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Kdo jsou nepřátelé míru?
Evropa propadá iluzi pacifismu. 

Dlouholetý trend na podzim 1981 vy
krystalizoval masovými protinukle- 
árními demonstracemi v Londýně, 
Paříži, Bonnu, Římě a dalších zápa
doevropských městech. Protinukle- 
ární “show” si dokonce zaranžoval i 
Ceaucescu v Bukurešti. Události v 
Polsku od vyhlášení stanného práva, 
zdá se, zastínily protinukleární pro
test pouze dočasně, v budoucnu o 
něm uslyšíme víc.

Mírové hnutí má pro Cechy a Slo
váky nepříjemnou příchuť- připomí
ná nám “ mírové kampaně” orches- 
trované komunistickými režimy v 
posledních třiceti letech. Picassova 
holubice míru se pro nás stala sym
bolem komunistické licoměrnosti, a 
mírové kruhy v demokratickém svě
tě instinktivně pojímáme jako pá
tou kolonu Kremlu. Naše podezření 
není zcela neodůvodněné: Moskva 
prokazatelně podporuje - buď přímo 
nebo prostřednictvím jiných komu
nistických stran - některé pacifistic- 
ké kruhy na Západě. Bylo by však 
pochybné šmahem odsoudit mírové 
hnutí jako sovětskou agenturu či mu 
odepírat legitimitu.

Zachování světového míru je je
dinou cestou k přežití civilizace. Po
dle výpočtu odborníků svět dosáhl 
takové saturace prostředků hrom ad
ného ničení, že na každého obyvatele 
naší planety dnes připadá ekvivalent
3 tun dynamitu. Ano vážení rodičo
vé: každé děcko, které přivádíte na 
svět dostává “do vínku” třicet metrá
ků dynamitu... Tento gigantický vá
lečný arzenál je umocněn raketovou 
technikou, která je schopna do dva
ceti minut dopravit nukleární hlavi
ce na jakýkoli cíl na světě s odchyl
kou menší než 100 metrů! Charakter 
války se v posledních třiceti letech 
vskutku změnil víc než kdykoli v his
torii lidstva. Dokonce i Hirošima a 
Nagasaki zprostředkují totálně ne
adekvátní představu nukleárního 
konfliktu - již proto, že dnešní rake
ty mají až 250-krát více ničivé síly. 
Třetí světová válka - dojde-li kdy k 
ní - nemusí trvat déle než 60 minut, 
a šťastní budou ti, kteří zahynou na
ráz. Valná část těch, kteří přežijí, 
eventuelně zemře pomalou smrtí v 
nukleární poušti na následky radiace 
a radioaktivního zamoření.

Zabránění nukleární válce je v by
tostném zájmu nás všech. Ďo jaké 
míry však současné protinukleární 
hnutí pro to pracuje, a za jakou cenu?
V sedmdesátých letech Sověti insta

lovali v evropském Rusku a v Zaura- 
lí asi 250 raket středního doletu SS- 
20. Podle západních odborníků to je 
velmi účinná zbraň: každá SS-20 nese 
tři nukleární hlavice a je schopna za
sáhnout tři různé cíle do vzdálenosti 
5,000 kilometrů. Proč Sověti vyvinuli 
raketu, která nedosáhne severoame
rický kontinent? Na ochranu proti 
invazi ledních medvědů z Arktidy? 
250 raket SS-20 může v patnácti mi
nutách přeměnit západní Evropu v 
radioaktivní hřbitov: Severoatlan
tický pakt proti nízko létajícím, sa- 
monavádějícím SS-20 efektivní obra
nu nemá.

Moskva doposud briskně odmítla 
západní návrhy na zredukování poč
tu SS-20. Ne, že by současné kremel
ské vedení připravovalo destrukci 
západoevropské civilizace. V éře so- 
větsko-čínsko-americké rivality So
věti potřebují “ přátelskou” západní 
Evropu víc než kdykoli předtím. Bez
prostředním účelem raket SS-20 je 
politické vydírání západní Evropy a 
její finlandizace. Sovětští pohlaváři 
hrají na tuto kartu s neomalenou pří
močarostí: Když si západoněmecký 
kancléř Schmidt při listopadové 
návštěvě Brežněva postěžoval, že je
diná sovětská SS-20 může zničit jeho 
domovské město, dvoumiliónový 
Hamburg, Brežněvův mluvčí Zam- 
jatin si neodpustil dodat: “ A také 
Kolín a Bonn.”

Německý kaiser Vilém před 1. svě
tovou válkou, a Hitler ve třicátých 
letech, se také pokusili zlomit západ
ní demokracie k servilnímu přátel
ství řinčením zbraní, ale nakonec ne
uspěli. Psychóza nukleární katastro
fy, kterou Moskva podporuje svými 
raketami, zatím přináší plody. Proti
nukleární hnutí západní Evropy vy
rostlo z podhoubí strachu a dostalo 
analogicky emocionální charakter. 
K a ta ly z á to re m  so u časn é  p r o t i 
nukleární kampaně nejsou sovětské 
SS-20, nýbrž plány západoevrop
ských vlád balancovat ruskou hroz
bu instalací amerických raket střed
ního doletu Pershing II a Cruise. 
Část protinukleárního tábora doufá
- či doufala - že, podaří-li se zabránit 
instalaci amerických raket, Moskva 
b lahosklonně dem ontu je  SS-20. 
Přesně toto “ nulové řešení” pak na
vrhl prezident Reagan - a odpověď 
Kremlu byla jednoznačně negativní. 
Některé protinukleární skupiny - 
obzvláště v Holandsku a Británii - 
ovšem jdou mnohem dál a požadují 
jednostranné nukleární odzbrojení -

vzdor tomu, či právě proto, že SS-20 
jsou naprogramované na jejich do
movy. Západoevropská společnost - 
zdá se - ztráci vůli se bránit. Jak na
značuje dnes již pověstný výzkum ve
řejného mínění v západním Němec
ku, 48% obyvatelstva by pod hroz
bou nukleární války přijalo komu
nismus bez boje. Národ, který v po
sledních sto letech praktikoval poli
tiku “ krve a železa” , se pod vlivem 
nukleární psychózy transformuje ve 
společnost pacifistů?

Zachování míru za každou cenu 
je krátkozraký kurs. Politika, jak ji 
definoval Bismarck, je umění mož
ného, a Kreml ovládá toto umění 
mistrovsky. Od počátku détente až 
do nástupu prezidenta Reagana byl 
svobodný svět v defenzívě. Moskva 
toho využila nejen k vybudování vo
jenské kapacity, nýbrž také k rozší
ření své moci a vlivu ve světě. Západ
ní vlády sovětské prohřešky proti du
chu détente - včetně invaze Česko
slovenska - vcelku přehlížely v do
mnění, že to poslouží světovému mí
ru. Ještě nedávno, po vyhlášení stan
ného práva v Polsku, kanadský mi
nisterský předseda Pierre Trudeau 
naznačil, že alternativou k vojenské 
diktatuře by byla sovětská interven
ce a světová válka. Trudeau si neuvě
domuje, že Moskva má také eminent
ní zájem o zachování míru a je schop
na zrevidovat svoji dobrodružnou 
politiku má-Ii co činit s odhodlaným 
protivníkem. Přesně tak Kreml rea
guje na “agresívní” politiku prezi
denta Reagana. Staré latinské příslo
ví Si vis pacem para bellům (Jestli 
chceš mír, připravuj válku) platí dnes 
jako před dvěma tisíci lety.

Jiří Fabšic

Herec Pavel Landovský 
v Severní Americe

Redakce  Z á p a d u  p o ř á d á  v d u b n u  1982 k u l 
tu rn í  vys toupen í  Pavla  L a n d o v s k é h o  v řadě  
měst  K a n a d y  a USA.

Pav eM .an d o v s k ý .  bývalý  p ředn í  herec  p r a ž 
ského  Č in o h e rn íh o  k lubu  a s vérázný  herec  
z n á m ý  z řady  filmů je  nyní č lenem  v íd eň sk éh o  
B urg the a t ru .  Patří , k p rvn ím  z a k la d a te lů m  
hnu tí  C h a r t a  77 v Č e s k o s lo v en s k u  a v exilu je  
zn ám  z g ra m o fo n o v é  de sk y  A u d ien ce ,  s t e jn o 
jm e n n é  h ry  Václava  H a v la ,  se k te rým  n a  desce 
účinkuje .

Č tenář i  se o je d n o t l iv ý ch  d a tech  a mís tech 
vys toupen í  Pavla  L a n d o v s k é h o  d ozvěd í  ( d o u 
fe jme) v t ě ch to  městech: T o r o n t o ,  O t ta w a ,  
M o n t re a l ,  W inn ipeg ,  C a lg a ry ,  V an co u v e r .  
San F ran c is co ,  Los  Angeles ,  W as h in g to n ,  
N ew Y ork .  B o s to n .  D e t r o i t ,C l e v e l a n d ,  C h ic a 
go,  L o n d o n  a H a m i l to n .



Svět
O Americe 
z Německa
Koncem léta mi z německého svazu 
spisovatelů poslali dopis, v něm pro
hlášení. Měl jsem protestovat proti 
novým americkým zbraním v Evro
pě. Napsal jsem kolegům, že americ
ké rakety nemíří na mne, a když už 
mám proti novým raketám v Evropě 
protestovat, tak bychom měli i proti 
sovětským SS-20. Výzvu jsem samo
zřejmě nepodepsal. Až někdy kolem
10. září jsem se z Rudého práva do
četl, že pražští soudruzi vysoce oce
ňují mírovou iniciativu mých zápa- 
doněmeckých kolegů. Oddechl jsem 
si, protože by bylo zajisté velmi trap
né, kdybych podobnou pochvalu z 
Rudého práva mohl vztahovat i na 
sebe. Potom přijeli západoněmečtí 
politikové z Moskvy a východního 
Berlína, myslím Willy Brandta a od- 
zbrojovacího experta sociální demo
kracie, tedy spoluvládnoucí strany, 
Egona Bahra, a povídali mi v televi
zi, že v Sovětském svazu zastihli veli
ce o mír ustaraného soudruha Brež- 
něva a ve východním Berlíně opět 
velmi optimistického Ericha Ho- 
neckera, kterým prý neleží nic tak 
moc na srdci jako mír, štěstí a bla
hobyt i západních národů, takže 
nám, tedy západním Němcům radí, 
abychom se s Američany a Reaga
nem nepaktovali, páč jsou to váleční 
štváči. Krátce po té přijel do Němec
ka americký ministr zahraničních vě
cí Haig a bojovníci za mír, zakukleni 
až po vlasy, protestovali proti USA 
tím, že svým spoluobčanům zapálili 
několik aut, rozbili výlohy a vydran
covali jedno lahůdkářství.

Němci mají strach. Mám podivný 
pocit, že je to ten stejný a možná do
konce zbabělý strach před budouc
ností, který je už na počátku třicá
tých let našeho století ochromil tak 
moc, že vydali celkem slušnou Vý- 
marskou republiku Hitlerovi. Nový 
německý “ fýrer” není dnes k dispo
zici, ale nabízí se jiní, z Německé de
mokratické republiky nebo dokonce 
až z Moskvy. Jakási ženská mi tuhle 
v televizi povídala, že je lépe být “ rot 
ais to t” , čili radši rudý než mrtvý...
V němčině se to rýmuje, česky ne.

Neklid a strach z nových zbraní se 
v Německé spolkové republice spojil 
s dalším: Poprvé od založení západ
ního Německa šel národní důchod za 
uplynulý rok do minusu, ne moc, ale

šel. Strachem z války, z hospodářské 
nejistoty utrápený německý občan 
usedne večer k televizi a dozví se, že 
západoněmecké tanky, kam se na ně 
hrabou americké, nemají benzín, 
aby mohly vyjet na manévry. Nejmo
dernější bojové letadlo typu Torná
do, rovněž zřejmě lepší než jaká mají 
Američané, mělo původně stát 20, 
ale je teď k mání jen za 70 milionů 
marek za kus. Každý, tedy skutečně 
většina občanů, tady cítí a ví: kdyby 
nebylo Ameriky, nebylo by dnes 
Německé spolkové republiky, ote
vřeně se to ale každý bojí vyslovit. 
A když to řekne opozice, začne ně
který z vládních mluvčích líčit váleč
né hrůzy tak přesvědčivě, že se sku
tečně na obrazovce třásl strachy. A 
to působí. Opozice zmlkne, protože 
konlrontaci s východem nechce, a 
když, tak ne válečnou.

Zajímavé: od okamžiku, kdy se 
oznámilo, že v listopadu přijede do 
Bonnu soudruh Brežněv, dostala 
“ mírová ofenzíva” levičáků teprve 
pravou šťávu. Reagana a vůbec Ame
ričany líčí jako  nebezpečí pro mír, 
soudruha Brežněva jako milého star
ce. Hesla pro svou ofenzívu si naši 
soudruzi opisují z východního Berlí
na, letáky a propagační materiál jim 
tam už stejně tisknou. Optický dojem 
přece jen klame. Sdělovací prostřed
ky samozřejmě se na sektářské skupi
ny marxistického zabarvení uvnitř 
německé sociální demokracie dívají 
přes zvětšovací sklo. Ale kdoví, jestli 
pohled přes zvětšovací sklo, kterým 
nám naše sdělovací prostředky nabí
zejí výhledy do nitra rudě zbarve
ných bojovníků za mír, neplní také 
alibistickou funkci: pokřikem něko
lika demonstrantů z povolání prá
vem rozhořčení Američané mají po
chopit, jak těžké to Schmidt má do
ma s prosazováním pro západní Ně
mecko nezbytné nutnosti - se spoje
nectvím s USA. Je pravda, že Evro
pané mohou proti Američanům 
mnohé namítat, právě tak jako Ame
ričané proti Evropanům, ale každý 
hlas, který se tady pozvedne proti 
zásadám americko-evropské bezpeč
nosti, není hlasem pro mír, a když, 
tak hlasem pro sovětský druh míru.

Lidé v Kanadě a v Americe by měli 
vědět, že Evropané rozdíly mezi na
šim a jejich mírem velmi dobře roz
lišují. Nedejte se zmást několika 
organizovaným i “ m írovým i” de
monstracemi v evropských ulicích. 
Však my dobře víme, jak se organi
zují a kdo je řídí.

Ale: také bych nerad, aby překrás
né okolí města Mnichova doplnily 
lesíky raket. Pokud však víme, že i 
Mnichov je určitě cílem několika so
větských raket, nezbývá mi nic nežsi 
přát, aby ty naše byly lepší, rychlejší 
a přesnější. Hrozná představa: kdysi 
byly časy, kdy mír závisel na přes
ných dohodách mezi státy, nuž nebyl 
sice nikdy trvalý, ale byl. Dnes je mír, 
ostatně dosti podivuhodný, závislý 
na rovnováze vojenských sil a zniču
jících prostředků. Co kdybychom to 
zkusili s mírem zase postaru? To je 
ten problém: vysvětlete to Sovětům!

Ota Filip

Hosté ze smetiště
R udé právo, 12 března 1981

Vídeňský zpravodaj agentury 
UPI oznámil, že v nejbližších dnech 
nastoupí cestu do Pekingu emigrant 
Mlynář. Má prý absolvovat “tří
týdenní oficiální návštěvu Číny” na 
základě pozvání oddělení pro mezi
národní styky ústředního výboru 
m ao is t ické  s trany .  P o d o b n é h o  
“uznání” se před několika měsíci 
dostalo rovněž emigrantovi Peliká
novi a lze říci, že si návštěvy tohoto 
druhu v Pekingu doslova podávají 
dveře.

Čínské vedení si může zvát hosty 
podle svého gusta. Avšak oficiální 
návštěva má i druhou stranu - je také 
objektivní výpovědí o zahraniční 
politice země, která své pozvánky 
rozesílá. O tom, zda je naplněna 
dobrou vůlí, snahou o dorozumění 
mezi národy nebo sleduje zcela 
opačné cíle.

Současné pekingské vedení svými 
mezinárodními styky prokázalo, že 
je ochotno se spolčovat s kýmkoli 
ve snaze škodit socialistickým ze
mím, mezinárodnímu komunistické
mu a dělnickému hnutí nebo pokro
kovým a demokratickým silám v je
jich úsilí o mír a spolupráci. Ve své 
zášti vůči socialistickému Českoslo
vensku neváhá si vybírat své hosty 
ani na politickém smetišti, jak  to 
ukazuje příklad emigrantů Mlynáře 
a Pelikána, a nejenom jejich.

Takév v mezinárodních stycích 
platí: Řekni mi, s kým se stýkáš, 
a já ti povím, jaký jsi!



Na rybách 
v Údolí smrti

“ Nechceš se mnou na ryby?” nad
hodil přítel Evžen, kdysi z Kladska, 
nyní z Kanadska, profesor biologie, 
zoolog, ichtiolog.

Nechtěl jsem. Nejsem lovec.
“ Ale je to do pouští - zejména 

Death Valley.”
Zpozorněl jsem. Před absurditami 

mám respekt. Pouštní rybičky - a to 
jsou úplně na sucho? Prý ne, ale sko
ro. Spodní vody mizí, sedláčkové je 
vyssávají, zavlažujíce lány, budová
ní kapitalismu rovněž chce své, urba- 
nisté kradou, voda putuje do sídlišť 
stovky mil daleko, záležitost je to 
vážná. I Washington se s ní bude za
bývat, senátor Alan Cranston před
kládá zákonný návrh.

Evžen mi přistrčil papír s hlavič
k o u  T H E  D E S E R T  F I S H E S  
COUNCIL, Committee for Public 
In fo rm ation ,  814 W. M arkland  
Drive, Monterey Park, CA 91754. 
Prosím, tito živočichové mají svůj 
ústřední výbor v lahodné kalifornské 
končině.

Jmenují se PUPFISH - Cyprino- 
don nevadensis calidae, nevadensis 
amargosae, Cyprinodon diabolis, a 
další ještě cyprinodóni - mrňousko
vé nejvýš čtyřcentimetroví.

Krajan dostal nadační podporu 
od kanadské vlády uspořádat letní 
vědeckou expedici. Já  zatím obdržel 
vyrozumění od byrokratů z Bonnu, 
že nemají zájem na mé účasti na se
mináři v mém politologickém oboru, 
notně jsem se urazil - a nyní nabídka 
role nápomocného porybného.

A bude to ovšem s dopravou přes 
kontinent, najmeme VAN - pohodl
ný poloautobus, air-conditioning, 
lednička, tudlecto támdlecto.

Kdysi americká vládní složka - 
tuším, že letectvo - poskytla sto tisíc 
dolarů na studium páření motýlů v 
brazilské džungli. Ptám se. zoolo
gický negramota, proč jsou kanadští 
daňoví poplatníci ochotni poskyt
nout sumu k výzkumu písčitých čol
ků.

Evžen odpověděl svou studií 
“ Saltatory Processes and Altricial 
to Precocial Forms in the Ontogeny 
of Fishes” , jež cituje dalších 219 vě
deckých zdrojů, od Ahlstrom, E. H. 
“ Pelagic Stromateoid Fishes of the 
Eastern Pacific” až po Yeremeyeva, 
E. F. “ Morfoecologitcheskiy analiz 
r a z v i t y a  r y b . ”  N a p ě c h o v a n á  
moudrost se míhala termíny jako  
phylogeny, heterochrony či paedo- 
morphic sequence. Nic jsem nepo
chopil.

“ Však ti to časem dojde,” potěšil 
mne odborník. Jaký to má význam, 
kde je jakési zdůvodnění pachtit se a 
párat v malinkých rybičkách?

To, po čem náš zoolog pídí, prý 
spadá do úsilí, jem už se říká eco- 
morphological embryology. Pupfish 
jsou unikátní fenomén. Jsou to údaj
ně jediná stvoření schopná přežít v 
tak hrozném prostředí tisíce let. M o
hou žít ve vodě dešťové, sladké, sla
né, čtyřikrát slanější, než moře býva
jí - a nikdo to ještě nevysvětlil. C hu
dinky ustupovaly a ustupovaly do 
končin, kam se nikomu nechtělo, do 
malinkých vod, jako jsou právě pra
meny v poušti, poté co došlo k vy
sýchání po ledových dobách. A kaž
dý pramen je jinačí. Někde je kon
stantní teplota 30 stupňů Celsia. 
Jinde fluktuuje od 5 do 50 stupňů. A 
rybičky se musely adaptovat.

My je budeme hledat na osmi růz
ných místech a porovnávat, jaké 
změny na nich způsobilo různé pro
středí. Záměrem je porozumět evo
lučním procesům, buněčnému růstu. 
A z toho se třeba vydumá něco uži
tečného v souvislosti s mystérií rako
viny.

Času mnoho nezbývá, voda mizí, a 
jiní tvorové ohrožují náš potěr.

Nejde jen o fenomén přežití ve ve- 
lenepříznivých podmínkách, ale i o 
únik degeneraci. Však se tu vzájem
ně množí v malých prostorách stole
tí, tisíciletí. Stačí, když pomyslíme 
na Habsburky. Umínil jsem si nepře
hlédnout, zda rybky mají povislý 
spodní ret.

Svátky čtvrtého července zahajují 
turistickou sezónu v zemi, a nikde 
není víc přecpáno, než vyosemitském 
národním parku. Taková je aspoň 
fáma, podporovaná každoročními 
děsivými zprávami ve sdělovacích 
prostředcích. A my zrovna v tuto

dobu tímto parkem museli projet. 
S naší evropskou anamnézou napě
chovaných Máchových jezer nám by
lo všelijak. Jaké tedy překvapení, 
když nikde nás nezastihly zácpy a 
skrumáže. Bez úhony zdolal náš po
loautobus pohoří a průsmyky. Za 
pár hodin se v modré mlze objevil 
obrys Mono Lake, jezera ještě stále 
značného, ale příliš se smršťujícího. 
Odtud putuje voda do kohoutků ve- 
leměsta Los Angeles, několik set mil 
daleko.

Mrzí mne, že jsem nezastavil ofo- 
tografovat nápis D E A D M A N ’S 
RECREATION AREA - ano, státní 
rekreační středisko mrtvého muže. 
Pospíchali jsme totiž dorazit ještě za 
světla do horského sportovního 
městečka Mamoth Lake. Tady v 
Mamutu, jak se mezi Čechy říká, jed
no z nóbi kondominií patří los an- 
geleskému, kdysi plzeňskému příteli.
V zimě sem létá lyžovat, v létě je 
místo prázdné, ať prý zajdu za do 
movníkem, však on nás vpustí. 
Vzpomněl jsem si na české dom ov
nice, socialistické či předsocialistic- 
ké, s jakou laskavostí by asi reagova
ly na požadavek cizince s divným pří
zvukem.

Jiný kraj, jiný mrav. Tady jsme 
klíč k luxusnímu bytu bez cavyků d o 
stali, a pobyli pár dní nashromáždit 
síly před sestupem do pouště, osm 
tisíc stop tam někde dole.

Death Valley

Byl jsem tam kdysi na Silvestra a 
příjemně si pobyl. Nej hroznější v ro
ce je náš měsíc červenec. “ Projet se to 
dá, ale jen v noci,” radil nám v Ma
mutu chlapík u benzinové pumpy. 
“ Přes den je tam takové horko, že by 
vám praskly pneumatiky a vy byste 
zhebli.”



Trošku jsme splaskli. Za tmy a za 
jízdy nelze chytat zejména maličké 
ryby. A tam kde jsou, nutno k nim 
putovat pěšky, vláčet se s nářadím, 
měřidly, kádičkami, ouvej.

A třeba pum pař jen kecá, utěšova
li jsme se a otevřeli noviny. V SIER
RA DAILY NEWS byl článek o pa
rádě v Death Valley čtvrtého červen
ce: šedesát vlastenců pochodovalo a 
jistěže ne za tmy. Teplota vzduchu 
byla 106 stupňů Fahrenheita (40° 
Celsia) a země byla rozžhavená na 
160 stupňů F  (71° C). A pak hupky 
do bazénu ochladit se ve vodě 98° F 
(37° C).

Což tedy byla vřelá zpráva ve 
smyslu původním i přeneseném rea
lismus i symbolismus. Že se to pře
žít dá. Průvod všichni přežili. Ale 
třeba ti jsou na to zvyklí. Copak si 
lze na takový děs zvyknout?

První lov jsme uskutečnili ještě 
před sestupem do pekelného údolí. 
Nedaleko města jménem Bishop na 
pouštní horské planině, mezi po řád 
nými velikány v dohledu (Mt. M or
gan, 13.748 stop západním směrem, 
a White Mountain Peak, 14.242 stop 
na východ) jsme objevili rybníček, 
pár metrů krát pár metrů, voda čistá, 
téměř zurčivá, a kolem pruh provo
kativní zeleně, tady v hnědém, pí
sečném suchopáru.

Tak a do práce. Evžen velel sklád
ce nádobí. S výjimkou rybářských 
prutů jsme měli od všeho - sítě růz
ných velikostí, od značných až po ty 
na motýly a na hraní pro batolata. 
Aparáty měřit teplotu, salinitu, kon- 
duktivitu, čili vodivost vody. Kádě 
pro úlovek a menší nádoby se smrtí
cím roztokem. Zám ěr byl část úlov
ku zachovat při životě a zvlášť si 
piplat, a zbytek popravit, zachovat 
v lihu. Nejvzhlednější oběti odborně 
fotografovat a popsat. Tento úkol 
měly na starost ženy. Muži se věno
vali lovu. Evžen mával sítěmi a já  na
háněl.

Spolupráce se nám kupodivu d a 
řila a za hodinu jsme splnili plán. 
Čtyři tucty exemplářů, vybraných k 
životu, jsme uložili do speciálních 
krabic s dostatečným přídělem kys
líku. Vzácnosti budeme přikrmovat, 
převinovat, než se nám je podaří 
odevzdat na letišti k přepravě do la
boratoří v Kanadě.

Tento první zátah byla jen menší 
předehra, bezpečná ouvertura, tady 
nás živly nesoužily. To musíme jet 
aspoň 200 kilometrů daleko a dva 
kilometry hluboko. Studujeme po 
drobnou mapu. Stanovat se v tuhle 
roční dobu nedá nikde. Půda se jen 
zčásti odžhavuje až po půlnoci. M á
me namířeno do oázy, příhodně na

zvané FU R N A C E CREEK - VÝ
HEŇ, trošku jiná PEC než ta pod 
Sněžkou, byť i zde, ano, lze z této 
smažírny dohlédnout na zasněžené 
kopce. Ponuré to názvy: Funeral 
Mountains, Coffin Peak, Devils 
G olf Course, Badwater - Hřbitovní 
hory, Rakvový štít, Ďáblovo golfo
vé hřiště, Spatná voda, nejnižší to 
bod západní hemisféry, 86 metrů 
(212 stop) pod mořskou hladinou.

Od nejnižší paty k temenu údolí je 
úc tyhodná  vzdálenost: Telescope 
Peak je 3,368 metrů (11.049 stop) vy
soko. Porovnejte s alpským prckem 
Zugspitze, 2,983 metrů. Stěny údolí 
poskytují zajímavou podívanou od
borníkům i laikům. Geologové tvr
dí, že je to kompletní, ale poněkud 
přeházený archiv historie této plane
ty (“ record jumbled out of sequence”).

Mnohabarevné kaňony lákají fo
tografy a jiné kumštýře. Však jedna 
zvlášť lepá končina se jmenuje 
Artists Drive. Jiná se jmenuje UBE- 
HEBE a je to kráter. Kdysi tu vy
buchl vulkán a zanechal téměř sy
metrickou díru, 800 stop hlubokou. 
Někdejší sopečná činnost pozname
nala zdejší panoram a v několika mís
tech. A že tu byla kdysi jezera, nám 
dokazují lány solných věžiček.

Údolí smrti by asi vypadalo značně 
jinak, kdyby je svlažovaly pravidelné 
monzuny. Víme, co umí vláha a v j a 
kých podmínkách se zachovají mu
mie. Zde vévodí aridita - vyprahlost 
někdy až perfektní. V roce 1953 na
pršelo všeho všudy 2 milimetry, v r. 
1929 ani kapka, a roční průměr srá
žek je 33 milimetrů. Jenže roční 
“ potential evaporation rate” čili “vý- 
paroschopnost” měří 3,8 metrů. Kdo 
ví, zda někde jinde na světě je větší 
suchopár.

Do údolí nevedla rovina, ale jiné 
hluboké údolí jménem Panamint. 
Proč ne Peppermint? Poněvadž je to 
památka na^IndiányvPanamint, od
nož národa Šošonů. Žili tu prý 9.000 
let. Však dole v Death Valley byla je
zera, plná vody, zvěře, obživy. S vy
sýcháním přibývalo na obtížích, In
diáni unikali před žárem do kopců, 
těch co jimi projíždíme.

Modravý útvar v pozdním odpo
ledni máme před námi, respektive 
pod námi. Pět tisíc stop pod námi je 
údolí až 200 kilometrů dlouhé a 25 
kilometrů široké. Při sestupu za kaž
dých tisíc stop teploměr se zvedne o 
dva stupně Celsia. Snadno jsme spo
čítali, co nás čeká. Však už i teď nás 
tepelné výkyvy notně zpitoměly. Za 
jízdy bez klimatizace se zavřeným 
oknem se usmažíme, s otevřeným 
oknem nám pukne hlava bolestí, a 
když chladící knoflík zmáčkneme,

kontrast mezi interiérem a exterié
rem postačí k získání notného nedu
hu.

Serpentinami sjíždíme po solidní 
vozovce k infernu, před nímž nás 
varoval pum pař v Mamutu.

“ V létě je velice horko,” předčí
tám posádce z vládní brožurky.

“ K přežití nutno zkonzumovat 
aspoň galon vody denně.” Na osobu, 
samozřejmě, a galon, to jsou skorém 
čtyři litry.

“ Mějte vždy zásobu vody pro sebe 
a pro vozidlo.” Zrovna míjíme sudy. 
Zastavit a zjistit. Nápis varuje před 
pitím. To je voda do chladičů. Potka
li jsme těchto samaritánských kout
ků několik.

“ Veškerá zvířena je d iv o k á .” 
Blbost, naše rybičky nejsou. Tady, 
co by tu měli? Hady, ještěrky, různé 
hlodavce, pilně šmejdí v noci. Dobrá, 
ti tu třeba mají kořeny již od Adama, 
ale že se sem nastěhovali dobrovol
níci! Wild burros - inu, hlupáci mezci 
zdivočelí, utekli zlatokopům. Stejně 
tak se vrátili do lůna přírody afghán
ští velbloudi v Austrálii. Jean- 
Jacques Rousseau by na ně všechny 
byl pyšný.

“ Nikdy nejděte sami. I když je vás 
víc, vyhýbejte se norám a nevstupuj
te do opuštěných šachet. Je jich  hod
ně a všechny jsou na spadnutí.”

“Též v poušti občas náhle zaprší 
a okamžitý příval vody vás může uto
pit i s automobilem.”

I s automobilem. V poušti. To nás 
federální byrokraté asi jen lábrují. 
Panečku, to by byl unikátní zánik 
pro renegáty, co dali přednost kapi
talistickému pozlátku před gubernií 
znormalizovaných.

Dorazili jsme ke křižovatce dvou 
prázdných silnic. Poklonil jsem se. 
Jmenovala se totiž EM IG R A N T  
JU N CTIO N .

Pořád dál z kopce, ještě to máme 
patnáct kilometrů k dunám  a to už. je 
pak na dně údolí.

V přechlazeném vozidle jsme si vy
měňovali rozumy, jaké to tedy bude, 
až to bude - teď za deset minut. 
Ovšem, jak si má počtář rovnice 
představovat neznámou? Požádejte 
nedotčené dorostenky, aby křídou 
namalovaly orgasmus na školní ta
buli. Teorii nutno prověřit praxí, jak 
pravil Marx a aspoň tisíc myslitelů 
dávno už před ním.

Tak ven, do praxe, a jen co se zno
vu chci poklonit ve směru minuvšího 
Emigranta, vítr mne srazil na kole
na, takže jsem musel vypadat zvlášť 
pokorně. Zápolili jsme s horkým, 
energickým, věru rasantním větrem. 
Dámy, umyjte si hlavu a nebudete 
mrhat čas pod blyštivými polokoule



mi. Tady se o vás ďábel vcuku po
stará. Vzpomněl jsem si na saunu v 
tureckých lázních, když zmáčený 
návštěvník je vysoušen na troud.

Tak proč je zrovna tady takové 
horko? Jak již víme, je to ncjnižší 
bod západní hemisféry. Vysoké ka
menné stěny a podlaha se rozžhavu- 
jí, rozpálený vzduch se vrtí, točí, ku
tálí, nemá kam utéci. Nemáme prů
van, přísun chladících živlů, máme 
tedy inferno.

Navíc velejemný písek nám vy
lepšuje dojeni. Zastavili jsme přece 
u písčitých dun. Na jejich 42 čtvereč
ních kilometrech hollywoodští tvůrci 
mohou v zimních měsících natáčet 
autentická pouštní dramata, ano, 
takto vypadá ta pravá Sahara.

Na cestě z Bishopu jsme potkali, 
občas zastavili, fotografovali ba i 
osahali pouštní flóru - kaktusový 
Joshua tree, ježatou chlupatou yuccu 
s předlouhým stvolem a čechravou 
bělostnou čepicí, ale že by bylo něco 
tady na dně?

Třináct druhů kaktusů. Šest set 
druhů rostlin, jež dovedou bláznivě 
rozkvést, zavalí vás svou rozmani
tou nádherou, jenže v březnu. Jedna
dvacet jich neexistuje nikde jinde na 
světě, a jedna se jmenuje Death 
Valley Sandpaper Plant čili šmirgl- 
papír kytka.

Vozidlo syčelo, téměř dospělo k 
bodu varu. Jak  tudy mohly propu- 
tovat humpolácké vozy s polomrtvý
mi dobytčaty v opratích?

První běloši se tu ukázali v roce 
1849 - oni proslulí Forty-niners na 
cestě za zlatém do Kalifornie našli tu
to problematickou zkratku. Zlatá 
horečka se rozšířila po okolí, na zlo
mu století zasáhla Nevadu, dostala se 
i sem, vznikly tábory podivných 
jmen jako  Bullfrog a Skidoo.

V opuštěném Panamint City do
dnes stojí pece, sušírny, milíře, zbu
dované ve tvaru starodávných vče
lích úlů. Těžba boraxu je prozaická, 
ale trvanlivá. Kutá se tu dodnes.

Před námi je další křižovatka. Jet 
přímo dál, dojedeme do místa ně
kdejší slávy jménem Rhyolite. Kvet
lo tu m noho saloonů, kaváren, hote
lů, bordelů, ba i burza a opera. Zby
la jen masivní železniční stanice bez 
železnice. Nápis W ELCO M E je ne
dotčen. Též setrval dům, postavený 
z vodorovně položených, zcela vypi
tých lahví.

Cesta vlevo z křižovatky vede k 
bláznivé fantazii, ke Scotty’s Castle. 
Vtipálek Walter Scott, spolupracov
ník Buffalo Billa, upovídal svého 
přítele, milionáře Alberta M. John- 
sona, aby vybudoval maorsko-špa- 
nělsko-italsko-kalifornský hrad. A

věru tak se stalo. Ve dvacátých le
tech Johnson dal přivést evropské 
kameníky, řemeslníky, řezbáře a štu- 
katéry.

Scott si v nepravděpodobných 
prostorách se vzácným nábytkem a 
koberci lebedil do roku 1954, kdy z 
údolí smrti odcupitala jeho dušička 
do klimaticky snad příhodnějšího 
záhrobí.

My se ale museli vydat směrem 
doprava, k Furnace Creek, naší zá
chranné pece. Na obrovitém cam
pingu neparkovala ani koloběžka, 
spěchali jsme do chlazeného motelu, 
rezervaci nám déle než do šesti večer 
držet nebudou.

Cekali jsme nával a škrobenou dů
ležitost osazenstva, jež si je dobře vě
domo své unikátní adresy. Rádi jsme 
se zmýlili. Oáza má sice své golfové 
lány, dokonale zelené, permanentně 
kropené, a obklopené řadami králov
ských palem. Tenhle druh palem 
jsem v Americe viděl jen v luxusních 
Palm Springs. Zde v Peci převládala 
neformálnost v jednání s kýmkoliv. 
Zásluhu přičítám klimatické mizérii. 
Vedla k zrodu mentality asi jako na 
frontě. Kmáni v zákopech rovněž 
míň salutují a o to snad víc střílí.

Vypuknout teď válka s Nevadou (v 
devatenáctém století prý vypukla - 
kvůli vodě), přístřeší by tu našlo 
mnoho bataliónů. Ranč-velemotel 
stále roste. Kousek od musea Pacific 
Borax Company a její starodávné lo
komotivy na páru, a dneska v písku 
před oázou, je restaurace a dobře zá
sobený obchod. Prodávají chlazená 
vína, piva, pohlednice téměř v kaž
dou hodinu.

Spěchali jsme s obavou o rezerva
ci. Byli jsme jediní severoameričtí 
hosté. Co by sem domorodci jezdili,

Death Valley je magnet Evropanů. 
Dámy promenovaly v téměř nevidi
telných bikini k obrovitému bazénu 
s téměř vřící vodou. Byly to zajíma
vé večery ve vroucím láku, k uším do
léhalo mnoho řečí, jen ne angličtina, 
očima jsme se přivázali k obloze, 
tmavé, tak jak v pouštích bývá, a pak 
ten blažený pocit vylézt na vzduch a 
třást se zimou vzácnou chvilku.

Onen Ďáblův golf course je neda
leko - ploché lány, ponuré, okorané 
brambořiště, jakoby někdejší lože 
diabolického fakira. Je špinavě šedé 
a krátkou procházkou si tu lze poni
čit boty i nejlepší kvality.

Dlouho jsme nepochodovali, bylo 
100 stupňů Fahrenheita „čili skoro
40 stupňů Celsia. To se v létě pokládá 
za chládek. V roce 1974 teplota ne
klesla pod sto po 134 dní, nepřetrži
tě, ve dne v noci. Největší žár řádí ko
lem třetí hodiny odpoledne. Nejvíc tu 
naměřili 134° F  čili 56.6° C. Snad jen 
jednou někde v Libyi se sluníčko víc 
vydovádělo.

Toť vzduch, co půda? Patnáctého 
července 1972 se zem ohřála na 201° 
Fahrenheita. Ani jsem nepočkal s 
přepočítáním na centigrády, dychtil 
jsem ověřit či zvrátit protektorátní 
chýru, že prý příslušníci Rommelova 
Afrikakorpsu smažili vajíčka na pan
cířích tanků. Cákli, vyvrhli a bylo to.

Uskutečnil jsem verifikaci v místě 
Saratoga Spring, na zcela jižním kon
ci údolí. Sjeli jsme ze silnice na ha
nebnou stezku a trmáceli se po ní ně
kolik mil. Pak konec. Před námi ko
peček, s přenosným moderním zá
chodem. Zdobily ho hákové kříže a 
cosi antisemitského. Vydali jsme se 
s Evženem do svahu, však to bylo pár 
kroků, a tam, uprostřed této pouštní 
mizerie trůnil skvost, krásné jezíreč-



ko, s čínskou zdí vysokého rákosu 
kolem dokola, ptáci vřeštěli, jsme 
sami, nahatý jsem se vrhl do tůně, 
poprvé v dlouhém věku dospělosti na 
Adama. A pak jsem si šel připravit 
oběd, smažit vejce na placatém ka
meni. Dobře to dopadlo, ale tři mi
nuty je málo. Počítejte s dvojnásob
kem.

V jiném konci údolí jsme narazili 
na minulost. Hrobeček na rovině, 
pár kamenů, nápis, z něhož opisuji: 

VAN NOLAN 
Died August 1931 
Buried November 6, 1931 
A VICTIM O F ELEMENTS 
Oběť živlů. Takovému údělu jsme 

se chtěli vyhnout. Vzpomněl jsem si 
na náhrobní sdělení v proslulém ari- 
zonském městysi Tombstone: “ obě
šen omylem” . Byl jsem tam zrovna 
v době československých rehabilita
cí, Heimweh mne však neposedla.

Rybičky jsme lapali na několika 
místech, bez nasazení života, našeho 
života, ale jednou přeci jen šlo trošku 
o kejhák. Ve svých poznámkách 
mám podtržen záznam: 10. července, 
cíl Salt Creek. K solnému potoku ve
de vedlejší úvozová cesta se zamče
nou bránou, bránit vetřelcům. Ne
dovedu si představit H om o sapiens, 
jenž by se chtěl vtírat. Máme klíč od 
státní správy, pokračujeme ještě pár 
minut.

Je poledne, teplota vzduchu 123° 
F (50° C). Náš chlapeček vystrčil hla
vu a hned řekl, že nikam nepůjde. 
Věrné ženy nás ale doprovodí. Měli 
jsme totiž před sebou několikakilo
metrovou štrapáci, v každé ruce bře
meno. Instrumenty lovící, měřící, 
nosné. Nenáviděl jsem je všechny. 
Evžena chránilo směšně rozměrné 
sombrero, já si narazil elegantní po
krývku jungle commando typ, koupil 
jsem v Namibii, nicméně též brzo 
zplihla. Připoutali jsme si k bokům 
ploché nádoby s vodou, vchodu jsme 
chřestili.

Manželky doprovázely své těžko- 
oděnce jen půl hodiny. Poloomdlené 
jsme je otočili a poslali zpět. Debakl 
jejich výdrže nám ovšem byl vzpru
hou. Najděte muže středního věku, 
jenž by nelibě reagoval na projev 
ženské slabosti.

Odepli jsme čutory, napili se, voda 
už byla přeteplá, chutnala šeredně, 
brzo se bude vařit. A nám se nebude 
dobře dařit. Tam, kde jsme se totiž 
plahočili, měl být potok. Našli jsme 
jen suché stvoly. Začínáme se bořit. 
Pod noham a se nám houpá spletený 
pseudorákos, oceňuji jeho odolnost, 
vzpomínám na jezero Titicaca v 
Andách, z takového materiálu si vy
budovali ostrovy s vesnicemi a škola

mi, s jedním učitelem jsem se tam 
škorpil v otázkách komunismu.

Teda, tohle je škola života. Půda 
pod námi měkne, smrdí, někde pípá 
jarabáček, slyším táhlý hnusný zvuk, 
to bude hyena, co tu ruší, má spát, 
co ty šumivé zvuky nad hlavou, to že 
už se slétávají supi k hodování na no
vých mršinách? Rychle jsem odepnul 
bandasku a napil se údajně života
dárného moku. Životaberoucího, 
pravím vám.

Konečně tůň. “ Hele, pocem, tam 
hle jsou,” Evžen vydal vítězný sípot 
a vrhl síť. Vrhl jednou, desetkrát. A 
vylovil jen inkoustové bahýnko, řa
sy v rozkladu. Sebeněžnější dotek 
způsoboval nejčernější vír.

Padli jsme na zadek do bořících 
stvolů, upili z bublající břečky, chy
tám se za hlavu, tedy směrem, kde 
předpokládám, že je, kdysi určitě 
hlava bývala, a doporučuju nevědec
ky, “ Hele, už se na to vysereme, ne?”

A jako v pohádce, oba jsme po
hlédli vlevo. Ne víc, než deset metrů. 
Tam byla tůňka. Vodička přečistá, 
bez rozložených řas a mrskalo se tu 
nespočetně kýžených rybiček. Naše 
reakce aby připomínala saharské 
poutníky při zakopnutí o sud se stu
deným pivem. Před minutou polo- 
mrtvoly, teď stoprocentní profesio
nálové. A na ně, na potvory. Instru
menty, táhla, záznamy: “ 49° C air, 
38°C water.

Výdobytek, vítězství, ale jaká to 
victoria. Jsme kilometry daleko, 
máme úlovek, ale musíme úlovek 
nést, v těch kádích co byly prázdné 
a teď se pod nimi prohýbáme.

Chlemtáme z kanystrů vodu. O je
jím bodu varu již nemůžeme pochy
bovat. A teď se s nákladem klopýtat! 
Vleču se, motám, teď se už asi polo
žím, ale neměl bych, ovšem že bych 
neměl, my Žižkovy děti, to bohdá

nebude, jenže ono se to jednookému 
snadno povídá, blábolil jsem si v po- 
lohalucinaci a před krhavýma očima 
mi probíhaly seriály filmů. Těch 
dobrodružných, z pouští, ze souší. 
Lawrence of  Arabia. Jak  Peter 
O T o o le  měl žízeň. Jenže on ji fingo
val. Já  ji nefinguji. Já se z toho zbláz
ním. Ne, já z toho pojdu. Jestliže vy
trvám, oznámím komukoliv, kdo je 
ochoten slyšet, že věru, to co vidíme 
ve filmech o utrpení ze žízně, je prav
da pravdoucí. A nejde jen o mžitky 
před očima. Najednou, a to dost 
rychle, přemůže vás jiná škála hod
not, a to co platilo před momentem, 
je náhle irelevantní minulost. Teď 
platí jen váha vláhy a doklopýtat se 
k vozidlu. Údy nám už dávno odum 
řely. Přehazujeme, vyměňujeme si 
břemena, věru jen psychická to vý
pomoc, krucifix jak ještě daleko, kde 
jsou ty naše ženské - konečně obrys 
vozu, obrys rodinných příslušníků. 
Jen co jsme byli na dohled, nasadili 
jsme ovšem masku, z mravenců byli 
lvi, s vydutou hrudí kráčíme, jen nás 
obdivujte, vaši to gerojové.

Skáceli jsme se a rány olizovali 
čtyřiadvacet hodin. Léčil jsem se po
lykáním tekutin. Byly jich kádě. A 
bylo nám blaženě. Nezlobte se, m u
sím: vylezl jsem zocelen. Kde jinde 
bych se mohl seznámit s takovou kli
matickou strašidelností? Kamkoliv 
se teď přímotám, mohu měřit s p ra 
vítkem zkušenosti u slaného, téměř 
neexistujícího potoku ve smrtelném 
údolí.

Ota Ulč



Československo
Co chce Charta 77

Některým lidem, zejména těm, 
kteří se sami nikdy ve skutečné opo 
ziční politické práci neangažovali, 
připadá koncepce CH A R TY  77 mi
nimalistická, jiným zbytečně a pro
vokativně maximalistická.

Charta chce od lidí, aby žili a jed
nali jako  svobodně myslící občané a 
ně jako  otroci nebo poddaní. Od stá
tu pak, aby se choval alespoň tak, jak 
si to sám ve své ústavě a zákonech 
stanovil, a ne jako gang, který ani 
vlastní pravidía nedodržuje nebo 
žádná nemá. Kdyby oba tyto před
poklady byly splněny (zda jsou mi
nimální nebo maximální, ať posou
dí každý sám), nenastala by sice re
voluce na ulicích (komu by také pro
spěla), ale změnilo by se cosi velmi 
podstatného v myšlení lidí i ve vzá
jemných vztazích ve společnosti. 
Dokonce si myslím, že by stačilo 
splnění jen první části tohoto poža
davku, bez ohledu na to, co by na to 
řekl stát. Ale právě toho se režim bo
jí. Víc než hlučných gest a celosvěto
vě zaměřených prohlášení.

Každý, kdo situaci v dnešním Čes
koslovensku alespoň trochu zná, ro
zumí mentalitě lidí různých vrstev, 
má spojení s domovem a nežije nebo 
nežil v úzkém omezeném prostoru, 
ví, že tato koncepce není ani mini
malistická a ni maximalistická, ale 
prostě realistická, i když každý krok 
k její realizaci vyžaduje nepředstavi
telně m noho odvahy a snad ještě víc 
trpělivosti.

Charta žádá od vlády a úředních 
míst odpovědi na své dokumenty a 
předkládané materiály. Tento teore
ticky vyžadovaný dialog probíhá 
ovšem podivně. Ze strany Charty 
slušnou až noblesní formou (je to 
snad chyba?), ze strany úřadů ne
slušnými, primitivními a surovými 
zásahy policie a skandálně probíha- 

s jícími soudy. Přesto se dialog koná.
Každý v něm mluví tak, jak to odpo
vídá jeho povaze.

Charta není úzkou skupinou lidí. 
» Dosavadních 1.100 podpisů předsta

vuje jen vrchol ledovce. Okruh pří
mo a nepřímo spolupracujících je ne- 
spočitatelťiý. Policie v Českosloven
sku o tom ví, a proto tak úporně a 
doslova zuřivě pátrá a pronásleduje. 
Probíhající, připravované i uskuteč
něné politické procesy to dokazují 
v íc jiež  dostatečně.

Čas od času se doma i v exilu obje

ví názor, že je třeba přijít s něčím no
vým. Budiž, proč ne. Čharta prostor 
pro práci přece neuzavřela, naopak. 
Ani na okamžik nebyla uzavřenou 
skupinou, není organizací, nemá 
žádné “ stanovy” . Je to prostě inicia
tiva občanů, kteří nejen sami nechtějí 
žít ve lži, ale dělají denně konkrétně 
něco pro to, aby v ní nemuseli žít 
ostatní. Jde však o to, jak si kdo to 
“ něco nového” představuje. Zvněj
šku a s velkým radikálním gestem 
nebo zevnitř a poctivou prací? Ma
nipulací s lidmi a idejemi, vytváře
ním a publikováním velkorysých 
programů, vzájemným kádrováním 
(přičemž “ my jsme nic nezavinili” ), 
nebo prostou a konkrétní pomocí?

Má-Ii se ve společnosti něco změ
nit, musí se na tom často anonymně 
a vždycky dlouho pracovat. Drobná 
práce, o které psal TG M , má drtes 
jistě jiné formy, ale stejný smysl. Je
jím opakem jsou velká slova a zby
tečný (obvykíe naivní) radikalismus. 
Promiňte, že v jeho úspěch málo vě
řím.

Ivan Medek

Případ Ziny 
Freundové

V Československu dochází v posled
ní době stále častěji k bití a někdy i 
brutálnímu mučení při policejních 
výsleších. V takových případech vy
stupují vyšetřovatelé StB a jejich po
mocníci otevřeně. Zcela mimo oblast 
zákona jsou však okamžiky, kdy jsou 
občané přepadáváni a biti takzvaný
mi “ neznámými pachateli” , kteří se - 
což je pro jejich mentalitu příznačné - 
specializují na ženy. Po útocích na 
Zdenu Tominovou, Annu Marvano- 
vou a další, přichází z Prahy takřka 
neuvěřitelná zpráva o nočním přepa
dení signatářky Charty 77 a členky 
VONSu, Ziny Freundové, jejíž m an
žel Karel Freund byl v září brutálně 
zbit při výslechu v Bartolomějské uli
ci v Praze.
13. října 1981 ve dvě hodiny v noci 
zazvonil někdo u bytu Ziny a Karla 
Freundových, Mánesova 90, Praha 
2. Zina, která byla sama dom a, šla 
otevřít. Jakmile otevřela dveře, vtrhl 
do místnosti muž, který jí zakryl oči, 
a za ním vtrhli další. Když zjistili, že

je sama doma, začali Zinu bít, kopat 
a mlátit jí hlavou o zeď. Stále ji při
tom drželi oči a ústa tak, aby nemoh
la křičet. Při sebemenším pohybu jí 
odbornými hmaty na šíji způsobovali 
velkou bolest. Ten, který jí zakrýval 
oči a ústa, jí šeptal do uší, že ji zabijí 
a jiné výhrůžky. Během toho zbývají
cí dva prohledávali byt, z něhož od
nesli, jak se později ukázalo, pouze 
kazetový magnetofon s kazetami 
kursu angličtiny.
První muždonutil  Zinu Freundovou, 
aby si sedla do dřepu a přitiskla hla
vu na kolena. Druzí dva, když kolem 
ní přecházeli, šlapali jí po bosých no
hou a nadávali jí “ svině, kurvo” a 
ustřihli jí několik pramenů vlasů. V 
této poloze z ní začali strhávat noč
ní košili, a když to nešlo, donutili ji 
vstát a košili z ní zcela servali. Když 
pak stála před nimi nahá, ohmatávali 
ji bolestivě na prsou a pak ji donuti
li lehnout si na zem. Přitom jí sedl 
první muž na obličej a nutil ji, aby 
roztáhla nohy, a bru tá lněji  ohm atá
vali v klíně. Pak jí poručili, aby si leh
la na bok. V tu chvíli se domnívala, že 
ji chtějí znásilnit. Poté náhle odešli. 
Venku bylo slyšet odjíždějící auto. 
Když. se Zina Freundová z otřesu 
vzpamatovala, chtěla někomu zate
lefonovat a zjistila, že oba telefony 
jsou uříznuté a rozbité. V současné 
době je ve stavu nemocných (diagnó
za 850), musí ležet v klidu na lůžku, 
má otřes mozku.

Dopis delegátkám 
Světového kongresu 
žen v Praze

Vážené delegátky!
Vystupujete jako  reprezentantky čes
koslovenských žen na Světovém kon
gresu, kde budete mimo jiné jednat o 
otázkách míru, odzbrojení a národní 
nezávislosti. Žiji v Praze a chci Vás 
a Vaším prostřednictvím kongres 
seznámit s tím, co se zde děje a co je 
v hlubokém rozporu s myšlenkami 
míru, demokracie a humanity, které 
chcete hájit. Jistě je Vám známo, že 
v Československu působí již pátý rok



občanská iniciativa Charta  77 a že 
někteří její aktivisté jsou ve vězení za 
své politické a občanské postoje. Mi
mo to je celá řada signatářů a stou
penců Charty 77 po dlouhé měsíce 
podrobována opakovaným výsle
chům, při nichž dochází ze strany 
StB k výhrůžkám, urážkám, ponižo
vání a v poslední době čím dál tím 
častěji dokonce k fyzickému napade
ní, bití i k několikahodinovému m u
čení. Uvedu jen některé příklady 
svých přátel. Na podzim 1980 zbili 
příslušníci StB surově Petra Pospí
chala a Václava Malého, letos v létě 
týrali až do bezvědomí Zbyňka Be- 
níška a Vlastimila Třešňáka. Minulý 
měsíc mlátili surově několik hodin 
Karla Soukupa a bili při výslechu 
Karla Freunda. Před několika dny 
tloukli při výslechu Jaroslava Ku
kala. Fyzické násilí bylo tak brutál
ní, že se na jeho základě tři z jm eno
vaných rozhodli emigrovat z Česko
slovenska, ačkoli předtím tento 
úmysl neměli. Obracím se na Vás se 
žádostí, abyste nezůstaly lhostejné k 
tak zjevnému porušování základních 
principů humanity a zákonů země, 
ve které žijete.

Anna Sabatová 
Anglická 8 

Praha 2
V Praze 6. října 1981

Otevřený dopis 
spisovatelům 

západní Evropy
Vážení kolegové,
... Důstojnost, právo lidí na šťastný 
život v dostatku, ba i jejich právo na 
holý život bylo a dosud je často 
ohrožováno a nejednou zcela popře
no. Uvědomujeme si, že nejhrozněj
ším a ničím minulým nesrovnatel
ným nebezpečím namířeným proti 
člověku je hrozba nové, tentokrát 
nukleární války.
... Nemine den, aby vládnoucí kruhy 
Spojených států amerických svými 
prohlášeními i politickými, ekono
mickými a zbrojními opatřeními ne
podávaly důkaz za důkazem, že se 
rozhodly vyrábět a nejen na svém 
území, ale i ve Vašich zemích a v kon
činách na tisíce mil vzdálených od 
Spojených států hromadit nové, stále 
strašnější zbraně útočného charakte
ru.
... Pro nás, Evropany, je pobuřující, 
když se představitelé americké vlády 
snaží uklidnit a obelstít svět tvrze
ním, že nukleární válka by mohla být

válkou omezenou, a zločinně, ale i 
nereálně kalkulují, že jaderný kon
flikt by se mohl odehrát pouze v 
Evropě a vyhnout se těm, kdo chtějí 
strhnout lidstvo do jaderné  katastro
fy. Nás Evropany rozhořčuje a napl
ňuje hněvem to, že především staro
bylou kulturní Evropou, vším, co v 
ní bylo v průběhu dějin vytvořeno, a 
životy jejích obyvatel by chtěli zapla
tit své nelidské zájmy a záměry. 
Poslání spisovatele, poslání kultury 
bylo v dějinách lidstva vždy synony- 
mem humanismu. Jsme a chceme být 
vždy strážci odkazu Romaina Rol- 
landa, Thomase M anna, Maxima 
G o r k é h o ,  M a r t in a  A n d e rse n a -  
Nexó a dalších velkých duchů svě
tového humanismu. Jdeme v jedné 
řadě s milióny lidí, kteří chtějí ucho
vat mír pro sebe a pro své děti a v této 
osudové chvíli volí alternativu živo
ta a jeho možného rozkvětu, ne alter
nativu nukleární smrti.
Máme na této planetě ještě dosti prá
ce k naplnění představ o šťastném 
životě lidstva.
... Zvedněme společně s miliónovými 
masami po míru toužících lidí svůj 
hlas žádající zastavení nového kola 
zbrojení. Protestujeme proti rozhod
nutí americké administrativy o výro
bě neutronové bomby a proti zámě
ru za každou cenu uskutečnit rozmís
tění amerických jaderných prostřed
ků na území západní Evropy. Učiň
me společně vše pro zákaz zbraní 
hrom adného ničení a požadujme 
společně odzbro jen í. Požadujm e, 
aby se všechny nejzávažnější otázky 
světa řešily jednáním. Dejme všech
nu svou tvůrčí sílu, energii i autoritu 
do služeb tohoto  zápasu. 
Nezapomínejme, že američtí jestřá
bi by chtěli učinit hlavním bojištěm 
nukleární války především Evropu, 
kolébku velké a slavné kultury. Ne
zapomínejme, že případný a tom o
vý útok by nutně a zákonitě vyvolal 
odvetu a katastrofální důsledky i pro 
lid těch národů, z jejichž země by by
ly odpalovány rakety s jadernými 
hlavicemi.
Velký společenský význam naší prá
ce, vážení kolegové, spočívá přede
vším v síle literatury, která má moc 
burcovat lidská svědomí, odvahu a 
odpovědnost, probouzet touhu po 
šťastném plodném životě a jeho stále 
bohatší podobě, po dorozumění s 
ostatními. Bránit život a všechny 
jeho hodnoty je neodmyslitelnou 
součástí našeho poslání. Ať tedy na
še tvorba i naše občanské slovo je ny
ní v budoucnu humanistickým hla
sem rozumu a svědomí, hlasem po
třeb svobodného mírového života 
všech národů a jejich spolupráce.

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 
SVAZU ČESKOSLOVENSKÝCH 

SPISOVATELŮ 
Předseda: národní umělec Jan  Kozák 
Místopředsedové: národní umělec 
Josef Rybák, národní umělec Andrej 
Plávka

Nár. um. Vojtech Mihálik, nár. um. 
Vladimír Mináč, nár. um. Bohumil 
Říha, nár. um. Ivan Skála, nár. um. 
Vilém Závada, zasl. um. Miroslav 
Florian, zasl. um. Miloš Krno, zasl. 
um. Josef Kot, zasl. um. Pavel Koyš, 
zasl. um. Zdeněk Pluhař, zasl. um. 
Vladimír Reisel, zasl. um. Ján Solo- 
vič, zasl. um. D onát Šajner, Ladislav 
Beňo, H ana Hrzalová, Josef Kadlec, 
Bohumil Nohejl, Vincent Sabík, Sta
nislav Šmatlák, Oldřich Rafaj, Karol 
Rosenbaum.

Lidová demokracie,
14. listopadu 1981

Kolegové, nevím jestli vážení,
mluvíte o dobrodiní míru a o zlu 

války s téměř stejným zápalem jako 
jiný socialista, už mrtvý, Adolf H it
ler. A taky mluvíte přesně jeho meto
dou, které se říká demagogie. Uvádí
te ve svém Otevřeném dopise, že jste 
spisovatelé. Soudě dle jeho obsahu, 
je v dnešním Československu pojem 
“spisovatel” totožný s tím, čemu se 
v Americe říká “ a literáte person” , 
neboli česky “gramotný člověk” , 
prostě osoba, která ovládá písmen
ka. Ty já ovládám taky, proto  se 
osměluji vám odpovědět, ačkoliv 
jsem v životě nenapsala jedinou po
vídku, natož román, i když ovšem 
pár  zamilovaných básniček, když 
jsem, poměrně nedávno, prodělávala 
pubertu.

Podívejte se: vy dobře víte, že So
větský svaz má dnes v Evropě (a jin
de) arm ádu mnohem mohutnější, než 
jsou spojené armády Atlantického 
paktu. Stejně dobře víte, že na území 
Československa (a ostatních sovět
ských kolonií) jsou rozmístěny sovět
ské “jaderné prostředky” . Taky vám 
není neznámo, že neutronová puma 
je zatím nejúčinnější protitanková 
zbraň, a chce-li se Západ ubránit 
obrovské početné přesile sovětských 
tanků, musí takovou zbraň mít. Rov
něž “ starobylá evropská kultura” 
byla zatím ničena hlavně systémem, 
který hájíte vy, tj. komunismem,jenž 
pro ni má výraz “ buržoasní” . Není 
vám také neznámo, že výčet spisova
telů, jejichž odkazu chcete býti stráž
ci, je nějaký chudičký. Nehodí se vám 
mezi ně třeba Faulkner, který Lenina 
srovnával s Hitlerem a oba s ďáblem, 
nebo George Orwell, který první



analýzoval metodu, jíž je napsán váš 
Otevřený dopis, v knize Pocta Kata- 
lánským. A mnozí jiní. Říkáte, že 
chcete “ bránit život a všechny (pod
trženo mnou) jeho hodnoty” . Je 
nomže soudě dle vašeho dopisu se 
zdá, že “ pravdu, celou pravdu a nic 
než pravdu” , za hodnotu života ne
pokládáte.

Nevím sice, jak  se do vaší marxle- 
ninské terminologie najednou hodí 
pojem “ Evropan” . Donedávna jste 
rozlišovali mezi sebou a třeba zápa- 
doněmeckými revanšisty. Ale budiž. 
Také prý je pro vás “ pobuřu jící” , že 
představitelé americké vlády otevře
ně mluví o možných eventualitách 
atomové války.

Kouknětě, soudruzi. Co bychom si 
vykládali. Myslíte si, že generalita 
v Kremlu tyhle otázky rovněž nepře- 
třásá? Jistěže nemyslíte. Ovšem, tam 
je zvykem takové věci před hloupým 
lidem tajit. A věříte tomu, že do M a
ďarska, do Československa, do Af- 
ganistánu pozvali Sovětskou armádu 
představitelé příslušných lidů? Sa

m o z ře jm ě  že tomu nevěříte. Vyklá
dáte příšerný ekonomický průšvih 
Polska tím, že po třicet let tam kom u
nistická vláda budovala socialismus, 
až se zem prohýbala pod blahoby
tem, což všechno pak zničilo půl
druhého roku bezdůvodných dělnic
kých stávek? Jistěže nevykládáte. Vě
říte tomu, že polskou dělnickou třídu 
svedla hrstka amerických agentů? 
Samozřejmě že ne, protože kdybyste 
tomu věřili, znamenalo by to, že děl
nickou třídu pokládáte za stádo blb
ců. Což ovšem možná pokládáte, 
stejně jako  jeden z nejdůslednějších 
elitistů dějin, Vladimír Uljanov, alias 
Lenin. Hlásíte se přece k jeho dědic
tví.

Takže vám radím: víc než o světo
vý mír, který neohrožuje Západ, ale 
vaše marxleninská doktrína, včetně 
jejích “ Rudých brigád” , lidožrout
ských Pol Potů a “ lidově revoluč
ních” válek po celém světě, který by 
bez ní, myslím, žil převážně v klidu a 
blahobytu, spíše tedy než o mír se sta
rejte o to, aby ve vaší zemi byla zruše
na cenzura. Jenom pak budete moci 
zveřejnit Otevřený dopis, který nebu
de napsán metodou Josefa Goebbel-

* se, ale metodou - abych taky citovala
spisovatele, jejichž odkazu si vážím - 
Karla Čapka, M arka Twaina, An- 
drého Gida atd. Taky byste se snad 
mohli zastat svého kolegy Václava 
Havla, který sedí, protože si myslel, 
že spisovatel má psát jen to, o čem je 
přesvědčen, že je to pravda.

Prostě, soudruzi, nekecejte.
Vaše

Vladislava Burke

Národní umělec 
Jaroslav Seifert 

jubiluje
Básník Jaroslav Seifert se dožívá 

osmdesáti let (narodil se 23. září v 
Praze na Žižkově). K tom uto vý
znamnému životnímu výročí vychází 
vedle obsáhlého výboru z celoživot
ní tvorby i nová původní sbírka Mo
rový sloup (vznikala v letech 1968 až. 
1970, definitivní úprava textu 1979). 
Zde nacházíme následující verše 
“ ... Sbohem. V životě jsem nic nezra
dil. /T ím  jsem si jist a můžete mi vě
řit...” Jsou to slova neobyčejně zá
važná a závazná. Nelze na ně nemys
let v těchto dnech.

J. Seifert vstoupil do literatury 
sbírkou Město v slzách (1921). Mla
dý básník, tak jako J. Wolker a V. 
Nezval, K. Biebl a Fr. Branislav a 
další z nastupující generace, hlásí se 
po příkladu St. K. Neumanna, J. H o
ry, J. Hořejšího k proletářské poezii, 
k revolučnímu boji proletariátu ve
denému komunistickou stranou za 
socialistickou republiku po příkladu 
země Sovětů. Na rozdíl od J. Wolke
ra, básníka revoluce, jenž nezná ilu
zí, hlásí se k revoluci ve jménu vidiny 
ráje na zemi, kde život bude jediným 
svátkem “až do konce světa” .

Revoluční boj nezvítězil. Nastal 
odliv revoluční vlny. Seifert se od
klání od proletářské poezie. V ná
sledných sbírkách mizí revolučnost 
a na její místo se dere zpod povrchu 
chtivosti života a dobrodružství fan
tazie takřka zoufalý pocit beznadě
je. Ten společensky vyústí v rozchod 
s komunistickou stranou. Ze sedmi 
vyloučených spisovatelů v r. 1929 
(St. K. Neumann, M. Majerová, I. 
Olbracht, VI. Vančura, H. Malířové, 
Jos. Hora) jediný nenašel už cestu 
zpět. Hledá jiné východisko ze své 
krize.

... Jak  patrno, poezie Jaroslava 
Seiferta i jeho politické postoje jsou 
poznamenány zjevnými rozpory.

V čem tkví příčiny?
St. K. Neumann v úvahách o pro- 

letářském umění v r. 1923, jejichž 
součástí je i kritika Seifertovy druhé 
sbírky Samá láska, upozorňuje na 
samotném počátku dráhy mladého 
básníka, že kouzlo veršů samorostlé- 
ho proletářského poety se sice hlásí 
k revoluci, ale že jí zplna nevyjadřu
je. Seifertův omyl podle Neumanna 
spočívá v tom, že ztotožňuje revoluč
ní proletariát s lidem v obecném slo
va smyslu, podléhá vlivům, které 
brání, aby splynul s novou třídou a 
její úlohou.

Toto Neumannovo stanovisko se 
ukázalo jako  neobyčejně předvídavé. 
Nejenže včas rozeznal Seifertův 
brzký odklon od proletářské poezie, 
ale předurčil i budoucí obsah jeho 
tvorby.

... Mluví ve prospěch Seiferta, ve 
prospěch jeho cti, že přes úsilí nej
temnější reakce se nezřekl básnické
ho díla, jímž se stal výraznou osob
ností moderního českého písemnic
tví.

VÍTĚZSLAV RZOUNEK 
Rudé právo 

23. září 1981

Na 75. výročie 
krajanskej tlače 

v USA
Po skončení druhej světověj vojny 

na aktivitu “ Ludového denníka” , 
ktorého posledně číslo vyšlo roku 
1948, nadviazali “ LUDOVÍ: NO
VINY” , ktoré ako dvojtýždenník 
vychádzajú v Chicagu aj v súčasnos- 
ti. Spolu s “ LUDOVÝMI ZVESTA- 
M I” v Torontě dodnes vytvárajú v 
Severnej Amerike ohniská, úzko 
spájajúce pokrokovo zmýšlajiicich 
krajanov. Noviny slúžia nielen svo- 
jím priaznivcom, pre ktorých zna
mená tlač významnú oporu, ale po- 
dieí’ajú sa aj na širšom zápase, kto- 
rý vedú Komunistická strana USA a 
KS Kanady za záujmy pracujúceho 
Pudu, za mier a dorozumenie medzi 
národmi.

ELENA JAKEŠOVÁ 
Práca, 17. októbra 1981, str. 7.

KOI .AŽ T R I N K K W I T Z



Emigrace
Nové směrnice

Československé úřady dospěly 
k názoru, že vydírání emigrantů 
prostřednictvím tak zvaného p ro
puštění ze státního svazku nepři
neslo očekávaný účinek. Slabý ohlas 
mezi emigranty byl doprovázen 
zřetelnou kritikou tohoto  opatření 
ze strany některých demokratických 
států. Není proto překvapením, že 
československá vláda podniká první 
kroky ke smírnému vyrovnání se 
svými emigranty. K tomuto účelu 
mají sloužit nové směrnice (Ústřední 
věstník České socialistické republi
ky, částka 1, 19. května 1981) z květ
na loňského roku.

Nejdůležitější změna se týká 
návštěv příbuzných či známých v 
emigraci. Zatímco vyhláška z roku 
1977 stanovila, že se českosloven
ským občanům  cesty za osobou, kte
rá neprojeví zájem o uspořádání 
svých vztahů k Československé 
socialistické republice nepovolují, 
je  n o v á  v y h lá šk a  ve lko ryse jš í .  
Emigranti, kteří nepožádali o pro
puštění ze státního svazku jsou 
podle nových směrnic rovnoceni 
s lidmi, kteří o propuštění požádali.
V obou případech je totiž českoslo
venští občané smějí navštívit, jestliže 
splňují podmínky pro povolování 
cest do kapitalistických států.

Redakce časopisu Západ se d o 
mnívá, že čtenáře z informativních 
důvodů může zajímat celé znění 
směrnice, které níže uvádíme.

Směrnice
o úpravě právních vztahů ČSSR k 
občanům, kteří se zdržují v cizině bez 
povolení československých úřadů
schválené usnesením vlády Č SSR  
ze dne 16. března 1977 č. 58 ve znění 
usnesení vlády Č SSR  ze dne 23. 
října 1980 č. 340)

Úvodní ustanovení

Článek 1

1) Účelem těchto směrnic je up ra 
vit postup státních orgánů k česko
slovenským občanům, kteří se zdržu
jí v cizině bez povolení čsl. úřadů, 
podle jejich vztahů k Československé 
socialistické republice.

2) Při úpravě právních vztahů k 
občanům, kteří se zdržují v cizině 
bez povolení čs. úřadů, je třeba 
využít všech možností českoslo
venského právního řádu, zejména:

a) vydat cestovní doklad k návratu 
do Československé socialistické 
republiky nebo
b) vydat souhlas k trvalému pobytu 
v cizině nebo
c) propustit ze státního svazku nebo
d) odejmout československé státní 
občanství.

Oddíl I

Vydávání cestovních dokladů k 
návratu do Československé socia

listické republiky

Článek 2

Československému občanu, který 
se zdržuje v cizině bez povolení 
československých úřadů, může být 
vydán n a jeho  žádost cestovní doklad 
k návratu do Československé so
cialistické republiky, jestliže nejsou 
důvody pro odnětí čs. státního ob
čanství ve smyslu těchto směrnic.

Oddíl 2

Povolení k trvalému pobytu v cizině

Článek 3

1) Československému občanu, 
který žije bez povolení českoslo
venských úřadů v cizině, může být 
povolen na jeho žádost trvalý pobyt 
v cizině až po 5 letech od počátku 
nedovoleného pobytu v těch přípa
dech, nejsou-li důvody pro odnětí 
čs. státního občanství ve smyslu 
těchto směrnic.

2) Žádosti může být vyhověno, 
jestliže žadatel:
a) pokud byl pravomocně odsouzen 
pro tr. čin opuštění republiky, je 
účasten amnestie nebo mu byla udě
lena milost prezidentem republiky 
pro tento tr. čin;
b) předloží příslušné doklady sta
novené čs. právními předpisy pro 
vystěhování z Československa.

Článek 4

Českoslovenští občané, kterým byl 
povolen trvalý pobyt v cizině podá
vají žádost o cesty do Českoslo
venské socialistické republiky na čs. 
zastupitelském úřadě příslušném 
podle místa jejich trvalého pobytu.

Článek 5
Československým občanům lze 

povolit cesty k osobě, které byl po
volen trvalý pobyt v cizině, jestliže 
splňují podmínky pro povolení cest 
do kapitalistických států.

Oddíl 3
Propuštění ze státního svazku

Článek 6

1) Ze státního svazku může být 
propuštěn občan zdržující se v ci
zině bez povolení československých 
úřadů jen tehdy, jestliže o to požádá 
a nejsou-li důvody pro odnětí česko
slovenského státního občanství ve 
smyslu těchto směrnic.

2) Žádosti o propuštění ze státního 
svazku může být vyhověno-, jestliže 
žadatel:
a) se nehodlá vrátit do Českoslo
venské socialistické republiky;
b) předloží doklad o nabytí cizího 
státního občanství nebo o tom, že 
mu bude cizí státní občanství uděle
no po propuštění se státního svazku;
c) pokud byl pravomocně odsouzen 
pro tr. čin opuštění republiky, je 
účasten amnestie, nebo mu byla udě
lena milost prezidentem republiky 
pro tento trestný čin;
d) předloží doklady obdobně jako  v 
případech žádosti o povolení vystě
hování z Československé socialistic
ké republiky.

3) Rodiče mohou podat žádost i za 
nezletilé děti, pokud s nimi žijí v 
cizině, v takovém případě bude o žá
dosti rozhodnuto společně.

Článek 7

Při rozhodování o povolení vstupu 
a pobytu na území ČSSR se vůči oso
bám propuštěným ze státního svazku 
postupuje jako  vůči cizincům.

Článek 8

Československým občanům lze 
povolit cesty za osobami propuště
nými ze státního svazku, jestliže 
splňují podmínky pro povolování 
cest do kapitalistických států.

Oddíl 4 
Odnění státního občanství

Článek 9

Čs. státní občanství bude odňato 
občanu, který se zdržuje bez povolení 
československých úřadů v cizině a



vyvíjí nebo vyvíjel jakýmkoliv způ
sobem činnost státu nepřátelskou 
nebo takovou, která porušuje zájem 
Československé socialistické re
publiky. Půjde o osoby, které zejmé
na nepřátelsky vystupují s nepřá
telskými projevy v zahraničním 
tisku, rozhlasu či televizi, nebo na 
shromážděních organizací a institu
cí v cizině nebo se zúčastní nepřá
telských akcí anebo jinak veřejně 
znevažu jíc í  so c ia l is t ické  zřízen í 
v Československé socialistické re
publice, její spojenecké svazky, 
snižují vážnost československých 
představitelů a československých 
státních a společenských institucí.

Článek 10

1) Státní orgány, zejména fede
rá ln í  m in is te rs tv o  z a h ra n ič n íc h  
věcí, federální ministerstvo zahra
ničního obchodu, Generální p roku
ratura Č SSR, Generální p rokura
tura ČSR a SSR, ministerstvo spra
vedlnosti Československé socia
listické republiky podávají fede
rálnímu ministerstvu vnitra na zákla
dě zjištěných poznatků podnět k 
ódnětí československého státního 
občanství osob uvedených v čl.9.

2) Na základě těchto podnětů nebo 
na základě vlastních zjištění podá fede
rální ministerstvo vnitra návrh na 
odnětí čs. státního občanství osobě 
uvedené v čl. 9 podle příslušnosti 
ministerstva vnitra České socialis
tické republiky nebo ministerstva 
vnitra SSR.

3) Pokud obdrží ministerstvo 
vnitra ČSR nebo ministerstvo vnitra 
SSR podnět k odnětí českoslo
venského státního občanství přímo 
nebo zjistí odůvodněnost odnětí ve 
vlastním šetření, vyžádá si před 
rozhodnutím o odnětí státního ob
čanství stanovisko federálního mi
nisterstva vnitra.

Článek 11

Osobám, kterým bylo odňato 
československé státní občanství ve 
smyslu těchto směrnic, se nepovo
luje vstup a pobyt na území Česko
slovenské socialistické republiky.

Článek 12

Čs. občanům, kteří udržují styk s 
osobami, kterým bylo odňato  česko
slovenské státní občanství, může 
ministr vnitra Československé so
cialistické republiky povolit cestu za 
nimi v případech hodných zvláštního 
zřetele.

Článek 13

Československému občanu, který 
se zdržuje bez povolení čs. úřadů 
v cizině a neprojevil zájem o uspořá
dání svých vztahů k Československé 
socialistické republice ve smyslu 
těchto směrnic, se vstup na území 
Československé socialistické re
publiky nepovoluje.

Článek 14

Čs. občanům lze povolit cestu za 
osobami, které se zdržují v cizině bez 
povolení čs. úřadů a neprojevily zá
jem o uspořádání svých vztahů k 
Československé socialistické re
publice ve smyslu těchto směrnic, 
jestliže splňují podmínky pro povo
lování cest do kapitalistických států.

Článek 15

1) Čs. občanům ve věku do 25 
let, kteří odešli do ciziny se svými 
rodiči - československými občany - 
před dovršením věku 18 let a jejich 
rodiče zůstali v cizině bez povolení 
čs. úřadů, se zpravidla cestovní 
doklad k cestě do Československé 
soc. republiky vydá mimo případy, 
kdy jim bylo odňato československé 
státní občanství.

2) Nezletilým občanům může být 
povoleno vystěhování z ČSSR, jestli
že je to v jejich zájmu a jestliže jejich 
rodiče, kterým byl povolen trvalý 
pobyt v cizině nebo vyhověno žá
dosti o propuštění ze státního svazku 
ve smyslu těchto směrnic, podají 
žádost na československém zastu
pitelském úřadě příslušném podle 
místa jejich trvalého bydliště; zcela 
výjimečně může být povoleno nezle
tilým občanům vystěhování z Česko
slovenské socialistické republiky i v 
ostatních případech.

Článek 16

1) Bude-li vydáno kladné rozhod
nutí podle článku 3 nebo 6, považuje 
se doba pobytu v cizině před právní 
mocí tohoto  rozhodnutí z hlediska 
zákona č. 161/1975 Sb. o sociálním 
zabezpečení a § 103 odst. 4 zákoníku 
práce za dobu neoprávněného 
pobytu v cizině.

2) Těmito směrnicemi nejsou do t
čena ustanovení právních předpisů
o odmítání čs. státního občanství 
a o propuštění ze státního svazku.

Článek 17

Směrnice nabývají účinnosti dnem
23. října 1980.

Vznik státního 
občanství

(R udé právo, 3. září 1980, sir.4)

Je možné, že u jednoho občana 
vznikne dvojí státní občanství?

Vznik dvojího státního občanství 
není vyloučen a dochází k němu 
zejména z tzv. kolize státoobčans- 
kých předpisů různých států. Dvojí 
státní občanství může nastat z růz
ných důvodů, např. narozením po 
rodičích, kteří mají různé státní 
občanství, přičemž podle platných 
předpisů nabývá dítě narozením 
státní příslušnost jak  po matce, tak
i po otci, dále uzavřením manželství, 
kdy žena nabude státní občanství po 
manželovi, ale své dosavadní státní 
občanství neztratí, nebo udělením 
státního občanství státu, na jehož 
území cizinec trvale žije, přičemž 
nedošlo u takových osob k propuště
ní z dosavadního státního svazku 
apod. K zamezení vzniku dvojího 
státního občanství, které je nežá
doucím jevem, slouží dvoustranné 
dohody různých států k odstranění 
jeho vzniku pro budoucnost. U nás 
byly takové dohody uzavřeny s 
SSSR, MLR, PLR, N D R  a BLR.

O “dvojím 
občanství” v 
kanadském 
parlamentě

19. listopadu 1981 se uskutečnila 
zajímavá debata v kanadském parla
mentě. Přinášíme překlad diskuse.

Elmer M. MacKay (poslanec za 
opoziční Progresívně-konzervativní 
stranu): Paní předsedkyně parlamen
tu, moje otázka je adresována vmi- 
nistru zahraničí. Jak  ministr ví, Čes
koslovenské sdružení v Kanadě ně
kolikráte od roku 1977 žádalo mi
nistra zahraničí a dokonce minister
ského předsedu, aby ukončili akce čs. 
vlády, které ohrožují kanadské obča
ny, kdy čs. vláda sbírá osobní infor
mace pro  možné použití ke špionáži 
a zastrašování a vydírá značné sumy 
peněz. Může ministr říci parlamentu 
a znepokojeným Kanaďanům české
ho a slovenského původu, zda vláda 
přikročila k účinným krokům, které 
ukončí tyto opovržlivé a nebezpeč
né praktiky, nebo z^a vláda ve sku
tečnosti dovolila pražskému kom u



nistickému režimu, aby pokračoval 
v jeho aktivitě v Kanadě?

Mark MacGuigan (ministr zahra
ničí): Můj ctěný přítel se možná od
volává na skutečnost, že čs. vláda až 
dosud nebyla ochotna podepsat do 
hodu s Kanadou, vztahující, se k 
problému dvojího občanství. Česko
slovensko má takovou dohodu se 
Spojenými státy, která se ale datuje 
do předkomunistických dní (pozn. 
red. - z roku 1928), ale žádnou, která 
byla podepsána komunistickou vlá
dou. Naše vláda v současné době 
pokračuje v úsilí uzavřít obdobnou 
dohodu.

Elmer MacKay: Ministr si je za
jisté vědom toho, že jednání trvají 
již dlouhou dobu, zpětně až do roku 
1979. Uvědomuje si ministr, že čs. 
pasy jsou vydávány Kanaďanům čes
kého a slovenského původu k cesto
vání do východní Evropy; že tento 
proces zahrnuje vyplňování d louhé
ho a velmi soukrom ého dotazníku, 
osobní interview s úředníkem čs. 
diplomatické služby a podepsání 
prohlášení o věrnosti Českosloven
ské socialistické republice? Proč by
lo vyjmuto opatření z kanadského 
zákona o občanství z roku 1976, kte
ré mělo velmi příkladný účinek na 
věci tohoto druhu a ochraňovalo ka
nadské občany čs. původu a jiných 
národností od takového jednání, kte
ré podkopává naší suverenitu?

Mark MacGuigan: Vím přibližně 
stejně jako ostatní poslanci co se 
tehdy stalo v kanadském zákoně o 
občanství. Pokud si vzpomínám, byl 
jsem tehdy jediný člen komise, který 
oponoval takovým změnám.

Donald W. Munro (poslanec za 
opoziční Progresívně-konzervativní 
stranu): Paní předsedkyně, moje 
otázka je na ministerského předsedu. 
Nejsem si jist, zda ministerský před
seda naslouchal předcházejícím otáz
kám; nicméně táži se ministerského 
předsedy, který je předsedou vládní 
komise pro bezpečnost a zpravodaj
skou službu. Může nám ministerský 
předseda říci, zda je politikou vlády 
dovolit vládním zaměstnancům a za
městnancům korunních společností, 
stejně jako  zaměstnancům průmyslu 
s obrannými kontrakty, cestovat do 
východní Evropy, aniž by používali 
kanadské pasy, přestože jsou K ana
ďany, ale pasy vydané komunistic
kou zemí, což jim potvrzuje, že jsou 
občany takové země?

P.E. Trudeau (ministerský před
seda): Pan poslanec má pravdu. Ne
poslouchal jsem předcházející otáz
ky. Na záležitost se však podívám. 
D onald W. Munro: Protože minis
terský předseda neposlouchal, moje

doplňovací otázka je určena gene
rálnímu prokurátorovi (pozn. red.: 
Solicitor General v kanadské vládě 
má rozšířenou funkci nejen státního 
žalobce, ale je mu podřízena i poli
cie včetně některých dalších funkcí). 
Zajímalo by mne, zda je informován 
o těchto praktikách a zda takové 
chování považuje za srovnatelné s 
pokračujícím zaměstnáním v těchto 
důležitých pozicích. Konečně, může 
pan generální prokurátor  se k tomu 
vyjádřit také pro ty, kteří snad mají 
pokušení se podvolit vydírání čs. re
žimu a tím podkopávat suverenitu 
této země, nerespektování zákona 
o zaměstnání ve státních službách a 
riskují rozpor s částí 3 zákona o stát
ním tajemství.

Bob Kaplan (generální p rokurá
tor): Paní předsedkyně, pochopitel
ně, že udržujeme v bezpečnostní služ
bě stálý zájem o otázky národní bez
pečnosti, které byly panem poslan
cem vzneseny. Využívám této mož
nosti, abych ctěným poslancům na
značil, jak jsem ostatně učinil mimo 
parlament, že kanadská vláda se zají
má o tento problém.

Parlamentní debata vzbudila okam ži
tou pozornost sdělovacích prostředků. 
Ještě stejný den večer byl na kanad
ském populárním rozhlasovém pořa
du “As it happens” interview na vzne
sené téma. Druhý den největší kanad
ský deník The Globe and Mail s celo- 
kanadským  dosahem přinesl na titulní 
straně rozsáhlý článek pod názvem  
“Czechs jx to r tin g  money, Commons 
toíd” (Češi vydírají peníze, řečeno 
v parlamentě). Ve stejný den jediný  
deník v hlavním m ěstě O ttawě The 
Citizen přinesl článek “ Czech- 
Canadians intimidated by Prague, 
M acKay charges” (Čecho-Kanaďa- 
n é  o h ro že n i P rahou , o b v iň u je  
M acKay). Kanadská tisková kance
lář Canadian Press uveřejnila rov
něž článek, k terý  byl rozeslán na 170 
periodik. Na multikulturálním kanále 
ottaw ské televize pak byly vzneseny 
otázky vztahující se k  problému dvo
jího občanství Čechoslováků, státnímu  
sekretáři pro multikulturalism, m i
nistru J. Flemingovi.

24. listopadu 1981 poslanec E. M. 
M acKay vznesl opět otázku dvojího 
občanství a “úpravy” v Parlamentě.

Elmer M. MacKay: Před několika 
dny jsem se zmínil ministru zahrani
čí o vážném problému, který se týká 
vměšování do kanadských záležitostí 
cizích mocností v situaci, kdy neexis
tuje vhodný kanadský zákon k ochra
ně občanů pocházejících z Českoslo

venska. Toto je velice vážná záležitost. 
Generální prokurátor, který se více 
zajímá o otázky bezpečnosti, v odpo
vědi mému kolegovi (pan Munro) na
značil, že si je vědom situace a toho, 
co se děje. Od roku 1977 novinář Lu
bor Zink (pozn. red. - novinář české
ho původu, který pravidelně píše pro 
torontský The Sun), píše o této zále
žitosti, aby informoval Kanaďany. 
Tak také v té době informoval minis
terského předsedu a ministra zahra
ničí. Někteří Kanaďané zastávají dů
ležitá místa a skutečnost^ že akceptují 
čs. pas a cestují zpět do Českosloven
ska představuje bezpečnostní riziko 
pro naši zemi. Během posledních let 
jsme nakoupili od Československa 
asi za $324 milionů. Prodali jsme jim 
pouze za $113 milionů. Nepřemýšlel 
někdo o tom použít ekonomický tlak 
na Československo, nebo se spoko
jíme s tímto chováním? Vážení po
slanci musí vědět, že čs. tajná služba 
je druhá  pouze za KGB ve smyslu 
efektivnosti a operací v Kanadě. Vá
žení poslanci musí také vědět, že ob
chodní styky jsou též záminkou k zís
kání zpravodajských informací a fi
nancování špionáže proti naší zemi. 
Kdy uděláme něco pro to, abychom 
ochránili naše občany českého a slo
venského původu?

Ron Irwin (parlamentní sekretář 
ministra zahraničí): Kanada je jed
nou z nejrespektovanějších demo
kracií na světě. Mínění této dem o
kracie je, že co dělá Československo 
je nesprávné. Doufáme, že zpráva 
bude doručena do Československa. 
Jak  vážený přítel naznačil, někteří 
bývalí občané českého a slovenského 
původu, nyní kanadští občané, vy
plňují dotazníky, jsou interviewová- 
ni a podepisují prohlášení věrnosti 
Československu. To je opravdu cizí 
všemu co nazýváme a co tradičně 
patří ke kanadskému občanství.

Diskutovali jsme o těchto věcech 
s Československým sdružením v Ka
nadě 5. listopadu 1981 na oficiální 
úrovni. Také jsme diskutovali s čes
koslovenskými autoritami při něko
lika příležitostech, ať již dvoustranně 
nebo u příležitosti Konference o bez
pečnosti a kooperaci v Evropě. Čes
koslovenská pozice není pro Kanadu 
uspokojivá a my jsme jim to naznači
li. Dali jsme jim jasně najevo, že ne
budeme uspokojeni dokud kanadští 
občané čs. původu nebudou nadále 
obtěžováni. V roce 1980 začala jed
nání o těchto záležitostech na konzu
lární úrovni za účelem získání kon
zulární dohody a je to také na po
řadu druhé fáze konzulárních jed 
nání, které začnou v první polovině 
1982.



V době uzávěrky tohoto čísla Západu, 
situace “úpravy vztahů" z kanadské
ho hlediska není zdaleka uzavřena. 
Kanadská vláda, ja k  patrno z  výše 
uvedeného o problému ví, rovněž tak 
Československo a veřejnost v Kana
dě. O situaci budeme příležitostně 
opět informovat. Uvítáme když čtená
ři v jiných zemích nám napíší in form a
ce o parlamentní či vládní diskusi na 
dané téma a výsledcích.

Miloš Šuchma

Nevydařená 
návštěva 

Maďarska
Přinášíme výňatek z rozhovoru s Fran
tiškem Novákem, čs. uprchlíkem, k te 
rý zajel na pár dní do Maďarska a 
vrátil se za šest let z  Pankráce. Roz
hovor byl uveřejněn ve švýcarském ča
sopise Zpravodaj a je  upozorněním  
návštěvníkům ‘ liberálního" Maďar
ska.

Zpravodaj: Pane Nováku, vy js te  se 
chtěl v Maďarsku setkat s příbuzný
mi. Jak js te  dostal vízum?
Novák: To bylo jednoduché. Dostal 
jsem vízum na maďarském velvysla
nectví v Bernu, ne na modrý kon
venční pas s těmi černými pruhy, ale 
na kartičku, aby nebylo v pasu, p ro
tože by to třeba švýcarská cizinecká 
policie nerada viděla.
Zpravodaj: Neměl js te  strach?
Novák: Snad ani ne. Byl jsem jen zvě
davý na svého synka, s kterým jsem 
měl schůzku v Budapešti. V Maďar
sku jsem se ubytoval v hotelu. Pro
hlídka na letišti se odbyla dost rych
le, bez problémů. Syn se ubytoval v 
témže pokoji jako  já. Byli jsme spolu 
asi tři dny. Potom jsem ho vyprovo
dil na vlak a on odjel do Českoslo
venska. Když jsem odcházel z nádra
ží, cítil jsem, že mě někdo sleduje a 
jak jsem vycházel z podchodu, zasta
vily přede mnou tři vozy, z nich vy
skákalo asi deset mužů, kteří mě 
chytili a strčili do auta, aniž se ze
ptali, kdo jsem.
Zpravodaj: Byli to Maďaři?
Novák: Áno. Neprohlásili se co jsou 
zač a rovnou mě zavezli v Ladě do 
vězení. Hned mě zavedli do přijíma
cí kanceláře, kde mě svlékli a prohle
dali. Vyšetřovatel mi oznámil, že na 
základě požádání čs. soudních orgá
nů byl na mne vydán zatykač a že mě 
předají Čechoslovákům, abych si od
seděl svůj dřívější trest.
Zpravodaj: Z  jakého důvodu js te  byl 
odsouzen?

Novák: Za opuštění republiky v roce 
1968. Dostal jsem pět let.
Zpravodaj: Jak s vámi zacházeli Ma
ďaři?
Novák: Celkem dobře, až na to, že mi 
dali do cely maďarského špicla, kte
rý ze mne měl tahat rozumy. Po dva
nácti dnech mě v Komárně předali 
čs. orgánům, kteří mě zavezli do 
Bratislavy. Vyšetřovali mě znovu, 
ne ovšem pro můj dřívější delikt, to 
mě odsoudili v mé nepřítomnosti, ale 
proto, že si mysleli, že jsem něco p ro
ti republice spáchal v cizině, špio
náž nebo tak.
Zpravodaj: Vyšetřovali vás ostře ne
bo jen  tak ležérně?
Novák: Nu, přívětivé přesvědčování 
to rozhodně nebylo. Nebili mě sice, 
ale dělali různé psychologické nátla
ky. Například, když jsem se nechtěl 
k ničemu přiznat, vyhrožovali doda
tečným trestem nebo tím, že už nikdy 
neuvidím rodinu a podobně. Když 
takové vyšetřování trvá den nebo 
dva dny za sebou, když málo spíte 
a jste zahrnut otázkami tak, že si ne
můžete oddechnout, to na vás klade 
veliké nároky, nedovedete se soustře
dit, zvláště když jste podroben kří
žovému výslechu, který trvá pět, šest 
hodin. Třeba vás vzbudí v deset, v 
jedenáct v noci a vyšetřovatel si s vá
mi takzvaně “ hraje” , jak ho to baví. 
Já jsem se k ničemu jinému nepři
znal, než. k opuštění republiky v 
osmašedesátém.
Zpravodaj: Nenamítal js te  nic proti 
svému odsouzení v dvaasedmdesátém? 
Tehdy js te  se přece nemohl hájit? 
Novák: Samozřejmě namítal. Žádal 
jsem několikrát obnovu procesu, ale 
marně. Právě tak negativně dopadla 
má žádost o milost. Jsem prý uprch
lík a jako  takový prý nemám na mi
lost nárok.
Zpravodaj: Byl vyslýchán také váš 
syn?
Novák: Nejen on, ale i celá rodina a 
dodnes mají proto určité potíže. 
Zpravodaj: Kde jste  si odpykával 
trest?
Novák: Z Bratislavy mě převezli do 
Ruzyně a potom na Mírov, kde p ro
bíhal takzvaný výkon trestu. 
Zpravodaj: Jaké tam byly poměry? 
Novák: Mírov patří mezi nejhorší 
věznice v Československu. Poměry 
jsou tu dost tvrdé. Politické vězně dá
vají dohrom ady s obyčejnými zločin
ci, to asi proto, aby se političtí “ pře
vychovali” , aby se z nich při troše 
štěstí stali třeba zdatní kasaři. Na 
Mírově však existuje ještě pořád ja 
kési “ politické oddělení” , takzvaná 
šestka, kde vykonává službu pan vy
chovatel Pěnkava. Do “ šestky” jsou 
dáváni většinou jen těžší političtí,

kteří byli odsouzeni podle “ hlavy 
jedna” trestního zákona za proti
státní činnost, nebo únosci letadel a 
takoví. “ Menší” politické, třeba de
monstranty nebo výtržníky strkají 
mezi kriminálníky. Ta “šestka” je 
izolovaná, má vlastní procházky, při 
nichž nesmí být na dvoře nikdo z kri
minálních, jídlo se jim nosí na celu, 
jsou prostě přísněji odděleni od vněj
šího světa i od jiných vězňů, protože 
by jim mohli přinést novinky zvenčí, 
což by bylo “ úlevou” .
Zpravodaj: M usí političtí pracovat? 
Novák: Ano, někteří pracují na 
elektromotorech pro továrnu M EZ 
v Mohelnici. Vězni jsou levná pra
covní síla, tak se toho houfně využí
vá. Dohánějí se tím zpoždění ve stát
ním plánu. Vězňům se to prostě naří
dí a musí to udělat, tam není možné 
hauzírovat s nějakými “objektivní
mi potížemi” tak se dělá ve vězni
cích v sobotu a někdy i v noci. 
Zpravodaj: Vy jste  strávil celý trest 
na Mírově?
Novák: Ne. Tam jsem byl asi rok. Po
tom jsem byl převeden do věznice v 
Minkovicích. To je tak trochu rarita 
mezi čs. věznicemi. Tam se dělá jab 
lonecká bižuterie, lustrovina, která 
se za drahé peníze prodává do celé
ho světa . Výrobní cena je hrozně m a
lá, protože vězeň dostane za svou 
práci minimální mzdu.
Zpravodaj: Kolik je  taková mzda věz
ně?
Novák: Vězeň může vydělat dvanáct 
set až tři tisíce korun i víc za měsíc. 
Je však otázkou, co z toho dostane. 
Maximálně může dostat 28%. Zby
lých 72% připadne státu. Z těch 28% 
jde část na výživu, dostáváte z toho i 
kapesné, průměrně 100 až 120 Kčs. 
Vězni dělají prakticky zadarmo, 
takže na nich stát může chtít víc než 
na normálním občanu. Kdyby vězni 
neplnili normy, tak by čs. export 
třeba v bižuterii nebo dokonce i aut 
pokulhával. Věznice Mladá Boleslav 
zaměstnává 2500 vězňů, z toho 2000 
pracují jen na autech, na vozech 
“ Škoda” .
Zpravodaj: To je  ta reklama: “Nur 
6666 franků!"
Novák: Proto jsou tak laciné, protože 
je vyrábějí vězni. V Československu 
stojí Škodovka 60 000 korun. 
Zpravodaj: Jak se chovají bachaři? 
Novák: Jejich pracovním nástrojem 
je pendrek. Dost často ho používají. 
Byl jsem dokonce svědkem, že na 
člověka, pardon, na vězně-vězeň ne
ní člověk - pustili psa. Pak je hezký 
zvyk: večer si zavolají vězně do něja
ké místnosti a tam ho beze svědků 
zmydlí. Abyste si mohl stěžovat, na 
to byste potřeboval aspoň tři svědky,



kteří neuhnou když jde do tuhého. 
Někdy na zbitého vězně bachaři 
napíší hlášení, že si ta zranění způ
sobil sám a hned je za to samotka ne
bo soud.
Zpravodaj: Co se stane s tím zbytkem  
z 28% vaší m zdy po odečtení kapesné
ho?
Novák: Kapesné je šest procent z těch 
28. Zbytek jde na vaše dluhy nebo 
alimenty anebo na konto, které do
stanete při vašem propuštění. Já  
jsem si za těch 5 let ušetřil 7000 ko
run.
Zpravodaj: V Minkovicích js te  si od
seděl celý trest?
Novák: Áno. Při propuštění jsem měl 
podepsat prohlášení, že nebudu mlu
vit o tom, co jsem viděl a slyšel ve 
vězení. Já  nepodepsal a řekl jsem ve
liteli, že jsem s nimi žádnou smlouvu 
o mlčenlivosti neměl a pokud se dály 
ve vězení jen zákonné věci, pak o tom 
mohu hovořit, že se nic nestane, a 
když. se dělo něco nezákonného, měl 
by to každý vědět; tak mi podpis po 
dlouhém tahání odpustili. Ale upo
zornili mě, že si musím hned najít 
zaměstnání. Jenomže já jsem si hned 
zažádal o vystěhování. K tomu je 
zapotřebí spousty papírů a trvalo mi 
šest měsíců, než jsem měl vše p oh ro 
madě. Těch šest měsíců jsem v jed
nom kuse běhal po úřadech a nikdy 
jsem nezapomněl vzít nějaký malý 
dáreček s sebou, na to mě upozorni
li příbuzní a známí. Rozdal jsem ta 
kových “ všimných” požehnaně a 
musím říci, že nikde takovou pozor
nost neodmítli, natož aby mi vyna
dali, brali to jako  samozřejmost. 
Přesto to neproběhlo hladce, musil 
jsem do prezidentské kanceláře a na 
ministerstvo zahraničních věcí. Ještě 
v Československu jsem dostal ujiště
ní od švýcarských úřadů, že mi bude 
vrácen status politického uprchlíka 
a také mi na počkání velvyslanectví 
udělilo vízum. Starala se o mne také 
Amnesty International, od které 
jsem dostal ještě v Československu 
peněžní podporu, a také švýcarská 
Caritas intervenovala. JVIůj bývalý 
zaměstnavatel mě do Českosloven
ska ujistil, že mohu nastoupit ihned 
místo, které jsem v jeho podniku 
před šesti lety zastával. Skutečně mě 
byl vrácen politický azyl a já jsem 
začal tam, kde jsem dříve pracoval. 
Ve čtvrtek jsem se vrátil do Švýcar
ska a v pondělí jsem už pracoval. 
Ředitel podniku i všechny švýcarské 
úřady se ke mně chovali báječně a to 
jim nikdy nezapomenu.

Propadliště
R udé právo, 13. března 1981

Měla to být umělecká a politická 
senzace, nebyla. Kohoutova nová 
hra Marie mezi anděly, která měla na 
scéně vídeňského Akademického 
divadla “světovou premiéru”, u ra
kouské kritiky doslova propadla. I 
pravicový list Kurier, který se chytá 
kdejaké protikomunistické kachny, 
tentokrát nenalezl na Kohoutově 
hře ani jediné dobré peříčko a přijal 
ji “bez pravé radosti”. Také bulvární 
Kronen Zeitung smutně pozname
nal: “Nejde ani o velké poetické 
dílo, ani o politickou senzaci.” A 
divadlení kritik deníku vládní socia
listické strany Arbeiter Zeitung se 
dokonce podivil, jak je možné “tak 
šgatnou hru vůbec napsat,” a dodal: 
“Ze se taková hra objeví na velké 
scéně, to opravdu patří mezi záhady 
našeho vysoce subvencovaného 
divadelnictví.”

Zdá se, že rozluštění těchto záhad 
je třeba hledat ne za divadelními, 
ale za politickými kulisami Ra
kouska. Svědčí o tom přítomnost 
vysokých rakouských politických 
představitelů na premiéře v A ka
demickém divadle a jejich potlesk, 
který sice nemohl záchránit umě
leckou hodnotu  hry, protože tam se 
nic zachraňovat nedalo, ale zřejmě 
měl být vyjádřením sympatií au to
rově politickému krédu.

Není to první Kohoutova hra, 
kterou v poslední době divadelní 
kritika shodila do propadliště. Pří
čina všech těchto neúspěchů spočí
vá v tom, že absurdita Kohoutových 
her je  v rozporu s realitou Česko
slovenska, která chce divákům vsu- 
gerovat jako  dějiště svých her. Právě 
proto  však jeho “d ram ata” propa
dají. Na lžích a pomluvách se žádné 
umění nedá vytvořit.

Odpovídá-li to vkusu těch, kdo 
nekvalitní hru prosadili na prvo
třídní vídeňskou scénu, pak račte 
p rom inout, o dobrém vkusu to ne
svědčí.

Karel Douděra

Poděkování

Redaktor časopisu Západ děkuje čte
nářům  Západu za hojnou účast na be
sedách s redaktorem v Calgary a Van- 
couveru ve dnech 13. a 14. listopadu 
1981, ja k o ž  i za podnětnou diskusi.
V neposlední řadě patří díky organizá
torům besed za výbornou organizaci a 
pohostinnost.

M iloš Šuchma

Na kongresu Spisovatel a 
lidská práva

(Toronto, říjen 1981) řekl 
nigerijský spisovatel Wole Soyin- 
ka, že ugandský diktátor Idi (“ Big 
D addy” ) Amin byl na Západě po
kládán za ‘pokrokového vladaře’, 
a protože byl tehdy spojencem So
větského svazu, mnozí západní in
telektuálové v něho skládali poli
tické naděje. Jacobo  Timerman, 
vězněný a mučený argentinskými 
generály, prohlásil zase, že před 
lety by “bylo snadné prohlásit v 
OSN masové vraždy protivníků 
vládnoucí junty za genocidu. 
Dnes však to OSN za genocidu ne- 
prohlásí, protože Sovětský svaz 
by takovou rezoluci vetoval. So
větský svaz a Argentina jsou totiž 
spojenci.”

Kdy už konečně západní leví li
berálové pochopí, že představa, 
jako  by se Sovětský svaz spřátelil 
pouze s “ pokrokovými” vládami, 
odpovídá skutečnosti asi tak jako 
představa, že cyankali je zdraví 
prospěšné.

Nezbytnost
R udé právo, 15. srpen 1981

Patrně není člověka u nás, který 
by nepochopil, co přináší reakční, 
válkychtivá, agresívní, imperialis
tická politika americké Reaganovy 
vlády. Stojíme tváří v tvář nepříteli, 
který už nezakrytě prohlásil, že chce 
veškerou silou zničit socialismus, 
socialistické země, že chce znovu 
spoutat planetu a učinit z ní otroka 
pár desítek multimilionářů. Postu
puje proti nám nevybíravě, přijaté 
a uznané mezinárodní právo pro něj 
nic neznamená. A nejen v oblasti 
propagandy, mezistátních vztahů, 
diplomacie, ale i v oblasti hospodář
ské činnosti. Je známé, že USA a další 
kapitalistické státy se snaží přenést 
své problémy vyplývající z krize je
jich ekonomiky na naše bedra.A po 
pravdě řečeno, současná hospo
dářská krize kapitalistického světa 
na nás opravdu znatelně doléhá, 
vyvolává v našem hospodářství ne
lehké problémy. Cítíme to všichni - 
v závodech při práci i na trhu, v 
obchodech. Těmto obtížím se nemů
žeme vyhnout, jejich odstranění 
není v naší moci. Nicméně socialis
tická eknomika, ekonom ika naší ze
mě, má v sobě sílu, aby překonala 
nebo aspoň zmírnila vlivy hospo
dářské krize kapitalismu a záměrné 
diskriminace na život našich lidí.



Humor
Morfologická 

analýza výběru 
vůdců v SSSR

První část je překladem článku 
z amerického časopisu Journal of 

Irreprociucible Results; ve druhé 
části náš humoristický dopisovatel 

doplňuje vědeckou studii dvěma 
překvapivými postřehy.

Ruská záhada

Západní vědci, zabývající se studiem 
Sovětského svazu, nemohli po desít
ky let porozumět ruskému lidu a jeho 
zemi. Marně si lámali hlavu nad úka
zy zcela nevysvětlitelnými: proč Ru
sové potřebují palec a dva prsty, aby 
udrželi hořící cigaretu, proč se ruská 
žvýkačka v ústní dutině rozpouští 
anebo kolik modré manšestrové lát
ky se ročně vyrobí v sovětských tex
tilkách.
Největší zájem kremlinologů se sou
středil hlavně na způsob, jak si Ruso
vé vybírají své vůdce. Na západě se 
šance kandidátů dají zjistit na
prosto vědecky. Toto je první studie, 
snažící se použít moderních analy
tických metod k určení pravděpo
dobnosti výběru pro nejvyšší funkci 
v SSSR.

Metodologie a výsledky

Analýza zkoumaných faktorů po
skytla tři význačné informační prv
ky, které byly detailně prozkoumány. 
Jde o:

1) faktor příjmení
2) fak tor obličejového porostu
3) fak tor lebečního porostu. 

Proměnné hodnoty jsou uspořádány 
v sekvenci, která je demonstrována 
v uvedené tabulce. Malenkov je z této

vědecké studie vyloučen, protože byl 
u moci pouze po krátkou dobu v pře
chodném období.
Rozbor faktoru příjmení dokazuje 
hned dva zajímavé postřehy. Zaprvé, 
Rusové dávají přednost vůdcům, 
jejichž příjmení končí buď in -IN 
nebo na -EV (pozn.: studie analýzuje 
ruská jména v anglické transkripci). 
Zadruhé, tato preference jasně de
monstruje tendenci zvolit jeden ze 
střídajících se párů koncovek -IN a 
-EV, vylučující jména s jinými pří
ponami. Další dvě běžné ruské pří
pony, tj. -OV a -SKY, Rusy zřejmě 
spíše odpuzují.
V takovém výběru G. Malenkov 
(koncovka -OV) samozřejmě neměl 
šanci. Tato studie dokazuje také od
por sovětských voličů ke všem stát
níkům s koncovkou -SKY. Proto by
la v r. 1917 svržena vláda, kterou 
vedl A. Kerensky, proto byl také L. 
Trocký (anglicky: Trotsky) poslán 
do exilu, eventuelně zavražděn. 
Fak to r  obličejového porostu opět 
dokazuje, komu dávají Rusové před
nost: dvojicím vůdců jednou neoho
lených, jednou oholených. To zna
mená, že vždy dva vůdci s porostem 
v obličeji jsou následováni dvěma 
vůdci bez porostu tváře.
Poslední faktor (lebeční porost) do
kazuje značnou kolísavost ruského 
národa. Rusové si jednou vybírají 
plešaté vůdce, podruhé zase vlasaté. 
Tato zdánlivá anarchie preference se 
dá naštěstí vědecky předvídat. D o
sažitelná data jasně dokazují, že v 
Sovětském svazu voliči kolísají pra
videlně, měníce svou volbu střídavě 
od jednoho k druhému. 
Předcházející rozbor dokázal vztah 
mezi výběrem sovětských státníků a 
třemi morfologickými ukazateli. T a 
to studie za pomoci nejmodernějších 
metod naznačila, co Rusové chtějí od 
svých vůdců. Nyní již bude možné

přesně předpovědět ne sice kdo se 
stane příštím sovětským vůdcem, ale 
spíše kdo se jím nestane.
Dá se racionálně usoudit, že osoba, 
která vystřídá Leonida Brežněva, bu
de plešatý muž s vousem či knírem, 
jehož, jméno bude končit na -IN.

Další vědecké poznatky

Nyní se hlásí o slovo pravidelný do
pisovatel do této rubriky, který se 
kvůli koncovce -SKY nemůže, jak 
dokázáno, stát sovětským minister
ským předsedou. Výše přeloženou 
studii je nutno pokládat za značně 
povrchní. Rozhodl jsem se přidat 
ještě dvě kritéria, která americkému 
badateli unikla.
Čtvrtým faktorem ve výběru sovět
ských vůdců jsou literární ambice. 
Všichni sovětští vůdcové byli literár
ně činní. Jejich publikace byly jak 
početné, tak i ambiciózní. V takové 
konkurenci ovšem nemohl státník ty
pu Nikity Chruščova přežít. 
Dovoluji si proto s jistotou tvrdit, že 
kdokoliv se stane příštím sovětským 
vůdcem, musí začít co nejdříve pub
likovat. Bylo až dosud málo známým 
faktem, že mezi členy sovětského po
litbyra koluje tajné, avšak důležité 
heslo: pabliši ili periši.
Pátým faktorem je specializace. Ten
to objev považuji za stejně brilantní 
jako  objev gravitace nebo gravidity. 
Dávejte tedy dobrý pozor. Je známo, 
že každý sovětský vůdce se pokládal 
za odborníka nejméně vjednom  obo
ru. Rozsáhlým studiem (počínaje 
“ Dějinami V K S /b ” až k “ Dějinám 
V K S /ž” ) jsem dospěl k nevyvratitel
nému důkazu, že odvětví, které bylo 
státníkovou specializací, v dané d o 
bě vždy nejvíc utrpělo.

Negativní vliv specializace

Začněme Leninem. Vladimír Iljič byl 
odborníkem na funkci státu. Jeho 
nejznámější spis se jmenuje “ Stát a 
revoluce” . Uljanov, který tvrdil, že 
vlivem revoluce bude stát odumírat, 
dosáhl naprostého opaku: vybudo
val státní moc, která je nejbyrokra
tičtějším kolosem moderních dějin. 
Přejděme k dalšímu vědci, Josefu Sta
linovi. Jeho hlavní spis byl nazván 
“ Marxismus a národnostní o tázka” . 
Čili Džugašvili byl odborníkem na 
p roblém y n á ro d n o s tn í .  D okázal 
svou schopnost tím, že zlikvidoval 
jednu sovětskou republiku, několik 
menších autonomních republik a
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další skupiny. Jeho rasistická politi
ka vykonala pravý opak toho, co bá- 
ťuška hlásal: postihla Židy, povolž- 
ské Němce, krymské Tatary, několik 
arménských skupin a řadu jiných, 
převážně islámsky věřících ná rod 
ností.
T ře t ím  v ě d c e m -sp e c ia l is to u  byl 
Chruščev. Jeho oborem bylo země
dělství - jak bychom si to nepam ato
vali! Proč byl Nikita odstaven? Kvůli 
naprostému selhání sovětského ze
mědělství. Dodnes, x let po té udá
losti, kterou naši slovenští přátelé na
zývají zkratkou VOSR, 30 procent 
sovětských občanů, kteří se zabýva
jí kolchoznictvím, nemůže uživit zby
tek té velké země, ačkoliv mají jednu 
z nejúrodnějších oblastí na světě. Za
to v Kanadě pouhá 3 procenta oby
vatel - farmáři - uživí celou Kanadu 
a ještě milióny občanů v socialistic
kých zemích.
Posledním odborníkem je Brežněv. 
Co je jeho koníčkem? Inu, Brežně- 
vova doktrína přece. Pomoc přáte
lům v nouzi, pomoc kamarádům , 
ohroženým sionismem, revisionis- 
mem, imperialismem, revanšismem, 
ale hlavně racionalismem. Pomoc 
vojenská, na základě fiktivního či 
p ředpokládaného pozvání. Jaké jsou 
prozatímní výsledky této Brežněvo- 
vy specializace? Rusové museli odejít 
z Egypta, Iráku, Somálska; přišli 
“ pom áhat” do ČSSR, Etiopie, A n
goly, Afghánistánu - a to vše k nema
lému rozhořčení lidu ze svobodného 
světa. Tak ten Brežněv tomu Sovět
skému svazu svou doktrínou taky 
moc nepřilepšil.
Jak je z uvedeného materiálu vidět, 
specializace příštího sovětského vůd
ce bude faktorem nejdůležitějším. 
Každý z těch čtyř dosavadních stát
níků natropil ty největší škody právě 
ve svém oboru. Doufejme tedy, že 
Brežněvův nástupce bude vynikají
cím odborníkem na Sovětský svaz.

V. Táborský

Poklad v norském 
archívu

(K Cimrmanově činnosti v oblastech 
polárních)

Poděkování: Následující studie by 
nebyla vznikla nebýt velkorysé na
bídky Norské Královské Vědecké 
Společnosti pro všeobecný výzkum 
Sněhu, Ledu a Lyžařského Vosku, 
abych za její peníze pátral v jejím 
archívu po zmizelé stipendistce Noře 
N. Děkuji. Autor.

Když jsem si v Západu  (roč. 3, č. 4, 
srpen 1981, str. 6-7) přečetl v článku 
Jaroslava D rábka st. “ Ještě po sto
pách Jana  Welzla” zmínku o tom, 
kterak byl prof. Otto Geist z Aljaš- 
ské univerzity zmaten Welzlovým 
vypravováním o lovu zvěře pomocí 
gramofonové desky, neměl jsem tu 
šení, jaký poklad druhý den objevím. 
Jak již výše zmíněno, bylo tehdy 
mým úkolem pátrat v útrobách kop
ce Holmenkollen (přímo pod zná
mým lyžařským střediskem, kde se 
zanedlouho uskuteční Mistrovství 
světa v klasických disciplínách), kde 
je uložen archív proslulé NKV (Nor
ské Královské Vědecké, jak ji všich
ni Norové důvěrně nazývají - neplést 
s NKVD, to je něco úplně jiného).
V archívu se totiž před časem ztrati
la 18ti letá stipendistka Nora N., 
když zde hledala důkazy o tom, že 
se také její babička důvěrně stýkala 
s polárním badatelem Fridtjofem 
Nansenem, jehož styky s ženami by
ly jak všeobecně známo velmi široké. 
D louhonohou a m odrookou blon
dýnku Noru N. jsem záhy našel a věc 
se rychle vysvětlila. Nořino stipen
dium mělo totiž trvat tak dlouho, do
kud hledané doklady neobjeví. Ne
měla tudíž, při současné relativně 
vysoké nezaměstnanosti mezi nor
skou mládeží nejmenší důvod zarchí- 
vu vycházet. A protože mé angažmá 
trvalo do doby než Noru vyvedu na 
denní světlo, vydali jsme se naopak 
hlouběji do útrob archívu. V 18ti leté 
Noře jsem našel pravý poklad. V jed
né z nejvzdálenějších místností archí
vu, připomínající spíše příbytek je
zevce, jsme narazili při svém tápání 
na skříň s nápisem T A JN É  (Clas- 
sified). Společným úsilím jsme do 
úzké a hluboké nory vnikli a skříň 
deklasifikovali. Slovní hříčka obsa
žená v předchozí větě zůstala Noře 
naštěstí utajena, protože nora se nor
ský řekne úplně jinak. (Nemám mo
mentálně po ruce slovník). Přestože 
otvíráním skříně znaveni, jali jsme 
se ihned zkoumat její útroby. Značné 
bylo mé překvapení, když jsem na 
černé lepenkové krabici rozměrů 
35x25x15 cm nalezl nápis, který zde 
přesně v přibližném překladu repro
dukuji: F. Nansen & J. da Cimrman, 
testování lyžařských vosků zn. Brat- 
lie, G ronsko a severní Kanada, leto
počet (nečitelné), díl I. a.
Pokusme se teď na chvíli zapome
nout na štíhlou Noru N., neb jsme u 
jádra  věci. Z obsahu krabice vyply
nulo nade vší pochybnost, že C im r
man byl samotným Nansenem anga
žován jako  laický zkušební jezdec 
u norského koncernu na výrobu ly
žařských vosků Bratlie. Pro neza-
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svěcené zde zopakuji několik základ
ních informací o významu správného 
namazání všeobecně a lyžařského 
vosku zvlášť v duševním životě skan
dinávských národů. Prakticky veške
ré ekonomjcké i intelektuální aktivi
ty Norů a Švédů se soustřeďují okolo 
úsilí o vítězství v několika lyžařských 
závodech. V období severského léta, 
které je mimochodem velmi krátké, 
se pak o zmíněných vítězstvích píše 
v novinách a mluví při doma pálené 
kořalce. Hlavním konkurentem fir- 
m yvBrat!ie na druhé straně kopce, 
ve Švédsku, je koncern Swix. Boj o 
trhy mezi těmito dvěma mamutími 
průmyslovými impérii byl např. p ra
vým důvodem rozpadu Norsko- 
Svédské Unie v r. 1905. Norové i Švé
dové své výrobní postupy žárlivě 
střeží a zároveň se za každou cenu 
snaží vypátrat tajemství toho druhé
ho, ať to stojí co to stojí. Známy jsou 
např. smutné případy smrtí švédské
ho inženýra Andrého a norského po- 
lárníka Amundsena, když se snažili 
pozorovat z balonu, resp. z dvou- 
plošníku, tajné zkoušky nových ly
žařských vosků na základnách ukry
tých v Arktidě. Zvlášť intenzívně ty
to experimenty probíhaly v době 1. 
světové války, kdy se jak Norové 
tak Švédové, vlastní války se neúčast
nící domnívali, že v nastalém zmatku 
získají rozhodující technologický ná
skok. A tehdy se setkali na pustých 
pláních nejzazšího středního G rón
ska dva velikáni lidstva, Jára  da 
Cimrman, který tam trávil v těch le
tech pravidelně jak  vánoční tak i veli
konoční prázdniny, aby unikl váleč
né vřavě, a Fridtjof Nansen, který 
byl hlavním šéfem (s rozsáhlými pra
vomocemi) tajné norské lyžařské zá
kladny. O jejich setkání existuje do 
kument, také nalezený ve zmíněné 
krabici a mnou interpretovaný. Je to 
vlastní Nansenova kresba (viz. obr.) 
znázorňující ledního medvěda oču
chávajícího čerstvou lyžařskou sto
pu. Jak  vysvítá z Nansenových po
známek na druhé straně kresby (kte
ré tu z pochopitelných důvodů nere- 
produkujeme), měl na kresbě původ
ně být sám Cimrman, který však těs
ně před příchodem medvěda popojel

kus dál. “ Ještě, že utekl,” pozname
nává Nansen dále, “ kdo ví jak by při 
známé Cimrmanově zvědavosti to 
setkání dopadlo .”
Nezbývá než konstatovat to, co již 
všichni tušíte, že totiž Nansen se zde 
stal obětí rafinované léčky švédských 
špionů. V medvědí kůži byli totiž 
oblečeni dva Švédové, kteří zde prá
vě svým vycvičeným čichem odhalují 
norské výrobní tajemství. Norové by 
to nikdy samozřejmě nepřiznali, ale 
právě tato příhoda vedla brzy k to
mu, že švédská firma Swix prakticky 
ovládla celosvětový trh lyžařskými 
vosky, jak se konečně může každý 
přesvědčit v nejbližším obchoděvse 
sportovními potřebami. Nám Če
chům do toho vůbec nic není, ale 
Nory by mělo zajímat, že kdyby bý
val Cimrman náhodou nepopojel v 
inkriminovaný okamžik o kus dál, 
mohl právě díky své zvědavosti v 
medvědí kůži objevit oba švédské 
špiony, kteří tam určitě byli. Anebo 
jste snad někdy viděli ledního medvě
da čuchat k lyžařské stopě? Já ne! 
Teď jen krátce o tom gramofonu, 
který tak popletl prof. Otto Geista. 
Ve zmíněné krabici je také dlouhý se
znam věcí, kterými byl Cimrman od 
Norů vybaven. Cituji zde konec str. 
5 seznamu: dlouhé spodky zn. Jaeger
- 5 ks, gramofon - 1 ks, nenabrané 
(podtrženo mnou) desky - 3 ks.
Věc je podle mne zcela jasnou. C im r
man se ve volných chvílích mezi tes
továním vosků zajímal o život kolem 
se potloukajících Eskymáků (o kte
rých dnes víme, že to byli ve skuteč
nosti švédští špioni). Vyvinul při tom 
nový způsob lovu pomocí gramofo
nové desky, na kterou zvuky zvěře 
sám nahrával, hlavně pomocí hřebe
nu zabaleného v toaletním papíře (ne
použitém). Podíváte-li se na k terou
koli vám dostupnou fotografii Esky
máka pádlujícího ve svém koženém 
kajaku mezi ledovými krami, zjistíte 
snadno, jak systém fungoval. Žádný 
gramofon na kajaku neuvidíte, p ro
tože je ukryt uvnitř, aby zvěř léčku 
neodhalila. Kterak se tento převrat
ný vynález dostal k Janu Welzlovi, 
který si ho pravděpodobně z nedo
statku jiné zábavy přisvojil (nazý
vali ho od té doby v Dawsonu John 
Inventor) je již jen záležitostí jedno
duché duševní gymnastiky, kterou 
každý soudný čtenář může provést 
sám. Závěrem podotýkám, že jsme 
po dalších krabicích (s nápisem I.b.,
I.c., a.t.d.) zatím s Norou nepátrali, 
protože jsme vyšli ven zjistit, jak do
padly parlamentní volby, jejichž vý
sledek může ovlivnit další udělování 
vědeckých stipendií v Norsku.
Oslo, září 1981

Michael Konůpek

1 -/M4 0 E
2ÁVODNÍ VÝBOR KSČ SE ROZ
HODL Po v ě ř it  tž^ S o u d r im ), 
čestným úko lem ,že  Pone
seš R0 D f  PRAPOR! 

t>£k u -j i s o u 
d r u h u 1. >

•RUDEO PRAPOR 
Mame. Tedy v 

*  k r k u  ! Ted 
L E N I N Ě  

v HíMARXE A HUSA-
K Í l * A !

n a l
táto,  a le  s u b il  
j s i ŽE Rdje- 

Ry b y  i

...JO, SYM KU, ŽIVOT 
Né kdy  uŠt ě d ř u j e
TVRDÉ R/ÍNY!

' Klil iSHY 1*1 -TK



N '#VÁ K
‘' f l f U U J Í  Ú ír i

• f r •• Podívejte s e ,1 r#wí So

Původci “Podivného pražského podzimu”

Pánové!
Prozatím, prosím, pošlete původci 

“ Podivného pražského podz im u” 
pouze písemné poplácání po plecích, 
poněvadž Pulitzerova pocta, pokud 
přijde, přijde pochopitelně později - 
po podrobném  prozkoum ání pravdi
vosti podkladů příslušnou porotou. 
Pozorné pročtení propůjčuje před
loženému pojednání punc pravosti, 
protože pom áhá  přivolat pomalu 
pohasínající pestrost prožitků, přes
né podoby protagonistů , připomíná 
pochm urnost představ předvídaných 
politických perzekucí, pronásledová
ní, procesů pilně připravovaných 
pod pokličkami prověřených pachol
ků pokukávajících přítmím půlnoč
ních podloubí po první příležitosti po 
pomstě přestálého půlročního “ pří
k o ří” .

Pouze příkaz “ Plavte!” připadá 
pisateli poněkud problematický. Po
dle posledních prognóz. Pentagonu, 
půl procenta přestavuje přibližně 
práh pravděpodobnosti  poslechnutí 
podobných příkazů, příhodněji po- 
jmenovatelných pobožná přání. Pro 
presidium politbyra platí přeci pouze 
pěstní právo! Předešlý příkaz p rak 
ticky p ředpokládá  předání p rovádě
cího předpisu pro požadované “pla
vání”  prostřednictvím předimenzo
vaných pluků parašutistů , prováze
ných přesilou pěchoty, pancéřova
ných prostředků, p lutoniem poháně
ných ponorek, prostě pomocí poslů 
přinášejících povšechnou pohrom u. 
(Popsaná perspektiva postrádá při
tažlivosti pro  pram alou  p ravděpo
dobnost přežití přijatelného počtu 
poddaných pražského prezidenta, 
po tažm o protestan tů  překonavších 
podm inované pruhy poorané půdy 
podél p o h ra n ič n íc h  p lo tů .  Po
sm rtné plesání padlých představuje 
pochybné pozlátko; předpoklad ple
sání přeživších přesahuje pak pisa
telovu představivost.)

P roto  předkládám  pozměňovací 
p řed lo h u  p ro v o lán í ,  pod lo žen o u  
přečetnými precedenty: pooprášení 
prastaré písně, pravdivěji postihující 
podstatu potajm u pěstovaného po
pulárního přání. Parafrázuji: Přijď, 
patrone přesvatý (podle pověsti po
chopy p robodnu tý  při pobožnosti), 
pozvedni pošlapaný p rapo r  práva, 
potři p rokla tou příšeru, požeň pa ra 
zity před p rokurá to ra ,  pročisť po
větří páchnoucí pomyjemi - pom oz 
prosebníkům přerušit proud předešlý

mi pokoleními prom arněných příle
žitostí!

Přesto, přehlédnuvše předchozí 
poznám ku, pogratulujte písmákovi 
připravivšímu pro poučení po tom 
stva potřebný popis průhledného 
podvodu, pohotově pojm enovaného 
“ Pomoc pozvaných přátel poctivým 
(předtím porůznu poschovávaným - 
pozn. pisatele) příslušníkům partaje 
proti pomýleným p ředákům ” , po
skvrněným politováníhodnými pro
hřešky proti p ředpotopním  (pohří
chu pořád posvátným) principům 
původně proklam ovaným  P om aza
nými Papeži Proletariátu předlouho 
před pomíjivým pozdvižením praž
ského předjaří.

Pozdravuje
posrpnový preVít*

Předchozí písemnost prošla pečlivým 
pulírováním, přestavbami, p rom ě
nami. Po posledním (přinejmenším 
pátém) přepracování pyšně položím 
pero, propocený pijavý papír p ro
klouzne pod prokřehlými prsty pod 
psací pult. Pootevřu předsíň, písknu, 
pes potěšeně přiběhne. Povídám: 
Pojď, půjdeme provětrat piíce! Při 
procházce parkem přicházejí plíživé 
pochybnosti. Po povinné půlhodince 
pochodování, profesionálním poču- 
rání patníků (psem, pochopitelně), 
pospíchám prozkoum at příručního 
Poldaufa. Prolistování potvrzuje po
ja té  podezření; pomalu plná pětina, 
přesněji přes patnáct procent, popi
sovačích prostředků počíná písme
nem “ p ” - přibližně pětinásobek prů
měru; proto  pom ěrná  prosto ta  po- 
dujatého pokusu! Původní pýcha 
(podle přísloví předcházející pád) 
přirozeně pom inula , přináležitost 
Pulitzerovy pocty pražskému písmá
kovi počínám posuzovat pesimistic
ky - pogratu lování pravděpodobně 
postačí. Posouzení ponechávám po 
volanějším.

Posedlost purismem přešla. Proto 
potřeby předpony předešlého p o d 
pisu pomíjí. Pro pořádek p rozrazu
ji plné příjmení:

pseudoKlemeš

* Poplatnost purismu požaduje po
tlačení pisatelova příjmení. Post
skript.
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Sranda 
ako z dovozu

Čo nesmie byť, nie je. Táto  základná 
poučka socrealizmu platí i pře oba 
satiricko-humoristické týždenníky v 
ČSSR, D ikobraz  a Roháč. A to nie- 
len v oblasti vysokej politiky, ale aj 
v celkom banálnych vtipoch. 
Rodinkárstvo, blázni, nováčikovia 
v arm ádě - to sú nezničitelné témy 
anekdot, ktorým sa smejú l’udia na 
celom svete. Čo však robiť, keď v so
cializme teoreticky neplatia zná
mosti, ale výlučné schopnosti, keď 
duševne choří - pok iaťsa  vóbec smú 
vyskytovat’ - vo všetkej vážnosti uží- 
vajú přednosti štátnej starostlivosti 
v ústavoch národného zdravia a je
diné pocity čs. vojakov v priebehu 
ich dvojročnej prezenčnej služby sú 
hrdosť, vlastenectvo a vysoká bojová 
morálka?
Redaktoři Dikobraza a Roháča vy- 
riešili tento problém rafinovaným 
spósobom: vtipy so závadnou tém a
tikou přeložili do kapitalistického 
zahraničia. Výsledky vyzerajú nasle- 
dbvne:
Dóstojnik na americkej vojnovej lo
di sa pýta vojaka;
— Ste šťastný, že slúžite pri vojen- 
skom námornictve?
— Áno, pane, som šťastný.
— A čo ste boli předtým?

— Bol som ešte šťastnější.
(Roháč 13/81) 

Paní D upontová navštíví psychiatra:
— Pane doktore , můj muž dělá div
né věci; nedávno si koupil malý au to 
mobil a teď ho pořád myje!

— Ale milostivá, to je přece přiroze
né!
— Přirozené? Ve vaně?

(Dikobraz 17/81) 
Riaditel’ Fordových závodov hovo
ří mladému zaměstnancovi:
— Som s vami vel’mi spokojný. Pred 
polrokom  ste u nás nastúpili ako řa 
dový zamestnanec, o mesiac ste už 
boli zástupcom vedúceho oddelenia, 
a ďalšie tri mesiace vedúcim oddele
nia a teraz ste mojím námestníkom. 
Čo na to poviete?
— Dakujem, otec...

(Roháč 14/81) 
Ako dobré, že sa toho nedožil Ja rp -  
slav Hašek. Ináč by bol možno napí- 
sal “ Osudy dobrého  vojáka Browna 
za americké občanské války” .
Na druhej straně však třeba priznať, 
že D ikobraz pestuje aj skutočnú spo- 
luprácu s kapitalistickým zahrani
čím. Ako například onehdá, keď re- 
dakcia odvážné siahla po západo- 
nemeckom časopise Stern, odkopíro-  
vala ideologicky nezávadnú časť 
kresby, závadnú polovičku nah rad i
la vlastnou kreáciou a už tu bola po
liticky ostrá satira, akú si tak vrúcne 
želá vydavatel’ D ikobrazu  Rudé p rá 
vo, vydavate ls tvo  ÚV KSČ.
Tento příklad iste vyvrátí tvrdenie 
kapitalistického světa, že českoslo- 
venskí pracújúci nemajú žiaden pří
stup k západnej tlači.

R. Kýška



v časopise Financial Post. Bylo to v 
r. 1951 a zůstal jsem tam šest let. Pak 
jsem přešel k Macleaiťs, kde jsem dě
lal do r. 1964, pak jsem šel dělat 
ottawského dopisovatele pro Toronto 
Star. V roce 1971 jsem se vrátil do 
Maclearťs. Za pět let se z toho měsíč
níku stal čtrnáctidenník a od r. 1978 
vycházíme týdně.
Západ: Prozraďte nám, ja k  to děláte. 
Vydal jste od r. 1975 tři kn ížky  o ka 
nadských průmyslnících, k teré  jistě 
potřebovaly důkladný průzkum  a svě
dom ité ověřování všech detailů. Jste 
šéfredaktorem týdeníku, do kterého 
pravidelně píšete všechny úvodníky. 
Kolik zaměstnáváte lidí, abyste dal ty 
rozsáhlé materiály pro své kn ížky  do 
kupy?
Newman: Nemám na to nikoho, to 
dělám všechno sám. Vstávám denně ve
4 ráno, pracuji do 9 na knize, pak jdu 
do redakce, kde jsem asi tak do šesti 
do večera. Vrátím se dom ů a v devět 
jdu  spát. Sedm hodin spánku musí 
normálnímu člověku stačit. Bylo by 
taky těžké, aby někdo interviewoval 
lidi za mne. Nejsou to žádná kouzla, 
je to jenom  tvrdá práce.
Západ: To co jste nám osobně pověděl, 
je přesná definice anglického slova 
“workaholic”. Jak získáváte důvěru 
těch zpovídaných, jak to, že vám vě
nují tolik času?
Newman: Doufám , že mám  dobrou 
pověst, protože nic nepřekrucuji a 
snažím se všechna fakta ověřovat. 
Mě to nesmírně baví, protože vždy 
jsem byl fascinován mocí, lidmi, kte
ří mají moc. Teď připravuji knihu o 
H udson Bay C om pany, to byla jedna 
z největších obchodních společností 
moderních dějin. O tom ještě nikdo 
nenapsal.
Západ: Jeden m ůj bývalý kolega tvrdil, 
že jedním ze zakladatelů Hudson Bay 
Company byl syn krále Bedřicha Fal
ckého, princ Ruprecht, k terý  se v po
lovině sedmnáctého sto le tí dostal do 
Kanady. Je to pravda?
Newman: O tom jsem ještě nic nena
šel. Ale ještě jsem se do toho pořádně 
nepustil. Budu muset jet do Winnipe- 
gu, tam mají v archívech 78 tun ma
teriálů o H udson Bay Co.
Západ: Tak to bude asi vaše příští do
volená... a několik dalších dovole
ných. Mimochodem, jezdíte někam  v 
létě se svou rodinou?
Newman: Ne, na to nemám čas. Proč 
myslíte, že jsem už potřetí ženat? 
Západ: To chápu. Vraťme se k vašim 
knihám. Nebyl jste n ikdy žalován? 
Ani kvůli popisu Sama Bronfmana, 
který  pašoval alkohol do A m eriky v 
době prohibice?
Newman: No, musím říct, že Bronf- 
manova rodina byla velice nepřívěti

vá, když ta kniha vyšla. Ne proto, 
že by tam byly nějaké nepřesnosti, 
ale protože nikdo o nich předtím ne
napsal pravdu. Podnikatelé jsou 
příliš citliví a nervózní, pokud jde o 
pravdu, mají rádi kontrolu všeho, 
včetně své minulosti. Ale tady se ne
dalo nic dělat. O celé rodině Bronf- 
m anů a jejich činnosti jsou početné 
doklady na RCMP, kanadské tajné 
policii. A pak tu byly také stovky 
soudních dokum entů . Když se am e
ričtí pašeráci alkoholu nepohodli, 
tak se postříleli. Kanadští pašeráci 
se navzájem žalovali u soudu. To je 
rozdíl našich národních povah. 
Západ: Ještě vás zdraví, kd yž  se sejde
te někde ve společnosti?
Newman: Ale ano. Mezi námi je tako
vý vztah, jako  mezi králem a dvorním 
šaškem. Já  jsem ten šašek. Oni si to 
mohou dovolit, připustit mezi sebe 
jednoho  dvorního, v mém případě 
profesionálního blázna. To jaksi d á 
vá punc jejich moci, jejich dvoru. 
Západ: Jak úspěšné jsou vaše knihy?  
Newman: V Kanadě ano. Protože je 
to téma tak typicky kanadské, měl 
jsem zatím jen jediný překlad. Kníž
ka The Canadian Establishm ent, o 
kapitánech průmyslu, mezi jinými 
také o p. Baťovi, vyšla v překladu jen 
jednou: v Sovětském svazu. Oni se na 
to dívali jako  na potvrzení všech 
svých teorií, tam prý jsou všechny ty 
důkazy o těch velkých imperialistech,
o klikách m onopolů , prostě moc se 
jim to líbilo. Kniha tam vyšla v r. 80 a 
byla okamžitě rozebrána. Ale nedo
stal jsem za to nic, žádné tantiémy. 
Západ: Takže jednou vezmete celou 
rodinu na přepychovou dovolenou, 
kterou prožijete na Krym u  v Domě 
sovětských spisovatelů, budete si dá
vat kaviár a šam paňské od rána do 
večera, abyste tak dostal aspoň něja
k ý  honorář.

Newman: To sotva. Já  jsem v SSSR 
byl koncem r. 1979 a počátkem ná
sledujícího roku jsem o té návštěvě 
napsal podrobný článek do Maclean’s. 
Rusové zuřili. Tak si myslím, že tam 
už sotva asi někdy pojedu. Pokud 
jste se ptal na úspěch knížek v K ana
dě, ta studie o rodině Bronfmanů tu 
byla vydána nákladem 250,000 vý
tisků.
Západ: Ještě nám povězte, co poklá
dáte za svůj největší úspěch nebo co 
vám udělalo kdy radost, ja k é  m áte ko 
níčky.
Newman: Radost? Osobně mým nej- 
větším potěšením bylo sledovat mou 
dceru jak vyrůstala. Rád si vyjedu na 
jezero, mám docela velkou plachet
nici. Obdivuji Stana Kentona. Mám 
dom a bubny a když si chci trochu 
odpočinout, tak do toho buším. Pro
fesionálně bylo pro mě největší vzru
šeni rozjet ten časopis. Já  byl od jak
živa kanadský nacionalista a chtěl 
jsem dokázat, že můžeme mít svůj 
dobrý týdeník, že se nemusíme spolé
hat na Time nebo Newsweek. To bylo 
mé největší zadostiučinění. Knížky, 
víte, to je taková podivná směsice 
pocitů. Vždycky je někdo napadne, 
to se stává. Já nenávidím špatné re
cenze a tak mě to mrzí. On už N or
man Mailer jednou řekl, že napsat 
knížku, to je jako  jít do ringu a ob 
hajovat svůj titul. Á vy musíte o b h a 
jovat ten svůj titul pokaždé, s každou 
novou knihou. Když už člověk stár
ne, snadněji se cítí unaven, zvláště 
s takovým pracovním rozvrhem jako  
mám já. A někdy si říkám, když čtu 
nepříznivý posudek, jestli to mám  za
potřebí. No ale snad nebudu praco
vat až do  smrti, rád bych šel za pár 
let si opravdu odpočinout...



Se Zdenou Tominovou o Chartě
M anželé Tominovi se začátkem  října zúčastnili kongresu “ Writer and Human R ights” pořádaného v Torontě. Většina z 
nás obě jm éna zná ze stránek Svědectví. Tominovi žijí nyní v Oxfordu; vlast opustili původně jenom  na dva roky poté, eo 
oba ztratili práci a spolupracovali s ostatním i signatáři Charty 77. Juliovi Tominovi bylo však odňato občanství, takže  
dvouletý pobyt se jis tě  protáhne. Zdena Tominová pracuje na své anglické prvotině - doposud psala česky. Patrně jsem  j i  
otázkam i připravila o jediné volné odpoledne je j í  k rá tké  návštěvy tohoto kontinentu, ale nedala najevo nelibost a velmi 
mile všechny zodpověděla. Za  Západ se ptala Hana Semerádová.
Západ: M ůžete nějak definovat disi
denta a chartistu - ja k ý  je  jeho profil?  
Tominová (po zasmání): To se zodpo
vědět nedá. Disident je vůbec divné 
zvíře, a obávám se, že neexistuje v po
době, v jaké se chápe, v jaké  se pre
sentuje na západě: poloprofesionál- 
ní “ trouble-m aker” , který je sice 
obdivuhodný, ale je zároveň napůl 
blázen, a nakonec - dobře mu tak - 
čím víc je potrestán, tím víc se o něj 
případně budeme zajímat. Takovýhle 
disident prostě nežije. Disidentem 
se člověk někdy stane dokonce m no
hem méně z principu a více kvůli ná
hodě. Mnohem častěji prostě proto, 
že tak jak  žije, tak jak  myslí, tak jak 
třeba píše nebo pracuje, to jsou meze 
jeho lidské osobnosti za které ne
může jít. Ty meze jsou pro  každého 
úplně jiné. Pro někoho je to korupce, 
pro někoho docela obyčejná prostá 
čestnost, které se nemůže vzdát, ka
m arád, literatura. V určité situaci se 
střetne člověk s režimem, který od 
něj žádá přesně ten krok za tuhletu 
mez, který on už najednou učinit ne
může. Pak třeba ještě stráví určitou 
dobu  tím, že zoufanlivě doufá, že mu 
to projde, že teda ten režim pocho
pí, že je to přesně ten jeden jedinej 
malej krůček, za kterej nemůže, ale 
režim to nepochopí a člověk teda 
spadne do  toho mlejna, čímž se tedy 
teprva stává disidentem; tím spadnu
tím do mlejna - to znamená, že ztratí 
zaměstnání, pozici, možnost publi
kovat. Z  univerzitního profesora se 
stane umývačem oken, v okamžiku 
spadne - a je to skutečně pád s devá
tého patra  na zem - do té kategorie 
vyděděných, už v tom prostě jede, už 
z toho není úniku.
Západ: Je už tedy vlastně v situaci, 
kd y  už je  na tom tak zle, že už nemá co 
ztratit.
Tominová: Ano - to už najednou ne
m á co ztratit. Spadl dolů, kolikrát se 
ještě třeba snaží vyškrábat nahoru , 
tak jak  mu to čestnost dovolí, ono  to 
ale už vůbec nejde, protože z tohohle 
pádu se pak může dostat jedině tím, 
že se veřejně svleče donaha  a učiní 
veřejný, sebemrskačský, naprosto 
prolhaný prohlášení. To učinit ne
může, protože - právě proto , že je 
člověk čestnej a třeba i stydlivě čest-

nej - tak spadl do tý díry. A s touhle 
vyděděností zároveň přijde naprostý 
vydání napospas slavnému StB. A 
tam už jste v situaci, kdy váš život 
je diktován. Z tráta  zaměstnání se dá 
vydržet. Tak umývám okna, hlídám 
zoologické zahrady. Je to povolání, 
živí mě - sice špatně, ale živí - ale jak 
už jste jednou na černé listině, patříte 
k lidem, které m ohou tlačit kdyko
liv se něco semele. Protože člověk 
nemá jinou volbu, než na ten tlak o d 
povídat, tak to zároveň budí nesmír- 
nej protitlak proti StB a nakonec 
vás teda buď dostanou do kriminálu, 
nebo - což se stává bohužel poslední 
dobou stále častěji - vás zbrutalizu- 
jou, až vás m ohou připravit o život. 
A nebo vás vyšlou sem, na západ. 
Tedy kdybych měla říci, kdo je disi
dent; je to člověk, který není scho
pen v zájmu zachování životního 
s tandartu  překročit základní, pom ěr
ně velmi skrom nou hranici lidský 
důstojnosti a cti. A za toto odm ítnu
tí - nikoliv za odboj proti režimu - je 
trestán vyděděním a vydán v šanc po
licejnímu teroru. To je disident. 
Chartista  je signatář Charty 77, což 
je poměrně velmi skrom ně form ulo
vaný dokum ent^k te rý  na jedné s tra
ně vítá fakt, že Československo rati
fikovalo závěrečný akt Helsinské 
konference, že učinilo mezinárodní 
pakt o lidských právech součástí své
ho legálního systému, poukazuje ale 
na všechny sféry v nichž ta to  práva 
jsou dnes a denně znásilňována. 
Chartista  není člověk jedné politické 
orientace, v Chartě  jsou bývalí čle
nové komunistické strany, dosavad
ní členové, evrokomunisté, socialis
té, mladí trockisté, lidé sociálně de
mokratického ražení, radikálové, ka
tolíci, protestanti, nepolitičtí umělci, 
mladí lidé typu “d ro p -o u t” . Ten p ro
fil chartisty se nedá stěsnat do jedné 
kategorie; jsou to lidé, na které se 
vztahuje definice disidenta, jak  jsem 
ji už uvedla, a zároveň jsou to lidé, 
kteří si uvědomují, že podpis pod ta 
kovýto dokum ent a v takové společ
nosti - to znamená mezi lidmi všech 
možných politických či nepolitic
kých názorů - je vlastně krokem 
do starého snu: do  snu o p lu ra
listické společnosti, v níž není roz

hodující jakási ideologie, ale lidé. 
Západ: Co vás a vašeho m uže přimělo  
podepsat Chartu - kterou z vašich hod
not a m ezí js te  nechtěli překročit?  
Tominová: To nebyl proces, který by 
šel ze dne na den. Já  se k Chartě  d o 
stala až později; podepsala jsem až 
po roce, až když jsem už ztratila za
městnání. Julius byl mezi prvními 
signatáři. Ten proces byl zrovna tak 
nesmírně dlouhodobý. V šedesátém- 
osmém jsme byli v Praze, zažili jsme 
si okupaci. V 69., měsíc před tím, než 
byly zavřeny hranice, jsme odjeli do 
USA, kde Julius přednášel na uni
verzitě. Neměli jsme nejmenší pochy
by zda se vrátit nebo ne. Měli jsme 
pocit, že se tam musíme vrátit, ať je 
tam kolik chce Rusů. Nečinili jsme si 
iluze. Během jednoho týdne po ná
vratu se Jula z univerzitního profe
sora stal dělníkem v elektrárně. Šel 
tam dobrovolně, nikdo ho tam ne
poslal. Na univerzitě prostě nebylo 
místo, tak si řekl, “ nebudu dělat žád
ného bílého Hrnečka a šaškovat, to ra 
ději půjdu mezi dělníky, to je přiroze
nější cesta” . Byl tam pět let, a po ce
lou dobu byl i filosofem, studoval 
tam i dom a. Chodil na Filosofický 
ústav, na univerzitu, snažil se obhá
jit svou kandidátskou (dizertační) 
práci. Snažil se, aby mu fakulta dala 
zdarm a místnost, cimřičku, kde by 
mohl občas přednášet a přečíst ka
pitolu ze svý nový knihy - mít jako  
dělník možnost se podílet na životě 
vědeckých institucí, které tam byly. 
Zcela marně. Nikdy nedostal žádnou 
pozitivní odpověď, kandidátskou 
práci obhájit nemohl s odůvodně
ním, že byl dělník. Čili těch pět let 
skutečně vědomě pracoval na překo
nání tohohle neskutečnýho dilema
tu, že buď jste u moci nebo jste úplně 
dole. Buď jste tedy morální dobytče, 
a můžete žít, nebo zůstanete v rámci 
své třeba skromné lidské morálky a 
nemůžete žít. Potom z elektrárny 
odešel, byl nějakou dobu nezaměst- 
nanej. Já  jsem tehdy ještě pracovala 
jako  tlumočnice - tedy povolání na 
volné noze - a tím pádem více méně 
vyňato ze systému prověrek. Pak při
šla Charta. Julius ji podepsal zcela 
instinktivně, tak jak o  spousta lidí. 
Nebyl mezi těmi, kdo C hartu  uváděli



v život, ale mezi těmi prvními, kteří 
ji podepsali jako  něco, co odpovídá 
situaci sedmdesátých let, kdy se lidé 
snažili nějak vyrovnat s konzolidací 
a normalizací, snažili se nezahořk- 
nout, přesto čím dál tím víc žili izolo
vaně, v drobných skupinách mezi se- 
bou, a budoucnost se ztrácela víc a 
víc. Bylo jasné, že i ta drobounká 
naděje, která vznikla v 75. roce, kdy 
Husák říkal, že “ normalizace je zavr
šená” , takže se předpokládalo, že 
možná trochu otevře prostor. To sa
mozřejmě pominulo když v 76. zavře
li Plastiky (Plastic People o f  the 
Universe) - a už to zase jelo. Instink
tivním podpisem začala celá ta série 
známých represí, která po tři roky 
neskončila. Já  to zpočátku pode- 
psat nechtěla. Někdo tu rodinu mu
sel živit. Tehdy 14ti-letý Lukáš se v 
77. nedostal na střední školu kvůli 
tatínkovi. V 78. mě stejně z práce vy
hodili, protože pochopitelně jako 
manželka chartisty jsem nemohla být 
úplně zticha. Dávala jsem mu svou 
plnou podporu, kolem hladovek 
jsem napsala pár  textů, otištěných v 
Listech a Svědectví. Ten den, kdy mě 
vyhodili, jsem sedla, a napsala “ sou
hlasím s prohlášením Charty 77 z 1. 
ledna 1977” a stala jsem se chartist- 
kou. Tím jsem sama okamžitě spadla 
do toho mlýna. To pro mě znamena
lo totální mobilizaci. Bylo pro mě 
pobuřující, že se mnou a s mými přá
teli může nějaký estébák nakládat 
způsobem jakým  s námi nakládal, že 
jsem se prakticky stala “ full-time 
chartis t” , a během půl roku mluvčí 
Charty. Půl roku jsem skutečně trá
vila od rána  do  večera pobíháním po 
Praze a roznášením textů. To zname
ná neustále psát na stroji, pom áhat 
kde jen trochu možno rodinám 
zavřených, v podstatě nesmírně pěk
ný a nesmírně obyčejný živobytí. 
Zčásti to bylo tím, že znám něko
lik cizích jazyků a mohla jsem pře
kládat, a byla jsem ochotná jet na ja 
kýkoliv soud (Šabatův), pak dát tis
kovou konferenci ještě v budově 
soudu za kordonem policajtů. Já  
jsem se soustředila především na zá
ležitosti Charty  a Julius hlavně na ten 
svůj neoficiální filosofický seminář, 
který se odehrával v našem bytě. 
Západ: Jste teď  venku asi rok. Vidíte 
věci po tom roce trochu jinak? Vidíte 
Chartu ja ko  něco co m á naději věci 
změnit?
Tominová: Já  se musím přiznat, že 
jednu  dobu, a sice na jaře 1979, kdy 
jsem byla čerstvá mluvčí Charty 77 
spolu s Jiřím Dienstbírem a Václa
vem Bendou - ty čtyři měsíce, než 
moje spolumluvčí zavřeli (jeden d o 
stal 4, jeden 3 roky) - v tu dobu jsem

propadla pocitu, že to má smysl (o 
tom nepochybuju dodnes), ale že bu
deme schopni skutečně vytvořit jaký
si minimální prostor pro smysluplný 
život lidí sice ze společnosti vydědě
ných, ale přesto nezahořklých. Ze si 
režim uvědomí, že mu vlastně neubli
žujeme, že jenom hrajeme divadla a 
přednášíme po bytech, že si píšeme 
dokumenty o problémech cikánů, 
cestování, spotřebitelů, že se lidi 
scházejí a diskutují o všem možném. 
Západ: Z  dopisu z Československa 
jsem  měla pocit, že lidi o Chartě vědě
li málo a vlastní obsah neznali. Je dnes 
víc lidí, k teř í Chartu znají, k te ř í vám 
třeba do určité m íry závidějí tu urči
tou míru lidské důstojnosti a slušno
sti.
Tominová: Do určité míry ano. Ten
hle faktor byl zejména citelnej ani ne 
tak mezi prostými lidmi ulice jak se 
tady říká, jako  specielně mezi inte
lektuály, když třeba člověk .potkal 
někoho s kým dříve byl na fakultě na 
jedné katedře. Ten, který tam zůstal - 
a tedy obětoval dejme tom u svou 
osobní integritu, si k tomu přidával 
teorie jako: “ Někdo tady přece zůstat 
musí, já  to teda ponesu” . To byly v 
podstatě daleko větší lidské tragédie 
než které se staly s chartistou. Ten 
sice na filozofii nemohl, publikovat 
nesměl, ale aspoň psal dál, věrný 
sobě, zatímco spisovatel, který zů
stal v těch strukturách musel psát s 
odpuštěním jen sračky. Tyhle osob
nosti se strašně rozpadaly, vzpomí
nám si, že spousta lidí třeba na filo
zofické fakultě p ropadlo  těžkému al
koholismu; zrovna tak spisovatelé. 
Jenomže zpočátku, v 77. obyčejný 
člověk Chartě  hrozně fandil, aniž ji 
třeba četl; dom nívám  se dokonce, že 
by jí byl fandil méně, kdyby ji četl, 
protože by byl zaskočen tím, že je to 
vlastně tak málo. On prostě znal tu 
naprosto zuřivou reakci Rudého p rá 
va, která C hartu  reprezentovala tak, 
jak  si ji ten český člověk vysnil - to 
jest antisocialistický, antikomunis- 
tický, kontrarevoluční pamflet. T o 
mu Češi a Slováci fandili, neboť fan
dí všemu, co je antikomunistické. 
Nedomnívám se, že dneska lidi vědí
o C hartě  víc, protože poměrně brzo 
režim změnil taktiku, přestal o C har
tě psát. Veřejně Charta  neexistuje, 
nanejvýš se řekne “ takzvaná C har
ta” , nebo “ hrstka CIA placených 
agentů” . Lidi mají stále ještě pově
domí o Chartě. Když se řekne “ Čhar- 
ta” vybaví se Havel. Havel se stal 
jakýmsi symbolem. Jsou tím už tro 
chu unaveni. Chartista byl ale pro ně 
nakonec taky něco jako  nositel jejich 
lepšího já; mohli si to své špatné svě
domí potlačit, “ Ty Češi nejsou zase

tak mizernej národ, když tady ty 
chartisti tohle to ...” Ale zároveň už 
v 78. se říkalo, “ No, ale dopadnou 
špatně, jsou to blázni, bolševik je pře
válcuje” . A dnes, po těch čtyřech le
tech - v 79. byl první proces, teď dali 
Baťkovi sedům a půl let a chystá se 
další proces. V podstatě si teď ten čes
ký člověk říká, “ no, dyť sem si to ří
kal, to nemohlo dobře dopadnou t” , 
ne zdravá, ale řekla bych naprosto 
instinktivní skepse českého člověka 
se, jak dnešek dokazuje, naplňuje. 
Západ: Nevím jestli js te  četla ukázky  
z Vaculíkova “Snáře”. Jedna z hlav
ních postav, Helena, si zažádá o vy- 
stěhovalecký pas a stěhuje se do Vídně. 
K dyž se s ní autor loučí, připomíná jí, 
že tam tedy jde proto, že tady (v Čes
koslovensku) nemůže pracovat: “Tak 
tam koukej dělat”. M áte sama. jako  
ona, určité plány a chuť realizovat ty 
plány na západě?
Tominová: Nemám plány do budouc
na. Budoucnost je spíš taková černá 
díra, ale samozřejmě mám hlubokou, 
obrovskou potřebu psát. Tím neří
kám, že jsem neměla možnost tam - 
měla jsem možnost psát, ale nikoliv 
publikovat - kromě v samizdatu. Nic
méně ta možnost byla silně poznam e
naná tím, že kdykoliv za tuto mož
nost mohl člověk zaplatit kriminá
lem, případně něčím horším. Tohle 
tu odpadá, tady mě nikdo nezavře, 
nepřepadne ve dveřích dom u a nezbi- 
je. Nedělám si ovšem iluze, že mě bu 
dou publikovat po celém světě, ale ří
kám si, budu-li publikovat, tak p ro 
to, že se mi podařilo napsat dobrou  
věc. A to je p ro m ě n e sm írn ě d ů lež i tý .  
Proto nejsem ani steskuplná, ani zlo
mená, i když mám občas návaly špat
ného svědomí, že jsem tam zanecha
la přátele. V Československu jsem 
měla dvě knížky v Petlici. Nem ohla 
jsem si ověřit zda byly skutečně 
dobrý, protože publikování v Petlici 
mělo význam samo o sobě, který ne
byl bezprostředně a nutně spojen s 
kvalitou knihy. Snažím se o ten ex
periment moje české myšlení vyjád
řit anglicky, bez překladu. Může se 
mi to nepovést, samozřejmě. Je to 
možná nafoukanej pokus.
Západ: Budeme vám držet palce. Dě
kuji vám za rozhovor.

Téhož večera se Zdena Tom inová 
zúčastnila večera v H arbourfron tu . 
Přečetla dva výňatky ze svého “ ex
perim entu” a vůbec by neměla mít 
obavy, že se pokus nezdaří. Sklidila 
potlesk nejenom z našeho malého 
českého kouta, ale z celého, nabité
ho sálu.



Rozhovor o hokejovém obchodování
Pavel Peeháček je bývalý redaktor Čs. rozhlasu a současný sportovní redaktor Hlasu Am eriky, k terý  pečlivě sleduje 

sportovní scénu, včetně československé. Redakce  Západu Pavla Pecháčka požádala o rozhovor na téma severoamerické
ho hokeje, zejména v souvislosti s “přílivem ” čs. hráčů.

V budoucnu doufáme, že přineseme na stránkách  Západu rozhovory s předními sportovci.

Západ: V září prohrála v Montrealu 
ve fin á le  Kanadského poháru Kana
da se Sovětským  svazem 1:8. Kdo dnes 
hraje nejlepší hokej na světě? 
Peeháček: Žádné výmluvy. Kanada 
sice dokáže Sovětský svaz také po
rážet, z jedné vysoké prohry se ne
mají dělat konečné závěry, ale je nu t
né otevřeně přiznat, že v těch nejdů
ležitějších utkáních, v rozhodujících 
zápasech, v nejkritičtějších m om en
tech významných střetnutí je dnes 
sovětský tým lepší. V tom tkví jeho 
profesionalismus. A není rozhodují
cí, zda hlavní příčina leží v taktice, 
motivaci, nasazení či třeba v osobě 
brankáře. Prostě to tak je. Daleko 
od pravdy ovšem zřejmě není kanad
ský ministerský předseda, Pierre 
Trudeau, který prohlásil, že sovětský 
reprezentační celek je pohrom adě 
léta, zatímco reprezentační mužstvo 
Kanady vždy pouze týdny.

Na druhé straně chci ovšem pozna
menat, že zatímco kanadské repre
zentační mužstvo i v silné sestavě v 
rozhodujícím utkání se Sověty vyso
ko prohrálo , nevěřím, že na světě 
existuje kvalitnější oddílová soutěž, 
než je kanadsko-am erická profesio
nální Národní hokejová liga. V tak 
extrémně těžké soutěži, vrcholící 
Stanleyho pohárem , m ohou obstát 
jen ta vskutku nejlepší oddílová muž
stva světa.
Západ: Jak vypadá nové českosloven
ské  reprezentační mužstvo?
Peeháček: Velmi dobře. Je mladé, 
p rům ěr přes 21 let, a udělalo v Ka
nadě výborný dojem především v zá
pasech se Švédy a Kanaďany a v prv
ním utkání se Sověty. Slabé chvíle 
přišly jen v poslední třetině u tkání 
s Američany a v první třetině d ruhé
ho střetnutí se Sověty. Ačkoli řada 
předních československých hráčů v 
posledních dvou letech utekla za m o
ře za kanadským  ledem (tři bratři 
Šťastní, Fryčer, C rha, Ďuriš), dom a 
zůstalo stále dost hotových hráčů i 
nadějí. Přes výkyvy, jakých jsme 
byli svědky třeba loni na olympiádě 
v Lake P lacid , Č eskoslovensko  
pořád  patří k světové špičce. Ovšem, 
srovnávat kanadské hokejové záze
mí s jakým koliv jiným prostě nejde.

Tolik kvalitních hráčů jako  v K ana
dě se pořád nenajde nikde jinde. 
Západ: Je pořád tolik rozdílů m ezi ho
kejem  v Evropě a v Kanadě? 
Peeháček: Je. Kde začít? Třeba u to 
ho, jak v Kanadě chce být skoro kaž
dý kluk hokejista. Kdekoli v Evropě 
jsou vážnější klukovské zájmy určitě 
širších rozměrů... Rozdíly jsou ve sty
lu hry, střelbě, taktice, technice. Bý
valý známý trenér mužstva Boston 
Bruins, Don Cherry, mi před pěti lety 
řekl, že puk třeba vodí lip Evropané. 
S tím konečně souhlasí i Václav Ne- 
domanský. Po prvním ročníku Ka
nadského poháru  v roce 1976 a h lub
ších zkušenostech s evropským ho
kejem v Kanadě se Cherry ve svém 
klubu víc soustředil na trénink jízdy 
hráčů s pukem na holi... V Kanadě se 
dále hraje na užších kluzištích. A to 
přirozeně způsobuje větší fyzický 
kontak t hráčů, není kam uhnout, 
hraje se víc na tělo. Hráč se hledí d ří
ve zbavit kotouče, nemá tolik prosto
ru na kličky. Za těchto okolností se 
také střílí z každé pozice. Prostě, roz
dílů mezi hokejem v Evropě a v Ka
nadě je a bude stále dost.

Ze všech mých rozhovorů s trené
ry, například Scotty Bowmanem, 
D onem  Cherrym a Tomem McVie, i 
hráči jako  Václavem Nedomanským, 
Jiřím C rhou či Stanem Mikitou, ta 
ké vyplývá, jak  obtížná je Národní 
hokejová liga nejen pro tvrdou sé
rii osmdesáti mistrovských utkání a 
dalších zápasů ve Stanley Cupu, ale
i pro d louhé cestování. Hráči naléta- 
jí za sezónu m noho tisíc mil. A tak 
bychom mohli ještě pokračovat dost 
dlouho; prostě rozdílů mezi hokejem 
v Kanadě a v Evropěje  spousta, počí
naje přístupem k němu a systémem 
hry, a konče třeba zcela jiným přestu
povým řádem.
Západ: U o tázky  přestupů bychom se 
m ěli zastavit už také  proto, že se do 
nich nedávno začali m íchat českoslo
venští hokejisté.
Peeháček: Československý přestupní 
řád není moc pružný ani praktický. 
Nelíbí se hráčům ani hokejovým fa
nouškům . Hráč je tam vlastně de 
facto také majetkem oddílu, jenom 
že nemá podepsanou žádnou pevnou

smlouvu, takže nemá na rozdíl od zá
padního profesionála také žádná 
práva. Zato v Americe i v Kanadě 
existuje možnost přestupů v sezóně 
na základě dohody oddílů i před se
zónou cestou takzvaných “d ra f tů ” , 
výběrových řízení s velmi přísnými 
pravidly. Pro zajímavost - protože 
Československo nyní usiluje o rozší
ření styků se zám ořskou Národní ho
kejovou ligou a protože fanoušci tam 
chtějí být o kanadském a americkém 
hokeji co nejpodrobněji inform ová
ni, přeložili tam do češtiny všechny 
možné druhy “d raf tů” a udělali to 
takhle: Draft nechali být draftem. A 
tak “ universal am ateur d ra f t” je vše- 
o b e c n ý m  a m a té r s k ý m  d r a f t e m ,  
“ entry d ra f t” vstupním draftem, 
“ expansion  d r a f t ”  rozšiřovacím  
draftem, “dispersal d ra f t” rozptylo- 
vacím draftem, “ reclaim draf t” ná
vra tovým  d ra f tem , “ Inter- league 
draf t” meziligovým draftem a “ Intra- 
league d ra f t” vnitřním draftem.

Českoslovenští  hráči, nabízení 
prvně v historii sam otnou českoslo
venskou hokejovou federací, profe
sionální “ draf t” nepřijali, narušili 
tím zdejší pořádek a způsobili zma
tek i nelibost. Ale vezměme to od za
čá tku .. .  Do kan ad sk o -am er ick é  
N H L  dovolilo Československo ode
jít v šedesátých letech jedině Ja ros la 
vu Jiříkovi, a ten lam příliš neuspěl.
V Národní hokejové lize si skoro ne- 
zahrál, spíše “ farm ařil” v rezervním 
mužstvu. Trenér Bowman mi řekl, že 
v roce 1967 se mu v Praze nepodaři
lo získat povolení pro přestup hráčů 
pražské Sparty, Josefa Horešovské- 
ho a Jana  Havla, o které moc stál. 
M imochodem, Bowman českoslo
venský hokej skutečně oceňuje, plete 
se do něj - jak ještě uvidíme - dodneš
ka a má v oblibě i některé českoslo
venské trenéry, například Luďka 
Bukače a Jána  Staršího.

Když se Jiřík vrátil, nedělo se d lou
ho nic. A to zřejmě nejen proto, že 
přestupy do Kanady znemožňovala 
politika, ale také pro skutečnost, že 
v části šedesátých a sedmdesátých let 
Sovětský svaz, který měl v hrsti Svě
tovou hokejovou federaci v čele s pa
nem Ahearnem, znemožnil Kanadě



účast na světových šampionátech. 
Kanacia totiž chtěla i na mistrovství 
světa posílat profesionály. A to se 
tehdy Sovětskému svazu moc nelíbi
lo protože chtěl jako vždy pořád jen 
vyhrávat a nebyl si jist, zda se to jeho 
“ pseudoam atérům ” bude už tehdy 
dařit v utkáních s opravdovými 
“ profíky” . Teď už. se jim to daří, tak 
si Sověty moc přejí, aby se kanadsko- 
sovětské hokejové styky prohloubily. 
Konečně, mistr světa při neúčasti po
řádných Kanaďanů není pořádný 
mistr světa. Kanadský fanoušek už 
ovšem světovému šampionátu do 
značné míry odvykl a jasně dává 
přednost “ svému” Stanleyho pohá
ru. A tak je teď situace zcela opačná, 
než byla v šedesátých letech. O vzá
jemné styky sovětských “am atérů” s 
kanadskými profesionály usiluje víc 
sovětská strana.
Západ: Jak to vypadalo s českoslo
venským i hráči v kanadsko-am erické  
profesionální Národní hokejové lize 
po Jiříkovi?
Pecháček: V sedmdesátých letech 
nejdřív utekli za kanadským ledem 
Václav Nedomanský a Richard Far- 
da. Sliby chyby, pořád je nechtěli 
pustit, a tak si je ten kanadský led 
přitáhl i bez povolení úřadů. Zpočát
ku hráli v profesionální soutěži 
W H A  a později se Václav Nedom an
ský dostal do týmu N H L Detroit 
Red Wings, v němž byl v prvních 
dvou letech působení prakticky “ jed
n ičkou” . Později se objevili Jiří Crha 
z Pardubic a Vítězslav Ďuriš z Plzně, 
oba v dresu mužstva Toron to  Maple 
Leafs. Co toto říkám, vypadá to, že 
Crha  bude aspoň na čas chytat v re
zervním týmu Cincinnati Tigers. Ale 
to není žádná ostuda, v Kanadě je 
konkurence mnohem těžší než v Čes
koslovensku, a Crha se může do 
N H L brzy vrátit.

A potom  přišli do kanadského 
Quebecu bratislavští bratři Šťastní, 
nejprve Peter a Anton a později nej
starší Marián. O jejich útěku se na 
Západě psalo dost. Byla to “ bon- 
d iáda” se šťastným koncem, ve Víd
ni se najejím  ději podílela jak rakous
ká policie, tak i nějací ostří hoši, kte
ří podle západního tisku patřili k 
“ p ředs tav ite lům  československých 
zájm ů” . Bratrům Šťastným se teď 
v týmu Quebec Nordiques daří tak, 
že nedávno o nich napsal deník 
Toronto Star, že to byli oni kdo 
“ pohřbili” Toron to  Maple Leafs, 
protože z pěti branek dali sami čtyři 
a přihrávky na ně většinou obsta rá 
vali také. Z ampliónu na stadionu se 
ozývalo hlášení: “ Branku vstřelil 
Šťastný, asistovali Šťastný a Šťast
ný.” Zmíněný kanadský deník pro

rokuje, že tři bratři Šťastní by d o k o n 
ce mohli být nejproduktivnějším ú to 
kem nové sezóny soutěže NHL.

Před pouhými několika týdny při
byl k bratřím Šťastným dvaadvace
tiletý československý reprezentant, 
Miroslav Fryčer, výborné pravé kříd
lo z týmu Vítkovic, který loni vyhrál 
první československou ligu. Fryčer 
hrál i na olympiádě v Lake Placid v 
roce 1980 a nyní se “ zapom něl” vrá
tit ze zájezdu Vítkovic po západní 
Evropě. Vedení Quebecu je chytré, 
že se rychle rozhodlo Fryčera povo
lat. A je chytré i proto, že přitom po
užilo způsobu, při němž se mu podle 
slov viceprezidenta N H L, pana Bria- 
na 0 ’Neilla, podařilo neporušit ne
dávno uzavřenou dohodu mezi ka- 
nadsko-americkou Národní hokejo
vou ligou a československou hoke
jovou federací.

Západ: Co to je za dohodu? 
Pecháček: Leckoho překvapila a lec
koho taky negativně. Kanadská stra
na se v ní v podstatě zavazuje, že b u 
doucím uprchlíkům z Českosloven
ska dá osmnáctiměsíční distanc, než 
jim dovolí hrát v NHL. Českosloven
sko zato N H L  regulérně poskytne 
několik hráčů, kteří už mají kariéru 
v reprezentačním mužstvu za sebou a 
chtěli by si ještě zahrát v kanadsko- 
americké N H L. Letos se to týká Iva
na Hlinky a Jiřího Bubly, kteří patří 
mužstvu Vancouver Canucks. 
Západ: V souvislosti s jejich případem  
právě došlo k nějakým  zmatkům. 
Pecháček: Přesně tak. Českosloven
ská hokejová federace dala původně 
N H L  k dispozici Hlinku, Ebermana, 
Bublu a Martince. Podle zdejších 
pravidel “d ra f tu” si Hlinku vybral 
tým Winnipeg Jets, Bublu Colorado

Rockies, Ebermana Detroit Red 
W in g s  a M a r t in c e  H a r t f o r d  
Whalers. Českoslovenští hráči ovšem 
chtěli být převážně z jazykových dů 
vodů pohrom adě aspoň dva a dva. 
Když tomu nešlo vyhovět, Eberman 
a Martinec odmítli odjet do zámoří a 
rozhodli se hrát v západní Evropě; 
jmenovitě v^Německé spolkové re
publice a ve Švýcarsku. Bublá s Hlin
kou dali bez ohledu na “ draf t” spo
lečně slovo mužstvu Vancouver 
Canucks a oznámili, že když se jim ve 
výběru nevyhoví, nepřijedou taky. 
Vedení N H L  vinilo ze série nedoro
zumění a potíží československou ho 
kejovou federaci, která byla srozu
měna se zdejšími pravidly a měla o 
nich informovat československé ho
kejisty, které dala Kanadě a Spoje
ným státům k dispozici. Protože se 
to stalo poprvé, činovníci N H L  na
konec zamhouřili oči a Vancouver 
dal za právo používat Hlinku a Bub
lu celku Winnipeg Jets hráče Brenta 
Ashtona a právo přednostního výbě
ru v třetím kole týmu Colorado 
Rockies za jeho pravé křídlo, Luciena 
DeBloise. Jednoduché, což?
Západ: Československo však letos 
hrálo v NHL roli ještě  jednou a to do
konce ještě  hlasitější.
Pecháček: Ano. Při letošním hlav
ním “d raf tu” , výběrovém řízení, kte
ré probíhalo v červnu v Montrealu, 
si mužstvo Buffalo Sabres hned v 
prvním kole vybralo devatenáctileté 
pravé křídlo z Kladna, J iřího Dudáč- 
ka. Trenér Sabres, Scotty Bowman, 
prohlásil, že Dudáčka pokládá za 
nejlepšího současného hokejistu na 
světě, mladšího dvaceti let. Nezna
mená to ovšem, že Dudáček se teď 
může sebrat a s požehnáním rodné 
strany odjet do Ameriky. Jakmile 
mužstvo N H L  “ draftuje” určitého 
amatérského dráče, znamená to, žesi 
zajišťuje právo jednat s ním o jeho 
profesionální budoucnosti. A tak 
když je tedy Dudáček vybrán při vý
běrovém  řízení týmem Buffalo 
Sabres a bude si jednou přát (přesně
ji řečeno - bude jednou smět) hrát v 
kanadsko-americké N H L, může o 
tom vyjednávat pouze s mužstvem 
Buffalo. Prostě, hokejový přestupní 
řád zde nebyl na politiku zařízen; 
kdyby teď nebylo případů českoslo
venských hokejistů, kanadští a am e
ričtí hráči by si ani neuvědomili, že 
někde na světě neznamená hokej 
pouze hokej... Scotty Bowman řekl', 
že Dudáčka dalo na soupisku pro 
takzvaný “ draf t” “ Ústředí N H L  pro 
v y h le d á v á n í  t a l e n t ů ” , a n g l ic k y  
“ C en tra l  S cou ting  C o m bine  o f  
N H L ” . Trenér Bowman neočekává, 
že Československo uvolní D udáčka



paralelních příběhů, některé bohatě 
rozpracované, jiné jen zhruba nastí
něné, spolu s celou řadou postav, 
hlavních a vedlejších, jejichž osudy 
se střetávají, stýkají, míjejí, navzá
jem prolínají a ovlivňují, a společně 
posunují vývoj událostí k nezvratně 
tragickému vyvrcholení. Konflikt je 
dince se systémem se stává jednou 
částí celkového portrétu  systému, 
prostoupeného korupcí a bezprávím, 
státu quo, bojujícího o sebezáchovu 
za každou cenu, kladoucího tím však 
zároveň zárodky své vlastní destruk
ce. Ragtim e  už také nezná optimis
mem prosycenou a naději nabízející 
katarzi Kukaččina hnízda , není tu 
místo ani pro symbolický “ happy 
end” .

Americký nebo český nim?

Formanovi se podařilo něco, k 
čemu v historii filmového umění d o 
šlo jen velice zřídka: zakotvit v Holly
woodu. M noho proslulých evrop
ských režisérů, včetně Ejzenštejna, 
Langa, Claira, Stillera a jiných, se z 
různých důvodů, z vlastní iniciativy 
nebo existenční nutnosti pokoušelo
o hollywoodskou kariéru. Výsled
kem byl většinou neúspěch, rozchod 
v konfliktu anebo díla, jejichž umě
lecké kvality nedosahovaly kvalit 
předchozích produktů . V tomto 
ohledu je Form an výjimkou. Jeho 
Let přes kukaččino hnízdo obdržel 
5 “ hlavních” Oskarů, což se před 
ním podařilo jen filmu Jih proti Seve
ru (1939). Proto mohl režisér Rag
timů počítat se slavnými hvězdami, 
nejlepšími spolupracovníky a roz
počtem ve výši okolo 30 miliónů d o 
larů.

Form an ve svých “ amerických” 
filmech mistrně využívá témat a žán
rových forem kinematografie této 
země, technické dokonalosti Holly
woodu a jiných výhod, které mu ten
to způsob filmové produkce nabízí, 
zároveň se však neodpoutává od své
ho v zásadě kritického pohledu Stře
doevropana, člověka zvenčí, imi- 
granta, outsidera. Jeho tvorba ne
ztratila m noho ze své české ironie, 
poetičnosti a vizuálnosti. Podívejme 
se třeba jen, jak rozdílný je jeho po
hled na americkou rodinu “ w aspů” 
(White Anglo-Saxon Protestant) na 
jedné, a na černošského pianistu či 
židovského imigranta Tateha na dru 
hé straně.

I kdybychom nechápali nic z děje 
Ragtim ů, jedno  jej bude odlišovat od 
hollywoodského stylu: Jeho  vizuali- 
ta, důraz  na obrazové části, podřizu
jící si dialog. Absence dom inantn ího  
“ slovního souboje” a příslušejících

houpačkových střihů pohled /pro ti-  
pohled. Tváře, na nichž se kamera 
beze slova zastaví a člověk se nem ů
že vynadívat. Proto se vždycky tro
chu ošívám, když říkám “ Ragtim e , 
americký film” . Ale český film to už 
také není. To je právě na kulturách 
to nejzajímavější, nejplodnější. Je 
jich spojení.

Hollywoodské filmy lze povětšině 
rozdělit do kolonek žánrů. Western, 
gangsterka, muzikál. Komedie, sci
fi, dobrodružný  film. Melodrama, 
italowestern, katastrofy. Ještě více 
žánrů, podžánrů a mezižánrů a ji
ných receptů typu “ Vhoď tam 3 vej
ce a libru másla...” Ragtime se ovšem 
z této posloupnosti vymyká, přiřazu
je se k filmům s tzv. otevřenou struk
turou, které známe spíše u režisérů 
evropských: A n to n io n i ,  Resnais, 
Fellini. V USA se ovšem s takovými 
díly také setkáváme: von Stroheim, 
Welles, Wyler, Altman.

Dovolím si tvrdit, že od Občana 
Kanea bylo v Americe natočeno jen 
málo filmů, které by se postavily ke 
společnosti s podobně kritickou ver
vou, jako  Form anův  Ragtime. A ti 
režiséři, kteří se o něco podobného 
pokusili, to neměli lehké. Jako  Welles 
v mnoha svých filmech po roce 1943. 
jejich filmy nebyly v módě, anebo 
ještě hůř - jako  v případě Chaplina a 
jeho Pana Verdouxe. Nechtěl bych 
ovšem vzbuzovat dojem, že Form an 
natočil nějaký protiamerický pam 
flet. Jeho dílo míří hlouběji. V této 
souvislosti se mi připomíná ještě je
den film, který nemilosrdně napadl 
zkorum povanou společnost ve své 
totalitě, v němž se frivolita také mí
sila s vážností, divadelní fraška se 
skutečnou vraždou - film, jenž je oce
ňován pro svou bohatost a hloubku 
pohledu: Renoirova Pravidla hry.

Forman a americká filmová kritika

Toto téma je bohužel dosti obsáh
lé, takže se mu lze věnovat jen útrž
kovitě. Ve Spojených státech je stále 
ještě dost populární názor, že film je 
víc zábava, než umění a že jeho funk
ce je především sociologická: Pacifi
kace a výplach mozků každodenními 
starostmi znechuceného davu. Více, 
než kde jinde se tam na filmy nahlíží 
především z hlediska komerční úspěš
nosti, dobrého řemesla, konvenční
ho vyprávění, hereckých kvalit, emo
cionálního působení a technických 
n ico tností .  Většina e tab lovaných  
kritiků chtě nechtě odráží tyto da
nosti. Experimenty, důsledný spole- 
čensko-kritický postoj a filozofické 
problémy jsou většinou odmítány, 
ovšem ne všemi recenzenty, a také ne

přímo: Každý zkušený pisatel ví, že 
zmíněné umělecké postoje jsou ze
předu obtížně napadnutelné, že fron
tální útok by mohl prozradil více o 
kritikovi, než o djle.

Reakce amerických filmových kri
tiků a recenzentů na Ragtime je vý
razem zmatku a všeobecně smíše
ných pocitů. Soudy se liší, ale jedno 
mají společné - jen výjimečně v nich 
jde o něco podstatného. Hovoří se o 
detailech druhého a třetího řádu, a 
z nich se vyvozují závěry. V Americe 
se tom u říká beating around the bush. 
Ve Form anově případě mi připadá 
přiléhavější české rčení o h o r k é  
kaši. Nejvíce prázdné slámy se vy
mlátilo úvahami nad tím, zdali re
žisér vypustil ze stejnojmenné lite
rární předlohy E. L. Doctorowa 
(vyd. 1974) to, co měl anebo co ne
měl, zdali to, co ponechal, správně 
interpretoval atp.

Snad budu opakovat triviality, ale 
musím zdůraznit, že tohle jsou věci 
naprosto bezpodstatné. Nemíním 
naprosto nic ubírat na očividných 
zásluhách D octorowova textu, ale 
film je film, a ten je nutno chápat pře
devším jako  nezávislou entitu. M no
ho filmových děl bylo adap továno z 
literárních předloh, jenomže tento 
proces je něčím víc, než “ přek ladem ” 
z jedné umělecké formy do druhé. 
Tady jde o totální přestavbu, p ře ta
vení. Cihly jsou snad podobné, ale 
tentokrát je z m rakodrapu kostel, 
anebo naopak. Poměřovat literární, 
abstraktní umělecký druh s vizuál
ním, konkrétním, lze jen ve velmi 
omezené míře. Form anův  film se mi
moto rozchází s literární předlohou 
v některých podstatných detailech, 
které mu dávají odlišné filozofické 
zaměření: Jde zejména o zdůraznění 
postavy Rheinlandera Walda a její 
role v závěrečné scéně, jiný pohled 
na newrochellskou rodinu a oko l
nosti jejího rozpadu atp.

Konečně, případ Ragtimů  je v tom 
to ohledu poučným: Koho porovná
vat s kým? Form ana s Doctorowem  
anebo Doctorowa s H. von Kleistem, 
z jehož známé novely M ichael Kohl- 
haas (1808) byla D octorowem  pře
vzata centrální postava Coalhouse 
Walkera Jr., jménem počínaje, a 
konče nejrůznějšími dějovými de
taily? Není tedy důležité právě to, co 
si r e ž i s é r  z literární předlohy vy
bral a co ne, co a jak zdůraznil a co 
pominul? Zdali tedy Form an  vyne
chal postavu anarchistky Emmy 
Goldm anové a zkrátil části s filma
řem Tatehem, jak  si stěžuje Vincent 
Canby v New York Times, vypustil 
Sigmunda Freuda, jak  se zadostiuči
něním konstatuje Andrew Sarris z



Vi/Iage Voice, nehraje roli, pokud je
ho film dává smysl ve svém vlastním 
kontextu.

Většina kritik a recenzí, které se mi 
zatím dostaly do rukou, bez ohledu 
na hodnotící postoj jejich pisatelů, 
zcela opomíjí zhodnocení filozofic
ké základny Form anova díla, závaž
ných aspektů jeho obsahové a for
mální struktury , z níž. si vybírá po
většině jen relativně bezpečný prvek 
hereckých projevů. 1 zde se však hod
notící hlediska podobají spíše impre
sím - tak např. Sarris si stěžuje, že v 
roli Evelyn Nesbitové (Elizabeth 
McGovernová) očekával něco víc 
“ srdcervoucně překrásného” .

Michael Kohlhaas, hrdina tohoto 
století

Postava člověka, dožadujícího se 
svého práva všemi prostředky zřej
mě fascinovala nejednu generaci. 
Kleist zobrazil ve své proslulé novele 
historickou událost ze 16. století. 
Kohlhaas se dožaduje spravedlnosti, 
a když ji nenalézá, končí jako  člověk 
mimo zákon. Kleistova koncepce se 
ovšem liší od Form anovy (zde i 
Doctorowovy) v jednom  podstatném 
detailu: Kohlhaas, jenž je za své činy 
odsouzen na smrt, dochází před po
pravou svého práva. Spravedlnost,
i když přichází pozdě, existuje. V 
Ragtim ů  nic podobného nenalézáme.

Rebel Kohlhaas, v jehož šlépějích 
kráčí Coalhouse Walker, je jedním 
z fascinujících hrdinů našeho století. 
Je to člověk, který se žene za vidi
nou spravedlnosti, ale jeho cesta je 
poznam enána destrukcí. Prokazatel
ná oběť společenského bezpráví, s 
níž nemožno nesoucítit, a zároveň 
tvůrce bezpráví nového. Oběť i p ro 
vinilec v jedné osobě. Form an patří 
k těm, kteří dobře znají tento p o 
stoj, ať už u jednotlivců, tak i celých 
společenských skupin - snad proto 
umístil filozofickou osu svého filmu 
právě sem.

Pestrá galérie postav

F o rm a n  dovedl vždy m istrně 
zobrazit bohatou  škálu lidských typů 
a postav, a to i v epizodních rolích. 
Stále si uchovávám v paměti některé 
detaily osob z jeho K ukaččím  hnízda 
a Hairu. Podobně v Ragtim ů: Na
příklad Tatehova malá holčička se 
objeví na plátně jen několikrát, ale 
atmosféra díla je její přítomností ne
smazatelně poznam enána. Postava 
jejího otce Tateha (Tateh, jidiš “ ta- 
te” znamená otec, táta) je rovněž za
jímavá. Nejdříve se s ním setkáváme

na chudinské ulici newyorské “ Lower 
East Side” , kde vystřihuje a prodává 
siluety kolemjdoucích. Později jsme 
svědky, jak nabízí zprostředkovateli 
knížku s “ pohyblivými obrázky” a 
zavazuje se vyrobit další - to už za 
vyšší cenu. Nakonec jej vidíme jako 
úspěšného režiséra, natáčejícího v 
Atlantic City primitivní pirátskou 
šermírnu a vystupujícího pod zřejmě 
vypůjčeným jménem “ baron Aške- 
nazy” . Přestože ta to  postava není 
ve filmu téměř vůbec psychologicky 
propracována, představuje d o kona
lou metaforu vývoje rané k inemato
grafie v době před I. světovou vál
kou. Tateh je kvintesencí kariéry 
pánů Mayerů, Zanucků a Cukorů, 
první generace filmových magnátů. 
Kus filmové historie je tu nastíněn 
jakoby jemným tahem štětce. Tateh 
je i jinak formálně vklíněn do spleti
tého sledu událostí: Na začátku jej 
vidíme vyhnat svou ženu pro nevěru, 
na konci filmu, ve skvěle koncipova
ném náznakovém záběru, odjíždí s 
Otcovou manželkou.

Otec a M atka představují typickou 
s taro  usedl ickou, s t ředos tavovskou  
americkou rodinu. Bydlí v New 
Rochelle, N.Y., a Otec vlastní továr
nu na patriotické výrobky, jako  ko
kardy a ohňostroje, zřejmě jdoucí na 
odbyt v optimistické epoše preziden
ta Teddyho Roosevelta. Společenské 
konvence, odměřené citové vztahy a 
vzdálenost skutečnému světu jsou 
charakteristické pro jejich způsob 
bytí, dokud  je rozjetý stroj tragédie 
nevtáhne do středu událostí. Otec za
číná matně chápat, že ztrácí kon tro 
lu nad svým životem, ale jeho zba
bělost mu zabraňuje jednat, a pak už 
je příliš pozdě. Jeho mladý švagr, ne
spokojený se svou podřazenou pozicí 
v rodině a továrně, sexuálně neukoje
ný a nakonec odm ítnutý  Nesbitovou, 
k níž se nerealisticky upnul, se na
konec stává teroristou; k výrobě 
bom b využívá expertízy z tchánovy 
továrny.

Evelyn Nesbitová je další posta
vou, jejíž časovost je zřejmá na první 
pohled. Výrazem připomíná Brooke 
Shieldsovou s vysoko čnějícím úče
sem á la belle époque, a i jinak ztěles
ňuje m nohou hollywoodskou herec
kou kariéru sexbomby. Od svých 15 
let, kdy je modelkou známému uměl
ci, pak milenkou bohatého  archi
tekta, manželkou průmyslníka a 
aktérkou různých skandálů, p ropra
covává se k herecké kariéře. Její 
manžel se vyhne elektrickému křeslu 
s pomocí dobře placených advokátů , 
předstíraného šílenství a křivopřísež- 
nictví své ženy, jíž jsou slíbeny velké

peníze, ale zaplacena méně než dva
cetina. Americká justice stojí před 
divákem jako  příslovečný král bez 
šatů.

Jedny z nejodpornějších postav 
Ragtimů  jsou hasiči, kteří tam před
stavují nechutnou symbiózu primiti
vismu, rasismu a bigotství. Jsou to 
mimochodem oni, kteří dají do  po
hybu mašinu tragédie tím, že pokále
jí Walkerův luxusní automobil. Z á 
pletku sice vymyslel Doctorow, ale 
ty ksichty vybral Form an. Někdy si 
říkám, že kdyby na ně Doctorow za
pomněl, určitě by je tam režisér při
dal.

V letech před I. světovou válkou 
nesměly být v americkém filmu svě
řovány podstatnější role lidem černé 
pleti. Proto vidíme například v Grif- 
fithově Zrození národa (1915) m no
ho černochů představovaných “ na- 
globinovanými” bělochy. Ryze čer
nošská tématika byla mimo diskusi 
ještě mnohem později. Černoši se 
zbavují hollywoodského stereotypu 
sloužících či zpívajících stafáží až po
II. světové válce. Ragtime nezobra
zuje výlučně rasovou tématiku, jeho 
perspektiva je, dá se říci, univerzální. 
Černoch Walker je tu hlavní tragic
kou postavou, téměř v klasickém 
smyslu slova. I tento fakt řadí F or
manův film v historii hollywoodské 
produkce k unikátům.

Některé strukturální aspekty

Kdo by chtěl v Ragtimů  hledat for
mální experimentování, nové stylis
tické techniky či jiné extravagance 
godardovského typu, nepořídí. To je 
ovšem spíše znakem režisérova stylu, 
než nedostatku inspirace. Naopak, 
celé dílo je dokladem suverenity své
ho tvůrce. Střídání rytmu jednotli
vých, na sebe navazujících záběrů a 
scén jakoby paralelizovalo rytmic
kou s trukturu  ragtimů. Hudební 
prvek se často objevuje jak o  pojítko 
mezi scénami. Form anova režisérská 
dokonalost se zrcadlí zejména v ne
násilném, ale účinném používání 
kontrastů: Například scéna natáčení 
historické šermovačky na pláži v 
Atlantic City je ostrýrn střihem vy
střídána obrazem obléhání zabariká
dovaných teroristů v knihovně J. P. 
M organa. Vizuálně jakoby  se nic ne
změnilo - avšak tentokrát se střílí na 
ostro.

D obová rekonstrukce imigrant- 
ských čtvrtí v Lower East Side v New 
Yorku je skvělým dokladem F o rm a
nova plastického vidění. Tyto scény 
lidského mravenčení ubožáků, snaží



cích se zakotvit v Novém  světě mi v 
n ě k o l ik a  o h le d e c h  p ř ip o m n ě ly  
mistrovskou kresbu dobové a tm osfé
ry “ Boulevardu zločinu” z C arného  
D ětí ráje. Stojí za zm ínku, že zde ne
šlo o ateliérové stavby, nýbrž o úp ra 
vu existující newyorské ulice (East
11 th St.). Mezi natáčením  byla ta to  
ulice otevřena veřejnosti.

D ram atická  stavba filmu je zpev
něna několika šikovnými detaily, j a 
ko napřík lad  krátkými útržky “ d o b o 
vých týdeníků” v expozici, které se 
později objevují jeden po druhém  
coby skutečné prvky děje. Některé 
z vedlejších postav díla jsou  geniálně 
vybranými “ typy” , které jsou dobře  
známy z dřívějších Form anových  fil
mů. Ať už jde o skupinu dob rovo l
ných hasičů nebo o Dědečka a Syna 
newrochellské rodiny nebo obecen
stvo soudní síně, m ám e pocit, že ta 
dy je umělec skutečně ve svém živlu.

Rozepisovat se o fotografii M iro
slava O ndříčka , tradičně spo lup ra 
cujícího s F o rm anem , by znam ena
lo načínat další knihu. Navíc by člo
věk spotřeboval m no h o  papíru  na 
něco, co ani dobře  slovy popsat ne

jde. Jeh o  záběry malé židovské ho l
čičky, úvodního a závěrečného ta 
nečního sóla na černém pozadí a 
m no h o  jiných zanechají v divákově 
vědomí nezapom enutelné obrazy. 
Ja k o  jeden příklad za všechny, spo
kojme se popisem závěrečné scény: 
kam era z podh ledu  sleduje mistra 
úniků H oudin iho , který je jako obě
šenec za nohy vytahován na Věž. Č a 
su na Times Square. Vidíme jej proti 
obloze za rám ovaného  s truk turam i 
perspektivně se sbíhajících m rak o 
drapů . Snaží se vyprostit. V dolní 
části obrazu p landá malá  americká 
vlaječka. K am era  sklouzává k přihlí
žejícímu davu , v němž někteří právě 
rozevírají noviny s palcovými titulky: 
“ Vyhlášení války” . T a to  scéna dosa
huje tém ěř an ton ioniovské d o k o n a 
losti.

Každé dílo má své slabiny. Ragtim e  
jich nemá m noho. Osobně mi nevadí, 
nač upozorňují někteří recenzenti, 
že děti, které se v díle objevují jak o  
vedlejší charak tery , během let fyzic
ky nerostou. Myslím si ale, že sekven
ce obléhání knihovny mohly být t ro 
chu zkráceny, aby se jejich d ram a tic 
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ký spád vyrovnal s rytm em  první čás
ti filmu. T aké ti teroristé byli na můj 
vkus přespříliš “ zm odern izovaní” , 
(hlavně kostýmy a maskam i), za tím 
co zbytek díla byl m oderní spíše svou 
substancí.

Herecké výkony byly většinou 
dobré. H ow ard  E. Rollins v roli p ia
nisty se s nesnadností své role bez 
problém ů vyrovnal. To se dá  říci i o 
představitelích Otce (James Olson), 
M atky (Mary Steenburgenová), Ta- 
teha (M andy Patinkin) a jiných. Za 
zvláštn í z m ín k u  stojí expresívní 
Robert Jo y  v roli Eveíynina m anže
la. J inak se nejvíce mluví o šesta- 
sedmdesátiletém Jam esu  Cagneym 
(hrál Rheinlandera W alda), p o p u lá r
ním typu zg angs te rek  30. let (Public 
Enemy, G-Men a jiných filmů), které
ho Form an  přivedl na p lá tno  po d v a
cetiletém odmlčení. Episodní roli 
architekta W hitea sehrál znám ý spi
sovatel N orm an  Mailer.

Závěrem? Skutečné dílo. Jeden  z 
nejlepších filmů posledních let, k te
rý bude nu tno  vidět více, než jednou. 
A ještě něco: Hledejte Pavla Landov- 
ského! j an



Rozhlas
Zahraniční 

rozhlasová vysílání 
do Československa
Z mladší generace n ikdo  asi neví, co 
to byl čerčilek. A přesto byly doby, 
kdy se za čerčilka platilo životem. 
Moji rodiče ho  ku přík ladu  měli a  já 
jsem  ho sám znovu objevil, když se 
mi rozbilo levné tranzis torové  rádio  
a já p rovizorní feritovou an ténu  p ři
vázal d rá tem  ke krabičce, v které by
lo dočasně umístěno. A stal se zá
zrak. Zm ěnila  se v lnová délka a mís
to středních vln jsem  tam měl na jed
nou vlny krátké. A tak jsem na nej
levnější rádio  poslouchal Londýn a 
H las Ameriky. Byla to k rá tk o v ln n á  
cívka, k terá  se vkládala  do  rádia , 
aby se chytil za války zahraniční roz
hlas. T rochu  se změnila doba  a tak  v 
Československu jsou  již krá tké  vlny 
povoleny, ale m ísto  toho  se objevily 
ja k o  houby po  dešti rušičky. Přesto 
k rá tké  vlny jsou  velice popu lárn í  a 
tém ěř každý občan  s nimi dokáže  za
cházet. P ro to  mne překvapilo , když 
jsem  přijel do  K anady, že zde tém ěř 
n ikdo  k rá tké  vlny nezná, ačkoliv je 
to  jed iná  m ožnost jak  zachytit něco 
j iného  než nejbližší kom erčn í stanici. 
Lidé až příliš spoléhají na to, že je zde 
svoboda  in form ace. A přesto  se veli
ce zřídka  s tane, že zdejší zp ravodaj
ství přinese ně jakou  po d ro b n o s t  o 
tom , co se děje v Československu. 
Většina přij ím ačů na západě nemá 
k rá tké  vlny a p ro to  je do b ré  při koupi 
s t ím to  počíta t  a raději si připlatit. 
A pak  můžete chytit české vysílání 
t řeba  Pekingu. A teď se d ostávám e k 
tom u , které stanice vlastně vysílají 
česky. In form ace jso u  převzaty z kn i
hy, k te rou  vydal J. M. F ros t ,  Soliv- 
jevej 44 (P. O. Box 88), Dk-2650, 
Hvidovre, D án sk o .  T ak  česky na 
krá tkých  vlnách vysílá nejvíce Svo
b o d n á  E v ro p a  a to  denně od  4:57 rá 
no d o  1:42 v noci. Na d ruhém  místě je 
M oskva, k terá  obšťastňuje  naše p řá 
tele v Československu  3*/2 hod inam i 
denně. H ned  v závěsu je D eu tsch- 
land fung  s 3 hod inam i dvaceti m inu 
tam i a BBC s třemi hodinam i.  P raha  
vysílá 2 ‘/2 hodiny, ale je to  většinou 
jeden p rog ram , který je podle  p o tře 
by vysílán do  Evropy, Asie, A u s t rá 
lie a A m eriky. N ejposlouchanější s ta 
nice v Č eskoslovensku je bezesporu  
Hias A m eriky , který  vysílá pouze

dvě hodiny denně. Jeh o  výhodou je, 
že vysílá i na středních vlnách, které 
jsou  dobře  slyšitelné i v Praze.

Hlas Ameriky

Hlas Ameriky vysílá v 39 jazycích 
včetně češtiny a slovenštiny. T o to  vy
sílání je od 5 hodin do 5:15 světového 
času (G M T ) a to v pásmech 25.62, 
31.14, 31.53, 41.55, 49.34, 49.98, 
75.38 a 251 m etrů . To odpov ídá  v 
kH z  11710, 9635, 9615, 7220, 6080, 
6125, 3980 a 1197. T o to  vysílání je 
o p ak o v án o  v 6 hodin G M T  v těchto 
pásmech: 19.74, 25.62, 31.14, 31.53, 
41.61 a 48.94 což odpov ídá  v kHz: 
15195, 11710, 9635, 9615, 7210 a 
6130. V severní Americe je nejlépe 
slyšet prvé ranní vysílání, které je zde
o půlnoci a to v pásm u 49 m etrů . Lze 
jej také zachytit v pásm u 31 m etrů , 
kvalita je sice horší, ale je m ožno p o 
slouchat i d ruhé  vysílání o hod inu  
později. Vysílání od 16:30 d o  17:00 
je v těchto pásmech: 13.87, 14.91, 
15.21, 16.12, 19.65, 25.28, 75.38 a na 
střední vlně v pásm u 251 metrů. Vy
jádřeno v kHz: 21630, 20125, 19721, 
18605, 15270, 11865, 3980 a 1197. 
T o to  vysílání není prakticky zachy
titelné v Severní Americe. Vysílání 
od 20:00-21.00: 19.65, 19.84, 25.33, 
41.78, 75.38 a střední vlna 251 metrů.
V Severní Americe je zachytitelné vy
sílání v pásm ě 19.84 m etrů . Údaje v 
kHz: 15270, 15120, 11875, 7180,3980 
a 1197. V pů lhod inové  a hodinové 
relaci jsou  vedle přehledu zpráv také 
pravidelné p o řady  např. Věda a tech
nika, Kurs am erické angličtiny, 
Sport ,  K u ltu ra  v Americe, Ze světa 
jjráce a podn ikán í,  O jazzu a z jazzu, 
Člověk, technika a příroda , O kni
hách a čtení, Češi a Slováci v zah ra 
ničí, Interview, N áboženský  po řad ,  
Přehled tisku a jiné.

Rádio Canada

Další stanicí, k terá  je zachytitelná 
v Severní Americe je R ád io  C anada .  
Jeh o  studia  jsou  v M ontrea lu  a vy
sílá česky a slovenský půl hodiny: 
18:30-19:00 G M T  přím o z K anady  v 
pásm ech 13.16 a 19 m etrů  a p řen o 
sem z L ondýna  v pásm ech 41 a 49 
m etrů . Uvedeno v kHz: 17875,15225, 
7235 a 5995.

Deutschlandfung

D eutsch landfung  je zachytitelný v 
K anadě  velice zřídka. D eu tsch lan d 
fung vysílá buď  česky nebo  sloven

ský, zatímco Hlas Ameriky a Rádio 
C an ad a  mají obě sekce spojeny. 
T abu lka  vysílání:
5:30-5:57 19, 25 a 31 m 15185, 
15160, 11865, 9650 kH z 
11:00-11:50 31, 41 a 49 m 9650, 
7130, 6145, 6045 kH z 
18:30-19:15 1 9 a 2 5 m  15185a 11865 
k H z
20:30-21:15 1 9 a 2 5 m  15160a 11865 
kH z
A pak ještě vysílání na  střední vlně 
v pásm u 195 m od 18 hodin světové
ho času, které je velice dob ře  slyšitel
né ve střední Evropě.

BBC

Osm zpravodajských relací má Brit
ská rozhlasová společnost. Vysílání 
BBC obsahuje  m im o jiné i kursy 
angličtiny a jedno  pů lhod inové  hu 
dební vysílání v neděli. V USA a K a
nadě jsou  tém ěř všechna zachytitel
ná. Nejlepší příjem je v pásm ě 41 m 
u ob o u  ranních  vysílání. Tj. o pů l
noci východoam erického  času. BBC 
mění své vysílání podle toho  je-li v 
Československu letní nebo zimní čas.
V této tabulce uvádím e zimní vysílá
ní. BBC m á rovněž rozděleno vysílá
ní na české a slovenské.
T ab u lk a  vysílání:
5:15-5:30 25, 41, 49, 75 a s třední vlna 
231 m etrů  11780, 7260, 6150, 3975 
a 1296 kH z
6:15-6:30 25, 31, 41, 49, 75 a 231 m 
11780, 9825, 7260, 6150, 3975 a 1296 
kH z
11:15-11:30 (slovenský) 16, 19, 25 a 
31 m etrů  17855, 15390, 11860 a 9660 
k H z
14:30-15:00 (neděle: 14:15-15:00) 19, 
25 a 31 m etrů  15390, 11945 a 9635 
kH z
16:00-16:15 (slovenský), v létě od 
16:45-17:00 31 a 41 m etrů  11680, 
9600 a 7320 kH z
18:30-19:00 31, 41, 49, 75 a 231 m 
9750, 7210, 6125, 3975 a 1296 kH z 
20:00-20:30 31, 41, 49, 75 a 231 m 
9635, 7210, 6125, 3975 a 1296 k H z  
21:00-21:30 (slovenský) 31, 41, 49 a 
75 m etrů  9635, 7210, 7260, 6125 a 
3975 kH z
V létě se všechna vysílání s výjim kou 
pá tého  posouvají o hodinu  dop ředu .

Rádio Řím

Zpravodajské  relace italského ro z 
hlasu mají špa tnou  kvalitu příjm u 
m im o střední Evropu.
18:15-18:30 41 a 49 m etrů  7290 a



6050 kH z
18:30-18:45 (slovenský) 41 a 49 met
rů 7290 a 6050 kH z  
21:35-21:55 41 a 49 metrů 7290 a 
6050 kH z
21:55-22:10 (slovenský) 4 1 a 4 9 m e t -  
rů7275 a 6050 kH z

Vatikán

Vysílání V atikánu m á náboženský 
charak te r .  Jeh o  relace jsou  pouze 
pě tkrá t týdně, m im o pondělí a s tře
du. Podobně  ja k o  Řím vysílá Vati
kán napřed  česky a pak následu je slo
venská relace.
4:15-4:30 49 metrů a střední vlna 196 
m etrů  6190 a 1530 kH z 
4:30-4:45 (slovenský) 49 a 196 m etrů 
6190 a 1530 kHz
18:45-19:00 31, 41, 49 a 196 metrů 
9645, 7250, 6190 a 1530 kH z 
19:00-1915 (slovenský) 31, 41, 49 a 
196 m etrů 9645, 7250, 6190 a 1530 
kH z

Monte Carlo

Další náboženská  stanice je Rádio 
M onte  Carlo. D enně  m im o pondělí 
vysílá M onte Carlo  v pásm u 31 m et
rů od  17:30 do  17:45. Ve čtvrtek a v 
sobo tu  vysílá od 9:25 do  9:40, rovněž 
v pásm u 31 metrů. V neděli v pásmu 
31 a 25 m etrů  od 11:30 d o  11:45. A 
pak jsou zde dvě půlhodinová vysílá
ní na středních vlnách v pásmě 202 
m etrů  ve čtvrtek a v pátek od 19:30. 
N epodařilo  se nám  zjistit jestli ještě 
vysílají rozhlasové stanice T rans  
W orld  Rádio  Boner^z jižní Ameriky 
a Rádio H ebrea ze Švýcarska, které 
měly rovněž, náboženský charak ter.

Tirana

Když si chcete spravit ná ladu a t ro 
chu se zasmát tak doporučuji  vysílá
ní a lbánského  rozhlasu česky na 
středních vlnách v pásm u 206 a 212 
metrů a na k rá tkých  vlnách v pásm u
41 a 49 metrů. Tři pů lhodinové rela
ce jsou od 19, 21 a 21:30 hodin.

Peking

Jed iná  stanice v Asii vysílající česky 
je  Peking v jedné hodinové relaci od 
19 hodin v těchto kuriózních pás
mech: 25, 31, 35, 39, 58 a 65 metrů.

Praha

Pokud byste si chtěli upravit vztah k 
Československu poslechněte si na
před vysílání Prahy a přejde vás 
okam žitě  chuť. Půlhodinové relace 
začínají v 0:30, 8:00, 15:00, 22:00 a 
22:30. Většina p rogram ů je v zák lad
ních pásm ech 13, 16, 19, 25, 31, 41 a

49 m etrů  nebo na střední vlně 233 
m etrů , kde je i dopolední vysílání tzv. 
In te rp rog ram u  (6:30-11:57).

Moskva

Štvaní proti Solidaritě  uslyšíte od 15 
do  17 hodin , od 17:30 do 18:00 a od 
18:00 do  18:30 na běžných krátkých 
vlnách a na střední vlně 227 či 256 
metrů.

Svobodná Evropa

Nejzajímavější informace o Č esko
slovensku přináší rozhlasová stanice 
Svobodná Evropa. Vysílá nepřetržitě 
po celý den. V K anadě a v Americe 
je zachytitelná hlavně v pásm u 19 
metrů v zimě pak také v pásm u 41 
metrů. Svobodná  Evropa vysílá 
zprávy každou celou hodinu. Hlavní 
politický pořad  Události a názory 
má denně od 6:10, 9:10, 18:10 a 0:10 
hodin. Od 7:10, 11:10, 16:10, 19:10a 
23:10 vysílá pořad  Svět 81 nebo 
K om pas, kde jsou aktuality  a za jíma
vosti z celého světa z oblasti politiky, 
kultury  a sportu .  Svobodná  Evropa 
dále vysílá zajímavé pořady  jako je 
Slovo a svět, sportovní zp ravoda j
ství, ku ltu rn í aktuality , hudební p o 
řady. T a to  stanice je velice silně ru
šena a tak i v USA je často slyšet spíš 
rušička. Vlnové délky na kterých 
Svobodná Evropa vysílá se velice 
často mění a p ro to  uvádíme jen při
bližné délky. Přes den je vysíláno na 
13, 16 a 19 m etrech; ráno a večer k 
tom u přistupují  pásm a v 25, 31, 41 a 
49 metrech; v podvečer a po půlnoci 
je  to střední vlna 417 m etrů p o p ř íp a 
dě pásm o 75 metrů. V Evropě d o p o 
ručujeme pásm o 13 metrů. S v obod
ná E vropa vysílá česky, polský, m a
ďarský, bulharský  a rum unský . D o 
SSSR vysílá pak rozhlasová stanice 
Svoboda v 15 jazycích.

Několik poznámek

Uvedli jsm e vysílání všech stanic, 
které vysílají česky nebo slovenský. 
K úplnosti chybí vysílání několika 
středovlnných vysílačů. Je d n á  se o 
české či slovenské etnické vysílání v 
USA a K anadě. Nebo některé stanice 
v Jugoslávii a v Jižní Americe. Před 
časem vysílala česky i Paříž a sloven
ský M adrid ,  ale vysílání během doby 
zanikla a tak si jen m ůžeme přát,  aby 
se to to  nestalo i os ta tn ím  rozhlaso
vým stanicím. A jak  přepočíta t čas? 
Ve Střední Evropě k světovému času 
připočtem e jednu  hod inu  (v létě dvě 
hodiny). Na Islandu hodinu  odečte
me. T am , kde platí východoam erický 
čas odečtem e pět hodin  (v létě 4). V 
Chicagu je to 6 hodin, v Albertě 7 a

v Britské Kolumbii a v Kalifornii 8. 
Tak tedy nemusíte používat čerčilka, 
ale stačí si koupit  krá tkovlnné  rádio, 
nejlépe od 13 m etrů  nahoru  a pokud 
byste si nevěděli rady s kHz, tak pře
počet je jednoduchý: 300 000 dělíte 
v lnovou délkou a je to. A když po tře 
bujete vlnovou délku: 300 000 dělíte 
kHz. Tak a nyní je vám m ožno po
přát jen pokud  m ožno nerušený po
slech.

Aleš Březina

Pražák, 38, rozvedený s Američankou, 
jedna dcera, žije s matkou v USA, platí 
$500.00 měsíčně výživné, by se rád se
známil s českou nebo slovenskou dív
kou, žijící kdekoliv na světě, do 25 let, 
pannou, je-li něco takového možné, ne
bo bezdětnou. Osobně zcela zdráv, ale 
prostě neexistuje žena, která by měla 
zájem o jmění koruny české, které nyní 
konfiskuji absolutně bez cizí pomoci. 
References available upon request. 
Reply: Jan Brix, Apdo 425, 3000 He- 
redia, Costa Rica, C.A.

Oprava
V č. 6 /81 , str. 14jsou uvedeny články 
G enerálové bez a rm ád y  a Sláma vs. 
Tigrid a Svědectví. V O bsahu  (vnitř
ní s trana  přední obá lky) jsou  však 
uvedeny články Na pam ěť  a Vláda 
USA musí odpovědě t  na návrhy 
SSSR, které nebyly otištěny. Bylo 
to způsobeno tím, že s trana  14 byla 
během korek tu ry  zm ěněna, změna 
však nebyla p ro m ítn u ta  do  O bsahu.



Dopisy
Dopis z domova

K onečně m i letos vyšla dovolená ja k  
jsem  si představoval, a a č  je  to dost ne
pochopitelné, dostal jsem  se na tři 
týdny za železnou oponu. Krátce se po
kusím  in form ovat o situaci u nás. 
Dnes jsm e  naprosto “zkonsolidovaná” 
země, naprosto oddaná Rusům. Parta 
kom unistů, k te rá  je  u nás u vesla za 
vedla pom ěrně tuhý režim , takže  chví
lem i to připom íná sta linské  doby. Ti 
vlastizrádci ve vládě a především  v 
parta ji vyprodávají zem i do Ruska, 
aby si získa li vděčnost a oporu. Podle 
toho ta k é  vypadá naše hospodářství. 
A si z  60% běží náš p rům ysl pro S S S R , 
co m ám e od  nich, to jsem  je š tě  nezjisti!
- asi jejich  vojáky - a ty  je š tě  m usím e  
živit. K om unisti sice burácí, že  jejich  
ohrom né trhy jso u  pro náš prům ysl vý
hodné, ale to je  všechno podvod. Od 
nich m ám e elektrickou  energii, naftu  
{za dolary) a především  plyn, k te rý  k  
nám  tlačí plynovodem . To je  však pro  
naši výrobu nezbytné, pro tože pro  
S S S R  vyrábím e obří válcovací stolice, 
atom ové reaktory, rem orkéry, obří ry
padla do povrchových dolů, brusky, lo
kom otivy, tramvaje, atd. - tedy výrob
k y  nesm írně energeticky náročné. Na 
to nám  asi dodávají to “b lá to” z K ři
vého Rogu, k terém u říka jí železná ru
da. Jsm e k  nim tedy připoutáni dnes 
více, než kd y  jin d y  a posto j kom unistů  
ve vládě nelze nazvat jinak , než  ko la 
borací. Lidé jso u  u nás dost apa tič tí a 
ka žd ý  se spíše stará o sebe. Tiše s nim i 
nesouhlasí alespoň 75% národa, ale 
projevit s e je  nem ožné! Z b y tek  jso u  li
dé, k te ř í nem ají názor a pak  Ťi, k te ř í  
j e  vysloveně podporují - z prospěchu. 
K do je  v K S C  m á ohrom né výhody - od 
dobře placených m íst až po m ožnost 
třeba cestovat na Západ. V m ém  pří
padě je  tato cesta spíše dílem náhody 

znám ostí. Jinak běžně v živo tě  v 
Č S S R  bu jí korupce a známosti. Za  
vše se m u sí zap la tit bokem  - dokonce
i u doktora, k d y ž  chceš m ít jisto tu , že 
se Ti budou věnovat. S lužby fungu jí 
m izerně a k a žd ý  kdo může, tak  krade! 
H ospodský, zelinář, řem eslník - no 
tém ěř každý. Je sice fa k t, ž<? se si tua
ce na trhu, oproti m inulým  létům  
zlepšila, ale pořád  jsou  u nás spousty^ 
nedosta tkových  výrobků, za je jich ž  
sehnání se p la tí nebo se m ohou sehnat 
pouze přes znám é - ja k o  třeba cigarety  
Sparty, j ízd n í ko la  (vyvážejí se do 
S S S R , Vietnamu, ale ta ké  do USA), 
lyže, ly ža řské  vázání a d esítky  dalších 
výrobků  (třeba dě tské  punčocháče  
atd . ). Z ápadn í výrobky jso u  občas na

trhu, ale za příšerné ceny, což souvisí 
s postavením  čs, m ěny ve světě. B ěžný  
život se u nás dost rychle zdražuje - 
inflace probíhá dost rychle, ale není 
stá tem  oficiálně přiznána, takže  se ne- 
vyrovnávají platy. Tím kom unisti ře
š í napjatou situaci na trhu a snižují 
koupěschopnost obyvatelstva. V pod
sta tě  ožebračují národ!! Po p o litické  
stránce m ají situaci u nás zcela v ru
kou. M ají zcela pod  kontrolou tisk - 
nedávno zavedli zcela nový úřad pro  
tisk, k te rý  se výhradně zabývá cenzu
rou! Západn í tisk  se k  nám nedováží - 
a to dokonce ani komunistický. Po
k u d  se ve zprávách zm iňu jí o Západě, 
p a k  vždy v tom špatném  směru. Třeba
o nezam ěstnanosti, stávkách, únosech, 
přepadech, sebevraždách, přírodních  
katastrofách, inflaci apod. Nic víc! 
Ještě, že m ám e Svobodnou Evropu, 
H las A m eriky  z  W ashingtonu a Lon
dýn. Tyto  stanice poslouchají lidé, 
k te ř í ch tějí bý t informováni. S itua
ce však spíše nahrává kom unistům  do 
ruky, p ro tože  apatie [politická ) oby
vatelstva je  pro ně výhodou. D nešní 
m ladá generace je  celá v S S M  (Č S M  
dříve), o r. 1968 neví nic, o Západě  
velm i málo a k d y ž  tak jenom  přes jean- 
sy  a p ísníčky. Výchova v tom to směru  
leží tedy na rodičích, ale ti zase větši
nou nechtějí kom plikova t svým  dětem  
život a tak  je  nechávají zcela pod  vli
vem ško ly  a oko ln í kom un istické  pro
pagandy.
O d letošního roku není dokonce m ožné  
si ani objednat oficiálně odbornou kn i
hu ze Západu, což bylo dříve za příšer
né  ceny m ožné - p o ku d  ovšem  a- daným  
nakladatelstvím  m ám e obchodní ko n 
takty . Na kn ihy  byla zavedena, k rom ě  
oficálního zlodějského kurzu  je š tě  
300%  daň. Jen tak m im ochodem  - za
p la til jsem  za jednu  odbornou {ne ve
lice kva litn í) knihu 5,200 Kčs, což 
jsou  zhruba m é 2 m ěsíční p la ty!! A le  
j i ž  ani toto není m ožné, pro tože krom ě  
n ákazy  ze Západu kom unisti nem ají 
už ani devizy. T.zv. závadnou literatu
ru nebylo m ožné objednat nikdy. “Z á 
vadnou” však nem yslím  porno, ale po- 
litologickou, filosofickou, nábožen
skou  nebo historickou literaturu. Od
borná literatura však loni je š tě  ja k ž  
ta k ž  šla.
S  tím, ja k  se u nás všeobecně zhoršuje 
ekonom ická  situace - především  vzhle
dem k  Západu - j e  m ožné i m éně za de
vízy cestovat.
M oje křížová  cesta po úřadech kvů li 
povolení této cesty začala půl roku  
p řed  výjezdem. C elkem  m ě  celá ta 
sranda stála 21,000 Kčs, což je  zhru

ba 9 m ých měsíčních platů. T h a ťs  m y  
holiday story.

Zpytující manžel

M oc se m i líbí Váš Západ, ale m ám  
trochu problém y k d y ž  se sm ěji a nebo 
se rozčiluji při čtení, m ůj manžel, k te 
rý česky neum í se stále vyptává, proč  
se sm ěji a čemu, a to se dá všechno tak  
těžko  přeložit. Jinak je  to výborné po
čtení. Ale^pomalu budu m luvit tak ja k  
píše pan Š kvo recký  v povídkách. Ještě  
jednou d íky  a k lobouk dolů před  Vaší 
prací.

R. Berka, Austrálie 
Pozn. red.: Bude nás zajímat jak se 
bude sm át či rozčilovat Váš manžel 
při čtení anglického Z ápadu . Napište 
nám.

Malá reklama v Evropě

S  vašim časopisem jsem  se seznám il v 
Galerii Krause a s pom ocí pana Krau- 
seho se m i podařilo sehnat skoro  
všechna čísla, k te rá  js te  až dosud vy
dali. Z  toho lehce usoudíte . že se m i ča
sopis líbí. Je velká škoda, že si nedělá
te v Evropě větší reklamu. M noho lid í o 
vaší existenci vůbec neví.

J.B. Švýcarsko
Pozn. red.: Na reklamě stále pracuje
me, ale nikdy nepohrdnem e když 
nám  někdo bude chtít pomoci.

Život mezi vlčáky v Československu
... B ohužel dnes ta ké  vidím a chápu, že 
dýchat tady, m ezi takovým i vlčáky, je  
trochu slušném u člověku zcela nem ož
né. Jsou to praví vykořisťovatelé, k o 
m unistič tí fin a n čn í m agnáti, všeho- 
vládci, nadřazenci, k te ř í jen přetvář
kou  a prolhanou hubou, všem ožným i 
úskoky, prom yšlenou lž í  se budou dr
že t {jistě do posledního dechu) svých  
ko ry t a jen  chtít poroučet a rozdělovat
- hlavně m ezi sebe a to z toho na čem ž  
nem ajínejm enšízásluhy. Je to otřesné, 
co podvraťáků a přisluhovačů ž iv í ten
to systém , k te ř í se derou hlava nehlava 
nad své nejbližší, stále výš, aby m ohli 
urvat pro sebe co je  jen  vůbec m ožné...

Výňatek z dopisu  bývalého člena 
strany  o  m oráln ích  hodno tách  a 
úspěších v_ budován í socialismu 
v dnešním  Československu.

Hlava plná celeru

K  článku J. Drašnara “Umění boje"  
(č. 4 /8 1 ) bych chtěl poznam enat, že je  
to značně povrchní sm ěsice názorů na 
východní filo zo fii a bojová um ění a že



autor těžko  docílí rozvinout b y ť  i jed i
nou m yšlenku  k úspěšnému ujasnění 
svého námětu. C harakteristické je  au
torovo hláskování slova " celebrární 
k o r te x ”. Pojem to tiž  pochází z latin
ského cerebrum a ona ěást lidské ana
tomie se nazývá cerebrární kortex. 
Spíše to připomíná, že autor se pova
žuje za “celebritu" , anebo (jak .1. 
Drašnar píše), svalstvo břicha vysílá 
do hlavy dávku "celeru”? Bývalo dob
rým  pravidlem  v ěeštině, že kdo  chtěl 
používat cizích slov, m usel být nejdřív 
obeznámen s jejich význam em  a pravo
pisem.

Pavel Ort, New York 

Útěcha do penze
Tvoříte ohrom nej časopis, děkuju  
Vám, už jsem  se nem ohl dočkat až děl
n ická třída skončí stávku pošťáků  a 
dostanu to krásné pábeníčko všechno 
najednou a prodloužím  si tím  tak léto, 
zdraví a život.
M ám Vaše čísla všechna až budu starej 
tak  si to svážu do tlusté kn ihy a budu 
si v tom  v penzi říkat a už se těším  ja k  
vnuci budou říkat co se ti dědečku zlé
ho přihodilo, že se tak blbě sm ěješ?ne- 
brklo ti v kouli? A já  se jim  budu snažit 
vysvětlit něco co nem ůžou n ikdy p o 
chopit.

O tto Slavík, Kanada
Nadržování velkostatkářům a 
generalitě
"D opis ze země, kde se právě ka lí  
ocel" R. /■'. Lamberga, dopisovatele 
“Neue Zúrcher Z e itung” (Západ, ří

jen  198!) zře jm ě nadržuje nadvládě 
velkostatkářů a generalíty  v El Sa l
vadoru.
U.S. News and World Report, týdeník  
W all S tree tu  - tedy n ikoliv m luvčí 
am erické kom un istické  strany - na
psal dne 20. srpna 1979 "N erovnosti 
v E í Salvadoru jsou  očividné. 2 pro
centa obyvatelstva vlastní 80 procent 
půdy. 80 procent národního důchodu 
je  v rukou 2 0 .0 0 0 ”
I k d y ž  jsm e  utečenci od  “proletářské- 
lio internacionalismu, jedno ty  K S C  se 
S S S R  a jeh o  leninskou kom unistic
kou  stranou”, ja k  j i  káže  hrabě Dr. 
Pavel Auersperg krajanům  (Č eskoslo
venský Svět, číslo 8) přece jen  si ne
sm ím e dát vyvlastnit sociální cítění 
m aršálkam a Rudé armády, Jra jtry  ku 
bánských a východoněm eckých žold
néřů v Africe a J ižn í Americe, sm ysl 
pro sociální a po litickou  spravedlnost 
vůči vyděděncům a bosákům  koloniál
ního útjaku.
J o se f S kvo recký  napsal (Západ, srpen 
í 981), že J iří Voskovec “žije i po sm r
ti”. Nuže Voskovec brojil a bojoval po  
celý jeho  čistý  a vroucí život proti 
plan tážn íkům  a bařtipánům. Byla by

trága, kdybysm e se zpronevěřili jeho  
pam átce... a sam i sobě.
L íbil se m i článek "M íra tolerance”. 
Snad  by sm e m ěli razit heslo: Řekneš-li 
český emigrant, ozve se tj člověk.

Jo se f Sryck, Izrael

Pozn. red .: Dopis dopisovatele z J iž 
ní a Střední Ameriky R. Lam berga 
byl otištěn právě pro au tentičnost je 
ho postřehu a osobní zkušenosti bě
hem jeho  pobytu  v El Salvadoru. Po
kud č tenář  nepřehlédl, R. Lamberg 
osta tně  m im o jiné napsal: “ A nyní 
p á r  slov o vzpom ínaném  “ despotic
kém rež im u” . Má v čele křesťanské
ho dem o k ra ta ,  p ronás ledovaného  
d ik ta tu ro u ,  k te rou  a rm á d a  sam a v 
roce 1979 svrhla. José Napoleon 
Duarte je inženýr, a po svém fran 
couzském jmenovci nedostal do  vín
ku vůbec, ale vůbec nic. D u ar te  má 
jasno , co do politické situace. A ne
ní tom u ještě tak dávno , před p ů ld ru 
hým rokem , že ani on dobře  nevěděl, 
s jakým  protivníkem  má tu čest', když 
se svěřil a rgen tinském u kolegovi s 
očima plným a nechápavosti:  “ Z n á 
rodnili jsme banky  a vývozní společ
nosti, udělali pozem kovou  reform u - 
co vlastně ty guerrillas od nás ještě 
chtějí?” Načež se mu od ostříleného 
žurnalisty dos ta lo  odpovědi: “ Pane 
inženýre: chtějí/77«H” A tak se redak 
ci D uarte  nejeví jako  p lan tážn ík  ani 
ja k o  ba ř t ipán ,  spíše ja k o  sociální de
m okra t ,  p ředstava na kanadské  po 
měry dosti ch m u rn á ,  v El Salvadoru, 
doufejm e, však reálná.

Dovolená v Jugoslávii
A teď  další bomba. V Jugoslávii jsm e  
bydleli, jed li a dokonce je li  na auto
busový výlet se socia listickým i pra
covníky Severočeských m lýnů a p e k á 
ren, k te ř í toho času trávili zaslouže
ný odpočinek na březích Jadranu. Ni
kdo nám  nevěnoval m oc pozornosti 
(tedy především  ne číšníci) až do doby, 
kd y  jsm e  si dali k  večeři pivo. Takový  
přepych vzbudil velký rozruch a po
horšení socialistických Udí, k te ř í  
škudlili, aby si m ohli koupit po lévko
vé koření, pašované hadrové džíny, 
gram odesky nebo košíky . O d té  doby 
jsm e  byli ostře sledováni, zvláště pro
tistá tně vyhlížející Robert. Švagrové  
bylo předhazováno např.: "Ten váš 
znám ý  v kožených ka lho tách” (byly 
to jen  m anšestrové kraťasy), " ten  m á  
trička - sam á cizina”, apod. Z  toho 

jsm e  usoudili, že jsm e  byli řazeni m e
z i zazobané p ražské  pekaře. Švagro
vá ignorovala všechny narážky  a na j e 

jího  m anžela si n ikdo netroufnul. Na 
dotaz, je s tli jsm e  tam  autem, klidně  
odpověděla, že jsm e  přiletěli. Sou 
družka vedoucí jednoduše shrábla pra

chy za zájezd  na P iitvická jezera  a na 
nic se neptala (zájezd byl to tiž  pře
dem zaplacený). Takže jsm e  zjistili, že 
je  to velice jednoduché pro západního  
špióna, vetřít se v přízeň třeba brigá
dy socialistické práce.
Jinak jsm e  tam zažili všechno včetně 
zem ětřesení a průjmu. M ohu konsta to 
vat. že průjem  je  horší. Po dram atic
ké  první noci, kterou  jsm e  strávili v ne
znám ém  dom ě (rozestavěném), kam  
nás o půlnoci uskladnil taxikář, k terý  
si s nám i už nevědě! rady a vozil nás od  
domu k domu žebraje o nocleh, jsme 
příštího dne našli švagrovou (měli 
jsm e  jen  jm éno  města!!), k terá  pro nás 
už předem zajistila hotel a hledala nás 
telefonicky po všech letištích. Pár dn í 
jsm e  plavali v křišťá lové vodě a vyhý
bali se odpadkům  (i výkalům ), k teré  
sem statečně odhazovali jugoslávští 
turisté, a radovali se ze setkání. Pak 
ale vypukla infekce, k terá  nás zh ýčka 
né západáky sklá tila  tak. že jsm e  tři 
dny leželi a nechali se ošetřovat přá te
li, k te ř í (zkušení!) m ěli vařič, čaj. 
p rá šky  a vše, co je  potřeba. B ylí jsm e v 
takovém  stavu, že jsm e  jeli tax íkem  z 
Poreče a ž  do Záhřebu, odkud  jsm e k o 
nečně odcestovali domů. V Londýně  
sam ozřejm ě odklad kvů li zm a tkům  na 
Kennedyho letišti, takže  nám cesta 
trvala celých 24 hodin. N ačež se R o
bert znova složil a by l několik dní do
ma. V. B.. USA

Modlení pro Západ
Posílám peníze na dva roky předplat
ného a zároveň děkuji za privilegium, 
k teré  m i tím to um ožňujete za m ožnost 
si přečíst noviny, k teré  m ají úroveň, na 
kterou  jsm e  si d iky  L iterárkám  zvykli. 
Jediný rozdíl, k te rý  cítím  při četbě va
šeho časopisu je  pocit viny, že nejsem  
schopna nějak vám v tom fa n ta s tickém  
úsilí přispět, neb nejsem typ psavý a 
krom ě toho postrádám  obdivuhodné 
přesvědčení těch, k te ř í do vašeho ča
sopisu píší, že to tiž  by moje názory na 
věci m ohly je š tě  někoho jiného zají
mat. Tady, po každém  čísle se jen  
modlím, abyste dostali dostatečné  
m nožství materiálu do dalšího čísla, 
aby vám ten zázračný pram en n ikdy  
nevyschl. M yslím , že všechno co js te  
dosud uveřejnili bylo (j)řes některé  ná
m itky  z řad čtenářů) vysoce relevant
ní, i k d y ž  to bylo psan í o Taiwanu nebo 
podobných místech kam  se ka žd ý  hned  
tak  nepodívá a ani třeba nem á zájem  
se podívat, je  to situace viděná český 
m a očima a popisovaná způsobem, 
k terý  je  do určité m íry  jedinečný prá
vě pro to co je  v něm nám  všem společ
né. Všechno to co vy píšete  je  pro mne  
pokaždé  m alý návrat "do m ů ” (to do
ma, k te ré  m ožná dneska ani neexistu
je). I. Vašáková, Vancouver, Kanada



INZERCE ZÁPADU

Zadejte si inzerci do  Západu. U vítám e zejm é
na inzeráty zajímající čtenáře na celém světě (ho
tely, m otely , restaurace, ce losvětové firmy, zásil
ková služba).

Při zprostředkování inzerátu poskytnem e  
provizi.

D robné inzeráty v rubrice S lužba čtenářům  
Západu $ 3.00 za řádek.

Informace a ceník inzerce zašle adm inistrace  
Z ápadu na požádání.

Západ rozesílám e do více než třiceti zemí. 
M ůžete p om oci nám i sobě!

Cougar
CougarShoes foractívecats .
Susan Shoe Industries Limited
2255 B a rto ň  S tre e t East. H a m ilto n , O n ta r io  L8H  7J8

Gotický kachel - Sv. Václav
kopie provedená v keram ice

( T j A R k e c  
c e l± A R

ó in in c j  L o u n c je
one o! the Unést V 1' ** ý

W IN E  C E L L A R S  .  .  X  v  ‘ . t i

15 S C O T T  STREET KITCHENER O N TA R IO  
BERT JARSCH RESTAURATEUR (519) 743-8862

R ozm ěry 7 3 / 4  x 13 1 /2  inčů, cena včetně  

p oštovného $ 4 5 .0 0  

C E R A M IS C U L P T U R E , P .O . B O X  2 1 6  4 

W O O D A C R E , C A L IF O R N IA  9 4 973


