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Nové obdobie politiky détente ?
Dr. Martin Kvetko, New York

Z« prvé dva mesiace v úřade podal prezident Carter výrazné dfikazy o tom,
že politika détente chce dať nový obsah a smer, rozdielny od konceptu, ktorÝ
mu dala dvojica Nixon — Kissinger, alebo Ford a Kissinser. Z » prvých 5
týždňov vydal State Department tri vyhlásenia, kritizujóc* oblasT reafizsoe
aiebo zaznávania l'udských slobod a občianskych práv vo výcfeodnej Esrópe a
prezident Carter jednak odpovedal Andrejovi Sacharovi M Ks* • j a t e k f r i j a l
spolu s viceprezidentom Mondal«-om ruského disidenta V h ď w i n BwfcawMfca,
ktorého sovietská vláda vyměnila za genarilnaho tajommka xabfccj komamstickej strany. Prezident sa od tohoto činu nedal odr»díť »ní výtiražnýnt átokwn
Moskvy, že vraj v případe Bukovskétio id« o notorické*« f»r»ristu.
Prezident takto dokumentoval,-že svoj volebný
sl'ub vo veci obhajoby
Tudských slobód a občianskych práv mieni vážné.
P o útokoch Moskvy, která
si citlivo posťažovala, že
ide o zasahovanie do vnútorných pomerov Sovietskeho zvázu a že to móže
ohrozit' ďalší v ý v o j americko-sovietskych vzťahov,
prezident
odpovedal, že
otázka ochrany Tudských
práv sa všade na svete
stává trvalou časťou jeho
zahraničnej politiky, že ju
bude sledovat' nie sice s
prístupom provokatívnym,
ale dósledne a sústavne a
že túto časť považuje za
separátnu oblast' americ-

kej zahraničnej politiky,
oddeleaú od irrých problémový o ktorýeh sa rokuje
alebo bude rokovat' medzi
Moskvou a Washingtonom.

domia ministra zahranicia
Vancea a bez vedomia
Bíeleho domu, by mohli
podnietiť špekuláciu, či je
tu naozaj opravdový záujem, ale dodatočné vyhlásenie ministra zahranicia
i samotného prezidenta dává stanovisku americkej
vlády k Chartě 77 ešte výraznější přejav.

P ř e iiás je pozoruhodné
- a třeba to nadšene kvitovat' - ako ministerstvo zahranicia
reagovalo
na
Chartu 77. Administratívne-technické
nedostatky
okolo tohoto vyhlásenia, že
Reakcia Moskvy i Prahy
totiž bolo vydané bez ve- na tento postoj americkej

viádv j e veTmi
citlivá.
Odpověď j e riadená zrejme x jednoho centra, lebo
prarre tak ako sovietská
vládba propaganda chce
před dcEDácou I svecovoa
vwejnosťoti ' zdiskrediíov a ť ' sovíeiskycfa dSsMestov, že só spolupracovnici
americkej spravodajskej
centrály
CIA, tak isto
pražská propaganda do
omrzenia opákuje, že Charta 77 nie je činom domácích 1'udí, lež časové zle
naplánovanou bombou, připravenou v ústrediach žápadnej špionáže. Je třeba
v tom vidieť šibeničný pokus dokázat', že ide o povestnú
antikomunistickú
akčiu, pretože áni Mosk
(Pokračovaný* na str. 2)

Sjezdy svazů českých a slovenských spisovatelů

Žije a košatí...
Vliv spisovatelů a jejich organizací ná veřejný život býval v Československu
neporovnatelně větší než např. v anglosaském světě. Tradici, převzatou z Rakousko-Uherska a dodržovanou po celou dobu první republiky, se po únoru pokoušel využít komunistický režim, ale vždy s malým nebo jen krátkodobým

Otevření sokolovny v Sydney
Sydneyští sokolové se pilně připravují na velkou
událost v životě Čechů a Slováků v Austrálii: slavnostní otevření Sokolského národního domu v předměstí Forestville, které se uskuteční v sobotu 2. dubna 1977. K této slavnosti přiletí nebo přijedou početné
skupiny sokolů z Adelaidy, Brisbane, Canberry a Melbourne a jednotlivci z různých částí Austrálie. Očekává še zvlášť velká účast krajanů ze Sydney, i
těch; kteří nejsou členy místní jednoty.
Sokolové a sokolky, kteří přijedou z jiných měst,
se shromáždí v sobotu dopoledne ve vedlejších mistr
nostech sokolovny, kde obdrží podrobné pokyny.
Pořad oslavy započne ve 3 hodiny odpoledne, kdy
bude:
1. přívítáni hostů, zástupců úřadů, pozdravné projevy,
2. nejstarší funkcionář sydneyské jednoty a čestný předseda zemského výboru Čs. obce legionářské
br. J. Novák přestřihne stuhu a prohlásí Sokolský
národní dům za otevřený,
3. nástup sokolských složek z Brisbane, Canberry,
Meibourne a Sydney,
4. sokolská akademie: cvičeni, tance aj.
V sobotu večer se koná v sokolovně taneční zábava. O občerstvení všeho druhu bude po celý den postaráno.
V neděli 3. dubna v 9.30 hod. dop. se konají v Sokolském národním domě společné bohoslužby různých
církví.
V 10.30 hod. započne volejbalový turnaj družstev
sokolských jednot.
Bližší informace, dotazy, atd. sdělí starosta br. R.
Mestek, tel. 387-3501.
R. K.

úspěchem — i když nešetřil poctami a finančními
odměnami věrným. Spisovatelé a jejich svazy měli
naopak mimořádný vliv na každé uvolnění v diktatuře, k němuž byl režim donucen, na celkový vývoj
událostí doma. Vzpomeňme jen na sjezd spisovatelů
v roce 1956, který se konal pod heslem " V e jménu
života, pravdy a krásy", na vystoupení Františka
Hrubína, Jaroslava Seiferta a dalších, na jejich tehdy odvážnou kritiku "posvátných dogmat" a "autorítářství" a volání po větší tvůrčí svobodě, vzpomeňme na vliv mladších spisovatelů za dekádu potom,
jak se projevil na sjezdu v roce 1967, na stránkách
literárních časopisů a nakonec velmi výrazně v politickém životě.
Počátkem tohoto měsíce
se konaly na Dobříši a v
Bratislavě opět sjezdy spisovatelů, respektive těch,
které režim uznal za spisovatele a kteří se sami
k režimu hlásí. Jak ubohé torzo literátů se tentokrát shromáždilo k rokování, nebo spíše aby vyslechlo pokyny, bylo patrnější
v sále dobříšského zámku,
kde zasedali účastníci pod
heslem
"Za nové tvůrčí
činy ve jménu socialismu
a míru". Na Slovensku se
v minulém desetiletí pohybovala kulturní fronta tro-

Povinnost bránit se proti bezpráví a možnost
kdykoliv o utrpěném bezpráví informovat, znamená, že tato možnost nepřekročí rámec povinností
jednotlivce vůči sobě samému, že nevyústí v pomlouvání jednotlivce či společnosti: to je jednoduchý důsledek tohoto stanoviska.. Je důležité si
uvědomit, že k tomu, aby se člověk angažoval za
vlastní mravnostní práva, za povinnosti k sobě
samému a k jiným, nepotřebuje vytvářet žádnou
organizaci, neboť tu z člověka nemluv] nic jiného
než v každém jednotlivci přítomná úcta před člověkem a oním smyslem pro obecné dobro, který
dělá člověka člověkem.
Proto se žádný jednotlivec, který vskutku trpí
bezprávím, nemá cítit osamělým a vydaným převaze okolnosti, dokud zůstane věren povinnosti nevzdávat sám sebe, povinnosti tedy, která je zároveň povinností ke společnosti, k níž člověk náleží.
Účelem "Charty 77" je tedy spontánní, všech vnějších závazků prostá solidarita všech lidí, kteří porezBoinčIi, jaký význam má mravní smýšlení pro
REÉLIIKNII společnost a pro její normální f u n k c i . . .
Prof. Dr. Jan Patočka

UŽ STARÝ KARL MARX...
Jaroslav Strnad
V "Osmnáctém Brumairu Napoleona Bonaparta",
ve spiše, v němž aplikoval historický materialismus
na konkrétní dějinné události, kritizoval Karl Marx
francouzskou ústavu z roku 1848: "Každý paragraf
konstituce obsahuje totiž v sobě protiklad — ve všeobecné frázi svobodu, v okrajové poznámce její zrušení . . . Dokud se jméno svoboda respektovalo a zabraňovalo se jenom jejímu skutečnému provádění,
rozumí se zákonnou cestou, zůstala ústavní existence
svobody neporušená, i když její praktické provádění
bylo sebevíce podupáno. . ."
Tenhle citát člověku napadá, když čte oficiální
právní zdůvodnění honu na signatáře Charty 77, které- nedávno zveřejnila čs. generální prokuratura. Až
dosud převládal dojem, že se Husákův režim dopouští čehosi protiústavního, že šikány, kterými, pronásleduje podpisovatele tohoto manifestu občanských práv,
jsou v . příkrém rozporu s ustanoveními čs. , ústavy,
zvláště článku 28, který zaručuje svobodu projevu, a
článku 29, který občanům dovoluje obracet se s návrhy, žádostmi a stížnostmi na státní orgány.
Avšak generální .prokurátor nás vyvedl, z omylu.
Úřady zbavují signatáře míst docela přesně podle
ústavního zákona, odnímají jím vůdčí listy a vyhánějí z bytu docela právem, hromadné sdělovací próstřédky je pomlouvají v rámci ústavy, protože prý
se články 28 a 29 smějí uplatňovat jen " v souladu
se zájmy pracujícího lidu v Československu"; a kromě toho má prý každý čs. občan povinnost "dbát při
veškeré své činnosti zájmů socialistického státu".
A protože Charta 77 — nebo. jak manifest nazývá
soudruh generální prokurátor, pamflet — a s ni
spojená činnost "jsou v příkrém rozporu se zájmy
československých pracujících a s platnými československými zákony", je tedy perzekuce docela na místě a děje se proto, aby byla zachována ústava. -

Jako už tak často, tak i v tomto případě se ukazuje,, jak málo čs. vládní místa znají svého duchovního otce, nebo jak si, jestliže ho přece jen mají v
malíčku, z něho berou jen to, co se jim hodí do
krámu, a na to, co je usvědčuje, si náhle nemohou
vzpomenout. Bonapartovi úředníci rozhodovali, jak
naplnit význam glosy, na niž útočil Marx, že totiž
"svoboda nemá jiné hranice něž veřejnou bezpečnost", čímž de facto rozhodovali, co je a co není
svoboda. V československém případě rozhoduje strana podobně o tom, co je " v zájmu pracujícího lidu
Na Dobříš přijelo 141 Československa a v zájmu socialistického státu", a
členů Svazu z celkového co mu odporuje.
(Pokračování na str. 2)
počtu 164. Že členy Svazu
nejsou a na sjezd nepřijeli významní čeští spisoPUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
vatelé, vysvětlil "zasloužilý umělec" Zdeněk Pluhař
Richmond, Vic. » m . — P R I N T E R S : Unification
tak, že nepřijeli "lhostejní
Pty. U d . , 497 Collin» iL, Melbourne, Vic. 3M#.
tvůrci .a a u t o ř i
bez

chu odlišně, počet slovenských
spisovatelů, kteří
jsou. připraveni angažovat
se - na kteroukoli stranu je poměrně menší, proto
čistky a odpor k režimu
nejsou přece jen tak zjevné jako v Čechách.

(Pokračování

na

str. 2)
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Nové obdobie détente!
(Pokračovanie zo str. 1)
va
ani
Praha
právě
pred prichádzajúcou konferenciou
v
Belehradu
nemóže dopustit', že by
v
Československu a\0:o
v Sovieiskcm zvázc bcli
poradované
1'ud-ktpráva, že by sa tam mohol nájsť niekto, kto by si
na to sťažoval, keď už výše roka pražská propaganda dokazuje, ako Československo vzorné plní ustanovenia
celej
Helsinskej
deklarácie a teda a j ustanovenia takzvaného tretíeho koša. Je pri tom třeba
len s překvapením konstatovat', že Východ sa v ničom za celý čas studenej
vojny nepoučil, že sa nepoučil o tom, že takéto
propagačně báchorky až
na Západe nemóže b r a ť
nikto vážné.
Ale vraťme sa k americkej zahraničnej poliíike.
Prezident Carter za s v o j e j
volebnej kampaně Tyiůásil, že sice chce pokračovat' v politíke déteníe, ale
že si j e j obsah a c i ď představuje ináč, že to NEROÓŽE
b y ť politika, z ktosej by

Malý ozn-amoral«!

ČEŠKA, <3/175,
štíhlé postavy, dohra
hospodyně, veselá,
se ráda seznámila s
mužem, který j e také
sám nebo hledá pro «lítě či děti maminku- Zn.
'Štěstí a spokojenost™
do HD.

ZÁSTUPCE
s případ, možností výhradního zastoupení v
městě, pro prodej jedinečných hraček přijmeme. Výtečný výdělek
pro schopné, iniciativní
ženy. Informace:
The Manager,
P . O. Box 9,
North Geelong,
Vic. 3215

KTERÁ STARŠÍ PANÍ
by chtěla strávit dovolenou na venkově? Prostorný dům blízko Melbourne, žádná těžká
práce, pouze dohlížet na
zahrádku a domácí zvířectvo. Na 14 týdnů od
27. března. Zaplatím.
Volejte 059 788228 nebo
HD.

mala ť a ž i ť len Moskva a
že rokovania so Sovietskym zvázom chce posilnit' zosilnením spolupráce
so západoeurópskymi spojencami a s Japonskem.
Je to dóležitý dodatok, lebo v paměti sú sťažnosti
Západnej Európy, ktorá si
usmerňovanie
americkej
zahraničnej politiky za
Kissingerovej éry vysvet1'ovala s obavou ako nástup k takzvanému světovému kondomíniu.
Prvou novinkou Cartrov e j détente j e vyhlásenie,
že na jednotlivé úseky
americko— - sovietskych
vzťahov ša nemá nikto dív a ť ako na cosi úplné navzájem zviazané. ako na
niečo. čo si vyžaduje buď
srihfas vo všetkom, alebo
rozpor v o všetkom. Prezidenl Carter kategoricky
vyhlašuje a začína
aj
praktikovat',
že oblast'
1'adtsžýcii práv nie je neraziočzie spatá s oblast'ou
odzbrojenia. Rokovanie o
odzbrojení móže pokračov a ť Herasene - ak majů

obe strany na veci úprimný záujem - a j vtedy, keď
americká vláda bude prejavovať nespokojnosť a
kritiku vóči realizácii Helsinskej deklarácie a budé
sa snažit' o zlepšenie plnenia j e j ustanovení vzťáhujúcich sa na l'udské práva. Právě naopak - tým,
že o iných veciach, či už
pojde o odzbrojenie (čo je
pře obe strany najdóležitejšie) alebo o vedeckú
a technickú spoluprácu a
obchod, bude s Moskvou
rokovat' a j vtedy, keď ju
kritizuje pre porušovanie
1'udských práv - americká
vláda dokazuje, že nejde
o nějaký ten lačný antikomunizmus, ako to traduje
Moskva.

21. 3. 1977

Už starý Karl Marx...

(Pokračování se str. 1)
Pružnost právních* pojmů, jejichž náplň určuje nikoli mínění občanů, nýbrž zvůle oligarchů, je podmínkou sine qua non každé diktatury, byť se sebe
halasněji vydávala za pravou, ba jedinou baštu skutečné svobody. československé politbyro by se mělo
zahloubat do četby klasiků komunismu. A mělo by
se jejich názory řídit.
Jenže to by potom už brzo nebylo politbyra zapotřebí a každý jeho člen by musel vykonávat zaměstnání, kterému se vyučil (a co když se ničím nevyučil?).
Připočteme-li k tomu všechny tajemníky a tajemníčky, estébáky a jiné nemakačenky, kteří zatěžují
dnes neúnosně čs. hospodářství a které by stihl stejný osudT vidíme, že stranický výklad právních pojmů
je právě tak nezbytný jako stíhání těch, kdož o tom
Druhá a hádám ešte vý- pochybují, mezi nimiž by byl zajisté i dědeček komunismu Karl Marx.
znamnejšia
črtá
novej
americkej zahraničnej politiky je konštatovanie, že núť, že v Helsinkách sa postupné si začínajú Ameoblast' 1'udskych práv, tol'- dal znásilnit' a že přijal ričania uvědomovat', že by
kokrát kodifikovaná v růz- niečo, čo celú dohodu o asi nikam s politikou déných medzinárodných do- ochraně 1'udskýeh práv, tente nezašli, keby sa so
kumentoch, od Charty 1'ud- značné oslabuje. Přijal do- založenými rukami neustáskych práv až po Helsin- ložku, že každý štát má le dívali, ako Moskva- poská deklaráciu, nemóže právo si a j v tejto oblasti kračuje v tom ideologicb y ť považovaná zá výluč- vydávat' vlastné zákony a kom boji, ako má koncept
né vnútropolitickú záleži- že
otázka
realizovania j e j politiky détente stále
tost' jednotlivých štátov. l'udských práv musí vy- výraznější triedny obsah a
V e ď keby to bola len vnút- chádzať z domácich záko- ako z tohoto ideologického
ropolitická záležitost', tak nov a tradicií. O túto klau- hl'adiska zasahuje napřínačo ju bolo třeba tol'ko- zulu sa teraz opiera komu- klad v Angole (čo, Amerikrát upravovat' v medziná- nistická propaganda, keď ku - a to a j kompromisnérodných dohodách a dekla- tvrdí, že vyhlásenia ame- ho Kissingera - nakoniec
ráciách?
rickej vlády sú zásahom prebudilo) a že teda keď
pripomenieme, čo sa stalo
pred dvoma rokmi, ako
Kissinger z obavy, aby sa
Moskva nenahnevala, nedal súhlas k tomu, aby
prezident Ford přijal po
dr. Sacharovovi
najvýžnamnejšíeho sovietskeho
disidenta,
vypovedaného
Solženicyna. To sa teraz
nemóže stať. Aspoň dúfame, že sa to nemóže stať.

Základným bodom novej
zahraničnej politiky Spojených štátov je teda konštatovanie, že oblast' 1'udských práv sa stává jej
výsostnou časťou, ale a j
časťou na iných problémoch nezávislou. Význam
tohoto vyhlásenia si uvePravda, tu musíme na do vnútropolitických pome- za politiky détente si módomíme až vtedy, keď si stranu Západu pripome- rov Sovietskeho zvazu. Je že Moskva dovolit' takéto
nutné, aby sa v Belehrade kúsky, ktoré neslúžia k uhFadala určitá závazná in- vol'neniu medzinárodného
terpretácia tejto klauzuly, napatia lež opačné k jeho
dobrých rukopisů je stále dohodami^ Zato se zdůraz- lebo bez toho je - ako sme zvýšeniu, tak že aj Ameto už niekoťkokrát připo- rika musí niečo robit', že
málo."
ňuje jednota, s níž se příKozák
přesto hrdinně tomní usnesli na dopisu mínali - každá dohoda o a j Spojené štáty si musia
prohlašoval, že "naše lite- ÚV KSČ: "Sjezd manife- tejto otázke zbytočná, ba dovolit' takéto extraavanratura žije a košatí, při- stačně potvrdil inspirující dokonca škodlivá, lebo ta- túry politiky détente. Toto
káto dohoda s klauzulou vedomie sa v Amerike
náší plody . . . mnohá díla sílu KSČ . . . "
rešpěktujúcou za každú ešte len rodí. Hlasy o tom
dosáhla opravdových tvůrJan Kozák byl bezpochycenu domáce zákony a tra- sú však zo dňa na deň silčích výšin, jako by v těch- by
vybrán
za příštího
to letech tvorba mnohých předsedu Svazu českoslo- dicie, znamená dokonca nejšie.
spisovatelů dostala nový venských spisovatelů, pro- schválenie utláčatel'ských
A až raz sa a j toto stane
rozlet a tvůrčí inspiraci". tože předsedou Svazu čes- zákonov zo strany Zápa- integrálnou a nekomproPřece však Velkoryse do- kých spisovatelů se stal du.
misnou súčasťou americdal, že "náš svaz podával Josef Rybák.
Vedoucím
Tretia novinka v novej kej zahraničnej politiky,'
a podává ruku i těm spi- tajemníkem zůstává Donát americkej zahraníčnej po- tak sa mSžeme dožiť rózsovatelům, kteří v době Šajner. Předsedou Svazu litike je to, čo komunisti ných medzinárodnych dobvypjaté politické krize u- slovenských spisovatelů je kryjú pod pojmom "pokra- rodružstiev, ktoré zmysel
dělali chýbný krok, ale Andrej Plávka, vedoucím čujúceho triedneho boja" politiky détente úplné vyskutečnosti, vytvořené dí- tajemníkem Ján Solovič. za détente. Totiž pomaly a vrátia.
ky politice naší strany od
dubna 1969 jim otevřely
oči a oni pochopili, že je
třeba jít společně s těmi,
jimž leží věc lidu.a socializmu upřímně na srdci".
K A M K O L I NA S V Ě T Ě — L E T A D L E M , LODÍ ?
V dlouhých referátech o
O všechny informace obraťte se s důvěrou na nás
dobříšském sezení nebyla
CESTU,"UBYTOVÁNÍ ATD. ZAJISTÍME SPOLEHLIVĚ A ZA
ani nejmenší zmínka nebo
NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK, K T E R É BUDOU K DOSAŽENÍ
poznámka o tom, že by něZ A U S T R Á L I E DO E V R O P Y A ZPĚT MŮŽETE LETĚT JIŽ ZA $ 850.00,
který účastník projevtt seA L E NUTNO REZERVOVAT L E T E N K U V E L M I B R Z Y
bemenší nesouhlas se souP O K U D TO BUDE TftEBA, OBSTARÁME I DOKUMENTACI A VIZA
časooc politikou vlády, či
ORGANIZUJEME TÉŽ OKRUŽNÍ P L A V B Y PO P A C I F I K U .
dokooce sebemenší nesouCESTOVNÍ
KANCELÁŘ
hlas s tím, jak režim postupuje proti spisovatelům,
kteří se provinili tím, že
72 ST. K I L D A RD., ST K I L D A , Víc. 3182
podepsali Chartu 77, že se
Telefon 94-3129, po hod. 92-6305
hlásili o práva zaručená
ústavou a mezinárodními

Žije a košatí...
(Pckračorání se str. 1)
obcianského
zaujetí."
Předseda Svazu českých
spšsovaiela Jan
Kozák,
druhořadý spisovatel ale
v é m ý posluhovač, s hlediska režimu opravdu "zastauratý umělec" *, kterým
Sgi jmenován, tvrdil v úvodram projevu
sjezdu
hrdě. že v minulé pětiletce
vyšlo T českých zemích
689 pirodaich literárních
Deniček - díky režimu,
pnzEarýiB
podmínkám,
které skýtá autorům atd.
O jaké literární novinky
větSsaosi jde? M s t o odpovědi stačí si ocitovat Mladoň řromn (4- 3.). kde
soudruh Josef Yožák ze
Severočeského nakladatelství v Cstí n. L . píše: "Nemohu si odpustit, abych
nepoukázal na jistý paradox. Nových anfcora Je
opravdu hodně (SČS jšcfl
registruje čísi 150), ale

POZOR !
Vaše městská správa
může VAŠEHO psa chytit a poslat na kruté
pokusnictví.
Prosíme,
nenechávejte ho na ulici. (Inzeruje Anti-Vivisection Union, 63-2359.)

H O D L Á T E CESTOVAT

MILAN H A N Z A L I K
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DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO ve zkratce
vj».

— Dne 1. března byla v
Bratislavě otevřena rekonstruovaná Slovenská národní galerie.
— 70 let uplyne 27. března od založení podniku
Praga
v Praze-Vysočaneeh, v němž se od doby
založení až do r. 1964 vyrobilo na 165.000 vozidel
rázných typů.
— V Praze zemřel 3. března akademický malíř Ota
Matoušek, den před ním
akademický malíř Vlastimil Lažanský (74 let).
— Dne 7. března bylo zahájeno v Hradci Králové
fanfárami z ochozu Bílé
věže Hradecké hudební Jfcro. První program byl věnován L. van Beethovenovi k 150. výročí jeho úmrtí.
— Z Prahy se hlásí, že
početná skupina studentů
symbolicky spálila knížku
B. Hrabala POSTŘIŽINY,
aby tak vyjádřila svůj nesouhlas s tím, že se autor
podrobil režimu. Knížka
byla krátce po vydání rozebrána.
— Exkomuňikovaný kněz
Josef Plojhar se dožil 75
let a gratulaci k narozeninám mu poslal i Gustáv
Husák, v níž ocenil Plojharovu "záslužnou práci v
politických
a
vládních
funkcích".
— 3. března se konala v
Praze celostátní porada
tajemníků
krajských a
městských
výborů KSČ
pro
politickoorganizační
práci, kterou řídil vedoucí
politickoorganizačního
•ddelení ÚV KSČ Č. Lovětínský.
Jde hlavně o
problém, jak postupovat v
záležitosti "Charta 77".
— Do r. 1980 se má na
Slovensku zvýšit v porovnání s rokem 1975 počet
pacientů v lázních o 27%,
počet lůžek o dalších 1.700,
dokončit výstavba léčebných domů v
Trenčianských Teplicích, Nimnici,
Bruně a jinde, vybudovat
dalších 25 autokempinků
(dosud 60) - sdělil vládní
výbor pro cestovní ruch v
Bratislavě.
— V Praze došlo za jediný
den - 2. 3. - .k třem haváriím veřejných dopravních prostředků. Dvakrát
se srazily tramvaje, při
čemž bylo zraněno 19 osob
a jednou dva autobusy,
což si vyžádalo 8 zraněných.
— Návštěva ministerského
předsedy Štrougála v Rakousku byla odložená na
neurčito. Formální důvod:
Štrougalovo přílišné zaneprázdnění,
pravděpodobnější důvod: kritika pražské vlády rakouským spolkovým kancléřem B. Kreiským za postup proti signatářům Charty 77.
— V Bratislavě zemřel
MUDr. J. A. Valšík, pro-

fesor antropologie na pří- vyjela 6. června na dvou
rodovědecké fakultě Uni- nákladních autech 12členversity Komenského.
ná expedice čs. spelěopo— ČTK hlásila, že v Če- tápěčů ha indický subkonchách a na Moravě žilo tinent. Expedice je plánona konci r. 1976 zhruba vaná na 112 dnů.
10,158.000 obyvatel, z toho
— Senát Vyššího vojenské9,549.000 české národnosti,
ho soudu v Praze odsoudil
což je 94% a 383.000 slo491etého Jiřího G. k trestu
venské
národnosti,
tj.
odnětí svobody na 15 let
3.7%, dále 76.000 obyvatel
za vyzrazení státního tapolské národnosti a 21.000 jemství cizí moci, dále odmaďarské. Dále tam žilo soudil 211etého Milana K.
39.000 obyvatel ostatních na 2Ví roku vězení, protonárodností. Je překvapují- že Jiřímu G. vyzradil věcí, že není zvlášť uveden ci, které se dozvěděl při
počet Němců.
výkonu základní vojenské
— V Bojanovicích v okre- služby a 301etého Petra č.
se Praha-západ účinkova- za ohrožení státního tala na plese hudební skupi- jemství na iy 2 roku věna, která používala starto- zení.
vací pistoli "ke zvukovým
efektům". Hlavní efekt: — Mimořádné srážky poúčastnice plesu, zraněná sledního období způsobily
střelou z této pistole, by- sesuv půdy na svazích Vyla převezena do nemocnič- selníku a Roštu u Banské
ního ošetřování.
Bystrice. V polovině března. bylo na rozloze přes
— V Bratislavě byla pro- 50 ha v pohybu kolem 10
vedena první transplanta- miliónů kubíků zeminy,
ce ledviny dítěte v Česko- která se posouvala denně
slovensku. Provedl ji ko- téměř o 6 metrů. V obci
lektiv pracovníků Urolo- Eubietová se v té době
gické kliniky L F U K pod zřítily 3 domy, 4 rodiny
vedením prof. MUDr. V.
se musely vystěhovat a na
Zvary.
evakuaci se připravovaly
— Novým čs. velvyslan- fialší.
cem v Marockém království byl jmenován J. Juda,
— Ve volebním obvodu č.
který vystřídá V. Jízdné106 Sněmovny národů FS
ho.
v Západoslovenském kraji
— Z Liptovského Mikuláše se konaly 5. března do-

¿-.Vyraganaa pruil signatářům Charty 77

"Jsem optimista,
nikoli prorok"
Charta 77 je dale v popředí zájmu poplašeného režimu i řadových občanů v
Československu. Čs. sdělovací prostředky dále ostře útočí na signatáře Charty
á před veřejností její obsah tají. Pořady o "zaprodancích" vysílá čs. rozhlás a
" r e f e r á t y " otiskují noviny.
Největší publicitu měl
zatím
Zdeněk
Mlynář.
NejostřějM článek " o mistrovi v převlékání kabátů" stvořil pod titulem
Práskač ke všemu ochot
ný Stanislav Oborský z Ru-

dého práva (1. 3.), který mohla znít v jistém smy"pro svou závažnost" dal- slu směšně, kdyby ovšem
ší noviny přetiskly.
z ní přímo netrčelo křoOborský se dovolává do- vácké úsilí poslat druhé
pisů Ústřednímu výboru na šibenici - a tím si vyKSČ z padesátých let, v stavit legitimaci spolehlinichž prý Mlynář udával: vosti a oddanosti. . . "
"Je otřesné přesvědčit se
" V tom složitém a těžvlastníma očima, s jakým kém 51. roce Mlynář chtěl
plňovací volby. Ústřední zavilým chladem a vypo- zavést komisi ÚV strany
volební komise zjistila, že čítavostí dovede některý ještě na jednu stopi. N *
kandidát J. šepela, vedou- člověk hnát druhé pod ši- stopu svého vlastního otec.
cí tajemník okresního výbenici v zájmu své karié- Mrtvého otce. Chci se čteboru Komunistické strany
Slovenska, dostal 99.9% ry, mocichtivosti a blaho- náři omluvit, že ho budu
všech platných hlasů, tak- bytu. Tento Mlynář, který seznamovat se svinstvem,
že proti jeho zvolení ne- se nyní vydává" za svatého, které zaplnilo plné dvě
jsou námitky.
mučedníka demokracie a stránky dopisu: 'Můj otec,
— Čs. televisní inscenace svobody ve světě totalit- bývalý podplukovník staré
Mario a kouzelník získala ních komunistických kací- čs*. armády, vstoupil do
na 17. mezinárodním teleřú. v jednapadesátém roce strany v r. 1945. Ale sám
visním festivalu v Monte
Carlu Stříbrnou nymfu. Je vznesl víc než nebezpečné jeho třídní původ (kulacto n e j v y i i í vyznamenám v obvinění proti Marii Šver- ká rodina), celá výchova,
kategorii
dramatických mové a dalším lidem, u- dlouhá léta služby v burděl.
kazoval oa politickou ne- žoazní armádě a některé
— Sál a kaple bývalého spolehlivost svých dlouho- povahové vlastnosti (rysy
probošství vyšehradského letých kamarádů a dokon- sobectví, ctižádost a touha
byly změněny na místnost ce poplival í svého mrtvé po vnějším efektu, slabošpro uzavírání občanských ho otce . . . Část dopisu by ství) způsobovaly, že do
sňatků.
komunisty měl ještě hodně daleko. Přes všechno
toto, přes to, že téměř
žádnou stranickou práci
poskytující nějaké záruky
za sebou neměl, byl zcela
náhle přeřazen k SNB a
serlova fenomenologie, ale zkoumaly se i zcela
Dne 13. března zemřel náhle v pražské nemocihned
jmenován zemnové cesty. Habilitoval se tu r. 1937 spisem " P ř i nicí profesor dr. Jan Patočka, jmenovaný v Charským velitelem SNB v
rozený svět jako filozofický problém". Válka zatě 77 (spolu s bývalým ministrem zahraničí dr. HájBrně. Po nastoupení svéko
bránila Patočkově pedagogické činnosti, k níž byl
kem a dramaturgem V. Havlem) mluvčím a repremísta byl v úzkých stypřitahován a po krátké poválečné epizodě, která
zentantem osob, které Chartu podepsaly, pří jedcích se šlingem. šlinga
nání před státními a jinými organizacemi domácí-, mu nicméně získala řadu stoupenců a oddaných žáchválil zpočátku jako dobků, byl komunistickým režimem odsunut na vedlejmi i před světovou veřejností. Profesor Patočka,
rého soudruha, stýkal se
ší kolej. V r. 1968 byl opět povolán jako profesor
kterému bylo 69 let, byl převezen do nemocnice des ním též soukromě . . .
na univerzitu, ale jeho činnost tam skončila tzv.
vět dní před svým úmrtím a to bezprostředně
Otec měl tehdy v Brně
potom, kdy se vrátil domů po dalším, tehdy, je"normalizací".
poměr s jakousi ženou,
denáctihodinovém vyšetřování v místnostech StátNavzdory tomu vytvořil Jan Patočka objemné
která byla později (konní bezpečnosti v Ruzyni. Prof. Patočka prohlásil
originální dílo. Jen do r. 1967 uvádí bibliograficcem r. 1948) usvědčena ze
sice v nemocnici, že si na zacházení členů Státní
špionážní činnosti. Ve snaký soupis 126 hlavních publikací, mezi nimiž jsou
bezpečnosti nestěžuje, ale již několikáté dlouhé
ze dát ji vše, od oblékání
knihy o Komenském, Bolzanovi, o dějinách české
výslechy a napětí posledních týdnů stačily zřejmě
až po možnost spolu s ním
filozofie a velká práce o Aristotelovi. Patočka
k tomu, aby došlo v jeho zdravotním stavu ke krise zúčastňovat různých repřeložil též řadu významných filozofických děl do
zi. Vedle vyšetřování Státní bezpečnosti, stálého
cepcí atd., navázal přátelčeštiny.
sledování, povolávání na různé úřady, objevovaly
ské styky s různými kapiAutor článku ve švýcarském Zpravodaji (3/77),
se od ledna tr. na politicky neangažovaného filotalistickými elementy (vel-'
z
něhož
jsme údaje o práci prof. Patočky citovali,
sofa dr. Patočku — jako na ostatni význačné sigkoobchodníky atd.) v Brně,
píše v závěru:
natáře Charty — hrubé, neomalené útoky -v denod nichž zřejmě získával
ním tisku.
"Jan Patočka nikdy neuhýbal aktuální problezboží (látky, kabelky atd.),
matice a i ve svém vlastním subtilním díle se poJan Patočka studoval na Karlově universitě (u
kterými zmíněná žena od
koušel čestně vyrovnat s marxismem. S hlubokým
prof. Rádla), potom odešel do Paříže, kde na něněho byla štědře obdaropřesvědčením filozofa, s rozhledem univerzálního
ho měl rozhodující vliv Edmund Husseřl. Později
vávána. šlo při tom podle
vzdělance a se statečnou neústupností muže anticodešel za Husserlem do Freiburku — byl jedním
mého názoru o krytí a podkých ctností ovšem vědecky odmítal jakýkoli dogz jeho nejvýznačnějších žáků, po Husserlově úporování kapitalistických
matismus a jakoukoli ideologickou povrchnost. Jemrtí vydavatelem jeho literární pozůstalosti.
živlů, což byla právě i poho úloha mluvčího "Charty 77" je zákonitý důslePo návratu do Prahy se Jan Patočka začal vylitika Šlingova . . . ' Když
dek jeho filozofie i životní praxe. Samo jeho jmévíjet ve vůdčí osobnost moderní filozofie. Je jedbylo proti Šlingůvi vzneseno by stačilo, aby "Chartě" propůjčilo vážnost a
ním ze zakladatelů "Cercle philosophique de Prano těžké obvinění, uvědohodnotu. Každá slušná společnost by se mužem,
gue", duchovního střediska evropského významu
muje si, že by spojení
jako je Jan Patočka, honosila." •
i evropské proslulosti, kde se pěstovala nejen Hus(Pokračování na str. 8)

Zemřel Jan Patočka

-4-

HLAS

Kalendář H D
BŘEZEN 1977 (2)
Jarka Vlčková
•
Ferdinand I. vydal v lednu 1547 bez souhlasu
zemského sněmu mandát o svoláni zemské hotovosti
do Litoměřic. Protihabsburská oposice toho využila
jako záminky k brannému odporu. Ďo čela se postavila Praha. 18. března 1547 se sešel sněm oposiénich
stavů, který vyslovil ve svém usnesení program odboje a požadavky omezující královu moc. P o nezdaru povstání zvítězila na bartolomějskěm sněmu Ferdinandova koncepce neomezené královské moci.
• 18. 3. 1882 se narodil malíř a divadelní výtvarník
Josef Matěj Gottlieb, který působil v Národním divadle v Praze jako šéf výpravy v létech 1925-1942.
• 18. března 1927 zemřel olomoucký kanovník Jindřich
Geisler, osvícený vlastenec, který stál u kolébky Matice školské v Olomouci. Pracoval s Křížkovským a
Dvořákem na obrodě chrámového zpěvu. Založeni
"žerotína" bylo jeho nejvřelejším projevem lásky.k
hudbě..
•
Začínal tradičně verši, ale dnešní generace čtenářů spíše vnímá jeho literární díla, jež věnoval
malým i velkým. • Jeho Martin Nociar Jakubovie —
deník o životě a lásce, o smrti a budoucnosti — nese autorovo hledání pravdy a práva, jeho osobní
nostalgii i skepsi, jeho vnímání sociálních rozporů
a útěk k spravedlnosti země a přírody. Slovenský
básník a spisovatel Eudo Ondrejov zemřel 18. 3. 1962.
• Filmový a tele višní kameraman, zasloužilý umělec Jan Stallich, se narodil 19. 3. 1907. Byl průkopníkem českého moderního umění kamery a barevného filmu (Extase, Řeka, Císařův pekař. Rusalka,
náš první barevný film Jan Roháč z Dubé).
•
19. 3. 1912 založil prof. Fr. Spilka Pěvecké sdružení pražských učitelek, náš první ženský pěvecký
sbor, který měl nesčetné úspěchy doma i v zahraničí se sbormistry M. Doležilem, M. Vymetalem a po
druhé světové válce se sbormistrem R . Zemanem.
• český herec Gustav Hilmar (vl. jm. G. černý)
působil na; různých scénách (Vinohradské divadlo,
Městská divadla pražská). Vytvořil množství divadelních i filmových postav, vynikal zvláště jako představitel vesničanů á bodrých sedláků. Zemřel 19. 3.
1967.
# J a n Ladislav Dusík se po delších uměleckých cestách usadil v Paříži. Ve svých klavírních skladbách
tvoří zajímavý, v tehdejší hudbě nový přechod od
klasicismu k romantické ínelodice a harmonii. Zemřel'
20. 3. 1812.
• 21. března 1807 se narodil ve Vysokém Mýtě . a
; 23. března 1882 zemřel ve Vídni spisovatel Alois Vojtěch. šembera, který byl spolužákem F. M. Klácela
na gymnásiu v Litomyšli, šembera působil jako ma. gistrální úředník v Brně a od roku 1850 byl profesorem české řeči a literatury ve Vídní. Jako historik
se zabýval především historií Moravy.
• Malíř Jindřich Štýrský zemřel 21. 3. .1942. Jeho
rozsáhlá tvůrčí aktivita zasáhla významným způsobem i do scénického výtvarnictví a knižní ilustrace.
Vyšta.voval spolu s malířkou Toyen (vl. jm. Marie
čermínová) v roce 1928 v Aventinské mansardě.
• Zásluhou profesora Otakara Ševčíka byl Písek ve
dvacátých létech nazýván konservatoří Evropy. Vzpomeňme jen Bedřicha Smetany, který sem zajížděl
a jehož poslední vystoupení na veřejnosti 4. 10. 1881
bylo právě v Písku. Slovanské tance v . přednesu ADvořáka a jeho dcery zazněly poprvé v Písku a zde
dokončil Dvořák i svůj klavírní koncert Es-dur. Á
od roku 1907 bylo s určitou pravidelností vidět prof.
Ševčíka v čérných brýlích (které nosil, protože mu
chybělo jedno oko), v píseckých ulicích dvakrát denně. A tehdy se sem sjížděli jeho žáci nejen z Evropy, ale i z Afriky, z Austrálie, z USA, byli tu studenti z Brazílie, Argentiny, Velké Británie, Turecka,
Ruska, Egypta, Indie. A občasným hostem tu byl i
Léoš Janáček, jehož však do Písku nepřitáhl ani
Ševčík, ani hudební tradice, ale mladá paní Kamila
Stosslová, již poznal za svého pobytu v Luhačovicích. A není sporu o tom, že i zde se Janáček stýkal
se Ševčíkem, zejména při koncertech místní filharmonie, jež nastudovala řadu Janáčkových skladeb, a
jejímž předsedou byl Ševčík. Otakar Ševčík, houslový
pedagog, se narodil 22. března 1852.
• Na úseku počínajícím u dnešní Žitné ulice v Praze
. — byla tam Žitná brána — a končícím přibližně v
místech, kde je dnes Wilsonovo nádraží, a v nejbližším okolí byla divadla. Dnes zbylo jedině Smetanovo.
(Pokračování na str. 6)
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PRIEPASTNE VÝŠINY
Pod týmto titulom vyšla vo švajciarskom nakladatel'stve L'Age d'Homme po rusky pozoruhodná kniha
ruského filozofa Alexandra Žinovjeva. Autor, 54ročný filizof, bol doteraz v cudzine známy najma z prekladov jeho vedeckých prác z oblasti logiky. Viedol dlho ústav logiky na Akadémii vied V Moskvě. Pod
jeho vplyyom sa z bývalých študentov a vedeckých ašpirantov začala vytvárať vel'mi aktivna skupina
filozófov-logikoy, ktorých práce vyšli v Sovietskom zva ze tlačou v roku 1973, v zborníku Neklasická logika. Vtedy už ale prebiehala diskredilácie Zinovjevovej skupiny. Přitom v 60. rokoch patřil k najcitovanejšim filozófom. Získal si meno a j v cudzine, pOzývali ho na medzinárodné kongresy, ale vycestovat'
nemohol. Bol členom redakčného kolégia časopisu Problémy filozofie, ale členstva sa vzdal, kedže nemal možnost'uveřejňovat práce tých autorov, ktorých chcel. Naozajstné ťažkosti sa preňho začali vláni,
keď ve rej ne protestoval proti rozhodnutiu ú rado v, ktoré mu odmietli dať povolenie k účasti na filozofickom kongrese vo Finsku, usporiadanom Finskou akadémiou vied, ktorej je členom. Keď potom vydal
vo áyajčiarsku knihu Priepastné výšiny, ťažkosti sa ešte zvačšili. Bol za ňu tiež vylúčený z moskovskej
Akademie vied.
rálneho pádu Pjotra Jakira; a j príbeh Divadla ná Taganke; v knihe nesie meno Divadlo na Ibanke.
Autor sa vždy znova a znova vracia k osobě výtvarníka Mazala. Je jasné, že představuje sochára
Neizvestného, ktorý iba nedávno emigroval zo Sovietskeho zvázu. Autor mu často dáva slovo, považuje ho za génia. Osud geniálneho člověka v sovietskej spoločnosti, čiže iba do krajnosti dohnaný problém individua v totalitnej spoločnosti — je jednou z
hlavných tém knihy. Priepastné výšiny sú plné narážok na Alexandra Solženicyna, ktorý má výřečný
pseudonym: Pravdec. Autor s ním často diskutuje.
Všetko v knihe nesie stopy nedrealistického, fantázie, satiry^ Každá z množstva vystupujúcich postáv
vyjadřuje jeden z oficiálnych, polooficiálnych a neoficiálnych názorov, kolujúcich v sovietskej spoločnosti. Všetci dostávajú slovo: v dialogu, v rozpravě,
reprodukovanej bez úvodzoviek, pomlčiek a odstavcov.
Hovoria predstavitelia vládnúcej triedy, disidenti,, a j
tí, ktorí sa pohybujú medzi tábormi. Na jednej straně aparát etablovaných: akademici, vědci, novináři,
spisovatelia; na straně druhej: opozičníei, disidenti,
ináč myslaci — ti, ktorí sice dokážu myslieť, ale níe
konať. V knihe majů na prvý pohl'ad nie veFmi lichotivá mená: Ohovárač, Dvojjazyčník, Schizofrenik.
Vyvrheli spoločnosti, pretože tí, ktorých si spoločnosť
Socizmus je vymyšlený spoločenský pariacte:. kto- váži, sa volajú: Akademik, Myslitel', Sociolog.
rý by vznikol, keby sa jednotlivci riadilí v o vzájamČím krajšie meno znie, tým menej sa za ním skrýných yzťahoch výlučné spoločenskýmí zá&sximi: ktorý je však neuskutočnítel'ný vzbTadom a a a e ^ á T - ^ vá. Tu je už naznačený druhý aspekt knihy: pronblém
riosť východiskových predpokladov. Rovnako. ako kaž- reci v totalitnej spoločnosti. Proti sebe stoja: oficiáldá mimo historická hlúposť má socizmis vtastnú na. reč, plná klišé, fráz — a necenzurovaná, každoChybnú teórtji a nésprávnu prax; čo je však teárla denná reč. Ich konfrontácia odhal'uje klamstvo.
a čo prax, nemožno ; zištiť ani teoreticky, a á prak- Ďalší případ vzbury proti totalitnému jazyku, ako
nástrojů zotročovania myslenia. Už v roku 1925 naticky.
zval Zoščenko. oficiálnu sovietsku frazeológiu Opičím
To je však pieseň-budúcnosti; vsúčasnasti Ibaosk.
jazykom, ale dodnes ešte nikto nenapísal dějiny. sopřežívá obdobie pomýlenosti, Je to sovieiska a výchovietskeho & socialistického žargonu, skladajúceho sa
doeurópska skutočnosť; skrésjená, přehnaná, aJeTafcz hotových šablon, fráz, hesiel, z ohraničeného množko identifikovatel'nà.
stva zvratov. Samizdatová ruská literatúra sa pokúKnihu Priepastné výšiny ťažko zaradiť. Formálně ša vrátiť tomuto opičiemu jazyku prinajmenšom l'udsu to dialógy; -rozpravy. Vystupuje v nej celý rad skú'podobu a nie je to j e j najmenšia zásluha. Alepostáv. leh mená: Hospodář, Gazda, Myslitel". Ta- xander Solženicyn bojuje s týmto deformovaným jajomník, Sociolog, Pretendent, Spolupracovník. Riadi- zykom vytvárajúc neologizmy; oživujúc staré ruské
tel', Kariérista, Akademik, Instruktor, VyslúžSec. Ve- šlová — zabudinuté, alebo k zabudnutiu odsúdené. Bedec, Umelec, Literát, Schizofrenik, Pravdec. M a á sá nedikt Jerofiejev — autor geniálnej samizdatovej savyjádřením postavenia v spoločnosti. Zamiatin před tiry "Výprava za šťastím, o ktorom sa píše v novipolstoročím označil za najdóležitejšie kritérium sú- nách", záznamu osudu a myšlienok' sovietskeho alkočasnosti literatúry zmes fantastického a každodensé holika, opíjajúceho sa zo zúfalstva, rozkládá oficiálny
ho. Merajúc týmto kritériom, je Zinovjevova kniha jazyk zvnútra. Trhá nanútené slovné vazby,* á takto
nanajvýš aktuálna. Striedajú sa v nej úvahy o osu- demaskuje faloš a prázdnotu oficiálnych hesiel, ktode sovietskej spoločnosti so sociologickou analýzo® a rých má plnú hlavu. Cituje například maximu a zás popisom naozajstných události posledných desaťro- klad Lysenkovej teorie.: Nemóžeme čakať od prírody
čí. V Priepastných výšinách najdeme rozprávanáe o milosť, ale s dodatkom: A preto nesmieme zabudvojnových udalostiach — tak nel'ûtostne. pravdivé, núť ani na jednu zložku koktejlu. Autor Priepastných
ako nijaký sovietsky vojnový román. Nájdeme tam týšin — filozof Zinovjev, odborník na logiku, ide inou
popis likvidácie prvých výhonkov liberalizmu v časo- cestou. Veci. — presnejšie prázdné heslá, domýšl'a
pise Problémy filozofie, kde bol Zinovjev určitý čas do konca. Ich prázdnota až bolí. Náhodou — a možv redakčnej rade. Nájdeme tam opis vzostupu a mo- no ani nie, lebo v hlavě to má každý, kto vyrástol v
Sovietskom zvaze alebo, vo východněj Európe, cituje
spomínaný výrok o prírode:

Priepastné výšiny — 561 drobuo tlačených stráň —
sú jedným z najduchaplnejších výplodav neoficiálnej
ruskéj literatúry; a súcasne a j jedným z najotrasnejších protestov proti 1'udskému útMu v reálnom socializme. "Buďte opatrní, preíože sa oachádzate v
spoločnosti budúcnosti", — hovoří Jedna z postáv knihy cudziemu novinářovi, ktoíý j e aa návštěvě v Ibansku — v dejisku knihy. Ibansk — vyiaysleaá krajina
— je vlasťou domyslenébo a á ó á a f c e uplatněného
socizmu. Obdobie, ktoré auíar opiscje. sa volá obdobie nejasností. Fúzatv Gazda, ktcsý rnai grazínsky
prízvuk, j e mrtvy. Teraz vládne Cteiak — doslova
přeložené Kanec. Že bo inspiroval C b n s č o v . je -viac
ako pravděpodobné. Prechádzajúce obdaříte nfeslo názov Čas pomýlenosti. Časť obyvateTstva Dsanska sedela v táboroch, druhá na ňu dávala pazor, a tretia
dbala, aby všetko zostalo po starom. Toto obôobie je
však překonané, oficiálně nejestvuje; iba r spamienkach, v snoch, ako trauma. A čo sa baáškaosti —
Obdobia rozkvetu — týka, je podobecstvcsa. prizra
kom. moritátem. Zinovjev hovoří o období "viťazného socizmu" v úvode ku knihe. Aktajálne-kookrétne
prvky knihy sa při popise budúcnosti sfieraja. Soviet
ska súčastnosť, dovedená ad absurdum. N a obzore
sa . už črtajú priepastné výšiny socizma.

RÁMUJTE
« první pozlaeovačské firiay v Austrálii

ANTOINE GALLERIES
M A J I T E L J. KOŠŇAR
514 Riversdale

Rd.,

Camberwell, VI«.

(proti tržnici) — Telefon »2-573«
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu

Memóžeme čakať od prírody milosť, povedal Ga?da, a naríadil v Ibansku zaviesť najlepšie počasie,
beréc oh!'ad na ročné obdobie, miestne podmienky
a potřeby pol'nohospodárstva. Lud sa dal s nadšením
do práce. Urobili subottiik. Vypracovali plán. Pol roka před začiatkom zimy nastali zverské mrazy; sněhové bůrfcy sa siriedali s ešte zverskejšími mrazmi.
Žije sa Jepšie, žije sa veselšie, — povedal Gázda.
Ekonomi vyrátali, že počtom stupňov na jedného obyv a t ď a Ibanci predbehli Európu a skoro dohnali Ameriku. Hocí ekonomi mali na mysli stupně mrazu, filozofi jednohiasne oznámili, že pól tepla, ako už predpo veda li klasikovia, sa přesunul do Ibanska.
(Pokračovanie na str, 10)
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Zase o tomtež, ale jinak
Ferdinand Peroutka
Novy americký president Carter nastoupil do světa nezměněného.
Existuje ještě detenta?
Jestliže
existuje, v jakém je stavu? Přímý předchůdce presidenta Cartera, president Ford, skončil svou činnost
prohlášením, že slova detenta už nebude užívat.
Zase jednou je třeba připomenout o detentě: 1) že to není něco zcela nového, co se přihodilo teprve
roku 1972, kdy to president Nixon v Moskvě umluvil. U i několikrát před tím existovala detenta pod
různými jmény, obyčejně pod jménem mírové koexistence, které měly stejný smysl a obtíže jaké má
nyní detenta. 2) Je třeba připomenout, že, když se president Nixon roku 1972 značně triumfálně vrátil
z Moskvy domů, přece řekl opatrně, že detenta je hlavně věc atmosféry- Slovo atmosféra není o nic
určitější než slovo nálada. O náladě víme, že se měnívá jako počasí. Slovem atmosféra dával president
Nixon najevo, že smluvená dohoda není tak pevná jako j e dílo architektovo, jenž vybudoval stavbu z
kamene, nýbrž je to něco mnohem impresionističtějšiho, rozplývá vější ho, nálada. Jaká byla mezi dvěma
státy v určité chvíli, kdy dva státy shledaly, že uhlazení styku mezi nimi přinese oběma výhodu zatím
žádoucí. Na tomto střízlivém, nefilosofickém základě a bez záruk do budoucnosti, vyhlásily Sověty a
Amerika, že se dohodly, a aby se tedy všichni radovali.
Mluvme o detentě bez
zlomyslnosti, nebuďme jí
zcela nevděční. Nebývá
důležité jen to, co se stalo, nýbrž také, co se nestalo. A ť byla detenta jakkoliv
omezena,
přece
aspoň v jednom půldesítiletí bylo méně nebezpečné
žít na světě, lidé nemusili každé ráno brát noviny
do rukou s úzkostí. Nehrozil náhlý výbuch.
Solženicyn byl vousatý
a vzpurný, když byl doma,
zůstal tak i v exilu. Neostýchá se kritisovat zahraniční " ministry států,
jež ho hostí. Vytýká jim
nedostatek opatrnosti a jakousi nechuť ke zkoumání
konečných sovětských cílů. Existují takové konečné cíle? Jestliže jsou dnešní sovětští vůdcové leninisty, konečné cíle existují,
v tom byl Lenin neoblomný. Někteří na západě by
se rádi zbavili ideologie,
mimo té, že člověk se má
mít dobře. Avšak sovětské
Rusko je ideologický stát.
Jeho ideologie je tato: jen

L&G.Pergl
odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON,3053
Telephone: 347 5242

Detente a několik mírových koexistencí před ní
V New Yorku byla v rámci shakespearovského feve statečnosti měly jeden
stivalu uvedena hra Antona Čechova "Višňový sad"
MavnL snad jediný cíl:
o d v z W t atomickou válku. v režii rumunského emigranta Andreje Serban,a. V
Zajisté zasloužilý to cíl, i inscenaci vystupuje také Jiří Voskovec.
fedyi bylo mnoho jiného
jHsec&ása nejistotě. Nejv j š l š zájem byi ta obstař í « - Xeásjšši z á j e m Je fiJiří Sýkora
<Mt imt»tmmuí j^peách EáL
Dass
dracafíTHceifleíý rumunský emigrant Andrej Serban při( S t i i fcjr„~ todSř&sr « 3 a ÍKavi! svoo inscenací Čechovova Višňnového sadu
aewyaasiíýEa divákům a kritikám vynikající umělecsmf p a l r t í ř - m^i > ážž
k é dOo. Většina kritiků- v čele s Walterem Kerrem
jen?
(Je&ož
""Jak nepsat faru" vyšla před lety v
Y M z m é » f a » a a aé- fořstostogeaska),. se s t a l a na tom,. že Serban se
káy asgA. i e mm dart i j t a s á -sšeaa divadtísán a uměleckým .-ismům a
rasa
S i í t j e paBadcy i>5feál Ba celé čáře tím, že se prostě držel toho, co
aageal autor čecbcr. Rumunský režisér "inscenoval
i m g & m . a. j e á a » mmé. YEĚmf sad Jako veselohru situovanou v dokonale
obrovité, éktamm&rí me- sssvěsiesé poetické výpravě.
ma se í M kapíctfa- PtxrSerban je povazován za jednoho z nejlepších dida, Ba.&onci ISL stafeíi .•*- vadeinícii režisérů na světě již několik let, hlavně
psal .Ang^iraa llaMwy; i m - od dob?-, lady na Broadwayi nastudoval trilogii Eurihu o pětfiáagá * M » h*• ¡padčívýcii her. Je žákem anglického režiséra Petera
ta strof álnscb Hfeáedcícft- B r a k a . Serban však nepatří k režisérům, kteří chtěAle 19. stafefi t j j i o epú- jí svoje myšlenky a nápady prosadit proti původním
záměrům autora, naopak usiluje o to, aby beze zbytm i s t i d x v e věcech teehr ku autorovi vyhověl. Jeho tvorba spočívá v tqpa, že
nickýci! a zařasSo .te aae- pracuje v prostoru, jenž mu vymezil autor. tJspěch
zi pěssnaltie n i o . Při- inscenace Višňového sadu je toho dokladem. Podle
šla cárdfe. kdy oezbývá Waltera Kerra ještě nikdy nebyl Višňový sad inscenován s takovým porozuměním pro čechovovův zánež M a l t o s e refehflitoměr', ještě nikdy nebyl Čechovův smutek tak delivat. Kažstý má pnLežštost kátně vyvážen humorem a poezií.
(Pokračování zsa tór. f )
Jiří Voskovec hraje v této inscenaci věčně pošetile
zasněného bratra paní Raněvské. Walter Kerr, jenž
patří k nejváženějším divadelním kritikům na světě,
o Voskovcově výkonu napsal, že svou roli pojal s
VELKÝ VÝBĚR
.
přirozeným humorem, jejž je přímo dětsky neodolatelný. Chvála Voskovcova hereckého umění z pera
kritika takového kalibru, jakým je Walter Kerr, musí potěšit každého, kdo sleduje uměleckou dráhu Jiřího Voskovce, jenž se svým uměním nejdříve hluboce zapsal do české kultury, a později se stal jedIMPORTOVANÝCH Z R Ů Z N Ý C H ZEMÍ I DOMÁCÍCH
ním z předních herců ve Spojených státech.
DODÁME ZA
Režisér vynikající inscenace Čechovova Višňového
sadu, třicetiletý rumunský emigrant Andrej Serban,
vyslovil v interview v časopise Neewsweek obavy nad
budoucností divadla v našem zmechanizovaném věku.
Nad všechny jeho. obavy však z jeho slov září láska
a víra v divadlo; Jeho slova také. do jisté míry vysvětlují, proč to byl právě Andrej Serban, jenž tak
dobře pochopil Čechovovo umění. Citujeme:

komunismus spasí svět,
jen on otevře všechny krásy a bohatství
života.
Ovšem, ne nějaký všeobecný, nespořádaný komunismus kohokoliv, nýbrž jen ten komunismus,
jaký je pěstován v Sovětech. Roku 1968 se československo stalo obětí této
ideologie, tohoto spasitelství. Můžeme věřit, že Sověty
jsou
dostatečně
moudré, aby nechtěly válku, v níž by byla dnes
oboustranná zkáza nevýslovná. Ale sovětská ideologie nemůže být natrvalo
uspána ani detentoú, ani
mírovou koexistencí. Lenin
nespoléhal na válku. Byl
přesvědčen, že i v míru
lze politickým uměním nebo
jeho
nedostatkem
všechno
vyhrát
nebo
všechno prohrát. Dalším
jeho přesvědčením bylo,
že marx-leninské politické umění nesmírně převyšuje politické umění demokratů.

liže studujeme počínání
některých demokrata. Stále ješ£e - cefcánse. káy určití liberáíové swalaí kasgres a závazaě DS BĚSB TJTpracajt svou thesi, i e bwc
nebo její awkffttžFfc sehraji žádnou mrsíssoa roli v životě států. ž e *i£ahy mezi státy rssžaaw
stejné, i když j e d e » Kát
bude mnohem slabší z
druhý mnohem sžlnějšiČekáme, kdy kongres íiberálů převezme
píaoa
odpovědnost za to míaěoL
že moc je zbytečná v
dnešní době. Zatím jsou
Sověty zřejmě zabrány do
zcela jiných úvah a co
nejpečlivěji budují svou
vlastní moc. Vojenskou
moc na zemi, na moři. ve
vzduchu. Podezřívají snad
Sověty Ameriku,
že se
touží zmocnit světa? Z
vlastního příkladu mohou
Sověty vědět, že stát, kteTý by se chystal ovládnout
svět, nezačíná dóbrovolnickou
armádou,
do níž
vstoupí jen ten, komu se
Vskutku by se mohlo
chce.
zdát, že tomu ták je, jest-

Čechov v USA
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"Dnešní člověk touží po mechanické podívané. Chce
sedět v křesle, chroustat oříšky a upadnout, do snění. Víte ale, co je ten nejúžasnější okamžik v dívadle? To je ta chvíle, kdy skončilo poslední představení. Z hlediště vyšlehne blesk a zasáhne jeviště. Potom
přijdou kulisáci o demontují výpravu. To, co se
.stalo, skončilo. Divadlo je vybudováno na písku, je
jako vzdušné zámky, je jako domeček z karet, jenž
se sesype, když se j e j zlehka dotknete. Tak to má
být, a to je krása divadla, které je takové, jako sám
život."
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Zase o tomtéž, ale jinak

(Pokračování se str, 4)
(Pokračování se str. 5) ry aut. Letadla ve výša S sm. jefco místě bylo jedno — jmenovalo se Ncvo- si aspoň v malém uvědo- kách, dříve nepředstavitelaawcmp a byio postaveno zásluhou ředitele zemskémit, oč jde. Tekl potok, ných, brání vzdušný proA n ě r a d i a Františka Thomé, jenž zemřel 22. 3. 1872.
stor, a jedovatě do něho
v němž se mihali pstruzi.
vydechují. Je ochranné
• Od roku 1916 až do svého zatčení žil v Brně maZa krátkého lidského živo- ovzduší
nazývané ozon,
l t ' Jaroslav Král, který zemřel 22. 3. 1942 v konCBseračním tábore v Osvětimi. Byl členem Skupiny ta se potok změnil v pách- pásmo, které činí život na
možným.
Rakety
mrtvý zemi
»ý4varných umělců v Brně i pražského SVU Mánes. noucí, černý a
¥ Brně namaloval řadu obrazů s různými motivy proud chemických odpad- astronautů do něho dělají
města a v tamní Moravské galerii a Městském mu- ků. Jsou miliony takových díry. Co kdyby bylo těchto raket mnohem více? Neseu jsou umístěny některé z jeho pláten.
potoků a statisíce řek: bo co kdyby atomové vý• 23. 3. 1812 zemřel Ondřej Schweigl, sochař a řez- Všechny tečou do moře. buchy
otřásaly ozonem?
bář, spisovatel a pedagog, který byl rovněž činný
Je nebo není známo, jak
v Brně. Navrhl hlavní oltář pro kostel ve Starém Jak dlouho odolá přiroze- choulostivý je ozon? Jak
Brně i oltář ve Velkých Heralticích, od něho pochá- né složení moře a živoči- dlouho bude trvat, než nazejí štukové práce v četných moravských chrámech chové v něm tomuto útoku
a kostelích.
odpadků? Atmosféra měst
• 23. 3. 1862 se narodila spisovatelka Gabriela Preis- zápasí s jedovatými výpasová, jejíž nádherná knihovna byla vyrobena ze dřeva velhartických lip, jež kdysi stávaly po stranách
jedné ze zdejších kašen. A původcem plánu na zhotorovský, spolužák Karla Čapka na Akademickém gymvení této knihovny byl tamní švec, zanícený znalec
nasiu v Praze.
místní historie, František Votava, který spisovatelce
• Ve Fulneku začal psát Jan Amos Komenský Lidříví na knihovnu přenechal.
sty do nebe, listy "lidí bídných a u světa pohrda• V Hronově se narodil 23. března 1887 moderní ných", určené Ježíši Kristu. V nich se ozývají žačeský malíř a prosaik Josef čapek. Už první jeho loby všeho poddaného lidu proti útiskům vrchnosti,
samostatná kniha Lelia napovídala svou temnou obraz- žaloby chudiny na nespravedlivé rozdělení pozemností, stejně jako např. Stín kapradiny svou baladič- ských statků. Je to vášnivá obžaloba, do jejíchž sluností, že čapek je v jádru především básník. On také žeb dává autor všechnu zbrojnici svého vytříbeného
vytvořil nejlepší dílo české poesie "koncentráčníc- jazyka a stylu, takže se Listy do nebe blíží básnické velikosti pozdějšího Labyrintu světa. J. A. Koké".
• 24. 3. 1967 zemřel v Praze malíř, ilustrátor a kari- menský se narodil 28. 3. 1592 v Nivnici ve velkém,
katurista Antonín Pele, který se prosadil blavně svý- bytelném mlýně, který patřil jeho strýci.
mi politickými kresbami, české umění v něm má • Václav Hollar, slavný český kreslíř, grafik a ry
kreslíře světové úrovně.
tec, který odešel ve svých dvaceti létech do ciziny,
• Profesor filosofie Masarykovy university v Brně
a estetiky Karlovy university v Praze Otakar Zich
pocházel z učitelské rodiny. Narodil se 25. 3. 1887
v Městci Králové. Působil jako skladatel, dramatik,
hudební kritik a estetik. Jeho práce z hudební vědy
jsou věnovány rozboru děl Smetanových a Dvořákových, problematice hudebního folkloru a otázkám vnímání hudebních děl.
• Všechen kulturní svět vzpomene, že před stopadesáti léty
26. března — zemřel Ludwig van Beethoven, který složil pro českou zeměbranu vojenský
pochod v tónině F dur. Klavírní výtah této skladby
s názvem Marche de Batalkra du Prince regnant do
Lobkovitz j e uchován v hudebním oddělení Národního musea v Praze. A tu dlužno vzpomenout i jeho
návštěv v Teplicích, kde se setkal s německým
básníkem J. W. Goethem, jenž měl rovněž vřelé vztahy k Čechám (Elegie z Mariánských Lázní), a který
zemřel 22. března 1832.
• Profesor architektury a dějin umění na Akademii
v Praze, stavitel, architekt a umělecký historik Bernard Grueber se narodil 27. 3. 1807 a zemřel 12. 10.
1882. Restauroval jižní křídlo Staroměstské radnice
a vybudoval dnešní Smetanovo nábřeží. Přestavěl
letohrádek a restauraci v Královské oboře. Orlík, a
zčásti i chór sv. Barbory v Kutné Hoře.
• Nedaleko města Berouna na malé dlani tvořící
údolíčko mezi skalami většinou pokrytými lesy byl
odedávna svatoivanský klášter a kostel. V padesátých létech minulého století patřila zahrada za kostelem bohaté rodině Bergrově z Prahy, jež si zde
dala postavit podle návrhu stavitele Bernarda Gruebra rodinnou hrobku v podobě neogotické kaple. O padesát let později koupil tuto zahradu továrník Maršner, který dal do její "zeleně vymodelovat Růži tetínskou. Sochař Josef Drahňovský, který se narodil 27.
března 1877, vytvořil milostné sousoší módní biedermayerovské příjemnosti, jež zesilovalo poesii tohoto
místa. On je také autorem Svatováclavského poháru
z křišťálového skla, jejž provedl v roce 1929 pro
papeže Pia XI.
• 27. 3. 1937 zemřel senátor agrární strany Josef
Vraný, který psal romány pod pseudonymem Vavřinec Řehoř. Po matce zdědil nadání, jež mu zajistilo čestné místo v čs. novinářství. Za první světové
války vydávala jeho přičiněním agrární strana Lidov ý Deník, výborně informovaný a'vlastenecky vedený list, který měl velkou část čtenářů z řad dělnických proto, že vůdce soc. demokratické strany B.
Šmeral byl loyálním přívržencem monarchie.
• O třicet let později zemřel téhož dne nositel Nobelovy ceny. světoznámý český učenec, Jaroslav Hey-

Ani ta, ani ona politická
polovina světa nemůže sama
řešit
nejmizernější
problémy. Nemůže sama
nařídit člověku, aby byl
opatrný ve svém triumfu,
ve svém vítězství nad přírodou.
Hlavní věcí zůstává uvědomění. Jaké uvědomění?
To uvědomění, že ať se o
tom nebo onom jakkoliv
obě politické poloviny světa mezi sebou sváří, nesou konkrétní, nevymýšlenou společnou odpovědnost
za osud lidstva. To pravděpodobně stojí za detentu.

stanou tragické obavy o
osud ozonu a kyslíku?
Jak Malthus předvídal,
populace stoupá geometricky, a každá narozená
bytost má své potřeby.
Dosud býly tyto potřeby
obstarávány tím, co vycházelo z lůna země. Není toto • lůno, tyto zásoby
přírodních látek a minerálů, vyčerpatelné? Člověk
ovládl přírodu. Neovládl
ji tak velice, že hrozí
smrt přírodě?

Toto všechno je ovšem
dnes theoreticky tak známo, že i intelektuálně nejposlednější noviny to přetřásají na svých stránkách. Jsou však dvě. věci. Jedna věc je vědět,
MELBOURNE
( SYDNEY
druhá věc zařídit se podle
PROŠÍVANÉ
toho, co víme. Ne vždy je
PŘIKRÝVKY,
to spojeno mostem logiky.
POVLAKY
Jestliže je správná these,
ze «kladu nebo na míru
že "detenta skutečně žije,
dodá firma
když nějaké velké společA. Z. Q U I L T I N G
né thema, společné nebezAnna Mendanová
pečí spojuje obě politické
Melbourne:
.178 Brougham St.,
ale' vždy se hlásil ke své národnosti, zemřel 28. 3. poloviny světa, pak všechKew : Vic., tel. 86-8427
1677. Je autorem podobizny J. A. Komenstého, doku- ny důvody pro existenci
Sydney:
mentárních pohledů na Prahu, detailních obrazů dohody
jsou
dnes, na
Telefon: 622-2463
měst a městských vedut.
sklonku 20. století dány.
• Národní umělec, sochař Břetislav Benda, oslaví
dne 28. března své osmdesátiny. Narodil se v Lášnid
na Milevsku řídícímu učiteli Františku Bendovi, který
působil v této vesničce plných 25 let, a jeho manžel- hrad, Radhošť). O pět let později se narodil malíř
ce Žofii, rozené Macháčkové. Před pěti léty vydal Jakum Husník.
autobiografickou knihu Bronz a kámen. Vzpomínku • 31. 3. 1462 položil papež Pius II. — humanista;
věnoval B. Bendovi také Ladislav Stehlík v e své Ze- jenž proslul i jako autor Dějin Čech, Enea Sylvio
mi zamyšlené. Mezi sochařova díla, jež by dnešní Piccolomini — utrakvistickým Čechám své ultimatum
tím, že zrušil v sezení kollegia kardinálů kompaktáta
encyklopedie asi neuvedla, patří i busta TGM a straa prohlásil je za neplatná.
hovského opata M. Zavorala.
František Špidlen, který pocházel z podkrkonoš• Ve svém rodném městě »Klatovech zemřel 28. 3. •
1937 varhanik, hudební pedagog Josef Klička, který ských Sklenaříc, se věnoval houslařině. Vyučil se u
byl znám také jako skladatel pro harfu. A virtuosy kantora houslaře Věnceslava Metelky v Pasekách,
harfy jsou i jeho děti, profesor pražské konservatoře jehož zápisky se staly pramenem Raisových Zapadlých vlastenců. Odešel do Kyjeva, založil si tam
Václav Klička a dcera Helena Kličková-Nebeská.
• 29. 3. 1832 se narodil v Litomyšli malíř a grafik vlastní houslařskou dílnu, byl carským houslařem,
Julius Mařák, který dosáhl úspěchu kresbami les- ale nakonec přenechal dílnu svému synovci Vitáčních interiérů. Vřadil se do generace Národního di- kovi. vrátil se do Prahy, kde po jeho smrti jeho dílvadla jako jediný krajinář a vytvořil pro ně obrazy nu zdědil syn Otakar. Houslař Fr. špidlen se narodil
památných míst českých dějin (Říp, Blaník, Vyše- 31. 3. 1867.
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Bohumil Hrabal: Postřižiny (Čs. spisovatel, Praha, 1976)

Obrozený

Novela Bohumila Hrabala P O S T Ř I Ž I N Y vyšla loni ve dvacetitisícovém nákladu a byla za den rozebrána. Všichni ctitelé Hrabalovy prózy tedy bezpochyby
uspokojeni nebyli. Režim dal nepatrným přídělem papíru najevo, že spisovatetům, kteří se provinili byť i jen na chvilku negativním postojem k "obrodě"
po srpnu 68, hned tak nepromíjí, i když — jako Hrabal — "spáchali" sebekritiku, ale nezapojili se činně do konsolidování Husákova Československa. Podobně se zachází i s jiným kajícníkem, s JiWm šotolou, jehož román K U Ř E NA
ROŽNI vyšel jen v nákladu 18 tisíc exemplářů. (Ale buďme režimu vděčni
i za tyto ústupečky, které jsou známkou, že v pustině, kterou se prohánějí
jen "čeští kozáci", přece jen tu a tam v skrytu vyrůstá- šťavnatě zelená tráva,
že dobrá literatura nemusí puchřet v šuplících perzekvovaných spisovatelů nebo v trezorech "kachlíkárny".)
Předmět, který dal svým
zánikem novele
jméno,
jsou krásné vlasy krásné
paní správcové béžového
měšťanského
pivovaru,
společenstva s ručením
omezeným. "Jen začaly
schnout, jako by v těch
proudech se narodilo tisíce zlatých včel, tisíce svatojanských mušek, zapraskalo tisíce jantarových
krystalků. A když Boďa
(Červinka, kadeřník) poprvně protáhl hřeben tou
mou hřívou, praskalo v
nich a sršely ty vlasy a
nadouvaly se a rostly a
kypěly . . . a v jeho krámě se rozsvítilo, cyklisté
seskakovali z bicyklů a
kladli obličeje na výkladní skříň, aby se přesvědčili a vysvětlili si, co jim
to strhlo o č i . . . "

takovou, jakou ji z dosud
zveřejněných Hrabalových
próz neznáme. Lyrické záblesky se ovšem vyskytují
v každé jeho drobnůstce,
POSTŘIŽINY však poezie
zaplavuje jako povodeň,
takže takřka nezbývá místo na nic jiného. Skoro
úplně vytlačuje děj, zbývají z něho toliko příhody,
spoutané stejnými osobami, příhody, které na sebe
většinou ani nenavazují, i
když se odehrávají v téže
scenérii. P O S T Ř I Ž I N Y připomínají nejspíše Taneční
hodiny pro dospělé a pokročilé, kde je tato metoda dovedena do důsledků,
není členěná v kapitoly,
ba ani tečkami oddělena,
plyne volně jako řeka širokým tokem. Vypravěčem je v POSTŘIŽINÁCH
žena, Hrabal tvrdí dokonTento popis je pro Hrace, že jeho matka, ale má
balovu práci po mnoha
podobnou vlastnost jako
stránkách typický. Nachávypravěč Tanečních hodin,
zíme v něm ryzí lyriku,

STRÝC PEPIN VYPRÁVÍ
Než jsme se prodrali vichrem na rohu sladovny,
žárovky začaly na rozích pivovaru a chlívů slábnout,
jako by ten průvan z nich odvával elektřinu. Strýcova čepice zářila jak mléčné stínítko petrolejové
lampy a strýc musel oběma rukama držet pevně tu
čepici, aby mu ji vichření nevyrvalo. Dokonce se mi
zdálo, že strýc Pepin užuž se' začínal vznášet jako
tenkrát ta moje froté osuška . . . a já jsem věděla
. přesně, že strýc Pepin by se své čepice nevzdal,
že by s ní raději odletěl cikcak vzhůru do tmy k
pivovarským komínům a otáčivým korouhvím. A
když jsem rozsvítila lampy a strýc přinesl od bednářského mistra, pilu, povalila jsem židli a se strýcem jsme zkracovali nohy židlí, ne o mnoho, ale o
deset centimetrů, které jsem pokaždé naměřila krejčovským centimetrem. Když jsme položili stůl na
bok, strýc Pepin řekl:
— Švagrová, víte co? Na co budeme tady pořád
s tím centimetrem? Odřízneme jednu nohu a potom
ten odříznutý špalíček přiložíme k té noze další, a
tak budeme jen řezat a ne měřit. —
Zasmála jsem se: — Strýců Pepine, vy byste měl
jít k policii, tak jste chytrej! —
A strýc Pepin se rozkřičel: — Ale déte pokoj s
policií. Strýc Adolf byl ú nich akorát jeden měsíc,
hned zkraje ho vzali na stíhání jedneho tachonýra,
a tak vobklíčili stavení, a když vešli do kuchyně,
tak tam seděla jen baba a vedoucí detektivů povídá:
Kde máte starýho? A vona řekla, že šel na pařezy
a vedoucí kopl do dveří pokoje a viděl votevřeným
voknem, jak ten tachonýr letí po stráni, tak zavelel:
Kupředu! A Adolf vyskočil vokíiem první, aletěl až

totiž dar pábení, schopnost "dát se unést představou a snem, nadchnout
se,
okouzlit,
pobláznit,
uřknout", jak tento výraz,
původně vytvořený umírajícím Vrchlickým a převzatý malířem Kamilem
Lhotákem (který POSTŘIŽ I N Y ilustroval) a básníkem Františkem Hrubínem, definuje Hrabalův
monograf Emanuel Frynta. Paní správcová se sama na pábitélku puncuje.
Když vyleze na šedesátimetrový pivovarský komín, cítí, " ž e kdyby neudělala v tomto městečku
než to, že vylezla na tenhle
komín, že by toho nebylo
moc, ale mohla by z toho
žít kolik let, možná i celý
život..."
Toto
vědomí
člověka,, který má svou
"velkou vlastní touhu, své
vznešené nebo i jen komické bláznovství, své uhranutí, svůj osud" a je opa-

kem člověka,
žijícího z
mechanismů a mrtvě a
otrocky a chytrácky přejatých výpůjček" vyznává
paní správcová výslovně:
" . . . ale já jsem byla mladá, a tím jsem byla nade
vším, a ť jsem dělala, co
jsem dělala, vždycky jsem
se ptala napřed jen sebe,
a vždycky jsem si přikývla, a to moje vnitřní přikývnutí, ten pokyn mého
učitele, který byl tady
někde u srdce ve mně, io
přitakání mi hned přešlo
do krve . . . "
Od pošetilosti bláznivin,
od hry, která má cíl sama
v sobě, je už jenom krůček k poezii. Troufám si
tvrdit, že POSTŘIŽINY
jsou nejpoetičtějším dílem
Bohumila Hrabala z těch,
která vyšla tiskem. Blíží
se na dotyk POUPATŮM,
výboru Hrabalových prací
z let 1938-1952, kterou Mladá fronta marně chystala
1970 k vydání. To jsou, jak
odhalil Václav Černý, "lyrické básně v próze jedna
radost a jedna něha, rozkošné výhonky dovedené
do
virtuosní
dokonalosti . . . " .
V POSTŘIŽINÁCH je
poezie oprávněnější tím,
že plyne z úst a z mozku
půvabné ženy, která se
svým
typicky
ženským
myšlením liší od zemito-

po krk do močůvky, ale vyhrabal se z ní a s revolverem frčeli do lesa a tam vobklíčili toho tachonýra, a ten měl revolver taky,. tak ho přemlouvali,
aby odhodil revolver, a ten tachonýr zase, jak udělají krok, tak se jim zastřelí, a tak velitel hodinu
přemlouval teho tachonýra, že dostane polehčující
okolnost a že sám mu zaručuje jen půl roku, a ten
tachonýr odhodil revolver, a se slávou velitel mu
dal pouta a vedli ho k autobusu, a Adolf chtěl taky
nastoupit do policejního: auta, ale řekli, že takhle od
té močůvky to nejde, tak šel pěšky až na sám okraj
Ostravy, a tam ho vyhodili z tramvaje, tak musel
pěšky až dom, a doma mu bytná nechtěla prát ty šaty, tak je vodnes do čistírny a dostal lísteček, a když
si přišel za čtrnáct dní pro ty šaty, tolik lidí tam
bylo a hodně známéch slečinek, a když -na Adolfa
došla řada, tak ta vedóci vzala lísteček, a když s,e
vrátila, byla červená a hodila Adolfovi ten balíček
nazpátek a zakřičela na Adolfa: Když jste se posral,
tak si to vyperte sám! A šel dom s hanbou . . . —
A strýc vykládal a usmívala jsem se a řezali jsme
podle návodu strýce Pepina nohy od stolu, zkracovali jsme jej o deset centimetru a strýc Pepin hovořil: — a tak Adolf měl smolu, jedné šel podle
hostince a tam byli vožralí zubaři a pozvali Adolfa,
a když še s nima napil a měl radost, že ho mají lidi
zase rádi, tak zničehonic jeden zubař z v.ožralství
vytrhl druhýmu zubařovi přední zuby, a jak Adolf
byl opilé taky, tak ten, kterýmu výtrhali ty přední
zuby, tak zase vytrhal Adolfovi všechny zadní zuby,
ještě Adolf měl ohromný štěstí, že tenkrát v tý hospodě se nevožrali zvěřokleštiči... —
— To muselo safra bolet, — řekla jsem a přiložila
uřezaný kousek k poslední noze a řezali jsme vesele
dál a strýc Pepin vykládal:

Z lidové poesie
AJ, STUPAJ, STUPAJ
A j stupaj, stupaj, můj koníčku na most,
ábysme dojeli k mojé milé na noc.
Aj, stupaj, stupaj, můj koníčku vrané,
abych já se dostal do cizího kraje.
Do cizího kraje, do cizí dědiny,
aby o mně lidi dycky nemluvili.
A j stupaj, stupaj, můj koníčku na most,
abysm* dojeli k mojé milé na noc.
JAK JE M N Ě , T A K J E MNĚ
Jak je mně, tak je mně. šak mně dobře není.
Moje potěšení kráčí v Štýrské zemi.
Plačte, oči, plačte, enom nezlykajtc,
čeho ste navykly, toho odvykájte.
A vy ste navykly s panenkou si hrávat
a včil je vám těžko toho odvyká vat.
Jak je mně, tak je mně. Šak mně dobře není.
Moje potěšení kráčí v Štýrské zemi.
Kráčí v Štýrské zemi, k matince celenský.
Ach Bože, rozbože, dej jí navrácení.
Dej jí navrácení sčastlivého domů,
a dyž přídě domů, .sejdeme se spolu.

sti, ba obhroublosti rádobybohatýra Tanečních hodin. Strýc Pepin, který je
asi tím veteránem rakouskouherské. armády, vystupuje i v POSTŘIŽINÁCH.
Tu je bratrem správce
Francina, ku kterému se
nastěhuje na čtrnáct dní,
ale zůstane u néj 14 roků. Hrabal trochu zušlechť u j e jeho jazyk: strýc.Pepin nemluví slangem, jako
mluvil v Tanečních hodinách, hovoří jakýmsi mo-

ravskoslezským nářečím a
nazývá věci tak. jak je
nazývá lid, užije tu a tam
neomaleného slova, jeho
jazyk je však přesto kultivovanější.
Je
vnitrně
spřízněn s Josefem Švejkem, jeho hospodské historky
vykazují
také
všechny tři další prvky
tohoto projevu, který v
české literatuře povýšil na
estetickou rovinu Hašek:
obšírnost.
jejíž
rodnou
(Pokračování na str. 8 )

— Ale pak Adolfa vzali na cvičení a byl někde až
v Turčanském Svatém Martině a tam zase, že strýc
Adolf je vyučený'mašinista, tak mu dali sentinel a
jeden tután, rotmistr, jak četl vojenské noviny, tak
tam bylo v oběžníku, že v Chebu potřebujó válcovat
silnici před kasárnama, tak dal Adolfovi příkaz a
relutum a strýc Adolf podle mapy vyjel s tím sentinelem do Chebu, a. to bylo na jaře, a Adolf jel přés
celý léto jen přes Slovensko a na podzim překročil
hranice Moravy a jel čím dál tím pomaeleji, proto
že na neděli jezdil dom, a když celé podzim jel přes
Moravu, tak se šel potají zeptat do kasáren v Turčanském Svatém Martinovi, ale tam mu řekli, že
ten rotmistr se oběsil, protože na náměstí se našel
kanón a nikdo nevěděl, kdo ho tam dal, a tak ho
dali do skladu a to bylo dělo navíc, a tak Adolf
jel s tím sentinelem napříč Československem, na jaře už dojel do Plzně, ale že neměl uhlí, tak musel
topit dřívím, co si vy žebral, ale spálil moc lidem
ploty, kór když bylo daleko do lesa, a ohromný zpoždění pak měl strýc Adolf, že vlastně tím sentinelem
jel nakonec jen jeden den, protože tři dny mu to
trvalo, než se dostal na neděli dom' do Ostravy, a
tři dy zase jel k temu svýmu sentinelu, a tak v
létě dorazil strýc Adolf do Chebu k posádce a tam
je zavřeli voba dva, ten sentinel a Adolfa, a když
se to vysvětlilo, tak strýce Adolfa dali jako vojensko hlídku na hrad Košumberk, a že neměl kam
jezdit, t a k ' na tom Košumberku z dlóhý chvíle se
zamiloval do dcery průvodce hradem a pak si ju
vzal, a pořád tam stál s kverem jako stráž, ale za
tři roky usódil. že na nžj asi zapomněli, tak vysvlíki
uniformu a kver dal do kóta a dodneška tam dělá
průvodce . . . —
Z novely Bohumila Hrabala
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"Jsem optimista, nikoli prorok"
(Pokračování se str. 3)
Mlynář starší - Šling mohlo být nebezpečné pro něho samého. A tak . . plivl
na hrob otce - a Šlingovi
dokonce přisuzuje vraždu
Mlynáře staršího, protože
automobilová katastrofa v
r. 1948, při které zemský
velitel SNB zahynul, byla
prý dílem šlingovské agentury . . . "
Podobné
psaní
může
snad na některé lidi působit, zvláště na ty, kteří
zapomněli riapř, riá dopis
mladého Frejky, když " v
tom těžkém a složitém období" veřejně žádal smrt
pro svého otce. Frejku je
nutno připomenout, i když
nemáme žádné iluze o jednání
všech
zanícených
soudruhů,, kteří toužili pó
velké stranické kariéře.
Zajímavé by bylo vysvětlení, proč strana povolala
do ústředního sekretariátu
soudruha, o jehož špatném
charakteru měla tak jasné
doklady.

Františkem Krieglem, zavilým antikomunistou. Dr.
F. Krieglovi však věnoval
jak rozhlas tak noviny samostatné reportáže a úvahy ("Trosečník", " K d o je
MUDr, F. K r i e g e l ? " ) , v
nichž se jedná o jeho pobytu v Číně a válečné službě v Indii, ale i o tom,
že "sám Antonín Novotný
charakterizoval v r. 1950
F. Kriegla jako neupřímného člověka, který nerad
a těžce přijímá kritiku"
atd.

V kontrarevolučních letech 1968-1969 se Kriegel
"staví do čela všech akci,
jejichž. cílem byl chaos,
rozvrat a likvidace socialismů". Jeho přítel V. Přikryl prý v Gottwaldově 25.
8. 1968 prozradil záludnost
Kriegla tímto sdělením:
" K d y ž jsem byl v kanceláři Smrkovského krátce
před schůzkou v čierné,
položil
jsem
Krieglovi
otázku, jak budeme postupovat, když podmínky v
Oborský píše dále,
že Čierné budou pro nás neMlynář tehdy "nejnaléha- přijatelné nebo nám naši
věji varoval" také před cestu a cíl velmi oddáli.
Na to Kriegel odpověděl,
že jedeme do č í e m é rozZprávy
•sobnf
hodnuti
přistoupit
na
všechno, přijmout jakékoliv podmínky. ale Jejich
realizaci budeme oddalo
Dne 29. března budeme
vzpomínat, že před 12
vat až do XIY_ sjezda. SSa
lety odešel na věčnost
sjezdu, si a ň ř ť É K pořánáš
nezapomenutelný
dek. upevníiDe si s p o ^ pomanžel, otec a dědeček,
zice na ústxetísssEi výtrors
pan
i v e státních orgaiaEcISJ A R O M Í R DANĚK.
Kdo jste ho znali,
přehodnotime Tsedsoy nyprosíme, vzpomeňte s
nější smlouvy a zárazxy
námi.
především vůči sooalisíicA. Daňková s dcerou
kým zemím a usevukae
a vnučkami
naši suverenito. Dále KrieSouthport, Qld.

SYDNEY

i
,

Czechoslovakian Country Club Ltd. Sydney
československý klub v

Sydney

rsi vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.
i
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
'
Kemps Creek, NSW.
| Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. poledni do 10. hodiny večerní a každou neděli od
}l0 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše výborná kuchyně je vám k službám. Každý člen
}vaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
* V dohledné době budeme pořádat pravidelsi takneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
'vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,
jkřtin apod.
' Iiiformace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer
172-3826.

gel uvedl, že již měsíc:
před čiernou byla učiněna
patřičná opatření i pro
případné
svolání
XIV.
sjezdu, kdyby došlo k obsazení našeho území • • •"
Atd., atd.
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Obrozený pábitel

n í ž e n i . . . Mlčí - ale uvnitř
(Pokračování se str. .7)
roste nenávist k režimu.
sestrou je asociace, volný,
Každá rěpresálie vzbuzuje
nekontrolovaný proud záprotitlak - až dozraje čas
žitků, blízký
"slovnímu
ke změně systému.''
průjmu" surrealistů. Také
Může si československo
nadsázku strýc Pepin pěpo zkušenostech Pražského
stuje, nemožné vypráví jaV únoru poskytl dr. F. jara dovolit víc lidských
ko fakt, fantazie se v jeKriegel interview redakto- práv než jiné východoho podání mění ve skutečru západoněmeckého listu evropské, země?: "Nejde o
nost, absurdita v běžnost.
Die Welt, který byl otiš- to, zda může, jde o to,
Ani oplzlost ve výrazivu
těn 17. 2. Z něho vyjímá- zda chce. Samozřejmě, že
tohoto strýce Pepina neme:
jsou důsledky Pražského
chybí, omezuje se však
Na otázku o postoji oby- jara . . . ale ty nejsou rozjen na několik vulgárních
vatelstva odpověděl Krie- hodující, aby lidé v Česslov,
sexuálních
dvojgel: "Dobrý, opravdu dob- koslovensku mohli mít lidsmyslností se Hrabal v
rý. To, žé jsem byl se ská práva, jak byla také
POSTŘIŽINÁCH zcela vysvou ženou přepaden dvě- zdůrazněna v Helsinkách.
varovává.
ma maskovanými
muži To je, oč se zasazujeme."
Pábitelka Mary, žena
před domovními dveřmi
Rozdíly proti Sovětskésprávce pivovaru Francijde na konto jiných ele- mu svazu,
Východnímu
na, je, jak jsme už řekli,
mentů. Sousedi nám ostat- Německu a Polsku: "Rozlyrička a to lyrička smyně přišli na pomoc."
díly jsou. Ve Východním
slů, hlavně ovšem lyrička
O židovském původu: Německu chtějí disidenti
zraku: referuje, co vidí,
"Nikdo se neodváží na hlavně svobodu emigrovat
barevně, barvitě, ojediněmne útočit jako na žida. - my naproti tomu chceme
le, její zpráva je plná neJak víte, jsem označován zůstat. V Polsku mají podobvyklých přirovnáni, meza síonistu . . . Není třeba poru vlivné katolické círktafor. Je zároveň autoroužívat slovo žid - slovo ve, což my nemáme. V
vým návratem do dětství:
sionista působí s t e j n ě . . . " Sovětském svazu chtějí dipřipomeňme tu jen takřka
sidenti něco, co - viděno
Většina obyvatelstva ši
ladovský obraz zabíjačky
historicky - nikdy neznali.
prý žádá klid: "Klid? Ten
uebo divadlo elektrického
My však demokracii znáuž devět let neexistuje.
zázraku, přístroje, který
me. již jsme j í zažili, doMáte však pravdu. Většivydává "ftágurační proukonce pod habsburským
na obyvatelstva se drží
d y " . ale především tajempanstvím-""
zpět. Obávají se o existenně fialově svítí a unáší
ci a jsou í jiné důvody. Na
Budete pokračovat pod Marysku do pohádkového
počátku j e málokdy vět Uafrom hrozeb?:
"Samo- světa. V těchto scénách
šina. Půda pro EÍ IBÍIS zřejmé. a očekáváme za- zvláště se projevuje veliké
růst paossitj - a osa. oro- t l k á m . Xěkíeří j i ž zatčeni Hrabalovo mnění pábitelste. Jso® s&Ěrány podpisy laj®
Nechceme
než sky vidět obyčejné věci
prsti Chartě Tt, jejSč f e s t spfaěsó beSsináých závazarerejaĚs uefeaáe. JSSsási M t T
z*R»L k Č B B s v i j
Budoucnost: "Jsem optiKvalitní
iw^ffiyiagflť- T j f l ř - s e CHI mista. avšak nikoli prodorty a zákusky
pskKwleaL
a po~ rok . . . "
EUROPEAN
Y U M M Y CAKES
9 Gray St.,
Bondi Junction, NSW.
Telefon (Sydn»y)
ČEsfci restaurace
389-0248
Na Vaši návštěvu
CobKB. " G O U R M E T "
se těší
Restaurant " L A B U Ž N Í K '
Eva a, Věra
US Bayswafcr Rd.
Rashcatters Bay
Sydney, tel. 31 7393
Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
,T neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,
y pondělí zavřeno.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

Společnost pro vědy a uměni v Sydney
zahajuje činnost v roce 1977 populárně vědeckou
přednáškou MÚDr. B , Jarošové na thema
"Choroby moderního věku — srdeční infarkt"
Přednáška se koná v pátek dne 1. dubna 1977,
v 7.30 hod. na.School of Drama, University of
New South Wales, Anzac Parade, Kensington
(vjezd z Barker Street).
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vaši účast
Pozvete své známé

* HODINAŘ *
* ZLATNÍK *
STEVEN

VARDY

590,. George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
•Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579

fantasticky krásně. Znalost prostředí je další známý znak Hrabalova díla,
který . je zřetelný i zde.
Hrabal, který prožil v pivovaře kus života, vypráví o tom, co dopodrobna
zná, ví, o čem mluví.
Zápletky jsou jednoduché:
Francin,
korektní
úředník pivovaru, se snaží zkrotit svou ženu, kterou ovládá touha "provádět na veřejnosti věci, které si slušný člověk může
pouze myslet nebo je dělat doma". Maryška má
spojence ve "strýci" Pepinovi, s nímž třeba uřeže
nohy svého nábytku, podnícena ideou začínajícího
rozhlasu, který "zkracuje
vzdálenosti".
Posledním
jejím bláznivým kouskem
této zkrácovácí mánie je,
že donutí kadeřníka, aby
jí odstřihl její dlouhé vlasy. pramen Francinova
uchvácení, oslnění. Donutí
tak mírného
Francina,
aby udělal něco, čemu brání u své manželky, něco
"na veřejnosti provést",
na co se dá jen myslet:
přehne si ji přes koleno,
vyhrne jí sukni a naplácá
ji před zraky občanů. Takže Mary
" j e zase vítězem", abych použil obratu z Tanečních hodin. Pábitelé vyhrávají na celé
čáře, jim patří budoucnost.
J. S.

SWISS T R A I N E D
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St.,
SYDNEY"
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům). Telefon; 29-7543

M E L I O R A KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel, 046 - 818426

POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V S Y D N E Y
každé pondělí od 1.30 do 2 hodin odpoledne a každé
úterý od 9.30 do 10 hodin dopoledne na vlně 800 KHz.
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Problém umění a kýče
Dr. Jiří Veselý
' Snad bude tento článek slovem do pranice. Ale
Sám jsem na tuto otázku neuměl. nikdy odpovědět.
nelze chodit kolem některých probiémú věčné a mlčet. Snad je snadnější poukazovat na kýč v oblasti výExistují dvě filosofické oblasti, které se částečné tvarné, kde všelijaké ty líbivé západy slunce, pestré
překrývají: estetika a psychologie. Kdykoli se dva bařyý ovoce atd. mohou vzbudit kritiku u náročných
různé obory překrývají, často vznikají spory- o kom- zájemců.
petenci. Esteukove, ať jsou jakékoli národnosti, hájí
Ale co v literatuře, hudbě a filmu? Je nápř. sensvůj obor jako samostatný a povýšeně shlížejí na ty, timent důkazem kýče? Mnozí si to dnes myslí a píší
kteří by jim do jejich oblasti chtěli zasahovat, ačko- za oprávněného nesouhlasů Dr. Dresslera knížky vyli estetiky nejsou. Jenže psycholog se nemůže vzdát loženě silácký vulgární. Než,kýč, to raději sprostotu.
svého zájmu o umění a prostořece se ptá, co umění Ale v umění je mnoho oprávněně sentimentálního a
člověku dává, jak mu pomáhá v jeho problémech, a literatura, hudba i filmové umění se určitého sentizda za něho a za jeho svědomí mluví.
mentu zbavit nemohou, mají-li na veřejnost zapůEstetický formalismus byl původně doveden do kraj- sobit. A zase ten ožehavý moment. Má umění ponosti heslem "Umění pro umění", ale je třeba uznat, vinnost působit? Dnešní komunistický spisovatel a
že toto heslo dalo světu několik význačných umělců. kritik Jiří Šotola mi kdysi v mládí odpověděl na mé
Bylo to jakési umění pro vyvolené. Běžný člověk, námitky ve Studentském časopise, že tvoří jen" ze
pokud nebyl aspoň trochu vzdělaný, býl vylučován sebe a pro sebe. Zůstai mi dlužen odpověď na otáza sám se mezi takovými patrony cítil cizí. Ale stou- ku, proč tedý své věci uveřejňuje a neponechává je
penci "Umění pro umění" trvali na tom, že umění ve své zásuvce, když píše jen pro sebe.
je svobodné a není povinnno řešit žádný problém neZ jeho tehdy nabubřelé odpovědi se dá vyvodit i
bo za člověka něco vyjadřovat. Tohoto extrému u nás něco Správného: Umělec ovšem tvoří ze sebe, už
využili komunisté, kteří tvrdě stíralí umělecký for- proto, že napodobení by mohlo vést k epigonství a
malismus a trvali na tom, že umění musí nejen po- kýči, ale zcela normálně si přeje, aby jeho tvorba
máhat lidem v řešení jejich problémů, nýbrž musí druhým něco přinesla. To je přirozené, a když. jsem
stát v konkrétních politických službách. Myslím, že o řadu let později pOlemisoval se šotolou, jemuž kotento spor by bylo možno vidět jako spor dvou extré- munistická strana účinněji pomohla zbavit se burmů, z nichž jeden byl politickou mocí poražen. Tím žoasníeh přežitků než mně, připomněl jsem mu jeho
vzbudil sympatie, poněvadž obyčejně stanovisko, vnu- názor z mládí a on prostě nereagoval. Toto je totiž
cované lidem nějak násilím, se zprotiví a jen málo- velký problém.
kdo je přijme. Nicméně jde o dva extrémy a domníTedy dnešní strach ze sentimentu je zbytečný, povám se, že žádný z nich nemůže zvítězit na trvalo. něvadž sentiment není důkazem pro kýč, to. by do této
Onen vítězný extrém, který je hájen tzv. socialistic- kategorie patřily i ukázky ze starší literární a hukými realisty, musí být publiku vnucován a může se dební klasiky. Domněnka, že vše sentimentální je
zalíbit jen lidem apriorně ovlivněným, jednostranným, kýč, vedla umělecké historiky k odsuzování Flotovlastně jen fanatikům, kteří to tak chtějí mít. Onen wovy Marty, četných klasických operet a jiných typů
poražený extrém měl proti vítěznému několik výhod: umění, které se dodnes oprávněně udržely, mají svou
požadoval a vyjadřoval svobodu, otevíral dveře no- vnitřní životnost a nejsou tedy jen bezduchým kýčem.
vým možnostem, experimentoval a to je do určité Pro pobavení čtenáře uvedu krátce, že jsem znal člověka, který se- tolik bál kýče, že k němu řadil i
míry pro tvůrčí umělce nutné.
Ale psycholog, který se snaží porozumět umění a naše koledy a zejména Tichou noc. Strach ze sentipřitom hledí na věc se svého hlediska, se často utká- mentu je i nebezpečný jako bývala nebezpečná kdysi
vá s oběma extrémy, poněvadž se prostořece ptá: A přemíra sentimentu. Vede k siláctví a k vulgarLszrju
literárnímu a hiwjeriímii (viz některé jazzové výstřelco dáte lidem?
Nám je už dávno jasné, že nadiktovat umění, zej k y ) , nad nímž se pcávem pozastavuje exilový kritik
ména pokud má mít v sobě cizí, národu nepřijatel- D r . Dressfer.
né prvky, je nemožno. I Nezval, kterému se vytýkalo kolaborantství, se vždy otevřeně hájil, pokud
ho druzí řadili mezi socialistické realisty. Psal sice
podle jejich diktátu a po určitou dobu sé udržel,
ale nesnesl, aby ho někdo charakterisoval jako realistu, a aspoň v tom byl statečný. Spisovatel Nikolaj Terlecký, kterého máme dnes mezi sebou v exilu, sice přiznával své sociálně reformní tendence, ale
prohlašoval se za nerealistu. Realismus může být tolerován jen tam, kde vzniká potřebou publika, které
chce číst, vzdělávat se a rozumět faktům. Ale ne-:
může být vnucován, to se v dějinách ještě nikdy nepodařilo.
Naopak umění, které experimentovalo a nesnažilo
se nijak sloužit lidu — a tuto koncepci vášnivě hájili mladí autoři seskupení kolem protektorátního Studentského časopisu, později úředně zastaveného nacisty — má výhodu v tom, že svými experimentacemi
může hledat nové cesty, může se vyhnout šabloně
a přinést nové myšlenky a dojít k novým výbojům. :
Ale i tento směr má svoji slabinu: je útočištěm přísněi
svérázných individualistů, je předmětem zbožňování;
v excentrických svatyních umělecké tvorby a stává;
se výlučným a nepůsobivým tím, že před velkou většinou lidí zavírá dveře.
Psycholog stojí jaksi uprostřed mezi nimi. Chápe,
že socialistická šablona nemůže inspirovat a že umění produkované na politickou objednávku není umě-;
ím, ale také cítí, že výlučnost umění by neposloužila
mnoha lidem, kteří se opravdu chtějí s kulturními
hodnotami seznámit.
• A tak proti sobě stojí dva tábory, psycholog je
uprostřed nich a je bit s obou stran. Protestuje-li
proti vnucované šabloně, dostane svůj díl od politiků a jejich spisovatelských posluhovačů, ale pokud
se táže po účelnosti uměleckého díla, zase se na něj;
osopují umělci, kteří odsuzují myšlenku, že by se
mělo psát a tvořit prostě pro lidi.
.
• ;,
A psycholog je zejména v nevýhodě, když se setká,
se slovem kýč. Totiž, slovem kýč bývalo označováno
tvoření povrchní a komerční, které používalo laciných prostředků k zapůsobení na čtenáře. Psycholog
by však pochválil autora, který na čtenáře působit
chce, a vytkl by jen tu levnost jeho prostředků, často
jsem si položil otázku: Kýč je sice možno definovat,
ale je možno j e j dokázat?

Co tedy j e kýč? Epigooství? Vrchlický a macho
jiných autorů měíi celé ejagnoské atoly a epšgoasíTÍ
znamená jistou, nepuvodnast. ale to nestačí oa omáčení kýče. I zde se může vyskytnoui tssěni. Kýžařem
určitě nebyl Vrchlického epigon Antonán Klášterský
nebo Jar. Kvapil,, tvůrce tíbreía k Rusalce- A konečně. někdejší trubaduří sé podobali s v ý m vystepováním jeden druhému, ale byla t a záiežžioe£ erSiého
společenského a kulturního prostředí. Teáy ascá sentiment ani nápodoba neprokazuji charakter kýče u určitého díla.
Řemeslnost? Další ožehavá kategorie. Jak totiž můžeme, ptá se psycholog, prokázat nekaram, že tvořil
řemeslně. Jisté rutinní techniky j e tšeta v každém
umění a kromě toho žádný kritik nevidí do umělcova
nitra. Existují' věci, které byly možná zpracovány
velmi řemeslně, ale jsou vysoce uměiecké. Podotkněme jen, že např. Tolstoj opisoval své rukopisy mnohokráte, piloval na nich, vyřazoval vše násilné a nevhodné, ale nikdo/by si nedovolil ho nazvat kýčařem.
Falšování reality? Ale pak by velkým kýčem musela být Babička Boženy Němcové, o níž j e známo,
že svou milou, postavu oproti skutečnosti hodně zkrášlila. Různé veršovánky vlastenecké, písničky vyjadřující lásku k vlastí a pod.? Ale technická nedokonalost nebo tendenčnost ještě neznameá kýč.
Živě si vzpomínám, a František Listopad v Portugalsku si jistě též připomene, jak špatně v posledních letech protektořátních působilo, když se o někom říkalo, že je to " l í b i v ý " autor. A tak zvaný
"happy end"? Není to příznak kýče. To už by bylo
úplně absurdní/ Mnoho Starších hodnotných románů
končí smířlivě a dobře, existují i výtvory, společenskou kritikou často označované za kýče, které dokonce koňčí špatně (např. Lehárova " Z e m ě úsměvu",
jenže Lehárovy věci s hudebního hlediska hájil velmi naléhavě český hudební skadatel Jar. Křička).
Tedy co je to vlastně kýč? Je to umělecká lež,
napsaná rutinované, bez vnitřního přesvědčení, nepůvodní, povrchní a slaďoučká . . . To je asi nejsprávnější definice kýče. A ňejtěžší je na celé věci to,
že když tuto nejšprávnější a asi též nejúplnější definici kýče přijmeme, nemáme pro kýč vůbec žádného objektivního hlediska. Jak můžeme prokázat, že
někdo vědomě lhal a rutinované psal? Ani nejlepší telepat by se toho neodvážil. O vnitřním přesvědčení
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G. POSPÍŠIL
38 Boronia Gr., East Doncaster, Víc.
' Telefon 842-1725

nemůžeme vůbec rozhodovat, když do člověka nevicŠ,me. A o tom, co je povrchní a slaďoučké, rozhoduje
čtenářova potřeba. Když se někdo z nepři jemného-a
těžkého, života chce na chvíli vzdálit do pohádek pro
dospělé, není to ještě milovník kýče.
A tak psycholog sí leckdy myslí, že slova kýče. by
' se nemělo používat a že jen vyslovení snobové se
jím rádi ohánějí. Je to vlastně jen nadávka, ale nepodložená a neprokazatelná, vyjadřuje jen jednotlivcův vkus. a zároveň i jeho pocit nadřazenosti,., který
mu neslouží ke cti. Víme, s jakou vášní shromažďoval kolem sebe Hérrman Goering, Hitlerův pobočník,
-skutečné umělecké předměty.
Pokud trváme na platnosti pojmu kýče, vede to
.vždy k rozporu mezi umělci a konsumenty jejich
•oběbL To "je vidět velmi markantně na americkém
-fitau. kde divákům třeba velmi imponoval' "Ztracený obzor". "Kamelot", ze starších "Záhadný pan Jor«jdan". zatím co Oskary a ceny Akademie bývaly často
přidělovány tvůrcům, kteří publikum nijak nenadchli,
i když jejich umění bylo až přepůvodní. T y nejoblíbenější filmy nebo herci a herečky často cenu nedostali. A filmová referentka časopisu TV Guide,
která chce svými posudky televisní diváky vychovávat, často pochválí něco, co se člověku přímo zhnusí. nebo setře .filmovou věc velmi dobrou. Poměrně
nedávno Mrs. Judith Crist označila jako nechutnou
fašistickou pózu film, který ve skutečnosti ukazoval
nutnost odvahy a důsledné spravedlnosti.
Psycholog se obává, že j e vůbec chybou, pokud
estetikové chtějí publikum nějak vychovávat nebo
prevychovávat, ono tu trochu moc připomíná převýchovu politickou v komunistických státech.. Jakým
právem se domnívají, že mají pravdu? Jakým experimentem si to ověřili? Žádným, neboť estetika, ač
patří mezi filosofické discipliny, žádné či přesněji
skoro žádňé: estetické experimenty nemá (existuje
totiž : starý laboratorní experiment, který dokazuje
přirozený sklon člověka k vnímání souměrnosti), A
zakladatel psychoanalysy Sigismund, Freud . se svými
žáky závedl vůbec nové kriterium: Uměním se člověk zbavuje svých nezralých přání,
neurotických
konfliktů, a ukazuje tak cestu k ozdravění i těm,
kteří takové konflikty trpí. Dobrá myšlenka, ale ani
ta není všeobecná.
Situace je tak těžká, že někteří odborníci rozlišují
sice umění • a kýč, ale kromě toho upozorňují, že
existuje i špatné umění a naopak řemeslně dobře
zvládnutý kýč (sem patří četné detektivky).
Tážeme se s Tolstým, co tedy, máme dělat? Dětem ovšem nepatří do rukou literární škvár nebo nemají přihlížet filmům plným surovosti, i když tomu
tak v životě může být. Naopak starším lidem nebudeme zazlívat zálibu v "zamilovaných" románech
(u dam) nebo v detektivkách či pikantních dobrodružstvích (u pánů). Ale jinak: Má-li psycholog mít poslední slovo, jeho jediným nebo aspoň hlavním slovem
by bylo: tolerance. Positivní postoj. Vybrat si ze všeho to dobré, co pomáhá nějakou situaci řešit nebo
aspoň přináší úlevu. Jinak dnešní literární o umělecká kritika je velmi subjektivní a žádnou všeobecnou
zákonitostí se nedá hájit.
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Priepastné výšiny

ZLOBÍ

(Pokračovanie zo str. 4)

(Ceny jsou včetně poštoVBélio)
Jaroslav Strnad: Job $ 6.20
Jan Procházka: Ucho $ 5.50.
P . Eisner: Sonety kněžně $ 5.90
J. Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí $ 5.70
L. Grosman: Hlavou proti zdi $. 6.20
Olga Valeská: Vůně našich strání $ 2.50
Hlasy z domova (Index) $ 4.P . Pašek: Odsuďte je k životu. (Svědectví gen.
V. Přikryla) $ 6.50

Priepastné výšiny — zmes dialogu, science fiction,
vedeckého traktátu, štúdie, podobenstva, parodovaných úvodníkov, atď. — su a j kritikou čistého totalitarizmu. A j obhajoba alebo oficiálně zdóvodnenie
ibanizmu, yýchodiskovej formy socizmu, je nakoniec
satirou. Život v krajině víťazného socizmu je iba paródiou normálnej l'udskej existencie. Dokonca a j odporcovia režimu sú jeho výplódmi; sú ním podmieňovaní. Často sú to bývalí potenciální alebo naozajstní akademici, donášači, vědci. . . atď. Spolupracovník
— teda prívrženec režimu — na otázku Neurastenika
o ópozícii odpovédá:

O. Ulč: Náš člověk v Indii a na Ceyloně $ 4.80
A. Mándlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.Vynálezy B. Štěpána $ 3.90
Z. Mlynář: Čs. pokus o reformu 1968 $ 4.50
M. Klánský: Vyhnanství $ 4.80
A. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.J. Schneider: Rozepnuté dny (Edice AKT) % 4.-

Opozícia to je maličkost', nezasluhujúca si pozornost'. A kto si zasluhuje pozornost'? — spýtal sa
Neurastenik. Ti, ktorí stoj a nad a mimo, — povedal
Spolupracovník. Nezávislí. Sú to cudzie telieska v
našej spoločnosti. Je leh málo, ale sú nebezpeční,
lebo sú suverénní. Jeden taký nezávislý nám mdže
spůsobiť ovel'a viac starostí ako opozičná strana s
míliónom členov.
Priepastné výšiny sú napísané takýmto nezávislým.
Koniec knihy nie je optimistický. Jedného dňa vychádza v Ibansku zákon, ktorý občanom dovol'uje
přihlásit' sa dobrovol'ne na smrť. Nikoho nenútia,
ale hlášia sa všetci. A j Táraj — posledný opozičník.
Nemá ešte vek potřebný na odchod do dochodku,
musí rátať s tým, že bude musieť čakať. Má však
šťastie:

Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.89
Z. ^ l i v a r o v á : Nebe, peklo, r á j $ 4.W
Z. Salivarová: Honzlová $ 4.50
Zborník Slovenského nár. povstanla $ 10.81
Á . L e v y : Pražské peřeje $ 4 . E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
0 . Ulč: Malá doznání okresního soudce $1 4.20
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) $ 2.91
K . Peckař Pasáž $ 4.20
Masarykova abeceda (uspoř. J. Dresler) $ 5.1$
N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ §.20
N. Mandelštamová: Konec naděje: $ 4.SI
1. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.J. Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
Pediruhodná dobrodružství Váni Choaotanova (SA
tira. Sovětský samizdat) $ 4.2$
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
P . Eisner: Čeština poklepem a posle aha« $ 6.98
J. Kozák: Wíthout a Shot being Fired $ 1J0
V. Fisehl: Kuropění $ 5.Franz Kafka: Proces $ 5.Duerrenmatt: Soudce a jaho kat $ 4.§t
Kristofori (kresby) $ 6.80
Ferd. Peroutka: Budování státu 1. s v a w k $ SJO
K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4-96
Jack London: Bílý tesák $ 4.60
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básaí) $ S M
Bři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.30
P . Pašek: Tokio volá Honolulu $ 5.J. Drábek: A co Václav? $ 4.S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.79
O. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
Z. Němeček: Ďábel mluví španělsky $ 4.80
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska LapáJka se
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věSra
$ 3.90
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty
o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.2®
M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
Tři sbírky básní (J. Lederer, F. .
V
i Čeperková) $ 5.30
J. škvorecký: Prima sezóna $ 4.J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.J. škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4
J. škvorecký: Zbabělci $ 3.90
J. Škvorecký: Lvíče $ 3.90
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.M
J. škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.49
J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ t

Kto vám dal doporučenie do krematória, keď ešte
nemáte vek potřebný na odchod do důchodku? — spýtal sa pohřebný úradník. V takýchto prípadoch musla byť zvláštně d6vody: nevyliečiteťná choroba, áno,
— povedal T á r a j , — trpím na nevyliečitel'nú nudu.
Ach ták, — povedal úradník, — to je iné.
Cestou na dobrovol'nú smrť sa Táraj pokúša o bilanciu.
Viem iba jedno. Základom náozajstného 1'udského
bytia je pravda. Pravda o sebe, pravda o iných. Ne1'útostná pravda. Boj za ňu a proti nej je najhlbším
a najzúrlvejšim bojom v spoločnosti. Stupeň rozvoja
spoločnosti, čo sa 1'udskosti týka, sa bude merať
stupňom pravdivosti, ktorý spoiočnosť dopustí. Jé to
začiatočné a primitivné hl'adisko. Keď l'udia dosiahnu minimálny stupeň pravdivosti, stanovia iné kritéria. Ale všetko sa začína z toho.
Posledně myšlienky jednej z postáv Priepastných
výšin. Nad vchodom do krematoria si T á r a j ešte
prečítal citát: "Pamataj, že nikto ť a k tomu nenúti."

Ha. ha, ha. ha {Kreslený humor — l i t . k l i * švédsko) $ 4.28
J. Danios: Zrod Satanova atomu — 3 dny — ani-!
žeoá. celková cena $ 8.23
;
XjTjfenfir Pais Oaiiascek
dovoíew*:
1
£ 1 J . K r a m a ř Jedenáctý obrod S ».K- J. Sa ÁtUB: SBiÉsá bratfe- $ 5-<
K- J . iCitaiua: DrsWi' bouře % S-K o ň l f S f i - S i É i k : N a vissbč kůži $ 4-29
' G . Laríb: X e f t ě i a peaces děfm: $ 3-7»
L . Grosanaaa: X e i ú t g $ 3-31
Nový zákon (piei. D r . O. Petrů) t 3M
V . Jarořiciá: T f i liaié Tlasv děda Vševěda $ I N !
M o t á i y z EJHTOÍ S i 2 8
J . J . Síaněk: P o b x s í a ď * « J 0
J. Hendry ková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J. Sdzoeider: Salóoek dočasně uzavřen $ 4.2«
M . Racek: Z d e o á pastelka $ 4-5Q

|
\
'

Třehaský: Povídky kaiištejoského havrana $ 3.70'
české pohidky $ 7.'
Pro Vaše anglické přátele:
J. A . Comenius: The Labyrinth of the World and;
the Paradise of the Heart (Labyrint světa a r á j ,
srdce) $ 4.'
J. škvorecký: The Mournful Demeanour of Lieut- \
nant Borůvka (překlad Konec Poručíka Borůvky) 1
$ 7.90
Z. Salivarová: Summer in Prague (Hanzlová) $ 8.90
J. Drábek: Whatever Happened to Wenceslas? ( A
co Václav?) í 8.99
J. Kolasky: Look Comrade — The
laughing . . . (satira, humor) % 2.50
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Capifol House, 113 Swanson St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme- česky a slovensky
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným, i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,,
ale v sobotu je zavřena.

Nevedel, že nad východom z komory boli vykřesané
šlová z poslédného bodu inštrukcie o smrti: " P r i odchode si nezabudni vziať urnu s popolom." Posledně
dve vety knihy znejú:
Nebclo ho. A nastal koniec všeikému.
Takto sa končí Zinovjevova reportáž, správa o reálnom socializme. Takto sa končí kniha ruského filozóf a o spoločnosti, ktorá mala b y ť stelesnením šťastných zajtrajškov a z ktorej veje, povedané autorovými slovami, obrovský nepochopitelný smútok.
M. P .

Ze zákulisí sportu v komunistickém státě

Gabi to neměla lehké
Před nedávnem se na západě usadil 27letý bývaíý
fotbalista Karl Marx-Stadtu a pozdější trenér mužstva
Motoru'Plauen (Plavno) Harry Pfeil, který nyní zveřejnil celou řadu příhod ze zákulisí východoněmeckého sportu, které jsou typické pro většinu východoevropských komunistických zemí. Jednou z nejzajímavějších je bezpochyby "případ krasobruslařské princezny" Gabi Seyfertové, který přetiskneme ve zkratce
Když se do tábora předních východoněmeckých sportovních funkcionářů doneslo, že se Gabi Seyfertová
na mezinárodních podnicích příliš stýká s Rakušanem Emmeríehem Danzerem a že by prý mohla jednoho krásného dne zůstat na kapitalistickém západě,
byl pro ni úředními místy vyhledán co by ženich
Eberbard Ruedíger z tanečního páru klubu SC Karl
Marx-Stadt. člověk věrný straně, který se také do
Gabí zamiloval. Východoněmecký stát v tu dobu vystavil Seyfertové v Kuechwáldu vilu za půl miliónu
marek a luxusně jí vybavil, což zavdávalo mnohdy
příčiny ke kritikám "východoněmeckého amatérského sportu". Východoněmecký režim prostě dělal vše,
jen aby Gabi udržel ve svých vodách.
Gabi Seyfertová i nadále na mezinárodní scéně vítězila a vracela se vždy domů. Její soukromý život
vsak strana akceptovat nechtěla a proto se také začal viklat trenérský stolec její matky. Ke všemu se
Gabí Seyfertová na sklonku krasobruslařské kariéry
zamilovala do syna jednoho drážďanského profesora,
o kterém bylo všeobecně známo, že je všechno jiné,
jen ne přítel strany a vlády. A s ním také chtěla
Gabi Seyfertová v létě 1971 ilegálně opustit Východní Německo. Oba byli vybaveni falešnými pasy, pohraniční stráž v Eisenachu ji však poznala a oba
dva zadržela. Nyní bylo otázkou, co komunistické
úřady udělají. Se synkem profesora z Drážďan to
bylo snadné, jasné: dostal 5 let vězení, — ale co dělat
s nejlepší světovou krasobruslařkou, kterou kdekdo
zná? Navíc se věrný syn partaje Eberhard Ruediger,
když se o tom dozvěděl, pokusil o sebevraždu.
Co dělat? Komunističtí potentáti museli ve svém
vlastním zájmu vyřešit celou záležitost šalamounsky.
Po několika dnech Gabi Seyfertovou z vězení propustili s tím, že sama dospěla k názoru, že už by bylo
načase, aby sekala latinu a vrátila se zpět k Ruedigerovi, za kterého se později provdala. Její matka i
stát byly šťastny.
R. 1973 bylo pak veřejnosti sděleno, že Gabi Seyfertová vykulírovala už všechna svá zranění a stává se
trenérkou mladých krasobruslařských nadějí v klubu
SC Karl Marx-Stadt. A tou trenérkou je tam dodnes.
"Zcela dobrovolně" se prý stala po několika špatných
staretech přece jen "dobrou" občankou "Německé demokratické republiky". Mezitím už se Gabi Seyfertová stala i matkou — a rozvedla se.
K. J.
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PROHLÁŠENÍ 50 A M E R I C K Ý C H KONGRESNÍKŮ
Členka domu reprezentantů Milicent Fenwick ze
státu New Jersey, která je se svým komitétem pověřena, aby sledovala plnění helsinské dohody, poslala
státnímu sekretáři Cyrus R. Vancemu dopis, v kterém mu vyslovila zadostiučinění, že vystoupil na obranu lidských práv v Československu a Sovětském svazu. K dopisu se připojilo 49 dalších kongresníků.
V dopise se praví, že "československé prohlášení
bylo prvním případem, kdy Státní Department veřejně obvinil cizí vládu, že nedodržuje helsinskou dohodu . . . Tímto jasným prohlášením rozptýlíte mínění
některých vlád, že náš zájem o lidské svobody je
přechodný. Vyzýváme Státní Department, aby pokračoval v úsilí plnit sliby, které president vyjádřil ve své inaugurační řeči, že bude podporovat
rozvoj lidských práv na celém světě."
(RSč)
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BESEDA, čs. kulturní a svépomocný kluk v Melbourne
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

.— čs. alegorický vůz v průvodu na karnevalu MOOMBA -měl velký úspěch. Námět alegorické výzdoby byl
vzat z pohádky o Popelce: Na velkém nákladním
Rudolfa Zapletala nar. 19. 9. 1928 v Tlumačově' ha autě-byl královský zámek, na vlečném voze čtyři
Moravě (neb kdo by o něm něco věděl) — zpráva živé obrazy, kde děti v národních krojích předváděly
od matky. Pro Štefana Vaňka má zajímavou zprávu jednotlivé scény z pohádky a na konci byla zobrazena
B. H. Batchelor, N: T.
svatba prince a Popelky na hradním nádvoří, při
níž vyhrávala hudba Edy Zlatého. Alegorický vůz se
těšil velké pozornosti diváků i televizních komentátoČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ V Y S Í L Á N Í
rů. Organizátor čs. vozu děkuje všem, kteří se přiV MELBOURNK
činili o úspěch: pomocníkům při úpravě vozu, dětem
i dospělým, kteří se zúčastnili v krojích, členům taABC — 3ZZ ACCESS RADiO
1220 KHz
neční skupiny, hudebníkům atd.
Pravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.30
hodin večer. Program se opakuje vždy následující — BESEDA připravuje autobusový výlet na Mount
Macedon s piknikem na Hanging Rock v neděli 17.
pondělí v 10 hodin dopoledne.
27. a 28. 3.: Zůstaňte s námi na chviličku — dechovka dubna 1977. Odjezd v 8 hodin ráno od č. 2 Napier
St., Fitzroy (roh Victoria Pde.), návrat v 6 hod. veKarla Vlacha aj.
čer. Jízdné $ 5.-.
3. a 4. 4.: Pokračování rozhovoru s Janem HamSCHÓDZA Z H R O M A Ž D E N I A EURÓPSKYCH
—
Český program na stanici 3 CR 840 KHz: ve čtvrmerem o džezu a o těch čs. džezových
U J A R M E N Ý C H NÁRODOV (ACEN)
instrumentalistech, kteří se proslavili v tek 24. 3. v 8.30 hod. večer trampské písně Jardy
Dňa 3. marca zasedal generálny výbor ZhromaždeMotla. 7. 4. úryvky z méně známých děl českých sklaUSA.
datelů.
nia európskych ujařmených národov (ACEN) v jeho
miestnostech v New Yorku. Zasedania sa zúčastnil
— Informace: Beseda. 2 Junction St., Preston, Víc.
ako československý delegát za Radu slobodného Čes3072, tel. 480-2737.
DO A U S T R Á L I E A B L Í Z K É H O OKOLÍ I
koslovenska Dr. Martin Kvetko.
Všem konšelům, spolkům a lidu obecnému na
Předseda Korbonski referoval o svojich návštěvách
vědomost se dává, že v Richmondu
na State Departmentu a v kongrese a zmienil sa o
T Central Club Hotelu je podáváno
ČESKÉ OCHOTNICKÉ D I V A D L O V M E L B O U R N E
novom trende v americkej zahraničnej politike, kto|
DOMACI K R M Ě
rej výraznou súčasťou sá stává obrana 1'udských práv
koná řádnou valnou hromadu ve čtvrtek 24. března
v poledne denně mimo neděle,
všade vo svete. Zdóraznil, že postoj prezidenta Car1977 v 8 hodin večer v Baragově dvoraně, a'Beckett
po klekání ve středu, ve čtvrtek, Y pátek a v sobotu
tera a jeho vlády v otázke porušovania 1'udských práv
St., Kew. Na pořadu je zhodnocení činnosti v minuv Sovietskom zváze a československu je nad očekáVečeřadlo až pro 200 duší.
lém období, volba nového výboru a volné návrhy.
váme priaznivý a že ide len o to, aby tento záujom
Hosté jsou srdečně vítáni.
Výbor ČOD
Za vaši spokojenost ručí
bol trvalý.
Svobodný Pán, pan
Dr. Kvetko zoznámil přítomných o situácii v česZ D E N Ě K ŽIŽKA Kačický z Kačice
SOKOL M E L B O U R N E
koslovensku, ako sa vytvořila po zverejnení Charty
se sídlem v
77. Zdóraznil tiež, že Charta je prvou příležitost'ou
K účasti na slavnostním otevření Sokolského náC E N T R A L CLUB H O T E L U
k vytvóreníu a prejaveniu verejnej solidarity všetkých
rodního dómu v Sydney se dosud závazně přihlásilo
Swan Street, Richmond
zotročených národov vo východnej Európe. Navrhol,
na 60 bratří a sester. Odjede tam též 12členné voaby ACEN túto skutečnost vyzdvihol a upozornil na
lejbalové družstvo a 16čle-nná taneční skupina. Vyňu západnú veřejnost'. Má sa tak stať v novom mezýváme všechny bratry a sestry, aby se ihned po
morande, ktoré připravuje ACEN pre americké vládpříletu nebo příjezdu do Sydney v sobotu dopoledne
Krajanská odborná firma
ne kruhy.
dostavili do budovy sokolovny ve Foréstville. Další
Generálny komitét rokoval aj o prípravách na konzájemci o cestu do Sydney se mohou informovat u
ferenciu v Belehrade a o tom, aby tohoročný týždeň
br. Gráfa — tel. 842-2230, neba Šetka — tel. 857-6301.
litografické tiskařské desky
&
ujařmených národov v tretom týždni júla vyzněl mo-K hutné a dóstojne. Za tým účelom má delegácia
"Instant printing"
ACEN-u navštívit' State Department a kongres v dru267 Barkly St., St. Kllda, Vic.
hej polovičke mája.
(RSč)
Z P R Á V Y S. K. SLAVIA M E L B O U R N E
Telefon 94-1545, po hod. 527-8441
SLAVIA — A L E X A N D E R 1 : 1 ( 1 : 0 )

J.G. NOVIS-LITHO

i

LETOVISKO

" Š U M A V A "

Locke's Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 10. dubna 1977
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo

—

pití

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

ČESKÉ A SLOVENSKÉ K N I H Y
Komenský: Dvojí poselství $ 1.60, Richter: Karta
go i 3.90, Heckel: Krásy československa $ 7.80
Plicka: československo $ 10.30, Jirásek: Vojenské]
povídky $ 3.20, Filosofská historie $ 2.20, Z nedávná $ 2.20, Staré pověsti české (výbor), brož.
Í 1.30, Čtvrtek: Vánoční pohádka $ 2.20, Pohádková muzika $ 2.70, Zpívající ptáci $ 1.30, Petiška:
Staré báje a pověsti $ 4.30, Baar: Paní komisařka $ 2.80, Toman: Po nás potopa $ 4.20, Bass:
Divoký život $ 2.00, Erhart: Jižní Čechy $ 7.30,
K. Čapek: Povídejme si děti $ 1.80, Čapek-Chod:
Kašpar Lén $ 1.80, Rais: Zapadlí vlastenci $
4.90, Syrovátka: Bájky $ 2.40, Neruda: Česká společnost $ 3.10, Bezruč: Slezské písně $ 1.90, Čech:
Výlety $, 2.40, Stašek: O ševci Matoušovi $ 2.40.
Klostermann: Ze světa lesních samot $ 2.10.
K ceně laskavě připočtěte poštovné. Uveďte
náhradní knihu pro případ, že by byla některá
vyprodána (jinak r tom případě obnos yrátíme).

g S a ^ ^ ^ S S s ^ i
I R f f l ^ ^ '

gosíemtte

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

MOTtL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

Box 1188 R., GPO Melb.urne, 3N1

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 72S-1298

V přátelském zápase proti mužstvu nově utvořené
Australské národní ligy podala Siavia na svém hřišti
na stadiónu výstaviště v Ascot Vale vynikající výkon zvláště v prvním poločase. Vedení se ujala v
25. minutě, kdy C. Gilder prudkou ranou skóroval. V
60.. minutě vyrovnal Buljevič z trestného kopu. Obé
mužstva měla v závěru zápasu příležitost k brankám, které však nevyužila. Celkově byla Slavia lepším mužstvem a zasloužila si vyhrát.
SLAVIA — W I L H E L M I N A 3 : 2 (0 : 1)
Ve 4. kole letního turnaje o pohár Ampolu podalo
mužstvo Slavie velmi dobrý výkon a to především
po změně stran, kdy nastoupilo o 10 hráčích (kapitán'
J. Symington byl vyloučen pro kritiku soduce). Od
počátku zápasu měla Slavia převahu v poli, ale nedařilo se vyjádřit ji brankami. Naopak, v 16. minutě odrazil slavistický obránce míč k noze protivníka, který ho umístil ve slavistické síti. Po změně
stran podalo oslabené mužstvo červenobílých ještě
zlepšený výkon, zrychlilo tempo hry a už v 49. minutě J. Habbin vyrovnal na 1 : 1, 4 minuty později
týž hráč vstřelil druhou branku a 3 minuty po něm
dal 0'Halloran třetí gól. 19 minut před koncem zápasu snížila Wilhelmina skóre na 3 : 2 .

V posledním rozehrávacím kole letního turnaje o
pohár Ampolu hraje Slavia ve středu 23. března
v 7.30 hodin večer na stadiónu v Olympic Parku
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
proti mužstvu Ajax Green
Gully. Tento zápas rozhodne o účasti v semifinálových zápasech. Výhra je-li
Slavia, postoupí do semifinále poháru a bude hrát
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
v sobotu 26. března večer
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
na Olympic Parku.
V. F.

R. C: Ruglcr & Associates

sport
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FENOMENÁLNÍ

Karel

Janovský

Historické novinky v lehké atletice
V těchto dnech, kdy se celá řada evropských lehkých atletů připravuje na halové přebory ve španělském San Sebastianu, vyrukovali už lehčí atleti a atletky v Austrálii a dokonce i vnejteplejších oblastech USA k poolympijské sezóně pod šírým nebem, která bude obdobím přímo historickým. Od letošní
sezóny — vlastně už od 1. ledna letošního roku— uznává totiž Mezinárodní lehkoatletická federace IAAF na
krátkých tratích už jen ty světové rekordy, které byly naměřeny elektronicky, navíc ze seznamu světových rekordů mizí — až na klasickou m í K — všech nv světové rekordv vardové a mílařské vzdálenosti.
Az dosud platily na krátkých tratích světové rekordy měřené jak ručně tak i elektronicky. Každému
však, kdo se jen trochu zajímal o tóbfeoa atletiku,
muselo být jasné, že už je nejvyšší čas, aby s tímtc
zmatkem bylo skoncováno. Co však ío znamená v
praxi?
Touto úpravou mizí se seznamu světových rekordů
čas 9,9 vt., kterého dosáhla na 10® m rrtá žada sprintérů, navíc pozbývá platností í světový rekord olympijského přeborníka na 110 m přek. Francouze Gay Drota, kterému ručně stopli rovných 13 vteřin.
Z buletinu vydaného v misulých -dšáscii. U e o n á n á B
lehkoatletickou federací vysvítá, že nefUati sum světový rekord olympijského vítěze J a m a í ř m a Dona
Quarriho 19,81 vt. na 200 m. vytvořený na Panaiaerických sportovních hrách v r. 1971 v feofamWjském.
Cali, přestože byl naměřen tíeteonieky. Technická
komise IAAF totiž zjistila, že v měrícžcJi přístrojích
je malá chybička — rozdíl pět setin vteřiny — a s
tou nebylo tehdy v Calí počítána. Jamaican Quarri
tedy běžel nikoli 19,81 vt.. ale 19.86 rt.. kdežto Američanu Tommi Smithovi stopli na OH r. 1968 v Me
DVAASEDMDESATÀ O B Ě Ť G R A N D P R I X
Na okruhu Kyalaím poblíže JoaanDesbartai se jely
první březnovou sobotu automobilové závody Velké
ceny Jižní Afriky, které byly třetí jízdou mistrovství
světa formule I pro rok 1977. Jejich vítězem se stal
exmistr světa Rakušan Níki Lauda na Ferrari před
domácím jezdcem Jody Scheckertem na Wolfu a
Francouzem Patríckem Depaillerem startujícím na
Tyrrellu. Teprve čtvrtý v cíli byl obhájce světového
prvenství James Hunt z V. Británie, 5. místo patřilo
západoněmeckému
závodníkovi Jochenu Massovi
(McLaren) a 6. Irčanu Johnu Matsonovi (Brabham).
Sportovní výkony jezdců však v Kyalami zastínila
havárie 271etého Toma Pryce z Walesu, který ve 23.
ze 79 kol ztratil kontrolu nad svým vozem Shadow,
havaroval, a na místě byl mrtev (stejně jako jeden
z domácích hasičů, který běžel přes dráhu pomoci
při nehodě). Tom Pryce, který byl označován za jednoho z největších atomobilových talentů, je tak po
druhé světové válce už 72. obětí atomobilových Velkých cen.

Fotbalová liga
V posledních dvou kolech (18. a 19.) 1. čs. fotbalové ligy byli v nejlepší formě žilinští fotbalisté, kteří získali 3 ze 4 možných bodů v boji s aspiranty
na titul mistra republiky: doma porazili pražskou
Duklu 3 : 1 a v Praze hráli se Slavii 1 : 1 . Pražští
vojáci zůstávají i nadále v čele soutěže, mají tříbodový náskok před Slavií. — Do "ligové propasti" pomalu padá mužstvo VSS Košic, úplný "antifotbal"
hraje momentálně Spartak Trnava, naopak výkony
nováčka Frýdku-Místku se lepší.
18. kolo: Sparta Praha — Teplice 3 : 1, Škoda
Plzeň — Slavia Praha 2 : 2 , Slovan Bratislava —
Zbrojovka Brno 2 : 0 ,
Spartak Trnava — Trenčín
2 : 2, Žilina — Dukla Praha 3 : 1, Frýdek-Místek —
Lokomotiva Košice 4 : 1 , VSS Košice — Inter Bratislava 1 : 2 a Bohemians — Baník Ostrava 0 : 0.
19. kolo: Frýdek-Místek — Bohemians 2 : 2, Lok.
Košice — Slovan Bratislava 2 :1, Zbrojovka Brno
— Plzeň 2 : 0, Slavia — Žilina 1 : 1, Dukla — Sparta
4 : 1, Teplice — Trnava 5 : 0, Trenčín — VSS Košice 2 : 0 a Inter Bratislava — Baník Ostrava 1 : 0.
Tabulka po 19. kole: 1. Dukla 29 bodů, 2. Slavia
26 b., 3. Inter, 4. Trenčín (po 23 b.), 5. Brno 22 b „
6. Ostrava 20 b., 7. Žilina, 8. Teplice, 9. Slovan,
10. Bohemians, 11. Sparta (po 19 b.), 12. Lok. Kočice 17 b „ 13. Plzeň 16 b., 14. Trnava 14 b„ 15. Frýdek-Místek 12 b., 16. VSS Košice 7 bodů.

xico-City i s handicapem 5 setin vteřiny 19,83 vt., a
tudíž Tommi Smith zůstává světovým rekordmanem.
Tímto způsobem byly upraveny i světové rekordy na
100 m a 400 m hladkých. V praxi to znamená, že světovým rekordmanem na stovku je časem 9,95 vt.
Američan Jim Hines a na 400 m hladkých platí čas
Američana Evanse-— rovněž z r. 1968 — 43,86 vt.
Zachovány i při této nové úpravě zůstávají dva světové rekordy: čas Američana Mošese 47,64 vt., kterým loni v Montrealu vyhrál "finálový běh na 400 m
překážek, a pak čas americké sprintérské štafety
na 4 x 100 m 38.19 vt., dosažený na OH r 1972 v
Mnichově.
SENZAČNÍ V Ý K O N JAPONCE SANA
Nikde ze staronových nebo nových mistrů světa,
ale Zlletý japonský student Mi noru Sano byl senzací
krasebroslařsfcého mistrovství světa v Tokiu, Přímo
fantastickou volnou jízdou zastínil oba dva své přemožitele: Rusa Kovaljova i Hoffmanna z V. Německa. Skoda, že Sano byl v povinných cvicích jen průměrem, zasluhoval by více-než bronz.
Absolutními mistry světa se v Tokiu stali reprezentanti SSSR, kteří získali 3 ze 4 možných zlatých medailí. V soutěli mužů stál na nejvyšších stupních vitém Vladimír Kovaljov před evropským mistrem letošní sezóny Jánem Hoffmannem z V . Německa a
Japoncem Sanem, soutěž sportovních dvojic vyhráli
už podeváté Rodninová — Zajcev a v tanci na ledě
dominovala sovětská dvojice Mojzejevová — Miněnkov (před britským párem Thomson — Maxwell).
Jedinou krasobruslařskou mistryní světa se stala
161etá Američanka Linda Fratianneová, která měla
nejlepší volnou jízdu. Mistryně Evropy východní Němka Annett Pótzschová získala stříbro a západní Němka Dagmar Lurzová nečekaně bronz.
Čs. reprezentanti startovali na mistrovství světa v
Tokiu pouze v soutěžích dvojic: sourozenci Spieglovi
obsadili 6. místo a v soutěžích tanečních párů byli
Řeháková s Drastichem osmí.
Nečekaný vitěz turnaje "Top 12"
M I L A N ORLOWSKÍ
V jugoslávském Sarajevu probíhal v záverecnych
únorových dnech kontrolní turnaj nejlepších dvanácti
stolních tenistů Evropy, jehož naprosto nečekaným vítězem se stal exmistr Evropy Čechoslovák Milan
Orlowski. I v Sarajevu na turnaji "Top 12" měl
slabší úvod, pak se však rozehrál k velkému výkonu,
aby nakonec soutěž vyhrál a odsunul favority na další
místa. Tak trochu mu k prvenství dopomohla skutečnost, že se jeden z favoritů švéd Kjell Johansson (se
kterým měl Orlowski hrát v závěrečný den turnaje)
předčasně zranil a ze soutěže odstoupil. Ale i tak je
to velký úspěch Milana Orlowského, který měl v posledních měsících velké výkonnostní výkyvy. Celkem
slušně v Sarajevu obstála i nejlepší čs. stolní tenistka,
exmistryně Evropy Ilona Uhlíková-Vpštová, která obsadila velmi čestné třetí místo.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně,
ftídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon 42-5980.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRALH $ II.-,
DO ZAMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 1B.-,
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, neh^
ekvivalent, v

jiné

měně. — Výši

leteckého

příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

RYCHLOBRUSLAŘ

Dovedete si představit lehkého atleta-běžce, který
by vyorával na vrcnolnych světových podnicích jak
sprintérské závody tak i vytrvaleoké běhy a v jedné
osobě t>y byl někým mezi řekneme sprintérem Borzovem a fmským běžeckým vytrvalcem Lasse Virenem?
Takového atleta královna sportu nemá a nemají ho
ani jiná sportovní odvětví, až na výjimku — rychlobruslení. Tím fenoménem je 18 let a osm měsíců "star ý " americký student z Madison ve státě Wisconsín
Eric Heiden, který v rozpětí 15 dnů ( ! ) získal všechny 3 možné tituly mistra světa, když vyhrál zlatou
medaili na světovém šampionátu v rychlobruslařském
čtyřboji — tedy v disciplinách od 500 m do 10.000 m,
— o týden později získal stejný titul i v soutěži juniorů a. minulý týden k tomu ke všemu připojil i
světové prvenství, v rychlobruslařském sprintu. A to
jsou výkony, s kterými se nemůže pochubit ani jed,en
z mistrů "dlouhých nožů" v rychlobruslařské historii.
"Eric Heiden je schopen se pokusit o světový rekord
třeba na písku", žertem o nové hvězdě Heidenovi prohlásil světový rekordman Holanďan Hans van Heiden, a dvojnásobný přeborník Dr. Erhard Keller z
NSR k tomu dodal: '"Už před rokem jsme v soubojích s Erikem Heidenem pocítili, že máme co činit
s největším rychlobruslařským talentem". Ano, 74 kg
vážící a 1,84 m vysoký Eric Heiden letos ve dvou
týdnech degradoval na světových šampionátech v holandském Heerenveenu, v bavorském Inzellu a znovu v holandském Alkmaaru všechny ty rychlobruslařské "hrdiny" olympijského roku 1976, a ť už přijeli
na start, z Holandska, Norska či SSSR.

Ve zkratce

— Obhájci-čs. hokejového mistrovského titulu SONP
Kladnu se v úterý 8. března podařilo konečně vyrovnat sedmibodový náskok jihlavské Dukly: oba týmy
mají po 36. kole stejný počet 57 bodů, Kladno dokonce, lepší skóre, a to znamenalo vedení v tabulce. Kladno sice v tomto kole hrálo na kluzišti TJ Gottwaldov 2 : 2, jihlavská Dukla však prohrála naprosto nečekaně vysoko v Litvínově 3 : 6 .
— Na mistrovství Evropy lyžařských juniorů alpských disciplin v jugoslávské Kranjske Gore patřili
reprezentanti ČSR k nejúspěšnějším, když získali
jednu zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Obří slalom vyhrála Jana šoltýsová před Olgou
Charvátovou a ve speciálním slalomu se dělila Jana
Zemanová s Italkou Ziniovou o třetí místo. (Soutěž,
vyhrála Italka Wanda Bielerová před západní Němkou M. Zechmeistrovou.)
— Potřetí za sebou se stal sovětský reprezentant
Sergej Tarabanko v bavorském Inzellu mistrem světa
plochodrážních závodníků na ledě. Čechoslovák Zdeněk Kudrna obsadil za Tabarenkem a Švédem Samuelssonem třetí místo a získal "bronz".
— Olympijská přebornice ve skoku vysokém, 241etá
východní Němka Rosemarie Ackermannová vytvořila
na halových přeborech V. Německa ve východním
Berlíně nový světový halový rekord, když zdolala
1,95 m. Její světový rekord na závodech pod širým
nebem je 1,96 m.
— Martina Navrátilová vyhrála v Detroitu už čtvrtý
turnaj-dámské dvouhry, když ve finále porazila znovu britskou tenistku Sue Barkerovou ve dvou sadách
6 : 4 a 6 : 4 a je první ženou, která letos vydělala
přes 100.000 dolarů.
— Američtí lehcí atleti vyhráli v Torontu mezistátní
trojutkání v hale, když porazili suverénně nejen domácí Kanaďany 181 : 97, ale i družstvo SSSR
159 : 120 b.
SVĚTOVÁ T R O F E J

LYŽAŘŮ:

MORERODOVA V Í T Ě Z K O U
V americkém středisku
zimních sportů Sun Valley
padlo rozhodnutí o tom,
kdo zasedne na trůn nejlepší světové lyžařky alpských disciplin uprázdněný dvojnásobnou olympijskou přebornicí Němkou
Rosi Mittermaierovou. Po
neúspěchu v Japonsku vyhrála zde Švýcarka LiseMarie Morerodová suverénně obří slalom před
Kanaďankou Kathy Kreinerovou, a němůže tak už
být bodově nikým předstižena. Má 294 bodů, 65bodový náskok před Raku-

šankou Annemarii Moserovou-Prollovou.
Téměř jistým vítězem
Světové trofeje mužů je
už obhájce tohoto světového prvenství švéd Ingem a r Stenmark, který v
Sun Valley obsadil ve speciálním slalomu za Američanem Philem Mahrem
druhé místo a v obřím
slalomu byl první. Má tak
239 bodů, 44bodový náskok
před Rakušanem Franzem
Klammérem. Čechoslovák
Miloslav Sochor byl- ve
speciálním slalomu 16. a v
obřím slalomu 13.

