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První soukromý tvdeniK
se samizdatovou tradicí

Vzpomínky Bl- a tragicky dopadlo i Sihanoukovo “
o rozvoj Kambodže.
anky Frajerové úsilí
Faktem zůstane, že přes vSechny
me nenechaly
demokratické reformy, které uskuteč
i.-ilacnvm, nebol nil. ovlivňovaly vývoj zakořeněné
monarchistické tradice Přes zavedeni
jsem nrokores- ústavních
orgánů byl zvyklý na auio)ondoval oříliš kratičké rozhodování a neomezený
vliv. Svůj lid měl opravdu rád a snažil
.noho času s
se o jeho blaho a prosperitu. Nejvehe
redaktory RP
mentněji vSak chtěl Kambodži zajistit
o Kambodži,
bezpečnost. Potřeboval k tomu udržet
názorů v zemi, a to i za cenu
aoych se nevy jednotu
ústupků vůči nepřátelsky naladěným
jádřil. ledy kruhům. A právě pro tuto shovívavost
začátkem tra k odpůrcům (k nimž patřil i generál
Lon Nol) udeřil den 18. březen 1970,
gedie není
generalský režim Lon Mola se
a nebyl oroe- stal začátkem tragédie pro moderní
merický režim zemi prastaré kultury a její pokorný
generálů, ale národ.
naonek vystounení prokomunisticky
orientovaných Rudých Khmerů, kte
ří až do roztržky se Sovětským
Pol Pot
svazem byli pov&žováni za ten ne^w^
léoe možný osud oro nracující KsmDodŽe na všech našich zas-’
tuoitelských úřadech či našich obchodních bázích. Podle tě-’
chto laciných klišé byly začátkem tragedie i proamerické
režimy generála. Suhsrta či v nedalekém Thajsku. Život sám
odpověděl: ČR se plazí po kolenou,aby tyto vyspělé země s
’ní ráčily obchodovat.
3ylo totiž pravidlem
co se stalo s Drosmericky orientovánými
zeměmi. Jsou z nich
obchodní tygři-Jižní
Korea, Tajvan,Singapur-Me]^jsie, kteří s
nezadržitelností vyt
lačují ze světových
trhů nejen Evronany
8 Američany ale i Jaoonce. Jen nevím proč
nás takovým balastem
vzpomínek krmí naše
noviny i dnes. To je
ta Dravá česká soda.
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Dos od Emanuela Mandlera ne který odpovídám níže: V Praze, 4.5*1992
Vláďo, vřelý dík - a to bez ironie - ze tiskovou e korespondenční Či
nnost. Jenže v situaci, v které jsme, nám to nestečí. Potřebovali bychom Té
na konferenci /viz přiložený Znrevodej/. Pokud nemůžeš přijet, nepiš něco
delšího - do^is konferenci, který bychom tem mohli přečíst.
Zdreví Té .
V Šumperku, dne 23*květne 1992

Vážený pan
Emanuel Mandler
sekretariát LDS

Praha

Milý Emanueli!

Bohužel jsem Tvůj dopis obdržel až v sobotu, takže jsem
se konference nemohl zúčastnit a eni můj dopis by nepřišel včss.
Jenže to je ten můj známý proBlém o němž jsem is si myslel, že
o něm víte. Časopis "Res publica” spolkne většinu mého času ale
především mám obrovské problémy s tiskem, zvláší v tomto roce.
To mne zcela vyčerpává a i když má jen 50 výtisků, které mohu
dotovat jen 50,- Kčs znamená, že výrobce hledám velmi těžko či
léče řečeno těžce nenalézám. To přirozeně je na škodwu nejen mé
ho týdeníku, ale troufám si říci i naší LDS, re bo£ jsem v něm
dost často zveřejňoval nebezpečný trend jenž málem vedl k liákvi-

daci naší strany. Přirozeně, že to bude vycházet postupně jakmile
seženu možnost xeroxu, sle málo plstné s takovým zpožděním, že
to bude zajímat snad jen podivínské historiky nejniternějších zá
hybů naší publikační scény.
Posílám 5 výtisků "Res publica" č. 2, které právě vyšlo,
bohužel se zpožděním málem půl roku. Lidem, Kteří na můj časopis
hledí s pohrdáním odpovídám v duchu mého reklamního sloganu:

Nelíbí se Vám mAj časopis*?

Nevadí!
Můžete ho používat na psaní!
To je totižs světová rarita, časopis s dvojím významem,
ke čtení i na psaní. Trumfl jsem Američany.

Ahoj!
Mezitím na konferenci LDS bylo rozhodnuto, aby
strane přešla do ilegality pod vedením Martina Litoumského. Zjevná neochota vládnoucí ODS s ná^J
mi komunikovat od které se odvíjí již opět služe
bní nom^r soudnícn organu nás. tem vytěsnil. /.n«
Vladimír Hajný, CSa 34, 787 Cl Šumperk

To bylo v době,
kdy můj časoois
vycházel jen
/
no jedné stra
ně vytištěný 8
há strana byla prázdná.
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Novela Klára Bendová je nejen vzác
ným uměleckým svědectvím o význam 
ných dnech novodobých českých dějin,

K vrcholným Čepovým dílům, napsa může dojít, že se ocitla v jakémsi duným ve vlasti, patří román Hranice stínu chovním „doma“, a sjednocuje se i vnitř.
a novelistické sbírky Zeměžluč, Tvář ně: nebouří se už proti svému utrpení, alei
pod pavučinou, Letnice, Modrá a zlatá a svoluje k němu, bere je za své.
Děravý plášť. Čepový postavy procházejí
O několik hodin později Kláru přii
těžkou mravní krisí; zvláště město pro ně procházce kolem říčky vyděsí ruský vo
znamená pokušení a zmatek, zatímco ják, lovící pstruhy. Vzdálí se, a když už
venkov značí sílu spásné křesťanské tra myslí, že je mimo nebezpečí a vklouzne
dice. Jejich hořkost a žal nesměřuje k po do vody, ozve se výstřel. Klára vyskočí,
citu marnosti, nýbrž k vnitřní záchraně, zdá se jí, že sklouzla po kamení, a ztrácí
mravnímu řádu. V roce 1948 odešel Jan vědomí. Když se probere, hrozně ji bolí
čep do exilu. Žil nejprve v Paříži, pozdě hlava, s úděsem si povšimne, že krvácí, a
ji jako rozhlasový pracovník v Mnichově vzápětí umírá. Příběh Kláry Bendové
a pak opět v Paříži, kde 25.1.1974 zemřel. uzavírá její otec, propuštěný z vězení
První jeho knihou vydanou v zahraničí právě před jejím pohřbem, těmito slovy:
byl triptych Cikáni, obsahující novely „Vždycky musí někdo platit. I když se
Cikáni, Klára Bendová a Vzpomínka na zdá, že není dluhu. A ona z nás byla patr
.r
.- .
ostrov Ke. Další knihou byla novela ně nejbohatší.“
Zabývejme se otázkou, proč Jan čep
Květnové dni, kterou vydala Křesťanská
adademie. V novele Tři pocestní, napsa ztvárnil květnové dny právě tímto tra
né pro antologii Peníz exulantův, se u gickým způsobem, když tolik českých
Čepa poprvé objevuje jemný kultivovaný
humor. Esejistická a filosofická tvorba spisovatelů včetně Vladimíra Holana
Čepová, napsaná v zahraničí, je uložena reagovalo na osvobození zcela odlišně.
ve čtyřech knihách: O lidský svět, Malé (Holan sám později vysvětloval tyto
řeči svátečn^Poutník na zemi a Samom práce kriticky ž atmosféry roku 1945}
Bezprostředním důvodem bylo nepo-U Durychovy hrdinky začíná vnitřní
luvy a rozhovory.
chybně to, že Čep takto konec války
Novela Klára Bendová, vydaná jako skutečně na vlastní oči viděl. Léta oku tragédie násilnostmi, které jsou na ni pá
součást triptychu Cikáni roku 1954 v pace prožil osaměle ve svém rodišti, a jak chány. K jejímu zoufalství se brzy přidá
Mnichově, patří k nepatrné hrstce děl probíhalo osvobozování tam, o tom píše hněv, pomstychtivost a pocit vlastní vi
ny, vyvolaný nedostatečnou schopností
poválečné české literatury, hodnotících
ve své autobiografii Sestra úzkost takto: bránit se. Zlomena tím, co prožila, už
události, související s příchodem sověts
„Ke konci války zaplavili dvakrát naši
kých vojsk v květnu roku 1945, jinak než
chalupu
ustupující němečtí vojáci, kteří nedokáže sama najít vnitřní smír a zaryje
kladně. Čepem zachycený příběh dívky,
spalovali na našem dvoře papíry a stříleli se do sebeobviňování, sebepohrdání a
zastřelené privitivním rudoarmějcem,
zahořklého vzdoru. Teprve setkání s
do pneumatik svých nákladních vozů.
zcela jistě nelze pokládat za oslavu šťast
mužem, který ji bezvýhradně přijímá, jí
ných májových dní. Než vysvětlíme, Byli to prostí lidé, kteří se přiznávali, že umožní opět nalézt kladný vztah k sobě
proč právě Jan Čep jako jeden z mála ne byli oklamáni, a kteří nám přáli, aby a trhliny porušeného života zacelit no
podlehl všeobecné psychóze „bezmezné chom nepoznali ještě horší věci.
vou láskou.
Přišel okamžik „no mans land“, ta má
radosti ze znovunabytí ‘svobody’,
Utrpení Kláry Bendové zakládá křivda,
vybojovala Rudá armáda“, připomeňme jová noc, kdy jsme zaslechli v tichu kve
si samotnou novelu. V první Části jsou na toucích jabloní vzdálený hukot ruských spáchaná na jejím otci. Trápí se, na rozdíl
pozadí slunečného letního dne a obrazu tanků, doprovázený vítězným křikem. od hrdinky Boží duhy se však ve své bole
stísněné rodiny svévolně uvězněné Ale už druhý den se lidé zamykali, hlavně sti nezabydluje, neopíjí se jí, ale ve jménu
ho Theodora Bendy retrospektivně ženy. Muži drželi na obou koncích ves spravedlnosti se proti ní bouří; nikoho —
rozvíjeny události minulých let, měsí nice stráž a tak nákladní auto plné rus ani sebe — neobviňuje, ale sama trpí za
ců a dní. Ředitel učitelského ústavu kých vojáků změnilo pomalu směr před viny jiných — za ruské vojáky, za věznitele svého otce, za plytkost a zbabělost
Benda byl za okupace nebojácným touto mlčenlivou hradbou...
Vesničané,
kterým
stál
v
čele
mladý
'
bývalých
známých a přátel, kteří mají
šiřitelem české kultury a vzdělanosti a
strach
se s Bendovou rodinou normálně
učitel
a
jeden
bývalý
důstojník,
který
si
!
podílel se i na osvobozovacím boji v pos
Je bezmocná, ale nezatrpkne — a
!
ledních dnech války. Protože však nebyl zase oblékl uniformu, se neodvažovali stýkat.
tento
její
čistý a statečný postoj vůči bo
přiznat,
proti
komu
se
chápou
zbraní
a
1
ochoten přistoupit na požadavky násil1
se stává vstupní branou pro průlom
nických ruských vojáků, před kterými se váhali dát jméno tomuto novému nebez- lesti
čepovského „prvního domova“ do jejího
hned po odchodu Němců museli lidé, a péčí.“
Podobné zážitky nebo alespoň zprávy života, v jehož světle není Kláře obtížné
zvláště ženy, zamykat a skrývat, byl od
s utrpení zcela vědomě přijmout jako
veden partyzány a uvězněn. Nikdo z jeho o nich museli mít i další čeští spisovatelé, své
nesený podíl na utrpení celé
(
známých nemá dost mravnosti ani odva v převážné většině však podlehli euforii z dobrovolně
ho
lidského
společenství. A ono se jí
čerstvě
nabyté
svobody
a
dali
přednost
hy, aby se ho zastal, a od jeho rodiny lidé
v „břemeno lehké“ a „jho sladké“.
2
udržují opatrný odstup. Touto křivdou tomu, pokládat takové jevy za okrajové a změní
se po celé dva měsíce Bendova věznění umělecky je nezpracovávat. Když KSČ 'Takto vnitřně předjímá to, co se s ní má
j
téhož dne stát: konečné překonání
trápila jeho dcera Klára. Teprve uprost vydala před volbami v roce 1946 agitační ještě
1
rozpolcenosti a odděle osti. Její
řed ranní mše se její úzkost a pocit odci brožurku „Můj vztah ke komunismu“, každé
s
je jen duchovně logickýi 'ůsledzení náhle změnily v pocit, že je přijata vyjádřily tu svůj „pozitivní vztah a ne- smrt
ního
někam, kde už k Žádnému odcizení ne hynoucí vděčnost“ SSSR celé desítky 1<kem a vnějším výrazem jejího ck

PROHLÁŠENÍ MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ

Jan Čep, exilový prozaik, esejista a překladatel, byl jednou z nejvýraz
nějších postav moderní české literatury. Narodil se 31. 12. 1902 v Myslechovicích u Litovle do chalupnické rodiny, která měla deset dětí. Po absol
vování reálného gymnázia v Litovli studoval na filosofické fakultě Karlovy
university Češtinu a angličtinu. Poté působil jako literární kritik v řadě výz
namných časopisů a jako nakladatelský lektor a redaktor. Za války se věno
val spisovatelské a překladatelské práci.

nejpřednějších českých intelektuálů —
právě jen s výjimkou vyhraněných kře
sťanů, k nimž Čep patřil. Jeho křesťans
ké přesvědčení mu nedovolovalo zto
tožnit se s ateistickým komunismem.
Nedlouho předtím měl první nepří
mé střetnutí s komunistickým ministrem
informací Kopeckým, když mu bylo v
posledním okamžiku zabráněno, aby
pronesl řeč při vzpomínkové slavnosti na
uzavření vysokých škol nacisty, zřejmě z j
obavy, že by Čep hovořil z pozice katolického intelektuála. Po komunistickém
puči v únoru 1948 byl hrozbou tvrdé
perzekuce, která pak postihla všechny
katolíky a mnohé nekomunisty, donucen
emigrovat a Kláru Bendovou dopsal až v
zahraničí.
K těm, kteří roku 1945 neuspali své
svědomí, patřil i Jaroslav Durych. Vý
chodiskem jeho Boží duhy, napsané v
padesátých letech, je zločin, spáchaný na i
venkovské dívce, předhozené spolu s několika dalšími pro potěšení vojákům —
osvoboditelům a později znovu znásil
něné při útěku z rodné vesnice.
Čep ani Durych neusilovali o to, vyt
vořit jakýsi protipól k soudobým
naivním politickým agitkám. I tyto jejich
práce, v nichž vnímáme politický, mo
ment zesíleně, řeší problémy hlubší rovi
ny lidské existence, totiž otázky utrpení
a jeho překonávání. Není nezajímavé
tato dvě díla srovnat právě z hlediska
způsobu, jakým se obě dívky vyrovnávají
s bolestí á křivdou.

:;

”ZVON” č. 4/91

Neuspali své svědomí
po roce 1945

ale zároveň mistrovským literárním
dílem, které spolu s několika dalšími
důstojně završuje čepovu beletristickou
tvorbu.

t

převod částky 20 Kčp měsíčná ze mzd
od
nejbližšího
možného
termínu
ve
prospěch
konin
„B.nióry"
u
EAGH,
pob.
Praha 17111444/ inoo.
Marie Bayerová,
filo z. fakulta M asarykovy u n iv e rz ity v Brně
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Osudy žen v roce 1945 v zrcadle díla Jana Cepa a Jaroslava Durycha

dozrání. Ve srovnání s utrpením Durychovy hrdinky je Klářino trápení Čistší a
její cesta k smíru kratší — čepovsky
přímočará.
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Vím o informacích, které již v té době veřejně kolovaly mezi lidmi,
třeba v souvislosti s předsedou SNR Viliamem šalgovičem, ovšem v té do
bě ještě obyčejným ncdplukovnikem StB. Ten sám, měl v té době jezdit v
podobných autech a zatýkat své snoluobčan.y podle příkazu cizí mocnosti.
Měl jsem možnost, ještě v době, kdy jsem pracoval na bonitaci půdy okr.
Semily v obci Příkrý se setkat se synovcem Viliama Šalgoviče, který se
v rozhovoru se mnou o té věci dušoval, že jeho strýc v té době právě a
nejinak dlel na dovolené v Bulharsku a že to byly jisté pomluvy. Po sa
metové revoluci odhadl V.šalgovič šnatně situsci a oběsil se v prádelně
nanelového domu v domění, že bude obviněn jako zrádce národa.
V.H.

”K s nublice" č.23/93
z
Václav Vostřez, starosta Ca. Orla v exilu (Svatováclavská župa), Oblasti
biskupa Stanislava Zely v Kanado, 18 Aintree Court,Hamilton,Ont. ,LÔK 4R9.
Hamllton, 15. června 1982.
oznámení členstvu cs. orla v exilu a cele krajanské verejnosti:

"středí Cs. Orla v exilu obdrželo pozvání k účasti na V. sokolský slet
ve Vídni ve dnech 2.-5. červenoe t.r. od starosty p. Jana Waldaufa, dopi
sem ze dne 22. února 1982. S povděkem jsme přijali pozvání a pověřili.
Jsme br.dp .Jana^Langa, S. J .
z Londýna, aby nás oficielně zastupoval. Delegační pověření podepsall Dr.F. Hradil, úř.starosta a V. Vostrez, úřad.
Jednatel. Osobně doufám, že tak byla položena základna k prohloubení stykú Orla 3e Sokolem pro budoucnost. Aby to vsak byla základna pevná a tr
valá, domnívám se, že nestačí se spokojit jen e formalitou, ale je nutno
přednést různost zásad a hledisk a pak posouzením hledat cesty upřímné
spolupráce. V tomto kladném smyslu předkládám následující připomínky ja
ko mé soukromá návrhy a náměty k diskuBl:
1. Po roku 1938-39 byly v naší milované vlasti přechodně nastoleny tota
litní režimy,které potlačily základní lidská práva a svobodu. Stalo se
tak proti vůli většiny v našich národech, použitím spiknutí a násilí.
'• ovopohanská nadřazenost naoistického rasismu byla vystřídána šílenstvím
diktatury materialistického komunismu. Už celé generace vyrostly pod tla
kem jednostranné fyskultury a spartakiád. Orelská idea, která vedle zdra
vého vývoje tělesné stránky, klade hlavní váhu na mravní výchovu a duchov
ní podstatu člověka, bude nezbytná pro nastoupení obrody jednotlivce i
společnosti, po pádu komunismu. Csl. Orel musí přijmout svůj úkol v jed
nou osvobozené vlasti. Bez jeho účasti se zdravý vývoj našich národů ne
obejde I Pro spolupráci se Sokol em,DTJ, Skautem, sportovními organisaoeml
a .tělocvičnou školní výchovou můžo Orel nabídnout část již tradičně osvédeenou, nejdůležitější. Proto je nutno udržet organisační kontinuitu
i pokračovat v činnosti Cs. Orla v exilu v čele s ústředím pod názvem
svatováclavská župa.
. Přesvědčení vyjádřené v předcházejícím bodě Jsem si utvrdil v rozmlu
vách s orelskýml pracovníky, ale i s mnohými nečleny Cs.Orla v exilu při
■astých ceBtách po americkém kontinentě i po Evropě. Také korespondence
se vzdálenými spolupracovníky vyzněla stejným směrem: Obnovení a prohlou
bení činnosti Cs.Orla v exilu Je nezbytnostíl Z toho důvodu jsem nyní
poslušně přijal výzvu ústředního starosty br .Dr.F.Hradila, abych zastá
val funkci výkonného jednatele ústředí. Svatováclavská župa zvolila nás
'■tyři jednatele, ale výkonně tuto funkci zastával až do své smrti br.Ing.
•'.Richter z Chicago jako IV. Jednatel a při tom byl též náčelníkem .Ze své
strany slibuji dobrou spolupráci se zbývajícími dvěma jednatell ,br. V.
Sedláčkem z New York a br. E. Vedralem z Chicago. Vedení orelského arohlti po br. Richterovi převzal pokladník br. A. Slováček z Hlllsdale,Mich.
ó rado3tí též sděluji, že ústrední náčelnice s.Dobromila Neubauerová se
přestěhovala ze vzdálené Britské Columbie do St.Catharlnes, Ont. a tak
je blíže našemu soustředění. Kooptovaný člen výboru Svatováclavské župy,
Lr. prof.Jlří Malášek z Niederaltalch, Německo, začíná organlsovat lepší
spolupráci mezi Orly v Evropě. Pohlížím na jeho činnost s velkou nadějí
a tímto posílám červencové cyrilometodějské pouti do EHwangerT a orelskému Jednání při ní, upřímné Zdar Bůh l Budou tam též zástupci starokrajsa
ského Orla z Vídně, vedení br. Rybou.- Tato sdělení snad dnes postačí na
důkaz organlsačního oživění a doufám.že bude nárSlecXovat—oftclelní orolské zpravodajství.

( V. Vostřez, Orelské oznámení ze dne 15.VI.82. - Str.3.)

7. V exilu ^e žádoucí, aby zájmové organlsace zdárně pracovaly a se roz
víjely. Nepřísluší jim však vrcholná politická representace. Minulé zku
šenosti opět varují a tak nelze připustit možnost zneužití organisací tě
lovýchovných, spisovatelů, studentů, vědců a umělců, býv.pol .vězňů, diplo
matů, odborových organisací, vojáků ,a veteránů, partizánů atd. Také jed
notlivé náboženské směry si nemohou osvojovat právo na vrcholnou pol. re
presentaci i když jejich činnost je sama o sobě prospěšná. Z tohoto hle
diska je nesmyslná snaha o vytvoření "Světové representace Cs. exilu v
duchu Komenského Konsultace". - Jedině národy doma, svobodným hlasováním,
mohou rozhodnout o pořadí svých representantů. V exilu je dnes možno úspěšně representovat a spolupracovat Jen ve formě praxe koordinačního vý
boru, na základě "Já pán, ty pánl^ Kdy žádná složka nemůže být umlčena
přehlasováním snad náhodné většiny. Musíme se zbavit systému posicí a na
hradit jej solidaritou. V praksi to znamená, že např. i při málo početné
delegaoi Podkarpatských Rusínů (nebo při vnitřním politioko-ideovém za
stoupení např. mluvčí Živnostenské strany), nemohou být přehlasováni. Ne
bojme se předložit program i menšinového názoru. Ne vždy má většina prav
du. Čiňme tak veřejně a bude-li mít někdo jiný lepší myšlenku, neotálejme
si původní program opravit. Pokud nám svědomí velí, že náš směr je zatím
nejlepší, ponechmo bí jej. Nikdo ná3 za to nesmí "b’ít po hlavě l "Jednota
za každou cenu je nežádoucí a nebezpečná. Zavání diktaturou. Při dobré
vůli se vždy najde společný Jmenovatel k dobrovolné spolupráci v boji za
osvobození vlasti a nastolení spravedlivého řádu ve světě.
8. Heslo "Ve zdravém těle zdravý duch!" může být prospěšné, pokud je správ
ně použito. Nesmí se vykládat tak, že podmínkou zdravého ducha jo zdravé
tělo, životní zkušenost nás učí, že právě i vynikající osobnosti mohoubýt nemocni tělesně.Naopak, přestálé zkoušky utrpení jim dává punc vyzrá
losti a pochopení vyšších hodnot. Naše snažéní po dosažení tělocvičných
vrcholů a sportovních rekordů nemá být přepjatě jednostranné. V tom smě
ru nám nejsou příkladem extrémy amerikáni smu, ani úspěchy za každou cenu
od závodníků z Vých. Německa, ci Rumunska. Již před dvaceti léty jsem tu
to otázku zpracoval podrobněji v memorandu předsedy Cs. sdružení Cechů,
Slováků a Podk.Rusínů v Kanadě u příležitosti exulantského zneužiti sou
rozenců Jelínkových na světovém mistrovství kr asobruslařů v Praze. Mezi
národní veřejnost obdržela'anglické výtisky tohoto memoranda a předpoklá
dám, že i naše veřejnost j o j ještě zachovává v paměti.

9. Cs. Orel v exilu je katolickou organisací. Ve směru mravním a duchov
ním se podřizuje vedení duchovních otců katolické Církve. Vítá spolupráci
s duchovenstvem, pomáhá ve farnostech a katol. Institucích. Uvědomělé
křosťonství není mu v rozporu s prací pro národ a vlast, podle hesla urče
ní: "Bohu, Církvi, národu!" V exilu uznává vedoucí roli hlavní organlsace
katolické akee, Cyrilometodějské ligy a spolupracuje s jejím studijním
ústavem, Křesťanskou akademií v Římě. Přeje si bližší styky s katolickým
Skautem a oceňuje námahu s pořádáním dětských letních táborů, kterým se
věnují naši saleslánl a j osul té. Podporuje též náš jediný seminář ve svo
bodném světě pro výchovu kněží, Nepomucenum. Při pomoci s budováním české
kaple sv,Jana Nep JN eumanna v národní svatyni vo Washington ,D ,C . vynikají
jména bratří 0.Holubáře, A.Slováčka, dp.J. Bacha atd. Další orelští brat
ři se dali k disposici Národnímu svazu českých katolíků v U.S.A. (např.
předsedou odbočky v N ew York je br.Z.Rutar, spoluzakladatel kanadské orel
ské oblasti)... 3 pozváním na slet vo Vídni také očekávámo, že v Sokole
přestane kulturní boj proti katolické Církvi podle starého: "Rím musí
být souzen a odBouzen!* S úzkostí sledujeme nespravedlivé útoky některých
sokolskýoh funkcionářů (viz: Věstník katol. misie v Los Angelea).

( V. Vostřez, Orelské oznámení ze dne 15.VI .82. - Str.2.)
5. Je žádoucí pokračovat v tradiční spolupráci se Slovanským Orolstvem,
i základech položených ku konci min. století, až do druhé 3větové války,
tomto našem exilu zdárně rozvíjel činnost se zástupci porobených nároiu zejména zemřelý náčelník br.Ing.V.Richter. V současné době vyjadřujeplnou solidaritu s bojem o svobodu bílého orla v sousedním Polsku a
irdlnný postoj polského národa Je nám příkladem. Pro budoucnost rozšíří,e program o spolupráci mezi všemi mírumilovnými národy světa. Sokolská
.všlénka v minulosti byla úspěšná v českém národě. Jestliže však se něklo pokouší položit rovnítko mezi Češstvím a^sokolstvím, má^pro^ram neu
skutečnitelný, příliš domýšlivý a také vylučující možnost širší spolu
práce. S revisí bude nutno Jít až k samým počátkům. Cituji:^ Bylo Jednou
řečeno, že naše snaha po rozvoji se nemůže pokládati za dovršenu, dokud
.se každý Cech též Sokolem nestal. Při jasnějším rozhledu, kteréhfl Jsme
’.ezitím o věci nabyli, tím více stojíme při tomto přesvědčení... (Dr.
I.Tyrš: Náš úkol, směr a cíl, str.15.) Také další zdůvodn&ií ve prospěch
lárodní je nedostatečné a chybné: "Veškeré dějiny Jak tvorsta vůbec,tak
Lidstva zvláště jsou věčný boj 'o bytí a trváníV něm podlehno a vyhyne,
;o k životu nadál Je neschopné a celku závadné .Zachová toliko stopu svou
Jako zkamenělina ve vrstvách skal aneb též v písmech knihy,jež slove dě
jepis. Tak zní obecný zákon,jejž náš věk objevil a jasně pojmenoval, a
■<terý se Čím dál tím zřejměji ukázal obecně platném. Zákon neúprosný J ako každý Jiný,Jenž vládne v přírodě, a co je totéž,v dějinách. Zákon,Jenž
<ni modlitbami, ani slovy sebcklamnými, ba ani pouhým právem zděděným za^zohnat nelze. Jemu podlehli drobní i mohutní tvorové dávní, ze živoucí
přírody teč. vymřelí,neboť nenašli ve světě znenáhla změněném dalších pod,ínck svého trvání. Jemu podlehli společnosti nejmocnější a národové kdy>1 n e j slavn ěj ší , neboť také člověk je Jenom částí prírody... (Dr.M.Tyrs:
;áš úkol, směr a cíl, str.18. a 19.)
.. Sokolské programy až dosud výlučně mluvily o spolupráci Cechů a Slo
váků. Proti tomu Cs. Otel v exilu důrazně prohlašuje, že^nlkdy nezapomene
m národ Podkarpatských Rusínů a řadí se 0 nim do Jedné řady, když Je rec
, společné vlasti, Republice Československé. Odtržení Podkarpatské Rusi
-.1945 neuznáváme a odmítáme kontinuitu násllnické Národní fronty v exilu
též obrozen*. Ponecháváme samotnému Sokolu v zahraničí, aby se už konečně
vyslovil k tomuto bodu.

.olstvo v exilu by též mělo oznámit stanovisko k přehmatům spáchsuv době nadiktované tak zv. sjednocené tělovýchovy, zabírání orloven...

. Litujeme, že Sokol v exilu a zahraničí mlčí k stálému zneužívání od
urozené Národní fronty v exilu, která se vydává za representaci čs.exilu
pod jménem Rada svobodného Československa. Nyní jiokonoe je veřejně pro
hlášeno: "Do sletového programu je zařazen též 'Hold Tyršovi a jeho sokol
ské myšlence' který se bude konat v sobotu 3.července odpoledne. Promlu
ví na něm dr .Mojmír Povolný.předseda výkonného výboru Rady svob.Českoslo
venska, o úloze a významu sokolstva v historii našich národů. Po smutiých zkušenostech s representaoí v druhém odboji v Londýně, kdy se 1 bý
valý starosta Orla nechal zneužít, nemůže současný Cs.Orel v exilu k poiobné situaci přihlížet bez ohražení. Rada svob.Československa vznikla
s kontinuitou na funkce z Národní fronty a zejména její posledně obnove
ná forma spiklenecky hlasuje a svévolně si vybírá t.zv.representanty .Va
dí nám též její nepřístupné bratříčkování s tak zv. komunisty s lidskou
tváří". Organisací takovou neuznáváme za mluvčí ČS. exilu a připomíná nám
Jen obdobu zapomenutého stašáka v zelném poli, který svou-roli dohrál a
nikdo se ho už nebojí...

( V. Vostřez, Orelské oznámení ze dne 15.VI .82. - Str.4.)

Dosud Jsme nečetli opravné prohlášení Ústředí Cs. Sokola v zahraní čí .Ji_
nak^bohatý sletový program neoznamuje čas a vídenskou adresu místa boho
služeb (pro různá náboženská vyznání). Jako by to nebylo důležité a přes
to sl myslíme, že jen menšina sokolského členstva je bez vyznání.

10. Je třeba 86 ZQDiy81et'„nad významem sletů. Jsou nadšenci, pro něž mi
nulá účast na stadioně,při cvičení prostných, je nezapomenutelným zážit
kem pro cely život. Množství cvičenců v rovných řadách a jejich ladné
j edno tne ^pohyby ~j sou jim výrazem krásy, ukázněnostl a součinnosti.- Jiní
zase namítají, ze mentálně zdravý člověk, silného charakteru a odpovědné
vůle, nepotřebuje vedle sebe zástup stejně mustrovaných jednotlivců. Vidí
v tom slabošství^ stádovost, nebezpečí zneužití davové psychosy, přízrakv
kdysi hnědých kosil v Berlíně, či dnešních sevřených řad na Rudém námestí
í® ná! ^OhO ’ Jak0 k°bylekl" Sleby prý měly své místo Jen pro
krátké období v době probuzenecké, cl v případě vážného ohrožení exlstenC® uíľ5daLabí-<?odaly 00beV0domí( Paže tuž, vlasti služl"). Posouzení po
nechávám čtenářům samotným. Připomínám Jen, že vývoj lidské společnost!
pokračuje a je treba hledat nové účinnější cesty Jak překonat prospěchářstvi konsumní společnosti svobodného západu 1 opatmlokých generací vy
chovaných pod komunismem a Žijících jen enahou přečkat ze dne na den. Ty
poslední pak ještě budou zatíženy neochotou uznávat autority a neschop
ností dobrovolné spolupráce v organlsované veřejné činnosti.
11. Orelská idea má zaujmout mladší generaci. Stane-li se jí živým pro
gramem, pak přetrvá. Mládí se nenadchne jen stařeckým vzpomínáním minu
losti či verejnou činnosti na podkladě posičností jak o ní byla řeč vý
še. Prl tom zajisté uaiá, že n£ vše moderní Je součesnč též pravým pokro
kem k lepšímu. Ohlasme otevřeně a poctvlvě, ze my starší se ucházíme len
o místa poradní. Při vzájemné důvěře předpokládám, Že o radu budeme žádá
ni. Tak múze být kladně vyřízena palčivá otázka nástupnické generace.

Ku konci opětzdůrazňuji, že tyto mé návrhy j bou Jen mou soukromou akcí
1 když Jsem přesvědčen, že převážná většina Orelstva Je v podstatě shod
ného názoru. Jsou to náměty k diskusi, ve které sl J e troufám obhájit
sám. Prosím vás o konstruktivní kritiku a předenr vyj adřuj 1 ochotu opra
vit své názory ve prospěch zlepšení.
,
S pozdravem Zdař Bůh I

Váš

'
Václav Vostřež/

Při návštěvě v šumnerku
v době mé nepřítomnosti v
r.1991 jsem velmi litoval, že
mi nebylo dopřáno seznámení,•

