starých čsl. li City (1968) získala zlatou medaili v gymnastice a v
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
stin). Redigoval od r. 1875 Letopis Matice Sloven prostných a Jiří Raška na lyžích za skok z můstku
Vašim
příbuzným i bez lékařského předpisu,
skej, který byl založen “na tisíciletou paměť po (70 m). Na XXI. olympijských hrách v Montrealu
v nutných případech i telegraficky.
křtění Slováků sv. Cyrilem a Metodějem a na pa (1979) dostal zlatou medaili- Antonín Tkáč v cykli
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
mátku založeného slovanského písemnictva”. Je auto stice a Josef Panáček ve střelbě; mezi dalšími úspěš
rem knih: Dějiny počiatkov terajšieho Uhorska a nými sportovci vzbuzuje největší naděje nositelka
ale v sobotu je zavřeno.
Dejiny královstva uhorského.
bronzové medaile Helena Fibingrová z Uh. Ostrohu
• 17. 11. 1969 zemřel filmový režisér a prosaik
Václav Krška. Napsal několik románů příznačných
pro poválečný kvas dvacátých let (Zatoulaný, Clarie
OPRAVY AUT
J. M I T C H E L Ľ S
a šedesát věrných, Odcházeti s podzimem). V jeho
režii se konala v Písku v r. 1940 premiéra dramaprovádí
tisace šrámkova Stříbrného větru, v níž Ratkinem
MATERMITY
WEAR
spolehlivě a rychle
byl R. Hrušínský a Aničkou “posedlou” Zorka Janů.
ROMAN HALAMA
35-39 Burwood Road, Hawthorn, Vie. 3122
Film Ohnivé léto s Lídou Baarovou a její sestrou Zor83 First Ave.,
kou Janů z r. 1939 uzavřel Krškovo období literárně
Telefon (03) 819-1358
dramatické a otevřel dráhu filmaře. Dodnes vzpomí
Dandenong North,
náme na jím režírované filmy Noční motýl, Reka
Největší výběr na světě — Nejlevnější ceny v Austrálii
Vic. 3175
čaruje, Housle a sen, Mladá léta, Z mého života,
Dodáváme
též kalhoty — Možno poslat poštou kamkoli v Austrálii
Telefon: 79*-8M6
zvláště pak na lyrické zfilmování Šrámkova Měsíce
(Pokračování ne straně S)
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KONVERZE

Příjemný výlet ze Sydney po Hume Highway
Jestliže kdy byla Společnost pro vědy a umění
(směrem na Melbourne)
aáä své různorodé činnosti v Sydney blízko svému (Pokračování se str. 7) ze ani jednou nestaví do
vyžaduje dobrý oběd nebo večeři
3«s^áaí, pak tomu zcela jistě bylo při nedávném
RESTAURACE STARLIGHT
pózy hrdiny. Zůstává ne
atedení jednoaktové hry Václava Havia “Vernisáž' svazu, ve vězeních a tá
Hume Highway
borech
—,
ale
i
venku.
otřesitelně
socialistou,
r a fakultě dramatu University of inSW. Xamějši
BARGO, NSW. 2574
Äaäentská “Green Room Society” provedla Havio- Kopelev se tu setkal tře který neskrývá své slabi
Telefon (046) 84-1060
w jednoaktovku ve forme čteneho představeni v ba s Valjou, která dosta ny, malou ukázněnost, ži
(nebo priv. Sydney — (02) 300-9042
mgucke versi, po ktere následovala čtená verse la 7 let, protože zprone votu nebezpečnou spon
Otevřeno 7 dní v týdnu od 12. hod. pol. do půlnoci
česna, obojí pod režijním vedením Dr. O Fialy. Stu
denti dramttu a menove uvu v Syuney u . DmskO- věřila dvě cívky nití: ji tánnost, naivnost a lehko
Prvotřídní jídla á la carte a česká kuchyně
va a O. Brychta se zasloužili o představeni, kterě ný spoluvězeň seděl pě. myslnost. Ví, že si mnohé
Pořádáme též svatební hostiny
neskončno závěrečným siovem, protože na ne ouae- let za to, že “chválil tech zavinil sám, zároveň však
a jiné oslavy všeho druhu
me ještě dlouho vzpomínat. Již samotný fant dvoj niku nepřítele"; zatčený jako “materialista” musí
Záznamy
na vánoční a silvestrovské oslavy
jazyčného kulturního večera je zážitkem sám o sooe, prokurátor tvrdil, že je přiznat, že nemohl jednat
Na Vaši návštěvu se těší
um spíše pak, jeona-n se o thema tak žhavé jako
nevinen, jako mnozí ji jinak. Tím více1 trpí, ale
je Haviovo arama a Haviův dnešní osud.
Jarda Vondrášek
Foaoony umysi se zpravidla nereansuje přes noc ní, kterým on sám ve své jeho zpověď nevolá po
a Haviova hra oyia již počatKem umversitmno roku funkci nevěřil. Každá od soucitu, nikde není sám se zdánlivě dobří přáte by to bylo jen pár tahů
zařazena do stuaijmho pianu fakulty dramatu s hrou růda politického vězně středem příběhu, i když lé prokáží jako udavači, a
ze špačka, pro někoho,
polskou, rumunskou a maďarskou jako součást stu skrížila Kopelevovi ve vě píše o sobě, vidí svou při
jiní, které podceňoval, ja kdo dlouho neměl co kou
dia vychoaoevropsKého oivaaia. la to iniciativa Dr. j
u. Fiaiy st- zaslouží oceněni a umám. K uveaem Hav- j zení cestu: bílí, rudí, ru- šíře, všelidsky. Nositel ko spolehliví lidé. Ono řit, a ví pořád ještě a
lovy “ Vernisáže'’ však došlo ještě nějakým jiným ; do-bQí, Jugoslávci, Němci, Nobelovy ceny Heinrich houští prolhaného forma stále znovu, co znamená
uzením, ktere je mimo jakékoliv lidské umysiy a ) Polách Ylasovci. všechny BdR napsal v doslovu ke lismu obžalovává Kopelev voda pro žíznivého a chléb
organizační snahy, pravé ve chvíli, kdy byiy vyruá- | varianty zrádců a špiclů, Kopelevovým memoárům
právě svou knihou. A pře pro hladového; jeho Dulseny rozsudky nekulturniho utiačovateiského režimu I
mimo
jiné:
ale
i
domnělých
zrádců
a
ce není Don Quijote a prá ciney — je jich několik
nad disidenty v Cechách. Mezi nimi také nad vac- j
iavemj Havlem, který vyjadřuje české cítěni a mysle-; špiclů. Poválečné sovět
“Nezapomínejme: to pí vě tak není Sancho Pan- — nejsou snad platónské
ni v současné době krystalicky čistou formou.
ské vězení bylo opravdo še člověk, který protestu chou. Je obé, když na to výtvory fantazie, nýbrž z
JSIa jedné straně tedy pozoruhodný počin těch, kte vou džunglí, v níž nikdo je proti tomu, že byl vy přijde; v Kopelevovi, jak masa a krve, čímž nikte
ří se snaží stát ve stejne řade a promlouvat za utla nevěděl, kdo je pravý
ho znám osobně z mnoha rak nepovrhá. Nevynechá
čovanou kulturu aoma, na straně drime pozoruhodné politieký vězeň. Souostroví loučen ze strany; který
prožívá prolhanou "ko rozhovorů a setkání, je ani jednu ze svých slabo
reakce usazeného a poněkud zpohodlnělého exitu,
Gulag opět v Kopelevově rektnost” několika soud uchováno klasické rozpol stí, přiznává se k nim
kerě se projevuji přibližně stejným zpusooem:
— Jako “mičici většina’’ temér všicnm souhlasí s knize ožilo v plné hrůze ních přelíčení, s objemný cení a já si myslím, že (někdy jich dokonce litu
tím, že se něco podobného podniká, lim je taxe pro absurdity.
mi akty, četnými výpo to ho dělá tak “nebez je) — a přitom není jeho
většinu věc odbyta, nic dalšího z toho nevyplýva,
Kopelev se v celé kni vědím svědků, při nichž pečným”. V. tomto smyslu vyznání obhajovacím spi
vlastenecké svědomí bylo i nadále uklidněno. Diky
není ani “intelektuálem” , sem, všechny problémy
za tuto formu aktivity, která svědčí alespoň o záj
což znamená: ovšemže je, sovětského nalézání práva
mu, navíc se občas najde někdo, kdo chce být více
Milí přátelé, pŕij'ďte mezi nás !
přece však rozumí “lidu”, a výkonu trestu vyvěrají
než jenom pasivnim divákem.
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
— Lidé aktivní a přičiním, Kteří však v činnosti dru
počítá se k němu, patří z životních historií, z pro
hých poněkud odlišné oa jejich viastm spatřuji akt
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB LTD.,
k němu, rozumí jeho řeči cesních aktů, a Kopelev
téměř nepřátelský a kten oy nejraaéji měn na všech
a problémům — a prav- je rozebírá zároveň m ar
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
no jednu organizaci, jeano čienstvi a jedno vederu.
děbodobně i to ho dělá xisticky a internacionálně;
(Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Zapomínají, že demokracie je především pluralita,
nebezpečným. Ideologicky a nejen “humanisticky”,
objektivnost a velkorysost a že osobni zájmy a
Telefon 606-0304.
prestiž jdou stranou.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po — jako teoretik — je Do nýbrž, a to je další roz
— Permanentní kritikové neustále nalézají chyby, ledni do 16 hod večer a každou neděli od 10 hod. nem Quijotem bez vý měr Kopelevovy nebez
převážně nepodstatného rázu, bohužel však málokdy dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
sami ukáži, jak děiat podobnou práci dokonale. 'pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme hrad: diskutuje a argu pečnosti — humánně!
J. S.
Problém je vyřízen slovní produkcí, po které zpra pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá mentuje podle svých před
vidla mc nenasleduje. Zaplaťpánbůh i za tuto kate váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va stav o internacionalismu,
gorii, jsou v ní lidé, kteří přes apriorní kritiku vše říme “po našem” .— jistě si u nás pochutnáte. nenechá nic, ale pranic
„ * ZLATNÍK *
ho občas dozrají pro svou viasfni akci.
* HODINAŘ *
projít,
a
dělá
to
neohrože
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
— Lidé se spoustou dobrých úmyslů, jejichž pořadí
ně,
neúnavně
a
logicky
ŠTEVEN
VARDY
Přijďte
si
k
n
á
m
zahrát
volejbal,
stolní
tenis
priorit však neustále zápasí s problémem, co je dů
ležitější: viastm osobni, společenské, podnikatelské nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších proti ohromně mocným,
'5Ô0 George St.,
nebo rekreační zájmy nebo kousek prace zadarmo odvětví sportovní ěinnostL
nudným větrným mlýnům,
Sydney
či podpora ve prospěch celku. Z toho neplyne zisk,
Bližší informace podá jednatel A. Barák,
do očí funkcionářům, kte
(proti
Trocaderu)
je v tom hodně ztraceného času a naježděných kilo
telefon 724-4927, po hod. 72-3826
ří nemají vůbec žádnou Velký sklad zlatých aj.
metrů, málo pohodlí a ještě méně uznání a obdivu.
fantazii.
“Soukromě”
— Lidé, kteří pravděpodobně z vážných důvodů kra
šperků, hodinek atd.
podlehl lidským slabo
janskou práci prostě ignorují, domnívajíce se, že
Opravy se zárukou.
jsou lepšimi Australany, když se k svému původu
stem, to přiznává; ve
CHLAPCI A DĚVČATA !
Mluvíme česky
příliš nehlásí.
svém už téměř metafyzic
a Slovensky.
Přijďte si zatančit a zazpívat
— A nakonec lidé, kteří toho zbytečně mnoho ne
kém materialismu ví, co
namluví, ale vědí přesně, kde je třeba přiložit ruku
do naší nové sydneyské skupiny
Telefon; 61-8579
znamená cigareta, a kdy
a kteří pomáhají podle svých nejlepších možností —
lidových
tanců
ti pomáhají vytvářet pocit solidarity nejvíce a dávají
"SLOVAN'’
podobné práci smysl.
KUPTE Si NYNÍ
Tyto poznámky nevyvolává jenom Havlova hra,
Hledáme také hudebníky a všechny krajany,
kritická i do vlastních řad, reakce a účast sydneykteří mohou nějak přispět k úspěchu taneční
ského publika na ní, ale právě tak vztah stejného
skupiny.
publika k protestní akci při nedávném vystoupení
Informace: telefon (Sydney) 587-1370
Alexadrovova souboru Rudé armády. Strach, nezá
světoznámé
jem a pohodlí, zdá se, s námi odešly jako neodbytný
švýcarské hodinky,
průvodce i do exilu.
zumění, proč některé soudy nad historií jsou tak
Samostatný komentář by si zasloužily čím dále tím bezohledné, a o společné vědomí souvislosti toho,
které jsou teď
častěji publikované články Jaroslava Hutky, těžko co nás spojuje s domovem a co by nás mělo spojo
v Austrálii
stravitelné zvláště pro starší emigraci ať obsahem vat v exilu.
nebo nemilosrdným jazykem. Dnes tedy jen krátké
za speciální
Ze všeho vyplývá, že bez tolerance a vzájemné
porovnání, které by mohlo přispět k lepšímu poro
předvánoční ceny !
snahy
si
rozumět
mezi
všemi
exilovými
generacemi
zumění. Nelze zapomínat, že Hutka se projevuje —
píše a zpívá — se zkušeností řekněme posledních a vinami to nejde, zvláště když všichni uznáváme,
dvaceti let, ve kterých zblízka viděl a na vlastní že situace doma po nedávných procesech je dosta
K používání
■kůži zažil nepravost, strádání, příkoří a absurditu tečně kritická a že by exil měl být mluvčím těch,
nebo jako investici.
kteří
mluvit
nemohou.
dnešního režimu doma z první ruky a neklaní se
Rozmanitost různých přístupů od apatie až po
modlám, které pro něho nic neznamenají. Naproti
tomu stojí relativní závětří, pohodlí a existenční ji aktivitu má v sobě positivní prvek v tom, že je zna
LINTON & SHAW PTY. LTD.
stota těch, kteří jsou v exilu třicet nebo deset let kem normálnosti našeho života v exilu. To však sa
1. poschodí, 245 Pift St., Sydney
a nemusí vždy přesně cítit a chápat, co prožívá mla mo o sobě není dost, dokud jsou podmínky života
dá generace Hutkova ražení. To není samo o sobě a denní existence doma tak hluboce znepokojivé a
Telefon (Sydney) 61-3764
Jan Jirásek
chybou, chybou by však bylo nesnažit se o poro- dokonale nenormální.

Schaffhausen
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Konec olympiád ?
(Pokračovaní se strany 4)
a_=rÄ » iak nedojeia a na ja ře J.972 zůstala m rtv a v
®»Aáeii svého auta na cestě z xours ao Poitiers
Sr .Jam Franců. (Lidová demokracie, i. dubna 19<Z).
g zcravy auch v zaravem těie je nesiem nejen Svojfaeseho čiovéka, aie i otrokáře, který potřebuje jeho
SBBžeb. Cilem poddaného není však jen zdrávi, nybrz
i sroooaa. Poaie tohoto ciie zní nové heslo: Svoooamy auch ve zdravém těle.
Stěžejní zásady svobody jsou slavnostně vyhlášeny
ve všeoDecne deklaraci lidských práv z 10. XII. 194b.
Československo je prevzalo jako závaznou právní nor
mu v Závěrečném aktu Helsinské konference o bez
pečnosti a spoluprací v nivropé a ve vnitrostátním
předpise, který má platnost, zákona. (Vyhláška mi
nistra zahraničních věcí z 10. V. 1976, č. 120 Sb., o
Mezmárodním paktu o občanských a politických prá
vech a o Mezinárodním paktu o hospodářských, so
ciálních a kulturních právech.) Kontrola plnění těchtn závazků byla předmětem málo úspěšného jednáni
bělehradské konference, která byla zahájena k pří
pravnému jednání 15. VI. 1977 a pokračovala v pra
covním jednání od 4. října 1977 do 9. března 1978.
Další kontrola plnění těchto závazků je na programu
konference v Madridě, kde bude předběžná schůzka
9. září 1980 s tím, že pracovní konference bude za
hájena 11. listopadu 1980. Na madridské konferenci
budou předloženy doklady o porušování lidských práv
v Československu, k nimž se řadí zejména práva mla
dé generace na svobodný vývoj. (Americké listy,
28. IX. 1979).
3. ZESTÁTNĚNÍ TĚLOVÝCHOVY
Československo bylo kolébkou tělovýchovy svobod
ně se rozvíjející v základních organizacích, rozsetých
po městech i na vesnicích. Kde kdo “sokoloval’’ do
ma nebo v tělocvičně (Sokol, Orel, DTJ) nebo aspoň
jednou za čas na výletě. Každý si byl vědom ve
doucí zásady tělovýchovy: Zdravý duch v zdravém
těle (mens sana in corpore sáno). Opomíjena však
byla soutěživost, což vedlo k menší účasti na mezi
národních utkáních v olympijských hrách. Naproti to
mu tělovýchova, rozčleněná podle ideologických smě
rů nacházela vyvrcholení v domácích vystoupeních,
zejména v celonárodních sletech:
Sokolských sletů bylo 11, z nichž první byl uspo
řádán 18. června 1882 na Střeleckém ostrově, druhý
v Královské oboře, třetí až sedmý na Letně, osmý
až jedenáctý (r. 1948) na Strahově. Další slety po
komunistickém převratu se konaly v zahraničí: dva
ve Vídni v letech 1962 a 1972, jeden při Světové vý
stavě v Montrealu 1967 a čtvrtý v Curychu v r. 1976.
Orelské slety byly hlavní dva: v Brně 1922 a v
Praze 1929 u příležitosti svatováclavského milénia.
Třetí a poslední, tajný a bez cvičení, se konal 15.
srpna 1968 na svátek Nanebevzetí Panny Marie na
sV, Hostýně, kde se slétlo na 100.000 Orlů a kde
se dnes nedostane ani pohlednice, neboť fotografie
tohoto poutního místa je zakázána jako náboženská
propaganda.
Spartakiády jsou tělocvičné hry, které nesou jmé
no vůdce povstání otroků Spartaka, padlého v! boji
za osvobození (Lucania, r. 71 př. Kr.). První slet
Federací dělnických tělocvičných jednot se konal
na Letnéj r. 1921, obě další spartakiády se konaly
na Strahově v letech 1927 a 1934. (Lidová demokra
cie, 21. VI. 1975; Hlas domova, 14. VI. 1976).

P H Y O T Ř ÍD N Í

Další celostátní spartakiády se konaiy v pětiletých
oůdobiun, počínaje r. lbao a poslední v7, spartakiá
da se konaia r. 1975. Spartakiády se shodují v le
tech s národohospodárskym plánem, jehož šestá pě
tiletka Kunci v r. ia8u, Kdy se rovněž koná VI. spar
takiáda. Po znárodnění výrobních prostředků nastalo
znárodnění práce s pracovní povinností. Se znárod
něním prače (svalu) nastalo znárodnění tělovýcho
vy, v niž stát si osobuje právo na výcvik těla i
ducha.
Dobrovolné tělovýchovné organizace byly zrušeny
a jejich majetek zabaven. Podle ústavy českosloven
ské socialistické republiky z 11. července 1960, č.
100 Sb. (ve znění novel), je dovolena jen jedna m a
sová společenská tělovýchovná organizace (čl. 5),
která je součástí Národní fronty (čl. 6). Je to “dob
rovolná společenská organizace” , v níž však mizí
rozdíl mezi státním a nestátním, jak se podává z
tohoto vysvětlení o povaze tohoto socialistického typu
organizace:
Dobrovolné společenské organizace jsou neodděli
telnou složkou systému diktatury dělnické třídy, jsou
transmisemi, převodovými pákami, jimž se strana
spojuje s masami, jejichž prostřednictvím se politi
ka strany dostává mezi masy a prakticky realizuje.
Tyto organizace se podílejí na, uskutečňování celo
společenských zájmů, na provádění jednotné socia
listické politiky. Za diktatury dělnické třídy mizí
strohé hranice mezi stáním a nestátním, mezi stát
ními orgány a dobrovolnými společenskými organi
zacemi, jež obojí spojuje jednota cílů, zásadně shod
né zaměření činnosti k upevňování a rozvíjení no
vého, socialistického pořádku. Ústava se zabývá tě
mito organizacemi, aby vyjádřila jejich společenské
postavení a roli, aby ukázala, že socialistický rozvoj
společnosti zajišťují společně a v jednotě se státem
pod vedením KSČ i tyto organizace pracujících. (Zde
něk Jičínský — Pavel Levit: Socialistická ústava
ČSSR, ucelený výklad ústavy, Státní nakladatelství.
Praha, 1961, s. 37 - 38).
Podle zákona o organizaci tělesné výchovy č.
68/1958 Sb., čs. tělesná výchova je organizována ja
ko monopol státní výchovy pod vedením KSČ:
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu, jak byla
formulována na XV. sjezdu KSČ (12. - 16. IV. 1976)
a rozpracována v dokumentu “Zásady rozvoje tě
lesné výchovy v ČSSR” , pozvedá tuto zájmovou
oblast na úroveň významné součásti rozvoje socia
listické společnosti. (Rudé právo, 7. X. 1978).
Zestátnění tělesné výchovy v monopolní organi
zaci Socialistického svazu mládeže je popřením zá
kladního práva svobody sdružovat se v organiza
cích podle vlastní svobodné volby, jak je stanoveno
ve Všeobecné deklaraci lidských práv z 10. XII.
1948 (čl. 20) a v Mezinárodním paktu o občanských
a politických právech podle vyhlášky z 10. května
1976, č. 120 Sb. (čl. 22).
4. SOUMRAK OLYMPIÁD
Olympijské hry mají sloužit k lepšímu mezinárod
nímu porozumění, jehož základem je svoboda a dob
rovolnost (amatérství), aby se nezvrhly v cirkus gla
diátorů (profesionalismus). Vrcholnou institucí olym
pijských her je Mezinárodní olympijský výbor (MOV),
který zahájil 15. června 1977 čtyřdenní zasedání v
Praze, o němž byla podána tato zpráva v čs. tisku:
Starobylá aula pražského Karolína byla místem
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slavnostního zahájení 79. zasedání Mezinárodního
olympijského výboru. Po fanfárách pozounérů vstou
pil do historického sálu University Karlovy prezident
ČSSR Gustáv Husák doprovázen rektorem University
Karlovy Zdeňkem Češkou, předsedou Mezinárodního
olympijského výboru lordem Michaelem Killianinem
(Sic: rusifikace jména Killian) a předsedou Čs.
olympijského výboru a předsedou ústředního výboru
Československé tělovýchovy Antonínem Himlem. P ří
tomni byli rovněž náměstek předsedy rady ministrů
SSSR a předseda organizačního výboru XXII. letních
olympijských her v Moskvě 1980 Ignatij Novikov. . .
Na 60 členů MOV se svým doprovodem a čestní
hosté, mezi nimiž byli i čs. olympijští vítězové Lud
vík Daněk, Věra Čáslavská, Bohumil Němeček, Jiří
Raška, Dana Zátopková, Emil Zátopek, Jiří Daler a
další, pak vyslechli projev předsedy MOV lorda M.
Killiana. . . Připomněl existující návrhy na reorga
nizaci her a dodal: Olympijské hry a sport všeobecně
by měly sloužit k tomu, aby národy spojily a ni
koli rozdělovaly. V závěru zdůraznil zásluhy čs. čle
nů MOV Gutha-Jarkovského a Grasse o rozvoj olym
pijského hnutí. (Rudé právo, 16. června 1977).
Závěr zasedáni Mezinárodního olympijského výbo
ru, jehož předchozí schůze byla konána v Praze před
52 iety r. 1925, byl zhodnocen takto:
Odmítáme tendence vedoucí k tzv. otevřeným hrám,
na nichž by- startovali amatéři společně s profesio
nály. Lord Killian in (sic), od jehož příchodu do
funkce v r. 1972 zaznamenalo olympijské hnutí vý
razný obrat, nechtěl mnoho hovořit o složení MOV,
jehož 79. zasedání v Praze mělo řadu pozitivních
rysů. Snažilo se zavést konečně pořádek do olym
pijských pravidel a zabývalo se budoucností celého
hnutí. (Rudé právo, 20. června 1977).
Socialistický tábor se brání proti otevřeným hrám,
protože sám buduje na profesionalismu. Amatérství
je vyloučeno tam, kde příprava na olympijské hry
se platí pod rouškou formálního zaměstnání, namí
sto něhož nastává tuhá dresura pro cirkus, nesoucí
stále označení olympijských her. Na obzoru vystu
puje také chmurná otázka finanční. Nenávratné ná
klady na stavbu stadionu už dávno přesahují částku
jedné miliardy dolarů, jež je pro malé národy ne
únosná. Vstupné stoupá úměrně s náklady i s infla
cí, takže chudá vrstva musí obětovat kus chleba,
chce-li něco vidět.
Budoucnost olympijského hnutí je však ohrožena
navíc útokem socialistického tábora, který nahradil
ideál vzájemného porozumění požadavkem světového
míru. Zdravá mysl v zdravém těle má být nahra
zena politickou ideologií, která pod rouškou světo
vého míru odvádí pozornost k šíření komunismu se
zaťatou pěstí, kterou svedení olympionici někdy zve
dají při národní hymně proti vlastním vlajkám. V
olympijském hnutí nastává' polarizace, znemožňující
vzájemné porozumění. Podle historické zkušenosti
alternativa komunistické ideologie, dobývající olym
pijské hnutí, je zlověstná a zní: Ztráta svobody nebo
rozkol.
Zvlášť příjemné osvěžení Vám poskytne

:

HIGHBANK
Summit Recreation
Driffield Crescenf, Sassafras, Vic. 3787
Nádherná scenérie — Účinná minerální voda
— Výborná strava
K rezervování pobytu volejte
755-1394 — E. Kožďál
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Kalendář H D
(Pokračování se str. 6)
národu -generaci dokonalých operních zpěváků. Po
jejím zániku otevřel Lukeš v roce 1875 operní školu
vlastní.
• 23. 11. 1899 měla premiéru v Praze opera Antonína
Dvořáka Čert a káča.
• 23. 11. 1954 zemřel český dirigent a pedagog P a
vel Dědeček. Když byla v Brně zásluhou Janáčko
vou v r. 1881 založena Jednota pro zvelebení církevní
hudby na Moravě a s ní i varhanická škola, patřil
Dědeček mezi první členy jejího učitelského sboru.
• Skladatel a organisátor hudebního života v Opavě
Miloš Čeleda se narodil 24. 11. 1884.
• Žák J. Loukotky a J. Obrovského na pražské
Akademii, malíř Cyprián Majerník pocházel ze sel
ské rodiny z Velkých Kostolan u Trnavy, kde se
24. 11. 1909 narodil. Podobně jako jiní slovenští ma
líři (J. želibský, E. Neván) setrval i on po celou
dobu druhé světové války v Praze, Jeho dobrovolný
odchod ze života souvisel s nevyléčitelnou chorobou.
Jeho dílo zhodnotil K. šourek v knize Dílo Cypriana
Majerníka.
• Před sto léty — 25. 11. 1879 — se narodil v Pro
stějově akademik ČSAV Zdeněk Bažant, který pů
sobil jako profesor stavební mechaniky na Vysokém
učení technickém v Praze. Zemřel 1. 9. 1954.
0 19. 4. 1889 byl rozpuštěn český sněm a vypsány
nové volby, v nichž staročeši utrpěli citelnou poráž
ku. Zasedání českého sněmu v novém období po vol
bách bylo zahájeno 10. 10. 1889. Došlo na něm ke
srážce mladočeských poslanců s konservativnimi vel
kostatkáři, jež vyvrcholila ve schůzi 25. listopadu 1889
při interpelaci poslance šila ve věci votivni desky
Husovy pro Zemské museum. Kníže' Karel Schwarzenberg (1859 - 1913) pronesl tehdy výrok: “My vidí
me v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičův
a žhářův, komunisty patnáctého století, a my Schwarzenbergové budeme bojovati proti vám novohusitům.”
Zprávu o zasedání přinesly Národní listy 26. 11.
1889. Vojta Náprstek tehdy navrhoval zbudovat vel
ký pomník Husův. Návrh, aby pražská obec věnovala
místo a poskytla příspěvek na jeho zbudování, pro
padl (13. 2. 1890) pěti hlasy proti čtyřem.
0 Dirigent pěveckého sdružení moravských učitelů,
sbormistr Jan Šoupal zemřel 25. 11. 1964.
• Obrozenecký básník a žurnalista Václav Jaromír
Picek ukončil svůj život 26. 11. 1869 v Benátkách
nah Jizerou, kde byl okresním soudcem. Byl autorem
tklivých písniček, z nichž četné znárodněly, byl po
věřen řízením vládních Pražských novin v létech
1850 - 1852. Některé z jeho písní byly zhudebněny
J. N. Škroupem, J. Martinovským, V. Veitem, F.
Voglem a L. Zvonařem. Je autorem i divadelní hry
Vilém Rožmberk.
0 26 .11. 1939 zemřel profesor Masarykovy univer
sity v Brně Arne Novák. Klub nakladatelů Kmen v
Praze uspořádal k jeho poctě 8. 1. 1940 pamětní
tryznu a jejím návštěvníkům věnoval souborný tisk
“Ame Novák zemřel”. Obdobný pamětní večer byl
uspořádán i Spolkem českých knihkupců pro Moravu
29. 2. 1940. I z tohoto večera vzešla drobná publikace
“Arne Novák, literární kritik a historik” .
• 27. 11. 1859 se narodil hudební skladatel Franti
šek Vincenc Kramář-Krommer, který patřil do oné
skupiny hudebníků českého původu, která obklopila
Beethovena a byla mu v mnohém nápomocna již od
jeho prvních vídeňských let.
• 28. 11. 1824 se narodil slovenský básník a literární
kritik Mikuláš Dohnány. Líbily se mu romantické
koncepce básníků a mezi nimi zejména Byronovo
pojetí “býti lidu novým Prométheem a donésti mu
s nebes nový oheň”, byť i ho odmítal s P. Dobšin
ským jako protikřesťanského básníka. I Sehillerovo
pojetí básníka “bohové dali básníku mysl obrazící
svět a dopřáli mu zbudovali z pozemského domu
chrám” přijímal za své, největším básníkem své
doby pro něho byl Napoleon — neboť básníka měřil
podle síly jeho nutkání k činům.
• Budovu zemského divadla v Lublani postavili češ
tí architekti J. V. Hráský a A. J. Hrubý, opona je
od A. Liebschera a čeští umělci byli nejlepšími po
silami jeho souboru — R. Inemann, A. Dobrovolný,
Fr. Líer, V. Táborský. Mezi nimi byla i mladá he
rečka Růžena Nasková, která se objevila poprvé
na scéně ND v Praze jako Markétka v Goethově
Faustovi 20. srpna 1907. To měla za sebou však již
role Zuzky v Gazdině robě, Dorky v Princezně
Pampelišce, Mariny ve Vládě tmy a Nasti v Na

DOMOVA

HLAS DOMOVA VAM MŮŽE DODAT
IHNED TYTO KNIHY:
Úsměvy Jana Masaryka $ 8.00
K. Hora: Moje matka Cizinecká legie $ 6.20
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
I. Kraus: Prosímtě neblázni $ 5.60
V. škutina: Rodič v síti $ 6.40
J. Frolík: špión vypovídá $ 10.V. Šimečka: Obnovení pořádku $ 8.50
O. Hora: Svědectví o puči $ 10.Tom Stoppard: Profesionální faul $ 6.A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
M. Hauner: 8 měsíců jednoho jara (série článků
ze Zpravodaje, Curych) $ 2,V. šikl: Nač Jaru nezbyl čas $ 6,A. Brousek — J. Škvorecký: Na brigádě $ 7-40
E. Kulka: Židé v Čs. Svobodově armádě $, 7.50
V. Hejl: Zásada sporu $ 6.25
V. N. Duben: Czech & Slovak Press Outside Czechoslovakia $ 3.50
Ivan Klíma: Milostné léto $ 6.25
A. Kliment: Nuda v Čechách $ 6.25
0. Filip: Valdštýn a Lukrecie $ 5.80
Milan Kundera: život je jinde $ 7.00
A. Lustig: Z deníku sedmnáctileté $ 4.75
Radek Kučera: Tábor bubáků $ 9.80
M. Rybáková: Útěk; z rekreace $ 5.50
J. Trefuika: Zločin pozdvižení $ 8.50
Janků-Sandtnerová: česká kuchařka (610 str.) $ 20,F. Peroutka: TGM předst. plk. Cunninghama $ 7.20
L. Vaculík: Sekyra $ 6.50
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8.K. čapek — Schairer: Neuskutečněný dialog 4 7.50
J. Kučera: Pražský srpen $ 5.50
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
1. Binar: Kdo je pan Gabriel? $ 4.90
S. Richterová: Návraty a j. ztráty 4 4.75
Jiří Gruša: Dotazník $ 6.25
Jan Trefuika: O bláznech jen dobré $ 5.50
E. Kantůrkové: Pozůstalost pana Abela $ 6.70
J. Hochman: český happening $ 5.60
O. Rambousek: Krochnu s sebou 4 4.80
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
V. černý: Pláč koruny české $ 8.60
J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro dětí) $ 8.20
N. Terlecký: Pláž u San Medarda $ 6.50
N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 7.F. Duerrenmatt: Pád $ 7.20
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
Jaroslav Strnad: Job $ 6.50
Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.-

dně života či Rafaely ve Vlasti v lublaňském di
vadle, kde jako šestnáctiletá začínala svou hereckou
dráhu. Herečka Růžena Nasková se narodila 28. 11.
1884.
• “Pěj jako Podhorská, jako Grabinský hru pořádej,
Jestli to jen dovedeš — pak neradino ti nic”
Tyto verše napsal divadelní kritik J. K.‘ Chmelenský a vztahují se na první českou zpěvačku Kateřinu
Podhorskou-Kometovou, jež zemřela 28. listopadu 1889.
Byla miláčkem obecenstva, jež ji nazývalo “filomílou českých hájů nejlíbeznější” . Zpívala hlavní roli
v škroupově Dráteníku při jeho premiéře 2. 2. 1826,
v r. 1846 při Berliotzově návštěvě Prahy, n a kon
certech z děl Beethovenových řízených Fr. Škroupem.
Mezi její nejlepší role však patřila postava Angely
v Auberově Černém dominu. Bylo jí teprve 12 let,
když poprvé zpívala Aninku v Boieldieově Červené
Karkulce, a to po boku slavné Jindřišky Sonntagovy, jež byla jen o 3 léta starší.
• 28. 11. 1949 zemřel hudební vědec a badatel Emilián Trolda, který objevil na 150 dříve neznámých
českých skladatelů a z roztroušeně nalezených hlasů
spartoval bezpočet starých skladeb.
• V Rybí u Nového Jičína se narodil 29. 11. 1909
malíř, grafik a ilustrátor Adolf Zábranský, žák Ky
sely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Pro
slul zejména jako ilustrátor dětských knih a jako
autor plakátů.
• 30. 11. 1679 se narodil a 2. 7. 1729 zemřel sochař
Ondřej Filip Quintainer, autor dřevěných, bíle la
kovaných soch českých patronů v kostele sv. Tomá
še na Malé Straně z r. 1721. Vyzdobil Březnický por
tál na Svaté hoře u Příbrami a jeho dílem jsou i
sochy andílků na průčelí Lorety v Praze.
• 30. 11. 1969 zemřel v USA slovenský politik po
druhé světové válce Jozef Lettrich.
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V. Havel: Hry 4 6.90
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
J. Sxvorecfy: Lvice $ 3.80
J. škvorecký: Mirákl $ 10.J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe 4 4.J. Škvorecký: Sedmiramem-ý svícen $ 4.49
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj 4 4.20
J. Kučera: Petarda z Aurory $ 3,J. Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 3.50
V. šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
K. Michal: Rodný kraj 4 5.50
J. Picek: Poťouchlé povídky $ 6.30
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50
Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
M. Klánský: Vyhnanství 4 5.70
A. Solženicyn: Souostroví GULAG H. $ 8.60
Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy 4 3.80
Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.80
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) 4 2.98
N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
I. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
Kristofori (kresby) $ 6.80
P. Pasek: Tokio volá Honolulu 4 6.80
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ S.70
Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 6.50
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
O. Filip: Blázen ve městě 4 6.50
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3,Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4,J. Pecka: Na co umírají muži $ 3.50
K. Pecka: Pasáž 4 4.20
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? $ 4.50
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) 4 8.20
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $
K. J. Krušina: Zimní bouře S 5.K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.Jack London: Bílý tesák $ 4.60
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.56
L. Grossman: Nevěsta 4 3.50
L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
J. Drábek: A co Václav? 4 4,J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50
čvan Diviš: Teorie spolehlivostí $ 5.20
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie $ 6,J. Staněk: Potrestaní 4 6.J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J. Henryková: Fantazie pro němou lyru $ 5.80
B. Svatoš: Zatmění $ 6.J. Kučera: Ecce Homo $ 4.20
Motáky z Ruzyně (s předml. L. Pachmana) $ 2.20
Z. Salivarová: Summer in Prague (Honzlová
anglicky) $ 8.90
K. Čapek: Proč nejsem komunistou? $ 1.50
Petr Den: Naší mládeži $ 1.10
Sborník Hlasu domova 1950-75 $3.ED1CE AKT (biblíof.):
J. Shilling: Jestřáb $ 4.J. Shilling: Jednou ti napíši píseň $ 4.J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.J. Schneider: Rozepnuté dny 4 4.G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti 4 4.A. Lidin: Psychogenes $ 4.SBÍRKY BÁSNÍ:
J. Lederer: Sopka islandská $ 2.20
F. Listopad: Černý bílý nevím $ 2.20
V. Čerepková: Ztráta řeči 4 2.20
R. Preisner: Odstup $ 5.50
S. Mareš: Báje z Nového světa $ 2.90
P. Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
Jan Skácel: Chyba broskví $ 4.20
J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
Michal Racek: Udivené oči $ 4.Michal Racek: Šepot v šeru $ 4,J. Koláček: Veronika $ 2.80
Pavel Javor: Krůpěje $ 5.50
Pavel Javor: Nápěvy S 4,A. Kvapilová: Krajíček chleba 4 2.00
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) 5 3.60
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za
knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce
4 a více knih poštovné neúčtujeme.
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HLEDAJÍ
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

Pana Kozelku, asi 601etého, který má sestru v
K. Varech a přijel do Austrálie po r. 1948.
PAŘÍŽSKÉMU "SVĚDECTVÍ’'
(redaktor Pavel Tigrid) se stále daří prokazovat, že
je nanejvýš zajímavou, nepostradatelnou pomůckou
pro každého, kdo chce vážně sledovat kulturní a
politický vývoj v Československu i v čs. exilu. Po
slední číslo tohoto čtvrtletníku (XV/59) je zvlášť
pozoruhodné: kromě jedné rubriky je celý obsah
psán a redigován v Praze. Z autorů žijících v Čes
koslovensku do čísla přispěli výtečnými, někdy
kontroverzními příspěvky: Jan Bartoš, Václav Čer
ný, Fr. Červinka, Petr Doubrava, Vítězslav Gardavský, Jiří Gruša, Pavel Jánský, Petr Kabeš, Eva
Kantůrkové, Ivan Klíma, Luboš Kohout, Mir. Kusý.
Ján Mlynářík, Jan Lopatka, Fr. Pavlíček, Petr Pithart, Andrej Stankovič, Karel Šiktanc, Libuše Šilhanová, Dominik Tatarka, Jakub S. Trojan, Lud
vík Vaculík a Jan Vladislav.
(Adresa SVĚDECTVÍ: 6, rue du Pont de Lodi,
Paris 6e, France. Roční předplatné US $ 16.00.)
ZEMSKÝ SBOR RSČ V AUSTRÁLII
Ve dnech 24. a 25. listopadu se koná v Melbourne
ustavující schůze Zemského sboru RSČ v Austrálii,
na niž je pozváno 19 členů RSČ (3 členové výboru
a 16 členů zastupitelstva). 'Z pověření RSČ schůzi
svolává Ján Viola, 8 Cascade Dr., East Kew, Vic.
3102, tel. (03) 859-5040.
KI-KI-RI-KI nebo KY-KY-RY-KY
Snad si jtště pamatujete na obrázky ze školní
učebnice, u nichž se kohoutovo kokrhám označovalo
slovem "kikiriki”. Vzpomněl jsem si na to, když se
mi dostala do rukou gramofonová deska nazvaná
“KY-KY-RY-KY” , kde místo kokrhám účinkuje umě
lecky kohout lidské bytosti, známý Jára Kohout.
Pro mnohé z nás je Jára Kohout legenda. Pam a
tuji si například, jako by to bylo dnes, jak jsem
prožíval představení jeho “Krystýnky” . Bylo to na
začátku války, tančil se swing a hlavní melodií
této veselohry “Kdo tancuje swing . . . ” si naše ge
nerace prozpěvovala několik let.
Mnozí jsme měli možnost setkat se opět s legen
dárním Járou Kohoutem a poslechnout si ho při
jeho dvou návštěvách Austrálie. Deska “Ky-ky-ryky” oživí vzpomínky na melodie, z nichž některé
jste slyšeli v roce 1978.
Gramofonová deska “Ky-ky-ry-ky” byla natočena
v Melbourne v Saturn Recording Co., zvukovým
technikem byl G. šimák, fotografie na vkusně vy
pravené obálce jsou prací P. šindeláře a obálku
navrhl a připravil Aleš Nebeský.
Zábavnou, kvalitní, dlouhohrající gramofonovou
desku se známými i neznámými šlágry a
povídáním JÁRY KOHOUTA, natočenou v Satum Recording Studiu v Austrálii pod názvem
“KY-KY-RY-KY” obdržíte na adrese:
George šimák,
8/30 Allison Rd., Elstemwick, Vic. 3185
Telefon (Melb.) 528-2148
Cena desky je $ 6.50 a poštovné.
Desku můžete koupit též v Hlasu domova

BOROMA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
(roh Boronia Road)
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
. Jirka, Luděk a Alena Wořechoyských

LETOVISKO
" ŠUMAV
Locke’s Way, poblíž Beigrave S
srdečně zve všechny krajany i
KATE ŔI NSKOU

TANEČNÍ ŽÁBA

která se koná v neděli 25. listopadi
Začátek ve 3 hodiny odpolední
Hraje Eda Zlatý se svým orches
Jídlo — piti
íK dispozici jsou pouze nealkoholické
Na farmě již můžete obědvat o 12.

Hrají se tam lež kuželky, odbíjená a s
PŘIJĎTE S CELOU RODINOU
a dobře se pobavte na sedmém
OKTOBERFESTu,

ČS. TANEČNÍ SKUPINA V MELBf

který pořádá
melboumské Německo-rakouské sdružení
v pátek 26. 11. od 6 do 11 hodin večer,
v sobotu 24. 11. od 10 hod. dop. do 11 hod večer
v neděli 25. 11. od 11 hod. dop. do 8 hod. večer
na DANDENONG SHOWGROUNDS
Vstupné S 2.-, pensisté, děti do 12 let
a parkování aut zdarma.
DRUHÝ NEJVĚTŠÍ OKTOBERFEST
NA SVÉTĚ!

LA D I S H
Construction Engineering P/L.
Old Geelong Rd., Brooklyn, Vic.
telefon: 314-3997 — Jar. Brázda
přijme:
instalatéry-údržbáře
potrubáře
kotláře
svářeče
pomocníky řemeslníků
Práce v dílně i mimo (oblast Altona)
Výborné podmínky
MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
že skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUR.T1NG
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427 !
Sydney:
'
Telefon: 6222453

Zprávy

oeobní

Oznamujeme
všem přátelům,
že naše dcera
DITA
a pan
lan ASHFORD
byli oddáni
dne 19. října 1979.
J. a M. Popelkoví
Brisbane, Qld.

bude vystupovat na Festivalu všech ná
děli 25. listopadu o 3. hodině odp. v S
Music Bowl. V pestrém programu nárot
a hudby vystoupí v tomto programu pře
skupin různých národů.

V souvislosti s festivalem, který potr
týden, se budou podávat v restauraci ‘
Taverna” , 172 Toorak Rd., South Yarr;
26. listopadu od 10 do 22 hodin různá
la. Pořadatelé festivalu žádají též Čechj
o uspořádání stánku s čs. jíďlam. Kdo i
moci s přípravou a podáváním jídla,
zavolá na tel. 95-2421 (Ron Kugler). Výd
s dodáním jídla budou hrazeny.

__ fPORT

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÉHO MÍSTI
SVĚTA R. 1982 VE ŠPANĚLSK

V Curychu bylo provedeno rozlosování
štvi světa v kopané, které se uskutečni
ve Španělsku. Poprvé v historii šampion
moci zasáhnout do bojů 24 reprezentační
(až dosud 16). Pouze dva: pořádající £
obhájce titutlu mistra světa Argentina pc
mo, o 22 dalších míst se rozpoutá velký
fikační utkání se mohou hrát už od 1. 1
tošního roku a musí být sehrána v rozpi
Evropa bude ve Španělsku zastoupení
Španělskem a 13 mužstvy, která se kva
Jižní Ameriku je pamatováno 4 místy (t
kace a Argentina), po dvou mužstvech
do Španělska Afrika, Severní Amerika
Oceánií.
Ještě před losováním v Curychu určila k
ze 32 evropských mužstev 7, která bude
v čele sedmi skupin. Byly to týmy: Ní
ska, ČSR (za vítězství n a mistrovství Evro
Itálie, Skotska a Polska. K nim byla pak
štva přilosována. Celkem vzniklo sedrr
po 5 mužstvech, 1 skupina se 4 týmy
skupině jsou pouze 3 mužstva. Zatímcc
cpcti clrnnrin ruDctnrvmí na micr.rnvst.vi SVP1

H LA 8

DO M OVA

Karel Janovský

Čtyři vítězství, ale které z nich bude cenné?

Evropské pohárové soutěže
Všechna čtyři čs. fotbalová mužstva, která se probojovala do 2. kola evropských pohárových soutěží,
měla při curyšském, losování tu smůlu, že shodou okolností hrála první utkání doma. Všechna sice
vyhrála, ale teprve odvety potvrdí hodnotu těchto vítězství.
V nejslavnější evropské fotbalové soutěži klubových
Nejjistější tentokrát Lokomotiva Košice
celků, v Poháru mistrů, zvítězila pražská Dukla nad
V soutěži ‘.‘držitelů trofejí” porazil vítěz “česko
francouzským přeborníkem Racmgem Štrasburk slovenského poháru” Lokomotiva Košice jugoslávskou
pouze 1 : 0, gólem, který už v 10. mmutě prvé půle Rijeku dvěma brankami internacionála Kozáka 2 : !
vstřelil z pokutového kopu Vížek. Vojáci měli sice (oba góly padly už v prvním poločase) a má šanci
v poli převahu, vypracovali si i několik gólových na postup do čtvrtfinále, i když třeba počítat s tvrdou
šancí, ale nervozita jakoby jim celý zápas svazovala odvetou na jugoslávské půdě, kde hraje mužstvo
nohy. Hosté se zcela soustředili na obranu ( i když FC Ríjeky vždy o třídu lépe.
i oni se z rychlých protiútoků dostávali před NetoJak v Poháru UEFA?
ličkovu branku), která pracovala skutečně dobře,
V této soutěži má čs. kopaná ještě dva zástupce:
“elasticky”, odolávala Pražanům. V odvetě ve Štras
burku budou však muset Francouzi “otevřít hru”, Zbrojovku Brno a ostravský Baník. Kdo z nich však
vždyť, aby postoupili, musí vyhrát alespoň 2: 0, a postoupí do třetího kola, tedy mezi 16 nejlepších?
Myslím si, že to bude bezpečně Zbrojovka Brno, kte
toho může Dukla využít.
rá sice doma na stadiónu za Lužánkami prohrávala
až do 43. minuty s islandským týmem FC Keflavik
0 : 1, pak však musela přidat; nakonec se přece
- - F o t b a l o v á l i g a - - jen
projevil velký výkonnostní rozdíl mezi islandskou
Účastníci 1. čs. fotbalové ligy absolvovali po 11 a čs. kopanou, Brno vyhrálo 3 : 1 a tak si může v
mistrovských zápasech. V posledních dvou kolech odvetě n a Islandu dovolit i o gól prohrát. Dvě banky
pouze dvě mužstva: Bohemians Praha a Zbrojovka Zbrojovky dal Kotásek, jednu Janečka. Za hosty skó
Brno získala plný počet 4 bodů; prvého vítězství roval Georgsson. Brněnské mužstvo hrálo bez svých
dosáhlo mužstvo Jednoty Trenčín; zlepšený výkon dvou největších opor, reprezentantů Kroupy a Jaruš
podává ostravský Baník, který se dostal dokonce na ka. — Ostravský Baník zvítězil před 2Q.M0 diváky
druhou příčku ligy; na ústupu ze slávy je Nitra, doma na Bazaiech nad Dynamem Kijev, hlavním
která byla na počátku sezóny na čele tabulky.
“dodavatelem” reprezentačního týmu SSSR, 1: 0,
10. kolo: Plzeň — Bohemians 0 : 1, Dukla Praha když branku vstřelil v druhém poločase Němec. Bu
— Zbrojovka Brno 0 : 1, Lok. Košice — Slavia 1 : 0, de však tento náskok stačit v kijevské odvetě?
Inter — ZŤS Košice 3 : 0, Cheb — Banska Bystrica
V "Královském, poháru’' tenistů
2 : 2, Nitra — Baník Ostrava 0 : 0, Trenčín — Slo
van Bratislava 2 : 1 a Sparta — Trnava 1: 0.
ČSR SE ŠVÉDSKÉM, ANGLII A NSR
11. kolo: Bohemians — Dukla Praha 1 : 0, Slovan
Čs. tenisové družstvo, které na počátku r. 1979
— Plzeň 2 : 2, Slavia — Trenčín 3 : 1, Ostrava —
Lok. Košice 3 : 2, Banska Bystrica — Nitra 2 : 1, vyhrálo senzačně Královský pohár, bylo do této
ZŤS Košice — R. H. Cheb 0 : 0, Trnava — Inter soutěže neoficiálního halového mistrovství Evropy
zařazeno do skupiny s devítinásobným držitelem
Bratislava 0 : 0 a Brno — Sparta 3: 1.
trofeje Švédském, čtyřnásobným vítězem Velkou
Tabulka po 11. kole: 1. Bohemians Praha 17 bodů, Británií a s tenisty NSR. V druhé skupině jsou pak
skóre 17 : 8; 2. Baník Ostrava 15 b., skóre 21 : 12; týmy: Maďarska (vítěz 1976), Francie (vyhrála
3. Zbrojovka Brno 14 b.; 4. Lok. Košice, 5. Plastika třikrát), Rakouska SSSR.
Nitra (po 13 b.); 6. Sparta 12 b.; 7. Inter, 8. Sla
Soutěž bude odstartována 6. ledna 1980. Čs. teni
via (po 11 b. ; 9. Dukla Praha, 10. Dukla Banska sté zahajují s V. Británií, 10. 1. hrají se švédy a
Bystrica, 11. Slovan Bratislava (po 10 b.); 12. ZŤS 13. 1. v Essenu s NSR. V dalších 11 dnech jsou na
Košice 9 b.; 13. Škoda Plzeň, 14. Spartak Trnava pořadu odvety a pak následují závěrečné boje nej(po 14 b.); 15. R. H. Cheb 7 b.; 16. Jednota Tren- iepších z obou skupin.
čím 4 body.
NÁRODNÍ LIGY
Ačkoli v “A” skupině Národní ligy (druhá liga)
mají mužstva teprve po 11 zápasech, možno už říci,
že se o prvenství rozhodne mezi fotbalisty Teplic
a Jablonce, kteří se střídají o špici tabulky. Mo
mentálně jsou v čele Teplice, které mají 19 bodů,
stejně jako Jablonec, už pětibodový náskok před
Chomutovem.
\
V “B” skupině Národní ligy bude zřejmě více
kandidátů na kvalifikaci o účast v 1. lize. Současné
pořadí ligy: Hradec Králové 15, Gottwaldov 14 a
Olomouc 13 bodů.
Na Slovensku (v C skupině Národní ligy) je po
12. kole v čele Žilina, která má 16 bodů, jednobodový
náskok před mužstvem Dubnice a dvoubodový ná
skok před Tatranem Prešov, Martinem, Spišskou
Novou Vsí a VSž Košice.
DRAMA V HAMBURKU
Exhibiční tenisový tur natta (dostal $ 15.000),
naj “4” v Hamburku byl třetí Čechoslovák Tomáš
jedním z nejvyrovnaněj Šmíd, přestože Panattu
ších svého druhu. Vždyť porazil 7 :5 a 6 : 2 (do
první tři vyhráli ze 3 zá stal $ 10.000). Poslední v
pasů po dvou, jejich po soutěži byl Němec Pionér,
měr setů byl rovněž stej který prohrál všechny tři
ný, a tak o vítězi a dal zápasy. Tomáš Šmíd před
porazil německou
ším pořadí rozhodly ga tím
my. Vítězem se stal Ru “jedničku” Pionéra 7 : 6
mun lilie Nastase, který a 7 : 6 a prohrál s -Ru
inkasoval '$ 20.000, druhý munem Nastasem 3 • 6 a
skončil Ital Adriano Pa- 2 : 6.
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CÝK.LISIU NA IViiS i RuVS’1Ví SVEi A
\ e £jU_«.Í5UU-->>U bť pu—CUlii IljlhUVy V-LtLtrlI-.. USKUfceCriuu nij.bhruVbbVi sveta v saiove cyK-nsuce, ua Kierem
cesKy riaiwici sporcuvci au^axiu inumiu. Jribi česj£>
ímuviCi, neoot z teen 3 ziacych meaani, axere se
na tomto světovém šampionátu uděiuji, putuji pouze
uvé ao CeskoslovensKa, tu třetí pak zis-Jsai syn čs.
exmanta a nyvaleho reprezentanta cSR v krasojizdě, 221etý student jazyku František Kratochvíl, který
se po srpnu iy6b usadil jako liletý chitpec se svými
rodiči v zapaaonémecKem Bad Nauheimu. Nový mistr
sveta František Kratochvil, startující zde v Darvách
NSR, pyi ve Štrasburku úplným suverénem; za svou
náročnou jízdu získal 32d,1 d., když porazil téměř
o 14 boau držitele stříbra Francouze Patricka Schwar
ze a ještě suverénněji jednoho z favoritů západního
Němce Gerharda Cmerta. čtvrtý v pořadi soutěže
mistrovství světa v krasojízdě byl Čechoslovák Pa
vel Ševčík.
V kolové jsou znovu mistry světa — už potřinácté
— brněnští sourozenci Jan a Jindřich Pospíšilové,
kteří ani tentokrát _nenašli na turnaji vážnější kon'kurenci, když v závěrečném utkáni porazili švýcar
skou dvojici Oberhánsli — Osterwalder 5 : 2. Z pěti
zápasů mistrovství světa získali plný počet 10 bodů
a impozantní poměr branek 41 : 8. Stříbrnou medaili
.za druhé místo světového šampionátu v kolové zí
skali Švýcaři, bronz pak senzačně Belgičané. Teprve
čtvrtí byli reprezentanti NSR, tedy poprvé od roku
1958 jeli domů z mistrovství světa bez medaile.
Ve Štrasburku slavila úspěšný comeback Anna Ma-.
toušková, která se po roce stala znovu mistryní svě
ta v krasojízdě.

H o kejo vá liga
Černým koněm 1. čs. hokejové ligy ročníku 1979-80
je bezpochyby mužstvo Dukly Trenčín, které se po
10. kole dostalo na první příčku tabulky, — naopak
podprůměrné výkony podávají hokejisté Litvínova,
ale i Motor č. Budějovice a brněnská Kometa. Cel
kem slušné si vede nováček ligy Plzeň, především
zásluhou reprezentanta ČSR Ebermanna. V 10. kole
rozdrtili hokejisté západočeské metropole doma do
konce mužstvo pardubické Tesly 7 : 3 a jsou v horní
polovině tabulky. Ta vypadá takto: 1. Trenčín 15
bodů; 2. Dukla Jihlava 14 b.; 3. Košice, 4. Slovan
Bratislava (obhájce — po 13 b.); 5. Plzeň, 6. Vít
kovice (po 12 b. ; 7. Poldi Kladno 11 b.; 8. Tesla
Pardubice, 9. Sparta Praha (po 7 b.); 10. - 11. Mo
tor Č. Budějovice a Zetor Brno (po 6 b. a stejné
skóre 32 : 44); 12. Litvínov 4 body.

Čs. fotbalisté na cestě na OH v Moskvě?
POLSKO — ČESKOSLOVENSKO 0 : 1
Po celkovém vítězství nad Bulhary posílili čs.
fotbaloví olympionici svou naději na postup na olym
pijský turnaj r. 1980 v Moskvě, když v závěrečné
DOBRÝ KONEC MNOHÉ NAPRAVIL
kvalifikační skupině po domácím hubeném vítězství
V Dánsku měli v předposledním říjnovém víken nad Poláky 1 : 0 porazili tyto olympijské přeborníky
du svou sezónní premiéru házenkáři, kteří tu ab z OH v Mnichově i na jejich půdě ve Varšavě 1 : 0.
solvovali tradiční mezinárodní turnaj. Jeho velkým Všeobecně se má za to, že by možná k letenkám do
favoritem byl tým NSR (mistr světa), ten však pro Moskvy stačilo, -kdyby vyhráli nad svým posledním
hrál klíčové utkání s Jugoslávei 16 : 22 a tak palmu soupeřem — Maďary — jedno ze zbývajících dvou
vítězství zde sklidili tito olympijští vítězové z r. střetnutí, neboť se dá těžko- věřit, že Maďaři vy
1972 v Mnichově.
hrají obě zápolení s Polskem.
Čs. házenkářské družstvo, které je stále ještě v
Fotbtlově vyzrálejší čs. tým zachytil nástup sou
jakémsi přerodu, prohrálo dosti zbytečně obě úvodní peře, ktetrý v něm chtěl rozhodnout zápas. S přibý
střetnutí jak s mistry světa Němci 12 : 15, tak i s vajícími minutami však přebírali Čechoslováci hru
domácími Dány v Aarhus 15 : 18, v závěrečném utká 1do své moci, aby po změně, stran zbavili soupere
ní však dokázalo zvítězit nad Jugoslávei 19 : 18 (stej j jakékoli šance na úspěch. Jedinou branku střetnutí
ným skórem zdolala NSR Dánsko) a tak trochu se | dal ve 40. minutě prvé půle Lička z Baníku Ostrava
rehabilitovalo za ty předešlé dva neúspěchy. Turnaj j z přihrávky svého klubového kolegy Radimce. Bměnv Dánsku však byl bezpochyby obratem k lepšímu, i ský Janečka trefil tyč soupeřovy branky, Poláci však
dokázal, že to 11. místo ČSR na posledním mistrov nastrelili dvě břevna a tyč. Vítězství čs. mužstva
ství světa nemůže být měřítkem skutečné výkonno bylo naprosto zasloužené, trenér Havránek může být
sti čs. házené.
s hrou svých svěřenců spokojen.
Konečné pořadí turnaje: 1. Jugoslávie 4 body, skó
Tabulka závěrečné kvalifikace vypadá takto: 1.
re 66 : 59; 2. NSR 4 bodv, 50 : 52; ,. Dánsko 2 body, ČSR 4 hody, skóre 2 : 0 ; 2. Polsko bez bodu, skóre
60 : 60; 4. ČSR 2 body, 46 : 51.
0: 2; 3. Maďarsko (nezasáhlo ještě do bojů).
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.

NEDŮSTOJNÉ ŠVÉDSKÉ ZAKONČENÍ
Bez jakéhokoli zájmu už hrající nekompletní švéd
ský reprezentační tým remizoval ve svém posledním
utkání fotbalového mistrovství Evropy v Lucembur
sku s domácími fotbalisty 1 : 1 a rozloučil se tak
neslavně s touto soutěží. Před posledními dvěma zá
pasy (Francie — ČSR v Paříži a ČSR — Lucem
bursko na domácí půdě) vypadá tabulka V. evropské
kvalifikační skupiny takto: 1. ČSR 8 bodů. skóre
12 : 2; 2. Francie 7 bodů, skóre 11 : 6; 3. švédsko
4 body (9 : 13); 4. Lucembursko 1 bod (2 : 13).

