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O B S A H 

Ramer Maria Rilke 
Sonet 

Zdeněk Suda 
Hledá se druhá garnitura 

Karel Erban 
Ztracená generace 

František Listopad 
Je televize svébytné umění? 

J.S. -J.K. 
Básně z podzemí 

Rudolf Urban 
Recenze jedné recenze 

F. L. 
Vážné hříčky Amose Kenana 

J.D. 
Všichni se těšíme na jaro . . . 

Destalinizace československé kultury 
Marcel Prcust—Jan Čep 

Imaginární interview 

Poznámky: 
O jedné vyhlášce — Rozličná kukátka -
Co je s třetím sjezdem? 

CHCEME SLYŠET PRAVDU? 
Frantiíek Švehla 

JAKÉ JSOU NAŠE PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S UDRŽENÍM 

ČESKÉ ŘEČI A KULTURY V CIZINĚ? 

VÍTÁ NAŠE VEŘEJNOST ČESKOU KULTURNÍ ČINNOST? 

Rozhodl jsem se po delším uvažování, že napíši tento článek Snažím se již 
po řadu.let pravidelně vydávat v exilu české publikace: politický ča
sopis, kulturní sborník nebo knihy našich předních exilových autorů. Že 
to není v exilových poměrech činnost snadná, nýbrž vyžaduje osobních 
Obětí na všech stranách — to, myslím, není třeba rozvádět. Odměnou je 
nám velký počet těch, kteří ukázali pro věc pochopení a v poslední době 
odvažujeme se říci, že naše činnost je i úspěšná. Posíláme knihy domů a po
zorujeme, že režim na ně reaguje. Budeme v tom pokračovat, poněvadž 
nesmíme ztratit duchovní styk s domuvem. 

Dosavadní mé vydavatelské zkušenosti jsou kladné i záporné. Za nejcen
nější pomoc pokládám podporu těch, kteří sami mnoho nemají. Starý krajan 
posle v obálce jeden dolar a dopis. V dopise stojí, že si naší práce váží, že 
ale nebude při své nejlepší vůli schopen odebírati všeohny naše publikace pro
to, poněvadž žije z velmi skrovné pense. Takových slov je někdy zapotřebí 
více, než podpory finanční. Vážíme si dále všech těch, kdo rozptýleni v ci
zině a po cizinách, nepřestali věřit v poslání české knihy a hlásí se. Jsou 
mezi nimi krajanské a exilové spolky, zejména Československá národní rada 
americká a Československé sdružení v Kanadě. Nabídli nám svoji praktickou 
pomoc, která bude jistě mít i dobré výsledky. 

Na drahé straně ovšem jsou také zkušenosti nepříjemné, které nejenom že 
snahám našim nepřispívají, naopak jim škodí. Na příklad: Někdo vrátí 
nabídnutou knížku, ale pracně vymaže svou adresu. Co s tím máme dělat? 
Snad ho budeme a na půl neprávem — upomínat, čímž nám vzniká zcela 
zbytečně škoda i po stránce finanční. Kdyby bylo takových mnoho — 


