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PROČ?
se vracíme ještě jednou k ohlášené soutěžní výstavě,
která proběhne na podzim v Galerii Krause v Pfäffikonu?
Z jednoduchého důvodu: umělci přijali loto rozhodnutí
s nadšením. I když se nikde nevyslovili, ve skrytu duše
záviděli spisovatelům a novinářům, kteří již podobné roční
hodnocení měli.

Cena Egona Hostovského za nejlepší lite
rární dílo roku byla udělena loni poprvé
a získal ji Jaroslav Vejvoda za knihu
"Tlující andělé,letící ryby."A Cena Karla
Havlíčka Borovského, určená za nejlepší
novinářskou práci, bude udělena letos
rovněž poprvé.
Dlouho jsme se rozhodovali, čí jméno ponese
tato každoroční soutěžní výstava. Uvazovali jsme
o Šímovi, o Kupkovi, ale také o Venuši
Krauseové, která stála u kolébky české galerie
v exilu. I když tato výstava bude vždy připomínat
její neúnavnou práci i její předčasný odchod,
rozhodli jsme se, že lato výstava ponese
jméno Václava Hollara, který nejenže žil v cizi
ně, ale vždy zůstal Cechem.
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právě Cena, spojená se jménem kreslíře
a grafika Václava Hollara. Většinu svého
života prodlel v exilu a - právě letos,
25. března uplynulo 300 let od smrti tohoto
uznávaného umělec. Státní knihovna
v Mnichově uspořádala k tomuto výročí
velkou výstavu o jeho životě a důle,
která skončila 22. dubna t.r.

Na straně 11
přinášíme
výňatek
z encyklopedie
če ského
umění
o Václavu
Holla rovi.

CO PŘIPRAVUJE

GALERIE i
KRAUSE?

Jeden z těch,
kteří- budou
na této
výstavě
zastoupeni:
sochař
E . Neizve stny

V Letních měsících bude naše galerie převážně zavřena.
To ovšem neznamená, že se na léto zastaví veškerá činnost.
Třipravujeme např. výstavu Jana K R 1STOFORIHO v Mni
chově a v Kolíně.
V Düsseldorfu byla ustavena odbočka Sociální pomoci a jako
svoji první akci chtějí členové připravit velkou výstavu
exilových umělců. Z prodeje obrazů by tak přišly potřebné
peníze do pokladny této organizace.
Hodně času také zabere příprava na soutěžní výstavu o
CENU
Václava H O L L A R A.
V úvodním Článku jsme vysvětlili, PROČ tato soutěžní
výstava a PROČ právě Václav Hollar. K tomu ještě několik
organisačních údajů:
Q+ VÝSTAVA bude zahájena v sobotu dne 17. září a potrvá
až do neděle 16. října 1977.
Q + KAŽDÝ ÚČAS TNÍK této soutěžní výstavy muže dodat
jeden až tři obrazy a o pořadí vystavených prací snolečně
s norotou budou rozhodovat i návštěvníci. V poslední den
výstavy, 16. října 1977 v 16 hod. budou pak vyhlášeny
výsledky.

0+ UMĚLEC, který se umístní na prvním místě dostane
diplom a tisíc Sfr na hotovosti. Navíc mu Galerie Krause
uspořádá v roce 1976 samostatnou výstavu všechny náklady
uhradí galerie
Q+ ZA DRUHÉ MÍSTO obdrží umělec diplom a bude mu dána
možnost zúčastnit se v roce 78 skupinové výstavy v jedné
samostatné výstavní místnosti , náklady rovněž převezme
Galerie Krause.- .

UMĚLCI, kteří mají zájem o účast mohou se ještě přihlásit do
konce června. Až dosud jsou přihlášeni: z Německa prof. Liška,
K uče ra Jaroslav, Jetel, Křižan,/. USA Maranová.z Holandska
Kučera Radek,z Norska Kristofori.z Francie Schovanec a Vitásek, jakož i bři. Jiránkové , z Rakouska Černý a ze Švýcarska
Krbálek, Roudnic ký, G ross , Dan ihelka , 11 ladký a Kylios.

Koncem října či začátkem listopadu se uskuteční jedna z výstav,
která zaujme jistě velikou pozornost. Úvodem je třeba připome
nout zprávu z tisku, která informovala o nepovolené výstavě
moderního umění v Moskvě. Západní veřejnost tehdy hlavně
popudilo, že sovětský režim zasáhnul proti této výstavě nási
lím - dokonce bylo použito i buldozeru. V té době jsme v naší
Galerii pořádali výstavu ve spolupráci s Amnesty International
a návštěvníci této výstavy podepisovali protest, který byl
odeslán sovětským zastupitelským úřadům. - Mezitím byl
organisátor této výstavy vypovězen z SSSR a náhoda tomu chtěla,
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že jsme se nejen sešli , ale hned domluvili, že právě
obrazy těchto umělců vystavíme v naší galerii.
A TAK BUDEME MOCI. NAŠIM NÁVŠTĚV NÍK.tlM
představit Oscara Rabihá,' Borise Svěšnikova^ Ernsta
Neizvestneho a další. Výstavu zahájí pan Glezer, organi
sátor.oné výstavy v Moskvě, který-nyní žije se svou naní
-u Paříže. Pozvali jsme i pana Bukovského a tak - po
Solženicynovi - by to byl další disident, s nímž bychom
mohli v přátelském kruhu pobescdovat. Tato výstava potrvá
do konce listopadu a hned nato naváže již tradiční
VÁNOČNÍ VÝSTAVA .která potrvá až do konce roku.
Mimo uvedené výstavy připravujeme letos i
KALENDÁŘ
K DESÁTÉMU VÝROČÍ OKUPACE.
Kalendář bude mít 13 barevných reprodukcí a bude stát
minimálně 20 SFr. Máme však zájem vydat kalendář ve
velkém nákladu a tím bychom mohli snížit cenu. Pomůžete
nám tím, že se již nyní přihlásíte jako zájemci a tím nám
umožníte lépe odhadnout výši nákladu. Přihlášky, které
dostaneme do konce července vyřídíme potom nejen
přednostně, ale i s velkou slevou..U těchto včasných
objednávek budeme účtovat po u z e SFr 15.--. Proto
Vás prosíme, abyste natištěnou objednávku vystřihli,
vyplnili a ihned poslali na naši adresu. Kalendář bude, mít
i německý a anglický text, takže si jej můžete objednat
i pro své nové přátelé. Nebyl by to výborný vánoční dárek?
Kalendář vyjde k 21. srpnu 1977 a bude prodáván do
konce ledna 1978.
Zveme

Vás

na

VERNISÁŽ
do MANNHEIMU - Nemecko,
kde v sobotu a ne děli 4 . - 5 • 6.77
v místnostech Veslařského klubu
/Ruderclub/ na
Rheinnfoinenade
budou vystavovat tito
umělci:
+++ D A V 1 D
+++ K R I S T E K
+++ K R I S T O F O R I
+++ L I Š K A
+ F+ Š E F L
+ + + KUČERA
44+ K Ř 1 Ž A N
+++ JETEL
+++KŘETELKA

Výstavu pořádá Galerie Krause
a k dostání bude i exilová litera
tura všech exilových naklada
telství.
PODOBNÁ VÝSTAVA v loňském
roce se těšila velkému zájmu kra
janů,na jejichž přání je pořádána
i letos.

REPREZENTAČNÍ
KALENDÁŘ K 10. VÝROČÍOKUPACE

objednávám

kusů

Jméno : . ..

Ulice : .. .

Místo :
Tel.
Dne :

Podpis:

Ve STADTHALLE NEUSS
u Diisseldorfu vystavují stejní
umělci jako v Mannheimu
•m ve dnech 8.-12. června 77.
VERNISÁŽ pro krajany
je 9- června v 15 hod.
Výstavu pořádá Sociální pomoc
v Diisseldorfu ve spolupráci
s Galerií Krause , Pfäffikon.
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Jak jsem narazil na Ludvíka Vaculíka
a kterak se ho dodnes zbavit nemůžu
Zdeněk Mlynář
Byly doby za vlády Antonína Novotného,
kdy mnozí u vrcholu mocenské pyramidy
nebyli proti tomu, aby se cosi rozumnějšího
postupně v Čechách rozmáhalo Jako mladý ,
adept politické kariéry jsem tehdy hájil ;
mvšlenku mírného pokroku v mezích zákona (
a věřil jsem, že by se pak snad pokrok porozvinnl i za tyto meze To chtělo ovšem pořá- 1
dek, žádné skopičiny A tehdy jsem poprvé j
narazil na Ludvika Vaculíka
Psal se rok 1966, bylo horko a Jiří Hendrvch jen tak v košili a ve svých památních
kšandách předsedal menši schůzi za velikým
stolem ve velké budově na nábřeží I’o jedné
straně stolu představitelé strany, po druhé
výběr z redakce Literárek Seděl jsem na
straně strany a na druhé straně seděl Ludvik
Vaculík Nemluvil moc, ale i z toho mála
jsem viděl, že vůbec nechápe, o co na straně
strany jde. On nebyl pro chytřejší politické
kalkulace, on jen pořád mlel svou lh> po
litiky se to vůbec nedalo zapasovat on to
však zřejmě ani nechtěl
Jenže k čemu je samorost na tržišti po
litiky, kde má mit všechno funkci, účel a
odhadnutelné chováni' Co s nim '• Bude s
ním potiž, bude — to bylo jasné za velikým
stolem.
i
Obrodné skopičiny přerůstaly hranice okre- 1
su Semily, Velké Prahy i malého Českoslo
venska. Bylo tedy vvsláno něco tanku a
vojska udělat pořádek Stul v budově na
nábřeží přestal být hlavním dělitkem, a tak
jsem se s Ludvíkem Vaculíkem ocitl na stejné
straně — na té. kam ty tanky mířily laufem
Psaly se první dny záři 1968, ráno ležím v
posteli po nějaké celonoční schůzi, kde se
řešilo, zda se dají střepv ještě posbírat a
nějak slepit, kdvž tu někd- zvoní Byl to
Ludvik Vaculík Bez velkélu stolu u postele,
se vedlo jednáni Ludvik Vaculík přinesl svůj
další příspěvek do politiky Viš - povídá. —
mně se tak nějak toho dvacátého v noci
zdálo, že snad opravdu přišli i kvůli mně
A tak jsem napsal takové prohlášeni, dej to
těm nejvyššim. jestli potřebuji, ať to uve
řejni. chci tim pomoct
Bohužel už ten papír nemám dal jsem ho
tehdy těm nejvyššim Bylo to prohlášeni ve
lice stručné a Ludvik Vaculík v něm ujišťoval,
že to nikdv nemyslel tak. abv na to muselo
jezdit tolik tanku, a že si váži toho, že ti
nejvyšši z roku 1968 i jemu vlastně rozuměli,
a on že ’ ujišluje svou podporou
Ale
s mm se samorostvm ' politice
tehdejších dnu- \ ždvt ti tehdx m-jwššíbv
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si pramalo pomohli u těch Ještě vx-šich ne
jalo, m papírem kde je černé na hilem. že ten
Vaculík je chváli a >>ni s nim vlastně táhnou,
špína kterou drži \ politu i tolik věci pohro
madě se vylila na telí čist v papír Ludvika
Vaculíka a í»vlo mu vzkázáno abv to upravil,
abv té jeho podpory tam tolik nebylo A tak
bohudík tohle prohlášeni nikdy nevyšlo
l’ak se u mis všechno znormalizovalo, já
nesedáni už za žádnými stolv na straně strany
a Ludvik ' aculik taky iie/asttipuje žádnou
redakci Zdalo bv se ledy ze už na něj ne
musím narážet Jenomže j se ho nikterak
nemůžu zbavit já ho willed.ivam
Někdv proto, že se mi taky zachce, aby
se špatná zpráva změnila v lepši Jindy
proto, že chci vědět něco o úloze morčat v
našem dnešním životě i o významu tohoto
života pro rozvoj morčat
A někdv zase
proto že mim oběma orgány St B udělají do
movní prohlídku tyž den a já si rád přečtu. co o tom Ludvik Vaculík píše panu Waldheimovi To pak čtu se zvláštní chuti protože
si při tom ještě představuji!, jak pan W aldheim za velikým stolem v budově u docela jiné řek\ takv vůbec nevi, co s tim samorostem z kotlinv mezi Dunajem a Alpami má
dělat
Vvhledávam Ludvika \ aeulika ted pravé
kvůli tomu, že je s.imorost Potrebujú právě
to co on m.i v mire vrchovaté i co plodilo
tv potíže a konflikty v dobách kdy jsem se
dával na jiné straně velkého stolu než on.
Nevím, jak dalece potřebuje Ludvík Vaculík
mě. ale já jeho potřebuju. Moc mě potěšilo,
když jsem viděl jeho podpis na petici, která
požaduje, aby mi u mis vvdali knižku o roce
1968, co jsem 'oni napsal Napadlo mě sice
hned, že mi to nevydají protože jak je tam
podepsán Ludvik Vaculík, nebude to nic po
liticky úspěšného Ale protože bv to jisto
jistě nevvdali ani bez toho, je přece jeli
hlavni to potěšeni
A ted se najednou dovídám, že Ludvíkovi
Vaculíkovi je padesát Na jedné straně jsem
rád, protože určitě ještě toho hodně napíše.
Ale na druhé straně se bojím. Co kdyby,
nedej bože, jsme se ještě oba dožili zase
nějakých sezvm za velkým stolem a zase by
šlo o politiku Ještě že oba z novin i rádia
vime že se nu takového nemůže nikdv stát.
pr<>tož.c u n.is je už všechno definitivní jak
t<- ]e
No a co kdvbv přece jenom"'
Snad bvcliom to už tak nezpaekali

Praha. 22 7 19/6

CHARTA 77
OHLAS NA CHARTU 77
je zaznamenáván stále z celého
světa. 1 naše exilové časopisy
a noviny se již nodrobně vznikem
a událostmi okolo Charty 77
zabývaly.My nroto se nrinojujeme nřevzatým článkem
z "Listů" , ,který má nrávě vztah
k tomu, kdo dal textu Charty 77
literární úroveň.
/ Cti na vedlejší straně/

JEDEN Z TĚCH ODVÁŽNÝCH,
kdo podensal Chartu 77•
Dr Trokop Drtina, bývalý mi
nistr snravedlnosti.
/Kresba :• Ak ad.malíř Hanuš Bohman/

Statečná žena
Mezi signatáři Charty 77 je také řada žen. Jednou
z nejznámějších je zpěvačka Marta Kubišová, která
se mimo toho, že podepsala Chartu, v nedávných
dnech také obrátila ke světové veřejnosti otevřeným
dopisem jenž, byl, bohužel jen zčásti, otištěn i v ame
rickém tisku.
Martu Kubišovou, jejíž bratr žije v Kanadě, zná
exilová veřejnost jako nejpoptilái nější českou
zpěvačku z let 1966-69. Třikrát (1966, I96R. 1969)
vyhrála nejvyšší čs. trofej udělovanou nikoli
rozhodnutím vlády, ale hlasováním posluchačů, pro
zpěváky populárních písní. Zlatého slavíka,
zastupovala Československo v soutěži Htrovize v
Monte Carlu 196? a hrála hlavní roli v proslulém
filmu režiséta Jana Němce (nyní v Hollywoodu)
Mučednici Lhkv (16 mm kopie je k dostáni od New
Cinema v 1 orontu) a v televizním hlínu téhož
režiséra Náhrdelník melancholie. Její sympatická
tvář a altový hlas s nezaměnitelně osobitým
témbrem se stala známou doslova celému národu,
když po Invazi natočila, na sjova J. A.
Komenského, píseň Motlitba pro Martu, která se
přes brzký zákaz stala nejznámějši písni roku 1969.
Stála ovšem také Martu její kariéru. Byla mezi
prvními umělci, jímž bylo zakázáno zpívat na
veřejnosti.
Žádost Jiřího Suchého, aby Marta směla zpívat
alespoň jako sboristka v Semaforu, byla řízně
zamítnuta a Suchý byl zbaven uměleckého vedení
divadla. Od té doby zpívala (a to jen zřídka)

Marta pouze v podzemí, na “nelegálních”
studentských schůzkách, a v nejužšim kruhu přátel.
Brzo po invazi stala se také terčem nechutné
kampaně tajné policie, která rozšiřovala
fotomontáž údajně dokazující, že Marta měla
milostný poměr s Alexandrem Dubčekom. Kampaň
však spustili ještě příliš brzo. Marta mohla ještě
žalovat hlavního šiřitele fotografii Hrabala z Pragokoncertu a Martin kolega Václav Neckář před
soudem prokázal, žc fotografie je padělek. Zpěvačce
to ovšem nepomohlo, spíše přiližilo.
Ve svém otevřeném dopise vyzývá Kubišová své
kolegy na Západě - z nichž mnozí jsou proslulí
odsuzováním kdejakých skutečných i domnělých
křivd, pokud k nim ovšem dochází mimo oblast
vlivu SSSR - aby se po «•tavili za CHARTU 77,
neboť svoboda a lidská práva jsou nedělitelná.
“Neztratila jsem ani svůj hlas, ani sympatie svého
publika," píše zpěvačka. "Přesto isrm byla nucena
opustit jeviště. Moje právo zpívat bylo brutálně
potlačeno, aniž jsem se čímkoli provinila.”
Jsme zvědavi, zda západní clektrofoničtí bardi,
jejichž hlavním problémem jsou drogy, pochopí
problém své kolegyně, nejlepší současné české
zpěvačky.

Převzato z "Nového domova" - Kanada
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Edice ARCHA

Karel Friedrich:
@
Malý Evropan
Břitký humor a dokonalé autorovo řemeslo nechybí
ani v knize z prostředí exulantské rodiny. Stránky
Malého Evropana čtenáře nejednou rozesměji, dají
však i příležitost zamyslet se nad problémy, se kte
rými se za hranicemi vlasti dnes a denné střetáváme.
Stran 204, cena 15,80 DM

Jaroslav Kučera:
Petarda z Aurory
Sbírka povídek o drobných lidech je literárním do
kumentem o „socialistickém způsobu myšlení”, o
podivuhodné přeměně charakterů, o hře na přežití.
Kromě humoru a žvivých dialogů najdeme v díle
i hodně skepse a hlubokého smutku. Přátelé humoru
si však jistě přijdou na své.
Stran 124, cena 14,90 DM
Karel Pecka:
Na co umírají muži
Autor, žijící v Československu, patřil ke skupině spi
sovatelů. která v padesátých letech zmizela ve věze
ních komunistů, f akt, že dnes opět jeho dílo nemů
že doma vy cházet, hovoří sám za sebe. Mezi mnoha
knihami o „lágrech" je lálo jistě jednou z nejhod
notnějších.
Stran 146, cena 15,20 DM

llellmut Andics:
@
Cestou teroru
Unikátní dokumentace o nejhrůznějšim experi
mentu světových dějin není jen antologií, je i feno
menologii násilí a praxe stalinismu. Pivní autorova
kniha přeložená do češtiny sleduje cestu bolševiků
od roku 1903 až do Stalinovy smrti.
Stran 220.cena 19,90 DM

Při dodatečné objednávce všech 4 titulů ročníku 76
najednou poskytujeme zvláštní slevu: celý ločnik
1976 pak stojí pouze ‘>0,90 DM. dostáváte ledy titul
„Petarda z Auron ” zdarma
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vstupuje do druhého ročníku vydavatelské činnosti
a automaticky lak nava/uje na pětiletou Hadici
(’('C hooks. Čtyřiadvacet dosud vydaných titulů
dokazuje. že toto vydavatelské snaženi bylo až do
sud úspešné.
V redakci se ■ kromě názvu edice a nyní také adre
sy
mnoho nezměnilo. I po pěti letech máme
obrovské finanční pioldémy, máme však t nadále
chut vytrvat a přinášet na exilový trh nové knižní
tituly. Pomůžeie-li nám propagaci a podpofile-ll
nás objednávkami knih, budeme vám vděčili ne|en
my v redakci, ale i autoři nových knih a také beze
jmenní čtenáři doma v Československu, ke kterým
se naše knihy dostávají nejrůz.iičjšiini a složitými ces
tami a cestičkami. Děkujeme vám za zájem předem.
Letošní edice je sice nevelká, při sestavování edič
ního plánu 1977 jsme se však řídili i vašimi přání
mi a návrhy. Edice je tedy pestrá a máme dojem,
že je v ni „pro každého něco”.

Josef Koči:
Zde Radio Jerevan
Výběr vynikajících vtipů takřka už legendární roz
hlasové stanice, jejíž odpovědi posluchačům kuluji
dnes po celém světe. Po úspěchu sbiiky politických
vtipu ..Humor na ně!” si i lato útlá, vtipná a půvab
ná knížka jistě najde celou řadu čtenářů. Sbilka hu
moru „Radia Jerevan" vyjde s ilustracemi Ivana
Steigern v únoru 1977.
Stian 80. cena 9.K0 DM

Jiři Sýkora:
I lesk.ini jednou rukou
Autor nezapře své někdejší členství v souboru di
vadla Semafor Cim by li pro generaci „padesátníků”
V-\V. tím se slab pro geneiaci mladších Suchý>Slitr
a členové jejich divadla. V USA žijící Sýkora |e bez
nadsázky exilovým htcrainiiu objevem Jeho povíd
ky jsou plné smutné poesie i dobrého humoru a
reprezentuji velice dolně Ivoibu nastupující lite
rární generace, která je dnes opět doma umlčena.
Sýkorovu sbírku uvítali i ..starší” krajané, je vhod
nou příležitosti k poznáni současné čekoslovenské
tvoiby Sýkora nepoužívá ve svých textech sil
ných výiazů: děj, akce, čin a v podtextu hluboké za
myšleni nad každodenními piublémy života, lo jsou
nosné elementy jeho tvorby Autorova exilová pivoima vyjde v březnu 1977
Stran II 2, cena 15,40 DM
Dr Edvard Beneš:
©
Paměti
Jestliže „posrpnové" nakladatelství vy dává část Be
nešových jKiměti. ma pro lo své důvody Jednak
chce v zajilave placi současníků splatil dluh lomu
druhu dokument,um hleialnty. kletá v současné
době nenachází vydavatele ani doma, am v cizině
Chce také přispět vzpomínkami, názory a lakiy ke
sporům. které nejen doma, ale i v exilu nemají kon
ce; měl Beneš udělal to. měl udělat ono ’’Vy dává
me dílo bez komentářů Přenecháme debatérum (ne
vždy dobře inlornmvaným) pole k teoretickým spo
rům a závěrům. V každém případě by paměti Dr.E,
Beneše neměly cliylsdt v žádné české a slovenské
knihovně

Dílo vyjde ve dvou svazcích.

I Veliká bouře
(Picd Mnichovem a začátek 2 svět, války až do
napadeni SSSR Německem)
II. Na rozcestí
(Vítězné období války, jednáni v v Moskvě a bu
doucnost Československa)
Stran vždy 240, cena každého svazku 21,60 DM
Plánovaný leimin vydáni: podzim 1977

Bohdan ( Imdoba:
O děvčátku, které se upohádkovalo
Knížka, věnovaná radostné naději, provázena něž
nými kresbami Jaroslava Ihiti. uvede čtenáře do
horáckého městečka Bočanova, kde vlídná čaroděj
nice i rozverní diaci, čeit Kunhrlej i neposedný
Bleskovlak. český Honza, pidnnuži a (ejich pidiženy a také ovšem král, kterému se nikoho nepoda
řilo popravil, žili za „onoho času”, kleiý ncuplývá. Za času našeho dětství. Je to knižka plná moud
rosti a poesie, vydaná dr. M.Vitulou a kolektivem
dalších spolupiacovnikú.
Slam 27(1. ihisliováno, cena 18,40 DM
Božena Němcová:
Q
Babička
I v tomto ročníku navazujeme na tradici vydáváni
děl klasiků. Po Erbenovi a 1 řebizském připrav ujeme
dílo, jemuž není třeba „dělat reklamu". Je určeno
nejen malým čtenářům, najde jistě i mnoho zájemců
z řad dospělých. Němcové „Babička" patři přece už
dávno do klenotnice české literatury. Vyjde v říjnu
1'177 a zásilky dojdřiu zcela jisté „pod stromeček"
i do nejvzdálenějškll koutů světa
Cena 13,50 DM

Zdenka Sedláčková:
Česká kuchařka
Za Šest let nakladatelské činnosti jsme dostávali de
sítky a slovky dopisů a žádosti o vydáni nové ,Kelligové’, l etos jsme ledy konečně tak daleko. Stačí
se podívat na naše německé, kanadské, ■Švýcarské
a další hosty jak si pochutnávají na vepřu kncdlo
zelo a o kvalitách naši kuchyně není poihvb. Ne
všichni měli možnost vžit s sebou do exilu lecepty.
Navic dorůstá nová generace a rodiče se neradi lou
či se vzácnou „kuchařkou", ledy: Dobrou chuf se
stovkami „našich" receptů! Česká kuchařka vyjde
Česká kuchařka vyjde v létě 1977.
Stran 146, cena 19,80 DM

Stále nás mnoho čtenářů žádá o dodávky knih prv
ního ročníku by v. ((( Books (14 71 i. které jsou již
dlouho zcela rozebrané. Výrobní problémy neumož
ňuji pořidil dotisk. Proto vydáme některé rozebra
né tituly znovu • bude-li dostatek zájemců. Vaše
požadavky pečlivě shromažďujeme a jakmile knihy
vyjdou, uspokojíme všechny objednavatele.

Karel Friedrich:
Cvokárna
Autorova povídková sbírka byla v roce 1971 v re
kordním čase rozebrána. Friedrichův humor, vtip i
literární hodnoty byly tim nejlépe potvrzeny.
Cena nového vydáni je 16,50 DM
Jaroslav Kučera-.
Piažský sípěn

('N
.
w
První kniha býv CCC Books, dokument o událosleih roku 1'168, doplněný unikátními snímky ze so
větské okupace Prahy, byla v roce 1971 i v relativ
ně vysokém nákladu okamžitě rozebrána. Pro ty, na
které se první vydáni nedostalo, připravuteme k
takřka už 10. výročí okupace vydáni druhé.
Stran 1 24. fotodokumentace, cena 14,80 DM
Karel Jaromír Erben:
(g)
Kytice
Prvni „exilové" vydáni sbírky básni národu snad nejmdc|ši-.li bylo v roce I97J zcela rozebráno. Další
vy d.mi (začátkem toku 1977) je odpovědi na nové
žádosti o tuto knihu
Stran 112, cena 9,80 DM
Claire Sterlmgová;
Případ Masary k

Po americkém a italském vydáni bylo rychle roze
bráno i vy dáni české Okolnosti kolem podivné smr
ti Jana Masaryka, dokonale vystopované americkou
novinářkou, stále z.i|im.i|i mnohé čtenáře, kleté isme
v prvním vydáni nestačili uspokojil. Vyjde v první
polovině roku 1977.
Stran 230,obrazové přílohy.cena 19,50 DM

Radio -TV- Hi-Fi-Gramo

Opravuji
aparáty
všech značek,
podle dohody
I po pracovní

dobé
Stačí zavolat
01 - 97 35 44
L. Vondrášek
Sandgrubenstrasse 22
9330 Pfütttkon ZH
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češ-.l a slovenští spisovatelé, kteří nexmčjí doma
publikovat, začali v roco 1973 “vydávat" své nové knihy
fcrrr.zu rukopisu. Účelem je vyznačit a dokumentovat
vznik d.’.a; autor “dostává termín", kdy svůj rukopis
dcrfi.íiti’, ,-»í odkládá stranou, přestává jej nerozhodné
překládat ij-diviť raný psacího stolu na druhou a začíná
psát něco t ho. A dílo zahajuje svou existenci v kruhu
autorových přátel a dalších čtenářů, zčásti profesionálni
zainteresovaných (kritika, literární včda).
“Vydá-odmítají název “samizdat” vzhledem k
tomu, ic. práce r.cj-.ou vydávány anonymné. Každý
svazek je podepsánautorect, což jc také písemný souhlas
autora s opsáním. Každý svazek se opisuje jen v určitém
počtu autorizovaných výtisků; tyto výtisky jsou kromě
autorova podpisu opatřeny doložkou “výslovný zákaz
dalšího opisování rukopisu". Rukopisy se nercdigujl
Výtisky mají formát A5, jsou psány na stroji a vázány
(vétíinoa brožovaní). Některé svazky jsou vybaveny lépe
— grafickým listem, plátčnou vazbou (cestopis
Zikmunda a Hanzelky dokonce exkluzivně —
fotografiemi a mapkami).
Každý zájemce si nuul exemplář zaplatit. Cena se
kalkuluj: jvoď.e nákladů na opis (podle norem platných
ve státrr-h a družstevních podnicích), na materiál a
vzzbu. Také autor si opsaný výtisk kupuje (pokud se
nepodaří pořídit opis levněji, aby dostal “autorský výtisk”
zdarma).
Nejde o nakladatelství a neexistuje žádná “ediční
politika". Jediné kriterium pro zařazení do edice jc to, zda
je víc zajímavá či dokonce dobrá. Jsou odmítány
rukopisy, které by mohly vyvolat srážku se zákonem;
ovšem podle dobrého zdání, protože člověk nikdy neví.
Vydavatelé ani autoři (což je vlastně totéž)
nepřipouštějí úvahu, že by šlo o ilegální nebo nezákonnou
činnost. Státní bezpečnost ovšem svazky edice zabavuje,
pokud na né narazí — např. při domovních prohlídkách.
A t.,ké vyslýchá o okolnostech vydáni svazku, zjišťuje
“dílnu” (spisovatele), organizátory atd. Zatím však ani
gmcrčJr.í prokuratura ani státní bezpečnost nenoíly
vhodný paragraf trestního zákona, jímž by mohly autory
po»tihr- ot za to, že pro potřebu svých přátel a
prcfraionálr.Č zainteresovaných čtenářů dali rozepsat
rukopisy svých děl.
V létě 1975 dosáhl počat svazků “Petlice" (neoficielní
název, který se rychle ujal a j‘r.- *. se b.V-č ozm.čujl svazky
rukopisné “edice”) čísla pad <Tt Jde o dílu 3^ autorů, z
nichž někteří tu vstoupili do literatury p>':-n<. Vnlatřiuic

se zde nqpestřejšl paleta různých oborů písemnictví i
literárních žánrů. Svazky mají rozsah od pzderáti stran až
po šest až sedm set stran. Mezi autory jsou známí
spisovatelé jako: Ludvík Vaculík (rovněž autor níže
uvedené kresby), Ivan Klíma, Pavel Kohout, Karol
Sidon, Jaroslav Seifert, Oldřich fvlikulá’ek, Ji.í Sotola,
Jan Trcfulka, Bohumil Hrabal, Lumír Čivmý, Karel
Šiktanc Václav Černý, Jiří GruJa, Dušan Hamšik, Karel
Pecka, Jiří Kolář, Jan Vladislav, Jan Skácel, Milan Uhde,
Pavel Landovský, Václav Havel a j.
Nakladatelství 68 Publishers v Torontě vydalo z této
edice dvě práce Karla Pecky — Štěpeni a Pasáž a letos
vydá několik dalších. Samozřejmě sc souhlasem Autorů
My, kteří Žijeme ve svobodném světě a zvykli jsrne si na
naprostou svobodu písemného i ústního projevu musíme
tím více occr.it vynalézavost, odvahu a vytrvalost autorů
doma umlčených.
Dobrá česká a slovenská literatura žije dál, i když v
ústrani a skromně. A dokud žije literatura, žije národ a
jeho kultura.

Převzato z "Nového domova" - Kanada

všehochuť

EDICE PETLICE

++4 VÝSTAVA ŽIVOTNÍHO DÍLA
Jaro Hilberta s patronací fran
couzského ministra kultury byla
otevřena 5» května nedaleko
mříže. Jaro Hilbert, malíř-kra
jinář je synovcem Kamila
Hilberta, který
dokončil stavbu S v, Vita v Praze.

+++ VYDAVATELSTVÍ VELEHRAD v Římě rozšířilo vydávání svých
STUDII ze čtyř čísel ročně na šest. Tři čísla budou i nadále pře
vážně věnována otázkám theologickým a filologickým, zatímco další
tři čísla se budou zabývat problematikou v širším slova smyslu
politickou. Obsahem budou analysy a komentáře k současnému dění
ve světe, křestanská demokracie, její vliv a účast na současné svě
tové politice, náboženská situace v zemích, kde jc potlačena
svoboda, re si štence a nesouhlas s ne svobodou a útlakem /dokumenty
a rozbory/ , kronika a krátké glosy k událostem dne. Roční předplatné
je 8500 lir, 25 marek a švýc. franků, 50 franků franc. , 10 dolarů.
Objednávky na: VELEHRAD, Via Concordia , 1, 00183 Roma,Italia.
s

Československý poradní' sbor
v západní Evropě vydal nálepky
"Charta 77" viz. reprodukce. ,
které jsou projevem solidarity
čs. exilu se signatáři Charty 77.
Nálepky jsou trojbarevné, hodí'
se na zavazadla, automobilistům
i jako nálepka na dopisy. Auto rem je Jan Krištofom z Norska.
Objednat si je můžete v Galerii
Krause - aršík se 4 kusy stoji
SFr 6.--

CHARTA

77
«»«AONr ZBOR V ZÁPADNEJ ftlRÓPf

Na jiném místě píšeme o Edici-Tetlici, kde snad také
vyšla po prvé llrabalova kniha "TOSTŘIŽINY" . Pak
se Hrabal "znormalizoval" a tento titul mohl vyjít i
oficielně. Asi mu to za zlé jeho Čtenáři doma nemají,
protože na novou knihu Bohumila Hrabala se stály
fronty a za dvě hodiny byl tento titul rozebrán. Je však
třeba vžít se do situace doma, do situace nemocného
a už ne mladého Hrabala, je třeba vzít v úvahu i tu
skutečnost, že v tom socialistickém ráji už dlouho ne
žijeme, neznáme souvislostii a nemáme možnost ani
právo soudit . Já k tomu mohu dodat jen jedno: znám
Hrabala osobně přes třicet let, a i když jsme se často
nestýkali, jedno mohu potvrdit: byl to vždy fairový a
slušný člověk.
A led překvapení pro naše čtenáře: 1 když byly v Praze
"POSTŘI ZINY" za dvě hodiny rozebrány, máte možnost
objednat si je. Objednávku odešlete ihned, budeme
vyřizovat, dokud nám zásoba vystačí. O. KRAUSE
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Postřižiny
Ukázka
Zasmála jsem se: — Stiýcu Pepine, vy bys
te mel jit k policii, tak jste chytrej! —
A strýc Pcpin se rozkřičel: — Ale déte po
koj s policií! Strýc Adolf byl u nich akorát
jeden měsíc, hned zkrt.jc ho vzali na stíhání
jednoho 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 ve
doucí kopl do dveří pokoje a viděl votevřeným voleném, jak ten tachonýr letí po stráni,
tak zavelel: Kupředu! A Adolf vyskočil
voknem první, sletěl až po krk do močúvky,
ale vyhrabal se z ní a s revolverem frčeli do
lesa a lam vobklíčili teho tachonýra, a ten
měl revolver taky, tak ho přemlouvali, aby
odhodil revolver, a ten tachonýr zase, jak
udělají krok, tak se jim zastřeii, a tak velitel
hodinu přemlouval teho tachonýra, že dostane j
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
1< autobusu, a Adolf chtěl taky nastoupit do
policejního aula, ale řekli, že takhle od té
močúvky to nejde, tak šel pěšky až na sám :
okraj Ostravy, a tam ho vyhodili z tramvaje,
tak musel pěšky až doni, a doma mu bytná
nechtěla prát ty šaly, tak je vodnes do čistír
ny a dostal lísteček, a když sí přišel za čtrnáct
dní pro ty šaty, tolik lidí tam bylo a hodně
známech slečinek, a když na Adoifa došla
řada, tak ta vedócí vzala lísteček, a když se
vrátila, byla červená a hodila Adolfovi ten
balíček nazpátek a zakřičela na Adolfa: Když
jste se posral, tak si to vyperte sám! A šel
dum s hanbou... —
A strýc vykládal a usmívala jsem se a ře
zali jsme podle návodu strýce Pepina nohy
od stolu, zkracovali jsme jej o deset
centimetrů a strýc Pepin hovořil. — a lak
Adolf měl smolu, jedno šel podle hostince
10

a tam byli vožralí zubaři a pozvali Adolfa, a
když se s nima napil a měl radost, že ho mají
lidi zase rádi, tak zničehonic jeden zubař
z vožralství vytrhl druhýmu zubařovi přední
zuby, a jak Adolf byl opilé taky, tak ten, kterýmu vytrhali ty přední zuby, tak zase vytrhal
Adolfovi všechny zadní zuby, ještě Adolf měl
ohromný štěstí, že tenkrát v tý hospodě se
nevožrali zvčrokleštiči... —
— To by muselo safra bolet, — řekla jsem
a přiložila uřezaný kousek k poslední noze a
řezali jsme vesele dál a strýc Pepin vykládal:
— Ale pak Adolfa vzali na cvičení a byl ně
kde až v Turčanském Svatém Martině a tam
zase, že strýc Adolf byl vyučené mašinista,
tak mu dali sentinel a jeden tután, rotmistr,
jak četl vojenské neviny, tak tam bylo v oběž
níku, 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 celý léto jen přes Slovensko a na
podzim překročil hranice Moravy, a jel čím
dál tím pomaleji, protože na neděli jezdil dom,
a když celé podzim jel přes Moravu, tak se šel
potají zeptat do kasáren v Turčanském Sva
tém Martinovi, ale tam mu řekli, že ten rot
mistr se oběsil, protože na námě tí se našel
kanón a nikdo nevěděl, kdo ho tam dal, a tak
ho dali do skladu a to bylo to dulo navíc, a
tak Adolf jel s tím sentinelem napříč Česko
slovenskem, 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 Ostra
vy, a tři dny zase jel k ternu svýmu scntinelu,
a tak v létě dorazil strýc Adolf do Chebu
k posádce a tam je zavřeli voba dva. ten sen
tinel a Adolfa, a když se to vysvětlilo, tak strý
ce Adolfa dali jako vojensko hlídku na hrad
Košuinbcrk, a že neměl kam jezdit, tak na
tom Košumberku z dlóhý chvíle se zamilo
val do dcery průvodce hradem a pak si ju vzal,
a pořád tam stál s kverem jako stráž, ale za
tři roky usódil, žc na něj asi zapomněli, tak
vysvlíkl uniformu a kver dal do kóta a do
dneška tam dělá průvodce ... — a strýc Pe
pin se narovnal a poslední špalík odpadl.

Václav Hollar
krcsliř. grafik. 13 7 160” Praha
25 3 1677
Westminster O životě zachované více tradovaných
legend než spolehlivych zpráv 1626datovana první
kopie podle Diirerových grafických listu a 4 malé
pražské pohledy 162’’ opustil Prahu i ač jeho rodina
byla katolička) a začal pracovat v dílně M Meriana
ve Frankfurtu n M.. 1628 ve Štrasburku u nakla
datele Jacoba v den. Heyden. 1630 36 v Kolíně
n. R u A. Hogenbergha. 1634 první cesta do Ni/ozemi. 1636 vstoupil do služeb Thomase Hovvarda
hraběte / Arundelu. vyslance anglického krále u cí
sařského dvora, který mu udělil šlechticky tnul,
s nim od 1637 v Londýně a od 1644 v Antverpách,
od 1652 opět v Londýně.
Jedna z největších osobnosti mezi tvůrci grafik
minulosti, o rok mladší současník Rembrandtuv
Autor volných grafických listu s tématy krajin,
kreseb a grafik městských prospektu, map. portrétu.
\ ádav Hollar. Jezdecky portrét

žánru, kroju zaitši s přírodopisnými motivy, ilu
strační grafiky Hollarovu činnost charakterizuje
věcná důslednost až vědecká, bez barokního patosu,
vzácná čistota a jemnost Jeho umělecká dráha před
určena zřejmě ještě zážitky z doznívaní rudolfín
ského uměni. V Menanově dílně se podílel jako
anonymní rytec na velkolepých topografických
cyklech Později ve Štrasburku vydaval řadu po
hledu na město a okolí a ..Malé pohledy” i s praž
skými motivy aj Při první cestě do Nizozemí vznikla
řada kreseb a leptu inspirovaných mořskou scené
rii. vyznám mělo seznámeni s díly Rembrandtovými 1635 vydal u Hogenbergha sem 24 krajinář
ských leptu ze svých dosavadních cest. Jako prů
vodce hraběte Arundcla kreslil panoramatické měst
ské veduty, v nichž řešil obdobné problémy jako
současní holandští krajináři, patři k vrcholům jeho
tvorbv (vzácná kolekce v grafické sbírce NG) Při
návštěvě Prahy provedl skiev jako podklad pro
pozdější prosluly leptaný Pohled na Piahu (1649).
kresli! košty my V Londýně zachycoval pro Arundela objekty jeho sbírky, nikoli však jako pouhý
rylec-kopista. nýbrž jako tvůrčí umělec 1642 44
procházel obdobím zvýšené umělecké činnosti; vy
dával zejmena ..Theatrum mulierum” a pohledy
z cesty 1636 Zvlášt plodný byl antverpský pobyt
od 1644. kde si vytříbil grafickou techniku (postup
né leptáni měděné desky dotahované rydlem, po
dobně jako u Callota) a pokračoval v reprodukcích
Arundelovy sbírky sérii listu s motýly, hmyzem,
mušlemi, leptal podle předloh nizozemských ma
lířů a 1674 vydal cyklus listu s holandskými obchod
ními a válečnými loďmi Po návratu do Londýna
pracoval po Arundelově smrti zvláště na ilustracích
překladu antických autoru a rozsáhlých ilustracích
vědecko-dokumentarniho typu \zpominkou na
mladi je senc německých mest Zemřel v chudobě.
Jednou / největších Hollarovych sbírek na světě je
pražské ..Hollareum' . zakoupené 1863 z německé
ho majetku Významná je rovněž sbírka 400 Holla
rovych rytin dnes v muzeu v Zábřehu, věnovaná
sem H"’| Karlem I.ucasem z Brnička
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Vařený příteli,

prohovořili jsme Vař návrh a naším
chlapcem, který nadšeni souhlasil.
✓

z

y

Uz se malém povazuje za spisovatele!
/ /
/
x/
V
♦
Posíláme Vam tedy pet sesitu s jeho
zápisky a až je nebudete potřebovat,
príležitostne nám je vratte. Je to
pro nás něco jako rodinná památka na
to, jak jsme v exilu začínali. Pone
cháváme plne na vás, jak se zápisky

naložíte, jestli je jen upravíte ne
bo použijete jako studijní materiál.
Mamě jen jednu prosbu! zmeňte všechZ
z
na soukromá jména.

Srdečná Vaši

malý ř/RGPAh/
Ukázka

Pondělí. 4. listopadu 1968

Rozhodl jsem se. že to zrzkovi f-ellingerovi oplatím Jak mů
že tvrdit, že jsem zelenáč, když jsem z celé třídy největší a
nejsilnější? A kdy by na to přišlo, vím víc. než oni všichni do
hromady. protože jsem tu jejich třídu už dávno vychodil
Tak jsem celé vyučování pilně překládal pomoci slovníčku,
abych mu mohl říct- ..A ty jsi zase hlava zrzavá jako když
poleješ karfiól červeným inkoustem'"
0 poslední přestávce jsem s tím byl konečně hotovy Otočil
jsem se na Fellíngera a řekl jsem tak hlasitě, aby to všichni
slyšeli- .Jch nix grýnšnáhľ
Ahr du kopl rotharik. als ven
der blumenkól begísen rote time'
A máš to. vole'"
V tu ránu se začala cek třída hurónsky smát Někteří kluci
se po mně pitvořili, opakovali .rotharik" nebo oegisen'To
jsem asi vyslovil moc špatně, ale už |scm si všiml že pni se
posmívají i Fellingerovi Tahali ho ze. adu za vlasy volali
12

blumenkol luinenkoľ j on u marní odháněl Hrdě jsem
se rozhlédl protože iscm bvl vlastní vití, Ale Frwm-Fellin
ger zrudl v obhčett |ako rak leště vk /pihovatěl j šťouchl do
mí lak isem mu to oplatí1 a on mě tešte vn odstrčil a to
isem toho měl akorat dost I'balil jsem mu takovou ze zavra
v oral a padl do lavice Hned isein zaťal pěsti postavil |sem se
do střehu, zaktvl isem si břicho loktv a posměšně isein pravil
lak pojď Iv xiabku
*
Se bojíš, co’*
Klidní ti dám vv
hodu první lanv ’
lellingei jen mrkal Nechtělo se mu. papírkoví1 Ale ostatní
kluci ho vytáhli z lavice něco do něho hučeli, a jeden spolu
žák vykřikl ..Cassius Clav kontra Bluinenkol1' Jakmile l ei
linger toho Blumenkohl uslyšel zvedl se a vv razii proti mně
ale ja jsem se elegantně uhnul Chvilku jsem ho nechal mlátu
do prázdna, pak jsem udělal jen tak trochu tuk. ťukl, jed
nou na jeho žaludek a jednou na oko a byl z.ase v lavici. Kluci
ho začali ovívat kapesníky ale to už zazvonil konec přestáv
ky a někdo kňčel: „Achtunk, ď komtšon!” Jako že přichází
učitelka.
Tak jsme to radši zabalili. Ke konci hodiny začalo Fellingerovi modrat pravé oko. učitelka si toho všimla a já jsem se veli
ce polekal. Avšak Fellinger ji něco vysvětloval, ukázal prstem
na roh své lavice a já jsem pochopil, co jí asi řekl: že uklouzl
a praštil se ho hlavy To na mě udělalo dojem. On je sice slab
ší. však ie taky o rok mladší, ale jedno se mu musí uznat- ne
ní práskač'
Když jsme šli ze školy, poklepal jsem mu uzna
le na rameno a řekl jsem- .Du gut " Jako že je v pořádku
Fellinger se však odtáhl, vztekle si mě přeměřil a pravil:
„Pchh Du blédr auslendr'" A šel pryč
Doma jsem pomoci slovníčku zjistil, co to znamená Ty pito
mý cizince'
To mi přišlo lito Já |du na něho po dobrém,
a on nu ještě nadáva Proč'1 Kdybych byl chtěl, mohl jsem
ho zmlátit do kuličky Co sí vlastně o sobě mysli'’ Jestli jsou
všichni němečtí kluci takoví, tak potěš pánbůh.
V noci jsem podstrčil našim do pokoje papírek, na kterém
stálo

Ve škole jsem seděl jako spiáskaný pes. A karfiól Fellinger
předstíral, že mě nevidí. fak jsem aspoň ukradl kousek křídy
a po vyučováni jsem napsal velikými písmeny na školní budo

vu:

Ale moc se mi tun neulevilo. Němci tomu nerozumějí, jim to
nic neřekne. Všechno je úplně marné.

Sobota, 9. listopadu 1968

Protože se příšerně nudím, chodím aspoň po ulicích a luštím
pomocí slovníčku nápisy ve výkladních skříních. Někdy to je
lehké, jindy ne. Zjistil jsem totiž, že Němci rádi spojí několik
slov dohromady a vyrobí úplný hlavolam. Například v obcho
du s elektrickými spotřebiči je u obyčejnského mlýnku na ká
vu napsáno: „Kaffee Mahlwcrkmúhle DM 29,90”. Když
jsem to úplně detektivně rozmotal, zjistil jsem, že bych mu
sel Česky říct: Kávový mletostrojomlýn.
Ale to není zdaleka všechno. Některá německá slova jsou vlastčeská, například fajfka je „die Pfeife”. Jenže ta vyndavaci tru
bička se jmenuje „Mundstück”, čili „ústokus”. Já teď takové
spojování slov u nás doma zavádím, aby bylo veselo, a třeba
řeknu: „Tatí, tohleto stolosukno, které jste koupili, se mi
moc líbí. Hlavně ty kruhovzory na něm.” A tatínek odpoví.„A to ještě nevíš, že ten ubrus je žehlovolný čili bíglfraj.”
Někdy dokonce mezi sebou soutěžíme, koho napadne nej
bláznivější německé české slovo. Už jsem jich vymyslel celou
řadu a dělám si z nich seznam.

Česky:

Německy:

Večerošer
Postclopeři
1'áinoš.ity
Vejcokališck
Odbornomtižně
Vařhništč
Dálkomluv
Strašidlobraz

die Abendgrauen
die Bettfedern
das Damcnklcid
der Eierbecher
fachmännisch
der Kochherd
der Fernsprecher
das Schreckbild

Tatínek však vymyslel slovo, které je k popukání. Řekl:
„Hrncokuk". A slíbil mi jednu marku, když přijdu na to, jak
se to řekne správně česky i německy. Bádal jsem nad tím celý
večer, ale musel jsem se poddat. Načež mi tatínek vysvětlil:
„Hrncokuk je čmuchálek. Zkrátka takový člověk, který ze
zvědavosti strká nos do všech hrnců.”
„Moment!”, zvolal jsem s naději v hlase. „Já to německy ob
jevím sám!” A hledal jsem ve slovníčku tak dlouho, až jsem
to vyluštil: „Der Topfgucker!” Cíntž jsem vyhrál napůl a do
stal jsem padesát femků.

Z toho je vidět, že němčina je v podstatě veselá řeč. které je
pro Němce škoda. Oni jsou totiž většinou ..todernst” čili
„smrřovážni" Kdybychom německy mluvili my Češi, to by
svět zíral, co bychom dokázali' S lim našim smyslem pro
švandu by se němčm3 siala ..die Weltwitzsprache" čili „světovtipkořeč" anebo ještě lip
„cháchámluva" Já bych se stal
spisovatelem a napsal bych tlustý román, ve kterém by mělo
každé slovo nejmíň deset řádků Takový román by se pochO'
pitelně mohl čist jen očima, a kdo by to zkusil nahlas, tomu
by uprostřed tak dlouhého slova došel dech, zmodral by v
obličeji a nejspíš by se udusil.
Nyní však už musím končit, protože je pozdě Je na čase,
ai.ych ze sebe udělal „Bethupferla" čili „skočdoposteláka ”.
Na dopis mamince jsem ani tentokrát nezapomněl. Napsal
jsem ji

Ráno jsem odpověď nenašel, at jsem hledal kde jsem hledal.
Tak jsem ztratil poslední zbytek dobié nálady a poflakoval
jsem se do školy. Teprve když jsem o přestávce kousl do
housky, ukázalo se, že je vydlabaná. V jeskyňce byl zastrče
ný papírek v průhledné folii, aby se nepromastil, a já jsem
četl:

To mi připadalo tak veselé, že jsem se hlasitě rozesmál na ce
lou třídu. Všichni na mě nechápavě koukali a zrzavý Kellin
ger nejvíc Významně si Ťukal prstem na čelo a dával najevo,
co si o mně mysli že mi přeskočilo. Ale já jsem byl dokona
le připravený, zásluhou slovníčku a tatínka, pročež jsem sjel
Fellingera pohledem a významně jsem odsekl: „Du bist ajn
Blumenkóllerdumkopfboxer!" Což česky znamená: Ty jsi
karfiólovej hlavoprázdnoboxer!
Fellinger na mě překvapeně civěl a měl pusu dokořán. Celá
třída se začala řehtat a já jsem byl podruhé vítěz.
13

portrét

KAREL FRIEDRICH (1930)
vystudoval na filmové a televizní
fakultě pražské Akademie múzických umČní dramaturgii. Po
absolutoriu byl jedním z prvních
scénáristů právě vzniklé česko
slovenské televize, napsal pro ni
několik desítek scénářů dokumen
tárních filmů a několik jich sám
režíroval. Jeho televizní kariéra
byla roku 1959 násilně přerušena
v souvislosti s natáčením doku
mentárního snímku o Sovětském
svazu, který v autorově koncepci
neodpovídal příkazům shora. Byl
pak obviněn „z protisocialistic
ká činnosti” a z pomlouvání „so
větských vymožeností”.
Znovu směl začít pracovat v
kultuře az po několika letech, ale
nikoliv ve filmu, rozhlasu a v
televizi. Nastoupil jako redaktor
do Státního nakladatelství dětské
knihy, kde podle názoru kádro
vých referentů „nemohl být nebezpečný” V témže roce v Jak
vydal s bývalým příslušníkem za
hraničního odboje J. Martincem
první díl dvousvazkového romá
nu „Ocěk před žlutou hvězdou”
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Autora teto knížky znám — jak ten č.v letí — už dvacet šest let.
Mčíi jsme totiž to vzájemné štěstí, že jsme spolu choJili do školy,
které se tehdy ještě všeobecné říkalo .gympl'. Napsané to vypadá,
jako kdyby to mělo néco společného s gypsem, a taky že občas
i mělo. Přiznávám, že Karel Friedrich, tehdy všeobecně nazývaný
svými přáteli i nepřáteli (pokud nějaké měl, o čemž pochybuji)
Frida. modeloval do tohoto gypsu s oblibou všelijaké překvapivé
kudrlinky, abychom v něm my, jeho spolužáci, a oni, jeho kantoři,
snad příliš nezatvrdli. Už tehdy vynikal nadáním vypravovat pří
běhy, které se sice mokly stát, ale ktcré se nestal)', tak věrohodně,
že jim byl nakonec schopen uvěřit i ten nejméně věřící Tomáš.
Rcknetc-li, že iste pi tvé potkal na ulici Brigitru Bardotosou a po
zval ji na koňak do kantýny, sotva vám to někdo, kdo to na vlastní
oči neviděl, uvěří. Karel ve svém vyprávění podobného příběhu
ovšem neopomene uvést takové překvapivé podrobnosti, že prostě
nelze neuvěřit, že setkání s ním a popíjení koňaku v jeho blízkosti
bylo její jedinou touhou již od dětských let, kdy vystupovala - - co
já vím — v kostýmu šedé myška s bílýma ušima v dětském před
stavení Malého lorda v divadle Odeon. Nesčíslné množství tako
vých historek v jeho podání — přičemž ta výše zmíněná je ne
typická, kdyby z ní chtěl někdo usuzovat na jakési honimírství,
něco takového se u něho nevyskytuje — juni slyšel a leckteré jsem
s ním opravdu zažil a přestože bylo všechno docela jinak, rád
jsem je v jeho podání vždvek) znovu prožíval a těšil se, jak svou
i mou úlohu v nich zase prohloubí. Jednu takovou historku, ještě
z dob našeho společného studování před maniritou, snad stojí za to
konkrétně zaznamenat. Stalo se, že Karel přišel v pondělí do školy
až. třetí hodinu, která byla shodou okolností hodinou na’ -ho tříd
ního a zároveň nngličtináře — dej mu p'vibii věcnou slávu! —
Lakomého, velkého to příznivce britského impéria, celé královské
rodiny, nehledě už k slavnému Tosveru, sněmovně lordu apod. Nor
mální žák by se v takovémto případě omluvil běžným způsobem:
že ho bolela hlava, že je mladší bratr nemocen a on musel shánět
potřebné medikamenty nebo že docela banálně zaspal či že mu
přijel na návštěvu kmotr z Prešova. Všechny tyhle omluvy by asi
byly vzaty s mírnou nevolí — na vědomí. Frida však přišel
s něčím zcela nečekaným: vrátil se právě soukromým letadlem svého
strýčka — generálního ředitele kteréhosi podniku — z Anglie, kde
strávil víkend. Kdo se pamatuje na poválečná léta a období kolem
února 1948, kdy se tohle stalo, chápe absurditu takového tvrzení.
Pan profesor Lakomý — a my, Karlovi spolužáci — jsme jeho
omluvu, jak se tehdy říkalo a jak se říká dodnes, .sežrali i s chlupam.1'. Navíc pro nás znamenala, že místo zkoušení protivné
anglické gramatiky se náš třídní dal do vzpomínání na krásné dny
svého života, které prožil v Londýně, a do ověřování si u spolužáka
Friedricha, jestli je tam všechno ještě takové, jako ve třicátých
létech, kd) tam pan profesor byl naposledy. Bylo a nebylo —
a z. těchto shod i neshod jsme těžili v hodinách angličtiny ještě
dlouho poté, co jsme se dověděli, že to všechno byly jen blud
a recese.
Těmi však nebyla jeho z.kotiška dospělosti, v níž se rozhodl po
ložit na lopatky své profesorky a přísedící z lidu Engelsovým ,AntiDúhringcm', kteréžto dílo tehdy právě vyšlo ve Velké knihovně
m.fxismu-lcninismu a nějakou náhodou se mu dostalo do ruky.
Oznámil, že ať se ho zkoušející budou ptát na cokoliv, převede řeč
na tuto knihu Obavy zkoušejících, kteří považovali za povinnost
tvářit se, že toto dílo znají, a jejich nejistota před tváří .moudré
a přísné strany', která má .vždycky pravdu', pomohly tento jeho
záměr korunovat úspěchem. Ať se Karla u maturity ptali na cokoli,
převedl řeč na ,Anti-Diihringa', a žádný ze zkoušejících nedokázal
proud jeho argumentů odhalit jako čistě utilitární záležitost.

Byli to vln’-tnc jeho pr-.ní poľľická satira. Druhá náxledov.ila a?,
na vysoké škole, když se posle h'.'i jednoho rána dověděli, že umřel
Stalin. Kare! si dal <!•» úst .ínrnák’ .a kdvž se mu u pii’V vyrve? la
pěna, vyběhl na chodbu fakulty, zahrál dokonalý epileptický zá
chvat a hystericky volal: ,ŠJmŕc! nám. co si bez něho počnem?'
Prošlo mu to. Pedagogové měli na vybranou kvalifikovat to jako
provokaci anebo jako .pochopitelný citový otřes'. V rámci vla'tní
bezpečnosti se rozhodli pro to druhé.
Kromě fabulační schopnosti, kterou snad nejprc'nčji vyjadřuje
němčina termínem .Lust zum Fabulieren', tedy radosti či přímo po
žitku a vrozené nutnosti spřádat situace a vymýšlet příběhy, se
Karel odjakživa vyznačoval i překvapivou universalitou, která
s předchozí vlastností bezpochyby souvisí a je do jisté míry jejím
předpokladem. Mohu podat svědectví o tom, že tiž od dětských let
se pokoušel malovat a že měl svého času svůj studentský pokojík
v bytě na roku Palackcho a Jungmannovy ulice v Praze přímo pře
cpán všelijakými vlastnoručně namalovanými oleji, které se podo
baly tu Spáloví, tu Picassovi či Emilu Fillovi, jen s realismem ne
měly nic společného. Vzpomínám si, že ještě předtím, než tuto svou
epigónskou epochu Kaiel po jednom mejandii uvrhl do zapomenutí
tím, že kuchyňským nožem a sekerou (bylo třeba sekery, neb malo
val i po prknech a překližkách) všechny obrazy v návalu Sebe
kritiky zlikvidoval a naházel do popelnic v průchodu, se nám jich
několik podařilo — s jeho souhlasem i hrdostí — prodat do Bazaru,
kde jsme tvrdili, že je na půdě rodinného domku kteréhosi našeho
příbuzného zanechal jakýsi mladý francouzský malíř místo dlužné
činže. Po tomto — předměty domácí potřeby násilně zlikvidova
ném — tvůrčím období se Karel vrátil k výtvarnému umění až
dnes, ale dřímalo v .něm nepochybně po léta. Vedle toho hrál docela
slušné na klavír, fotografoval a jako člen družstva pražské Slavic
dokázal ve svých šestnácti létech skočit do výšky metr osmdesát.
Později se k těmto dovednostem — jak léta běžela — přidružila
dovednost odborně opravovat nejdříve motocykly a posléze auto
mobily — takže všichni pražští přátelé ho v tomto směru se zdarem
zneužívali a pokoušejí vlastně zneužívat dodnes. Nadšen možnostmi
exilu a západní společnosti, která nezná mezí v nabídce nejrůznějšícb tovarů a polotovarů, vyrobil si dokonce — přesně na míru
svého mnichovského bytu — perfektní nábytek. Ne, že by to bylo
o tolik lacinější než koupit si ho hotový, ale z radosti z tvorby a aby
si dokázal, že i na tohle vystačí se svou kvalifikací.
Humoristické povídky, které v této první své exilové knížce
předkládá čtenářům, vznikaly většinou jako práce rozhlasové a vět
šinou je autor sám osobitým způsobem do mikrofonu četl. Jsou —
i když, se odehrávají v časoprostoru mnohem širším — inspirovány
československými událostmi posledních let i autorovými zkušenost
mi z pobytu v zahraničí v době, kdy byl, jak se u nás říká, .venku'
legálně i později, podle hantýrky českoslovneského režimu, .ilegál
ně'. Jako svědek jejich vzniku se cítím povolán na jejich okraj
poznamenat, že jsem to povídky, které v sobě tají desítky či snad
stovky dalších. K Friedrichově tvůrčí metodě totiž patří, že je scho
pen a ochoten (jak vzácná to autorská vlastnost!) každou redakto
rovu připomínku přijmout, sám v sobě ji neobyčejně rychle zhodno
tit a vyvodit z ní takové důsledky, že během několika hodin do
káže kterýkoli svůj příběh rozjet různými směry a vytvořit tak
nespočetné množství dalších variací na původní dané téma. Je to
špatné nebo dobré? Těžko říci: v každém případě to svědčí o velké
fantasii a schopnosti zpracovávat podněty okolního světa, které,
doplněný kázní a hloubkou, mohou v budoucnu uzrát ještě v ne
jeden zajímavý plod.

Pavel Kohn

POZOR +++
Dárek pro Vaše
nové nřátele:
"Gespräche
mit TGM"
od Karla Čapka
za SFr 16.-místo
původních
SFr 30.-Objednávky
vyřizuje
Galerie Krause.

a pozdili „Bloudění v kruhu”.
Bylo ti> poprvé, < o ' CSSK vy
šla kniha, zabývající se osudy
českých ixulaiit'i na Západě za
druhé světové války. Následova
ly étvři tunely s rour ten.atikou,
useřeiněné s litei irnim měsíčníku
„Plamen”.

Roku 1966 se mu koneční po
daří dostat pas, o jehož vystavení
sedm let marní žádal. Odjíždí do
západní Evropy a pracuje tam
jako scénárista, libretista a reži
sér. Na začátku „pražského jara”
ho v Paříži zastihne dopis z Pra
hy, v nímž, mu oznamují, že je
plní rehabilitován a má nastou
pit zpátky Jo pražské televize.
Rehabilitován «kuicční |e, ale
raději se vrací k nakladatelské
práci v SNDK a vykonává tam
pak funkci vedoucího redaktora.
Zabývá se vlak víc organizační
než ideovou Činností; i proto, že
má k průběhu ujálostí své vý
hrady. Pozoruje, jak se nahoru
leckde dostávají lidé, předtím
sice na jistou dobu odstaveni, ale
většinou rozhodní ne s čistým
štítem. Všechny lákavé nabídky
odmítá, byl už. příliš dlouho na
Západě a vi, c i je to skutečná
občanská svoboda.
Jeho druhý odchod do zahra
ničí po příchodu Rusů je tedy
proto logický a plní pochopitelný
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0 Z nozvánky
na
vernisáž @
Gemälde aus der Reise
CEYLON

@

MALEDIVES

Ausgestellte Gemälden, stellen keine
Bild re-po rtage dar. Für solche Zwecke
wäre eine Fotokamera besser. Die
Gemälden sollen die Eindrücke aus den
exotischen Ländern dem Betrachter
übermitteln.

Pavel

GROSS

1939 geboren in Pilsen, CSR
1958 Technische Hochschule
Prag, Studium bis 1963
I964 Schüler bei akad. Malerin
Beranová-Paume.rová / aus
Kalvoda Schule/ bis 1967

Seit 1969 in der Schweiz. Da wurde
nur gemalt, keine Ausstellung
bis 1974

Háš rozhovor začal oblikátně. Ňa otázku, kdy začal malovat, dostal jsem tuctovou
odpovéd: "Už jako malý kluk, nejraději křídou na zdi -pražských činžáků. . ." To
jsem dělal také, odvětil jsem, ale nřesto se ze mne umělec nestal. U Pavla Grosse
velikou úlohu sehrála manželčina babička. Malířka Beranová-Paumerová, která
v ženichovi své vnučky odhalila talent a našla i odhodlání toho nezkrotného a samorostlého ducha cepovat. Paleta, štětce a barvy byly její zbraní, kterým nakonec
Pavel propadl na vždy. I my musíme této vzácné naní poděkovat, protože se nemalou
měrou postarala o to, že při Grossových skrovných výstavách se můžeme těšit a
obdivovat vzácnému pohledu na světlidi, exotiku, vychutnávat dynamiku,
optimismus i hýřivost barev a poznávat s umělcem, co pro něho je hlavní cíl-.snažit
se rozdávat radost, protože Gross především maluje to, co se mu líbí. Nemá rád
nesrozumitelné čmáranice, ani přehnaný modernismus, snaží se a odvádí řemeslnou
práci.
Ha nedávno skončené výstavě v pfäffikonské Galerii
Krause se představil Gross tématikou z Cejlónu a
Maladives. Předváděné oleje namaloval v letech
1975-76 a jeho dojmy z exotického prostředí uchvá
tí již při prvním pohledu.Gross má nejen oči plné ba
rev, ale i pochopení,a právě svým individualistickým
pojetím objevuje nové,neznámé dimense v nepřehnaně
moderním podání.Na této výstavě převládaly obrazy
moře , ryb, lodí, pláže, trhové scény, stánky s ovocem
či zeleninou,a to vše ve formě živé a plně realistické,
působící lahodně především barevnou nepřehnanou pe
strostí. Největší pozornosti se těšily oleje"Die Fischer",
"Die See", ba dokonce i zdánlivě již zprofanované
théma ""Sonnenuntergang" , zachycené však Grossem
dosud neznámým pojetím.
man? s citem pro krásu,barevnost,optimistický umě
lec , znající ale i spleen ,melancholii, je na správné
cestě. Nezůstane u dosaženého ,chce stále něco na
svém díle zlepšovat,má spoustu plánů, ale to vše si
nechává pro sebe: prozradí je až na některé z dalších
výstav již hotovými díly.Nerad se se svými obrazy
loučí, každý mu hodně připomíná.l to je na Pavlu
Grossovi sympatické,a snad právě proto se jeho
obrazy těší zasloužené pozornosti.
M . SCHULZ
P.S. Spousta obrazů s tématikou moře ,lodí,vody
vznikla snad 1 proto,že Pavel je vášnivým
potápěčem. Se svou ponorkou Xénii byl
prvním čs .akvanautem,žijícím pod mořem.
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MILOŠ JIRANEK

Od svého dětství
*
mel příležitost cestová? postupně
jak na Východě, tak na Západě a nenromcšl.al nikdy
možnost seznámit se s kulturou různých zemí, jeho
dílo rozvíjí jako hlavní téma krásu ženy. Vytváří
portréty více méně v klasickém stylu, nicméně je
možno ihned postihnout jeho sklon k pojetí spíše
abstraktnímu, což ho ale nevzdaluje od reality. Jde
o prostou přeměnu skutečna v umělecký výraz
prodchnutý jemností a citlivostí. Pří hlubším rozboru
jeho díla je možno postihnout výraz smutku, stesku
a bolesti z obrovské ztráty, jež možná podvědomě
přivádějí umělce k těmto formám.
Sochař M.Jiránek se narodil 1950 v Praze.

ALEŠ JIRÁNEK
Také on byl od dětství' zaujat uměním. Všechny je
ho kresby a malby vyjadřuji stejná téma: Prahu,
jeho rodné město, město a venkov ne jako opuštěná
místa, grafickou přesnost. Nové kompozice
odrážejí velké naděje toho, kdo je stvořil. Jeho
paleta se obohatila novými barvami, veselejšími,
které se vzdalují od původního pesimismu a dokazu
ji, že všude je život. Jde svým způsobem o znovu
zrozeni ideovéoh pojetí, k jehož osvojení nás malíř
zve. Myšlenky, které dozrávají v tomto okamžiku,
se prudce rozvinou a vytváříi nové pojetí v našem
světě. Člověk má dojem, že zachycuje předtuchy
nového jara a rodící se naděje, které otvírají nové
obzory.
Malíř A. .Jiránek se narodil 1947 v Praze.
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NEJÚSPEŠNÉJŠÍ KNIHOU letošního
knižního exilového trhu je "Dneska
už se tomu směju" od Adiny Mandlové.
Přinášíme krátkou ukázku z této
knihy, kterou zasíláme - pokud záso
ba vystačí - za SFr 17,50.

ode nine hezké? Jak vidíš, vzala jsem si Tvoji domluvu,
abych na něj byla hodná, k srdci. Proto s něj tady oko
nespustím a osobně dohlédnu na to. aby měl veškeré
pohodli a obsluhu hodnou sanatoria této pověsti. Strava
se sice nezlepšila, ale jeho vkusu bude vyhovovat, stejně
tomu jídlu moc nedá a flaškyjsou všude stejné a co se týče
společnosti, nemůže si opravdu nic lepšího přát, tak co
chce víc. No. nejsem já hodná ženuška? Zatím se mám
výtečně, protože chodím po kopcích na delší procházky, a
jestli to se mnou takhle půjde dál, počítám, že mi
popraskají všechny švy. Ztloustla jsem totiž jako čuně, že
kdybych směla hrát divadlo, byla by to jenom role
rybářky, co sedí okolo stolu. Zatím zhubnout nechci, ono
to později odejde samo. Ovšem stále ještě musím být
opatrná a ku příkladu šoustat smím jenom s tím. kdo se
mi líbí, protože se nesmím rozčilovat. Dosud jsem ovšem
nikoho nepotkala, kdo by ve mně podobnou touhu
vzbudil, takže na nějaký kšeft se mnou po gynekologické
stránce počítat nemůžeš. Ale jsem si jista, že se 77 dobře
daří i bez mého přispěni, je po létě a na prázdninách si
vždycky všecky paničky uhnaly přírůstek.
Dr. Bliizovi, Londýn: Milý Láci, tohle bude pro mě
■hrozně těžký dopis, protože se budu snažit zůstat vážná,
což se mi asi nepovede, protože obyčejně, když je mi
nejvíc do breku, tak to obrátím v legraci, asi z rozpaků.
Geoffrey dnes ráno odcestoval a naše rozloučení včera
večer bylo obdobně s tím manželským párim, který se
neuvidí až do rozvodového řízeni. Celou dobu, co tu byl,
jsme se hádali a jeho odjezd byl pro mě podobná úleva
jako když Rudá armáda opustila Československo. Abych
Ti jenom ilustrovala jeho chováni, crogantnost a
popudlivost, musím Ti uvést několik případů: Ukážeš mu
krásnou krajinu s horama. pokrytýma sněhem - to máme
v Anglii taky. Nic se mu nelibí, jídlo, pití, společnost; v
biografu mé okřikuje, protože se nahlas směju. Pije jako
duha, jí jako brabec a je tak nervově vedle, že při

ex ilo v é lite r a tu r y
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l^eský a slovenský exil má již své vlastní bohaté dějiny, jenom za

posledních 40 let odešly z naší vlasti z politických důvodů tři velké
vlny. Byli to ti, kteří nechtěli nebo nemohli dále žít v nesvobodě.
Mezi nimi bylo vždy v prvé řadě mnoho umělců, vědeckých a poli
tických pracovníků a žurnalistů. A ti i v nových, často velmi ne
příznivých podmínkách, pokračovali ve své tvůrčí práci.
^současné době se vytvořila ještě svým způsobem nová, t.zv.
"vnitřní tvůrčí emigrace", která žije v republice, ale publikuje
bud jen v zahraničí nebo také doma - ovšem jen v samizdatu / hlavně
v edici Petlice/ , tedy bez oficiálního souhlasu.

Yen, kdo chce zjistit, která díla od určitého autora, z určitého oboru
či o určitém předmětu byla vydána, musí hledat v některé bibliografii.
Velká část publikací českých a slovenských autorů v exilu je sice
podchycena, ovšem roztroušeně.
Téměř v žádné bibliografii nelze
zjistit, že jde o dílo exulanta. A přitom můžeme být právem hrdi na to,
čím Český a slovenský exil obohatil světovou vědu a literaturu.

j^ibliografie "Češi a Slováci v exilu" /sestavila L. Šeflová, pra
covnice universitní' knihovny v holandském Groningenu/ , kterou při
pravuje k vydání Švýcarská Konfrontace, má podat přehled právě této
literatury /s výjimkou přírodních věd/ za léta 194-8-1972, bez ohledu
na jazyk, v němž díla vyšla. Zároveň bude snad také pomůckou pro
L. ŠEFLOVÁ toho či pro ty, kdo budou jednou psát historii našich exilů.
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b + + ALEXANDER SOLŽENICYN, který opustil švýcarsko, kde bydlel
v Curychu a nyní žije v USA ve státě Vermont, hodlá ve městě
Montpellier založit nakladatelství', ve kterém se budou vydávat díla
o ruské kultuře a historii, a to jak Solženicynova, tak i jiných autoru
bez lukrativních cílu. Vydávané knihy budou určeny především pro
západní veřejnost.

in ČLENSKÝ OBĚŽNÍK Československého svazu křestanských pra
cujících ve Švýcarsku "Zprávy ČSKT" přinesl v úvodním dvojčísle
tohoto roku i následující zprávu: JIŘÍ PELIKÁN informoval 22.ledna
italskou policii o možném pokusu o únos organizovaný českosloven
skými agenty, kteří prý podle "věrohodných zpráv" přibyli do Itálie
s úkolem "bud ho násilím dostat do Trahy nebo zabít."
+ ++• M I LOV N1K UM CESTOPISU, cestování, toulek po cizích
světadílech, exotiky a dobrodružství, všem, jimž je blízký život
lidí ve vzdálených zemích, přírodní krásy, divoká zvěř...je
určena kniha Miroslava Levého "OD TRAMENU NILU". Na
více než 250 stranách klasicky pojatého cestopisu vás autor
uvede do něti zemí střední a východní Afriky. Vyjde vázaná koncem
• • ia ve Švýcarsku vlastním autorovým nákladem. Cena SFr 19, 50,
objednávky v redakci ZPRÁV, Schlosstalstr. 54-, 8406 Winterthur
nebo v nakladatelství DEMOS GmbH, Postfach 263, 8053 Zürich.

i + t MA LI RI nrol. Liška z Německa a Gross ze Švýcarska budou
od 10. listopadu mít společnou výstavu v galerii v Sissachu.
tu MAl IŘ A SOCHAŘ Pavel Krbálek bude mít od 17.června
po dobu tří neděl výstavu v místnostech luzernské radnice na
Raihau-nlatzu v sále " Kornschütte" . Mezi jinými bude vystavovat i nové zlaté plastiky.

O
O
O
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*ii DR.MED. C>. IIENNYCH, spec lalista-reumatolog, otvírá dne
10. června nejen vlastní nraxi v Schaffhausenu, Münsternlatz 20,
ale současné v ordinačních místnostech tři patra bude otevřena
stálá výstava exilových umělcu.

+ +* KAREL BAR 1’OŠIK , žijící v Londýně, měl po celý květen
samostatnou výstavu v Düsseldorfu v Galerii 1900-Gertraud
Sorice Jugendstil und Art Deco na Königsallee 21-23- Vystavo
val 34 miniaturních objektu v stříbře a zlatě. Viz reprodukce, .
**i OPUS BONUM ve Frankfurtu M vydalo trojjazyčný/čes. , něm.
franc, sborník "Hommage a Mikuláš Medek". Vyšel zásluhou
|ana Koblasy a dalších umělcu, bá uniku a spisovatelů k nedožitýjn
padesátinám malíře Mikuláše Medka 3- 11 • 1926-23.8.1974 . Na
stránkách sborníku se setkáváme mj. s autory Jiřím Kuběnkou,
losefem Topolem, Ivanem Divišem, R ic Preisnerem, Zdeňkem Sekalem a Věrou Linhartovou a s paní E . Medkovou, autorkou foto
grafu' několika dél, které sborník ilustruií.

*n LADISLAV DRYAK mel od 29- dubna do 27. května výstavu
svých obrazu, plastik a ilustrací k nové seru "Dona Quichota"
v Galerii Köhler v I angcnfeldu. Dryák se narodil 1930, absolve
val šest let figurální
uměleckou školu v Praze, dnes žije
v Solingen.
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I ierrn/Frau/Frl.
M.'Mme/Mlle
Signore/Signora/SIgnorina

A.Z. 8330 Pfäffikon (Zurich)

Poatretouran an:

GALERIE KRAUSE
Tumbelenstrasse 37
CH-8330 Pfäffikon (Zürich)
Tel. 01/973066

+++ ALEŠ JULIUS RUBEN, narozený 24.5.1948 v Praze, který
žije od roku 1968 v Ženevě, vystavuje od 16. května až do konce
městce v Galerii TEMPS PRESENT LES LAURIERS, 5, rue
Veyrassat své obrazy. Ruben v minulosti vystavoval v roce Jl971
ve Francii v Cerrtay a ve švédsku v Mölndalu, roku 1972 v Ženevě,
jakož i o rok později, ,v roce 1974 v Lausanne, Sissachu a v Galerii
Krause v Tfäffikonu, roku 1975 v Ženevě a Luganu, vloni opět
v Ženevě.

++H RŮŽENA HELEBRANDTOVÁ se představila bernské veřejnosti
se svými kolážemi a kresbami na výstavě 2. dubna 1977
v ALtstadtkeller "Keramik"-Trouvaille" na Kramgasse 37. ľroslov
mči Ilans Schwei ng rube r a umělkyně se při vernisáži představila
i v roli zpěvačky za doprovodu kytaristy Ondré Forro.

Od mezinárodni' společnosti umělců jsme dostali podpisové archy
k rozšířeni.Německý text originálu vysvětluje vše.Můžete i pře
psat, podensat a poslat na níže uvedenou adresu.

An
Internationales
Künstler Gremium e.V.
Sekretariat
Mokkes frässe 88
D-5000 Köln 1

leb protestiere gegen jegliche Verfolgung, Bedrohung, Ver
leumdung oder andere Formen der Diskriminierung gegen
tschechoslowakische Bürger, die sich mit den Gedankeu der
«Charta 77> ausdrücklich einverstanden erklärt haben.

Ich lehne gleichzeitig jeden Druck ab, der auf Personen in
anderen sozialistischen Ländern oder wo auch Immer, die
sich mit der «Charta 77> solidarisieren, ausgeübt wird.
Unterschrift:

Adresse:

