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29. října 1993

První soukromý týdeník
se ssmizdetovou tradicí

Už zase vyhrožují!
Členové »Konfederuce politických vězňů« dostávají v posledních dnech do
poštovních schránek podivná psaníčku Na kusu papíru je tento rozmnože
ný text, který by neměl ujít pozornosti policie ani veřejnosti. Rozhodně to
není kiukovina, nad kterou nemůžeme jen tak mávnout rukou!
^Okresní štáb Čtvrtého odboje* Vám oznamuje. že za zločiny, které jste,
spáchal proti lidu této zeme a pro Vaší aktivní účast v nynější zločinecké
organizaci ^konfederace politických vězňů* Vám bude zničen majetek
r hodnotě „hmotné odměny*, kterou jste získal anebo ještě získáte za
účast v tzv. Třetím odboji +7 000 %.
až sejde sníh
Vojenské tábory
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Vzhledem ke stoupající zločinecké křivce si pravděpodo
bně takovýchto "drooností" policie všímat nebude, zvlášl,
když si není Jisté zde-li by nenarazila ne oachstele, kte
rý v nedávném období jí dělal náčelníka /a to i dlouho po
saoeteové revoluci/ případné kolegu. Takovýchto nehorázných
praktik dnes političtí mastodonti bývalého režimu nepoužíva
jí tak často. Spíše se soustřeďují na nebývalé zahlazování
stop a manipulování s úředními doklady v mezích jejich sou
časného zařazení či přes své bolševicko-mafiánské přátele,
bývalé soudruhy ve zbrani dnes figurující jako pravé i le
vé ruce na všech ministerstvech, prokuraturách a soudech.
Při nástupu do nového zaměstnání jsem celou svou obsánlouslohu zdravotní dokumentace vzhledem k dovolené Dr.Červové
musel zanést její zastupující kolegyni, aby mi vydala pot
vrzení o mé zdravotní způsobilosti pro nového zaměstnavate
le. To b.vlo naposledy, kdy jsem svou dokumentaci spatřil a
nejen já, ale podle sdělení zdravotního střediska i oni.
.Jelikož věřím na náhody,pravděpodobně se ts dokumentace zt
ratila, v opačném případě bych si musel myslet, že dr.mjr.
Šířek Zdeněk /estébák, který mne do krve zmlátil/, má dlou
hé prsty i po sametové revoluci nebo právě proto.
V.H.
Uvnitř
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: podání (stížnost) ing. Vladimíra Hajného na porušení
zákonnosti vyšetřovatelem StB mjr. Tláskalem - sdělení
pro podatele o důvodech prodlení a o nové lhůtě k vy
řízení -oodnětu

Ve výše uvedené věci prověřuji Vaše, podání zě dne 26.3,1993
na nezákonný postup mjr. Tláskala při. Vašem výslechu dno 24.11.
1977. Dno 17.6.1993 jsem Vás informoval, že do čtyř měsíců budete
seznámen s výsledky objasňování tohoto případu. Do současné doby

se však nepodařilo shromáždit všechny potřebné materiály a nelze
prozatím zodpovědně rozhodnout o dalším postupu. Nepodařilo se
totiž do dnešních dnů vyslechnout shora jmenovaného příslušníka
StB mjr. Tláskala a jeho kolegu JUDr. Svobodu (který byl v kritické

době dne 24.11.1977 přítomen u Vašeho výslechu na 00 Vg ve Vrch

labí). Jejich stávající bydliště se mi podařilo zjistit až nyní.
V objasňování tohoto případu se tedy bude dále pokračovat

a s výsledky budete sezámen ve lhůtě do 17.12.1993.

Informace, která mě velmi potěši
la., nebol v podobných ořínadech stí
žnosti na porušování zákone ze totelitv mi bylo většinou sdělováno, ve
smvslu,abvch zanechal všech nadějí.
Již jednou jsem poukazoval a dnes o
tom chci znovu napsat, že do materi
álů tehdejších vvšetřo’atelů StB ne-

Pr o k ur á t o r kr a j s k é pr o kur a t ur у
Tomáš Ž u č e k

Toto mi znovu potvrdil vyšetřující
prokurátor Tomáš Žuček, když jsem ho
žádal o nahlédnutí do vyšetřujícího
snisu týkající se mé osoby, eventuelně za účelem zveřejnění. V takových
případech se nebere do úvahy, že se jedná o individua, které přivedly do
neštěstí velmi mnoho lidí. Major Tleskal za svůj předlouhý život neřešil
jen můj ořinad.

"Pes nublica” č. 43/93
MUSIQUE
Václav Jiří Vostřez, 18 Alntree Court,
Hamllton, 'On ‘ • ,Can ada, L8K 4R9 ._______

HUDBA
( V.Vostřez,odpověú na pozvání k účasti v Československé koalici
v exilu ze dne 6.IX.82 - Str. 2.)

Наші 1 ton , 6. září 196 2.

Věc: ČESKOSLOVENSKA KOALICE V EXILU.

Vážený pane Pokorný,
potvrzují tímto príjem Vašeho dopisu z 22.VII. 1982,
určeného Predsedníctvu Os.Orla v exilu a zaslaného na moji adresu Jako
výk. Jednatele ústředí. Dopis žádá účast Os.Orla v exilu při tvořící se
"Československé koalice v exilu" a Je přiložen návrh stanov této Koalice.
V současné době pořizuji fotokopie těchto Vašich dokumentů a posílám Je
k dalšímu řízení starostovi Dr. Františku Hradilovi do Denver, Cel. ,U. S. A.
Očekávám tedy, že obdržíte oficielní odpověd,až předsednictvo projedná
Vaši žádost a návrhy. Zatím, poněvadž Je nebezpečí z prodlení Tv opisu
Vašeho dopisu p.Janu Kuncířovi ,gen . taj ,CSKD ze dne 20 .VII .82,který mi
též posíláte na vědomí, se mluví o termínu odpovědí do 20.VIII.82),po sí
lám připomínky k Vámi připravovanému veřejnému "Prohlášení". Jsou to mé
soukromé názory, alespoň k hlavním bodům Vašeho programu a kopie ze-aíiám
na vědomí ostatním známým pracovníkům Cs.Orla v exilu. Od počátku exilu
Jsem současně též politickým činovníkem a tak mám za povinnost poslat na
vědomí stejné kopie i spřáteleným veřejným pracovníkům čs. exilu. Toto
podání řeší Jen Část problematiky, protože důkladnější zpracování potře
buje širší rámec, než Je forma dopisu:
1. Předpokládám, že Jste mé Jméno zařadili do vašeho seznamu až po 15.VI,
1982, kdy jsem vydal "Oznámení člen-stvu Cs.Orla v exilu a celé krajanské
veřejnosti." Jedenáct bodů oznámení dostatečně vysvětlilo předpoklady k
dosažení žádoucí spolupráce mezi Orlem a Sokolem. Pokud Jsem reagoval na
politické otázky a zejména na neutěšenou situaci e representaci čs.exilu,
byl jsem k tomu donucen Jednostranným postojom Ústředí Cs. Sokola v exilu,
které u příležitosti sletu ve Vídni ( 2;-5 .9TI .82) , nechalo se zneužít
"obnovenou" Radou svob.Československa, jako by tato organlsaoe byla opráv
něným mluvčím čs. exilu. Pro lepší informaci Jsem nyní povinen sdělit
ještě následující doložku: Delegační pověření na sokolský slet ve Vídni
jsem spolupodepsal po obdržení pozvání od starosty Sokola p.Jana V/aldaufa, ze dne 22.února 82. Teprve později, lépe těsně před konáním aletu,
bylo v tisku oznámeno rozhodnutí sletového výboru na zasedání ve Vídni,
kde bylo schváleno, že "hold Tyršovi a Jeho sokolské myšlence" provede
předseda Rady svob. Češko slovenská dr. M. Povolný. Tehdy jsem se cítil
osobně podveden a uvědomil jsem sl odpovědnost za nebezpečí dání špatné
ho veřejného příkladu. Moje svědomí ml ponechalo jen dvě ceety, jako vý
chodiska z nouze. Bučí zcela odvolat delegaci dp.dr.J.Langa,S.J, z Londýna
a nebo urychleně vydat veřejné prohlášení s vysvetlením a patřičným ohra
zením se proti zneužití. Rozhodl jsem se pro druhou, mírnější eventualitu.
Nás orelský delegát se zhostil svého úkolu výborně a tak jame podali dů
kaz - 1 přes tak vážně překážky, o našem přesvědčení spolupracovat na spo
lečném úkolu, t.J. přispění k dosažení svobody ve Vlasti. Nemáme vaak
radost, že náš delegát musel sedět na sletové tribuně vedle tak početných
zástupců Rady evob. Československa. Byl to svým způsobem škandál & pone
cháváme členům Sokola v exilu samotným, aby ai na svém ústředí vynutili
zákaz opakování takové kompromitující spolupráce s představiteli ^brozrené
Národní fronty v exilu. Jako další důkaz odlišného stanoviska členstva Cs.
Orla v exilu oznamuji, že Jsem obdržel osobní sdělení od účastníka porady
orelských pracovníků z Evropy v červenci 1982,při příležitosti cyrilome
todějské pouti do Ellwagen v Německu, že. učinili rozhodnutí .podle kterého

NOČNÍ PUTOVÁNÍ

Pen S. POKORNÝ, яаоспяіес Republikánského hnutí Československa pro
Koalici sjednocení exilu,
40 Franklln Str., Annerley 4103, Austrália.

nemá být nadále slučitelné členství v Cs, Orle.v e x Ц u_ so^ča sně ae z a cho váním členství v tak zv. obnovené Radě svobodného Československa. Musíme
být ochotni respektovat Jednomyslné přání orelského členstva a naše ústře
dí zajisté z toho ■vyvodí patřičné důsledky. - Dále в radostí kvituji ústup
ky Sokola, vyjádřené ve dvou bodech sletového prohlášení. Předně Je to
přesněji formulovaný postoj k víře v Boha a o významu náboženského pře
svědčení vůbec a pak konečně už zmínka o nešťastném bratrském národě Pod
karpatských Rusínů. Též nás potěšilo zařazení mše sv. pro cvlčence,ačko
liv jsme se o tom nemohli dříve dozvědět z veřejných předsletových zpráv
v krajanských novinách. Byla to asi chyba redaktora sokolských tiskových
hlídek.

2. Vaši práci pro vytvoření nové demokratické representace čs. exilu je
nutno ocenit. Stejně tak se dívám na aktivitu dalších Čestných pracovníků,
jako Je dr. L. Brom se 3nahou o založení "Republikánského hnutí’ a p. J.
Kusého se "Světovou representací Cb. exilu v duchu Komenského Konsultace'.'
Toto vření je jen dalším důkazem o nutnosti nápravy v representaci čs.
exilu jali to vyžaduje pokračující vývoj světových událostí a zejména boj
sousedního polského národa o svobodu. Snad se též vyjadřuje potřeba vy
plnit prázdný prostor, který se vytvořil v našem exilu po r.1956,kdy pod
tlakem útoku spiknutí mezinárodních sil, stávající organisace čs.občan
ských stran v exilu omozily podstatně svou Činnost, aby tak uhnuly rozdr
cení a zachovaly kontinuitu. Programy máme v zásadách stejné l Cíl Je dán,
Jenom cesty k němu jsou zatím rozdílné. Musíme dát hlavy dohromady, po
radit se a najít зроіеспои nejlepší cestul
3. Původní Rada svob. Československa, založená v r. 1948, měla podstatné
nedostatky. Delegace Cз,Republikánské strany v exilu, vedená předsedou
dr .Josefem Černým, se zúčastnila spolupráce v ní s požadavkem, že se při
stoupí k její reorganlsacl v demokratickém duchu. Byla přítomna jen з vý
hradami, aby ukázala potřebu celoexilové representace a snahu po Jednoto
1 e odpuštěním křivd. Nemohla souhlasit з členstvím v Radě z titulu pol.
funkcí v Národní fronte po r.194-5, když se tyto osoby veřejně nezřekly Ná
rodní fronty a její diktátorské vlády. Nemohla též připustit přijatou zá
sadu členství Jen z označení, že se Jedná o tak zv. OSOBNOST. Od počátku
žádala také oprávněné zastoupení ve všech orgánech Rady pro strany Cs.
živnostenskou - středo8tavovskou v exilu a Cs. Národně demokratickou v exllu. žádala spravedlivé zastoupení všech dam.Podkarpatských Rueínů a
Slováků. Pokud Rada nepřistoupila k reorganlsacl, považovala se v ní de
legace Ca .Republikánské strany v exilu Jen prozatímním účastníkem, pra
cujícím k nápravě a v tom směru byla mluvčím všech občanských stran naše
ho exilu. Naděje, že dojde k žádoucí úpravě Rady byla ztracena, když její
tehdejší předseda dr. Petr Zenkl neuposlechl rozhodnutí většiny členů výk.
výboru v počtu 17. Tehdy účinnost staré Rady svob. Cs. přestala být platná.
- Nová Rada svob.Československa, obnovená v Toronto,Ont. v sedmdosátých
létech, má společné в první Radou Jen Jméno. Členové jejího zastupitel
stva mezi sebou ani neznají Jaké Je jejich politické přesvědčení a za
stoupení, protože o tom Ještě ani Jednou nejednali a Jen samozvaně dopl
ňují své řady hlasováním mezi sebou. Vedoucí funkcionáři užívají způsoby
obrozené Národní fronty, Jen s tím rozdílem, že první vládne v socialist.
CSSR a tato se o to pokouší v exilu. To,co se koná v nynější t.zv.obnove
né Radě, Je nejblíže praxi akčních výborů v obr. Národní frontě v CSR po
únoru 1948. Je tedy nutno přijat zjištění, že na této zkompromitované
základně se už nic nevybuduje, aby to bylo únosné. Naopak, Je nutno začít
Jinde a od základůI

Ensemble Musique Oblique

Claude DEBUSSY (1862-1918). Claude Debussy je
nejen autor fantastické opery Pelleas a Mellixanda,
předehry Faunovo odpoledne, Tri nokturn, symfonické
básně Moře a dalších symfonických dél, ale také skla
datel komorní hudby. Psal především pro klavír, ale
některé z jeho skladeb - například na dnešním kon
certě hrané Trio - jsou určeny komorním souborům.

6. Návrh vašich stanov Ca.koalice v exilu uvádí v článku II: "Účelem Koa
lice Jest: a)boj proti komunismu s cílem obnovení Individualistické svo
body ve svobodné a nezávislé a demokratické československé Republice v du
chu Československé ústavy ze dne 29.února 1920 s dodatkem nového ústavní
ho zákona o federálním uspořádání státu; b) representace svobodného ducha
národů československá a zastupování jejich zájmů v zahraničí."- 3 takovým
účelem Je možno souhlasit, vyjma dodatku v bodu a).protože takové rozhod
nutí mohou dohodou učinit a ústavně zajistit Jen národy v osvobozené Vlas
ti.- "článek III.Prostředky. Koalice používá k dosažení svého cíle všech
uznaných prostředků.n - Pro souhlas s tímto článkem bych vyžadoval též
formulaci mravního kriteria.- V článku IV. souhlasím rámcově ^en з odstav
cem (В) я upřesněním, co značí členské skupiny a organlsacej
(B) Kdo ne-

A
®

může býti členem, a nebo reprezentantem členské skupiny v Koalici.
1.Stoupenci Marx-Lenin Ideologie; 2.Stoupenci čs. ústavy z roku 1945;
5.Organlzace,které schvalují cesty do CSSR a takovéto své stanovisko ne
změnily do dne ustavení Koalice; 4.Osoby, které porušily status exulanta
tím, že se ho zřekly požádáním o tak zvanou 'normalizaci vztahů?"

7. Zásadně nemohu souhlasit в odstavcem (A) v článku IV. Členství. Hlavn '
důvody jsou následující: Zatím, co se sděluje, že zastoupení dem.polit’
kých skupin z území Slovenska a Podk.Rusl bude Jmenovitě vyznačeno doda
tečně, Jmenujete jich sedm z území česko-moravského a na prvním místě
"skupinu republikánského hnutí". - Od počátku exilu po r.1948,Již v uprchlických táborech spolupracovaly strany občanské skupiny: Lidová.Ná
rodně demokratická, Republikánská a živnostenská. Společné kandidátky
v táborových volbách se nazývaly "Křesťanská demokracie" a převážně vy
hrávaly. Politický postup se řešil dohodou, na podkladě rovnosti. Přímá
účast byla od Cechů, Rusínů a Slováků (katolíku i protestantu). Zatím ne
vím úplně, co myslíte termínem "виріпа republikánského hnutí"a jakou má
politickou nosnost, ale obávám se, že so nestotožňuj o se Bvehlovou Cs.
Republikánskou stranou, jejíž exiloví zástupci se sešli v Paříži dne 23.
září 1948 a vydali Svatováclavskou deklaraci, která začínala slovy:
"Příslušníci Republikánské strany, shromáždění na svém sjezdu v hlavním
městě Francie, v památný den národního svátku sv.Václava slavnostně pro
hlašují: Republikánská strana,která právě byla po desetileté pereekuci
znovu konstituována ujímá se všoch svých práv, tak jak jí byly velkou
částí národa potvrzeny ve všech svobodných parlamentních volbách...
Předsedou výk.výboru byl zvolen Dr.Josef Černý a když po létech pro stá
ří odstoupil, stal ee jeho nástupcem nynější předsoda př.Martin Hrabík
z Cleveland, Ohio. Tato Svehlova a Hodžova strana se v exilu nemůže vzdát
celostátního charakteru. Vždyť to byl právě Dr.Milan Hodža, Slovák,kte
rý stál v čele poslední parlamentní vlády CSR.až do mnichovského diktátu.
Jen poznámkou zde připomínám ještě širší Bvehlův program.když v zájmu
státu, dokázal získat k vládní účasti Hlinkovú Ludovou stranu a dve ně
mecké strany: Křesťansko-sociální a Agrární. Celostátní charekter vy
jadřují i Jednotlivé organisace C a .Republikán ske strany^v exilu. Např.,
když si mladá generace v Kanadě r.1950 založila Oblastní org .Rep .Dorostu,
zvolila mne předsedou a Alexandra Fedince, Rusína, místopředsedou. P .Rusín,Slovák a Cech bývali pravidelně v předsednictvu kanadské org. strany.
Také současné předsednictvo naší Oblastní org .C s .Rep. strany v exilu zde
v Ontario, Kanada, začíná takto: V.Vostřez (Ueoh) .předseda;, Ant. Svirga,
(Morav. Slovák) a Jurko Roháč (Podk.Rusín), místopřed3edové; Jar. Knap
(Cech) , j ednatel, atd. - Diskutoval jsem tuto otázku s kanadskými funkci
onáři Cs.3iivnoaténské strany v exilu a zjistil jsem, že 1 oni zachovají
celostátní rozsah. Předpokládám o Sociální demokracii, že se dívá na po
kus se Stranou práce na Slovensku po r.1945 jen jako na nepodařenou epieodu... Uznáte-li závažnost výše uvedených důvodů,opravte své omyly.
8. V Článku V. "Mocenské složení Koalice" dáváte zájmovým politickým slož
kám celkem 75%4účasti a <
Zceloatátních” organisací jste vybrali:
gionářská; (b) Nezávislé organisace bývalých čs.
covníků, 2) Ceskosl. Sokol v zahraničí, У) Севко
slovenský Svaz pro Vědu a Umění." Nevím, J__ _______ r - ....
ké selekci. Býti vojákem, vědcem a umělcem může značit výraz zaměstnání
jen menší částí národa. Proč Jste sem nezařadili mimo Jiných, složek 1 od
borové organisace, ^elména. kdvž nřfnad Solidárnosti v Polsku ukazuje, ce
odborové organisace

Musique Oblique je soubor variabilního složeni, zahrnující patnáct sólistů. Musique Oblique hraje komorní i sym
fonickou hudbu období od romantismu do současnosti. Musique Oblique spolupracuje především se dvěma hostujícími
dirigenty: Philippem Herreweghem a Georgesem Ilenjaminem. Musique Oblique uzavřela exkluzivní smlouvu se slavnou
gramofonovou společností Harmonia Mundi. Musique Oblique se stala pojmem. Z,a deset let svého trvání nasbírala

.

5. Ríkáte-dále, že "Důvod k ustavení Koalice v exilu Jest Víra,že každá
zdravá demokracie vyžaduje tři zdravé, svobodné a nezávislé politické sku
piny a.to: pravice, střed a levice. A toto nám chybí.. ľ Pan prof.dr.L.Brom
v jiném prohlášení mluví o republikánské pravici, demokratickém Btředu a
socialistické levici. Tak jednoduché to ve skutečnosti není a odporuje to
minulým politickým zvyklostem v československé demokracii. Osobně nesou
hlasím a dělením politické činnosti dle klíče z leva do prava a je-li to
^odle Vás "zdravá demokracie", pak ml nevyhovuje, tak Jako Jsem 1 proti
lidové demokracii", či v minulosti "demokracii soclalisující". Pro lepší
pochopení uvádím příklad s obnovenou Radou svob. Ce. Naši exiloví socia
listé v ní už po třetí uzavřeli manželství ве Slovenskými demokraty a tak
od. počátku pokračuje katastrofální situace našeho exilu. V současné době
však dochází k překvapivému odhalení, že většina čs. socialistů v nových
vlastech (Kanada a USAJ зе zapojila do politické činnosti na straně koneervatl-vní*, pravicové. Doufejme, že se konečně probudí a vyvodí správný
závěr 1 v ce. exilu. Když se vzdají Národní fronty, budou Jistě přijati
k spolupráci.. Pak se též ukáže marnost býti Jen podnoží "revolučním výdobitkům" Slovenské demokratické strany a hlavně představitelům Jako Je
p. Rudolf Fraštacký a dr. Martin Kvetko, kteří ee též představují Jako
slovenští pravicoví agrárníci. Není-11 to vskutku politický Kocourkov s
tím dělením na pravici a levici ? 1

( V.Vostrez, odpovéd na pozvání k účasti v Československé koalici
v exilu ze dne 6.IX.82. - Str. 4.)

.

4. Váš dopis z 22.VII .82 uvádí v druhém odstavci‘Návrh přiložených sta
nov jest učiněn po dlouhé korespondaicl a zjišťování stanovisek s exilový
mi pracovníky v U3A, Kanadě, Evropě a Austrálii, kteří zaujímají zodpověd
né po stavmi v zájmových politických skupinách našeho exilu." - Zajisté
je Vám známo, že jsem členem ústředního výk. výboru Cз.Republikánská stra
ny v exilu. Prohlašuji, že tento odpovědný orgán strany o vašich návrzích
nejednal a tak nemohl zaujmout stanovisko. Dotázal jsenr se legitimních exllových představitelů dalších politických stran občanské зкиріпу a dostal
Jean stejnou odpověd. Jako příklad uvádím, že uř.místopředseda Сз.živno
stenské strany v exilu,pro oblast Kanada, p. Jan Burgerstein, neměl ani ■
tušení o vaší akci. Nemohu vědět, в kým Jste předem vyjednávali, ale z
výše uvedeného zjišťování se domnívám, že to nebyli oprávnění mluvčí čs.
politických stran v exilu. Nebyl to také Cs. Orel v exilu, ačkoliv je je
ho jméno Jako účastníka uvedaao v návrhu stanov. Beru proto s reservou i
sdělení v dalších odstavcích Vašeho dopisu a varuji vás, abyste se nedopu
stili omyiu a raději sl znovu přezkoušejte správnost vašich Informací a
celkovou situaci, než přistoupíte k zveřejnělí "Prohlášení". Pokud se týká
Vaší žádosti o připomínky k návrhu stanov, považuji tuto možnost za ztra
cenou, neboť Váš spolupracovník p. Jan Kuncíř již uveřejnil v krajanském
tisku část stanov a to ve zjnénálé formě.

Jeho smrt v r. 1918, kdy na Paříž dopadají německé granáty, zůstává téměř nepovšimnuta. Podle svého
přání odpočívá “mezi stromy a pluky” na hřbitově
v Passy.

nosti” Hovoří se dokonce o jakémsi “vágním impresio
nismu ’’

( V.Vostřez, odpověd na pozvání k účasti v Československé koalici
v exilu ze dne 6.IX.82. - Str. 3.)

tříbily jeho kompozicem Louysem, Julesem
Ericem Satie... a cesty
Budapešti, Moskvy,

M

Literární a hudební vlivy vy
ní styl: pařížská setkání s Pierr
Laforguem, Paulem Verlainem,
do evropských měst - Vídně,
Amsterodamu, Ixmdýna.

mnoho zkušeností, odehrála 200 koncertů, zú ča stn ila se 22 festivalů, nahrála 6 desek, obsáhla hudební repertoár
jednoho a p ů l století se skladbam i od více než stovky hudebních skladatelů. Musique Oblique ztělesňuje evropskou
představu o umělecké činnosti a plánuje řadu akcí do budoucnosti. Svou uměleckou kvalitou si vysloužila trvalé ocenění
hudebních kritiků. Musique Oblique je podporována hudební sekcí francouzského m inisterstva kultury a frankofonie.

Debussy nikdy nezaujímal žádné oficiální postave
ni, nikdy nebyl oslavován, a přestože byl skvělým pia
nistou, maximálně se vyhýbal vystoupením na veřej
nosti Převážnou část svého života zasvětil skladbě.

...uw.vo. « ui igiuouva Jenu eaientu LKV1 V ІОГП, 2Є
sKupiny tzv. dobrých mladíků, jejichž nejvyšší cti
se vždy dokázal vystříhat hotových postupů, technik — žádostí bylo opakovat to, co již předtím - a lépe - bylo
a řešeni. Jako mladík zažil vzestup a rozmach seriální
řečeno Ravelem, Stravinským, Prokofjevem a Bartóhudby, nepokusil se však osvojit si její jazyk, jenž mu
kem, a vždy se dokázal vyhnout jakékoli formč epigonnebyl vlastní, který ale nikdy neodsoudil. Odolal vlivu
ství.

ŠTĚPÁNSKÁ 35
( V.Vostrez, odpověd na pozvání k účasti v Československé koalici
v exilu ze dne 6.IX.82. - Str. 6.)

Autor je jedním z nejvýznamnějších nracovníků v
exilu, který se nesmírně zasloužil o náš stát svou
neobyčejnou orgpnizeční e Dublikeční činností, kte» rou cel-e zasvětil boji ze svobodu svého národe e

.

cím a skutečným zájmem.

9. Jéste závaznější nedostatek je přijetí posicního myšlení a tak si hra
ní na vojáčky. Návrh'vašicň stánoV ‘říká mimo' Jiné: "Senát v plném sezení
počítá 150 členů. Polovina z tohoto počtu 150ti členů, to Jest 75 kře3el
zůstane neobsazených a bude reservováno pro domácí odboj..." a dále kon
čí: "Článek XXVI .-'Háda v exilu. Posudek situace výkonným výborem Koalice
dostačí k jejímu rozhodnutí o ustavení čs. vlády v exilu. Za takovéto si
tuace předseda senátu Koalice automaticky, bez dalších voleb, přebírá úřad presidenta a pověří přodsedu výkonného výboru se sestavením exilové
vlády." - Snažme se vytvořit jen řádnou representaci čs. exilu a zapomeň
me na představy triumfální jízdy na bělouši vzhůru po Václavském náměstí
v Praze. Praví hrdinové trpí doma a naší povinností je role pomocná a v
budoucnosti (po osvobození) snad 1 poradní, budeme-11 o to žádáni. - Ani
Rada svob. Československa není tak hloupá, aby formálně a veřejně publi
kovala program obsazení vládních funkcí presidenta a předsedy vlády v exilu. Může vsak být, že to má též na mysli, ale tajně, a pak bychom měli
v zásobě hned dvě garnitury? - Ve zmíněném Orelském prohlášení J зет již
zdůraznil, že exilová representace může být účinná jen v dohodě rovných
partnoru (Já pán, ty páni), pracovat solidám ě, formou koordinačního výbo
ru. Přehlasování žádné složky nebude možné, protože by to byla výslednice
jen náhodné většiny a tak rozhodování nemá být závislé na početnosti de
legace Podk.Rusínů, Slováků a Cechů. Stejná zásada má platit o zúčastně
ných delegacích čs. politických stran v exilu. (Proto také nelze přijmout
vámi navrhované ustanovení, že senát hlasováním může zamítnout vyslaného
delegáta.) - Možnost zneužití náhodné většiny v exilu je dáno skutečností,
že všechny vrstvy národů doma zde nejsou zastoupeny ve stejném poměru.Tak
např .ná silnická vláda druhého odboje a. z ní vyšlá vláda Národní fronty,
zapříčinily, že nemohlo na svobodu utéci stejné procento P.Rusínů j ako
Cechů. Také zákaz občanských stran r.19^5 (které v době svobody do r.38
zastupovaly většiny národů), znamenal odsunutí aktivního období nejméně
o deset let a jejich zkušení parlamentári už vymírají. Asi uprchlo pro
centicky více studentů a národních správců z pohraničí, než rolníků z
vnitrozemí, protože ti poslední se nesnadno loučili з rodinami a po otcích
zděděných domovech. Obyvatelé ze Šumavy měli blíže na západní hranici a
ke svobodě, než-li ti z Bezkyd. ..

H en ri DUTILLEUX (nar. 1916). Hudební skladatel
Henri Dutilleux je předním představitelem francouz
ské školy. Je autorem orchestrální symfonie Métaboles. Houslového koncertu, kvarteta Aínsí la nuit, sym
fonických skladeb a baletů. Dutilleux byl vyškolen
v duchu klasického akademismu (Římská cena v r.
1938), nikdy se ale neuzavřel podnětům dnešní doby.

cl svobody národa? Nebo snad, řemeslník, který z mrtvé hmoty vytvoří uži
tečný nástroj, nebo chovatel hosp. zvířectva,který selekcí dědičných vloh
zvýší užltkovost potomstva, nejsou také většinou umělci? V Orelském ozná
mení z 15.června t.r. v bodě č .7. j sera Již konstatoval, že masovým zájmo
vým organisacím nepřísluší přímé zastoupení ve vrcholné politické exilové
representaci. Smutné zkušenosti z minulých dvou odbojů účí, že jich a tak
zvaných vybraných "osobností", bylo zneužito k odstraňování legitimních
zástupcu veřejné vůle národů (vybavenými odpovědnými funkcemi a plnými
mocemi zastupovat vůli většiny národů v nesvobodě). Národy za to později
nesmírně trpěly. Umlčení poslance Josefa Dilrlcha v prvním odboji a v dru
hém ministerského předsedy dra Milana Hodži, ministra Rudolfa Bechyně.mi
mi stra a velvyslance dra Stefana Osuského..., Jsou odstrašujícími případy.
Stejnou cestu používali komunisté v CSR po r.194-5, až do února ^8, proti
vlaetním partnerům v socialistickém bloku Národní fronty, dokud sami ne
získali plnou kontrolu. Rada 3vob. Československa zneužívá praxi t.zv. o8obností v našem exilu až dosud. Fašistická Itálie Musollnlho měla na
mysli vedle parlamentní skupiny pol. zástupců ještě navíc komoru odborní
ků... V londýnské exilové vládě zneužili spiklenci starostu Cs.Orla.Msgre
Dr.Jana Šrámka. Jsem přesvědčen, žž současné vedení Cs.Orla v oxilu bude
opatrn ěj ší l

Pohyboval se spolu s Pierrem Boulezem nad mo
hutným, patrně nevyhnutelným proudem “hudební
produkce ’ , o níž se Chabrier vyjádřil jako o “hudbě,
která nestojí za to ’ Dutilleux i Boulez patří do zcela
jiného svéta a patří k těm zářným osobnostem před
chozích generací, které pracovaly s mimořádně živou

( V.Vostrez, odpověd na pozvání k účasti v Československé koalici
v exilu ze dne 6.IX.82. - 3tr. 5.)

10. Až se podaří ustavit novou representaci čs. exilu, bude žádoucí,aby
pokračovala ve styku з představiteli exilů jiných porobených národů. Také
spolupráce a podpora od zájmových organisací exulantů a krajanů ve svobod
ném světe bude nejvýše potřebná. Program vrcholné exilové representace a
postup delegací politických stran v exilu, jí tvořící, musí však zůstat neodvislé. Proto je neuvěřitelné, když v krajanském tisku čteme o kongresu
v Kónigsteinu, Z.Německo, z července t.r., že tam operují se Světovou re
presentací č з. exilu. která má 7A členských složek: '.'..politických stran
a skupin (Cs.kre3Íanská demokracie a sociální demokraté) ... od Aljašky
až po Melboume." Pan Jar.Kusý píše o tom v článku "Příklad exilové demo
kracie'.'(mimo jiné): "Není-li v tomto střechovém orgánu některá politická
složka, kulturní či jiná skupina zastoupena, protože nevykazuje, nebo
prostě není sto vykázat uvedené základní charakteristiky živého, ne papí
rově mrtvého organismu, nic se neděje; kde nic není, ani smrt nebere (ta
ké v exilu net), ale vrcholný orgán jel bez nich přesto reprezentativní
i reprezentující - ty živel" A dále: "Předcházely jí celoroční porady úst
ní 1 písemné jejího inšpirátora a nynějšího úřadujícího předsedy з jejím
prvým 1 současným generálním taj emníkem, nabýval a strukturálních tvarů za
dlouhých večerních 1 nočních vycházek,až ^ostala pevnou základnu i klenbu,
nesenou živými ,demokraticky dýchajícími složkami .,které naplnily již při
prvém kongresu tři sbory (v Komenského "Konsultaci" nazývané "tribunály"):
vědecký, teologický, politický. Každý z nich má své zastupitelstvo з pod
výbory podle potřeby činnosti .Nikdo se nemůže dostat do žádné • funkce,nebyl-li do ní delegován svou "mateřskou" organisací (složkou) a na sjezdu
do ní v tajných volbách zvoleni Tomu se smí říkat exilová demokraciel Ne
ní demokratičtější metody pro vytvoření zastupitelského orgánu, skutečné
representace čs. exilul" - Myslím,že з vrcholnou representací Č3. exilu
se nedá spojit obvyklá aktivistická míra životnosti spolků zájmových,např.
v krajanském prostředí. Tam si musí demokraticky zvolit schopné funkcioná
ře, aby psali zprávy do novin, učili děti v dopl.školce materskou řeč rodi
čů,prodávali teplé párky na"pickniku", čepovali pivo při kraj.maškarním
plesu... Uschůzovaným exilovým funkcionářům cituji opačné stanovisko z
článku Ant.Svirgy "Mluvme otevřeně"(Brázda,září-říjen 1958), za který ne
su odpovědnost redaktora. Píše o Svatov. sj ezdu Republikánské strany v Pa
říži 1948, kde byl vedením pověřen Jen Dr.J.Cemý: "V exilu na schůzích
strany Jsem se dověděl, že na uvedeném sjezdě nebylo žádných voleb. Poklá
dáme všichni tento postup za samozřejmý, pro to že ti kdož v exilu jsou, ne
mají práva,aby měnili cokoliv z toho,co rozhodli naši otcové a bratři do
r.1938. Dovoláváním se nějakých voleb,když jedině místní organisace je oprávněna členy přijímati je zcela nepřípadné. Opačný postup mohli by reklamovatl jen vládychtiví a ti kdož odmítají umat,že vážnost osobní jieodvl3Í jen od aktu volebního. Nejen tem,kdož prošli volbou doma, ale všem
příslušníkům strany přísluší odpovědnost,aby bránili Čest své strany a jed
nali tak, aby jejich jednání bylo důstojné boje a utrpení našich doma.Naše
organisace nikdy neměla za účel vládnout, ale sloužit.Maše spolupráce může
být založena jen na vzájemné vážnosti,na ochotě spolupráce dané společným
vážným cílem, urychlení svobody vlasti a obnovení demokracie v ní.' - Ne
znamená to,že bych byl proti dělbě práce a delegaci úkolu, vázanou na vo
lenou funkci, když je nezbytnost. Je přece známo, že jsem to byl já, kdo
vNew Yorku na schůzi ústř,výk výboru, nominoval na funkci předsedy př.M.
Hrabíka. Sám též zastávám různé funkce. Nechápeme to však jako držení moci,
ale službu, kterou může kdykoliv převzít jiný schopný člen. - VáŠ návrh,
aby adresa Koalice byla v Chicago nevyhovuje,proto že nelze ztotožnit starokrajanskou instituci з vaším úkolem.
л
Na konec Vás prosím, zapomeňme na posice, dohodněme se na společná pro
gramu a konečně učiňme nápravu v čs. exilu, aby byl účinný v boji o svododu
Vlasti a pokoj na celém světě. Tomu volám 2dař Bůhl Váš Václav Vostřoz.

я Československé reoublice včetně Podkarn&tské Rusi.
To, že nová vládnoucí elite se sni nepokusila využít
jeho schopností k budování nového státu o lecčems svě
dčí. 3ůh jim odnusl nebol nevědí co činí.
7.H.

Philippe HERSANT (nar. 1948 Philippe Hers? 't siaena (klarinet, klavír, housle, violoncello), byl popr
patři ke generaci, která nepoznala tradiční tabu, na vé uveden na veřejnosti v r. 1988 v podáni souboru
něž naráželi hudební skladatelé předchozích generaci Musique Oblique.
Harmonická barevnost a experimentace nacházeji své
Nachtgesang je ztvárnění nehybnosti a tajemství
přirozené místo v současné hudbě.
noci, z něhož postupně vystupují jednotlivé nástroje--------------Xachtgesang <Zpěv noci), napsaný pro stejné ná з ozdobnými hudebními motivy. Závěrečná, velmi po
věstník 8/sj
stroje jako Quatuor pour la fin du temps Oliviera Mes- klidná část skladby je svěřena klavíru.

PAMĚŤ BOSKOVIC
Starobylé domy někdejšího židovského
města v moravských Boskovicích v posledních
letech postupně ožívají a s novou funkcí do
stávají i nový, svěží vzhled. Kdysi jedno z
našich největších a nejvýznamnějších středisek
židovského školství a vzdělanosti (150 domů
s téměř 2000 obyvateli, dvě synagógy a něko
lik modliteben, věhlasná ješiva) bylo po druhé
světové válce už jen chátrající městskou čtvrtí,
obydlenou lidmi bez Vztahu ke zdejší bohaté
historii. Zbořena byla tzv. Menší synagóga
(Minor) i některé stavebně cenné domy, ale
k nejhorším demolicím došlo - v duchu absur
dity minulých desetiletí - až v době, když už
bylo židovské město jako celek památkově
chráněno Tehdy zmizel např. rabínský dům
s arkýřem, ale i celé rozsáhlé bloky obytných
domů (na jejich místě je dnes sídliště nebo
prázdné terénní terasy), postupně byla devas
tována třistaletá Větší synagóga (Maior), z
níž zmizela mj. i dlaždicová podlaha, van
dalové neušetřili samozřejmě ani hřbitov, kde
se změnila ve zříceninu obřadní síň a postup
ně se ztrácely náhrobky...
I přes tyto nenahraditelné škody však
židovské památky Boskovic představují velmi
významný celek, hodnocený odborníky v ce
lém světě. Jeho kulturní a historickou cenu si
uvědomuje také dnešní vedení radnice, které
se spolu s brněnskou ŽNO snaží o odbornou
záchranu a postupnou rehabilitaci židovského
města. K tomuto cíli slouží mj. dvě nové
nadace.
V posledních letech byla dokončena opra
va zevních fasád synagógy, budova dostala
novou střechu a okna, na průčelí byl zasazen
nový litinový balkón, zhotovený jako přesná
replika původního. Vnitřní stěny synagógy
jsou pokryté cennou starou malbou (většinou
pod pozdějšími přemalbami), sestávající z
hebrejských textů a barevných ornamentů.
Vzhledem k tomu, že odborná restaurace
maleb je prozatím finančně neuskutečnitelná
(stála by několik miliónů Kč), byla odhalená
místa dočasně překryta ochranným nátěrem.
Také poškozená obvodní zeď starobylého
hřbitova, který každoročně navštíví mnoho
poutníků i z daleké ciziny, byla nákladem
města aspoň provizorně zabezpečena na ohro
žených místech drátěným plotem. Nejvíce
zahraničních návštěvníků tu vyhládává hrob
talmudského badatele, rabína Samuela Haleviho Kolína (zemř. 1806), jehož náhrobek dal
před deseti lety obnovit souvěrec žijící v New
Yorku.
Loni v létě se do Boskovic sjížděli zájemci
o zajímavou výstavu "Židovské město v his
torických dokumentech a ve výtvarném umě
ní". A letos na jaře Boskovice uctily památku
svého rodáka, německy píšícího ргогзіка a
dramatika Hermanna Ungara (1893-1929). K
stému výročí jeho narození byla v neděli 18.
dubna 1993 na rodném domě v bývalém ghe
ttu odhalena pamětní deska s reliéfem uměl
covy hlavy od akad. sochaře prof. Bedřicha

pozoruhodném díle zasvěceně promluvil hisČelikovského. Za účasti představitelů města,
nadace Samuel (zřizovatele desky), regionál
ního tisku ap. o Ungarově krátkém životě a
torik dr. Jaroslav Bránský (autor regionálních
vlastivědných a encyklopedických prací a
překladatel spisovatelova díla), v hudební
části slavnosti zazpíval dětský pěvecký sbor.
Téhož dne se mohli s Ungarovým odkazem
seznámit i ostat ní obyvatelé republiky: rozhla
sová stanice Vltava vysílala hodinové pásmo
o spisovateli, které také sestavil dr. Bránský.
Boskovický překladatel J.Bránský, který se
už dříve zasloužil o přebásnění veršů fran
couzských básníků, věnuje své síly v posled
ních letech především Ungarovým prózám.
V roce 1988 v časopise Světová literatura
představil Ungara českým čtenářům poprvé
obsáhlou studií a ukázkami z jeho díla. Poz
ději následovaly překlad,' vratších próz, v r.
1990 vyšla v boskovickém nakladatelství Pros
tor Ungarova prvotina, povídky Chlapci a
vrazi, letos na jaře vydaio boskovické nakla
datelství Formát prózu Zavraždění kapitána
Haniky (zpracování skutečného psychologicko-kriminálního případu) a do konce tohoto
roku má ještě vyjít kdysi slavná komedie Za
hradní besídka. Touhou dr.Bránského, který
letos oslavil pětaŠedesátiny, je přeložit
postupně celé Ungarovo dílo.
jf

Synagóg» v Boskovicích, kresba Aleí Krejča

O TEREZÍNSKÝCH DĚTECH
JAPONSKY
Již ve druhém vydání vyšla v tokijském
nakladatelství Komiči pod názvem Patnáct
tisíc Anen ,:ranko\ých kniha paní Michiko
Nomury, organizátorky loňské výstavy kreseb
terezínských dětí v Japonsku. Obsáhlá, krásně
vybavená publikace obsahuje kromě slavných
kreseb i současné fotografie těch dětí, které
přežily, a snímky ze zmíněné vý-stavy. O zájmu
japonské veřejnosti o terezínské téma svědčí
nejen dvě vydání zmíněné knihy, ale i nedáv
ný pořad vysílaný japonskou TV. Knihu vlast
ní knihovny Muzea ghetta v Terezíně a ŽO v
Praze.
(JE)

VARŠAVA 1943-1^93

'

‘

•Varšavské ghétlo už. ^ccjdstujé" znjla
depeše, kterou již 17. dubna 1943 (jako uni
kátní dárek k čtyřiapadesátým narozeninám)
odeslal Adolfu Hitlerovi Júrgen Stroop, ge
nerál SS, pověřený likvidací ghetta. Jeho slova
sc naplnila, ale až po téměř n.ěsíc trvajících
bojích. Z asi 50.000 Židů, kteří žili v ghettu,
„‘
bojo’ .,L'.°
z nich byla ve věku ío až 25 let) protiútok ne kvůli vítězství, které bylo proti mnohoná
sobné převaze lidí i zbraní nemožné, ale aby
"zemřeli jako lidé".
K uctění památky židovských bojovníků
ghetta se ve výroční den počátku povstání,
19. dubna, sjelo do Varšavy na dvacet tisíc
zahraničních návštěvníků, především z Izraele
a USA. Vzpomínkových akcí se zúčastnil iz
raelský premiér J.Rabin, viceprezident USA
Albert Gore a předsedkyně Spolkového sně
mu SRN Rita Sussmuthová. Rabin v krátkém
prohlášení připomněl tragédii židovského ná
roda během holocaustu a varoval před nebez
pečím znovuoživení fašismu. "Doufáme, že se
minulost nikdy nevrátí," řekl. Pietni slavnosti
k uctění židovských povstalců začala polože
ním věnců od nejvyšších polských představite
lů, zahraničních delegací a židovských organi
zací u Pomníku hrdinů ghetta. Součástí oslav
bylo odhalení pomníku Szmula Zygielbojma,
člena polského emigračního vedeníу Londý
ně, který na protest proti nečinnosti Spojenců
vůči nacistickému vyhlazování Židů spáchal
sebevraždu. Na varšavském židovském hřbito
vě byl odhalen památník padlým židovským
bojovníkům. Vzpomínkové akce vyvrcholily
večerní slavností za účasti prezidenta Lecha
Walesy, viceprezidenta Gorea, premiéra
Rabína a dalších osobností. A"
Oslav ve Varšavě se zúčastnila také malá
delegace Federace židovských obcí v České
republice a Pražské židovské obce, zástupci
Makabi, Unie židovských studentů a Skupiny
židovských odbojárů. Vyjádřili tak svou soli
daritu s polskou židovskou komunitou a úctu
statečným bojovníkům. V neděli (18.4.) večer
byla delegace přítomna v kongresové hale na
setkání, na kterém vystoupili významní před
stavitelé polských vládních institucí, zástupci
polských mezinárodních židovských organizací
a polského episkopátu. Židovský pěvecký sou
bor z Londýna a Státní židovské divadlo
z Varšavy se hrou J.Tuvvima Polští Židé po
staraly o podmanivý a dojímavý program.
Čeští zástupci položili věnec k Pomníku hrdi
nů ghetta (českou vlajku nesl bratr Hron), na
židovském hřbitově uctili památku bojovníků
ghetta, miliónu zavražděných židovských dč’í
a pedagoga a spisovatele J.Korczaka. Zúčast
nili se také odhalení památníku polských ži
dovských vojáků, kteří padli na různých bojiš
tích 2. světové války. Zástupci Pražské obce
využili příležitosti k jednání s představiteli
varšavské obce a dalších židovských institucí.
Poděkování za podnět a přípravu cesty náleží
Skupině židovských odbojáŕtrp-'.’edených'brat^
rent Fišcrou, a firmě JAFA bratří Aušových za
sponzorování celé akce.

J.Fiala

