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“ Konečně náš prez ident”

Prosíme, inform ujte své známé, o nichž si myslíte, 
že by o ZÁPAD měli zájem.

ZÁPAD DO VŠECH SVĚTADÍLŮ!!!



Milí a vážení čtenáři Západu:
Zahajujeme dvanáctý ročník. Začali jsme 

v roce 1979, v dávnověku normalizace, krátce 
po vzniku Charty 77 a krátce před prvním pro
cesem s Václavem Havlem a jinými (viz. č. 1, 
1980). V Polsku ještě neexistovala Solidarita, 
Chomejni ještě nepřiletěl do Teheránu, Sověti 
dosud neposkytli bratrskou pomoc Afganistá- 
nu. Tak dávno jsme tedy začali, a od té doby 
šest čísel do roka, obvykle o 34 stranách, tj. za 
těch jedenáct let už víc než 2000 stran politic
kých, kulturních i jiných komentářů, článků, 
esejů, povídek, originálních fotografií na obál
kách a zajímavostí. Snažili jsme se ze svých sla
bých sil přispět k obnově demokracie v Česko
slovensku, i když, přiznáváme, někteří z nás ne
čekali, že se toho ještě dožijí, ti mladší počítali 
s tím, že snad ano, ale až na velmi stará kolena.

Události nás velmi příjemně překvapily 
a dnes, v prosinci 1989, kdy píšeme tyto řádky, 
se zdá, že demokracie se do naší vlasti nezadr
žitelně vrací.

Neměli bychom vlastně uzavřít své snahy po
sledním číslem jedenáctého ročníku, a tohle 
první číslo ročníku dvanáctého už nevydávat?

Nezdá se nám. Naším základním čtenářem je, 
a doufáme, že zůstane, především našinec žijící 
v západním světě. K němu ovšem nyní přibudou

Poselství krajanům
(čr) K oord inačn í centrum  O bčanského fóra vydalo Posel
ství krajanům , v němž se mj. uvádí: “ Přátelé v širokém  svě
tě, v dá lkách, do nichž vás zanesly em igrační vlny posled
ních desetile tí! Rodáci z Čech, M oravy a ze Slovenska, 
i vy, kteří js te  se na rod ili v ex ilu ! O bracím e se na vás jako 
na sam ozře jm ý díl našeho osudu — víme o vás a také vy 
js te  jis tě  nezapom něli. P roto hovořím e tém ěř na jisto . . . 
Čekám e na vás doma! Těší nás vaše podpora zdálky, vaše 
dopisy, te legram y a te le fonáty, ale raději bychom  vás 
vidě li tady, a to co  nejdříve! Spoléhám e na vás, že nám po- 
m ůřete ob jevovat svět v jeho šíři, ste jně jako uvidět naši 
zemi vašima očim a, a tedy z věcného odstupu. Přijďte, 
vezměte s sebou své přáte le a ko legy všech odborností, 
navažte s námi pře tržený rozhovor, zasvěťte nás do svých 
témat, přizvěte nás do svých okruhů, v n ichž o něco jde, 
pom ozte nám dostat se do světa na zkušenou. Tím vším 
nám pom ůžete vracet se do Evropy. Neposílám e to to  po
selství c izí c iv ilizac i, ale svědom ím , že jde k našim sestrám 
s bra trům  — svědom ím , že jste tou částí, která by nám ne
napravite lně chyběla do celku, k terý začínám e budovat.” 

Lidová dem okracie, 28.12.1989

i čtenáři doma, kam teď Západ  můžeme volně 
posílat. Jistě: budete si nyní moci objednat ča
sopisy z Československa, jimž zrušeni cenzury 
jistě vrátí inteligentní jazyk a rozum. Ale dom ní
váme se, že lidé na Západě i noví čtenáři doma 
si rádi přečtou jak informace o naší půlce světa, 
tak komentáře k událostem v Československu, 
napsané z odstupu zaoceánské vzdálenosti, 
které budeme i nadále přinášet. Odstup i pří
tomnost na místě děje mají své výhody a nevý
hody. Obojí však může být zajímavé; jedno mů
že druhé doplňovat.

Navazujeme spolupráci s časopisy a autory 
ve staré vlasti a doufáme, že Západ  by se tak 
mohl stát prostředníkem výměny názorů mezi 
domovem a exilem; tedy volnou tribunou živé 
komunikace, jaká až dosud byla možná jen ve 
velmi, velmi omezeném měřítku.

Protože nyní může čs. pošta Západ  doručo
vat v Československu, doufáme, milí čtenáři, že 
jej předplatíte svým příbuzným a přátelům do
ma, kteří si jej zatím nemohou zaplatit sami. Va
še objednávky rádi vyřídíme.

Věříme, že nám zůstanete věrni.
Váš

Miloš Šuchma s redakční radou Západu

Civíc Fórum Fund Toronto reprezentují: 
předseda Dr. Petr Munk, pokladnice Dr. Daniela Blažková, 
sekretář Michael L. Eisner a členové výboru Jana Převrat- 
ská, Míla Plačkové a Viktor Bona. Všichni z Toronta. 
Podrobnosti o akci Občanského fóra v Torontu si přečtěte 
na straně 3.

Civic Fórum 
Fund

Svobodné volby v
V

Československu
vyžadují naši finanční podporu! 

Prosím pošlete sek na:

The Civic Fórum Fund 
1552 Bloor St West 

Toronto, Ont M6P 1A4 

Account # 24 - 03412
C anad ian  Im periá l Bank of Com m erce

Civic Fórum 
Fund



Československo

Richard Drtina

Povstání — národ se napřímil a dobývá své svobody
Povstání, revolta, nenásilná revo lu 

ce... Svět h ledí v úžasu po deset dní 
na drama, které se odehrává ve s ta ro 
bylé Praze, rozlévá se do da lších měst 
Čech, M oravy a S lovenska a vrcho lí 
27. lis topadu ce lonárodn í generáln í 
stávkou m iliónů . Nenáviděná d ik ta tu 
ra kom un is tického  režim u se otřásá 
v základech a de fak to  padá.

Nic jinéh o  nepo třebovali Češi a 
S lováci napsat do svých dě jin  více 
než ce lonárodn í povstání. Po padesá
ti le tech trag ické  h is to rie  národních 
proher, od M nichova 1938 (kdy Be
nešova d ip lom acie  odm ítla  národní 
odhod lán í bo jovat), přes “ ú n o r” 1948 
(kdy nešlo o žádné vítězství p racu jí
c ího lidu, ale o vnucení sta linské lin ie  
m onopo lu  jedné strany), až k srpnu 
1968, kdy pod pásy cizích tanků byla 
rozdrcena naděje na novou svobodu; 
dě jiny  spíše deprim u jíc í, ale všeho do 
času.

A te ď  konečně lis topad 1989, ce lo 
národní povstání. Svou m ohutností 
tak hrozivé p ro  každého kom unistu , 
takže se KSČ začíná rozpadat také 
zevnitř.

To to  obrovské pro testní hnutí zdo 
la přináší národu do vědom í novou 
odvahu a to lik  po třebné sebevědomí. 
Začíná vskutku nové světlejší období 
československých dě jin . Tvrdí se už 
dávno, že národ má takovou vládu, 
jakou dovolí. A by se toh le  tvrzení u- 
p la tn ilo , k. tom u je třeba odvahy, o r
ganizace, je d n o ty  a síly. To všechno 
Češi a S lováci dokázali v těch lis topa
dových dnech od 17. do 27.11. nalézt.

Začaly to  hrs tky  statečných a m la
dých. Vzpom eňte na lednové výročí 
sm rti Jana Palacha, na uvěznění Vá
clava Havla za po ložení květin k uctě
ní jeho pam átky. Následují dem on
strace 21. srpna k výročí invaze, p ř i
chází asi 10.000 lidí, pak 28. října, Den 
nezávislosti, dem onstru je  20.000 lidí 
a konečně 17. lis topadu, Den s tu
dentstva, pochodu je  už 50.000 dem o
nstrantů. N enáviděný a zbabě lý reži m 
reaguje bitím . Proběhne zpráva do 
konce o zabití. A lavina rozhořčení a 
hněvu byla konečně spuštěna. Od 19. 
lis topadu začíná s lavný týden  povstá
ní, dem onstrace jsou denně a rostou 
ze 100.000 na 300.000, rozlévají se do 
dalších měst a vrcho lí 27. lis topadu 
v generá ln í stávce m iliónů. Vláda ko
m un is tické  m onopo ln í d ik ta tu ry  pa
dá.

Č eskoslovensko se v tom  lis topa 
dovém týdnu  stává středem  světové 
pozornosti. Záběry z pražských de
m onstrací, rozhovo ry  s účastníky f i 
gu ru jí na prvním  místě ve všech hlav
ních světových zpravodajstvích.

K om entátoři hovoří o povstání a 
nenásilné revo luci. A žasnou. A mají 
proč. (Jiiem už není jen re form a či ně
jaké přebarvení nebo nová tvář v lád
noucí s trany. Cílem je  naprostá ZM Ě
NA po litické ho  systém u. To znam e
ná: svobodné volby, v n ichžs i občané 
zvolí nový program  a jeho reprezen
taci. Znam ená to  p o litic ký  systém 
p lu ra lis m u , K O N E C  M O N O P O LU  
jedné strany. Znam ená to tedy i no 
vou ústavu. K lausule o vedoucí roli 
KSČ musí zmizet.

D em okratická opozice s jednocena 
v o rgan izaci O BČANSKÉ FÓRUM 
klade v tom to  duchu zcela jasné po 
žadavky. Patří k nim  i systém tržní 
ekonom iky. Národ ukázal s ob rov
skou silou, že sto jí za dem okra tickou  
opozicí. G enerální stávka byla maso
vým referendem , které jasně řeklo NE 
kom un is tické  d ikta tuře. Prem iér A da
mec vyjednává s m luvčím  opozice V. 
Havlem.

Kanadský kom entá to r vyslovuje 
srovnání: Čo Polákům  trva lo  devět 
let, východním  Něm cům  devět týdnů, 
Češi dokázali za devět dní. — Chvála 
zní uším jis tě  příjem ně, ale nelze op o 
m enout p o litic ký  kon text v oko ln ích  
zemích, k terý byl povzbudivým  pří
kladem  (říjnové dem onstrace občanů 
Lipska, napřík lad) včetně nové lin ie  
Moskvy, t. j. Gorbačeva. Ten nem ohl 
nevědět, že vláda Jakešovy k liky 
kom p liců  tankového přepadu ze s rp 
na 68 nemůže už d louho  trvat. V ČSR 
tato truch livá  ekipa m ed iokritn ích  a 
kru tých  zrádců uvedla a říd ila  dvacet 
tem ných let ku ltu rn í genoc idy a p o li
tické  a ekonom ické  devastace země. 
Jako Brežněvovi s iro tové byli i odpů r
ci nové rac ioná lně jš í p o lit ik y  M. G or
bačeva. Ten zcela pragm aticky a in te 
ligen tně ji vidí, že systém  prostě ne
fungu je . Zem i má v ka tastro fické eko
nom ické situaci, k čem už pom oh la i 
vyčerpávající zb ro jn í soutěž s USA za 
posledních tř ice t let. Zdá se, že ve stř. 
a vých. Evropě raději bude to le rova t 
fun gu jíc í a prosperu jíc í dem okra tické 
režim y s přá te lským  vztahem k SSSR, 
než nefungující, za to  ideo log ické, 
kom un is tické  d ik ta tu ry  s neustálým  
nebezpečím  exploze. Ty druhé by mu 
proces změn v SSSR jen ztěžovaly, ty 
první může použít jako úspěšného 
modelu. Došel zřejm ě k tom u, že ide
o log ie  ani d ik ta tu ra  národ prostě ne
nakrm í a že také nesvobodném u a ne
spokojeném u národu se nedá vlád
nout věčně.

Tento dem okra tický  m odel vztahu 
už nebude třeba nazývat “ fin land iza - 
cí", pro tože vstupujem e do doby, kdy 
m izí b lokové sevření z období stude

né války, která je nahrazena konver
gencí systém ů a evropskou ekono
m ickou in tegrací. Jsm e tedy na po
čátku pozitivn ích  změn (což nevylu
čuje prob lém y či peripetie). Postupná 
redukce obou vo jenských paktů v Ev
ropě bude jis tě  na pořadu. Proto i na
še dem okra tická opozice, ste jně jako 
Poláci a Maďaři, zatím souhlasí se se
trváním  ve Varšavském paktu. O stat
ně ani USA, jak pron las il president G. 
Bush i jeho m in is tr zahran ičí J. Baker, 
si nepře je destab ilizaci, ale postupný 
a spořádaný přechod.

Zatím  dom a v ČSR se v těch to  
dnech (je 29. 11.) staví nová vláda. 
Bude složena z odborn íků . Bude mít 
co napravovat. P o litická  svěrací ka
za jka  k o m u n is tic k é  n o m e n k la tu ry  
pů jde do šrotu a najede se, jis tě  ne 
bez úskalí, na tržní ekonom iku. Jsou 
propuštěn i p o lit ič tí vězni a zrušena 
cenzura. Z funkce  prezidenta bude 
abd ikovat zpro fanovaný Gustav Hu
sák, a to  co nejdříve, už začátkem  
prosince. Na jeho místo by zasloužil 
nastoup it Václav Havel, ale ten to  in te 
lektuál, spisovatel, m orá ln í hrd ina a 
m luvčí dem okra tické  opozice zřejm ě 
netouží po funkcích , ledaže by ho ná
rod nějak přesvědčil a donu til.

Nedělejm e si iluze, že KSČ vyk lid í 
po le tak lehce. B udou ch tít zachránit, 
co se dá. Nejdříve budou reform ovat 
své vedení na rych le  svolaném  m im o
řádném sjezdu. Je to přece " je jic h ” 
krize. Mají už také vzbouření zdola. 
Snad se mezi n im i najde i počet těch, 
kteří si uvědom ují, že zájem národa 
musí být vždycky nadřazený zájm u 
strany. Možná, že se zdem okra tizu jí, 
mají už na to i model u Maďarů. Je jich  
“zdravé já d ro ” utrží také ránu z M osk
vy. Sovětská invaze z r. 68 bude ko 
nečně (!) o fic iá lně  denuncována, jak 
to  už u č in ili Poláci i Maďaři. Ostatně 
už v týdnu povstání, 22. 11., dva dny 
před pádem Jakešovy k liky, o tisk ly  
M oskevské Novosti (v Praze hodně 
čtcnó) z s ťm  nojostře jší odsouzení 
sovětského přepadu ČSR z pera č le 
na parlam entu, spisovatele D. G rani- 
na. "Byla  to  ko lektivn í vražda” , píše 
Granin, "zn ič ili jsm e první pokus o 
perestro jku. Zavin ili jsm e destrukc i 
ž ivotů a stali se p ro tekto ry  dogm a tic 
kých s ta lin is tů ." G ranin nakonec o - 
ceňuje ty, kteří odhod laně p ro testo 
vali p ro ti invazi. Ví se ovšem, že v tý 
dnu povstání Moskva udělala určité  
tlaky  na KSČ, aby byla rych le  odstra 
něna Jakešova skupina. Národ si to 
ste jně vynu til, i bez nich.

Věřme, že vývoj k dem okracii půjde 
teď  rychle. V ekonom ice a eko log ii 
nebude vše lehké, ne jlehče ji se obro-



Občanské fórum Toronto
V lis topadu m inu lého  roku se několik 
nadšenců v T oron tu  rozhod lo  založit 
C iv ic  Fórum Fund, aby m ohli fina nč 
ně pom oci O bčanském u fóru v Čes
koslovensku. Západ o Fondu poho
vořil s Janou Převratskou, s igna tá ř- 
kou Charty 77 a M ichaelem  Eisnerem.
Z: Jak vznik l Fond?
J.P.: Byla to  bezprostřední reakce na 
události kolem  loňského 17. lis topa 
du. Když přiš ly  první zprávy o o rgan i
zované opoz ic i v Československu, 
by li [sme všichni rádi, že se koneč
ně něco začalo dít, že se tam  lid i roz
hod li bo jovat sami za sebe. Měla 
jsem  pocit, že musím  také něco udě
lat. Jako je d n a  z prvn ích sianatářek 
C harty  77 jsem před 13 le ty zažila 
vznik opozice, věděla jsem, jak dů le 
žitá je v takové situaci dobrá kom u
nikačn í síť. Potřebujete k tom u nejen 
schopné organ izá tory, ale taky hod
ně peněz. Když jsm e si o tom  povídali 
s přáte li, tak jsm e se rozhod li udělat 
sbírku, abychom  pom oh li občanské
mu fóru. R ozhodli jsm e se jim  (Doslat 
peníze, aby si m oh li koup it potřebné 
vybavení. Na první dem onstraci v to - 
rontském  N orth Yorku p rom luvil Dr. 
P. M unk o vzniku Fondu do kanadské 
televize.
M.E. Já jsem  v těch prvních dnech po 
masakru studentů v Praze myslel hlav
ně na m ladé lid i, kteří dem onstrovali

zuje kultura. Exilová lite ra tura  se vrátí 
dom ů, m ožná i mnozí spisovatelé. 
Stejně i exilové časopisy jako je třeba 
Západ bude volně k mání ve staré vla
sti. My v zahran ičí už nebudem e e x i
lem, ale Čechy a S lováky, kteří p racu
jí a ž ijí v cizině. In ic ia tiva  Čs. sdružení 
v Kanadě, začatá vancouverskou o d 
bočkou a podpořená všemi, založe
ním D em okratického sboru pom oci 
je chvá lyhodná. Mnozí z nás pů jdou 
jis tě  rádi pom oci zpět do vlasti (p ři
h lásit se m ůžete na ČSK, Vancouver 
Branch, Box 48863 BENTALL CEN
TRE, VANCOUVER, B. C. CAN ADA 
V7X 1A8).

Čs. sdružení v Kanadě v průběhu 
revo lty rozhodně nebylo  jen pasivním 
divákem . H lavní výbor i řada odboček 
posíla ly např. te legram y kanadském u 
prem iérovi B. M ulroneym u do M osk
vy, kde byl právě na státní návštěvě, 
aby in tervenoval d ip lo m a ticky  u pre
zidenta Gorbačeva, také stran jeho 
denunciace sovětské invaze do Čes
koslovenska. (To m oh lo pom oci při 
odstranění Jakešovy k liky.) Dále byla 
odeslána řada pro testních te legram ů 
vládě ČSR a prem iérovi L. Adam covi. 
Zároveň byly odeslány také te legra 
my vy jadřu jíc í so lida ritu  a podporu 
dem okra tické  opozic i, Občanském u 
fóru, do je jich  hlavního stanu, divadla 
Laterna m agika v Praze. Krom ě toho 
byl předseda Čs. sdružení M. Šuchma 
v te le fon ickém  styku s č leny výboru 
dem okra tické  opozice. A byla také u- 
spořádána řada dem onstrací v něko
lika kanadských m ěstech a před čs. 
velvyslanectvím  a konzulátem .

za své přesvědčení. Sám jsem  to tiž  
podobnou situaci p rož il před dvaceti 
le ty jako m ístopředseda Akadem ické 
rady na Vysoké škole techno log ické. 
Neměli jsm e tehdy peníze na te le fon, 
poštovné, ob jížděni továren, zkrátka 
na nic. Nakonec jsm e tehdy všechno 
prohrá li, ale ta naděje, že se nám po
daří zm ěnit systém, ta stála za to. 
J.P.: Na d ruhou dem onstrac i v T o ro n 
tě jsm e už byli připraveni lip. Měli 
jsm e také m ožnost vyzvat kra jany ke 
sbírce z pódia. Přehráli jsm e au ten tic 
ký záznam te le fonn ího  rozhovoru se 
studentským  stávkovým  výborem  v 
Praze. S tudenti nám vysvětlili, jak by 
jim  pom ohl každý počítač, v ideoka
zeta nebo kopírka. Na té pam átné de
m onstraci, která se konala za velkého 
nečasu, jsm e vybra li $4.000.
Z.: Kdo /sou členové fondu?
J.P.: My nejsme fo rm á ln í organizace. 
Kdoko li je vítán s námi spo lup raco 
vat. Z organ izačn ích důvodů jsm e ale 
m useli zvo lit výbor, k te rý  zodpovídá 
za naše finančn í hospodaření. Před
sedou je  Dr. Petr Munk, pokladníkem  
Dr. Daniela Blažková, sekretářem  M i
chael L. E isner a č leny Jana Převrat- 
ská, Míla Plačkové a V ik to r Bona. 
Krom ě toho  nám pom áhá něko lik  de
sítek dalších lidí.
Z.: Takže vy js te  naprosto  nezávislá  
organizace?
J.P.: Ano, hlavně pro to , že jsm e ne
chtě li být iden tifikován i s žádnou po
litickou  či kra janskou organizací. 
Souhlasili jsm e však s tím , že budeme 
p ra c o v a t po d  Č e s k o s lo v e n s k ý m  
sdružením  v Kanadě. Nějaká vládou 
uznaná o rgan izace m usi mít m ožnost 
kon tro ly  našeho finančn ího  hospo
daření. A le jsm e naprosto sam ostatní 
v rozhodování o sbírkách a hlavně 
rozdělování fondu. C htě li jsm e být 
nezávislí h lavně pro to , že chcem e po 
sílat peníze jen k podpoře dem okra
tického  vývoje a svobodných voleb 
v Československu. Na tom to  kon ti
nentě ze všech peněz, které se vybe
rou na dobroč inné  účely, jde nejm é
ně padesát p rocent na výdaje a na by
rokrac ii té které organizace. Tom u 
jsm e se chtě li vyhnout. My hradíme 
jed ině výdaje, které jsou přím o spo
jeny se sbíráním  peněz. Takže asi 96 
procent vybraných do larů jde do 
ČSR. Veškerá práce pro Fond je do
brovolná a neplacená.
Z.: Jak vybíráte peníze?
CFT: Jak se dá. Především se snaží
me rozšířit in fo rm aci o Fondu po Ka
nadě a USA. O bvola li jsm e všecky 
přátele a známé. Rozeslali jsm e le
táčky, inzeru jem e v kra janských ča
sopisech. in fo rm ujem e krajany v te le 
vizi, rozhlase a v českém divadle. Ale 
přesto máme pořád opocit, že o nás 
ještě spousta krajanů neví.
Z.: Kom u js te  již  odesla li peníze?  
CFT: Z těch zm íněných 4.000 jsm e 
posla li po lov inu O bčanském u fó ru  a 
po lov inu  S tudentském u koo rd inačn í
mu výboru. M ám eod nich příjem těch 
obnosů písemně potvrzen. Také posí
láme peníze přes to ron tskou  banku 
na devizová konta O bčanského fóra 
v Praze, Veře jnosti pro ti násiliu  v Bra
tislavě a O bčanským  fórům  ve všech 
krajských městech. Pom ohli jsm e f i

nancovat zaslání tiskařského stro je  
do Z iliny . Z dosud vybraných $24.000 
je už většina v ČSR.
Z.: Jak rozhodu je te  o tom, kom u p o 
s la tp o d p o ru ?
CFT: Mame hodně in fo rm ací od Joh- 
na Háska, Paula W ilsona a mnoha 
dalších lidí, kteří byli y  posledních tý 
dnech i něko lik rá t v ČSR. Také často 
volám e Nezávislé tiskové středisko, 
O bčanská fó ra  a studentské o rg an i
zace, hlavně v Praze a Bratislavě. Má
me bohužel vždycky víc návrhů než 
peněz, ale takový je život. Podle ústa
vy naší o rgan izace C iv ic  Fórum  Fund 
chcem e hlavně um ožn it zlepšení 
v kom unikacích  mezi různým i s ložka
mi opozice.
Z.: Jak d louho  budete ješ tě  vybírat?  
CFT: Napřed jsm e m ysle li, že to bude 
jen asi tri nebo č ty ři týdny. A le  teď  v i
díme, jak je  každý do la r dom a po třeb
ný. Takže ukončím e sbírku, až se 
uskuteční svobodné volby.
Z.: Co chcete říc t čtenářům  Západu?  
CFT: Krajané se nás často ptají, proč 
by neměli poslat peníze rovnou do 
Československa. My si myslím e, že 
Fond má dobré  in fo rm ace o tom , kdo 
peníze po třebu je  nejvíc. Krom ě toho 
jsm e si také vědom i, ze kom un is té  do 
stali instrukce, aby se zapo jili do 
všech m ožných dem okra tických  o r
ganizací, aby je  buďsabotova li anebo 
ov livn ili. A n ikdo z nás by jis tě  ne
chtěl, aby se peníze dosta ly  do rukou 
takovým  lidem  anebo kom un is ty  za
loženým  organizacím  (m j. mezi ně 
patří tzv. D em okratické fó rum ). My 
máme osobní kon takty s lidm i, o 
n ichž jsm e si jis ti, že js o u  na straně 
Václava Havla a O bčanského fóra. 
Také bychom  chtě li apelovat na všec
ky krajany. Prosíme, posílejte nám do 
voleb i malé, ale pravidelné příspěv
ky, třeba jednou za měsíc. Je to pro ty, 
kao bo ju jí za dem okracii dom a, veliká 
m orální a m ateriá ln í podpora. A to  je 
jedna z mála konkré tn ích  věcí, kterou 
můžeme my tady na Západě dělat.

Pro ty, kteří ž iií m im o Toron to , 
máme zajím avý návrh. Každý z nás 
má vztah k nějaké obc i doma. Napište 
tam ním u O bčanském u fó ru  a nabíd
něte prostředn ictvím  svých m un ic i
pálních zástupců v Kanadě ‘tw in n in g ’ 
mezi vašim byd lištěm  a českou nebo 
slovenskou obcí. Akce, jako  pozvání 
studentů ke s tud iu  an g lič tin y  a jiné, si 
už jis tě  vym yslíte  sami. Doma jsou po 
takových pro jevech přáte lství velice 
hladoví.

Na závěr bychom  rádi poděkovali 
všem krajanům , kteří přispě li a p ř i
spívají na Fond. Příspěvky, prosíme, 
posíle jte i nadále na adresu:

Civíc Fórum  
Fund

The Civic Fórum Fund 
1552 Bloor St. West 

Toronto, Ont M6P1A4

Account # 24 - 03412
Canadian  Im periál Baulc oř Commerce

Civic Fórum 
Fund



Jiří Vápeník

Konečně!
Když jsem  naposled psal pro Západ

o tom , co se v Č eskoslovensku děje, 
vypada lo to  na d louhé období stag
nace. Nyní jsm e se za týden oc itli 
na prahu svobody. Zatím  to  probíhá 
tak, že studenti, kterým  pom áhají 
lidé  i instituce, vše řídí. Dnes, před 
hod inou , N árodní shrom áždění z ruš i
lo vedoucí ú lohu strany a m onopol 
m arx-len in ism u ve všech oblastech, 
a de finova lo  Národní fron tu  jako o te 
vřenou o rgan izaci pro ex is tu jíc í či 
vzn ik lé  s trany a občanské in ic ia tivy. 
A právě hovoří prem iér Adam ec a ří
ká, že je nutné znovu p ře ho dno tit rok 
1968, oprávněnost vstupu vojsk a 
otázku dočasného pobytu  sovět
ských  vo jsk  v Č eskos lovensku . 
A v te leviz i začíná zpívat Hutka.

Za jeden týden — dík studentům , 
jen a jen jim , pro tože uděla li něco, co 
n ikdo  nedokázal ze strachu a zbabě
losti udělat — jsm e se najednou p ro 
bud ili do fan tastické  a tm osféry dese
titis ícových  (v Plzni) a sta tisícových 
(v Praze) shrom áždění.

Pak jsm e uděla li generáln í stávku 
na podporu  s tudentu a O bčanského 
fóra, což je nová organ izace veře j
nosti. Nám ěstí R epubliky v Plzni bylo  
p lné československých vlajek, byly 
jic h  stovky. Ještě ve čtvrtek, tj. 
šest dní po zm asakrování studentů 
na N árodní třídě, plzeňská Pravda 
(je jí vý tisky  vylepené na vý lohy byly 
p řepsány fixkou : LŽE), napsala, že L i
dové m ilice  Západočeského kraje "ty  
š tudáky srovna jí” . Také pár desítek 
au tobusů s m ilicem i do Prahy do je lo, 
naštěstí nebyly použity.

O bčanská fóra se fo rm u jí všude, i 
u nás v podn iku . Nemáme ale žádné 
noviny, máme zatím jen Program ové 
prohlášení, hledám e m ožnost styku 
s osta tn ím i. Máme sice s líbené okén
ko v te leviz i a v některých novinách 
nás p řis líb ili tisknou t, jinak je vše 
psáno ručně, v nejlepším  případě na 
stro ji, p ro tože nemáme přístup k růz
ným  přís tro jům , které by to  z jednodu
šily. V podn iku  jako je  náš by mělo být 
k d ispos ic i aspoň tisíc výtisků tisko 
vin, či nejm éně 200 - 300 kusů, což je 
nejm enší m ožný počet.

Zatím  se teprve fo rm u jí postoje a 
teď  je ne jdů lež itě jš í zapůsob it na li
di. V Praze je fan tastická  atm osféra, 
podobně i v B ratislavě a v Brně.
V osta tn ích kra jských a menších měs
tech m nohdy lidé  neví, co se děje. 
U nás pracuje víc než po lov ina do jíž
dě jících, takže působení takových tis 
kovin by mělo velm i š iroký záběr. 
Spousta lid í se ještě nemůže s m inu 
lostí rozejít, a to i obyče jných  lidí. 
F unkcionáře a apará tn íky sam ozře j
mě vyjím ám , těm jde  o koryta a ve 
spoustě případů i o nakradené m ajet
ky. Až vyprchá nadšení, počíta jí ně
kteří, že se vše vrátí do starých kolejí,

jen v novém hávu. Nejde to tiž  o to, co 
je v ústavě, ale o skutečnou praxi.

Je nu tno  říct, že je sice správné 
s tupňova t tlak p ro ti těm  ne jreakčně j- 
ším živlům , ale došlo  jednak k ch y 
bám, některé výroky nebyly příliš  
to le ran tn í, fak ticky  ani eticky, a za 
druhé fun gu jí i p rovokatéři, k teří se 
snaží ag itovat pro věšení, vyobcová
ní atd. Na to je většina lidí alergická, 
nehledě na to, že to  zahání rozum né 
lid i do oposice  p ro ti dem okra tizac i. 
Například, u tvo řilo  se D em okratické 
fó rum  kom unistů , které m ělo první 
den 5.000 a dnes, po dvou dnech, už 
20.000 členů.

Nejtěžší je vysvětlovat ty  ne jzáklad
nější po jm y, jako je dem okracie, svo
boda, koalice, to ta lita  atd. Výborně 
mi pom áhá můj m alý W ebsteřs New 
W orld  D ictionary, protože, abych 
pravdu řekl, jednak jsem za dvacet 
let vypadl z m yšlení a jednak, jako 
většina z nás, jsem  musel znovu pře
mýšlet. Je to sm utné, ale je to tak. 
Podařilo  se jim  vygum ovat nám pa
měť, m yšlenky, všecko. Nebýt s tu 
dentů, tak bych zemřel jako nešťast
ný dědek.

Z toho, že byla zrušena tzv. vedoucí 
úloha, vyp lývá i spousta právních 
otázek o úloze různých předsedů 
s trany i odbo rů  na závodech, kteří 
m ohli do všeho kecat na té nejnižší 
odborné  a m orá ln í úrovni.

M yslím, že ne jdů lež itě jš í je  sezna
movat veře jnost s reáliem i těch vy
spě lých zemí, které by nám m ohly 
s louž it jako vzor v ekonom ice, v de
m okrac ii i v ku ltu ře . Nelakovat — to 
není nutné, nezam ěstnaní mají i u nás 
dosta tečnou pub lic itu .

(Poznám ka — teď  právě m luví v te- 
le v ic i Z deněk M lynář, p o lito lo g  
z Innsbrucku!)

Prostě, p o tře b u je m e  s ta tis tic k á  
fakta, ta především, i když m ohou být 
osobně kom entována. A le hlavně fak
ta, která by přesvědčila lid i o tom, 
že socia lism us je  prázdný pojem. 
Podle mého bychom  měli začít bu
dovat vyspě lou kap ita lis tickou  spo
lečnost. Ovšem takováto fo rm ulace 
není bez podkladů možná, a dnes je 
vlastně nemožná, všichni ch tě jí za
chovat socia lism us. Č ty řice t let do 
nás v tlouka li, že socia lism us je jed iný  
m ožný systém, takže tom u věří 80 % 
lidí. Věří — to  je to správné slovo, 
ovšem víra v tom to  oh ledu je napros
to  zavádějící. Budem e m uset všechno 
probírat, co použít, co ne.

Když jsem hrával šachy, což mě 
přesta lo bavit jako  m noho jiných  
věcí, věděl jsem z knih pana Pach- 
mana, že je špatné, když naše stra te
gie vede k bezhlavém u bílení. Otok se 
musí vést tak, aby neustálý tlak nutil 
soupeře k chybám , ale ponechávat 
mu dojem , že ještě může ustoupit. 
Krásně se to  mluví, ale to  je praxe.

A tak, pokud můžete ze Západu 
č ím ko liv  přispět, bude to pro dobro  
věci. Pořád považuji za výborné stati

F ilosofie  pro dom ácnost S. Reiniše, 
které jste vydali.

Ještě m aličkost: všechno, co  se dě
je, děje se pod heslem nenásilí a to 
lerance. M ilión  osm set tis íc straníků 
je  síla vycepovaných, d isc ip linova 
ných členů. Většina z n ich opět po 
sílá reso luce na podporu  prvního 
tajem níka, i když to po n ich n ikdo 
nechce. Když už to začalo, ve středu 
(pět dní po 17. lis topadu) vezli p lzeň
ští kom unis té  prvním u ta jem níku Ja
kešovi u jiš těn í o podpoře, a dárky!
I když je jasné, že to byla aparátn ická 
akce, je to děs. Takže je nu tné mít 
program , k te rý  dokáže přitáhnout.

N epochybu ji, že censura pokraču
je, a p íš i-li p ro  Západ, píši pro "ne
p říte le ” . Ale snad už k n ičem u z je jich  
strany nedojde, a když, tak bych už
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Stanislav Reiniš

A bude tip!
Napsal jsem  článek pro časopis Zá

pad, který jsem nazval "Jak m izerná 
musí být m izérie?". M ateriál na něj 
jsem sháněl v červnu, odevzdal jsem 
je j v červenci, do tisku  byl p řija t v s rp 
nu, a vyšel v říjnu. V č lánku jsem na 
základě ve likosti zahran ičn ího d luhu 
odhadl, že po Polsku a M aďarsku bu
de následovat v po litic kých  přem ě
nách východn í Něm ecko a po něm 
Bulharsko.

Když jsem článek psal, bylo  vý
chodní Něm ecko m rtvo lně klidné. 
Něm ečtí d is identi na přednáškovém  
tu rné  po Kanadě a Am erice v té době 
říkali, že u n ich ke změně hned tak 
nedojde. Když se článek sázel, zača
lo v Něm ecku vřít. Když se Západ ro 
zesílal, ob jev ily  se první zprávy o B u l
harsku. H isto rie  byla rych le jš í než sá
zecí s tro j, a já teď  vypadám  jako  p ro 
rok, který p ro roku je  něco, co  se už 
stalo. Naštěstí jsem stač il v ko rek
tu ře  o n o h o  č lá nku  zm ěn it větu 
"... a v Polsku je S o lidarita  ve vládě." 
J inak bych vypadal jako naprostý 
kojzar.

Pak jsem napsal další článek.
0  tom , že po Bulharsku je na řadě 
Československo, a že to bude co ne
vidět. Tento článek jsem, přísahám 
Bohu, dopsal 5. lis topadu a hned 
jsem je j odeslal s tím , aby vyšel v úno
rovém Západu. Čas však trhá op o 
nou, a svět se mění ze dne na den. 
Zap lať Bůh za to. P roroctví se plní 
moc brzy, ale to je v pořádku. Č lánek 
jsem odvola l, už nedával smysl.

Dě jiny ten tokrá t fun gu jí jako na 
drátku.

Jednoho dne jsem byl na přednáš
ce východoněm eckého velvyslance 
v Kanadě Birche, k terý se dušoval, že 
berlínská zeď zůstane, dokud nebude 
mít východní Něm ecko sm ěnite lnou 
měnu. Posmívali jsm e se mu, ale on 
se nedal zviklat. Také se div il, proč 
vlastně ti lidé utíkají, vždyťs i m ohou
1 auto koup it, byt mají, pračku, ledn ič 
ku... Další den jsem  se díval na te lev i
zi, jak  Berlíňané lezou na zeď a pijí 
šampaňské. Pan velvyslanec si třep il 
ústa zbytečně.

Je podivuhodné, že zm ěny ve vý
chodní Evropě probíha ly  jakoby pod
le předem určeného a předvítate lné- 
ho pořádku. Podle počtu pravděpo
dobnosti máme p robab ilitu  pouze 
p = 0.0083, že to to  pořadí by lo  náhod
né. Krom ě toho  zm ěny probíha ly tak, 
že nejdřív byla dem onstrace, na které 
ještě řád ila po lic ie . Ani jeden člověk 
v žádné zemi nebyl zabit, nikde. Pak 
najednou po lic ie  zmizela, a v u licích 
byly statisíce lidí, kterých se už n ikdo 
nedotkl. V krátké době padla vláda, 
po litbyro , starý osvědčený vůdce. B r
zy poté přišla na řadu další země.

Dem onstrace v u lic ích byly spon

tánní, o tom  není pochyb. S tačilo  
jen dát malý pokyn, jen trošku uvo l
n it po lice jn í dozor, a sešly se sta
tisíce. Jenže uvo lnění po lice jn ího  
dozoru jen zčásti záviselo na tlaku 
prostých lidí. Ještě velice nedávno 
odolávaly režim y pou ličn ím  dem on
stracím  bez sebem enších potíží.

Tabu lka zahran ičn ího dluhu evrop
ských soc ia lis tických  zemí, kterou 
vydala Hospodářská kom ise OSN pro 
Evropu, odráží tři věci: Předně, jak 
špatné je hospodářství země, za d ru 
hé, jakém u tlaku je vydána vláda, 
dlužící peníze, se strany věřite lů , a za 
třetí, jak rozpadlé hospodářství zatě
žuje pokladnu SSSR, který musí na 
ty to  země doplácet.

P ředpověď postupného rozpadu, 
založenou na do larovém  d luhu, po 
tv rd ilo  nakonec i Rudé právo. V úvod
níku z 30. srpna t. r. (s příznačným  
názvem "C estou zadlužování nepů
jdem e” ) se píše:

"... známe, jaké negativní zkuše
nosti mají s vysokým  zadlužením  ně
kteří naši sousedé, i když je třeba v i
dět, že s pů jčeným i do la ry  ne vždy 
dobře ho spo da řili.”

Pak se Rudé právo ho ledbalo: 
“ Československo však cestou zvyšo
vání zahran ičn ího d luhu nepůjde. 
Naše hrubá zadluženost, která se po
někud zvýšila, č in ila  koncem  loňské
ho roku 6,7 m ilia rdy  dolarů, což nás 
stále řadí mezi nejm éně zadlužené 
soc ia lis tické  zem ě.”

H odnota zahran ičn ího d luhu a jeho 
vzestup jsou nepochybně upraveny 
pro něžné a c itlivé  m ysli českoslo
venských občanů, a jsou p ro to  ve 
skutečnosti u rč itě  vyšší. To se vbrz
ku dovíme.

Nešlo však jen o zahran iční zad lu 
ženost, nýbrž především  o vn itřn í 
ekonom ickou  po litiku . Rudé právo
o tom  řeklo v onom  úvodníku: 

"O dda lovat využití... řady dalších 
reserv a příliš  pom alu uskutečňovat 
zm ěny v přerozdělování zdro jů  z mé
ně e fektivních do efektivně jších o d 
větví a oborů  ve svých důsledcích 
znamená žít na úkor budoucnosti. 
Odložená obnova zastaralého výrob 
ního zařízení, bytového fondu, do 
pravní sítě, ale i od ložená m odern iza
ce a výstavba spo jových sítí, nasazení 
prostředků in fo rm a tiky  a narůstající 
nároky na řešení s ituace v životním  
prostředí, představují význam ný stu
peň vn itřn ího  “zadlužení" naší ekono
m iky. Každým dnem otá lení roste a 
jeho splátka by m ohla v budoucnosti 
vážně oh roz it ž ivotní úroveň obyva
telstva, přine jm enším  ste jně jako za
d lužení zahran ičn í.”

Soudruzi tedy věděli, že nezáleží 
jenom  na úvěrech ze zahraničí, aby se 
jim  socia lism us sesul. Záleží i na za
pojení do evropského trhu  a na tom, 
co československý prům ysl bude 
m oci v b u d o u c n o s ti nab ídnou t.
V tom to  oh ledu byla je jich  perspekti
va neobyčejně bledá. Soudruzi vědě
li, že nemají šanci.

Jak říká uvedený úvodník Rudého 
práva, “ S vývojem  devizového hospo
dářství v osm é pě tile tce  nem ůžem e 
být spokojen i. Dynam ika růstu vý
vozu a devizových příjm ů ve vo lných 
m ěnách je  nižší, než se počíta lo  v p lá 
nu, zásadně se nemění ani e fektiv 
nost zahran iční směny. Podniková 
sféra a resorty však mají snahu zad lu
ženost dále zvyšovat. Z roku na rok 
rostou je jich  požadavky na dovoz, ale 
přitom  pro jevu jí bezstarostnost, po 
kud se týká pov innosti d luh ysp lá ce t.”

Rudé právo se tehdy ještě ho led
balo:

“ Nepřipustím e, aby se naše zad lu
ženost stala ekonom ickou , či do kon
ce po liticko u  zátěží s da lekosáh lým i 
důsledky v hospodářském  rozvoji 
a ž ivotní ú rovn i.”

Takto uvažovali, dokud  byl klid, d o 
kud měli čas vše zm ěnit. Co  to  bylo 
platné. Jestli se českoslovenští ko
m unisté ch tě li ještě v této generaci 
udržet u m oci, m useli by bývali m o
dernizovat prům ysl. K tom u po třebo 
vali investice, m ateriá lové zdroje, 
dobré manažery, m otivované pra
covníky a trhy  pro nové výrobky. Nic 
z toho  nem ěli ani m ít nem ohli. Je jich 
situace byla beznadějná.

Oni k lid  v Č eskoslovensku přece
n ili. Vycházeli z toho, že jsou na tom  
sice m izerně ekonom icky, ale pořád 
ještě lépe než kdoko li jin ý  v oko lí, že 
v zemi je  klid, že Češi ten k lid  chtě jí 
a chtě jí v něm přežívat. I my tady jsm e 
podobné názory slyšeli. Velice se 
mi však p říč ily  poznám ky Čechů i Ne- 
čechů, že naši lidé jsou bázliví, že se 
snadno podřídí, že mají režim rádi.

Přítel z Československa mi napsal, 
dopis má razítko 21. lis topadu 1989:

“ 1. Není to zbabělost, ale opa tr
nost;

2. po litika  je svinstvo, není z čeho 
si vybrat;

3. p roč m ěnit to, co  do dneška fun 
govalo. Nezapom eň, že na tom p ro fi
tu je veliká část obyvatelstva — tak 
či onak;

4. p rak ticky  n ikdo  nic jiného už ne
pam atuje než to, co je a tud íž n ikdo si 
neumí nic jiného  ani představit;

5. propaganda působí na většinu 
obyvatel tak, že si představují, že si 
vládnou sami a všude kolem jsou 
sam i fašisti;

6. dík ku ltu rn í po litice  jsm e národ 
bez m inu losti, bez vzorů, bez ku ltu ry
— neboť v tom  máme jeden velký 
vzor. Bohužel, je  asi 100 roků za ná
mi, ale už jsm e je j tém ěř dohnali;

7. pokud se někdo ozve, je  pod v li
vem nám nepřátelské propagandy a 
jako s nepřítelem  je  s ním také zachá
zeno, tj. dosti nevlídně;

8. pak přijm em e resoluce, které ho 
odsoudí, píší všichni, učitelé, řed i
telé, baráčníci, zahradníci, zedníci, 
horníci, jsou toho plné noviny;

9. v Polsku a NDR se lidé setkávají 
v kostelích, kde se m ohou dom luvit. 
My do kostelů nechodíme;

10. tím  pádem se ani neznáme, ne



máme m ožnost na žádném  fó ru  říct 
své názory, své bo lesti, přání. Takže 
co? Nem ám e hlas, to  je to , co  nás pálí, 
ne Litva nebo M oldávie, ani počítání 
lebek."

M noho p ro roků  se však již  v m inu 
losti zm ý lilo , od lišky  ryšavé císaře 
Z ikm unda přes habsburské m ocnáře 
k H itle rov i a nakonec i k Brežněvovi. 
N ikdo  v Evropě pa tnáctého sto le tí 
nečekal, že největší křižácké výpravy 
všech dob skončí v bažinách jižn ích  
Čech. Brežněv zajisté také neočeká
val, že nejvétší soustředění vojenské 
tech n iky  od dob druhé světové války 
se setká s odvahou, vynalézavostí 
a spontánně je dno tným  postupem  
našich lid í a že nakonec skončí svě
tovou ostudou . V každém z nás je, jak 
s ob lib o u  říkáme, kus Švejka. V kaž
dém z nás je  však i kus Božího bo jov
níka, husity, k te rý  ví, že občas je tře 
ba bo jovat beznadě jný boj p ro ti s il
nějším u, a že ten to  bo j se dá i vyhrát.

17. lis topadu si ještě  m ladíci v bí
lých přilbách  nedávali pozor. Za zády 
jim  stála Moc, které on i věřili. D ru 
hého dne se však M oc začala ohlížet, 
kdo jí s to jí za zády, kdo je  ochoten 
proh lás it, že i on má osud socia lism u 
v Československu na srdci.

M oc z jis tila , že jí za zády nestojí 
nikdo.

G orbačov, k te rý  potřebu je, aby 
nem usel už n ikoho  z m izících sovět
ských zdro jů  podporova t, celkem  jas
ně uvážil, že v Československu, ob k lí
čeném  Něm eckem , Polskem a Ma
ďarskem , nemá systém reá lného so
c ia lism u m ožnost přežití.

B ratrské strany m ají co děla t sam y 
se sebou.

G orbačov se snad na začátku své 
snahy zach rán it SSSR jako světovou 
ve lm oc dom níval, že když vym ění pár 
sen iln ích  funkc ioná řů , systém  najde 
cestu k nápravě. Nestalo se tak. Sys
tém  si po m noho let vybíra l fu n k c io 
náře s pa třičným i v lastnostm i, ne na
opak. Systém je má všude, od p o litb y 
ra k ta jem níkovi M ístního národního 
výboru. I v naší zemi jsou všude. Čím 
nižší IQ, tím  větší m oc. A to  se jim , 
m im o jiné, v Československu vym sti
lo.

Je jich  naděje tkvěla v tom , že bude 
m ožné uvést ekonom ii na p řija te lnou  
úroveň bez revo luční zm ěny, v ex is tu 
jíc ích  s truktu rách . Pak by je  (snad) 
bra trské strany i západ necha ly na 
poko ji. Tato naděje byla na první po
hled nesmyslná.

S nízkým  IQ ekonom ii neuřídíš, So
větům v je jich  ne lehké s ituaci neu- 
lehčíš, n ikdo za tebe n ic riskovat ne
bude. V současném  systém u je příliš  
m noho brzd, sám sebe zlepšit nem ů
že. To musel vědět i G orbačov.

Jedenáct dní dem onstrací v Praze 
tedy p řiš lo  v době, kdy strana nemě
la n ikoho  na světě širém, kdo by se 
jí zastal. Bush, Kohl, M itterand, M ar
garet Thatcherová nepřipadali v úva
hu n ikdy. G orbačov nemůže, nechce, 
je sám v koncích, už nejsou u n ich

k dostání ani je h ly  ani s irky. Takže 
zbyl už jen ten Čeaušescu. A to  by lo  
málo. Takže doš lo  k tom u, k čem u d o 
jít m uselo. Na základě těch to  úvah je 
jasné, že cesta zpět p ro  ně neexistuje.

Pokoušejí se o obrat, vyhrožují, 
zkoušejí tr ik y  na lid i, ale ty  mají jen 
nepa trný odk ladný  účinek.

V té to  s ituaci, p o lit ic k y  jednoznač
ně vyhraněné, sam ozřejm ě uvažuje
me o tom , co m y v ex ilu . S pontánně 
vzn ika jí skup iny, p řip ravu jíc í pom oc 
rodícím u se dem okra tickém u Č esko
slovensku.

Naše vlast bude po třebovat o rg an i
zá to ry , o b c h o d n ík y , po d n ika te le , 
zvyklé vést nezávislý prům ysl, p raco
vité lid i s nápady a rozhledem , o d b o r
níky, k teří znají svoje řem eslo. Těch 
je v zahran ičí m noho, osvědčili se tu, 
za lož ili a vedou po dn iky  a továrny. 
Měli bychom  pro to  už dnes uvažovat, 
jak to  udělat. Není m ožné n ikoho  nu
tit, aby se vracel do  Československa 
natrva lo  p ro ti své vůli.

Naše vlast bude potřebovat také in 
vestice. E xis tu jíc í prům ysl je zasta
ralý, s tro je  mají spíše h is to rickou  
cenu, s truk tu ra  prům yslu je nevhod
ná. Často bude použite lná  už jen 
budova. Bude nutné zakládat m oder
ní menší po dn iky  na šp ičkové úrovni. 
A ty  budou stát hodně peněz. Měli by
chom  pro to  už dnes uvažovat o z řizo 
vání akc iových spo lečností pro in 
vestice v Československu.

Naše vlast bude po třebovat i velké 
m nožství šp ičkových odborn íků , a je 
jich  výchova na zahran ičních u č iliš 
tích a un iverzitách bude vyžadovat 
naši pom oc při získávání stipend ií, 
míst, podpory  zemí, ve kterých ži
jeme.

A nakonec, občanské a po litické  
skup iny, vzn ika jící v Českosloven
sku, budou  p o tře b o va t f in a n č n í 
i ideo log ickou  podporu.

Občas slyším  argum ent, že naši li
dé už neumí dělat, že jsou zvyklí v p ra
covní době jen sedět a pít pivo. Za jis
té; ale v prostředí, kde dostanou pod
nět, aby pracovali, pracovat budou. 
Když přicházejí sem do exilu , pracují 
a snaží se jako kdoko li jiný . To je 
otázka motivace.

Doufám , že se v novém dem okra
tickém  Č eskos lo ven sku  ne up la tn í 
sny některých teo re tiků  o T ře tí cestě, 
tzv. dem okra tickém  soc ia lism u apod. 
Ty by jen zdržovaly.

V novém systém u se snad up la tn í i 
dosavadní vedoucí soudruzi. Oni 
um í kupř. výborně líbat osoby téhož 
pohlaví na veře jnosti. Snad by se ta
to kva lifikace dala nějak využít. M ohli 
by třeba vykonávat dozor ve veře j
ných lázních.

Tento č lánek jsem  dopsal dne
8. p ros ince 1989.

□

Pozdrav do 
Československa
. . .S velkou pozorností, obdivem  a 
nadšením pozorovali Češi a S lováci 
v Kanadě letošní lis topadové události 
v Československu, v k terých je dn o 
značně vy jád řili a vyjadřu jí podporu  
O bčanském u fó ru  za vedení Václava 
Havla, které vystupu je  důrazně, ale 
zároveň civilizovaně.

Na s ituaci jsm e reagovali te leg ra 
m y ka n a d s k é m u  m in is te rs k é m u  
předsedovi Brianu M ulroneym u, kte
rý byl v té době v Sovětském svazu, se 
žádostí o apelaci u M ichaila  G orba- 
čova, aby Sovětský svaz se d is tanco 
val od invaze svých vojsk do Česko
slovenska v roce 1968 a zároveň, aby 
sovětská vojska byla odvolána z čes
koslovenského území.

V Kanadě uspořádalo Č eskoslo
venské sdružen i řadu dem onstrací 
zejm éna v O ttaw ě před čs. velvysla
nectvím , v M ontrea lu  před čs. konzu
látem a něko lik rá te  v největším  ka
nadském  městě v T oron tě  za účasti 
kanadských p o litiků  a předních Ka
naďanů čs. původu, jako jsou např. 
m in is tr O ta Jelínek, p rům ysln ík T o
máš Baťa a spisovatel Josef Škvorec- 
ký.

Jsm e si vědom i toho, že veškerým 
Vaším úsilím  i naší pom ocí v tom to  ú- 
silí jsou svobodné volby, kde čs. lid si 
zvolí svobodně své zástupce v parla
mentu a v nové vládě.

I když Československé sdružení 
nepre feru je  žádnou po liticko u  stranu 
v Kanadě a ani tak nebude postupo
vat v budoucím  Československu, jis tě  
není Vám ani nám lhostejné, koho si 
jako jedno tlivc i budem e vo lit. My, 
kteří jsm e z různých důvodů byli vy
hnáni ze své rodné vlasti chcem e svo
bodně vo lit ať již  při přílež itosti ná
vštěvy Československa nebo p ro
středn ictvím  čs. d ip lom atických  úřa
dů v zahraničí, které doufám e brzy 
budou vym ěněny dem okra tickým i 
představite li čs. lidu a vlády. A chce
me m ít také jasné a lte rnativy, ať soc i
a lis tické  nebo nesocia lis tické  p o lit ic 
ké orientace, kterou po zkušenostech 
v zahran ičí v podstatné míře pre fe ru
jeme.

Předpokládám e, že se v předvo leb
ním období oživí po lit ic ký  život stran, 
které v předcházejících letech hrá ly 
ro li lou tkových stran, k teré ale mají 
bohatou trad ic i, na které m ohou sta
vět za pom oci, jak doufám e, nových 
dynam ických vůdců, kteří se vrátí k 
původním  názvům a idejím  těch to  
stran a kteří vypracu jí a traktivn í vo le
bní program y.

Dobře víme, že si uvědom ujete, že 
nové situace budou ch tít využít i o - 
portunisté , kteří budou přijíždě t na 
bílých koních z c iz iny  ochotn i zaklá
dat všem ožné strany, nebo z řad těch, 
kteří v Československu budou převlé



__________ Zajímavosti ze světa
Ota Ulč

Singapur — model pokroku 
s konfuciánskou tváří

kat kabáty a ubezpečovat o své u p ří
m nosti. Vy i my však víme, že se m usí
me z to tožn it především  s těm i, kteří 
se n ikdy  nezkom prom itova li a kteří 
by li aktivn í i v době, kdy se to nejen 
nevyplácelo, ale bylo  projevem  osob
ní odvahy.

Lze také očekávat, že tak tiko u  ko
m un is tické  strany bude o b rod it se 
pom ocí rehab ilitovaných kom unistů  
roku 68, kteří opět budou pod tou to  
rudou či narůžovělou ná lepkou o- 
cho tn i nabídnou t své služby. Pevně 
věříme, že čs. národ to to  nebezpečí 
rozezná a odm ítne ten to  krok zpět do 
m inulosti.

Československé sdružení v Kanadě 
ještě před lis topadovým i událostm i a 
v očekávání budoucích  zm ěn v Čes
koslovensku za lož ilo  z in ic ia tivy  naší 
odbočky  ve Vancouveru, D em okra ti
cký sbor pom oci, k te rý  bude aktiv izo 
ván po svobodných volbách v Č esko
slovensku, kdy my všichni ž ijíc í v za
hraničí budem e respektovat vládu, 
kterou si spo lečně zvolíme.

Účelem D em okratického sboru po 
m oci je nabídnou t úč innou  pom oc při 
obnově Československa za účasti od 
borníků v různých oborech, z řad Če
chů a Slováků, k teří za nnhu svého 
pobytu v c iz ině  získali řadu zkušeno
stí a navázali kon takty  v rozm anitých  
oborech lidské č innosti. Tato pom oc 
ve spo luprác i s vládam i je jich  zemí 
může mít form u krá tkodobých  či 
d louhodobých  návštěv, organ izování 
sem inářů, přednášek, instruktáží, ja 
zykových kurzů, vým ěn studentů a 
pro fesorů vysokých škol, ku ltu rn ích  
výměn atd. V ekonom ické ob lasti se 
dom nívám e, že m ůžeme za in tereso
vat zahran iční firm y  na podn ikán í v 
Československu, do jednáním  výhod
ných pů jček, zaváděním nové tech 
no log ie , pořádáním  m anažerských 
kursu atd.

V přípravném  období D em okra tic 
ký sbor pom oci již  shrom ážd il stovky 
přís libů  odborn íků , kteří jsou ocho tn i 
se v tom to  program u angažovat. Rov
něž tak jsm e in fo rm ova li kanadské 
m in isterstvo zahran ičí o našem úm y
slu, kte rý byl p řija t velm i příznivě, již  
také pro to , že kanadský m in isterský 
předseda zdůraznil, že hlavní ro li v 
pom oci obnovení ekonom ie výcho
doevropských zemí by měli hrát pře
devším Kanaďané východoevropské
ho původu, kteří nejlépe znají jazyk, 
ku ltu ru , trad ice  a zvyklosti té které vý
chodoevropské země.

Věříme, že i budoucí českosloven
ská, dem okra ticky zvolená vláda u v i
tá naše podněty, které by m oh ly  být 
konkré tn í pom ocí na ce«tě za obno
vení p rosperu jíc ího Československa, 
které po značném  opoždění se opět 
stane součástí spo lečenství dem o
kra tických  zemí.

V závěru bych Vám jm énem  Česko
slovenského sdružení v Kanadě chtěl 
pogra tu lovat, ať již  s tudentům , in te li
genci, dě ln íkům  a ro lníkům , k Vaše
mu odhodlání, kterým  jste všichni vy-

Na jedné z početných konferencí, 
kde se míní m oudře dum at o krocích 
vpřed, m ůj soused se otázal vědce ze 
Sovětského svazu, zda u n ich doma, 
v zemi značně neduživého soc ia lis 
mu, již  nezauvažovali o ap likaci s in 
gapurského vzoru: jed iná  to končina 
kdekoliv v trop ickém  pásmu, která se 
přím o exem plárně zm odernizovala. 
Za jednu  generaci z nebohatého 
ostrůvků se stala hospodářská moc, 
ba i velmoc.

"N ejsm e v trop ickém  pásm u,” So
vět odvětil, odm lče l se a pak ještě do
dal: “ A rovněž naše lid i mají jinou  
ná turu .”

Co to je: 42 km x 23 km (č ili vzdále
nost Plzeň — K la tovy x Plzeň — Ro
kycany), celkem  570 km 2, na sever 
kousek od rovníku. K tom u patří ně
ko lik  tuc tů  ostrůvečků. H lavní ostrov 
získává na rozsahu — tzv. reclam a- 
tion  o f land, přívoz zem iny ke břehu, 
zasypávání m oře pokud m ožno, tvo r
ba nových nem ovitostí m noham ilio 
nových hodnot.

Z národů jsou značně různých — 
v porovnání vztah Čechů a Slováků, 
Maďarů a C ikánů, jaký  to  žabom yší 
problém ek! S ingapurské obyvate l
stvo celkem  2,5 m ilionu, vypadá tak 
to: Č íňané — 76 %; M alajci — 15 %; 
Indové — 6 %; zbytek běloši a všelijací 
jinačí.

Č tyři o fic iá ln í řeči: čínština (pro
sazuje se je jí m andarinská verze), 
ang lič tina , m alajština a jazyk tam il
ský (z jižn í Indie).

Č tyři h lavní náboženství: buddh is
mus, islám, h induism us a křesťanství.

K získání základního do jm u o fys ic 
kých dim enzích se vyjede na M ount 
Faber, nejvyšší horu, m írný to kope
ček. O dtud lze doh lédnou t k vodám, 
ke kdysi nebezpečné exotice, kde p i
ráti přes palubu odhazovali své oběti, 
kde se lační žra loci p řib ližova li ke 
břehům . Nyní již  to  ani ono, ač obé

já d řili jednotu  celého čs. lidu na cestě 
k opětné dem okracii. Můžu Vás ubez
pečit, že Kanaďané českého a s loven
ského původu jsou na Vaší straně a že 
s námi můžete počítat. Jsme z jedné 
země bez ohledu, kde nyní kdo z nás 
žije. Myslete i Vy na nás, jako  m y m y
slíme na Vás.

S pozdravy za Československé 
sdružení v Kanadě

M iloš Šuchm a, předseda□

řádí v oko ln ích , nepříliš  vzdálených 
vodách.

Tuto  někdejší výspu britského  im 
peria lism u jsem  pro lézal před dvaceti 
lety. Tehdy to  byla ještě dost neváb
ná, dost i páchnoucí končina, s p les
nivým i baráky na spadnutí, s řekou 
sice fo togen ickou , ale zasviněnou, 
e ko lo g ický  to jedova tý  zabiják. Po 
soum raku před ob chody u léhali In
dové v tu rbanech  a podvlékačkách 
jaegrovkách, někteří do la jn tuchu  
zcela zabalení, jako m rtvo ly. N iko liv  
náhodní vagabundi, ale strážci ma
je tků . V Bugis S treet se po pů lnoc i vy
ro jili transvestité, muži převlečení za 
krásné ženy. N e jznam enitě jší pseu- 
dopěkn ice  se pohybova ly(i) v do p ro 
vodu svých tě lesných strážců a všude 
tam kolem  převládala příjem ně nefor
mální atm osféra. V u lic i Ságo Lane 
jsem si tehdy s vše lijakým i poc ity  
okouk l Dům sm rti — místo, kam staří 
a cho ří p řijdo u  um řít. Že prý raději 
stráví zbytek svých dnů s těm i, které 
postih l týž osud — a rovněž se tak 
ušetří nepohod lí vlastní, na truch len í 
se přip ravu jíc í rodina.

Čínští m ed ic inm an i tehdy nabízeli 
zázračnosti se zaručeným  účinkem  
léčby, od im potence (jem ně nařezané 
šup inky z rohu nosorožce, substance 
vskutku dražší zlata) po dým ějový 
mor. T yg ří kůstky, rozdrcené perly, 
výtažky z hadů a netopýrů, zkrátka 
m ateriál v našich bělošských lékár
nách zpravid la  k nenalezení.

O strovní repub lika  měla své e tn ic 
ké č tvrti — čínskou, m alajskou, in d ic 
kou, arabskou. Dokonce se tam dal 
nalézt vánek zašlých ko lon iá ln ích  
časů. Mezi v ládním i budovam i v neo- 
k lasickém  sty lu , u radnice, soudu 
a d ivad la panovnice V iktorie  se zele
nal park britského oddechu a kultu ry. 
Zde S ingapore C ricket Club, bě lost
ně odění páni, věnující se oné nepo
chop ite lné  vášni.

Četné nápisy BATA bolestivě p ři
pom ínaly někdejší, perm anentně již  
zašlou dobu československé podn i
kate lské zdatnosti, našeho m alého 
ekonom ického im peria lism u.

Proč se tam kdy začalo říkat S IN- 
GAPURA — Město Ivů, cožpak tam 
vládci zvířecí říše kdy pobývali?

Prý proto, že se tam jednou vyskytl 
zatou laný tyg r a krátkozraký dom o
rodec se při iden tifikac i spletl.

V kterou roční dobu sem přije t: ono 
to je vlastně jedno. Tady čtvero roč 
ních období splyne v jednu trvale hor
kou, v lhkou, s lizkou sezónu.



INTERIÉRY V POHOSTINSTVÍ

Chybí h is to rické  pam átky, není si 
co  pam atovat. S tarší čtvrtě  se nem i
losrdně radýru jí. S ingapur rovněž ne
má pláže k po lehávání a smažení. Na 
rozdíl od třeba takového H ongkongu, 
rovněž tu není d ram atická scenérie, 
příkré kopce, pastva pro oči. S inga
pur je p lacatý.

Ne-li ta to  pastva pro oči, co tedy 
past p ro  zákazníky?

Ano, m nozí tam  pídí nakupovat 
a lebedit si v luxusu v tro p ic k ý c h  pod
m ínkách. Je tu zkrá tka  příjem ně, m o
derně, un iká tně. Zpravid la  tu naku
pují i zno rm alizovaní našinci, z A us
trá lie  na g lobá ln í pou ti k rodné líše.

Nás — tedy mě a ženu P riscilu — 
m otivovalo něco jinačího . Jednak se 
tam po tkat s naším dospívajícím  po
tom kem , který nám od je l k p ro tino ž 
cům , autobusem  se přebe lha l přes 
ce lou A ustrá lii, poněvadž se zakou
kal do krásné dcery abonenta Z Á 
PADU  (i takovéto kom p likace dovede 
způsob it náš vyn ika jíc í dvoum ěsíč- 
nik). A jednak si na vlastní oči ověřit 
zm ěny, ony zázraky, jak že to by lo  sa- 
k ram e n te  m ožné, aby z n ičeh o  
vzrostlo  něco tak velikánského, že 
dneska S ingapur vyváží do vzdálené 
Evropy víc prům yslových výrobků 
než všechny země vědeckého soc ia
lism u dohrom ady.

Na singapurské letiště Changi do 
sedají le tadla 49 spo lečností světa, 
dokonce  i československé ae ro lin ie  
O. K. Jedenáct m iliónů  pasažérů roč- 

i ně; během provozu, což je skorém
stále, každou m inutu  někdo přistane 
či od le tí. M ezinárodní experti ho d 
notí to to  le tiště  jako to  nejlepší, ne j

atraktivnější kdekoliv . Květiny, pa l
my, um ělé vodopády, prosto r, ob ra 
zy, re liefy, estetika. — Ano, to  vše 
tam bylo  a vůbec nic jsm e z toh o  neo- 
ceníli.

P řistáli jsm e s m nohahod inovým  
zpožděním , značně po pů lnoc i. Vy
p ln ili jsm e Im m ig ra tion  Card, na ní 
přečetli varování červeně, velká pís
mena: W ARNING — DEATH FOR  
DRUG TRAFFICKERS UNDER SIN- 
GAPORE LAW. Sm rt oběšením  nám 
nehrozila , d rogy  jsm e nevezli, nevez
li jsm e to tiž  vůbec nic. Pás přivážel 
a do kolečka zas odvážel stovky k u f
rů, všichni, naprosto  všichni pasažé
ři si něco vyzvedli a odešli — až tedy 
na nás dva. Někde doš lo  k zádrhelu, 
sorry, to  že se někdy stává. Ano, stá
vá, ten to  tzv. negative M idas touch, 
k lika  na ruby.

V tak po k roč ilou  hod inu na ne j
lepším  le tiš ti světa ne fu n g o va lo  
okénko, kde si zaříd it byd lo , takže 
jsm e naletě li šejdíři, který nás odvezl 
do nepěkného, ale za to  nehorázně 
předraženého hotelu . To nám to  tedy 
pěkně začíná.

Teď se restauru je do původní ko lo 
niá ln í podoby — personál bude oděn 
do un ifo rem  z let dvacátých a na hos
ty  bude na le tišti čekat Rolls Royce či 
Bentley z téže doby.

O fic iá lně  se hříchy příliš  netrpí. 
Co když se ale přiva lí tis íce hladových 
nám ořníků? S ingapur se ovšem ne
může rovnat Bangkoku — žádné mís
to se nemůže rovnat — ale i zde už je 
k mání strip-tease, dom y masáže 
a tančírny, kde si lze prona jím at pa rt
nerky k pohybu na parketu a nepo
chybné i na pelesti. Při původním  
hledáni byd la  jsm e uvažovali o ho te 
lu Royale. Za týden se pak dočtem e 
v novinách, že právě tam došlo 
k úspěšném u po lice jn ím u zátahu. Po
chyta li d ružstvo pros titu tek  im p o rto 
vaných z jižn ího  Thajska, jakož i p ří
s lušníky m ístních ta jných  a zejména 
k r im in á ln íc h  sp o le čn o s tí (sec re t 
societies). Mezi ně se nepočítá THE 
W ORLD RED SW ASTIKA SOCIETY
— Světová spo lečnost rudého haken- 
krajce. To je so lidn í organizace, po 
čestný spolek, je jich  firm u  jsm e v Asii 
v iděli na ne jednom  místě.

Co já sem, blbec, vlastně lezu? Lis- 
tu ju  v te le fonn ím  seznam u v náladě 
na to lik  temné, že mě ani nerozradost- 
nil ob jev m ajitele, dvou m ajite lů  jm é
na Singh (č ili Lev), příjm ením  Kunda.

Ráno ale přece jen m oudře jší a har- 
m on ičtě jší večera, respektive popů l- 
noci. Přestěhovali jsm e se pod s tře 
chu jedněch z m ých početných vyže
něných příbuzných, kteří dě la li tém ěř 
věrohodný dojem , že jim  skutečně 
nejsme na obtíž.

Nedovedl jsem se orien tovat za tmy, 
nedovedl jsem ani za světla. Všecko 
je tu jiné  — až na odporné horko, to  se 
tedy nezm ěnilo . Z kapsy jsem vytáhl 
přivezenou mapu a dom orodc i si ji 
pozorně proh líže li: že už něco tak an- 
tikvárn ího  d louho  neviděli. Snažili se 
vyznat v již  neexistu jících u lic ích . Kde 
že je  na mapě letiště, kam přivezli nás, 
ale n iko liv  ku fry?  N ikde není — poslé
ze vzn ik lo  tam, kde šp loucháva ly 
m ořské vlnky. Zm izel náš někdejší 
hotel, celé u ličn í b loky — jak rom an
tické  na pohled a nepohodlná, nepří
jemné, nezdravé k bydlení. Jeřáby ja 
ko ob rov ité  ž ira fy  trč í k trop ické  o b lo 
ze, velestro je kácí stěny, kypí to  tu

energií, forte lem  budovatelů. Sou
druhu m in is tře  stavebnictví, p řijeď 
te si to  tak okouknou t, jak vypadá 
správné budování.

M oderní až extravagantní počiny 
arch itektů , mezi n im i slavná jména, 
jako na příklad í. M. Pei, čínský Am e
ričan či am erický  Číňan, jehož p ro 
klíná d louhá řada trad ic iona lis tu  za 
onu průh lednou pyram idu, spácha
nou před pařížským  Louvrem.

Hotel ze všech ne jp ros lu le jš í je 
Raffles, po jm enovaný po britském  
im periá ln ím  zakladateli S ingapuru.

Hic, hic, — jak ten se na dá lku leh
kom yslně podceňuje! M inu le to tady 
ještě tak tak šlo, jenže m inule, bloude, 
ti bylo  o tře tinu  věku míň. Čhvílem i 
jsem si na to lik  zoufal, že bych snad 
byl dal přednost i reálném u socia
lism u, pokud by se tam člověk m ohl 
trošku  och lad it.

Po něko lika  tak to  irac ioná ln ích  vte
řinkách jsem  se vzpam atoval a vs tou
pil do prostor, k teré reá lný soc ia lis 
mus naprosto  nepřipom ína ly — to tiž  
kom binace hotelu a obchodn ích  cen
ter, vše pod jednou  střechou. M arina 
S quare, k ilo m e tr  je d n adva cá téh o  
století, tro júhe ln ík  ho telů Pan Paci
fic, M arina M andarín a O rien ta l S in- 
gapore, p ro po jen ých  ko rido ry  s tuc ty  
obchodu. Cestou zeleň, fon tány a la
hodná klim atizace. K doko liv  může 
vejít a setrvat, a n ikde se nepovalo- 
vali vagabundi, jak leckde zvykem. 
Kdepak, p řijde  na kádry: i když neroz
hodu jí vše, rozhodu jí přem nohé.

Dost často jsm e se stavěli v ob
chodním  cen tru  Funan, na čtvrtém  
p o s c h o d í je d n a  p říb u z n á  m ěla  
obchod s květinam i. Funan je krychle 
s obchody na všech čtyřech stranách 
a uprostřed tedy s prázdným , nevyu
žitým  prostorem , zrovna tak jako 
v Praze v budově právnické faku lty, 
kde mi bylo  trpě ti v pravěku s ta lin is 
mu. V S ingapuru zap ln ili prázdný 
prosto r ž id lem i a s to ly  k užitku školní 
mládeže. Zde se v příjem ném  klim atu 
studuje, rýsuje a píše, n ikdo  n ikoho 
nenutí k utrácení. Ano, dobrá  neko
m erční starost o veře jného blaho.

K ufry za pár dní nalezeny. Dodali 
nám je až do dom u, s om luvam i, leč 
bez vysvětlení, kde k zašantročení 
vlastně došlo. Sláva, m ůžeme ze sebe 
stáhnout p ropocený textil.



Velká města mají své p ros lu lé  u lice
— Pátou Avenue, Cham ps Elisée, 
O xfo rd  Street, Kurfu rstendam m , Via 
Veneto, ně jaký ten sovětský prospekt 
s Gumem. N e jproslu le jš í u lic i v S in
gapuru  je  O rchard Road — kolonáda, 
prom enáda, ono naše staročeské 
korzo podél nóbl ho te lů  a obchodů. 
Tak zvaná E m poria — hodně ve likán
ské Bílé labutě. Na té to  u lic i se údaj
ně prodá 80 procen t všeho zboží 
v zemi.

Nahlížím e do výkladů, u vystavo
vaného tovaru zpravid la  není cenov
ka. "Jestliže  se m usíte ptát na cenu, 
tak si toh le  zjevné nem ůžete do vo lit,” 
se přece praví. Občas cena uvedena, 
na přík lad 500 s ingapurských  (č ili 
250 am erických) do la ru  za jednu pán
skou košili. První své auto, Dodge 
1956, jsem  v A m erice koup il za deset 
do laru. To by tedy bylo... raději za- 
nechm e takových fantazií.

U tra tit za kapesník sum u, z níž by 
m ohla žít rok početná rod ina v m no
hých zemích. Nakupovat jsm e viděli 
zejm éna Japonce, tedy ty, kteří prý 
p rohrá li druhou světovou válku a ze 
S ingapuru se m useli po tupně  pako
vat.

Lezli jsm e zejm éna do superm arke
tů za francouzským  zbožím  — chléb 
baguette, sýry, paté, takovéto bur- 
žoazní dekadentní nádhery.

Na výstavním  korze se ke mně p ři- 
chom ýtl nejeden m ladík s touž nabíd
kou: ROLEX, ROLEX? Reagoval jsem 
prstem  k levému zápěstí, že už jeden 
c ife rn ík  mám, obyče jné d ig itá lky , a že 
po prestižní značce neprahnu. Bez
toho  bych byl koup il padělek. Asie je 
zd ro je m , v e lko vý ro b ce m  padě lků  
všeho druhu, od chronom etrů  po 
panto fle  značky G ucci. Na rozdíl od 
H ongkongu či Taiw anu, kde úřady 
vesměs předstíra jí s lepo tu  a h lu 
chotu, v S ingapuru se takové pod- 
vodn ictv í pořádně trestá, však p ro to  
jsou nabízeči tak plaší. První po tres
tání p řijde  až na dva tisíce do larů 
poku ty  a šest měsíců vězení, rec id i
visté to  mají až do pěti tis íc a jednoho 
roku basy.

O bchodn í em poria  na kteréko liv 
singapurské adrese jsou m nohopo- 
schoďová. Branže se nem íchají, svůj 
se drží svého, takže zákazník putuje 
podél m noha obchodů s tým ž zbo
žím. V jednom  em poriu  jsm e nahlédli 
do šesti bohatě zásobených kn ihku 
pectví. Převažovaly ovšem obchody 
s m oderním  tovarem : kom pjů try , 
e lektron ika, hardw are  a software, 
kdyby toh le  jen m ohli v idět ti naši... 
s tandartn í fráze, výkřik  do zbytečná.

Již  první den jsm e postřeh li pod iv
né firem n í nápisy, cosi vskutku k ne
p ře h lé d n u tí :  M A G A Z ÍN E  R IG A , 
O D E S S A , B IA L Y S T O K , N O V O - 
CHERKASK, SAKHA LIN  - jak v azbu- 
ce, tak v latince, s tím to  ang lickým  
hláskováním . Co to má znamenat? 
Leonid Brežněv, dnes zatracovaný

prý b říd il, ale jem u se poved lo usku
tečn it zálusky Petra Velikého p ro n ik 
nout do tep lých  moří. V přístavu jsm e 
tu viděli dvě velikánská plavid la  se 
srpem a kladivem .

Pár m etrů od květinářství naší p ří
buzné byly tři takové krám ky — ma
gazíny. Spěchal jsem seznám it se 
s důkazy o p ron ika jíc ím  sovětském  
im peria lism u. A le  kdepak, tyh le  kšef
ty patří Indům , koum ákům , kteří si 
předem za jis tili svou klien te lu  na 
základě opa trn ického  p rinc ipu  "malé, 
ale naše” . Však ten týž  fíg l jsem již  
postřehl v je jich  m atičce Ind ii. V Kal- 
ku tě jse m  fo tog ra fova l nápis ZLATO  
S TňlB R O  — VÍTÁM E VÁS, vábnička 
pro československé zahran iční pra
covníky. Poté co se zalasuje prvních 
pár zákazníků, slovo dá slovo a
o další přísun bude postaráno.

Totéž tedy v S ingapuru . Počet ná
vštěvníků v těch to  magazínech pa tr
ně převyšoval m nožství uskutečně
ných transakcí. Zpravid la  jsem viděl 
hlavy v turbanech, vrtíc í negativně, 
a bledé bram borové vizáže, šm átrající 
po kapsách, m arně se prosazující 
s čím si papírovým , patrně rublíky.

Poláci mají v S ingapuru rovněž je 
den magazin. Č echoslováci nemají, 
ačko liv  aspoň deset zám ořských lodí 
mají.

Vzrušila nás zpráva v novinách 
( The S tra its Times, 22. června 1989), 
že na O rchard Road, boulevardu lu 
xusu a ho jnosti, po lic ie  lapila py tho- 
na, jeden a půl m etru. Plaz slezl ze 
strom u na onom  nejc iv ilizovanějším  
korzu.

V u lic ích  mě zajím ali především 
LIDI — č ty ři rasy a k tom u všehochuť 
tu ris tických  čum ilů .

Fundam entální dojem  byl tedy ten, 
že obyvate lstvo nad tř ice t roků ja ko 
by neexistovalo. Jakko liv  zkrušen 
tris tn ím  poznatkem , dál se dívám, 
zejm éna po ženských, sam ozřejm ě: 
e legantní čínské šťabaizničky, š tíh 

lost je jich  pasů podtržena širokým  
koženým  řemenem. M in isukně vzadu 
poněkud rozstřižené, m alý rozpa
rek tak um ožňoval, aby se vůbec 
m oh ly  pohybovat. Indky a M alajky se 
tak to  odvážné nestro jí — kdepak, 
naopak! Zabaleny až po paty a rády 
se zdobí zlatém. Přísné m usu lm anky 
dbají, aby jim  zpod pokrývky hlavy 
nebyl vidět ani vlásek. Zpravid la  b le
dé, často i brýlaté, dě la jí dojem  
m oučných červů.

Soustřeďoval jsem  se na zjišťování, 
jak a ko lik  různé rasy spo lu doslova 
vycházejí. Mašírovali tam  spo lu na 
chodn íku  v družném  rozhovoru (ne 
jako na přík lad na Fidži, kde Fidžané 
a Indové si jdou  každý svou cestou), 
sedli spo lu v parku na lavičku nebo ke 
sto lku  k po jedení a popití. O poledni 
se ze soudní budovy vyno řili ju ris té  
a ju ris tky  v trad ičn ích  britských  ro 
bách, větš inou ind ické  tváře.

Doprava p lyne harm on icky, jaký  to 
kontrast třeba s Bangkokem  či M ani
lou, kde stát už de fac to  odum ře l, ne
regulovaní m oto ris té  a chodci si po 
čína jí zcela po svém a výsledkem  je 
beznadějná zácpa.

V S ingapuru ale na červenou do vo
zovky zpravid la  n ikdo nevleze, poně
vadž by rovněž zpravid la  m ohl dostat 
m astnou pokutu . Na střechách dodá
vek jsm e postřeh li jakési m odré ma- 
jáčky. Na otázku, co to  je, se dozví
dáme, že prý  kon tro ln í varování. Když 
řid ič  překročí povolenou rychlost, 
majáček začne b lika t, upozorn it tak 
po lic ii, aby zasáhla. Vizuálně inze
rovat vlastní přestupek, jakýsi tedy 
instrum ent sebeudavač. A p rý  též se- 
betrapič, vydávající v kabině ohavné 
zvuky, aby tak přim ěl kvaltýře ke 
zpom alení.

O dhoď te  na u lic i papírek a neúp lat
ný po lic is ta  vym ěří velikánskou po
kutu. O dhození špačka c igare ty p ř i
jde  na něko lik  set do larů, možná, že 
už sazby zvýšili.

Novým m ravům je učen a cepován 
občan a z někdejší s toky tropů  se
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stal vyb lyš těný výstavní kus. I do 
nedávna sm rdu tá  m rtvá řeka se zno 
vuzrod ila , m rskají se v ní ryb ičky.

* * *

V naprosté většině zemí T ře tího  
světa bych doporučova l po jedení 
u stánků, u s to lků  v u lic ích , jen zá
jem cům  o sebevraždu. S ingapur je 
vyn ika jíc í vý jim kou. Lze tu dokonce 
i pit vodu z vodovodu. Zm ize li kom á
ři i m ouchy  — tedy něco, o co M ao- 
tsetung m arně usiloval.

Na pořádek se dohlíží, p ro v in ilc i 
jsou trestán i a kaceřováni v tisku. 
The S tra its Times, 3. srpna 1989: 
T rans it and Food Centre, b lízko par
lam entn í budovy, prodavač se vy
sm rkal do  utěrky, uvázané kolem 
krku. Jeden p rov in ilec  se d loubal 
v uchu při smažení ryby. Další zlosyn 
hnětl těsto s c igare tou mezi rty, a p ro 
to  TRESTY, TRESTY.

O spo lečný p ros to r se dělí něko lik  
nezávis lých podn ika te lů . Zákazník 
sedí pod jednou  střechou v několika 
hospodách na jednou. Im ponova lo mi 
nechaotické  fungování té to  všesmě- 
si, že každý živnostník věděl u které
ho sto lu  mu sedí jeho zákazník, který 
pak neuteče ve značném  houfu. 
Z p rop itné  je  tu neznám ý zlozvyk. Za
pom něl jsem  a M alajec mi s úsměvem 
m inci vrátil.

E x is tu jí ovšem i stovky restaurací 
nekom unáln ích , v privátních p ro s to 
rech, v luxusu in te rho te lů . Nejvíc 
jsm e si libova li v restauraci Saigon, 
nepře jm enované na H očim in  City. 
V ie tnam ská krm ě je tam de liká tně 
kořeněná, jakási výtečná kom binace 
čínského ku liná rn ího  umu s fran 
couzským  vylepšením .

Příbuzní nás pozvali na velehody 
do soukrom ého k lubu  na ve lkých po
zem cích, s dvěm a bazény o ly m p ij
ských rozm ěrů. A tam  že nad vcho
dem, dušovali se, za britského  vla
daření visela cedu le  zakazující vstup 
psům a Č íňanům .

J in í příbuzní nás odvezli k břehu 
po jída t ryb ičky  a další dary= moře. 
Přím o z vody na pánev, nem ůže být 
n ic  čerstvějšího, pochva lova la si ze
jm éna žena P riscilla . Za pár hod in  ji 
pak zasáhly bolesti tak akutní, že jsme 
ji m useli od transportova t do nem oc
nice. D iagnóza: otrava jíd lem .

Jak je to  možné, vždyť přece... 
Právě pro to : ono to, co  jste jed li, 

by lo  příliš čerstvé.
Co to  je za nesmysl, což lze být pří

liš  zd ravý, p říliš  m ou d rý , p říliš  
cudný?

Následovalo kom plikované vysvět
lování, jem už jsem jednak nerozum ěl 
a jednak zejm éna nevěřil. Nastojte, 
po návratu do A m eriky  jsem se o věci 
zm ín il kom petentn ím  vědcům  a oni 
přikyvova li, že něco takového prý 
m ožné je.

S ingapore Tourist Prom otion Board 
je instituce, před níž nu tno  sm eknout:

ocho tn í a schopní zdarm a poskyt
nout rady, mapy, b rožury. Singapore  
O ffic ia l Guide, stran tém ěř 200, bych 
dal za vzor všem propagačním  kance
lářím  světa. Navíc jsm e si vyzvedli 
knížtičku s in fo rm acem i o pou ličn í 
a podzem ní dopravě — trasa, pam ěti
hodnosti, cena, kdy, kam, jak d louho, 
za ko lik , kde přesedat. I na letiště se 
lze dosta t za pár haléřů.

V autobusu se u řid iče  hází m ince 
do kapsičky, jakéhosi trych týře . N i
kdo se tedy neprodírá  s jízdenkam i 
a s brašnou na břiše: úspora pra
covní síly, úkon v Třetím  světě neví
daný. Jenže stav nezam ěstnanosti 
v S ingapuru je 0 ,1 %.

Vstupujem e do metra. Č isto  bez 
sm ítky, m odern í in terié r, po rovna te l
ný s letištěm , zeleň, a ircond itioned, 
a p řitom  n ic procovského jako třeba 
m oskevské m etro se stan icem i p řipo 
m ínajícím i foyé ry  někde v opeře de
vatenáctého století. A rozhodně ne
p řipom ína jíc í new yorskou subway, 
kde víc než ze špíny je cestu jícím  
úzko vědom ím  s ta tis tické  pravděpo
dobnosti, že je někdo okrade a even
tuá lně  i propíchne.

M etro je označeno písm eny SMRT 
(S ingapore Mass Rapid T ransit) nebo 
jen MRT. U východu některých stan ic 
stá li dob rovo ln íc i s nakupeným i ko
šíky. Rozdávali ba líčky s vybavením 
pro ti nežádoucím u početí. My už 
jsm e jim  nepřipadali nebezpeční a nic 
nám tedy nedali.

V novinách právě proběhla radost
ná zpráva o vyn ika jícím  vynálezu ve 
Velké B ritán ii: LU M IN O U S CO N - 
DOMS TO M AKE DEBUT HERE. 
Brzo se již  budou dovážet světé lkující 
prezervativy, s je jich  použitím  se lze 
spo leh livě  o rien tova t i za úp lné  tm y, 
ž ivo tnost jedna hodina. Po je jím  up ly 
nutí stačí, aby případný H erkules se 
po s tav il pod rozsv ícenou  lam pu 
a znovunab il (to recharge).

M inule tu ještě převládala džungle.
I te ď  se po perfektn í s iln ic i pro jíždí 
m ísty, kde po obou stranách trč í zele
ná hráz, do níž aby se vstupovalo 
a našlapovalo zvlášť opatrně. Tento 
ostrov — repub lika  vůbec nemá ven
kov v našem zem ědělském  slova 
sm yslu. Celou zemi lze pro je t či pod
jet. Metrem přes vlast, pod vlastí, to  
pak už je m oderna příštího století.

Vzniklo západní sa te litn í město 
Jurong , prům yslová končina bez 
kouříc ích kom ínů. O hrom eni po k ro 
kem jsm e si šli zam editovat do za
hrad v k lasickém  čínském a ja po n 
ském stylu.

Ju rong  B ird Park je prý nejpěknější 
tzv. aviarium  v Asii. O peřenci po le
tu jí v k lecích tak prosto rných , že jim
— a též návštěvníkům  — jako klec ani 
nepřipadá. Pod iv ili jsm e se systému, 
jem už tam  říkají adopce, ale nám to 
spíš p řipom ína lo  sponzorování, jako 
když firm a A ddidas platí za reklam u 
některém u z pražských fo tba lových

klubů. F irm a Fuji se m ateriá lně po
starala o sta tného orla. Kondora 
z And, jm énem  M ildred, adoptovala 
m anželka am erického velvyslance. 
Na program u pak různé show, včetně 
produkce s cv ičeným i supy.

Na rozdíl od sousední Indonésie, 
o rangu tány tu mají jen v zoo. Velmi 
dovedně se dobýva li do kokosů, což 
je tedy perná práce — bez nástro jů  
jsem n ikdy  nezvládl. Vzpom něl jsem 
si na Engelse a jeho učené d ílo  o po
lidštěn í opice.

Loďkam i se lze doprav it na pe ri
fe rn í ostrůvky, sem tam i se s lušným i 
plážemi. Sentosa je ostrov ne jnavště
vovanější, dá se tam do je t lanovkou, 
pobýt ce lý  den a nenudit se. Courat 
se pěšinkam i v zachované džung li, 
o ch la d it se v kobkách b ritské a rti- 
lé rie (v r. 1941 nam ířené p ro ti Japon
cům  nesprávným  sm ěrem ). Neméně 
su rrea lis tická  byla procházka mezi 
vějířovým i pa lm am i s hudbou Rave- 
lova Bolera.

A ovšem, nezapom enout: B o tan ic 
ké zahrady, přím o v C ity, estetická 
oáza exo tických  květin, keřů, strom ů, 
japonských  s trom ečků bonzai a ne
méně p ip laných  o rch ide jí. Stovka je 
jích  odrůd. O rch ide j je  rovněž státní 
sym bo lickou  kytkou země.

Kvítky strom u frang ipan i vydávají 
tu ne jom am nější vůni. Za pobytu 
v Jižním  Pacifiku jsem  si pár lup ínků 
s trč il do sk len ičky od ho řč ice  a hned
ky se mi krásně rozvoněla celá cha
loupka. Č ínský svět ale frang ipan i 
přehlíží, odvrací se od nich, n ikdo by 
si je na zahradu nezasadil. V S inga
puru jsem z jis til příč inu: květy to  jsou 
pohřební, sm rt příliš  připom ínající.

Podél cestiček v bo tan ické zahradě 
stá ly světelné lam py na sluneční po 
hon, japonský vynález. Před odhoze
ním čehoko liv  varovaly nápisy o po
kutě tis íce do larů.

Nejvíc jsem  se zajímal o výsledky 
budování, jak tam vzn ik ly  obytné 
čtvrti, je jich  J ižn í Města a Proseky, ta- 
mější důkazy, že panelák nemusí být 
krá líkárna a krá líká rny po tupou m ož
ností současné civilizace.

Národ tu vesměs bydlíval v m alých 
baráčcích, od chýší po v ilky  s vyso
kým i s tropy a p řim ontovaným i větrá
ky. To vše zm ěnila h igh rise  výstavba.
V knížce Bez Čedoku po  Pacifiku  
(vyšla 1980) mám poznám ku, že byd
lení v cha trč ích  pod palm am i vypadá 
rom anticky  spíš zvenčí než uvnitř, 
a že už 40 procent S ingapuranů bydlí 
v novostavbách.

Každých 20 m inut p řijde  do p rovo
zu nová bytová jednotka — 3 za ho d i
nu, 78 za den, 78.365 za rok. V r. 1989 
v novostavbách v zeleném prostředí, 
v prosto ru , kde není č lověčinou na
dupáno, ž ilo  86 p rocen t ce lého ná
roda — a většina z n ich byt vlastní 
(č ili tzv. condom in ium , byt jakýsi 
družstevní).



Stavby to  jsou nestejné, s nápadi
tostí, s obchody, restauracem i, vše
m ožným i s lužbam i v přízemí. Nevidí 
se tedy občan, že by vlekl tašku s ná
kupem  z města.

Při té p řílež itosti vláda míní p ro 
sazovat ne-li m íchání, tedy aspoň 
přib ližování obyvatelstva, jež z náro
dů, náboženství, řečí a pletí je  růz
ných. Tedy přidě lování bytového 
dekretu Č íňanovi vedle M alajce, aby 
se zabraňovalo vytváření e tn ických 
enkláv a eventuelně i ghett. Nem ohu 
neporovna t s m aléry a fiasky toho to  
d ruhu  v USA, též s šarvátkam i česko
slovenským i, když spořádané rod in 
ce za souseda přidě lí c ikánskou 
parta j.

Příbuzní, u n ichž jsm e pobývali, 
měli m uslim ské sousedy. Neslyšel 
jsem hořekování, ba ani rýpání, že 
snad jsou hluční, že jim  páchne z ku
chyně. Se sousedy se nehašteří, s luš
ně se pozdraví — a tím to  končí. Oni si 
zvou kam arády s to tožným i kořeny 
a m y si zveme naše kam arády. Svůj 
k svému. A taková že je všeobecná 
norm a a rozsah dosažené harm onie.

Tak toh le  T ře tí svět už urč itě  není. 
E lektřina  nevysadí, te le fon v každé 
dom ácnosti, z vodovodu nevytéká 
cosi nahněd lého páchnoucího. Rov
něž se tu člověk nem usí bát, netísní 
ho všudypřítom ný poc it nebezpečí 
a střehu. Bandy agresivních výrostků, 
to tady ne. K rim ina lita  je závídění- 
hodně nízká, p rov in ilce  tresta jí je d 
nak vězením, jednak nářezem přes 
prděl (tzv. caning, výprask holí). 
Správně, výborně, tak to má být — 
není nad názornou agitaci.

Když jsem si někdy ráno přivsta l 
s občanstvem  na cestě do práce 
a s m ládeží s brašnam i do školy, měl 
jsem pocit, že jsem  někde v západní 
Evropě, v je jích lepších, spořádaně j
ších konč inách — až tedy na to  poča
sí, ovšem. Takhle to  před víc než dva
ceti le ty vypada lo ve Frankfurtu . T ak
hle m ohla vypadat Praha, nebýt Ví
tězného února. Kdyby, chyby.

D o kon čen i příště
□

XV. Světový 
kongres SVU

Bude se konat ve dnech 11. až 14. 
října 1990 v Royal York hote lu  v T o 
rontě v Kanadě.

A kadem ická část program u se bu 
de skládat z krá tkých přednášek (ne 
více než 20 m inut plus 10 m inut pro 
otázky) a z d iskusn ích panelů ve 
všech vědních oborech na tém ata 
buď  všeobecné nebo spec ifické  po
vahy souvise jící s českou a s loven
skou ku ltu rou  v širokém  slova sm yslu 
a s vývojem  všech větví (dom ácích i 
zahran ičních) našich národů.

Jako obvykle  očekávám e příspěvky 
od našich krajanů z celého světa. Vy
zýváme vás tím to  k účasti na XV. kon 
gresu buď  jako  přednášejícího nebo 
jako č lena /č lenky  deba tn ího panelu v 
oboru  vašeho zájmu.

Příspěvky budou roztříděny do pří
slušných odbo rných  kategorií ja km i
le získáme přehled o je jich  nám ětech, 
obsahu a o zájm ech přispívajících. 
Zájem ce prosíme, aby se písemně 
přih lás ili (s předběžnou in fo rm ací o 
své účasti ať už jako přednášející ne
bo účastník panelové d iskuse s udá
ním tém atu zájmu, adresy a te le fon 
ního čísla) na adresu:

Mr. S tan ley J. M arsik 
6270 S tudebaker Rd.
T ip C ity, OH 45371 

USA

VÝZVA
Československá spo lečnost pro 

vědy a um ění pořádá svůj XV. světový 
Kongres v m ístnostech Royal York 
hotelu v Toron tě /K anadě ve dne„ch
11. až 14. října 1990.

Je likož částí bohatého program u 
bude také výstava výtvarného a užité
ho um ění (crafts) vyzývám e tím to  
um ělce českého a s lovenského půvo
du ž ijíc í v Kanadě, kteří mají zájem o 
vystavení svých prací, aby svůj úm ysl 
oznám ili písemně na adresu re fe ren t
ky výstavy, jak uvedeno níže:

Dr. Marta H. Hurda lek 
57 Castle Frank Crescent 

T oron to , ON M4W 3A2 
Tel: (416) 922-3355

Vzheledem k značně om ezeném u 
výstavním u prosto ru  doporuču jem e 
pouze díla m enších rozm ěrů, ať už 
obrazy, sochy, g ra fiky  či užitá umění. 
Každý um ělec může před lož it kom isi 
pro posouzení ne více než dvě díla ja 
ko svůj zam ýšlený příspěvek k výsta
vě.

Ve své odpovědi na výzvu uveďte, 
prosím , ty to  údaje: T itu l díla, datum  
tvorby, výtvarný prostředek, rozm ěry 
v cen tim etrech (u g ra fiky  číslo edice) 
a um ístění a znění s ignatury.

Termín k zaslání odpovědi na výzvu 
s přiloženým  diapozitivem  nebo fo to 
gra fií přih lášeného díla je  před 30. 
březnem t.r. Ustanovená kom ise za ji
stí výběr prací k výstavě a je jí rozhod
nutí je konečné.

S koleg iá lním  pozdravem  
za přípravný výbor Joe C. Vrána 

předseda

KRAJANSKÉ STŘEDISKO 
DENIA — ŠPANĚLSKO

Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky, vilky 
a pozemky. — V Denii najdete: příznivé klima, kouzelný 

kraj a nové přátele ze všech koutů světa.

VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU

Fáze 1: dokončena a vyprodána 
Fáze 2 & klub: ve výstavbě 

Bližší informace, prodej a podnájem:
DIVA IM M O B IL IEN  K .& V . D IVOKÝ  
Segantinistr. 9, C H -8 0 4 9  Ziirich  
Tel: 01/341 21 56

PLÁNUJETE D O VO LENO U  
NA FLORIDĚ?

Navštivte krajanský motel

JASMÍN v il l a
801 S. Oceán Blvd.

Pompano Beach, Florida
33062 

Tel: (305) 941-7930
Těšíme se na Vás

Lajoš a Janet Naňákovi



Mojmír Mazur

Reportáž ze země, kde i zítra to 
bude jako před sto lety

Dostala m ne tam  má povaha na
vštěvovat místa, do n ichž nepořádají 
cestovní kanceláře m asové Have-a- 
G ood-T im y! Zvědavost p roh lédnou t 
si ba lkánské kláštery, a pů jde-li to, 
pop it s je jich  přís lušníky. Naděje n i
ko li nereálná, in fo rm ova l mne můj 
příte l spo lucestu jíc í, nu tno jen vyh le
dat sdílné m n ichy ne jlépe slovanské
ho původu, p řekroč it rámec ruční 
konversace a dostat se na filo so fii. 
Snad též zjistím e, proč věří, že jim  fy 
z ické nepohod lí pom ůže k spasení! 
Koncep tu  masové vyzkoušeném u ve 
všech zem ích vědeckého socia lism u 
produku jíc ím u nu lové výsledky.

Na A thosů (A gh ion Oros), nejse
vernějším  C halk id ickém  po lo o s tro 
vě na severu ňecka, vznik la před více 
než jedenácti sty lety ko lon ie  m nichů. 
Už sto let před tím, než byl svátý Vác
lav zap íchnu t Boleslavem, vysíla la do 
C onstan tinopo le  de legace za účelem 
rekru tován i noviců. Počet klášterů po 
stale tí rostl, až se ustá lil na dvaceti. 
K dnešním u dni v n ich ž ije celkem  
šestnáct set m nichů; začátkem  to h o 
to s to le tí jich  prý bylo  tř ik rá t to lik . 
Z těch dvaceti k lášterů je sedm náct 
řeckých, jeden srbský, jeden bu lhar
ský a jeden, cíl naší cesty, ruský.

Krom ě vlastních klášterů patří do 
k lá š te rn íc h  o p a ts tv í p o d k lá š te ry

(ang licky  Skites), což jsou skup iny 
m nišských dom ků organ izovaných 
jako sam ostatné hospodářské je d 
no tky na m odlení. Počet přís lušníků 
je přísně omezen zakládajícím i lis 
t in a m i, p o d e p s a n ý m i s a m o tn ý m  
Patriarchou.

O patství cha rakte rizu je  prim itivn í 
m ateriá ln í kom unism us.

Pracovní náplň urču je  pracovní vý
bor tří m nichu — jasná to paralela 
ideo log ické  kom ise. Č innost toh o to  
výboru  je velm i dů ležitá, neboť ne 
každé práce se smějí m niši do tknou t. 
Všim l jsem  si, zedn ič ina  je rozhodně 
na seznamu závadné č innos ti a podle 
toh o  stav budov také vypadá. Katas
tro fá ln í případy se svěřují c iv iln ím  
zam ěstnancům  A thosů, kteří ale, tu 
ším za nevalnou finančn í odm ěnu, 
p ro du ku ji v id ite lně  ža lostné výs led
ky. Všude jsou rozb ité  okenní tab u l
ky, popraskané zdi se štěrb inam i 
šířky dlaně, shn ilé  rám y dveří, a co 
se konečně renovuje, p řipom íná  svou 
kva litou práci m ěstského údržbář- 
ského podn iku  v socia lism u.

Mnišská pracovní p rodukce je za
měřena na m alování prim itivn ích  
obrázků svátých, vyřezávání ikon 
go tického  sty lu  a navlékání k ilo 
m etrů růženců — tedy v překladu 
"obávanců” (w orry-beads). Na rozdíl

od růženců se ty to  m od litebn í po 
m ůcky vyrábějí z korá lků  ste jné ve
likosti, a bez vzdá lenostn ích odlišeni.

Z  ptačí perspektivy jsou kláštery 
čtverce vytvořené většinou třípo- 
schoďovým i budovam i. U vn itř č tve r
ce je dvůr vyd lážděný kostkam i o je d 
nu třídu  lepším i než koč ič í hlavy, 
uvn itř dvora koste l typu  zm enšené 
katedrály svátého Vasila, uvn itř kos
te la byzantská nádhera utopená ve 
tm ě a to i ve dne. M im o kláštery ale 
součástí k lášterních opatství, jsou 
cha trče  jež opatství p řidě lu je  dvěma 
či třem  zasloužilým  m nichům  na do 
životí. Ex is tu jí prý též a jnc líkové cha
trče  pro nejzaslouženější jed ince.

K rom ě toh o  jsou na A thosů pous
tevny, leg is la tivně na opatstvích pa tr
ně nezávislé. Některé z n ich  jsou jen 
jeskyně ve skalách na kra jné nepří
s tupných stěnách. O dhadu ji, že ž i
votn í úroveň v n ich je  řádové srov
natelná s tím , v čem ž ili lovci doby 
ledové. Navíc, aby předešli hřešení 
v m ysli — jin é  si za dané s ituace nelze 
představit — povyrážejí se poustevní 
m niši půsty, nekonečným i m od litb a 
mi a stud iem  Bible.

Již na lodi mne in fo rm ova l spo lu - 
poutn ík ze Srí Lanky, že jeden ten to  
poustevní m nich je borec v jasnov i
dectví. “ Znal jm éna každého z celé 
skup iny  poutn íků  — Srí Lánských 
krajanu, kteří ho loni vyh ledali, aniž 
by se mu představovali,” vzrušeně 
dokládal, “ a když pak s n im i hovořil, 
vyjevil jim  je jich  ne jta jně jší m yšlen
ky.” Tak jes tli prý bychom  se k němu 
nepřidali.

O dm ítli jsme. Perspektiva slézání 
skal po provazových žebřících byla 
silně nad naše am bice, a také, kdy 
bychom  do tyčného přece jenom  na
šli a on byl vskutku schopen číst naše 
m yšlenky, obávali jsm e se, že by nás 
vyhod il.

Ponecháni svému osudu poustevní 
m niši kom u n iku jí s vnějším  světem 
spouštěním  košíků po provaze do lů 
k m oři v naději, že kolem  se plavící ry 
báři vym ění nabízené ikony za kus 
chleba. Napadlo mne, jak  je to  b ib 
licky  rom antické : rybá ř chytá  ryby, 
poustevník rybáře. Oba pracu jí se 
ste jnou pravděpodobností na přežití.

A thos, teda plným  titu lem  Svatá 
Hora Athos, je s tátoprávně nezávislá 
součást Řecka, po pevnině takřka ne
přístupná. Lze tam dop lou t lodí z O u- 
ranoupolisu , ženám vstup ale přísně 
zakázán.

Mužští se musí pod rob it čekací 
procedůře, jež začíná podáním  si žá
dosti o vstup na M in isterstvu sever
ního ňecka, Ředite lství pro občanské 
záležitosti v Thessalonikách. Dále, 
nu tnou podm ínkou k ladného vyřízení 
je písemné doporučen í zájem cova 
konzulátu, čím ž se to  pro táh lo  o da l
ší den.

Kádrování ale, jak se ukázalo, byla 
naprostá fo rm alita . D okonce ani tak 
závažnou otázku, jako proč že tam
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chceme, nám nepoložili. To m nezk la - 
malo. Vyzbro jen živo tn ím i zkušenost
mi ze své rodné vlasti, jsem si dop ře 
du p řip rav il ideo log icky  p řija te lnou 
odpověď, že míním studovat perga
meny a zho dn o tit výsledky práce 
v ros tlinné  výrobě na m nišských zá- 
hum encích.

Povolení nám dali jen na č ty ři dny, 
ale odjezd jsm e m useli od lož it o pět 
dní, aby nebyla překročena denní 
norm a nákladu poutníků.

Loď  od jíždí jednou za den, sešlo se 
nás na ní snad osm desát. Hned při 
vstupu nám byly odebrány pasy a d o 
poručení, a nařízeno p řev léc i kraťasy 
za něco méně provokativního. Z řejm ě 
se ve svaté zemi žádná dem okracie 
nevede, vyjednávat s někým , anebo 
se i ptát, není k ničem u.

V hlavním  přístavu Dafni jsm e za
ko tv ili za dvě hodiny. Vystupující, vět
šinou m niši a řečtí poutn íc i, se rozdě
lili do něko lika  proudů a sm íchali 
s čekajícím  davem odp louva jíc ích . 
Tím z tra tili iden titu  a my orien tac i. 
Chvíli jsm e postáli ve špatné frontě, 
ale pak nám došlo, že jsm e měli 
správně následovat onoho neun ifo r- 
m ovaného otrhance, co nesl m osaz
nou schránku s našim i zam knutým i 
doklady.

D ostih li jsm e ho sedícího v nacpa
ném autobuse, k te rý  se už dával do 
plazivého pohybu. Tím pak, za další 
hodinu, vyšplha l dvanáct k ilom etrů  
po rozm lácené prašné s iln ic i do K i- 
rie, athoského hlavního města.

Tato m etropo le  se skládá z něko li
ka kostelů, č ty ř quas iu lic  a dvou ne
uvěřite lně šp inavých hospod. Z vo lili 
jsm e tu, co měla na dveřích p řip ích 
nu tý jíde ln í lístek. Zápas mezi hladem 
a strachem  ze ž lou tenky ale vyhrál 
hlad.

Pasy s podepsaným  úředním  povo
lením pobytu nám byly konečně za dal
ší hod inu  vydány, jen od nás každého 
ještě vyinkasovali 2000 drachem  
($ 12.50) za ko lky a je jich  o razítko 
vání.

Byla jedna odpo ledne, ale jak se 
ukázalo, čas má na A thosů jin o u  d i
menzi, nežli ve vnějším  světě. Zde je 
západem slunce 12.00 hodin, na což 
k láštery reagují tím , že se zavřou. H o
d inkam i se měří vzdálenosti pěšího 
pochodu z jednoho kláštera do d ru 
hého. N orm y jsou ostré. B uď  se leze 
do kopce, nebo se vzdoru je  gravitaci 
na jeho opačné straně, m á-li se však 
dodržet čas a pochodová osa, je nu t
no obo jí provádět takřka v poklusu. 
M ísto cest a s iln ic  jsou pouze zarostlé 
lesní stezky bez sm ěrových ukazate
lů, a zeptat se není koho.

Do Pantele im onosu (ruský cíl naší 
cesty, šest hodin vzdálený) jsm e ne
došli. Z a liti potem jsm e se po třech 
hodinách skoropok lusu  oc itli znovu 
v Kirie.

Sym pa tický tř ice tile tý  m nich nás 
poučil, že mapa po loostrova, ta co 
jsm e ráno koup ili v Dafni, je š id ítko 
pro naivní tu ris ty . Ke spo leh livé

orien tac i je  na A thosů nu tno využít 
kom binace tří e lem entů: vizuáln ího 
kon taktu  cíle cesty přes kopce vzduš
nou čarou, po lohy s lunce na obloze 
a horalské soudnosti. Podle ní, uzav
řel pro nás, dnes buď  do ne jb ližšího 
X iropotam u, anebo se nocuje pod š i
rákem.

S tih li jsm e to  o prsa. Od vstupní 
brány do konce chodby v druhém  
poschodí západního kříd la nás za
vedly š ipky s nápisem  "guest Office". 
Dveře úřední m ístnosti by ly  sice 
zamčené, ale hned vedle n ich stál 
připraven sto lek se dvěma ž id lem i 
a papírem  form átu A4, popsaný p ří
kazy vesměs seku lárního charakteru : 
neklepat na dvéře, nekou řit na chod
bách, m luv it co nejm éně a když, tak 
po tichu , a čekat, až nás někdo vy
zvedne.

Od gym nasijn ích  dob mne fasc ino
valy kláštery — teda filo so fie  kláš
tern ího života, či přesněji položivota, 
co to  musí být za rozhodnutí se do 
brovolně vzdát no rm áln ího bytí! C o to 
musí být za povahy? M nich není kněz, 
ten je funkčně  mezi psych ia trem  
a sociá ln ím  pracovníkem , s lidm i se 
stýká a snaží se své kliente le  pom á
hat. M nich se ale lidstvu vyhýbá, pra
cu je  pouze na spáse sama sebe. Jen
že způsob jak té to  spásy dosahuje 
přece zcela jasně ruší účel života, 
pro nějž byla ona pravid la spásy fo r
m ulována.

Dostavil se asi šedesátiletý, b r it
ským  přízvukem  šeptající černokněž- 
ník. P ředložil nám dom ovní knihu 
k zanesení jm en a víry, a po zjištění 
našeho nepravoslaví jeho počáteční 
nevrlost získala na intenzitě.
“ Posádka kláštera je tou to  dobou pří

liš zam ěstnána, než aby se kdo měl 
čas vámi zabývat,” odby l nás. Z krá t
ka, z ukazování zakládajících listin 
kláštera, kusu dřeva ze svátého kříže 
a kostí z 61 svátých nebude nic. Pak 
dodal, že nás tu dnes nechá přespat, 
neboť do jít kam ko liv  jinam  je už pří
liš pozdě.

Odvedl nás o pa tro  výš, určené 
pro neorthodoxy. O dem kl kobku se 
dvěma kavalci, pe tro le jkou a ručním  
um yvadlem , prstem  ukázal na spo
lečnou um ývárnu přes chodbu (dva 
splachovací záchody jeden evrop
ského, jeden balkánského typu , čtyři 
betonová um yvadla s kohou tky  na 
studenou vodu, sprcha n iko liv), a o - 
znám il, že jíde lnu najdem e v přízemí 
jižn ího křídla. M usíme ale počkat 
před vchodem , až pravoslavní do jedí 
a někdo nás vyzvedne. M od los lužby 
začnou ve 2.30, účast dobrovolná. 
Pokud ale do kostela přijdem e m u
síme zůsta t stát vzadu. V 6.30 se pře
jde  z m odlení na obřad, jehož se 
z kádrových důvodů nepravoslaví 
nem ám e vůbec p rávo  zúča s tn it.
V 9.00 otevřou bránu; budem e-li 
chtít, dostanem e před odchodem  
snídani.

S talo se, jak pravil, i večeře byla za 
trest: h lavní chod tvo řily  studené

rozvařené fazole, s tudený lilek (egg- 
plant) a kousky vepřového, p lovou
cího ve vlažném sádle. Jako dezert 
s louž ily  černé o livy, k p ití byla Ret- 
sina (sm ůlou nač ich lé  bílé víno) p rů 
m yslové vyráběná po celém  ňecku.

Usnul jsem únavou, jenže ža ludeč
ní revo luce m ne pak v h o d inových  in 
tervalech bud ila  a nu tila  tryskem  pře
bíhat chodbu.

Budíček typu  um íráček s k lepad
lem vypukl ve dvě po pů lnoci. Všude 
tma, cestou ven jsm e natápali a kos
tel na dvoře našli pod le  zvuku k le 
padla, obsluhovaného m nichem  před 
hlavním vchodem . U vn itř koste la by
la tm a ještě hustší nežli venku, kdesi 
v přední m ístnosti ho ře lo  pět svíček, 
tři různobarevná o le jn ičková  věčná 
světla, a na řetěze od s tropu zavěšená 
petro le jka se stín id lem . Pod ní stál 
m nich rych le  č touc í z tlus té  knihy, 
rozevřené na vysokém  dřevěném  
stojanu. Každých deset m inu t zad r
m olil tř ik rá t K irie  Elejšon, povel to  pro 
ostatní m nichy, schované ve tm ě po 
stupně přidávat se svým i K irie  Elej- 
šóny. Uvědom il jsem si, že takh le  to 
tam iede den co den.

Č toucího m nicha pod pe tro le jkou  
pe riod icky vystřídal jin ý  m nich, ka- 
dence m um lání se nezm ěnila. Dva
krát za tři hod iny  se přešlo do zpě
vu. Nejprve sólovém u, pak s m niš- 
skou ozvěnou a konečně s m ono tón 
ním doprovodem  celého osazenstva. 
Pravý grego riánský chorá l v dobo
vém prostředí! N askočila  mi husí ků
že, známá to  reakce na zata jený dech.
V tom to  případě na dech staletí.

S těny a nosné s loupy koste la lem o
valy lavice typu  kukaň: v těch se bě
hem obřadu sedí. Loketní opěradla 
jsou nezvykle vysoko, takřka v úrovni 
prsou. Pro sedícího je sepnutí rukou 
jed ině ana tom icky log ické. Záda jsou 
v úrovni kříže podepřena do ob louku  
vyříznutou deskou, která zároveň nutí 
sedět v pozoru na okra ji sedadla. Jak 
prosté a geniáln í, esence zkušeností 
kum ulovaných generacem i, jak vyd r
žet hod iny bez pohnu tí v po loze m od
lícího se m nicha.

Kvalita snídaně byla ještě nižší než 
večeře: vystyd lý  by linkový  čaj, h ro 
mádka m arm elády z konzervy, kou 
sek kom erčně vyrobené cha lvy a kra
jíc  řecké verse kom isárku. Tedy žád
né dary přírody, jak  by člověk očeká
val, a o nějakém  insp iračně -nu tričn ím  
povznesení, které by se podle lite ra 
tu ry  m ělo dostavovat na základě b ib - 
licko -k láš te rn f výživy, ani zdání.

Sejít do Dafni zabra lo  tři hodiny, 
další dvě padly na čekání lodi. Ty jsm e 
vyp ln ili exkurzí do  krám ků, nabíze
jíc ích  týž sortim ent — od pečivá po 
náboženské suvenýry na ivního sty lu  
poustevní výroby. Konečně následo
vala důkladná celní p rohlídka toho 
nic, co jsm e si s sebou vzali, a na
lodění.

Vraceli jsm e se kolem  ste jného 
pobřeží, jenže ten tokrá t rozpoznat 
X iropotam ou byla m aličkost. Na p ro -



Přemek Jouza

Ani mocani málo 
(o zpropitném)

Když člověk vyjede z Č eskosloven
ska, je v podstatě je lim ánkem , který 
neví, jak se zachovat v u rč itých  ž ivo t
ních s ituacích. M inu le  jsem psal, jak 
se má člověk zachovat, když se dosta
ne mezi prodavače aut. Nyní chci na
psat o tom , jak dávat zp rop itné  v re
stauraci, tedy tzv. tip . S lovo tip  d o 
sud nebylo  do češtiny  přeneseno, ale 
uchu zní lépe než spisovné slovo 
“zp rop itné ", k teré p rům ěrný Čech 
stěží kdy použije, a raději užívá slovo 
d iškerece, d iškrece, díško, což je bez
tak s lovo cizí převzaté a neúp lně po 
češtělé. T ip  zní hrdě.

Když dá člověk tip  m oc malý, vypa
dá jako  čípák (uč se, ho lka, česky; viz 
m ou m inu lou  úvahu o koupi auta). 
Když dá člověk tip  m oc velký, vypadá 
jako  hňup, kavka k obrání určená. B o
háč, k terý může dávat vysoké tipy  
beztrestně, k tom u  má sekretáře, a ani 
neví, jak peníze vypadají. Do té to  tří
dy se em igran t v první generaci d o 
stane zřídka.

Takže cestu jíc í kra jan (a kdo by 
necestoval rád, to  je  jedna z výhod 
em igrace do svobody) je často posta
ven do situace, kdy se má rozhod
nout: kom u, ko lik , a co  když nebyli ta 
koví, jak to  člověk v otevřené spo leč
nosti očekává.

Předem si uvědom m e jedno: V Čes
koslovensku jsou vrchní, zam ěstnan
ci n. p. Zelen ina a tax iká ři páni. V de
m okrac ii tom u tak není, tady být p in- 
glem  není to  ne jlepší zaměstnání, vy
dě lávají si tak s tuden tky  po víken
dech a m oc jim  to  nenese. Není nutné

tějším  svahu by lo  v idě t tř i jeskyně, 
v jedné z n ich údajně před lety žil 
o tec Kazantzakis. Ten se ale později 
své m nišské kariéry vzdal, a napsá
ním “ Reka Z o rby" a “ K ristova posled
ního pokušení” nastoup il cestu ideo
log ického  dis identa. Tom u jsm e teď  
ve lice fand ili. Jak to  v lastně s m nichy 
je, jasné nám nebylo: pře je si Bůh, 
aby m niši ž ili ja ko  m niši, a tím , že tak 
čin í, dosahova li své spásy, anebo to 
je naopak, že m niši si zvolí svůj m niš- 
ský ž ivo t a zbytek ž ivo ta prom odlí, 
aby se Bůh nad nim i slitoval?

Naše h lasitá d iskuse na toh le  téma, 
vedená v neznámém jazyce, vyruš ila  
vedle nás klím a jíc ího  m nicha - spo lu - 
cestovatele. Probuzen započal kon 
verzaci ang lickým  sdělením , že “ to be 
a m onk is not easy at a ll!” a tř ik rá t to 
zopakoval, jako  bychom  mu to snad 
nevěřili. K s libném u sem ináři ale ne
došlo , hned na náš první dotaz zarea
goval kvapným  odchodem  na druhou 
stranu lodi. n

si v rchn ího  předcházet, větš inou mu 
nejsm e ničím  zavázáni.

V různých zem ích jsou různá, vět
š inou nepsaná pravid la, a cestu jící 
krajan se je brzy od dom orodců  na
učí. Tak kupř. ve Francii s e tip y  nem u
sí dávat, pro tože vám au tom aticky 
k účtu p řipo č to u  15 % příp latek. Když 
ale přesto tip  dáte, m á lokte rý  p o c ti
vec za vámi vyběhne na ulic i.

A u to rita tivn í příručka, vydaná A so
ciací obchodn ích  cestu jíc ích  v Kana
dě (C om m ercia l Traveller^s A ssoci- 
a tion) v tom to  oh ledu doporuču je : 
Dávejte t ip y  pouze když si to  obsluha 
zaslouží, a nenechte se vyprovokovat 
ani číšníky, ani vašim i spo lusto lov- 
níky. D obrý číšník nebo servírka však 
nemají být po trestán i za to, že kuchař 
neum í vařit. S těžujte si na jíd lo , ale 
t ip  dejte.

A m e rica n  Express, spo le čnos t, 
která vydává kred itové karty, d is tr i
buuje b rožurku s už itečným i radami.

Tak kupř. v A ng lii je nu tné dát tip  
10 až 15 % v hote lích a restauracích, 
pokud není servis připočítán  již  k úč
tu. Taxikáři mají dostat deset až pat
náct procent, a vrátní v hote lích mají 
dostat p řib ližné  50 centů nebo do lar 
za to, že vám přivo la jí taxíka nebo 
odvezou auto na hotelové parkoviště.

Ve Francii, jak jsem  již  řekl, není tip  
nutný, jestliže  je “ service com pris". 
Za vý jim ečnou s lužbu můžete nechat 
na sto le  m alý tip . Jestliže účet říká 
“service non com p ris ” , dává se tip  ko
lem osm i až dvanácti procent.

V Itá lii vám restaurace připočte  
k účtu 10 až 15 procent, ale číšník 
očekává něco navíc. V barech nechte 
drobné, když si kupujete drink. Taxík 
v Itá lii má dostat 10 procent.

Jestliže v západním  Něm ecku máte 
na účtu připsáno “ be d ienung” , už 
k účtu tip  přida li. Jestli ne, dávejte
10 až 15 %. V taxíku zaokrouh le te  
jízdné na ne jb ližší m arku, a liftboyové  
mají dosta t ekviva lent asi 50 centů až 
dolaru.

Ve Skandinávii, H o landsku a ve vět
šině západní Evropy se tip u je  deseti 
až patnácti p rocen ty  v restauracích, 
pěti p rocen ty  v kavárnách (coffee 
bars), deset p rocen t tax iká řům  a 50 
centů až do la r za jeden kus zavazadla 
liftboyům  (nevím, proč český pravo
pis udržu je anglosaské slovo liftboy, 
když kdekdo používá slova be llboy. 
V ýtahy obs luhu jí liftboyové  jen ve 
velm i starých hotelích, jinak  to to  za
m ěstnání vym ize lo).

V H ongkongu vám zpravid la  p ř i
počtou v restauracích deset procent, 
ale ty dostává restaurace a n iko liv  číš
ník, k terý má dostat deset až patnáct 
p rocent. Taxikáři mají dostat něco 
málo.

V A ustrá lii dostávají číšníc i deset 
p rocent, jinak n ikdo neočekává nic, 
praví brožurka Am erican Express.

V M exiku, a nakonec ve všech ze
mích T ře tího  světa, každý očekává 
tip . V restauracích se dává deset až

patnáct p rocent, ale t ip  se dává i 
u benzinové pum py, u obchodn ího  
dom u m ladíkovi, k terý vám doveze 
nákup k autu, a v b iog ra fu  uvaděči, 
a to  asi v ceně jednoho piva. T u ris tič tí 
p růvodc i a ho lič i dostávají asi dvo jná
sobek, a tax iká řům  se zaokrouh lu je  
jízdné na nejb ližších tis íc pesos.

V zem ích jako Indie, Thajsko 
a Egypt každý čeká na bakšiš jako od 
měnu za coko liv . Čechoslováci zpra
vid la nejsou příliš  m ilosrdní, ale něco 
dát musíte.

V USA a v Kanadě se v restauracích 
nechává pa tnáct procent, deset až 
patnáct p rocen t v taxíku, liftboyové  
dostanou asi 75 centů až do la r za kaž
dé zavazadlo. V hote lu  se má nechat 
pokojské p řib ližně  do la r denně.

V Japonsku a v Číně se prý neplatí 
nic. Totéž uvádí brožurka Am erican 
Express i o Sovětském svazu, ale 
v případě SSSR si nejsem jist.

A ještě pár m aličkostí. Když uvi
díte na stole, kde jste právě usedli, tip, 
nesahejte na něj. Byla by to  krádež. 
Když přidáváte tip  k účtu, za který 
p latíte kred itovou kartou, je lepší, 
když je j necháte na stole. J inak s tím 
muže m ít číšník obtíže.

A — nebuďte čípáci. ^

Břetislav Tuček

Co nového 
na trhu

Dal jsem se um luv it redaktory Zá
padu k pravide lném u seriálu. Budu 
vás v něm in fo rm ovat o novinkách, 
k teré z lepšu jí a zpříjem ňu jí život, ne
bo jsou jen zajímavé a dá se o n ich 
d iskutovat. Snad i naši čtenáři v Čes
koslovensku si je j rádi p řečtou, aby 
viděli, jak se svět za hranicem i našeho 
m alého m arx-len inského skansenu 
mění.

T entokrá t, pro začátek, jsem  si 
v obchodech  všim l těch to  novinek:

V papírn ictví jsem  našel pě tijazyč- 
ný m in i-p řek lada te l (TRANSLATOR, 
f irm a  Fanfa re) kapesn í v e lik o s ti, 
16krát deset krát č ty ři centim etry, 
na baterie. Umí překládat do a z ang
lič tiny , francouzštiny, něm činy, ita l
š tiny a španě lštiny v jakéko li kom b i
naci. Cena je menší než 150 US $.

Pro tep lé  kraje a pro horká léta se 
hodí AUTO VENT, větrák p ro  osobní 
auta, poháněný slunečním  světlem. 
Každý ví, jak se dovede vn itřek zam 
čeného auta rozžhavit, když je j ne
cháte na parkovišti třeba v Akkře, 
N a irob i nebo M iam i Beach. Větrák se 
upevní na hořejší okra j okna mezi 
okno  a rám dveří tak, že nedovolí z lo 
ději se do auta dostat. Když svítí s lun 
ce, vnější ch ladnější vzduch se vhání 
do auta. Vnitřek auta je pak aspoň p ři
ja te lný, aspoň se vám kuže nepřiškva- 
ří k sedadlu. Cena je pod 45 US $.



Emigrace

Jana Outratová

I obořila se zeď 
na místě svém

“ O bsazujou nás" slyším  brzo ráno 
ve spánku. S nám ahou se probouzím  
a jsem zmatená. O blékám  se m echa
nicky, bezm yšlenkovitě . Nam ísto do 
p.áce jdu  do středu města. Ano, v 
mém městě jsou tanky a cizí armáda. 
Vojáci jsou rozpačití; pokouším e se 
jim  vysvětlovat nesm yslnost je jich  
počinu, přesvědčovat je, ale jsm e na 
špatné adrese. Cítím se ponížená, 
bezmocná, jakoby  znásilněná. Ne
mám povahu hrd iny, ani m učedníka. 
Moje teta a strýcové skonč ili v h ro 
m adných hrobech, a já celé své dě t
ství přem íta la o je jich  statečné oběti. 
Je jich  děti se po skončení války staly 
mým i sourozenci, a já vůči nim trpě la  
neustálým  pocitem  viny z toho, že 
jsem byla ušetřena je jich  osudu. Ne
chci být zkoušena jako byli oni; chci 
ven, p ryč  od toho  všeho.

Nechávám za sebou všechno, i své

Kameru bez film u vyrábí Canon 
(XAPSHOT) a Sony (M AVICA). Tato 
kamera sním á jedno tlivé  stac ionární 
záběry, tedy “fo to g ra fie ” . Je to  vlast
ně video kamera, a na disk je m ožno 
zachy tit padesát fo tog ra fií. D isk má 
pět cen tim etrů  v prům ěru. O brázky se 
m ohou prohlíže t na jakém ko li te le 
vizoru. Jestli se vám obrázek nelíbí, 
můžete je j vym azat a použít disk 
znova.

D oporuču ji i hudební dom ovní 
zvonek. Můžete si na něm naprogra 
movat ja kou ko li m elod ii, a kdyko liv  ji 
zm ěnit. Na vánoce, jes tli js te dost 
o trlí, si můžete naprogram ovat jednu 
z těch č ty ř koled, co tu hrají kolem  
dokola ve všech obchodních  dom ech 
a plazách. Na Velkou říjnovou soc ia
lis tickou  revo luc i si tam můžete dát 
tu jak Kom andír gerój Čapájev byl 
vždy vepř- a vepředu. Pro ty, kdo ne
mají vlastní fan tazii, se dodává i se 
zpěvníkem , kde je osm desát písní, 
jako Na m odrém  Dunaji, předehra 
k opeře V ilém  Tell a podobně. Cena 
je asi 60 dolarů.

Když píchnete pneum atiku, nedo
poruču jem e ji vym ěňovat na dá ln ic i 
ve tm ě a dešti. Stačí Q UICKW HEEL, 
který se podobá kolečkové brusli. 
Nasadí se na prázdnou pneum atiku, 
kterou Q uickw heel au tom aticky  pev
ně sevře. Pro jis to tu  se doporuču je  
je j ještě upevnit zvláštním  pásem. 
Unese 2600 kg a snese rych lost 
72 km. Snese i p rudký start a náhlé 
zabrzdění. K ne jb ližší pum pě vás d o 
veze zcela bezpečně. Cena asi 200 
do larů. □

srdce; vím, že m ůj krok se nedá zvrá
tit. Nem ohu předělat svou duši tak ja 
ko se pokouším  předělat svou karié
ru. Ponesu s sebou navždy nejen svůj 
c iz inecký přízvuk, ale celou svou o- 
sobnost. Nem ohu už být n ikdy n ikde 
úplně dom a a vím, že je to má svobod
ná volba. Část mého já chybí, je od říz
nuta, zmražena, a nemá smysl o tom 
m luvit. Necítím  ani stesk po domově, 
je mi jen trvale sm utno, i když na po 
vrchu se všechno zdá být v pořádku.

Polští dě ln íc i zakládají nezávislé 
odbory a setrvávají ve svém odporu  
p ro ti režim u za nepředstavite lně těž
kých podm ínek.

Nový m už se dostává do čela So
větského svazu. Přátelé z Prahy píší, s 
jakým  zájmem č tou sovětský tisk, a 
ten tokrá t to  není vtip. H lavní oběti 
s ta linských čistek jsou rehab ilitová
ny. Baltské repub liky  jsou nepokojné 
a vzpom ínají na dobu svobody. Čínští 
studenti se jo ko u še jí o oč is tu  a ná
pravu své země, a jsou povražděni po 
tisících . Hrůza z takové kru tosti a lí
tost nad zm ařeným i nadějem i mě bu
dí ze spánku.

Polská S o lidarita  se účastní vy tvo
ření nové vlády. Maďaři zavádějí p o li
tickou  p lu ra litu  a rehab ilitu jí oběti 
sta lin ism u. Jánoš Kádár um írá v den 
státem vystro jeného pohřbu Im rého 
Nagye; zápletka to hodná Shakespe- 
arovské tragédie! Točí se mi z toho 
všeho hlava. Jak to všechno m ohu dát 
do perspektivy?

Účastním  se všech těch to  událostí 
na dá lku díky televizi, raduji se a pláči 
spo lu s lidm i na obrazovce.

V ýchodní Něm ci odsuzu jí svůj re
žim nepřím o: nechtějí v něm zůstat, a 
po tisících odcházejí, nechávajíce za 
sebou všechno zrovna jako já tehdy. 
Nový muž se ob jevuje v čele země, a 
č in í neuvěřite lné: otvírá berlínskou 
zeď. Svět reaguje euforií, ale zároveň 
i šokem. Co te ď  dál, jak p řehodno tit a 
předělat všechny, i když ne dobré, 
nicm éně dávno zavedené vztahy, vše
chna pravid la, všechny jis to ty?

Dva muži soustředěně buší k ladivy 
do zdi. Je jich  chování se zdá nesm y
slné. Jak by m ohl někdo c h ť t  zn ič it 
takovou nestvůru obyčejnýn k la d i
vem? A přece se zeď  po troškách roz
padá. Stráž rych le  zapomíná, že ještě 
včera byla připravena zastře lit každé
ho, kdo by se zdi jen p řib líž il. Vojáci 
se zdvořile  usmívají, v tipku jí; někteří 
si dokonce dávají do k lopy květinu. Je 
možné, aby se někdo zm ěnil tak rych 
le a přitom  byl upřím ný?

Deset tis íc vlčáků by lo  vycvičeno 
napadnout každého, kdo by zatoužil 
po svobodě na druhé straně čáry. V 
odm ěnu za svou věrnost a poslušnost 
asi zem řou. A le co bude s je jich  pá
ny?

Bulharský s ilný  muž odstupuje, a 
zemí vane nový svěží vítr. Rum unský

vůdce připom íná křížence H itlera a 
M usso lin iho, ale jeho národ se jeho 
projevům  zatím ještě nesmí smát.

B rutá ln í zásah p ro ti českosloven
ským  studentům  ve výročí tak sm utné 
je  poslední kapkou, po níž pohár trp ě 
livosti přetéká. Celá země je náhle v 
pohybu, tak rychlém , že ani starý re
žim, ani nová oposice nestačí reago
vat dost rych le na zm ěnu v cítění a od 
vaze lidí. Ti, co ještě včera byli zdán li
vé nepřem ožite lní, jsou dnes slabí a 
vystrašení. Je jich  ideo log ie  na jednou 
neplatí, a to  je odzbro ju je  víc než 
strach. Císař je nahý!

Na Letenské p lán i se v nepřívěti
vém počasí shrom ažďuje dav snad 
pěti tis íc lidí. Na obrazovce vidím  zá
běr na ob liče j ženy mého věku za
chum lané do tep lého šálu. Pohnutá 
nálada zdůrazňuje sm utné vrásky v 
je jím  ob liče ji, po tvářích jí stékají slzy, 
a mě náhle přem áhá prudký, nezadr
ž ite lný záchvat pláče. Pláču pro ni, 
pro sebe, pro svou generaci. Pro ge
neraci, která od m ládi musela neustá
le znovu vo lit mezi z trá tou  sebeúcty a 
ztrátou lákavých ž ivo tn ích  p řílež ito 
stí. Pro generaci, která přesta la dou
fat a žila zatížena pocitem  viny za to, 
že se nevzepřela, neobětovala se ne
nasytném u M olochovi to ta litá rn ího  
režimu. M oje teta a strýcové byli sta
tečnější, ale ste jně se jim  nepodařilo  
zm ěnit sm ěr vývoje.

V noci nem ohu spát samým vzru
šením. Ve dne spíše tančím  než cho 
dím, a zdá se mi, že mi narůstají kří
dla. A pak na jednou, bez varování, 
p ropuknu v pláč. Nevěděla jsem, že 
jsou ve mně všechny ty to  pocity, u- 
schovány a uzam čeny po tak d louhou 
dobu. M ysle la jsem, že se mi podařilo  
um rtv it, od ho d it tu to  část mé bytosti, 
že se mi poda řilo  po tlač it schopnost 
tak silně c it t. N epodařilo  se; je  to tak 
krásné, že ; e toh o  až t ojím.

Prosinec 1989

Poznámka redakce:
Povídka v anglickém  orig iná le  získala 
první cenu v soutěži kanadského roz
hlasu. □
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Vladimír Křiž

Dvě kulatá výročí
Dvě význam ná výročí oslavu je zná

mý ex ilový hudební skladate l a velký 
český cestovatel a m ořeplavec Edu
ard Ingriš, k te rý  ž ije  v South Lake 
Tahoe v K a lifo rn ii. V roce 1989 tom u 
by lo  30 let, kdy po první neúspěšné 
plavbě na voru K antuta I usku tečnil 
d ruhou  plavbu na balzovém  voru 
z Peru na ostrovy Polynézie. In ic iá to 
rem první plavby byl Ing rišův přítel, 
cestovatel T hor Heyerdahl, který 
financova l z větší části postavení 
voru. Poté, kdy se p lav id lo  v Pacifiku 
dosta lo  po několikam ěsíčn í plavbě 
do g ig a n tic k é h o  m ořské ho  víru 
a plavba m usela být přerušena, ne
vzdal se Eduard Ingriš m yšlenky d o 
kázat H eyerdahlovu teo rii o plavbách 
starých Inků na ostrovy Polynézie. 
Sám financova l postavení voru Kan
tu ta  II, na němž se jako  kap itán vydal 
s něko likač lennou  posádkou na plav
bu, která vs toup ila  do dě jin  m ořepla- 
vectví. V srpnu 1959 se E. Ingrišovi 
a jeho p říte li J. G uerre rov i poda řilo  
po m noha útrapách a z troskotání na 
korá lových útesech dosáhnout a to lu 
M atahiva v Polynézii. Byla to vůbec 
první plavba svého druhu po slavné 
cestě voru Kon T ik i — a zap ln ila  rá
zem první s tránky  světových deníků 
a časopisů. Význam ný čin  českého 
cestovatele a m ořeplavce Eduarda 
Ingriše byl zapsán navždy do učebn ic 
dě jepisu i zem ěpisných knih. Jeho 
plavba byla to tiž  nejen první plavbou 
po Heyerdahlově výpravě, ale také 
p ra vd ě p o d o b n ě  po s le d n í takovou  
velkou plavbou, která byla usku teč
něna na balzovém  voru. Svět se za 
up lyn u lých  30 let rad iká lně zm ěnil 
a uskutečnění další podobné plavby 
by už dnes by lo  nem ožné. Vždyť už 
v roce 1959, jak o tom  vypráví Eduard 
Ingriš, by lo  velm i ob tížné získat od 
peruánské v lády povolení k vyp lu tí 
pro ba lzový vor — a ce lý  podn ik  za
c h rá n ilo  pouze o so bn í p řá te ls tv í 
s tehdejším  prezidentem  Peru.

V únoru  1990 se Eduard Ingriš  do 
žívá 85 let, v plné tvů rč í svěžesti a u- 
prostřed své skladate lské práce. Na
rod il se r. 1905 ve Z lon ic ích  na Kla- 
densku, kde v Muzeu A. Dvořáka 
uchovávají a shrom ažďu jí pam átky 
na jeho sk lada te lskou č innost v ob 
dobí mezi první a d ruhou světovou 
válkou, kdy E. Ingriš  pa třil k našim 
nejznám ějším  skladate lům  popu lá r
ních a tram pských písní (je autorem  
známé “ tram pské hym ny” N IAGÁRA), 
s lož il jic h  přes 600, byl autorem  m no
ha úspěšných operet. K rom ě jiného 
spo lupracova l s J. Vejvodou na jeho 
písni “ škoda  lásky” , je jím ž je  vlastně 
n ikdy ne jm enovaným  spo luauto rem  
(píseň aranžoval). V roce 1947, těs
ně před kom un is tickým  pučem, se 
Ingrišovi poda řilo  ode jít do Brazílie 
a od tud se po m noha útrapách dostal

pralesy po Am azonce do Peru. V Peru 
byl d irigen tem  S ym fon ického  o r
chestru, skládal hudbu k peruánským  
film ům , koncertova l. A le  také cesto
val, film ova l, lovil, dosta l se mezi In 
d iány v pralesích. Provázel po Peru 
ho llyw oodské  film aře, stal se po rad
cem na film u  Stařec a m oře a p říte 
lem E. H em ingwaye. Po Peru a da l
ších jihoa m erických  zem ích d o p ro 
vázel na části velké cesty také české 
cestovatele Hanzelku a Z ikm unda — 
m nohé z fo to g ra fií v je jich  knihách
o Jižn í A m erice pocházejí z kam ery 
Eduarda Ingriše. Dodnes navštěvují 
velkého cestovatele a m ořeplavce 
mnozí z jeho dávných přáte l, známí 
hudebníci, herci, cestovatelé. Ale 
nejen ti — rádi a často za ním zaví
ta jí i návštěvníci z Československa, 
pro tože ani dom a na něho nezapom í
nají. Přesto, že Eduard Ingriš  od své
ho odchodu n ikdy  svůj dom ov nena
vštívil. Jeho p ísn ičky zpívají tram pové 
u táborových ohňů po celém  světě.

Dům Eduarda Ingriše v South Lake 
Tahoe v K a lifo rn ii je  vlastně jakým si 
m alým  muzeem. Tady může návštěv
ník v idět un iká tn í m ateriá ly  z doby 
slavné skladate lské a m uzikantské 
éry (krom ě jinéh o  E. Ingriš  např. kon
certova l kdysi i p ro  prezidenta T. G. 
Masaryka v Lánech), m nožství fo to 
gra fií jeho přáte l skladate lů, herců, 
cestovatelů , sním ky z cest po Brazílii 
a Peru, un iká tn í pam átky na pobyt 
mezi Ind iány Jižn í A m eriky. A také 
barevné film y , které sestavil Eduard 
Ing riš  v posledních letech — “ Unta- 
med A m azon" (N epokořená Am a- 
zonka) s un iká tn ím i záběry ze života 
Ind iánů v pralesích, a film  “ K an tu ta” , 
k te rý  je záznamem jeho  odvážné 
plavby po Pacifiku na balzovém voru. 
Oba film y  mají m ožnost v idě t jeho 
“fan oušc i” v celém  světě, protože 
by ly  p ře točeny na videokazety a sám 
au tor je na požádání rozesílá zá
jem cům .

Skladatel, cestovatel a m ořeplavec 
Eduard Ingriš  prožil a prožívá svůj 
život p lně a dynam icky  — a tak je 
m ožné jen mu popřá t m nohá léta 
zdraví, tvů rč ího  elánu a dobré  nála
dy. A sam ozřejm ě díků od všech ge
nerací, kterým  přinášel radost a po
těšení svou hudbou a později i fo to 
gra fiem i z exo tických  cest, film y, 
reportážem i, přednáškam i. Doma i 
v celém širém světě.

PŘEDPLAŤTE ZÁPAD 

PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM  

V ČESKOSLOVENSKU

Třetí svazek Poslední pocty
Po odstupu péti roků vychází třetí svazek 

Pejskařovy POSLEDNÍ POCTY, památníku na 
zemřelé čs. exulanty z let 1948 - 1989, je jichž 
památka a zásluhy o vlast by nemély být n ikdy 
zapom enuty. Předmluvu ke knize napsal Dr. 
František Schwarzenberg. Kniha obsahuje ž i
votop isy takřka třista  zem řelých vlastenců, 
ukázky z tvorby zemřelých spisovatelů, pub li
c istů a dalších osobností, a to  z oblasti historie, 
politiky , beletrie a poezie.

V knize jsou vzpom enuti Dr. Ivo Ducháček 
(M artin Čermák z pravidelných proslovů v Hlasu 
Am eriky), čelní představitelé Slovenského ná
rodního povstání, gen. dr. M ikuláš Ferjenfiík 
a Rudolf Fraštacký, novinář a public ista  Josef 
Josten, dále dr. Jan Mládek, dr. Břetislav Mo- 
rávek, dr. Jaroslav Profous, h istorik, dr. Karel 
Schwarzenberg. Ze znám ých zem řelých exulan- 
tek mají v knize poctu Marie Beranová (man
želka Rudolfa Berana, m inisterského předsedy 
a předsedy republikánské strany), Jana Feier- 
abendová (manželka m inistra  dr, L. Feieraben- 
da), Anna Hřebíková (manželka starosty COS), 
dále dr. Anděla Jírová, Anna Josková-U rsiny- 
ová, Z. Koháková, Jarm ila Uhlířová a další. Za 
posledních pét roků zemřeli v exilu knězi Msgr. 
Ludvík Němec, P. Jaroslav Popelka, P, A lois Bo
ček, P. Václav Feřt, M iroslav Pavlů a P. A lois 
ftezníček. Z literátů a spisovatelů: Vilém Hejl, 
dr. B. Brouk, Josef Falta, Václav Hokův, Petr 
Lotar, dr. Z. Můnzerová, F. Štěrba, J iří Theiner, 
dr. M. Vítek a J ind řich  Zoder.

Jožka Pejskař pamatoval též na své zemřelé 
kolegy, redaktory rozhlasové stanice Svobodná 
Evropa. Jsou to  Rozina Jadrná-Pokorná, Hana 
šklíbová, dr. Jan Tum líř a dr. František Uhlíř.

Kniha má 304 stránek textu, s ilustracem i 
v osvědčené grafické úpravě Karla Matéjovské- 
ho, s použitím  kreseb M ikuláše Alše. Plátěná 
vazba se zlatým ražením, obálka 3-barevná.

Curyšská Konfrontace, která vydala první dva 
svazky Poslední pocty přestala vyvíjet činnost. 
Vydal proto autor kn ihy tře tí svazek svým ná
kladem. Cena 38 US dolarů + porto.

Redakce a adm inistrace: Poslední pocta, 
330 N. Stage Coach Lane, FALLBROOK, 
CA 92028, USA.

Z anglických lékařských 
časopisů
Lubomír Kundrát

Profesor Derek Bryce-Sm ith z university 
v Readingu v Ang lii z jis til, že legendární lib ido 
světoznámého G iacom o Casanovy bylo způso
beno a udržováno tím, že požíval velké množství 
ústřic. Ústřice obsahují zinek, který je bezpod
mínečně nutný k udržení mužské fe rtility . Sper
ma obsahuje velké množství zinku, který se tedy 
pohlavním stykem z těla ztrácí. Profesor Bryce- 
Smith také zjis til, že až 20 procent britských 
mužů trp í nedostatkem zinku.

Podle zprávy časopisu British Medical Jou r
nal ze 16. září 1989 byl nejmenovaný rod inný 
lékař požádán, aby vyňal pacientce n itrodě lož
ní antikoncepční tělísko. Pacientka si stěžovala 
na bolesti při pohlavním styku i na to , že je jí muž 
byl n itroděložním  tělískem zraněn. Lékař při vy
šetření nalezl v blízkosti dělohy pár náušnic, 
z nichž každá měla tř i centim etry v průměru. 
Po vynětí náušnic byla pacientka i je jí manžel 
trvale bez obtíží.

Drug and Therapeutics Bulle tin , který vychá
zí v A ng lii, prohlašuje, že aspoň polovina im- 
potentm ch mužů může být vyléčena psychote
rapií a léky. Pacient si sám v případě potřeby 
vstřikne papaverin a phentolam in. Dávky těchto 
léků musí být velm i nízké, protože jinak by m oh
lo dojít k d louhodobé erekci (priapism u), který 
trvá i několik hodin.

Porodnice v New Cross Hospital ve Wolver- 
ham ptonu v Ang lii byla letos v létě uzavřena, 
protože všech patnáct porodních asistentek 
otěhotnělo.



Interview

Socialismus — co to znamená?
Interview časopisu “DerSpiegei” se spisovatelem Václavem Havlem ze 
dne 1. listopadu 1989 po jeho propuštění z nemocnice. Přeložil Aleš Zeman

Václav Havel, 53 let, je  ne jp rom inen t- 
néjší a ne jčastě ji zavřený žijící sp iso
vatel Československa £což je patrně 
nu tno  ob jasn it čtenářům  “ Spieglu", 
doufe jm e n iko liv  č tenářům  “ Západu"
— pozn. překladatele).
Spiegel: Pane Havle, kdy  p řijede te  do  
NSR, abyste s i vyzvedl M írovou cenu  
něm eckých kn ihkupců?
Havel: Přijel bych raději dnes než 
zítra. Dom a se mi hrom adí pozvání od 
přáte l v Západním  Něm ecku. Ale, 
jak to  tou to  dobou vypadá, nic z toho 
nebude. Nemám pas a žádný nedos
tanu. Vláda mé opět u jistila , že moje 
žádost o pas je  beznadějná.
Spiegel: Kolem  ve Východní Evropě  
pada jí to ta litá m i závory. N ěko lik  týd 
nů již  též ku Praze vane libe rá ln í vítr 
z NDR, právě z toho státu, s je jím ž ve
dením  se KSČ ještě  p ře d  několika  
m ěsíci spo lečně vzpírala p ro ti všem  
reform ám . R efo rm y v sousedních  
bra trských stá tech nem ohou p řec i 
zde v ČSSR zůsta t zcela bez zpě tných  
účinků.
Havel: Když budem e mít sm ůlu, bu
deme si m uset počkat na b io log ické  
řešení problém u. Betonové hlavy 
přeci jen někdy vym řou.
Spiegel: Neexistu je  v Ústředním  vý
boru  žádný záblesk světla? Váš p říte l 
J iř í  Hájek se domnívá, že předseda  
vlády A dam ec by  m oh l bý t p říle ž itos t
nou k líčovou postavou opatrné lib e 
ralizace.
Havel: Ne, v ÚV neexistu jí žádné tvrdé 
a m ěkké frakce. V nejvyšší vrstvě ve
dení nevidím  jed iného po litika , s kte
rým by byl m ožný i pouhý začátek re
form y. O pro ti tom u ve středních a 
spodních vrstvách vidím  m noho dob
ré vůle. A le to není nic platné, neboť 
h iera rch ie  s truk tu r je tak pevně spo
jena, že tlak zezdola zůstává nahoře 
bez účinků. Především vedení KSČ, 
které zde by lo  nastoleno po invazi 
roku 1968 a které dodnes vládne, m u
sí odstoup it. Bez osobních změn, tak 
jako v NDR, to nepůjde.
Spiegel: A le nesta li se kom u n is tič tí 
vůdc i alespoň trochu  nervózním i?  
Havel: To ano, pochop ili, že se čím 
dál tím  víc dostávají do izolace. Nyní 
jím  v podstatě zůstává v soc ia lis tic 
kém táboře jen je d in ý  přítel: rum un
ský Ceaušescu. K tom u jen pravím: 
Jaký to  přítel!
Spiegel: Strana zavedla jakous i ko m i
si, která se má zabývat návrhem  ú- 
stavních reforem . V té to  spo lupracu ji, 
ja k  se praví, všechny s íly  spo lečnosti, 
např. také církve. Je v tom  nějaká na
děje?
Havel: Ach, to  je přeci zcela nesm ysl
né. A by by lo  m ožno posoudit, zda se 
jedná o něco závažného, bylo by nej-

prv třeba vědět, čím se ta to kom ise 
vůbec zabývá. A le  vše je drženo v ta j
nosti.
Spiegel: B ruta lita , s k te rou  byla pen
dreky po tlačena m írová dem onstrace  
u p říle ž itos ti 71. vý roč í za ložení státu, 
by nasvědčovala tomu, že ÚV se obá
vá víc p ro jevů  svobodného m yš len i 
nežli izolace.
Havel: Ano, ale přesto přibývá veře j
né kritiky, jak m ožno pozorovat. Je to 
ale jen velm i, velm i zd louhavý proces. 
Spiegel: Snad i d ik  tomu, že p o h o to 
vost k pro testům  se om ezuje na m a
lo u  e litu : dobrých  10 000 dem on
stran tů  v Praze, ale č tvrt m ilion u  
v Lipsku. Ovšem  — tak jako  v Lipsku, 
p ř i dem onstrac i na Václavském ná
m ěstí č lověk viděl převážně m ladé  
lid i.
Havel: Starší nadšeně tleskali m la
dým . Nem ělo by být zapom enuto 
strašlivé zklam ání z invaze roku 1968. 
Toho to  se stále starší generace ne
může zbavit. Mají obavy, což je tře 
ba pochopit.
Spiegel: Po více než 20 le tech? Dnes 
p ře c i nem usí m ít n ikdo  z Rusů v Čes
koslovensku obavy.
Havel: Sovětský svaz si invazí nasebe 
uvalil h is to rickou  vinu. T o je a zů s tá vá  
pravdou.
Spiegel: S tarší generace bude zjevně  
vyčkávat, je s tli to  jin d e  uspěje, dříve 
než se cho p í in ic ia tivy. Jen n ic  nepře
vrhnout. Jsou vskutku Češi, ja k  se tak 
často tvrdí, národem  Švejků?
Havel: Může tom u tak být, ale není na

tom  n ic špatného. Je to  m entalita, 
která se utvářela během stale tí na zá
kladě m noha zkušeností s vrchnostm i 
a cizím i okupanty. M oji krajané jsou 
povahové skep tič tí a opatrní. Nejdou 
dem onstrovat do ulic, ale raději děla jí 
v tipy  na režim po kavárnách. To může 
být zrovnatak úč inné jako veřejný 
protest.
S piegel: Češi m a jí m ateriá lně též víc 
co z tra tit nežli Rusové, M aďaři a Polá
ci. Československo má spo lečně  
s NDR ne jvyšší ž iv o tn i úroveň ve Vý
chodn í Evropě. Je to jeden z důvodů  
ke zdržen livosti?
Havel: Ne, že bych toh o  chtě l litovat, 
ale je fakt, že Češi nem usí fyz icky  t r 
pět. Tím je om ezena spontánnost je 
jic h  protestu. J inde ve Východní 
Evropě to byla především  lidská bída, 
která m ocně povzbudila  odhod lání 
k reform ám .
Spiegel: A le  s b lahobytem  v ČSSR to 
jd e  s kopce.
Havel: Ano, naše ž ivo tn í úroveň je re
la tivně vysoká. A le je založena na vy
kořisťování naší budoucnosti. A již  
dnes si m ůžem e spočíta t, že za deset 
let dosáhnem e stavu, jaký  dnes panu
je v Polsku. P roto nesmíme s re form a
mi, i v hospodářské ob lasti, dále vy
čkávat.
Spiegel: Je soc ia lism us mrtev, pane 
Havle?
Havel: Socia lism us, co  to  znamená? 
Jestli tím  m íníte to ta lita rism us s ta lin 
ského ražení — ano, ten umírá, ale 
mrtev ještě není. □



Interview s Bohumilem Hrabalem
Západ po dohodě a se souhlasem Hlasu Ameriky uveřejňuje inter

view se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, které bylo Hlasem Ame
riky vysíláno během přednáškového turné B. Hrabala do Spojených 
států. S Bohumilem Hrabalem rozmlouvala Eva Límanová.

L: Pane Hrabale, ja k  došlo  k tom u, že 
js te  se ob jev il ve S po jených stá tech?  
H: Já mám dojem , že to byla m ladá 
bohem istka, která se ob jev ila  v letě 
v Praze, m luvila  ve lice lehce špatně 
česky, ale tím  zvyšovala svůj půvab, 
takže v hostinc i a v p ivn ic i u Z la tého 
tyg ra  se pta li vždycky kdy zase přijde, 
pro tože ona říkala věci vždycky tro 
chu jinak; napřík lad pršelo, ona p ři
šla, byla zkropená deštěm a my jsm e 
jí řika li sunde jte  si to, venku prší, 
viď te, a ona říkala, ano venku prší pa
ne Hrabale, jak říkají Češi, to  to  tam 
ale pěkné chč ije . Č ili to to  by byl m o
del, kterým  ona bavila hosty a pocho
p ite lně  i mě. Ta si usm yslela, žezíská, 
poněvadž byla na un iversitě  ve Stan- 
fo rdu , že získá sdostatek pozvání i od 
jin ých  un ivers it a tak m i to  jaksi na
značila , ne jdřív ústně a potom  i d o p i
sem, ten svůj plán, a nakonec já ke 
svému zděšení, někdy v září, jsem 
dostal skutečně pozvání asi osmi 
nebo deseti un iversit, opatřených 
podp isy i částkam i, pochop ite lně  ne 
v ho tovosti, ale slíbeným i, takže jsem 
teda, (já vždycky se dom nívám , že 
umřu, č ili sub speciae m ortis), jo, in ar- 
tic u lo  m ortis  jsem  řekl, že ano. Ovšem 
to  norm áln í pozvání jsem  potom  dos
tal na jedné velké listině, takže mě 
nezbylo, než že jsem  šel na Svaz 
spisovate lů a tam  jsem  požádal, jestli 
by nebyli tak laskaví a to to  vzali jako 
základ toho, aby prostě  zažádali sme
o výjezdní do ložku  do S po jených s tá
tů am erických, jak  Dubenka, jak my 
říkali tý  dívce, té bohem istce, ta D u
benka jednou  U Z latého tyg ra  řekla,
— že odkud js te  přije la, — ona řekla, 
Já jsem  přije la  ze S pokojených států. 
Dík své češtině. Takže vždycky říká
me, ona p řije la  ze S poko jených států. 
No tak, že jsem  byl p ro ti své vůli, té 
měř, jsem teda nakonec, tu  výjezdní 
do ložku — už jsem  měl dva měsíce 
před od letem , ale letenku jsem dostal 
až poslední den když už jsem  byl zou
fa lý  a p řiop itý , jo , takže jsem  ji nako
nec teda dostal, nasedl jsem  prostě 
do toh o  letadla a p řile tě l jsem do, jak 
říkala ta bohem istka, ta k lifo rdka, 
Dubenka nebo li Apríl... A príl existu je 
tady i jm éno, takže jsm e ji pře jm eno
vali že Apríl, takže Dubenka, takže 
jsem  odletě l, vycestoval jsem  do 
W ashingtonu. No a pochop ite lně  
jsem  byl vyzbro jen akorát, jednak 
jsem  tady byl před pětadvaceti lety, 
tak si tak pam atuju trochu  ten New 
York, když jsm e kupod ivu chod ili i do 
oblastí, do  Harlem u, specie lně na 
mše, n ijak jsm e se n ičeho nelekali, 
pro tože černoši, vždycky jsem  k nim 
měl sym patii, p ro tože přes Baudelai-

ra, pro tože jeho m ilenka, jm enovala 
se Duvalová a ta tam  vystupu je  v jeho 
básních jako taková zdobnost, zrovna 
jako tak krásné Kypřanky, takže vy
šňořen Baudelairem  a tou jeho  Jean 
Duval (on když um řel tak ona šla za 
rakví a z tra tila  se bůhví kde), takže 
pod do jm em  té Jean Duval jsem  se 
znovu po pětadvaceti le tech vyjel se 
podívat na to  jak vypadají Spokojené 
státy. A ještě jsem  by vyšňořen i je d 
nou větou, kterou napsal muž, který 
mě byl ve lice sym patický, pro tože byl 
výbo rný  spisovate l a up il se k sm rti, 
pivem a kořa lkou a jm enoval se Dylan 
Thom as, kterej napsal, že kdo nemá 
rád A m eriku, nenávidí lidstvo. Měl 
jsem  dojem , když jsem  se to  dověděl, 
když jsem  si to  opakoval, že to  je nad
sazené, ovšem, W ashingtonem  počí
naje (a ob je l jsem  teda těch dvanáct 
un iversit, nebo deset, za těch šest ne
děl, č ili te ď  sedím zase ve W ash ing to
nu a i s tím , že ten Dyllan Thom as měl 
pravdu, pro tože to  nenávidí lidstvo, 
pro tože to  lidstvo opravdu je ve S po
jených státech am erických, poně
vadž kde jsem  byl, tak jsem  vždycky 
viděl v podvečerních hodinách, ane
bo, a tak dále, hlavně kdy ti bílí jedou 
autem spíš dom ů a ti barevní zap lňu jí 
ulice, poněvadž je jich  živo t je zpra
vid la kupod ivu  podle mne na ulicích 
nebo na těch bičích, na těch korzech, 
tak jsem  viděl, jak dovedou bejt krásní 
všichni ti barevní a hlavně vš ichn i ti 
černoši, kteří mají obrovský smysl 
pro, da lo by se říct, dekoraci, jo , ten 
dekor, on i vždycky co si ob líknou, ať 
to  jsou to  on nebo ona, tak vždycky 
mají sm ysl pro barevnost a já, protože 
jsem  odkojen im presion isty , tak mám 
ten smysl taky, takže vždycky takový 
černoch, kte rý to  dovede, to  co kdy- 
bysme si vzali my tak jsm e směšní, tak 
černochovi vždycky sluší. Č ili znovu 
se vrátím e k tom u lidstvu, jo, k tom u 
Dylanu Thom asovi, ano, kdo nemá 
rád Am eriku, nemá rád lidstvo. P ro to
že já jsem  si právě v A m erice zam ilo 
val všechno to, co tvoří lidstvo, to  jest 
všechny barvy, všechny rasy a všech
no tady trvá v takové barevné jednotě 
jak na im pres ion is tických  obrazech 
pařížské bu lváry a ulice. A co se děje 
na perife rii, že tady se střílí, nebo že 
se zastřelej, no co může bejt hezčího, 
než když někdo zastřelí d ruhýho 
z žárlivosti, nebo kvůli, i soc iá ln í 
otázky, že se složej revolverem, podle 
mě je  vždycky lepší když je  sdostatek 
vražd, mě dokonce připadá, že je tady 
málo vražd, podle mě by jich  m ělo být 
daleko víc, fu rt jsou lepší ty to  vraždy, 
na obvodu těch kterých velkom ěst, 
než když je vedená krásně a form álně

vypovězená válka, tak jako byla První 
světová válka, tak jak byla bez vypo 
vězení D ruhá světová válka a vy pak 
s hrůzou zjistíte, že padlo celkem  
čtyřiapadesát m ilionů  lidí, dá se 
říct těch nejhezčích, těch ne jlep 
ších, ten výkvět a co bylo  zpustošeno
— to  je ch rastítko  pro batolata, proti 
tom u, že tu a tam se zastřelí jeden 
d ruhého anebo nožem se pobodají 
a ubodají ti černí, ti barevní, nebo 
dokonce ti bílí.

Znovu se vrátím  k těm černochům , 
proč mě zajím ají a zajím ali mě vždyc
ky, začalo to Jean Duval, tím  vrátím e 
se od Baudelaira až do skutečnosti... 
můj známý, který se zabývá otázkou 
černošskou tak říká, že černoši jsou 
vždycky... mají da leko větší stresové 
situace a události, že ty  stresové udá
losti a s ituace tedy jsou aby se m ohli 
adaptovat, že se řeší někdy tu s tře l
bou, tu nožem, dík té vyšší c itlivos ti 
černochů, m ají i větší počet sebe
vražd a in fa rk tů , hlavně in fa rktů , že 
černoši jsou náchyln í i na in farkt. Tak 
jak jsou napřík lad všechna i, an iž by 
se urazili černoši, uš lech tilá  zvířata.

T eď  se začínají tady pěstovat b iso- 
ni, já  jsem viděl místa, kde se už b i- 
soni pěstujou, byl jsem u lidí, kteří 
by li ocho tn i pěstovat bisony, krásná 
zvířata, která m useli býti vystřílena, 
p ro to  aby nepustoš ila  farm ářská pole 
v m inulém  sto le tí a teď zn ovu  se začí
nají pěstovat na farm ách jako už itko 
vý dobytek... i t ito  krasavci, tito  pat- 
náctim etrákoví krasavci, ta ozdoba tý 
přírody, ke který nem ůžete ani nic 
přida t ani n ic ubrat, pak Bůh když ně
co stvoří tak to  stvoří dokonale, n ě ja 
ko lid i, i t ito  b ison i trp í na in farkty, 
takže když by je vezli vagonem  na tu 
b u d o u c í fa rm u , tak  jim  vš ich n i 
um řou, takže snášej jako fra je ři je d i
ně jízdu letadlem . Další co tam ta pří
ručka čin í pozorná, že jsou náchylní 
na stresové situace, tím, že dovedou 
být žárliví, musej be jt dokonalé ploty, 
jinak  to pro le tě j a vodtáhnou to  po
malu i s farm ářovou cha lupou, jo. 
Takže v id íte mé zážitky ze Spo jených 
států jsou takový, jaksi fenom eno lo 
gický... ovšem fascinoval mě New 
York, tam mají hodně psů; když ně
kdo jde s psíčkem, psem, to je jedno 
jestli to  je doga nebo stá jový pinčiík, 
na procházku a pes uč in í potřebu, ob 
čané jsou tak vychovaní, že m ají sse- 
bou k losetový papír, seberou ty  ex- 
krem eny, ty  zbytky  a odhodí to  tam 
kam to  patří. Což bych řekl je taky 
jedna ze zdobností Am eriky. Druhá 
zdobnost je, že m ilu jí svoje stavení, 
u kterého zpravid la  musí býti pes, ke
ře a květiny a že... co to tam koukáte, 
ať to nezkurvíte, já zadarm o nebudu 
m luvit, jen to nekurvěte, já vám na to 
vidím , teď  to přehoďte, tam tu pásku, 
jo, mám pokračovat, jo,... tak, tak ja 
ko mají i města, ráno v tom  San Fran- 
cisku je to  tak čistý, že když tam 
upadnete v nových šatech, tak se nic 
nestane, jo, vlastně je to č isťulinký. 
Navečer už je tam poházeno, tak jako



v Paříži a všude, už jsou tam ty  papíry, 
je  tam toh le to , ale to není to, to  se 
uklidí, neuklid í s e a le n ik d y to c o js e m  
viděl, poněvadž jsem  je l i G rayhoun- 
dem i vlakem, na těch m alejch měs
tečkách a na těch — i vesničkách, 
vesnicích, že ty  hm, všechny zbytky, 
co jako se vytlačí na obvod, co u nás 
patře ji teda do sběru, a do sběru pat- 
řej, tak jak m ůžou, tak to bezpečně 
nejkratší cestou vyvezou do prvního 
lesíka a tam to vysypou, jo. Takže 
tady máte krásné a skvostné vesnič
ky, vesnice, městečka, města, ale na 
obvodu vždycky prostě ten odpad. 
Ten odpad, jo, kterej já vidím , tak 
řikám, jsem jako doma, u nás to dělají 
taky tak, jo . New York, kterej sám
0 sobě je, atakdále, to  je, to  všichni 
ti mí známí co tady by li řekli: na nic 
tak nevzpom ínám e jako na New York, 
ti co by li v d ip lo m a tických  službách, 
jo, tak ta Pátá a to  všecko, č ili když 
ho ob jedete lodí, jak řeku Hudson tak
1 ten záliv, tak nem ůžete si nevšim 
nout, že celej ten g igan ticke j New 
York je, má takove jch  tři č ty ři m etry 
jako takovou kra jku, z lověstnou, ko
lem doko la  p lo t a za tím plotem , 
všechno m ožný co najdete jenom  
v těch odpad liš tích , kam se to  vždyc
ky za první repub liky  vozilo. Ke sva- 
tým u Vojtěchu, do ňáký tý  zm oly a co 
teďka se odváží do  těch lesů. Takže 
ten New York má tu g igan tickou  kra j
ku kolem  sebe, která je z toho  všeho, 
to, co  zbylo, z těch vraků, těch aut, 
těch plechovek, prostě enum erace té 
veteše v který měl zá libu Rambo, ale 
u rč itě  ne socio logové. Buďm e ubez
pečeni, že z toho  by jis tě  si vybra li 
všichni ti popartis té  a sam ozřejm ě by 
byl tím nadšen Kurt Švitrs... zrovna 
tak jako i já. Jenom že u rč itě  ne ti, k te 
ří mají na starosti prostě tu č is to tu  a tu 
jis tou  hyg ienu toh o  města, který je 
dneska průsečíkem  jak všech jazyků, 
tak všech i ku ltu r, takže dá se říct, 
že New York zdědil něco, to  co  dřív 
bylo v Paříži, tak se to přeneslo do 
New Yorku, da lo  by se říct k řižovat
ka jazykových povědom í, p ro to  jsem 
měl ten dojem  a šel jsem  to shledat, 
zda teda ten New York skutečně — 
a viděl jsem to  v obrazárnách a tak 
dále, že je průsečíkem  všech těch 
povědom í, takže je dostaveníčkem  
i těch posledních směrů, kterým i 
Am erika tak jako na sebe s trh la  ges- 
tická  malba a pop art.
L: Pane Hrabale, ja k ý  na vás uděla ly  
dojem  am erické university a studenti?  
H: No tak to víte, mě je pětasedm de
sát let, tak mé připadali, že to  jsou 
vlastně středoško lác i. Jakoby do 
gym násia, do oktávy. Mě připadali 
neuvěřite lně m ladí. Ovšem líbí se mi 
na n ich ta přirozená... vypadají tak 
jako dě lníc i u nás, třeba v L ibn i když 
jdou  z Českom oravská K o lben-D a- 
něk, jsou ob lečeni velice prostě, rádi 
nosí džínsy, tém ěř, když jdou do ško
ly nebo ze školy, nenosí ani kravaty, 
mají vždycky takoví jako zdánlivě 
oblečení... mm... toho  č tv rtýho  stavu,

jo. A le podle toho  jak nesou si ty  ruk- 
sáčky a v n ich mají to učení, nebo d ív
ky to  rádi nosej v náručí, tak vidím , že 
to jsou ti, kteří navštěvují opravdu 
vysokou školu, no a pochop ite lně , já 
jsem se s nima... to  jsem  je viděl o p 
ticky... jak se pohybují, jak těka jí z té 
které budovy do... to je jedno jestli je 
to prosté Ann A rbo r nebo prostě 
v Nebrasce v tom  L inko lnu , dokonce 
tam se mi líb ilo  nejlíp, v L inko lnu  se 
mě líb ilo  nejvíc, pro tože je  to na ro 
vině, budovy jsou od sebe vzdáleny 
na sto, dvěstě m etrů, takže neustále 
v id íte přecházející s tudenty, tu po 
diagonálách, tu... atd. Že se jakoby 
mě předvádějí ty jis té  hodiny, kdy 
musej op us tit tu to  budovu a jit i v j i 
nou. V tom  L inko lnu  taky jsem zazna
menal takovej... no byli jsm e se podí
vat na m oderní ga lerii... tam uč ite lky  
rovnaly ško ln í děti tak zhruba osmi 
desetileté, by li celkem  ty  uč ite lky  dvě, 
dvě třídy, nebo dvě ňáký, který přije li 
odněkud, n o a ta m js e m s in e m o h ln e -  
všim nout, tak jako i u nás taky, ale jak 
krásně, jak krásné jsou děti, což je 
zcela jasné, každé dítě je krásné, 
pokud je zdravé, ale jak převládají 
zase ti barevní, jak skvostně ty m atky 
u rč itě  si na táh ly  budíka aby ty děti 
začly už v půl č tv rtý  nebo v půl pátý 
jim  ty cu líky  ty  černošský culíky, jako 
to  měl ten fo tba lis ta  G ulit, ty  curůčky, 
jo, č ili že to  dá hrozně práce, viděl 
jsem  i tu m atku jak  si nam astila ruce, 
buď to  sádlem nebo ňákou b rila n ti
nou, takže se to všecko třp y tilo  a vi
děl jsem i jak prostě, zcela bezostyš
ně, — pro ti duchu tak jak jsm e byli

vychováváni, že se ti če rn i a bílí, lépe 
řečeno bílí že nenáviděj ty  černý, ne!
— tak jsem  viděl ty  děti se spontánně 
objím at, černý s tém i bílým i, takže 
zase se vrátím  k tom u... a by li tam i — 
pochop ite lně  — i tady je dostatek Čí
ňanů, těch ž lu tých , kte rý já nedovedu 
u rč it odkud jsou, ale jsou urč itě  teda 

* z Asie, č ili to  dostaveníčko i dětský 
by lo  černo -b ílo -ž lu to -snědý  a tak 
jsem byl tím  nadšen a pochop il jsem 
vlastně tady do m rtě vétu s kterou 
jsem vycestoval do Spoko jených stá
tů am erických, jak  říkala Apríl u Z la 
tého tygra, tu větu Dylana Thomase, 
že Kdo nemá rád Am eriku, nenávidí 
ce lý  lidstvo. Tady já vidím , že je... 
no dom a by mi nam ítli, nebo prostě 
TAM , že a co ty  vraždy a co ty... no to 
patří k tom u, to patří všecko k tom u.
I chudoba a tak dále, to  patří k tom u, 
nešťastní lidé patří k tom u, lidé, že 
zapackáte o to, prostě ti k teří už z tros
kota li, ale patře j do spo lečnosti, p ro 
tože kdo může tak jim  hodí do té 
prázdné p ix lič ky  od piva, tak jim  hodí 
prostě to  co může, no a dobrá, a vo co 
de... to  p ro p ijí a ráno začnou znovu, 
nebo ty  drogy, d rogy  sou pořád, to  je 
na světě co my víme, jo, co my víme 
tak všecky národy používali d rogy, jo, 
č ili na počátku  lidstva, aby se vůbec 
někam m oh lo hnout, vždycky bylo  
něco čem u se říká a lkohol, něco če
mu se říká droga, ty  ne jp rim itivné jš í 
národy jsou m istři na to, kterak se 
uvíst do příjem né nálady, aby ten svět 
se jim  jev il lepší než je. Tím končím  
Tvá Máňa. □
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Hudba

Petr Adler

Rock and roli 
a normalizace

Vym ysle l jsem  spoustu nápadů/co 
po dporu jou  h loupou ná ladu /H od it 
klíče do kaná lu /S je t po zadku ho lou 
ská lu /V  noc i cho d it straš it do hradu

Pam ětníci si jis tě  vzpom enou, že 
takh le  obd ivuhodně  začínal tex t první 
slavné české p ísn ičky dnes už legen
dární skup iny  O lym p ic . Ten skvost se 
jm enoval Dej mi víc své lásky a teh 
dejší děvče tehde jšího textaře a bas
kyta ris ty  skup in y  Pavla C hrastiny  si 
kvůli něm u leccos vytrpě lo . Avšak 
písn ička to  byla, jak říkají hudebníci, 
napadnutá, tex t měl švih, a O lym p ic  
měl tím  pádem první m ísto na rozh la
sové H oupačce J iřího  a M irky  Č er
ných za jiš těno na řadu měsíců d o 
předu.

Od těch dob už utekla  řada let. Ani 
O lym p ic  už není, co to bývalo, parta 
kam arádů-m uzikan tů , s tudentů vše
ho m ožného, které nejvíc na světě š i
rém pobavilo , když si m oh li spo lu za
hrát za párek a pár piv v hospodě ve 
Č tyřko lech  na Sázavě.

Pavel C hrastina od skup iny  odešel 
před skoro 20 lety, neb chtě l dos tu 
dovat FAMU. S tud ium  se se životem  
cestu jíc ího hudebníka m oc nesneslo. 
C hrastinův odchod způsob il litry  zlé 
krve. Nakonec, byl to  jeden ze spo lu 
zakladatelů skup iny, osobnost, která 
pom oh la  v tisknou t O lym p icu  jeho 
výraznou tvář. Jeho výpověď  znam e
nala, že kapela m usela velice rych le  
h ledat tvář pokud m ožno od lišnou .

C hrastina se před deseti le ty usadil 
v A ustrá lii, kde se od té doby  hrd inně 
snaží o prosazení své p rodukčn í firm y 
na po li film u  a televize.

A před nedávnem se dožil překva
pení. Dostal barevnou poh ledn ic i p ří
mo až z M oskvy. Od bývalého kam a
ráda, ko leg y , sp o lu za k la d a te le  a 
skladatele, Petra Jandy, znám ého 
mezi zasvěcenci též pod přezdívkou 
Plešatá zpěvačka.

Po poh ledn ic i z M oskvy následoval 
dopis z Prahy: Plešatá zpěvačka na
psal, “ že by bylo  dobré, pro naše spo
lečné písně, sam ozřejm ě, kdybych se 
co nevidět up ravil,”  sdě lu je  Čhras- 
tina.

Chrastina, se zdvo řilos tí sobě vlast
ní, Jandovi odpověděl, že co si udělá 
se svým i soukrom ým i zá ležitostm i je 
jeho soukrom á věc. Pořád si ale lámal 
hlavu, p roč na jednou takový zájem.

C hrastina: “ No, a nakonec jsem  do 
cela nedávno dostal od m am inky je d 
né mé kam arádky darem, a to přím o 
z Prahy, kazetu s názvem O lym p ic  — 
25 let, na níž není z m ých textů ani 
jeden, takže prvních sedm let ex is ten
ce kapely reprezentu je  Čechova Ne
bezpečná postava.

To je  ovšem pochopite lné . Bývalý 
bubeník, nyní též šašek, František 
R ingo Čech si v Praze dává ve lký po
zor, aby se nesmál těm  nesprávným  
lidem , zatím co Chrastina, na napros
to  nesprávném  místě, budu je  kap i
talism us.

"Jo, to je pravda, že jsem  C hrasti- 
novi napsal, že by si měl upravit 
vztah,”  řekl do  te le fonu z Prahy Petr 
Janda. “A on mi neodpovědě l."

Na sdělení, že C hrastina odpově
děl, se Janda odm lče l. Pak řekl, že te 
dy on ten dop is nedostal.

"K dyž jsm e dě la li slávu kolem  25. 
výročí kapely, S upraphon nám na
prosto  jednoznačně zakousnul ja 
k o u k o liv ,  i se b e m e n š í, z m ín ku
o C hrastinovi, natož pak, abychom  
zařad ili jeho p ísn ičky,” řekl Janda na 
vysvětlenou. "T eď  se schy lu je  ke 30. 
výročí (za pouhé tři roky), a já bych 
strašně rád vydal desku, kde by 
C hrastina  byl. Krom ě toh o  přem ýšlí
me o velikém  a slavném koncertu 
v Lucerně. Kdyby si ten vztah upra
vil, m ohl by si zahrát s náma, a to  by 
mně strašně po těš ilo .”

T oh le  řekl člověk, k te rý  se nebál 
podepsat nedávnou pro testní petici, 
N ěkolik vět, která režim u v Praze ne
slýchané hnula žlučí.

“ Co blázníš?" podiv il se Janda. 
“ Vždyť o co při té úpravě jde? Vždyť 
je  to  jen kus papíru! C hrastina přece 
už je snad austra lske j občan, takže 
se mu nem ůže n ic  s tá t!”

Na připom ínku, že jsou mezi námi 
dodnes i tací, kteří odešli z Českoslo
venska právě pro to , aby se nemuseli 
za nějaké kusy papíru, s n im iž nesou
hlasí, stydět, poznam enal Janda, že 
toh le  ho vůbec nenapadlo.

A pak doda l, že to  je stejně škoda, 
když kvůli takovéhle p itom é fo rm alitě  
C hrastina zase zm izí v p ropad liš ti 
dějin.

Jenže Janda m íní a C hrastina mění. 
Při proh lídce svého archívu v Syd

ney C hrastina z jis til, že má dom a pás
ky se stud iovým i nahrávkam i převáž
né většiny písniček, které kdysi 
s O lym picem  natočil.

“ Čas od času se lid i p o těch  nahráv
kách sháněli i tady," pravil C h rasti
na, “ takže už před le ty jsem  přem ýšlel
o vydání něčeho jako The Early Days, 
s těm i úp lně nejstarším i věcmi, ještě 
s Yvonnou (Přenosilovou), Pavlem 
(Bobkem ) a taky M ickym  (Volkem), 
a pravěkejm a instrum entá lkam a.” 

Později, jak  to  předvedl už m noho
krát, C hrastina na svůj nápad úplně 
zapom něl. Ale, jak říká, "te ď  to  za 
mne vyřešil Plešatá zpěvačka a rodná 
strana a vláda.”

Tak se stalo, že se C hrastina přece 
jenom  nakonec rozhoupal a popoví-
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Věda
Antonín Jareá

Vynález ohně?
N ejednalo se o n ic m enšího svým 

dosahem , když třiadvacá tého února 
oznám ili S tan ley Pons z un ivers ity  
s tátu Utah a M artin F leischm ann ze 
sou tham ptonské un iversity, že se jim  
poda řilo  usku tečn it proces řízené 
jaderné fuze, v podstatě přem ěny 
deuteria  (č ili těžkého vodíku, obda
řeného k p ro tonu  jádra navíc neu tro 
nem) na helium , provázený náram 
ným  výtěžkem  tepelné energie. Navíc 
oznám ili, že svedli celou věc tém ěř 
na koleně, po tom , co už po desetile tí 
se stovky fyz iků  snaží dosáhnout 
s te jného cíle zařízením i zvíci celých 
budov a s tam ilionů  do larů, zatím  jen 
s nadějí na úspěch.

Po techn ické  stránce bylo  zařízení 
pánů Fle ischm anna a Ponse málem 
triv iá ln í: Skleněná baňka (na obrázku 
číslo 1.) sotva osm i pa lců dé lky, ve 
které je tyč  vyrobená z pa llad ia  o b k lo 
pena závity p la tinové e lek trod y  ve 
tvaru šroubovice. Do baňky se nalije 
těžká voda, která nam ísto norm áln ího 
vodíku obsahuje deuterium , na pa
llad iovou I drá těnou e lektrodu  se p ř i
vede ste jnosm ěrné napětí a šup ito  
presto, celá baňka se začne ohřívat 
příkonem  podstatně vyšším, než je 
příkon přivedený elektrodám . Může 
to  p rý  do jít až tak daleko, že celá věc 
se teplem  i uvaří a pon ič í a protože 
nebylo žádného jin é h o  vysvětlení,

dal si s výrobc i v A ustrá lii o tech 
n ické úpravě a hrubém  rozpočtu. 
Z jis til, že vydat kazetu není n ic moc 
složitého. Kdyby jich  proda l 300, za 
pom ěrně lidové ceny, náklad s vydá
ním spo jený by se mu vrátil.

“ Kdyby se postupné došlo k vétší- 
mu nákladu a něco málo peněz by 
zbylo , m ohl by se vydat i m alý náklad 
k las ických LP a m ožná že i CD ," d o 
dal Chrastina. “ Tam by se ovšem ve
šlo víc obrázků s povídáním . Jako 
kdysi Jarda Hutka navrhoval, aby se 
do učebn ice dě jepisu vsunul nená
padně singlík, tak já bych s chutí 
k e lp íčku vsunul nenápadně docela 
malou učebn ic i dě jep isu ."

Bude-li m ít někdo opravdový zájem
o nikým  nijak nekorigované dějiny 
českého rock and ro llu  před norm a
lizací, nechť investuje do poštovní 
znám ky a napíše C hrastinovi na ad
resu 1/51 G lenayrA ve ., Bondi Beach 
NSW 2026, Austra lia.
Pozn. red.:
Myslíme, že vydán i kazety je  výborný  
nápad. Západ rád Pavlu C hrastinovi 
s p ro pa gac i pom ůže. Snad to ale ne
bude zapotřebí. B y ť  neupravený, Pa
vel Chrastina s i teď  může v Lucerně  
zahrát. □

odkud  by se takový z isk energ ie vzal, 
p roh lás ili F le ischm ann a Pons, že se 
v tom  pa llad iu  m usí konat jaderná fu 
ze tak zvaně studená, na rozdíl od 
klasické — a dosud za jed ině  m ožnou 
považované — the rm onuk leá rn í fuze 
S lunce a vod íkových bomb.

Jenže uběh lo sotva pár týdnů  a 
zdvih l se chorus nám itek a skepse 
se strany vědecké kom unity :

Jakto, že m nožství neutronů, které 
nam ěřili, by lo  víc než b ilionkrá t nižší, 
než jaké má deute rio -he liová  fuze 
uvo ln it?

Že měřící zařízení nebylo  dosta
tečně citlivé? A le  jakpakto , že pánové 
jsou po příslušném  bom bardování 
neutrony zcela nepoškozeni?

Jakto, že zvo lili k svému oznám ení 
cestu tiskové konference, nam ísto 
řádné vědecké publikace, podrobené 
předem  lekto rské kritice  kolegů, č ili 
“ peer review” ?

Že jeden z je jich  č lánků vyp rodu 
koval celkem  14 tisíc w a tthod in  te 
pelné energ ie během 800 hodin p ro 
vozu? Ale jakpakto , že neprokázali 
odpovída jíc í koncen trac i helia v pa l
ladiové elektrodě?

C htě jí nám tvrd it, že usku tečn ili 
dosti exo tickou  reakci p roduku jíc í 
iso top he lium  4 a neuvo lňu jíc í neu
trony?  Tak kde je důkaz o p řítom nosti 
právě helia 4?

A nakonec a hlavně: Jakto, že to lika  
jiným , kteří se honem začali pokoušet 
a dup likac i, ten experim ent vůbec ne
fungu je?

ňečeno po pravdě, s tím  ne fungo
váním je to  trochu  sp le titá  historie. 
Zdá se totiž, že vliv  může mít třeba
i pokusníkova pravověrnost ve vědě 
všech věd: Tak na severokorejské 
un iversitě  Kim Ir Sena jim  to  fu n 
govalo okam žitě. Na Lom onosově 
un iversitě v M oskvě a Košutově un i
versitě v M aďarsku to  fungova lo  tak 
trochu  a zaznam enali em isi neutronů, 
zatím co tep lo  nenam ěřili, ale zato se 
sovětští vědci dali slyšet, že na tom hle  
objevu vlastně už pracovali. V A m eri
ce po tv rd ili z G eorg ian Institu te  of 
T echno logy em isi neutronů, jenže 
pak se přiš lo  na to , že přístro j nam ísto 
neutronů reagoval na tep lo tu  v m íst
nosti. Na to ron tské  un iversitě  to za
tím  ne fungu je  vůbec. Ze S tanfordovy 
un ivers ity  oznám ili, že s těžkou vo
dou dosáh li jakéhosi výstupu tepla, 
zatím co s obyče jnou  vodou ničeho. 
N apro ti tom u na Drexel U niversity 
z jis tily  p rodukc i tep la  ať na lili vodu 
těžkou, nebo obyčejnou. Na flo ridské 
un iversitě  z jis tili údajné přítom nost 
tritia , jednoho z m ožných produktů 
fuse. Na Yale U n iversity nenam ěřili 
vůbec nic.

F leischm ann a Pons se ohrad ili, že 
m eta lurg ické fak to ry  v přípravě pa lla
dia m ohou být p říč inou  nezdaru v

du p likac i experim entu  a že ste jné prý 
na šedesát p racov išť už oznám ilo  vět
ší nebo m enší stupeň úspěchu. Načež 
se do h ry  zap le tla  stavovská řevn i
vost, s tanoviska a jiné  m arg iná lie, 
znám é nám už z vřavy kolem  neblahé 
SDI. F le ischm ann i Pons jsou to tiž  
e lek trochem ic i a vzhledem  k tom u jim  
zvláštní zasedání Am erican Chem ica l 
Socie ty hned v d u b n u  p řip rav ilo  velm i 
nadšené přije tí. “ Je na čase,” p ro 
hlásil je jich  pres ident C layton C o l- 
lins (žehraje asi na pero za k lo bo uč
kem fyz iků , získané nedávným  ob je
vem “ te p lý c h ” supravod ičů), “ aby 
také chem ikům  se dosta lo  záře re f
lekto rů  spo jené s ob jevným i p rů lom y 
ve vědě” . Jenže fyz ikové považují 
jadernou fuz i za svůj výhradn í píse
ček a da lo  se tud íž čekat, že jeho 
pošlapání ve tře lc i bude posuzováno 
s ná ležitou přísností. A taky bylo. 
Na zasedání Am erican Physical So
c ie ty  hned v květnu byli F leischm ann 
a Pons rozsekáni na c im prcam pr. Od 
pom ěrné zdvo řilého  začátku, že “ na
še teo re tické  s tud ie  naznačují, že vý
s ledky na U n ivers ity  o f Utah jsou vel
mi nepravděpodobné” se přísnost o r
te lů s tupňovala, až k prohlášení, že 
“jsm e obětí inkom petence a sebe
klam u pro fesorů  Ponse a F leisch
m anna’'.

PROJEKT STARFIRE: 1. prstenec p lazm y 2., neu trony 
absorbující p láš ť3. vnější p láš ť4 .1 2 sup ra vod ivých e lek - 
trom agnetů 5. axiá lní e lektrom agnety, krou tí p rsténcové 
pole do  šroubovice 6. dva tuc ty  m ocných vývév 7. přívod
ní e lektrody p lazm y 8. vlnovody vysokofrekvenčn ího  o h 
řevu p lazm y 9. rozvody ch lad íc ího  helia a p lynů  10. vaku
ové kanály 11. človíček v porovnání ve likosti



KONCOVÝ STUPEŇ POKUSNÉHO INERČNlHO SYSTÉMU S 24 LASEROVÝMI PAPRSKY PEROUCÍMI DO CILE 
ZVlCI JEDNOHO MILIMETRU. VLASTNI LASER A ZESILOVACÍ REZONÁTORY SE NEVEŠLY, ZABlRAJl CELOU 
SOUSEDNÍ HALU

Po pravdě řečeno je m om entá lně 
těžko soud it, jak  se vlastně věc má. 
F le ischm ann-Ponsova teo rie  je jich  
č lánku je  v podstatě jednoduchá : 
Protože v e lek tro ly tickém  roztoku 
p u tu jí kovy a vodík ke katodě, v to m to  
případě pa llad iové a pro tože kovy 
mají generá lně tendenci vodík absor
bovat, začnou prý  a tom y deuteria  pu
tova t d o v n itř  k rys ta lické  mříže kovu. 
Putu jí tak a pu tu jí a je jich  hustota 
stoupá, až vlivem  zatím  neznám ého 
m ech an ism u  s p e c if ic k é h o  zrovna  
pa llad iu , (s úč inky  dosti podobným i 
m asovém u s tro jk u  s nasazeným  
trych tý řem , kterým  se kdysi lisová- 
vala m alinová šťáva z m alin), je  pře
konána vzájem ná odpud ivá  síla p ro 
tonů  deu te riových  jader, ta jsou na
cpána na sebe jako tehdy ta m alinová 
jádra  vytlačovaná koncem  trych týře , 
do jde  k je jich  ko liz ím  a šup ito  presto 
mám e tu he lium  a taky třeba nějaké 
tr itiu m  (veletěžký vodík, s dvěma neu
tro n y  v jád ru ) a spoustu energ ie na
víc, vys tupu jíc í navenek ve fo rm ě te p 
la. Jestliže ta to  teorie , (navíc třeba
i stvořená ex post) není správná, m ů
že být správná nějaká jiná, anebo i 
žádná, ale jak  se v té vědecké vřavě 
má vyznat občan neobeznám ený 
s m uony, neutrony, e lek tronvo lty  
a p řid ruženým i p iškun tá ly?  Pokusm e 
se tedy na věc podívat s trochu  jiné  
strany.

Za prv.é, F le ischm ann i Pons jsou 
odbo rn íc i v e lek trochem ii celkem  
zavedení a známí. Je nejvýš podivné, 
že zkušený e lek trochem ik  by m ohl 
p řeh lédnou t che m ický  původ zdro je  
tep la  v je jich  č lánku.

Za druhé, ex is tu je  taková (přizna
né nepěkná) tak tika  při pub likac i 
objevů v te ch n ických  vědách: pan 
au to r si někdy ponechá jis to u  m alič 
kost p ro  sebe, takové malé esíčko 
v rukávu. D ůvody k tom u jsou jednak 
patentové (v případě napadení pa ten
tu má vědec v rukávu něco pro po
tenc ioná lně  zách ranný doda tkový 
patent), jednak an ti-ko leg iá ln í, tak 
říka jíc . T o  za m lč e n íč k o  za jiš ťu je  
au to rov i udržení jis tého  náskoku 
před konkurencí (ta prosím  ve vědě 
taky ex istu je). Není vy loučeno, že 
F leischm ann a Pons se do pu s tili prá
vě té to  opatrnosti.

Za třetí, ex is tu je  jedna osvědčená 
m oudrost, která praví to to : tv rd í-li 
vám odborn ík  věkem tak kolem  pa
desátky a ce lož ivo tně  renom ovaný 
ve svém oboru , že v něm něco nejde 
udělat a basta, pak se s vysokou prav
děpodobností m ýlí. T vrd í-li vám ten 
týž muž, že něco udělat jde, pak m ů
žete skoro vzít jed na to, že má prav
du. Oba p ro fesoři se zdají spadat do 
té to  kategorie.

O dborný  vědec může právem na
m ítnout, že ind ic ie , které tu suges
tivně uvádím jsou pochybné, nebo 
v nejlepším  případě nepřímé, ale ona 
ex is tu je  ještě jedna ind ic ie  přímá: Dva 
měsíce po F le ischm ann-Ponsovi pu 
blikova l (ten tokrá t fyz ik ) Steven Jo-

nes z B righam -Y oungovy un ivers ity  
so lidně  fundovanou a zatím nenapa
denou zprávu o své práci na témže 
druhu fuze (původně v kooperaci 
s F/P), s ice s výtěžkem  tr ilio n k rá t 
menším, ale zdá se, že nepop ira te l
ným. P ravděpodobnost, že v krysta
lické  mříži pa llad ia se děje deuteriu  
něco zatím velm i ta jem ného není tedy 
zanedbatelná. Než se p. t. vědci shod
nou, uvažme pro to  alespoň mezní 
scenaria, příslušná stávající záhadě: 

Scenario č. 1: F leischm ann a Pons
i Jones jsou vedle. Pak sto jím e tváří 
v tvář snad největším u (techn ickém u) 
zklam ání století, pro tože pak nám už 
zase zbýva jí jen dvě cesty s jakous 
takous nadějí na dosažení řízené ja 
derné fuze a tím  vyřešení klíčové 
a vzrůsta jícné k ritické  o tázky un iver- 
zálího zdro je  energ ie pro lidstvo. Obě 
cesty vyžadují i jen v experim entá l
ním stad iu b ilionové  náklady a obří 
zařízení, an iž by se zatím  dosáhlo 
alespoň výsledku zvaného “ break 
even po in t" při kterém  energ ie  vyna
ložená na experim ent fuze se rovná 
energ ii vytěžené.

První z n ich podle stáří je  e lek tro 
m agnetická m ethoda (m agnetic con- 
finem ent), při k teré je  plazma, č ili 
ionizované deuterium , nebo jeho 
směs s tritiem  uvězněna ve tvaru prs
tence m agnetickým  polem  m ocných 
e le k tro m a g n e tů  a p ře d p o k lá d a n é  
zahřáta na tep lo tu  přes 50 m ilionů  
stupňů ste jnosm ěrným  proudem  a 
rad io frekvenčn ím  polem. Až se (jed
nou) takových tep lo t dosáhne, do jde 
(doufá se) k “zápa lu" fuze, při které 
bude dodávané deuterium  a tritium  
transfo rm ováno na he lium  plus uvo l
něné neu trony plus spoustu energie, 
a to (podle typu  fuze, kterých je  asi 
sedm m ožných) řádu 3 až 18 Mega- 
e lek tronvo ltu  na každý pár atomů. 
Co že s takovým  číslem? Jen c h v ilin 
ku posečkejte, ukáže se. Naneštěstí 
je  takové zařízení, reprezentované 
n a p řík la d  a m e r ic k ý m  p ro je k te m  
STARFIRE, g igan tickou  záležitostí, 
jak ukazuje jeho obrázek č. 2 s č lov íč
kem přim alovaným  do le pro porovná
ní. Navíc n ikdo nezaručil, že to  bude 
fungova t tak, jak má a časové odhady 
(extrapo lací dosavadních pokroků,



po tenc iá lně oš idnou) předpokláda jí 
dosažení e n e rg e tic k y  p ro d u k tiv n í 
fuze tou to  cestou kolem  roku 2020.

Novější je  m etoda inerčn í (inertia l 
con finem ent), při které je  směs deu
teria  a tr it ia  zatavena do m rňavé per
ličky , třeba z p lastiku , zvíci kolem  
m ilim etru  nebo dvou aze  všech, nebo 
z co  nejvíce stran se do ní napere g i
gan tický  pu ls laserových paprsků. 
O hrom ná hustota zářivé energ ie způ
sobí exp loz i povrchu pe rličky  a ta — 
spo lu s přivedenou zářivou nerg ií — 
způsobí podle zákona akce a reakce 
im ploz i, to  je kom presi vn itřku  per
ličky  tak hroznou, že překoná od pu 
divé síly jader, navodí je jich  srážky 
a tím  kýženou fuzi. Možná. Protože 
na inerční zápal pe rličky  má být třeba 
energ ie  řádu 100 m ilion ů  w attsekund 
a nejlepší, co  je  zatím  k mání je kolem 
jednoho  ilionu  w attsekund laseru 
NOVA v labo ra to řích  Law rence-L ive- 
more. Výsledné zařízení by m oh lo  být 
snad menší než e lek trom agne tický  
systém, pro tože laserová techn ika  je 
so fis tikovaně jší a um ožňu je různé lsti 
(vzpom eňte na “ cv rlika jíc í zesilovač” 
v po jednání o SDI). Ukázka součas
ného stavu na obr. 3. je  pouze kon
cový stupeň pokusného m onstra na 
un iversitě  v Rochesteru, dodávající
ho zatím  jen bídných 30 tis íc  w a tt
sekund. E xtrapolace dosavadního 
pokroku  m íří k p roduk tivn í fuzi někdy 
kolem  roku 2030.

V souhrnu je tedy scenario  č. 1 ne
radostné, neboť nás podle něj čeká 
ještě ně jakých 30 až 40 let trab lů  s ge
nerálním  nedostatkem  energ ie  získá
vané barbarským  pálením  fos iln ích  
pa liv (nam ísto je jich  šetření jako  cen
né a vyčerpate lné chem ické su rov i
ny), zam ořováním  ovzduší spalinam i 
a možná, že i da lekosáh lým i zm ěna
mi podnebí skleníkovým  efektem  
kys ličn íku  uh lič itého .

Uvažme scenario  č. 2: F leischm ann 
a Pons nejsou vedle, nebo alespoň ne 
tak úplně. Pak bychom  m ohli mít 
(energeticky) vystaráno, neboť oheň, 
který pro nás Prom etheus uzm ul bo
hům je jen p rim itivn í (a navíc čadivý, 
znečišťu jíc í a tech n icky  ob ludně  ne- 
hospodárný) skom íráček v porovnání 
s tím , co s libu je  jaderná fuze: prak
tic k y  nevyčerpate lný zdro j energie. 
Ono to tiž  deuteria, přes jeho  divné 
jm éno, je  na té to planetě spousta; 
p řib ližně  jedna z každých pěti tisíc 
m oleku l obyče jné  vody je m oleku lou 
těžké vody (D ,0 ) a zařízení na je jí 
těžbu v prům yslovém  m ěřítku existu jí 
(jedno, celkem  nevyužité, máme na 
Nové S cotii). P řeložím e-li M egaelek- 
tro n vo lty  vpředu do lidského jazyka, 
tak vyjde — jak nám už dávno počítá- 
val pan prof. Horák v Praze — že je 
den k ilogram  deuteria  může vydat až 
90 m ilionů  k ilow a tthod in . Jednodu
chá a ritm etika  pak zjeví, že v tom  pří
padě chová pouhý jeden litr  vody 
energe tický potenciá l (deuteria) rov
ný spalné energ ii tří set litrů  ben
zinu. To všechno ovšem p latí pro za

tím znám é the rm onuk leá rn í reakce a 
dosud nevíme, jes tli “s tudená fuse",
i když existu je , by by la  energeticky 
ste jně výdělečná. A le i když se ukáže, 
že věc není tak jednoduchá  a že každý 
nemůže mít ve sklepě vlastní reakto r 
zvíci ko tlíku  ústředního topení, p ro 
spekt neom ezeného zdro je  tepelné a 
z ní e lek trické  energ ie  zahrnu je  p ří
s lib  ještě jedné a perspektivně závrat
né zm ěny: přechodu světové energe
tik y  na vodíkový cyklus.

P rostřednictvím  vodíku můžeme 
to tiž  skonč it naše barbarské ničení 
fos iln ích  zdro jů  o le je  a uh lí nezvrat
ným  procesem  hoření a nahradit je 
da le ko  e leg an tn ě jš ím  vod íkovým  
cyklem : Vodík, získaný e lektro lysou 
vody je dopraven na m ísto spo třeby 
a spálen spalovacím  m otorem , tu r
binou, pa livovým  článkem , nebo pod 
parním  nebo tep lovodn ím  kotlem . Je
ho spálením  vznikne vodní pára, která 
vypuštěna do atm osfé ry vytvoří m ra
ky a naprší konečně zpět na zemský 
povrch a do jezer a moří. O dtud ji 
znovu naberem e k e lektro lýze, která 
vytěží vodík, zatím  co kyslík (spotře
bovaný předchozím  spálením ) vrátí
me do a tm osféry a máme tu energe
tický  cyk lus  na první pohled čistě 
uzavřený, e ko lo g icky  neutrá ln í a opa
kovatelný do nekonečna. To všechno 
za předpokladu ho jné a levné e lek
tr ické  energ ie  k mání, p ros tředn ic 
tvím jaderné fuze. A za předpokladu, 
že zatím na jdem e odpověď  na řádku 
po tenciá lně  ošidných otázek:

Za prvé, ve věci fuze samé. K ně
kterým  je jím  typům  je třeba tritia , jiné  
naopak tr itiu m  produku jí. T ritium  je 
rad ioaktivn í (po ločas rozpadu přes 
dvanáct let), co s ním? A co d lou ho
době se vzn ik lým  heliem?

Za druhé, skladování a přeprava 
vodíku nejsou zatím jednoduché

(bod varu je  m inus 253°C), a jeho 
uskladnění pod tlakem  je  při ne jm en- 
ším nepohodlné. U rč itou  naději tu 
dávají některé kovy tvoříc í s vodíkem  
hyd ridy  a vydávající je j zpět za zvýše
né tep lo ty , ale právě tady je  třeba 
hrom ada výzkum u.

Za třetí, poh lcován í vodíku kovy má 
svůj rub, pro tože vodíkem  in filtrova 
né kovy náram ně křehnou (hydrogen 
eb rittlem ent). Pokusném u m otoru 
poháněném u na naší un iversitě  vodí
kem se vkrá tku  u loup l k likový hřídel 
jako suchá větev.

Za č tvrté  jsou tu o tázky ún iku a de
tekce vodíku a jeho úč inků v a tm o
sféře, přestože vodík (pokud není 
sm íchán s č is tým  kyslíkem ) není tak 
nebezpečná třaskavina, jak se obec
né myslí. Vzpom eňte si, že g igan 
t ic k ý  ob jem  vodíku v H indenburgu 
celkem  kro tce  shořel, nam ísto aby 
výbuchem  rozm etal letiště. Jeho 
spalné tep lo  je tř ik rá t vyšší než ben
zinu, zato s jeho  oktanovým  číslem a 
těsnáním  do nádrže m ohou být p ro 
blémy. Na d ruhé  straně, jdě te  se vy
cpat šejkové, sbohem  kata lyzátory, 
sbohem  zm ěti trubek azneškodňova- 
cích p iškun tá lů , p řipom ína jíc í pod 
kapotou cukrovar s lisovaný v pom ěru 
jedna ku stu. Nebyla by to  úleva?

Je m ožné, že v perspektivě tady 
předestřené číhá ještě o dost víc 
problém ů, zádrhe lů a pastí. A le kdy
by se opravdu v krysta lové mříži ně
kterých kovů skrýva lo  ta jem ství údaj
ně zah lédnu té Ponsem a Fleischm an- 
nem a Jonesem , pak máme v dohledu 
řešení perspektivně největších p ro 
blém ů p lanety: konečnosti našich 
zdro jů  energ ie a po tenciá ln í zhoub- 
nosti našeho energetického systému 
na podm ínky života na zemi. Držme si 
palce. □



_______________________  Historie_____
Stanislav Auský

Lord Aldington versus Nikolai Tolstoy
N iko la i T o ls toy  a N igel W atts měli 

stát 6. června toh o to  roku před sou 
dem  H igh C o u rt v Londýně za to, že 
po m luv ili Lorda A ld ing tona . Zveře j
n ili to tiž  v le táku WAR CRIM ES AND 
THE W ARDEN SHIP OF W IN C H ES
TER CO LLEG E (Válečné z lo č iny  
a ad m ins trá to r ve W inchester C o l- 
lege) jeho  podíl na vá lečných z lo č i
nech dosud uta jovaných a š iroké ve
ře jnosti neznám ých. Lord A ld ing ton , 
nynější ad m in is trá to r ve W inchester 
C ollege, byl v květnu 1945 b rigád
ním generálem  T obby Low a náčelní
kem štábu b ritského  V. A rm ádního 
sboru v K lagenfurtu . ň íd il operační 
č innos t to h o to  sboru na okupovaném  
území jižn ího  Rakouska. V květnu 
a červnu 1945 byli vydáni sovětským  
bezpečnostn ím  útvarům  kozáci s ro 
d inným i p řís lu šn íkya tito vským  pa rti- 
zánům  up rch líc i z Jugoslávie . C el
kový počet násilně repatriovaných 
se udává 75.000. Vydané osoby ne
byli váleční za ja tc i v právním  sm yslu 
slova. O značovali se jako SEP, Sur- 
rendered Enem y Personál (N epřá te l
ské osoby jež se vzdaly). Mezi n im i 
by lo  m noho c iv ilis tů  a rod inných  p ří
s lušníků un ifo rm ovaných  osob ve 
zbrani. Zv láštní skup inu tv o řili em i
granti z carského Ruska, držite lé  
Nansenovského pasu. V p říp a d ě jih o - 
slovanů se jedna lo  o přís lušníky Krá
lovské jihos lovahské  arm ády, ozb ro 
jené složky z C horvatska, Srbska, 
S lovinska a je jich  rod inné  přís lušní
ky. Všichni by li vydáni p ro tip rávně 
a násilně do rukou svých pro tivníků. 
M ezinárodní právo pod le  Haagské 
a Ženevské konvence stanoví, že n i
kdo nem ůže býti vydán p ro ti své vůli 
a s použitím  násilí. N apro ti tom u Ja lt- 
ská dohoda vyžadovala, aby by li re- 
pa triováni vš ichn i sovětští občané; 
na jihos lovany  se žádná dohoda ne
vztahovala. D ržite lé  Nansenovského 
pasu sově tským i ob ča n y  ne by li. 
V_V. A rm ádním  sboru by lo  tehdy již  
všeobecně známo, jaký osud očekává 
vydané osoby. Leták, jehož obsah je 
původním  předm ětem  obža loby pro 
pom luvu, ty to  skutečnosti konsta
tu je  a k lade Lordu A ld ing tonov i přím é 
otázky, na něž až dosud nebyla dána 
odpověď.

Obsah letáku měl ve W inchestru 
velký ohlas. Byl to  tv rdý zásah do 
prestiže spo lečnosti “ o ld  boys” na 
un iversitě. Lord A ld in g ton  nějaký čas 
váhal, ale pak se rozhod l podat ža lo
bu pro pom luvu. Nevěděl však, že 
autorem  je N iko la i T o lstoy. Proto 
původně byl obžalován pouze Nigel 
Watts, k terý leták rozdával. Následo
valo právní rozšíření obžaloby, v níž 
se T o ls toy  stal ze své vůle spo luob-

žalovaným . Lord A ld in g ton  s tím  sou 
hlasil. Následkem  té to  zm ěny případ, 
jenž se měl p ro jednávat pouze před 
soudcem , se dosta l před soudce a 
před poro tu . Lze se dom nívat, že si 
Lord A ld in g ton  neuvědom il dosah 
svého rozhodnutí. Soudní proces se 
tak oc tl m im o m alého ‘trávn íku ’, na 
němž byl lo rd dom a a kde by m ohl mít 
u rč itý  vliv  pom ocí svých 'boys'. Stal 
se tak procesem , do něhož budou za
sahovat svým svědectvím  stovky 
osob. Tím, že svědci oněch událostí 
ž ijí po celém  světě, ten to  proces bude 
mít také světový ohlas. Jeho délka 
se odhadu je  na šest až osm týdnů. 
Dů ležité je také to, že jednání se ne
bude konat před soudcem  ve W in
chesteru, ale v Londýně.

Soudu předcházelo vydání kn ihy 
“ The M in is ter and The M assacres” 
od obžalovaného N. Tolstoye. M i
n is tr je  Harold M acm illan, jenž resig- 
noval jako  m in is te rský předseda v ro 
ce 1963 po 21 le tech služby na tom to  
místě. S jeho  jm énem  a č innos tí sou
visí také č innos t V. A rm ádního sboru 
v Koru tanech na konci vá lky a tím  ta 
ké č innos t Lorda A ld ing tona .

W inston C hurch ill jm enoval Harol- 
da M acm illana do H lavního stanu 
spo jeneckých vojsk v severní A frice  
jako m in is tra  residenta. S invazí do 
Itá lie  M acm illan  následoval spo je
necká vojska v postupu na sever 
a jm énem  vlády rozhodoval a na mís
tě dával d irek tivy . Jeho č innos t je 
analyzována v knize N. Tolstoye. 
Skandál p ropuk l krátce před M acm il- 
lanovou sm rtí. O ld-fash ioned Tory 
aristocrat, p lný  o tcovské péče o pros
tého člověka, n ikdy  plně nevysvětlil 
svou ú lohu  na vydání sovětských a 
jugos lávských up rch líků , ale musel 
p řijm ou t p lnou zodpovědnost za tu to  
akci.

Na výkonné úrovni, t. j. b ritské o ku - 
pační arm ády v jižn ím  Rakousku, se 
jedná o č innost V. A rm ádního sboru 
pod velením  generála Keightley. 
H lavní osobou je  náčelník jeho štábu 
v K lagenfurtu , B rigad ie r T obby Low, 
nyní Lord A ld in g ton . Jestliže M acm il
lan p řijm u l zodpovědnost za m asak
ry, Lord A ld in g ton  se na n ic nepam a
tuje. Pod velením V. Sboru stá ly je d 
no tky ‘The A rgy ll, G uardsm en, G re- 
nadiers, W elsh Guards, S outherland 
H igh landers ’ a je jich  přís lušníc i se na 
druhé straně na všechno dobře  pa
matují. Mnozí z n ich si myslí, že se 
stínem násilného vydání ž ili dost 
d louho. Chtě jí se ho zbavit a p ro to  
pů jdou svědčit p ro  stranu obžalova
ných. Kdo bude svědčit p ro  Lorda 
A ld ingtona , který na své rozkazy 
zapom něl, není známo. Soudní pře lí

čení by lo  od loženo na žádost právní
ho zástupce ža lu jíc í s trany a soud 
stanovil nový term ín na 3. října 1989. 
Jak m ohu sou d it z dostupných  do 
k u m e n tů , d o jd e  p ra v d ě p o d o b n ě  
k dalším  odkladům . Špatné svědomí 
může nacházet ú toč iš tě  v tom , že čas 
všechno vyřeší. I to  je možné. Pro 
M acm illana také čas přispěl k řešení, 
ale v ho řkosti jeho  posledním  letům  
neubral.

T o to  je v h rubých  obrysech před
mětem právního sporu, za nímž s to jí 
tragéd ie  dnes již  nazývaná ‘ho locost 
v K oru tanech '. Postižených by lo  ve 
sku tečnosti víc než 75.000, ale jak se 
často stává, res tituce spraved lnosti 
a práva lze dosáhnout v prvním  stupni 
jen om ezeném u číslu.

Zbývá zopakovat události z místa 
násilného vydání, t. j. z operačního 
území V. Sboru. Z  prosto ru  měst T o l- 
mezzo a Paluzza v severní Itá lii ustou
p ilo  v prvních květnových dnech roku 
1945 na území jižn ího  Rakouska, 
přesně do údo lí řeky Drávy s cen t
rem v městě Lienz, asi 30.000 kozáků, 
přís lušníků rod in  a uprch líků  v útva
ru, jenž se tehdy nazýval Kozácký 
Stan. Toutéž cestou us toup ilo  do 
údolí Drávy asi 5.000 hora lů  z Kav
kazu. Ve stavu SEP táb o řili v údolí 
ce lý  květen a čekali na rozhodnutí 
o svém osudu. D ůsto jn íc i V. Sboru 
je celou dobu ujišťovali, že nebudou 
vydáni do Sovětského svazu. U dálos
ti se da ly do pohybu 28. května 1945, 
kdy b ritský  s tyčný  důsto jn ík  naříd il 
shrom áždění všech kozáckých gene
rálů a důsto jn íků , aby se setka li s ne
jm enovaným  britským  generálem . 
Tak se vy jádřil s tyčný důsto jn ík a ko
záci si k tom u dodali, že se bude je d 
nat o je jich  osudu a že přítom en bude 
maršál A lexander. Byli naloženi do 
autobusů a do nákladních aut a v do 
provodu ob rněných aut a lehkých 
tanků bylí vezeni na neznámé místo. 
Když pře jížděli přes m ost v Juden- 
burgu a bylo  již  zřejmé, že se octnou 
v rukách NKVD, v zoufalství vyskako
vali z aut přím o do řeky Drávy. Sebe
vraždě dali p řednost před popravou. 
Na místě vydání někteří z n ich byli 
před oč im a b ritské eskorty zastře
leni. Následující den, když se dů s to j
níci ze setkání nevraceli, by lo  již  všem 
čekajícím  jasné, že byli přes veškeré 
s liby  vydáni sovětským  bezpečnost
ním útvarům  a že ten týž osud čeká ta 
ké je. Přišel rozkaz, aby řadoví kozáci 
a je jich  rod inn í přís lušníci se sh ro 
m áždili v táboře Pegez, kde p řítom 
nost tanků a ozbro jených b ritských 
vojáků je jich  obavy potvrd ila. Když 
byl vydán rozkaz k nástupu do aut, 
zm ocn ila  se m nohatisícového davu 
panika. U prostřed vřavy začali knězi 
s louž it bohoslužby. L idé padali na 
kolena a hlasitě se m od lili v naději 
na zázrak a na křesťanské m ilosrden



Literaturaství. O dpovědí byla neslýchaná bru- 
tá lnost. Muži, ženy a děti by li paž
bami zaháněni k autům  a násilně na
kládáni. B ritš tí vojáci stáh li za brady 
z pódia m od líc í se kněze a rozm lá tili 
o ltá ře. V oko ln ích  obcích zvon ily  zvo
ny, obyvate lé  p řih líže li bezm ocně 
k tom u, co  se děje. Dosud se pam a
tu jí na nešťastné m atky, které házely 
do Drávy své děti a pak je  následova
ly. M nozí byli ušlapáni, další zastře
leni na útěku. Totéž se odehrávalo 
v Lienzi a na jin ých  m ístech v údolí 
Drávy, kde by ly  menší skup iny kozá
ků a hora lů z Kavkazu.

Na hlavním  místě násilného vydá
ní v obc i Pegez zůstal kozácký h řb i
tov. Dnes je tam pom níks  jedno tným i 
b ílým i kříži, používaným i na vo jen
ských hřb itovech. Na tom to  malém 
prosto ru  je pohřbeno v hrom adných 
hrobech asi 250 osob. Jsou to oběti 
násilného vydání. M ístní obyvatelé je 
d lou ho  sváželi na jedno  místo a po
hřb íva li do spo lečných hrobů. Další 
oběti jsou pohřben i na starém  vo jen
ském hřb itově v Lienzi.

V jižn ím  Rakousku, na styčné čáře 
mezi V. Sborem  a t itovským i partyzá
ny, od prvn ího dne kon taktu  dochá
zelo k hrůzným  m asakrům . N ikdo 
z b ritské  strany nem ohl být p ro to  na 
pochybách, co se stane, bu dou-li vy
dáni jugoslávští up rch líc i, kteří se 
nacházeli v p rosto ru  K lagenfurt. Ně
jakou dobu byli ste jně jako kozáci 
u jišťován i, že vydáni nebudou. Ve
lite lství sboru vyda lo 23. května roz
kaz o transportu  jihos lovanů do Itá
lie. Někdo mezi n im i rozšiřoval po
věsti, že je jich  m ladý král Petr je  čeká 
jižně  od Udine, v Palmanuova. Místo 
toh o  v laky a nákladní auta je odvážela 
přes s tyčnou čáru rovnou do rukou 
partyzánů. Přím o před očim a b rit
ských důsto jn íků  doš lo  ke krvavým 
zásahům, “ jež bylo  nevýslovně ne
příjem né pozorovat” , jak svědčí kap
lan od 3. Welsh Guards. Osm dní p ř i
jíždě ly  do šatn ice Kocevje denně de
set a více vlaků s vydaným i uprch líky. 
Ti byli odváděni na okra j propasti a ž i
ví shazováni do h loubky. Na konci té 
to  operace byla propast zavalena 
výbuchy náloží a dnes na m ístě sto jí 
les.

Podíl Lorda A ld ing tona  na vydává
ní neautorizovaných rozkazů je po
tvrzen britskou  válečnou dokum en
tací a výpověďm i přís lušníků sboru. 
Když došlo  k m asakru Chorvatů pří
mo pod zámkem v B le iburgu, jeho 
m ajite l hrabě A rip rand Thurn  — Val- 
sassina protestoval u po ln ího m aršá
la A lexandra. N ásilným  vydáním  byl 
udělán konec. Je jich provádění by lo  
v přím ém  rozporu s jeho rozkazem 
z 22. května 1945. Do jaké m íry se po
díle l na změně toh o to  rozkazu nynější 
Lord A ld ing ton , bude dokázáno před 
soudem .

Zbývá představit spoluobža lované- 
ho. Hrabě N iko la i To ls toy  - M iloslaw - 
ski patří k znám ém u a rozvětvenému 
rodu hrabat T o ls tých z Ruska. Jm éno

Jan Drábek

Facky 
poděbradské

V září roku 1946 jsem se stal gymnazis- 
tou a když se pět měsíců po té šla mamin
ka přeptat na prospěch svých synů na Ma
sarykovo gymnázium v Křemencové ulici, 
tak se chudinka vrátila domů celá ustara
ná. Bráškovi sdělila, že jí jeho trojky (mezi 
nimi i jedna z chování) nenadchly a ze by 
se měl polepšit. Zapřísahal se, že tomu tak 
bude a protože tím měl tyto nepříjemné 
pohovory na dalšího půl roku vyřízené, 
bleskově se vytratil.

“ No, a jak to vypadá se mnou?" ptal jsem 
se rozšafně. Z neznámého důvodu jsem se 
domníval, že drzostí si ji získám. Tázavě se 
na mne podívala a pak pravila:

“Jo hochu, s tebou to je jiná kapitola.”
Nevím, jak dnes, ale prasknout ze tří 

předmětů najednou se tehdy ve střední 
Evropě považovalo asi za takový přestu
pek, jako kdyby byl člověk usvědčen ze 
sňatkového podvodnictví. Byla v tom urči
tá dávka logiky: Obě katastrofy měly ob
dobný vliv na nešťastníkovu další životní 
kariéru.

Maminka zmizela v tátově kanceláři a já 
zůstal sám v obývacím pokoji. Asi rok před 
tím, kdy ještě táta soudil K. H. Franka, na
psal v Českém slově šéfredaktor Herben, 
že po jeho obžalovací řeči se už prý mezi 
pásky neříkalo nebuď na mně zlej, ale ne
buď na mně Drábek. Vzpomněl jsem si na 
to a duše mi padl podivný chlad. Když byl
o něco později muj trest vyměřen, bylo to 
daleko horší, než jsem očekával.

Šel jsem do vyhnanství.

Lev To ls toy zná každý. Jeho ne jm lad
ší dcera A lexandra založila  a vedla ve 
Spo jených státech To ls tovský fond, 
který poskytoval a stále ještě posky
tu je  s o c iá ln í p o m oc  u p rc h lík ů m  
z Ruska. N iko la i T o ls toy je  autorem  
znám ých p o litických  p u b lik a c ía s n e - 
obyče jnou osobn í odvahou zastává 
zájem těch, jež trpě li. A by  je jich  u tr
pení nebylo zapom enuto napsal ná
sledu jíc í knihy:
The Secret Betrayal 1944 - 1947 
Staliďs Secret War 
Pawns o f Yalta
The M in is ter and The Massacres (Ta
to  kn iha nebyla d is tribuována na 
am erickém  trhu)

Ve svém bo ji za odha lení pravdy 
nestojí sám. Našel podporu  na ce
lém světě, ve svědectvích účastníků, 
v h is to rických  expertizách, v pocho
pení vedoucích p o litiků  ve S pojených 
státech a sam ozřejm ě také ve finan 
ční podpoře  v zájmu zachování prav
dy. Na podporu  jeho  obha joby byl 
založen FORCED REPATRIATIO N 
DEFENCE FUND, v jehož čele jako 
patron i s to jí osoby se znám ým i ev
ropským i jm ény.

Poděbradský zámek pochází původně 
z 13. století. Obráží se na něm temno stře
dověku. Jiřík z Poděbrad se podle legendy 
v něm narodil, zatímco já jsem byl již krát
ce po příjezdu přesvědčen, že v něm na
leznu své úmrtní lože. Psal jsem d<?mů 
ubrečené dopisy, ve kterých jsem vyrozu
míval rodiče, že jakmile na Labi rozmrz- 
nou ledy tak se do něho hned vrhnu. Něja
ký autor knihy o českých zámcích kdysi 
napsal, že poděbradský zámek je prý bez
barvý. Není tomu tak. Jeho převládající 
barva je šedivá a ta se nalézá i v jeho nej
odlehlejších koutech. Znamená to, že na
konec všechny citlivé duše, co zde trvale 
sídlí, začnou po šedivu myslet.

V zámku tehdy byi internát. Je to po
jmenování zcela blízké internování a to, 
jak je obecné známo, je nóbl slovo pro kri
minál. V angličtině existuje také sloveso 
"to inter” , které tehdejší náladu v zámku 
dobře vystihuje. Znamená to někoho po
hřbít.

Do nádvoří vjela pozdě odpoledne 5. 
února 1947 tátova Praga Lady a já jsem byl 
odevzdán spolu s dvěma papundeklovými 
kufry do kanceláře pana ředitele. Již před 
příjezdem mně bylo patřičně vysvětleno, 
že život v poděbradském internátě plyne 
po vzoru lepších anglických škol. V praxi 
to znamenalo, že se tam vše řídilo dvěma 
hybnými pákami: výpraskem a strachem 
z výprasku. O léta později jsem se dočetl, 
že Winston Churchill, který prošel několi
ka lepšími internáty, je považoval za insti
tuci neužitečnou, přežitou a bezcitnou. 
Vystihl to báječně. Poděbradský internát 
nejen že se mohl vykázat všemi těmito ad
jektivy, ale přidal k nim i několik svých 
vlastních.

Bylo nás tam asi padesát. Mezi dnešními 
prominenty byli někde v septimě Miloš 
Forman a Ivan Passer. Na vyšším gymna
siu tam také studovali bratří Mašinové, sy
nové hrdiny druhého odboje a pak také 
Pavel Fierlinger, synovec Zdeňka. V kvartě 
figurovali bratří Chyleové. Jejich táta byl 
sice zažraný komunista, ale bratří od ke
cek až po krátké kalhoty, které jim po vzo
ru "bermuda shorts" sahaly až ke kole 
nům, budili pozornost svou ryze americ
kou výzbrojí. Válku totiž strávili ve Spoje
ných státech a tím se stali prominenty.

Nutno podotknout, že valná většina osa
zenstva internátu se skládala z daleko lep
ších studentů, než jakým jsem byl já. Taky 
se jim tam, jak se zdá, lépe líbilo. "Škola si 
zakládala na tom, že vychovává k čestno
sti, spravedlnosti, poctivosti", vyjádřil se 
kdysi o Poděbradech Miloš Forman. Mož
ná že ano, ale když jsem později působil 
deset let jako učitel na kanadské střední 
škole, tak jsem si teprve pořádné uvědo
moval, jaké nehorázné pedagogické chy
by se tam dělaly.

V úplně jiném smyslu se zase o internátu 
vyslovil Pavel Fierlinger na stránkách to
hoto časopisu. Shrnul to do jedné věty: 
“Tam byl hroznej život."

V internátě se spoléhalo na násilí 
a strach jako na tu hlavní výchovnou po
můcku. Navíc tam panovalo skoro úplné 
omezení pohybu, zvláště pro nás v nižších 
třídách. Byly to tedy vesměs ty samé me
tody, kterými se cvičí divoká zvěř.

Je pravda, že někteří z nás, kteří měli ro
diče za hranicemi v diplomatické službě, 
nalezli v internátu jakousi náhradní rodi
nu. Tu jsem já ale nepotřeboval. Pocházel 
jsem z těsně semknuté rodiny, a za války



jsem se navíc naučil být celkem svobodo
myslným dítkem. Byl jsem navyklý se ob
čas odebrat v ústraní a všechny své nové 
poznatky patřičně promyslet. Měl jsem 
prostě rád své soukromí, které rozlehlý byt 
v Praze nebo naše chalupa v Orlických ho
rách hojně poskytovaly. Na takový luxus 
jako soukromí nebylo ovšem v Poděbra
dech ani pomyšlení.

V internátě bylo vůbec na můj vkus moc 
toho, čemu se v Americe říká “together- 
ness" a co by se česky snad dalo vyjádřit 
jako “ pospolitost” nebo “soudržnost” . Ta
ké tam hrály roli určité vlivy, které možná 
měly politický důvod. Tak třeba tam figu
roval jakýsi pan profesor, který měl symet
ricky formovanou lebku s namaštěnými 
vlasy. Zásadné chodil v černém plášti a ta
ky mne ze zásady na potkání fackoval.
V důsledku toho jsem záhy došel k závěru, 
že mně tento anglický způsob pedagogie 
může být celkem ukradený. Fáma šla zám
kem, že je to fanatický komunista, který si 
skrze moji maličkost vyřizuje účty s národ
ními socialisty. Jestli to byla pravda ne
vím, ale rozhodně mi to na náladě nedoda
lo.

Také jsem se moc nezasmál, když mi ko 
legové první noc v internátě nasypali pepř 
do pusy, protože jsem prý chrápal. Ne
mohl jsem popadnout dechu a když jsem 
se potácel do umývárny, byl jsem pevné 
přesvědčen, že umírám. Byl todruh humo
ru, který se v Poděbradech obecně pěsto
val a celkem se nebylo čemu divit. Když se 
jedná s mládeží jako s divokou zvěří, tak se 
taky začne tak chovat.

Na jaře pak přibylo vycházek a sportu 
vůbec, takže pocit klaustrofobie už přestal 
být tak akutní. Taky jsem se znovu zamilo
val (první lásku jsem nechal v Praze - Dej
vicích), ale hlavni důvod myslím spočíval 
v tom, že jsem si asi začínal na svůj úděl 
zvykat.

Pohled na jaro z oken poděbradského 
zámku ale jen přidával k nesmírné nudě, 
kterou tam obstarával hlavně způsob vyu
čování. To šem nebylo jen v Poděbracech.
I ovšem nebylo jen v Poděbradech. I v Pra
ze jsme se tehda v zeměpise šprtali druhy 
předválečného vývozního zboží z anglic
kých kolonií, které už koloniemi nebyly a 
které po válce začaly vyvážet zboží docela 
jiné. V dějepise se do nás nalévaly data 
dávno zapomenutých bitev, ale nikdo se 
nenamáhal nám vysvětlit, proč k těm bit
vám a k té hrozné válce, kterou jsme právě 
prožili, vůbec došlo. Hlavní bylo, abychom 
se všechny ty nesmysly naučili nazpaměť.

Ale pak nuda skončila, protože přišly 
prázdniny a já na Poděbrady rázem zapo
mněl. Dva měsíce jsem se válel na březích 
pastvinské přehrady, chodil na houby, na 
pstruhy a na zakázané výlety k Adamové 
kopci. Tam stála za první republiky pev
nost, jejíž trosky nás nepřestávaly fascino
vat. Začal jsem se vyptávat a naučil jsem 
se toho o lidskévýbojnosti daleko více než 
za dva roky posedávání v pražských i pro
vinčních gymnáziích...

Na podzim jsem byl sekundánem. Pan 
profesor už o něco méně fackoval, ale za 
to si nějaký taméjší pedagog vymyslel, že 
bude nejlépe, když ty tři nejméně úspěšní 
žáci se budou koncentrovat na jedné cim- 
ře. Každý začátečník - psycholog ví, že to 
je ten nejlepší způsob, jak rošťáctví a špat
ný prospěch podpořit, protože jsme teď 
mohli sloužit jeden druhému za vzor. Pro
mptně jsme pojmenovali náš pokoj “V ú- 
dolí stínu smrti” a jelo se dál.

V primé byl teď Lojza Strnad, jehož táta 
měl na Národní třídě za rohem od nás lepší 
květinářství. Květinářství sice zabavili ko

munisté, ale zdá se mi, že Lojza, který je 
dnes viceprezidentem banky v San Fran- 
cisku, ho moc nepostrádá. Také do primy 
přibyl tichý, dobře vychovaný blonďáček, 
který se jmenoval Vašek Havel. Jeho a můj 
táta byli kamarádi. Když nás občas pustili 
z našich klícek domů, tak se v neděli večer 
před naším domem zastavila Škodovka ří
zená Havlovic šoférem. Já si vlezl na zadní 
sedadlo, kde už byl na druhé straně ve tmě 
schoulený Vašek, radiovku přes uši. Něco 
jsme na sebe broukli, ale moc jsme si je
den druhého nevšímali. Byl to přeci jenom 
primánek a já jsem neměl nejmenšího dů
vodu se s ním zahazovat. Před zámkem 
jsme se rozešli a až do příští návštěvy Pra
hy jsme se obyčejně neviděli.

Na podzim se mi začala situace jevit po
někud jinak. Někdy se stane, že na tako
vou změnu ve Weltanschauungu stačí jen 
jediná osobnost. Tou byl Dlouhán, které
mu by se anglicky řeklo "breath of fresh 
air" - závan čerstvého vzduchu. Tento 
mladý vedoucí vodních skautů z Prahy se 
totiž ujal vedení internátu. Tím pádem pa
dalo poněkud méně facek, ale za to se plá
novalo na jaro, kdy jsme se měli vydat na 
Labe jako nové vytvořený oddíl vodních 
skautu. Zpívalo se “She'll be Comin”  
"Round The Mountain” , učili jsme se vázat 
námořní uzle, a nadšeně jsme se šprtali 
anglická slovíčka, abychom se mohli do
rozumívat řečí Pana Ranche "X". Začínal 
jsem být pod vlivem mírného optimismu, 
který mě však stále ještě nedokázal pře
měnit v nadšence pro internátní ideu.

Pak přišel ovšem převrat docela jiný. 25. 
února jsem šel kolem internátní knihovny, 
kde se skupina septimánů povalovala ko
lem rádia. Poslouchali zprávy. Zachytil 
jsem jich jen úryvek - že prý v nové vládě 
bude Jan Masaryk ministrem zahraničí, že 
tam bude národní socialista Šlechta a ješ
tě nějaký lidovec... a to mně stačilo k tomu, 
abych byl přesvědčen, že se nic závažné
ho nestalo. Proto jsem také nepředvídal 
nějaký velký zvrat ve svém životě, když 
mně najednou vyvolal ze zkoušky recitač- 
ního kroužku ten fackující pan profesor. 
Tentokráte se bez nich obešel, jen se po
dezíravě vyptával, jestli mám v Praze ba
bičku. Tu jsem tam měl a tak mně poslal do 
kanceláře pro peníze a řekl mi, abych jel 
domů večerním autobusem, protože ba
bička je vážné nemocná. K tomu mně dva
krát vybízet nemusel.

Babička nemocná nebyla. Za to ale de
mokracie právě dostala srdeční záchvat. 
Krátce před tím, než byla definitivně po
hřbena spolu s Janem Masarykem, jsme 
se celá rodina už hlásili s lyžema přes ra
meno na americké strážnici v bavorské 
Železné Rudě. Tím přirozeně také odpadly 
veškeré starosti se studiem v Poděbra
dech.

A nejen pro mně. Do roka komunisti in
ternát zavřeli jako buržoazní přežitek. Co 
se mně týče, byla to jedna z mála ukázek 
doopravdy pokrokového postupu česko
slovenského marxleninismu.

Tvorba č. 39, 27. září 1989, str. 13
Na adresu těch, kdo dnes obcházejí s úsměš

kem, "dávno jsem věděl, co dnes sami o sobě 
v Sovětech píší” , je třeba říci: ano, všichni vče
rejší antikom unisté to  “věděli" a šířili nenávist 
k nově vzniklému socia listickém u státu. Právě 
tato nenávist vedla pokrokové a čestné lidi k to 
mu, že až k nekritičnosti obhajovali Sovětský 
svaz.

Eva Fojtíková, TVORBA č. 39 
27. záři 1989. str. 13

Arnošt Wagner

Nevěsta
Než překročila práh z bytu na chodbu, 

přesvědčila se již po nékolikráté, že 
všechna zavazadla jsou připravená venku 
u schodiště, pěkně vyrovnaná podle ve
likosti, kufr, vak, příruční taška. Sou
středila se na to, aby přešlápla práh pra
vou nohou, naposledy tímto směrem. Za
bouchla za sebou dveře od bytu a klíče, 
které svírala ve zpocené ruce s pocitem 
veliké spokojenosti hodila do schránky 
ve dveřích. Zazvonění klíčů na kachlíko
vé podlaze za dveřmi bytu bylo pro ni sig
nálem k započetí nové životní etapy. Tak 
přesné si to poslední týdny představova
la. Dokonce v neděli si to vyzkoušela, 
spustila několikrát klíče na podlahu. 
Pokaždé to hezky cinklo. Dnes jí to znělo 
jako kostelní zvonečky.

Tak a je to! ňekla si nahlas, nadechla 
naposledy tu známou vůni činžáku, vůni 
mokrých umytých schodů a sklenářské- 
ho kytu z dílny v přízemí. Sehnula se pro 
kufr a byla překvapená, že jí u toho pohy
bu nepřekáží kabelka, která se jí pokaždé 
svezla s ramene. Kabelku nemám, ka
belku mám... v kuchyni, pas, letenku, 
peníze!

Seběhla se schodů, v prvním patře 
vrazila do taxikáře, který jí šel pro za
vazadla. Na domovníka nemusela zvonit, 
jako obyčejné stál u vrat v podjezdu a sle
doval co se děje. Klíče nemám, dal jsem je 
již domácímu, řekl jí pan Schwarz radost
ně. Dám vám dvacet, dám vám padesát 
marek pane Schwarz, když vyrazíte dve
ře. Domovník napřáhl ruku. V kabelce, 
pane Schwarz, v kuchyni...

Schwarz soustředěně lovil magnetem 
na provázku klíče otvorem ve dveřích 
a Erika mu začala odpouštět všechny ty 
ústrky, špiclování, i to, že na ní žaloval 
na poště, když vyhazovala do odpadků 
neotevřené poštovní zásilky. Domovník 
neměl rád ve své zemi, ve svém městě a 
natož ve svém domě cizince, na které se 
díval s opovržením. Nevěděl, že Erice 
chybí již jenom měsíc do obdržení němec
kého státního občanství a i kdyby věděl, 
bylo by mu to zřejmě jedno, nebo na
opak, zlobilo by ho to ještě víc.

Na letišti odbavili Eriku jako poslední. 
Letadlo mělo zpoždění, jinak by to již 
nestihla. Trošku se uklidnila teprve 
v římské letištní hale, kde čekala na le
tadlo do Kanady. Na dně kabelky našla 
několik tisíc lir, které jí zbyly z jarní ces
ty po Evropě s Markem. U baru si objed
nala campari a espresso a při placení jí 
chybělo pět set lir. Samozřejmě, jak ji
nak, řekla si v duchu, mám dnes dobrej 
den! Barman jenom mávl rukou, hezky se 
usmál a podíval se smutně na její pevný 
zadek. Měl asi cizince rád, jenže mu nějak 
rychle utíkali pod rukou.

Přišlo to na ni několik set mil nad 
Atlantikem. Chtěla si číst a když v tašce 
nenašla Strnadovu knihu "Prohry", kte
rou jí dal Jaromír na cestu, hlasité se 
rozbrečela. V knize měla v pětisetmar- 
kových bankovkách všechny své peníze, 
které chtěla přivézt sebou do Ottawy. 
Prohrávám to, prohrávám to dnes na celé 
čáře, štkala v duchu, huso pitomá, pře
mýšlej, kde jsou ty prachy? Kluk, který 
seděl na vedlejším sedadle, dělal, že nic 
neslyší, nevidí, četl si v nějakém ceníku, 
Erika nahlas naříkala, rozmazávala si 
šminky hřbetem ruky a snažila si vzpo
menout, kde je kniha. Kniha je... na poš-



té, kniha je v baliku, balík je v poště! 
Vzpomenula si konečně. Kontrolují balí
ky na celnici? Co když tam ty peníze 
najdou? Panebože, já jsem husa, nadá
vala si a počítala na prstech, kdy asi mů
že přijít balík s penězi do Kanady.

Jak se pomalu uklidňovala, vzpomína
la si na poslední dny před odjezdem jak 
převažovala kufry a stále to bylo na le
tadlo moc těžké a jak se nakonec roz
hodla něco poslat poštou, včetně teď 
bohatého Strnada. Od letušky si vzala 
plastický kelímek nedobrého italského 
vína a zadívala se hluboko pod křidlo le
tadla. Nad tou vodou již letí potřetí. Před 
čtvrt rokem byla v Kanadě poprvé. Podí
vat se na Marka. Na svého... na svého 
co? Marek je její láska, to ví bezpečně, 
ale co pak dál? Máma jí říkala, když 
opouštěla v Praze svoji advokátní praxi 
a manžela, že je  moc veliká dobrodružka, 
co budeš v Německu proboha dělat, ptal 
se otec. No, dělala, dělala co mohla, ho
nila se od rána do večera u MacDonalda, 
v rádiu, v redakcích všeho možného, ra
dila klientům jak dostat dědictví v re
publice, děti z ní do Německa, jak si ne
upravit vztahy a jak si je upravit, pak 
se za to styděla, ale radit se muselo, měla 
na to papíry... a pak mě, machra, nako
nec oloupil domácí o deset tisíc zálohy! 
Zastavila nával vzteku hlubokým douš
kem z kelímku a řekla si dost, začnu se tě
šit, kašlu na peníze, nájemní smlouvu 
jsem vlastně porušila já, ať si Hirsch za 
ty peníze třeba postaví synagogu!

Čtyřicítku oslaví s Markovou jedna- 
padesátkou, hned jak vybalí kufry a půl 
tuctu zelených košil, které mu veze k na
rozeninám. Za dva dny oslavíme naroze
niny, za měsíc zásnuby, za čtvrt roku 
svatbu, za devět měsíců... Tak dost dě
venko, nejdříve se v Ottawě vysprchuj a 
pak se uvidí. Měla sama radost ze svého 
realismu. I nový život můžu vlastně začít 
sprchou. Její krédo: nic není jisté, nic 
není vyloučené, ale všechno je možné — 
jí připadalo v této nadmořské výšce jako 
vlastně velice přijatelná filosofie po
tencionální nevěsty. Jemně vrazila lok
tem do boku svého spolucestujícího, 
usmála se na něj, zvedla kalíšek s vínem 
k přípitku a řekla mu ahoj. Za pět minut, 
s hlavou na studeném skle okénka, 
usnula.

Když jí první úředně vyhlížející Kana
ďan na ottawském letišti zdvořile ozná
mil, že Alitalia, se kterou letěla, nena- 
ložila v fiímě její zavazadla, myslela si, 
že to je žert, že jí to povídá nějaký Mar
kův kamarád, kterého k tomu navedl. 
Mávla jenom rukou a trpělivě čekala 
u prázdného již, ale stále běžícího trans
portéru na svá zavazadla. Pak ji odvedl 
soucitný celník k východu, kde čekal 
Marek. Tak jsem přišla za tebou s holou 
riťou, holou riťou, opakovala dokola, 
hystericky štkala a smála se. Nevěsta 
s holou riťou, otáčela se ve zpocených 
a pomačkaných šatičkách, aby Marek 
dobře viděl její věno.

Kufry se našly až za dva měsíce. Dva 
dny před svatbou. Erika, klečela na te- 
pichu, vybírala zm uchlané hadýrky 
páchnoucí zatuchlinou a každou chvíli 
volala na Marka, podívej co mi udělali, 
podívej jak vypadají mé svatební šaty 
a kde mám ty svetýrky? Marek se podívat 
nešel. Byl rád, že má svých šest naro
zeninových košil a že mu Erika konečně 
vrátila jeho župan a košile, trička a teplá
ky, které nosila dva měsíce, neboť pali
čatě si odmítala cokoliv koupit na sebe, 
než jí letecká společnost pošle nějaké pe

níze. Zatím nic neposlali, ani se neomlu
vili.

Přípravy na svatbu Marka a Eriky byly 
jednoduché. V úterý zašli na radnici, 
vyplnili jeden papír, druhý podepsali, za
platili třicet pět dolarů a úřednice jim 
popřála mnoho štěstí. Vše trvalo pět mi
nut, nikdo nechtěl vidět žádné doklady, 
průkazky, nic. Erika měla s sebou složku 
dokumentů, zvyklá na německou byro
kracii a cítila se uražena, že po ní ne
chtěli ani pas, ani se jí nezeptali jak se 
jmenuje. Co je to za úřad, ptala se rozhoř
čeně, vždyť jsem tam mohla napsat ne
smysly a nikdo by si toho nevšiml! To 
u nás doma, nebo v Teutónsku, to se 
hezky chodilo po úřadech, matrikách, 
čekalo se, žádalo a vypisovalo.

Úřad to byl nádherný, nová budova, 
tlusté koberce, kožená křesílka, kom- 
pjútry měly všechny stejnou růžovou 
barvu, nikde mimo několika úřednic ani 
živáčka. Uprostřed svatební sezóny! 
řekl si Marek a nesměle se zeptal úředni
ce, kdy by asi tak přišli na řadu, co se té 
opravdové svatby týče. Jestli moc spě
cháte, prohlédla si postavu Eriky, ale asi 
ne, řekla uklidněné, tak tady máte tele
fonní číslo. Dala jim papírek, kde bylo 
již vytištěno ottawské číslo jakéhosi 
smírčího soudce. Ten pán je reverend, 
ještě vysvětlila úřednice, pracuje pro 
všechny církve, jenom mu zavolejte. Je 
O. K., nebojte se, dodala, když viděla 
Markův pochybovačný obličej.

Reverendovi volali ještě týž den odpo
ledne. Telefon brala jeho sekretářka, ale
spoň si to Marek myslel. Spěcháte?zepta
la se bez dlouhých řečí. Nespěcháme, 
odpověděl jí Marek. Tak přijďte pozítří 
v jedenáct dopoledne, a nadiktovala 
adresu. Vemte si sebou sto deset dolarů, 
pokud možno v hotovosti, laskavě ještě 
připomenula. Jéžišmarjá, to teda jede, 
řekla Erika, kde máš žehlící prkno? Má
me svědky? Prkno je dole, svědků máme 
milión. Komu řekneš? chtěla vědět Eri
ka. No přece, Marek se zarazil, přece 
Votýpkům, nebo... To urazíš polovinu 
svých přátel, řekla Erika. Potřebujeme 
vlastně svědky, když je to všechno tako
vý americký? Marek znovu vytočil re
verendovo číslo a chtěl k telefonu sekre
tářku. Já nejsem sekretářka pana reve
renda, já tady jenom každý den uklízím, 
řekla dáma na druhém konci drátu a s na
prostou určitostí ujistila ženicha, že svěd
ky nepotřebují, že svědci budou na místě.

Marek, přestože znal co je "americký" 
již jednadvacet let, snažil se dovolat 
reverenda pokaždé, když byla Erika 
v koupelně nebo na zahradě, nechtěl ji 
znepokojit, ale i jemu se zdálo, že je to 
s tou marriage nějak divný. Reverenda se 
nedovolal do čtvrtku. Až když hledal sva
tební košili, ráno v den svatby, ozval se 
pan smírčí soudce sám. Nevadilo by vám 
pane, přijít o hodinku dříve, ptal se v te
lefonu sladkým hláskem reverend všech 
církví a dodal, že musí být v poledne již 
ve kšeftě. Tak my tedy jedem, řekl mu 
Marek, budeme tam za chvíli. Erika 
právě dodělávala vedle v kuchyni těsto 
na svatební koláče. Nech to, musíme jet, 
doděláš to odpoledne, volal na ni Marek, 
který si hřebíkem dělal již čtvrtou dírku 
do pásku u kalhot, které se mu poslední 
dva měsíce pravidelně zmenšovaly.

Adresu, kterou dostali, nebylo pro
blém najit. Byl to vysoký činžák na kraji 
města, kde se muselo volat z haly telefo
nem nájemníkovi. Ten má zde asi něja
kou svatební síň, nadějně řekla Erika, 
když Marek vytáčel číslo bytu reveren

da. Sladký hlásek v reproduktoru řekl 
ženichovi, že hned přijde dolů, že nemají 
jezdit nahoru. Vidíš, řekla Erika vítězo
slavně, tady dole je někde svatební síň. 
Z jednoho ze čtyř výtahů vystoupil za ne
celou minutu mladý člověk. V zeleném 
pruhovaném tričku a modrých kalhotech 
vypadal jako fotbalový rozhodčí. Vypa
dal také jako homosexuál, a samozřejmě, 
že byl, jak později Marek zjistil. Tak pů
jdeme ven, pod boží oblohu, tam je>to 
slavnostnější, řekl reverend a dodal, že 
má v bytě šváby, ráno mu to tam odhmy- 
zovali. Šváby? šeptala Erika Markovi 
do ucha, šváby? Nějakého hošánka tam 
má na přespání! Nevěsta nemluví anglic
ky, konstatoval smírčí soudce, odkud je? 
Z Československa? Žije ještě pan Dub- 
ček, to závidíte Maďarům, že? rozpoví
dal se reverend a táhl ženicha s nevěstou, 
každého za jednu ruku přes parkoviště 
činžáku, dolů po schodech na jakýsi 
trávník s několika stromy kolem. Nemá
me svědky, řekl mu Marek. Já vím, ne
bojte se, svědci budou, povídal reverend 
a jemně vzal Erice z ruky plastický sáček 
ve kterém byl již tradičně její fascikl 
s dokumenty a fotoaparát. Sáček položil 
pod strom, pěkně posunul nevěstu a že
nicha pod lípu a nastavil ruku pro prstýn
ky. Nemáme. Prstýnky nemáme, řekl 
ženich a když viděl užaslý obličej reve
renda, uklidnil ho, že to není nutné, není 
to zvykem. Reverend se nedal, stahoval 
Erice s prstu prstýnek po babičce. Brá
nila se. Pak se reverend vzpamatoval, asi 
viděl těch sto deset dolaru, které by mu 
unikly, změnil se celý k nepoznání. Ani 
to snad nehrál, když vytáhl ze zadní 
kapsy nějakou brožurku a začal z ní hez
kým, neafektovaným hlasem předčítat. 
Celé okolí se nějak změnilo po jeho prv
ních větách, sluníčko mu svítilo do obli
čeje, vypadal pěkně, slavnostně. Bylo 
vidět, že čte text s láskou, s láskou k ně
čemu, o čem věděl jenom on sám. Při čte
ni spojil Erice a Markovi ruce, svoji ne
chal na jejich, oba cítili z ní teplo, slabé 
chvění a něhu, něco, o čem pak oba dlou
ho ještě přemýšleli, co to z ruky smírčího 
soudce sálalo, co jim oběma chtěl on, 
nebo ON v tom okamžiku říct.

Marka přešel smích, který jím uvnitř 
zmítal od okamžiku, kdy se otevřely 
dveře výtahu s reverendem, jenom se di
vil, že on, starý cynik opakuje zavazu
jící věty po reverendovi, pomáhá s vý
slovností Erice, která dojatá se moc sna
žila opakovat anglické fráze a s největší 
péčí slibovala vše až do smrti.

Dejte si pusu manželé, řekl se smíchem 
reverend a pak se již smáli všichni tři. 
Reverend vzal fotoaparát ze sáčku pod 
stromem, udělal jim pár snímků, zavěsil 
se do novomanželů a vedl je zpět po scho
dech nahoru, přes parkoviště, do haly 
činžáku.

Neměli jsme svědky, řekla Markovi 
Erika. Neměli jsme svědky, opakoval 
Marek reverendovi anglicky. Bůh byl va
ším svědkem, odpověděl reverend, a na 
papíře svědci budou taky. Usadil je na 
lavici v hale, kde měl aktovku ze které 
vytáhl razítko a papír s vytištěným dlou
hým číslem. Již si nevšímaje okolí, pečli
vě vyplňoval písmem intelektuála oddací 
list. Chvílemi zvedl zrak od papíru zkou
mal nájemníky procházející halou k vý
tahům, najednou zahlédl muže v zelené 
uniformě se svazkem klíčů na opasku, 
táhnoucího za sebou vysavač. Pojď sem, 
Bille! Bili přišel, pozdravil, na nikoho 
se nepodíval, vzal pero nabízené reve
rendem a beze slova se podepsal na mís-
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pozdravil a odešel. Reverend vypisoval 
dokument dál, spokojený, že jednoho 
svědka má. Dopsal, schoval razítko do 
aktovky, podíval se na hodinky a ke skle
něným dveřím činžáku, kde stáli čtyři 
černí černoši. Jeden z nich mával na re
verenda a přes sklo dveří ukazoval na své 
hodinky. Moji další klienti, jedou z Mont- 
reálu am oc prý pospíchají.

Úslužně otevřel dvěma pánům celkem 
mladým a dvěma dámám celkem obsta
rožním, dveře. Obrovský chlap v kožené 
bundě, asi mluvčí skupiny nebo ženich 
sám, prohlásil namísto pozdravu, že 
pospíchají, moc pospíchají. Reverend 
řekl, že je to OK. Dal mluvčímu do ruky 
pero, ukázal na řádek oddacího listu 
manželů Eriky a Marka a řekl, aby se 
podepsal. Černoch již chtěl podepsat, 
pak mu to došlo, fiekl reverendovi, že 
jeho obřad ještě nebyl, že to podepíše 
až pak, že tak moc zase nepospíchají. 
To není váš papír, vysvětlil mu reve
rend. To je oddací list tady těch, ukázal 
na Eriku. Marek odešel k výtahům, ne
boť se již dávil smíchem. Potřebují svěd
ka, jednoho už máme... Já nic nepodepí- 
šu, já ty lidi neznám, co já vím? Vytáčel 
se černý gentleman. To je OK, to je OK, 
přesvědčoval ho reverend. Oni jsou také 
cizinci, nikoho zde neznají, teď jsem je 
oddal, podepište to! Prosím! dodal. Čer
noch se radil chvíli s jednou dámou, pak 
s druhou. Která je nevěsta? Přemýšlela 
Erika. Pak nečitelným podpisem podepi
soval. Za jeho zády dělal reverend obliče
je na Eriku, kroutil očima naznačuje, 
jak jsou ti lidé malicherní.

Markovi mezitím došlo, že má platit. 
Dal smírčímu soudci sto deset, reverend 
svazek dolarů nepřepočítal, dal si je do 
brožurky a do kapsy u kalhot. Z druhé 
kapsy vyndal navštívenku. Přijďte se po
dívat někdy do mého obchodu, zval Mar
ka, prodávám suvenýry a poštovní karty. 
Marek poděkoval s vážnou tváří, která se 
Erice moc nepozdávala a vyřítil se ven 
z činžáku. Za sebou ještě slyšel sladký 
hlásek reverenda, tak půjdeme ven, pod 
boží oblohu, tam je to slavnostnější.

své náramkové hodinky a na lavici u vý
tahu. Tady, mister, tady to uděláme. Ve 
dvě odpoledne máme být na imigračním 
v Montreálu. Z peněženky vybral dvě 
stodolarové bankovky, které pak držel 
v ruce po celý svatební obřad.

Erika našla Marka sedět na zídce par
koviště. Ukazoval prstem na domovníka, 
který jim dával pod stěrače auta lístek 
s pokutou za nesprávné parkování. Bili 
také ukazoval Markovi ukazovákem na 
plechovou ceduli, kde stálo, že par
kování je na tomto místě povoleno jenom 
tělesně postiženým.

V autě, na cestě domů, při výbuších 
smíchu, si Erika vzpomenula na mni
chovského pana Schwarze a pak znovu 
na klíčemi ověšeného Billa a zapřísa
hala se, že již v životě nebude bydlet 
v domě, kde jsou domovníci. To bychom 
si měli slíbit, Marku! To bychom měli, ale 
zatím ho nemáme, odpověděl jí Marek, 
pokud domovníka někdy nebudu muset 
dělat na stará kolena sám, dodal již 
v duchu.

Doma dala Erika plech se svatebními 
koláči do trouby, zapla ji na stopa- 
desát stupňů a prozpěvujíc si, začala 
prostírat svatební stůl pro dva. Vyleštila 
utěrkou broušené sklenky na šampaňské, 
rozšlehala majonézu na vajíčka a když 
hledala stříbrnou lžičku na kaviár, všim
la si, že jí z trouby leze škvírou těsto 
koláčů. Ježiši, Marku, co to tu máte za 
kvasnice? Kvasnice jsou zde OK, smál se 
Marek, ale v troubě máme namísto Celsia 
stále ještě pana Fahrenheita.

Erika si beze slova uvázala zástěru 
a začala míchat mouku na nové koláče.
V hlavě se jí pořád promítala scéna s pa
nem Schwarzem, jak lovil klíče magne
tem. Neviděla v tom žádný symbolismus.

Pozn. red.
Seznámeni Eriky a Marka bylo docíleno 
pomocí efektivní inzerce Západu.

Je načase vysvětlit proč Spojené státy 
v poslední době přikročily k zavedení 
přísnějších opatření na svých hranicích.

Obyvatelé Spojených států již po dlou
há léta sledují vývoj v zemích, kde neexis
tuje nezaměstnanost, kriminalita či jiné 
neduhy, jež sužují země, které žijí pod ka
pitalistickým společenským systémem. 
Američané mají již plné zuby komercio- 
nalismu, reklam, pornografie, nezávaž- 
ných filmů, plytké hudby muzikálů, su
rových sportovních utkání a podřizování 
se módě. Průměrný Američan chce něco 
víc než pohodlí, bezstarostnost a lákadla 
drog, sexuální nevázanosti a záplavy jí
del, jež svádějí k obžerství.

Z těchto a jiných důvodů volí tisíce 
Američanů raději odchod ze své vlasti.

Za poslední rok se stovky Američanů
— nedbajíce sněhu, ledovců a mrazivé 
vody — dostaly přes Béringovu úžinu 
do Sovětského svazu. Tisíce zvolily ná
vštěvu Západního Berlína, odkud s na
sazením vlastního života uprchli přes 
berlínskou zeď do Východního Německa.

Další tisíce amerických občanů uprch
ly přes Mexiko do Nikaráguy anebo na 
Kubu.

Jiní požádali o asyl v Kanadě, odkud 
jsou pak rozváženi aeroflotem do zemí, 
jež si vyberou — Bulharska, Číny, Mon
golská, Vietnamu či Albánie.

Američané odcházejí, i když za sebou 
musí nechat často veškerý svůj majetek. 
Vědomí, že budou žít nový čistší život, 
jim stačí k spokojenosti. Většina sebou 
bere opravdu jen to nejnutnější: jedno - 
dvě auta, kamery, videa, televize, šperky, 
úvěrové karty, menší jachty; vše ostatní 
jako dům, letní sídlo, starší soukromé 
letadlo, a podobně, nechávají za sebou.

Noví uprchlici přicházejí do Sovětské
ho svazu také z Israele. Desetitisíce židů 
čekají v neutrálním Rakousku na trans
porty, jež je dopravují do země, kde ne
existuje ani rasová ani náboženská ne
snášenlivost — do Sovětského svazu.

Tento trend se šíří. K Američanům a 
Israelcům se přidávají Angličani, Fran
couzi, Italové, Švédi a ostatní Skan
dinávci. Uprchlíci ze Skandinávie se plaví 
v kajacích, kánoích a na vorech. Jejich 
cílem je Leningrad. Plavba je to nebez
pečná — jsou ohrožováni dánskými a fin
skými piráty, kteří jsou k bezbranným 
uprchlíkům nemilosrdní.

Jak se uprchlíkům vede v Sovětském 
svazu? O šťastlivcích, kterým se to po
daří, píše podrobně sovětský tisk. Ve 
stručnosti řečeno, každý uprchlík má 
nárok na vlastni vzdušnou zemljanku, 
dva pytle slunečnicových semen, kbelík 
pravého klihu, který je účinnější než 
mýdlo a na brožovanou učebnici ruštiny. 
Vše může splatit během dvou let prací 
v měděných dolech za Uralem, anebo na 
stavbě zbytečné přehrady na řece Mrtva 
nedaleko Černobylu.

Mezi nejnovějšími uprchlíky ze Spo
jených států je mnoho význačných ame
rických umělců. Není to ani dva měsíce, 
co požádal po koncertu v Oděsse o asyl 
slavný zpěvák Frank Sinatra, jenž byl 
mezitím přijat do skupiny basbarytonů 
slavného souboru Alexandrovců.

Herečka Jane Fondová uprchla již 
před rokem. Od té doby natočila dva 
filmy v moskevském studiu Mosfilm: 
Píseň tajgy, v němž hraje mladou inže



nýrku, která ubije omylem sobola a Lá- 
ger, v němž hraje tragickou postavu veli- 
telky stalinského koncentráku.

Před týdnem se rozhodla zůstat v Čel- 
jabinsku sedmičlenná americká heavy- 
metalová skupina Ssedlá krev. A přede
včírem, jak tvrdí zprávy, se dostal na so
větskou zmrzlou půdu na sněžnicích ne
jmenovaný americký filmový režisér, 
jenž oznámil, že hodlá natočit životo
pisný film o sovětském hudebním skla
dateli Dunajevském.

Z celé řady uprchlých sportovců se zmi
ňme alespoň o několika členech americ
kého týmu basketbalistů, kteří se účastnili 
v Dnětropetrovsku šampionátu o putovní 
cenu Velké ušanky; většina z nich byli 
v Americe utlačovaní černoši.

Amerika se pochopitelně snaží svým 
občanům v útěku zabránit. Washington
ská vláda vyslala vojska na hranice s Mexi
kem a Kanadou. Do oblasti Béringovy úži
ny na Aljašce byl vyslán elitní oddíl t. z v. 
Zelených baretu, kteří střílí bez výstrahy.

Útěky jsou tak ztíženy, ale nepřestávají. 
Celý svět pozoruje s napětím, jak se situa
ce vyvine v následujících týdnech. Již ně
kolik set tisíc Američanů požádalo ame
rické úřady, abyjim povolily emigraci — ať 
již do Sovětského svazu či do jiné komu
nistické země.

Amnesty International neochotu ame
rických úřadů odsoudila.

Organizace Spojených národů mlčí.

Iva Kotrlá

Z katalogu ...
Jestliže někteří funkcionáři KSČ z řad 

spisovatelů CSSR začali neochotně při
znávat pravdu o jednotě čs. literatury, pak 
vládnoucí moc v socialistickém státě činí 
vše pro to, aby oficiálních spisovatelů bylo 
všude (včetně PENu), co nejvíce. Spisova
telů věrných KSČ musí být hodně, víc a co 
nejvíce. Proto např. časopis velkého for
mátu Rudého práva, se strhujícím názvem 
Bezpečnost, přinesl v červenci 1989 sou
druhům radostný článek, pod titulkem: 
Spisovatel s hodností generála. (Ocituji 
aspoň první otázku redaktorky Hany Vlko
vé: "Jak se vám, soudruhu generále, psala 
vaše poslední kniha a na čem nyní pracu
jete?") V tomto případě vůbec nezáleží na 
jméně čs. spisovatele, titulek je nesmlou
vavý: Spisovatel s hodností generála. Ano, 
ta "hodnost generála” je literárně význam
ná. (Však na další straně zájem o čs. litera
turu u redaktorů časopisu Bezpečnost po
kračuje, viz titulek: "Manifest" výprodeje 
socialismu.)

Spisovatelé jsou z řad generality čs. ar
mády mobilizováni přece jen výjimečné. 
Daleko častěji jsou vybíráni (schopnými 
redaktory nakladatelství) z řad novinářů. 
Dostávají příležitost k debutům kdykoliv
— i v důchodovém věku. Hlavně že píší 
chválu na Gottwalda, KSČ a tak podobně. 
Literární úroveň není pro nakladatelské 
domy kritériem: politická příslušnost roz
hoduje. V této logice literárního dění vy
stoupil jako debutant M. Hlaváč (bývalý 
pedagog, asistující na novinářské kate
dře), v roce 1986 šedesátiletý. A — jeho 
prózy, jak jinak — jsou o mládí! Cituji z 
nadšeného hodnoceni v denním tisku (od 
J. Švandelíka, Prácezedne28.5.1987, ná
zev "Literární recenze"):

“A jak jinak než návratem do minulosti

debutovat! (...) Hlaváčův případ je ovšem 
šťastný, neboťjeho próza netrpí vnitřní sa- 
moúčelností, povrchnosti a lidskou uzav
řeností do nitra soukromí. Je to kniha zá
pasící o nový život, o novou společnost i 
nové dětství a dospívání."

Ano, takto vidi reálně-socialistická kriti
ka svůj úkol a přímo bojové poslání (ověři
telné v případě R. Hrbka nebo M. Hlaváče). 
U jimi vychvalovaných autorů oddaných 
KSČ — “próza netrpí” — i když trpí čtenáři I 
Pod direkty v zápasu o vše nové: život, 
společnost i to nevinné dětství, v Žatvě 
gottwaldovské, jež srovná vše do stínu sr
pu a kladiva. Vždyť M. Hlaváč v některých 
povídkách z onoho tuctového tuctu chválí 
Lidovým milicím nejmilejšího vládního či
nitele, z období kol února 1948. Cituji 
např. ze s. 104:

“Tak se do historie zarámoval známý 
hlas Klementa Gottwalda, který nám všem 
oznámil, že se kolo dějin v naší zemi defi
nitivně pootočilo a volání zástupů se dotý
kalo nebes a hladilo všechny ulice a celou 
republiku a...” — atd.

Zde zaznamenávám přímo pedagogicky 
příkladný umělecký záměr čs. prozaika: 
Kolo dějin přestalo být kolem. V tom dějin
ném okamžiku slávy Kl. Gottwalda, ano — 
"volání zástupů se dotýkalo nebes" — a 
“kolo dějin v naší zemi se definitivně poo
točilo” . Ale tou definitivou — ztratilo — 
svou kolovost! Čím se stalo v našem světě
— pozastavených! — dějin? Možná, dle 
vyznění uměleckého textu M. Hlaváče — 
kosočtvercem: se sexuelní čárkou upro
střed. Cituji pokračování výše uvedeného 
textu:

“A já se díval na ten svůj blonďatý zázrak 
a Jituna byla také celá naměkko a nechali 
jsme se pohlcovat tím neopakovatelným 
okamžikem” .

Nová mládež je ta, která se nechává po
hlcovat Gottwaldovým stínem, definitiv
ním pozastavením kola dějin “v naší zemi" 
až po — sexuální vzrušení! Umělecká pró
za tohle pěkně viditelné — rubinově, tak 
jako hvězdy na kremelských báních — 
popíše: ne snad vrtichvostsky s "lidskou 
uzavřeností do nitra soukromí” ! Vnitřní sa- 
moúčelnost prózy? Ale vždyťtím próza tr
pí! A naopak: čs. socialistická próza přímo 
umělecky rozkvétá, kdykoliv k ní dolehne 
hlas a nauka Klementa Gottwalda! Buc a 
buch do kolesnosti blbů, pod direkty zá
pasu o vše nové: jen myšlenka komunismu 
může společensky v naši vlasti zvítězit.
Miroslav Hlaváč: Rubínová léta. (Edice 
2atva, Čs. spisovatel, Praha 1989, odp. 
red. J. Šanda, vydáni I., stran 160, náklad 
4.000, cena 13,- Kčs)

Ota Ulč

Výhody 
nedostatků
(z připravovaného románu 

Šťastně navrácený béienec)
Teď, po tolika letech, se musel jit věno

vat vánočním nákupům, aby radost rozdě
loval.

Rodina zdůraznila potřebu nového tele
vizoru. Copak kradu? Černobílá bedna zna
čky Matra, takovou by mi v Armádě spásy 
dali nejspíš zadarmo. Tady stojí pět táců. 
Barevné televizory stojí skoro dvakrát tolik 
a do konce roku je sem mají dodávat z Čí
ny. Sem, do někdejší technologické vel

moci, jednomu z pěti nejvétších průmyslo
vých gigantů na světě. Divné. Inu, nelze 
mít hned všechno. K uplatnění nového 
hospodářského mechanismu se v plném 
rozsahu přistoupí od 1. ledna 1991, slíbil 
nový první soudruh Jakeš Miloš, jako ti mi 
bůvolové, to je ale trapná náhoda.

Šel tedy nakupovat. V plánu měl méně 
nákladné artikly, ale i tak — na poměry 
stále láteřící sestra Máňa vyjádřila přéní, 
aby sehnal kozačky, tmavé modré, 6cm 
podpatek, cena 520 Kčs — cena pevná, 
státem stanovená, ne jako tam, kde se to 
pod tlakem nelítostného boje srazí na zlo- 
meček.

Matce odšťavňovač ovoce Kateřina (do
voz z politicky nepevného Polska za 110 
Kčs).

Na švagrovi ušetřím, tomu jen Ronhill, 
tekutý krém po holení (100 Kčs, dovoz 
z Jugoslávie).

Pro synovce Lojzíka se rozhodl koupit 
tašku na tenisové rakety (230 Kčs).

Dojel do centra, promenoval po pěší zó
ně, od Perlové ulice až po Panskou. Větši
nu nákupů uskutečnil v Družbě na Václav
ském náměstí.

Nikoliv však bez zádrhelu. Stalo se to 
v souvislosti s tenisovou taškou. “ Přibalte 
mi k tomu pár balónků," požádal totiž.

Prodavačka se rozchichotala. "Nafuko
vacích, pane?”

Je praštěná? Tenisáky přece!
“On chce tenisáky, he, he,” ukázala na 

blouda prstem. Měla dlouhé karmínově 
červené nehty.

"Tenisáky, tenisáky!" smála se fronta. 
“Ste spad z višně?" řekl jeden. "Ne, to bu
de zatoulanej funkcionář z vymbldónu,” 
přidal druhý.

Vztekle zaplatil, stále nechápal, z pultu 
trhl balíkem bez balónků, otočil se zády a 
na konci téhož k nepochopení urážlivého 
zástupu postřehl známou tvář — Bohunku 
mladší, celá maminka tehdy před pomýle
ným rokem. V krátkém kožíšku, s frajer
skou čepicí, slušelo jito . Výraz ve tváři po
tvrzoval, že navrátilcovu blamáž a vý
směch konzumentů vyslechla od začátku 
do konce.

“Jé, to je mi vás líto,” komentovala nikoli 
šeptem. “Ale vlastně — neni mi vás líto. 
Jste si to vybral dobrovolně, tak to máte. 
Jakpak se vám jinak vede?” řekla ta mag
neticky mladá Bohunka, někdejší málem 
manželka, málem má dcera nynější.

“Děkuju — dobře. Velmi dobře. Moc po
zdravujte paní matku. To víte, tenisové 
míčky, taková samozřejmost, jak já mohl 
vědět, copak mě mohlo napadnout, teni
sová velmoc, Lendl. . a už se měl s balí
kem k ústupu.

"To vás teda napadnout mělo, a nejen 
tohle — přece Absurdistan, Absurdistan! 
Ale hlavně, že se vám tady líbí," strouhalo 
mu zlomyslně mrkvičku to disidentské 
kůzle.

Američan, který doma na vlasti obvykle 
nenechá chlup dobrého, reaguje v cizině 
většinou jak načepýřená patriotická slepi
ce. Komenda však takto nereagoval. Ne
mohl si to troufnout. Vždyť jakékoli uzná
ní superiority Ameriky by bylo přiznáním 
jeho vlastní inferioritý, dokázané tím, že 
se ocitl tam, kde je nyní a že si to sám zvo
lil. Nemohl jinak nežsitovšelikak raciona
lizovat. Jednou, když si sestra po shlédnu
tí nějaké západní tretky zarýpala, že jak se 
má cítit v té bidné, komunismus budující 
prděli, v bytě nedostatečné velikosti, od
větil ji, že tam na druhé straně měl sice 
všelijaké Floridy a Havaje k dispozici, ale 
copak si je mohl dovolit? Nejvýš na pár



dnů a to bylo vše. Jiní se tam rozvalovali 
měsíce. Můžete vy tady vůbec vědět, jak 
mně bylo? Rozhodně je mi lip zde — tady 
si to nemůže dovolit nikdo. V tom jsme si 
rovni. V tom já vidím spravedlnost.

Lidičky, vzpamatujte se, nepoklonkujte 
před pozlátkem. Kolikrát už tohle řekl. Si
ce ne naplno, ale takto naplno si to myslel:
Nezjednošujte, nezplošťujte! Vy úplně 
podcešujete výhody nedostatků! Kňučíte, 
že je málo dobrých knih, časopisů, málo 
toho či onoho. Ale o to víc těch pár klenotů 
ocením! Copak bych mohl v USA mít ra
dost ze sehnání samizdatů? Tam je k mání 
všechno, neni čím se blýsknout před sou
sedem. Jak za takových okolností usku
tečňovat onen okázale slibovaný pursuit 
od happiness?

Vždycky říkám, klasici neměli úplně 
pravdu s tou hodnotou — že její výše je vy
jádřena množstvím vynaložené práce.
Hodnota je přece relativní — jakou má ce
nu lednička na severním pólu anebo i na 
rovníku, nemám-li tam po ruce zástrčku a 
elektrický proud? Jak porovnat baráky, 
bouráky tam, kde je může mít kdokoliv a 
kde není v sousedství člověka, který by zá
viděl?

Vejdete do amerického supermarketu 
a tam mají všechno — jenže ani zboží ani 
ceny nejsou jednotné. Tady nadáváte, že 
musíte stát ve frontě — to by se vám víc lí
bilo mařit čas pobíháním a porovnáváním, 
kde co získat nejlíp a nejlaciněji? Co když 
ale nezískám a koupím o pár centů dráž, 
co potom? Nebo s tím výběrem: stojím 
před dvaceti druhy jogurtu. Myslíte, že to 
je slast, že vám bude chutnat, když nevíte, 
zda by vám víc nechutnal některý z těch 
devatenácti nekoupených značek?

A že tu personál v obchodech zákazní
kům občas vynadá? No a? Porovnejte se 
Západem, tam jen samý úsměv, v Americe 
dokonce pořád to jejich How are you —
Have a nice day. Vy si doopravdy myslíte, 
že oni to berou doslova? Říkají to jen pro
to, že to mají poručeno — ano, otroci kapi
talismu, v rámci nemilosrdné konkurence 
se musí takhle pitvořit. Však to je jeden 
z důvodů, proč jsem zaměstnání u nich 
principielně odmítl. Vždycky dám před
nost tomu tady, i když jsou na mě sprostí.
To není hulvátství, ale upřímnost.

Totéž se zbožím — máte, nemáme. Tam 
jsou ochotni vyhovět, že by se přetrhli, ale 
jen proto, poněvadž musí. Muže pak zá
kazníka — občana potěšit takový stav na- 
dekretovaných lidských vztahů?

Další věc: vy tu pořád kušníte, že jsou 
fronty, co se v nich člověk načeká, kolik 
času utratí — ale napadlo vás vůbec ně
kdy, jaké se vám tady poskytují nemateri- 
ální extra hodnoty?

Ve frontách člověk slyší hlas lidu, cítí 
teplo davu, tep člověčiny, a vůbec, ne ta 
nepřirozená neosobnost kapitalistických 
obchodů, prázdných ne zbožím, ale zá
kazníky, shonem, zápasem o nedostatko
vé artikly. Tam si naložím do vozejčku vše, 
co potřebuji, zaplatím, vyjedu a je to. Což
pak je v tom nějaká satisfakce, pocit vítěz
ství? Samozřejmě, že není. Přece naprosto 
neporovnatelné s pocitem v socialismu 
sehnaného česneku, čočky, cibule. Když 
musím na pomeranče stát hodinu ve fron
tě, o to víc ho ocením — to by mělo být 
každému jasné.

Ano, to jsou záležitosti se závažným 
psychologickým dopadem. U Lva se tohle 
snažila vysvětlit ona tchýně z Pardubic na 
návštěvě a lidi se jí tam šklebili. A plno li
dem to nedochází ani tady. Pokusil bych 
se jim to nanést lapidárně, asi takto: nákup 
bez pocitu vítězství je ochuzením, zboží p a v e l  t a u s s ig

Dopisy
Strach většiny

S Vašim časopisem jsem se poprvé se
známila až v Německu, kde již přes rok če
káme na tzv. lágru na azylové řízení.

Letos v létě jsem si jednou mimo jiné ve 
zprávách rozhlasové stanice Svobodná 
Evropa vyslechla i prohlášeni současného 
nejvyššiho šéfa Československa Jakeše. 
Československo prý nepotřebuje žádné 
rady ze Západu, má totiž vlastni interpre
taci demokracie a většina lid i je tam prý 
spokojená se stavem věci, jaký je. A na dů
kaz té své vlastni interpretace demokracie 
se hned začalo s policejním stiháním or- 

anizátorů podpisové akce Několik vět, 
terou už podepsalo tolik tisic lidi.
Ještě v minulém roce jsme všichni žili 

v ČSSR, a tak moc dobře vime, jak to tam 
s tou spokojenosti vypadá. Spíše by se to 
u většiny lid i mělo nazvat strachem. Vždyť
i ten sebenepatrnější už má nadsebou ně
jakého toho nadřízeného, který si zase 
chce to své místečko udržet. Vždyť: neni to 
nic moc, ale mohlo by to být ještě horši. 
A tak se snažiod těch nejnižšich míst až po 
ty nejvyšši být hodní a nezlobit. A tmosféra 
strachu a apatie vládne v takové zemi, kde 
samozvaná vládnoucí třída má své lid i a je
jich pomahače rozlezlé jako plíseň ve 
všech sférách veřejného života a rezor- 
tech hospodářství, takže do životů lid i za
sahuji dnes a denně a přímo ovlivňuji, pří
padně znemožňuji jejich normální exis
tenci. A ťs i pak někdo zkusí dát svou ne
spokojenost s něčím veřejně najevo. Stačí 
se pouze odlišovat od davu, protože mlče
n i je přece souhlasem, jsou tedy "spoko
jeni".

Ale tu pravou spokojenost s tím, jak se 
u nás věci maji, mohou mít pouze ti, kteři 
jsou si jisti, že za jiného systému a režimu 
by se vůbec nemohli uplatnit, ti, kteři dob
ře věd i, že by si dokonce museli na živoby
tí vydělávat práci, o které nyní stači jen 
mluvit a kritizovat při jejim vykonáváni 
druhé. Jestli by vlastně ještě vůbec praco
vat uměli a jak by pak vyšli s odměnou za 
odvedené výkony, je pro ně jistě také důle
žitou otázkou. A možná, že by se většina 
z nich ještě dokonce mohla zodpovídat za 
to, kam až to svým vedením a hospodaře
ním společně dotáhli, jaké nenapravitelné 
škody způsobili. K tomu přece nesmi dojit. 
Samozřejmě, že jsou takoví lidé spokojeni 
s tím, jak to je, a žádné změny si nepřeji. 
Naopak, budou se proti nim všemi mož
nými způsoby a prostředky bránit.

J. Honsikowa, Německo

Co bude z dětí
Do krvava jsem se zarděla, když jsem si 

přečetla úryvek z dopisu čtenáře P. Šulce 
(č. 4, roč. 11), který nazývá můj článek 
"Až se zase právo vráti k nám" (č. 2, roč. 
11) "... nej horší 'výplni'...", a že prý redak
ce má "...čtenáře za takové blbce...", když 
se jim  "... servíruji taková triviata pod ná
zvem 'literatura'...", a že prý by si čtenáři 
"... zasloužili něco jiného než sentimentál
n i ubrečenosti..."

Nuže, neaspirovala jsem svým sdělením 
na "literaturu": v té části časopisu se můj 
článek ocitl rozhodnutím redakce. Na
prosto jsem však také nepředstírala, že 
někomu vykládám nějaké "novinky", když 
pišu o chováni našich krajanů na Západě, 
tim méně "... ubrečeně..."

Chtěla jsem jen ilustrovat ten jev, který 
mi jako Češce a občance demokratické 
země, a v tomto případě i jako matce, neu-

není trofejí. Copak si vážíte ženy, která se 
před vámi automaticky položí a rozhodí 
končetiny jen co na ni ukážete prstem? 
Jistě že ne. Ale pořádné ve frontě vytrpě
né, u pultu vydobyté brambory, to chutná 
a těší stokrát víc. _______  _

A těm netrpělivým, nepřesvědčitelným, 
psychologicky povrchním konzumentům 
pravím: počkejte si do 1. ledna 1991. Pak 
se v československém hospodářství bude 
perestrojkovat na plnou páru a vám od
padnou tyto plytké starosti.* * *

"Ten televizor, s tím si nedělej starosti, 
už nemusíš." konejšila ho maminka s lás
kyplným pohledem k zarámované foto
grafii na zdi. Její druhý úspěšné si počí
nající syn v Americe. "Zaplatil to přes Tu- 
zex, hned si to můžem jít vyzvednout."

Tahle naše rodina. Na socialistický sys
tém maloobchodní distribuce by nasadila 
psí hlavu. Ale teďs i lebedí.

“Čím se mu budeme revanšovat?"
Jaképak revanšování, medí si tam, ať 

posílá, je to jeho mravní povinnost, mysleli 
si s Komendou.
"Mohli bysme mu poslat sušené houby," 
navrhla matka v přesvědčení, že houby 
v Americe nerostou.

Pravoslav se pokusil ji vyvést z bludu a 
po značném úsilí se mu to skoro podařilo.

"Rači becherovku," řekla Máňa.
"Se rozbije,” mínila matka.
"By vás moh žalovat,” dodal Pravoslav.
"Co trojčíš?” řekla matka.
Netrojčil. Právě si na pracovišti přečetl 

v New York Times, že u federálního soudu 
v Seattlu ve státě Washington byly zaháje
ny tři soudní pře. Žalobci jsou ženy, které 
v těhotenství požívaly alkoholické nápoje, 
čili chlastaly jak duhy a teď se od pivovarů 
a lihovarů domáhají milionových náhrad 
za to, že neporadily Einsteiny.

"To teda znamená," zamyslel se švagr, 
“že když jsem blbej, můžu jít žalovat, že 
nejsem chytrej."

Konečně moudré slovo. Lip se to říct ne
dá.

“Ano, přesně tak,” řekl Komenda “nebo 
by se to dalo obrátit — protože jsem chyt
rej, mazanej, můžu předstírat, že jsem bl
bej a žalovat."

“Ježiš, nechte toho,” zvolala Máňa.
"Bodeť. Hlavně, že teď máme tu novou 

televizi,” pravila matka.
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stále vyráží dech: co se to stalo {děje) s lid
mi — a hlavně dětmi — doma? Co z nich je 
(bude)?

Pokud P. Šulcovi článek zaskočil do ko
láčové dírky, jelikož se m i nepodařilo zda
řile formulovat výše zmíněný úmysl, hlu
boce se mu omlouvám.

Nathalie Malinová, Belgie 
Obtížnost federace

V dopise VI. Škutiny (Západ, srpen 
1989) mě překvapilo, že tamzemsko ať 
Slovák nebo Cech touží po včlenění jak 
Cech tak Slovenska do nějaké federální 
Evropy. V témže čísle J. Krupička vysvět
luje obtížnosti federace. Má pravdu.

Snad velký koridor utvořený z Polska, 
Československa, Maďarska a Jugoslávie 
bude jednou skutečnost. Je to utopie ne
bo naděje?

M. Chalupová, USA 
Ještě k úpravě pravopisu
Před časem probíhala na stránkách Zápa
du diskuse o úpravě českého pravopisu. 
Vzpomínám si na článek J. Škvoreckého 
"K odvráceni nebezpeči dalšího znásilně
ní naší mateřštiny pokrokovou Prahou". 
Kromě ryze praktického důvodu — nepro- 
půjčit dosud vydané literatuře aspekt za
staralosti — uváděl autor pouze emocio
nální argumenty proti předpokládané re
formě. Například erotický prvek ypsilonu 
v ženských koncovkách sloves a knihu o 
ženách v koncentračních táborech pod 
názvem "Byly jsme tam taky". Nebo 
okroužkované "u" ve verších "Vpůlkruhu  
trubců zvuk trub v úlu u trůnu..." evokujici 
představu kruhu a břichatých trubců. Rád 
bych však upozornil na několik podle mé
ho názoru hlubších důvodů proti úpravě 
pravopisu.

Jistě by nikoho nenapadlo psát ief, loť 
nebo hřip, poněvadž v plurálu vyslovuje
me lvi, lodi a hřiby. Well, nikoho kromě 
profesionálního autostopaře pana Josefa 
Svobody. Jinými slovy, fonetická "f", T ’ 
a “p". Čárkované "ú" má také jiné vlastno
sti než kroužkované "ů" a dlouhé tvrdé "ý" 
se liší od dlouhého měkkého "i". Spisovné 
čárkované "ú" lze totiž nahradit hovoro
vou dvojhláskou "ou" (např. ouřad, oudy, 
ouplněk,...), ale zkuste to samé s kroužko
vaným "ů". Analogicky spisovné dlouhé 
ypsilon “ý " lze nahradit hovorovým "ej" 
(např. hezkej, tejden, pahejl, sejkorka, 
motejlek,...), ale dlouhé měkké "i"podob
nou vlastnost prostě nemá. Kromě toho 
dlouhé ypsilon se občas měni v krátké (a 
naopak) ve slovech odvozených, a tak pí
šeme myslet protože přemýšlet (přemej- 
šlet, kopyto protože kopýtko/kopejtko, 
sypati protože přesýpat/přesejpat, vysoký 
protože výška/vejška, jazyk protože jazý- 
ček/jazejček, atd. Čtenář si nepochybně 
sám vyhledá řadu dalších příkladů. Gra
matická pravidla mají někdy výjimky a to 
platí i zde. V řídkých případech dlouhé yp
silon ničim nenahradíte, např. ve slovech 
lýko, výborně, postýlka, ... Nikoliv však 
světýlko, poněvadž spisovný tvar je světél
ko a spisovné dlouhé "é" se občas nahra
zuje hovorovým dlouhým “ý", např. to je 
hezký, to je mý, dýika, prkýnko...

V nebezpeči neuvážené reformy se tedy 
ocitla řada pravopisných pravidel, která 
skutečně reprezentuji současný stav čes
kého jazyka. Ta pravidla totiž mimo jiné 
představuji spojovací článek mezi spisov
nou a hovorovou češtinou. Přervání tako
vého mostu by patrně neublížilo hovorové 
češtině, ta má dost tuhý kořinek. Spisov
nou češtinu by však taková úprava odtrhla 
od jejího životodárného zdroje a výsled
nou zhoubu si lze jen těžko představit.

V ladim ír Zajíc

Pozdní oportunismus?
Jednadvacet let chodím na všechny de

monstrace, manifestace a protesty, které 
bývají před československým nebo sovět
ským vyslanectvím v Ottawě. Nevynechal 
jsem snad ani jednou. Dělám to hlavně 
kvůli svému svědomí a také to považuji za 
svoji povinnost. První léta bývala účast 
Čechů a Slováků na těchto akcích pokaž
dé slušná. Po zveřejněni vyhlášky o úpra
vě vztahů se naše řady v průvodech rapid
ně snižily. Poslední léta již docházelo 
k absurdním situacím, kdy nás na chodní
ku bylo méně, než novinářů a lid i z televiz
ních štábů. Někdy tam bylo s námi sympa
tizujících Poláků a Ukrajinců více, než na
šinců. Poslední léta to byla pokaždé jedna 
skupinka stejných vytrvalců, která i s dět
mi dosáhla rekordního minima čtrnácti 
demonstrantů. Byli to lidé, kteří si přizpů
sobili dovolené, aby 21. srpna vyjádřili své 
politické názory.

Byl jsem tedy velice překvapen, když se 
na narychlo svolané demonstraci 20. listo
padu 1989 sešlo přes sto lid i před česko
slovenským vyslanectvím, aby vyjádřili 
své rozhořčeni nad brutálním zásahem 
české policie proti demonstrantům v Pra
ze. Ve městě, ve kterém žije přibližně dva 
tisíce Čechoslováků to byla rekordní účast. 
Nejvíce jsem byl však překvapen tím, že 
tam byli lidé, kteří nikdy nikam nechodili. 
Lidé, kterým jsem každým rokem v srpnu 
telefonoval a připomínal jim  jejich účast 
na srpnové demonstraci. Lidé, kteří po
každé se vymluvili, nebo dokonce slíbili, 
že přijdou, ale nikdy se mezi námi neuká
zali — až dnes. Dnes, kdy je každému zřej
mé, že komunisté doma jsou vyřízeni, že 
nikomu již ani na dálku nemůžou ublížit, 
dnes vykřikuji poserové hesla před vysla
nectvím, kterému již nestojí snad za to za
pnout televizní kameru, aby pak mohli po
rovnávat záznamy obličejů s fotografiemi 
na žádostech a československých upra- 
veneckých pasech. Věřím, že i oni měli ra
dost z nadcházejících změn doma, snad se 
již těšili i na to,že jim Havel vy může výhod
nější kurs dolaru při jejich nejbližší návště
vě Československa. Někteří z nich se již vi
děli v pražských hospodách rozšafně de
batujíce o tom, jak zde na Západě i oni bo
jovali za svobodné Československo.

Původně jsem jim chtěl něco vzkázat, 
ale jak dopisuji těchto několik řádků, nic 
slušného mě nenapadá. Takoví lidé budou 
vždy a všude. Předpokládám, že listopa
dová demonstrace byla jedna z posled
ních, že již dalši nebudou zapotřebí. A těm 
kolegům a přátelům, s kterými jsem desít
ky let pochodoval a mával transparenty, 
vyřizuji, že mi bylo c ti a potěšením... Snad 
se již budeme vidávat jenom na méně ve
řejných místech.

Arnošt Wagner, Kanada

Partikulace je známkou moudrosti
— "Emigrace a Čs. sdruženi aneb má smy
sl se organizovat?" (Západ 5/89).

Souhlasím se závěry Richarda Drtiny, že 
dobrá organizace má smysl a že je pro
spěšná. Jeho článek jsem přečetl se zá
jmem, připomněl mi, mimo jiné, jednáni 
Kongresu ČSK 1989 v Montrealu. Chtěl 
bych však doplnit pana Drtinu ohledně 
"upravenců". Pan Drtina píše: ..."Ozvalse
i názor, vidět tyto lid i jako oběti zlé situace 
a nevylučovat je .... Čs. sdruženi znovu po
tvrdilo postojem většiny delegátů svůj po
litický princip a členství oněm "upraven
ců m" odmítlo".

Tak tedy: Názor se neozval (v Montrealu), 
názor jsem vyslovil já, a to už na Kongresu 
ČSK v roce 1988 a dodal jsem, že by se

mohlo "upravenců" použit k politické di
versi. O tom se pak ještě polemizovalo ve 
Škutinově "Reportéru" ve Švýcarsku.
V Montrealu jsem podporoval tento názor, 
když jej vyslovili jini. Je pravda, že většina 
delegátů potvrdila "politický princip", ne
byla to však většina drtivá. (Z "politických 
principů" a "drtivých většin" mi stále ještě 
naskakuje husí kůže, i když žiji v Kanadě 
už přes jedenadvacet let.)

Vzpominám si, že William Blake řekl, 
a Josef Škvorecký to opět před časem 
zdůraznil na sjezdu spisovatelů v západ
ním Německu: "Generalizovat znamená 
být idiotem. Partikulace je jedinou znám
kou moudrosti".

Věřím a souhlasím s panem Drtinou, že 
"lze doufat, že tato situace časem pomine." 
Ptám se: pomine proto, že zmoudříme ne
bo proto, že “úprava vztahů" zmizí na sme
tišti dějin i s těmi, co j i  tak mistrně vymy
sleli na rozštěpeni exilu?

Ivan Nohel, Kanada
Křesadlo Trinkewitzovi a Kotrlé
Milý pane Trinkewitzi,

na mne se nezlobte, zlobte se na školství 
v dnešním Československu, včetně té se
lektivní kádrové politiky, která zabraňuje 
schopným lidem přístup i k tomu vykucha
nému vzdělání, co nám soudruzi nechali. 
Můj dopis, na který reagujete (Západ č. 
5/89), nebyl také míněn proti obětem této 
situace. Pokud jsem nějaké uvedl, tedy 
spíše jako příklady: podívejte se, co to 
s námi udělali; protože právě spousta lid i 
už to sama ani nepozná. Pokud jste po
střehl nějaký mírný polemický osten, tedy 
ten byl namířen proti těm, kteří se snaží 
imponovat lacinou pseudoučenosti (včet
ně té jako jako latiny), místo aby, když o to 
tedy tak stoji, si to nahnali soukromou pili, 
nebo si to aspoň dali vysvětlit, doplnit či 
opravit někým znalým. V této souvislosti 
se však vidim nucen se Vám přiznat, že já 
to taky neměl se vzděláním lehké. S nut
nou stručnosti Vám tudíž prozradím, že 
mě vyhodili ze školy prvně už za protekto
rátu, a že jsem tu latinu a řečtinu nastudo
val nejvíc svépomoci, ze zájmu, ale hlavně 
z trucu, a že jsem pak, po roce 45, s dvou
letým zpožděnim, překvapivě a nečekaně 
na gymnasiu vynikal, právě z toho důvodu. 
Nebylo mi to ale moc dlouho platné, pro
tože mě v roce 49 vyhodili zase komunisti 
a ještě mě chtěli pro nic za nic oběsit. 
Kombinaci naprosto neuvěřitelného štěstí 
a berani tvrdohlavosti jsem však nakonec 
přece jen dostudoval, s celkovou ztrátou 
asi sedmi let, ba mohl jsem se tím dokonce
i živit, i když dlouho dosti nuzně. Dokonce, 
v mladistvém věku 42 let mi nakonec dali
i pořádný, skutečný doktorát filosofie s la
tinským diplomem. Nevím, za jakého Me- 
thusaléma mě pokládáte, když mi vysvět
lujete, že už Hrabal se musel vzdělávat ze 
zakázaných knih (kdežto mně to asi spa
dlo samo do klina). Přitom Hrabal je o ně
jakých dvanáct let starší než já a složil 
doktorát práv toho roku, kdy já byl s mír
ným zpožděnim v septimě — darmo mlu
vit.

Ale doufám, že jsem Vás přece jen tro
chu uklidnil, co se týče toho akademické
ho ohrnováni nosu a tak podb. Jinak ne
vím, jak bych inteligentně skončil, abych 
se l/ás zase nějak nedotkl, např. tím, že 
bych polemisoval s Vaši obhajobou Brik- 
ciuse, pomoci úrovně středověké latiny, 
která byla vesměs velice elegantní a psali 
v ní vynikající básnici, nebo že bych se Vás 
zeptal, proč se identifikujete s jeho gene
raci, když jste jen o pět let mladši než já. 
S melancholickým pozdravem

Jan Křesadlo



K článku Ivy Kotrlé: Důvod 
k pobaveni (£. 5/89)

Bohužel na to asi musím odpovědět, 
v zájmu věci, ale udělám to stručně. Osob
n i urážky tudíž zcela přejdu a nevyužiju 
ani autorčiných neinformovaných názorů 
či smělých závěrů k nějakým vlastním po
směškům. Raději hned k věci. Co se týče 
autorčina sadomasochismu: Je nejzřej- 
mějši z povídky Gymnasium flagri, ale
i z jiných, např. dosti jasně z povídky Vy
koupení a nepřímo (ve formě znásilněni)
i z titulní povídky Návštěva v ETC. To jen 
co si pamatuji. Soustavně jsem to teď ne
hledal. Rotrekl ovšem v doslovu k povíd
kám naznačuje, že to psali dva, nicméně je 
to na autorčinu firmu.

Co se týče autorčina “katolicismu", tj. 
konformity či kompatibility s etickými nor
mami, které církev klade na praktické ka
tolíky: Pomiňme intelektuálské argumen
ty, ale nedovedu si představit žádnou ty
pickou prakticky katolickou manželku 
a matku, řekněme takovou Martu Tom- 
skou, abychom nešli daleko, že by psala 
povídky toho druhu jako Iva Kotrlá, třeba 
tu jako ta titulní Návštěva v ETC. Nedove
du si představit, co by takové katolické 
manželce říkal vskutku katolický manžel, 
třeba i s literárními sklony, a co by s ním 
dělali s ohledem na své odrostlejší potom
stvo. Taková věc je prostě nemyslitelná, 
a když se to postaví takhle konkrétně, je to 
téměř hmatatelné. Nebo třeba: Nevím, je-li 
ještě živá stará, od komunistů dlouhá léta 
žalářovaná katolická spisovatelka Nina 
Svobodová, a je-li, zda dosud dostatečně 
vnímá záležitosti tohoto světa. Proto by 
bylo asi buď nemožno, nebo aspoň ne
vhodné, stařenku šokovat praktickou 
zkouškou. Ale jako tzv. "Gedankenexpe- 
riment": Srovnám-li si tvorbu Niny Svobo
dové a Ivy Kotrlé a snažím-li si představit, 
co by Nina, jak j i  znám z jejich knih, asi ří
kala své kolegyni, katolické spisovatelce 
Ivě, dospívám k tomu, že by Nina z těch 
povídek asi nejspíš plakala hanbou. Je
nom mi neříkejte, že proto, že je už stará. 
Křesťanské hodnoty jsou přece trvalé, 
věčné, nebo už snad ne?

Tím to je myslím ještě jasnější, ale mám 
za to, že stačí ta představa pani Marty 
Tomské jako sexuálně katolické spisova
telky. Vždycky je dobré mít konkrétní smy
slovou představu. Aníma non percip itnisi 
percipit nisi per phantasma, praví sv. To
máš Akvinský. Myslil jsem, že ty mentální 
kotrmelce paní Ivy jsou z neinformovano
sti a zmatení, podobně jako např. názor 
Ivana Jirouse, že Bondy je Bůh a Jesus 
(viz Magorovy labutí písně, str. 74), ale zdá 
se, že ty kotrmelce dělá pani Iva naschvál, 
tak jsem se zmýlil, počítám. Osobně mi to 
ovšem nevadí, bizarnost světa mě nikdy 
nepřestává fascinovat, a je zajímavé mít na 
očích je jí další instanci aneb případ. — 
Jsem rád, že jsem paní Kotriou pobavil. Co 
mě trochu mate je, že se taková sexuálně- 
katolická spisovatelka chce za Křesadlo 
modlit. Ačkoliv, kdo ví, nevyzpytatelné 
jsou cesty Páně.

Jan Křesadlo

Pan Křesadlo peče nestravitelně
Dopisovatel Jan Křesadlo lká nad "pře

trženou kontinuitou" Čechů {Západ 2/89) 
a zároveň hbitě slouží jako důkaz, že oběť 
podobné tragedie vůbec nemusí žít 
v dnešním Československu. Na přetrženi 
kontinuity je jen třeba utéct do Anglie, 
předstihnout tamní domorodce ve snob
ství, credo "my home my castle" upravit na 
"my head my castle", vytáhnout padací 
most a heslo vyžadovat v urogalštině. Tak

to v urogalském hradě sídlící pan Křesadlo 
samozřejmě ani nemůže vědět, co se dělo 
ve světě za posledních pár desetiletí, na
příklad že šovinismy všech druhů vyšly 
z módy. Nebo se přinejmenším nešpendli 
na hledí.

Odpovědna otázku pana Sekaniny (Zá
pad 4/89), na které kuří oko pani Kotrlá 
stoupla panu Křesadlovi, je snadná: na žá
dné. Stoupla mu na onu třetí nohu, o kte
rou — aby neupadl ztrouchnivěiosti — se 
opírá mužský šovinismus, v tomto případě 
ještě připodepřený akademickou arogan
ci. Soudě podle způsobu, jakým pan Kře
sadlo řádí, mu ta noha musí dělat pořádné 
starosti. V Urogálii totiž stále platí, že co je 
dovoleno Bohovi není dovoleno Kubovi.
V české literatuře psané muži se to jen 
hemží kozami lezoucími z blůziček, kun
dami za kačku k obhlédnutí a liným i lite
rárně procítěnými neliterárnimi fantasie
mi zastydlé pánské puberty. Začne-li to 
příliš zapáchat pornografii, schová se ro 
pod licentia poetica a basta. Kdokoliv jen 
o něco citlivější než prkénko od záchodu 
si například nad Fuga Triům licenčně poe
ticky dokáže vyprázdnit útroby. Kuba Iva 
Kotrlá Bohovi ani neoplácí stejnou mincí! 
Pouze si osobuje, ó ta troufalost, právo na 
stejné téma a stejnou licentia poetica jako 
je jí mužští kolegově. Za to je vytřena po
dlaha ne s je jí prací, ale přímo s ní osobně, 
a to způsobem, který přesahuje všechny 
meze, nejen ty literárně kritické. Vůbec: 
způsob, jakým se v české literatuře zachá
zí se ženami, fiktivními i nefiktivnimi, za
sluhuje pozornost sociologů, řádně ov
šem přiškolených v psychopathoiogii.

Zajímalo by mě, zda by si pan Křesadlo 
troufl chovat se k pani Kotrlé jako akade
mický dobytek, kdyby autorka žila na zá
padě a měla tedy k disposici západní práv
ní systém s jeho paragrafy o urážce na cti. 
Asi ne. To jen vůči těm pitomečkům, co 
zbaběle neutekli, a co si teď v naší ve všech 
ohledech zasviněné vlasti smoli své sami- 
mizdaty za cenu laskavého pohovoru 
v kachlíkárnách, jen vůči těm si odvážlivec 
z exilu nebere ani servítky obyčejné lidské 
slušnosti.

Breptáni pana Křesadla o úskalích lati
ny, na nichž prý troskotají snahy pokře- 
sadlovských generací o dosaženi křesad- 
lovské úrovně bych radši přešla mlčením. 
1/ holandštině máme na rozbor takových 
starosti krásné slovo: miereneuken, aneb 
mravenců šoustáni, přeloženo slušně. 
Svět okolo nás se chvěje v základech, a my 
jsme nabádáni připisovat jakési nezbytné 
s k jakési zbytné loddeniniissisi!

Je dojemné, a odvážné... bude po něm 
jistě hozen "Kchárl", jak mírně a trpělivě 
vysvětluje exulant Trinkewitz exulantu 
Křesadlovi (Západ 5/89), jak to přišlo, že 
neumi pořádně latinsky. Já žiji v domnění, 
že máme jakousi kolektivní zkušenost! 
Můj dřevák pukl až u těch "generaci, zplo
zených komunistickou temnotou". Řekli 
jsme si snad, bouřilo se to ve mně, o něja
ké zplozeni? Jak slepí k houslím jsme my, 
dítka tehdá nevinná sotva školou povinná, 
ke komunismu přišla! A kdo nám ho odká
zal? Kdo nás do té temnoty zavedl? Gene
race před- a křesadlovská přece!! Dokona
l i  latiníci, kovaní ve filosofii a přidružených 
vědách bezbřehého žvanění, ve slonovi
nových věžičkách sidtici zdělanci, aro
gantně shlížející na české luhy a háje jako 
na úhor, kam třeba zasét vlastní sémě, ne
honěné šprtáním nevlastních šplechtů. 
Tragedie lidu českého, původem selské
ho, spočívá m. j. v přehnané ochotě padat 
na zadek před každým "študovaným". 
A nechat si pokorně kálet na hlavu, jak do

svědčuje téměř dokonalé čtenářské ticho 
po dopadu umně točených faeces pana 
Křesadla. Jakoby zdravý selský rozum 
nebyl ten jediný rozum, diky kterému tu 
vůbec ještě jsme.

Vše zlé je na něco dobré. Dnes jsem za 
komunistickou temnotu báťuškovi vděč
ná. Udělal ze mne animai politique, nedů
věřivou^ Tatarku, nemírně zvědavou žen
skou vůbec ne línou obrátit každý kámen, 
pokud mám důvodné podezřeni, že se pod 
ním krčí kus historické reality. Jsem aler
gická na všechny kulty všech osobnosti 
a diktáty všech barev. Nesežeru nikomu 
nic, a už vůbec ne z ruky, ani návnadu pří
kladné demokracie křesadlovské genera
ce s "pořádnými školami", kde se mimo 
veni vidi vici ještě učilo pecunia non olet. 
Ten špek by mi musel být přisolen vysvět
livkou, jak že se to mohlo stát, že Češi od 
plus minus 1918 nemají v E vropě přítel Íčka 
natož slovanského, takže já dnes musím 
chodit po Amsterdamu, s hlavou skloně
nou, problém to čistě osobní, neboť mé 
okolí vůbec nemá představu odkud že to 
jsem, natož proč ostře sleduji chodník, vy
jma snahy nešlápnout do jiné faex. Také 
zásluha generace před- a křesadlovské, ti 
chytři umřeli hned, idealisti šli do basy a 
umřeli tam a ti úplně nejchytřejši utekli do 
exilu lízat si bebička uražené ješitnosti a 
zneuznaného velikášství, ustavovat strany 
a vlády v exilu, poslance v exilu, báje a le
gendy v exilu, místo aby se spojenými si
lami veškerého češstvi postarali o to, aby 
svět věděl jen, že jsme, kde jsme a že úpí
me.

Pan Křesadlo varuje před "zbytečným 
působením zlé krve", ale pod pseudony
mem (který do čtenářské rubriky přece vů
bec nepatři!) mezitím křísnul dubovou pa
lic i téměř každého v exilu i mimo něj. Ale 
neželme. Slibuje nám také, že ti, co "ne
museli žuiit ideologické papaláše k prosa
zeni", jasně, utekli před nimi po tom, co 
jim  dopomohii ke kontinuitě, tak ti vzácni 
že "brzo začnou vymírat". Jak brzo je br
zo? Pozdě. Jsem ženská měkkosrdcatá, 
co se mne týče račte žit do aleluja, pane 
Křesadlo, jen račte zavřít ústa svá nevymá
chaná, máslem z pod biretu tekoucím 
umaštěná. Temnotně řečeno: jděte od vá
lu! To co pečete, je nestravitelné! Vy jste 
asi tak ten úplně poslední, co "poúnoro
vým" smi cokoliv vyčítat.

Jana Bláhová, Nizozemí

Odpověď panu Pejskařovi
Časopis Západ má ve vlasti jedinou ne

výhodu: je velmi čten, ale nesouvisle, bez 
možnosti čtenářů číst čísla řádně po sobě, 
či si vyhledávat texty z čísel minulých. 
A jen z těchto důvodu si dovoluji ozvat se, 
neboť já  s Vámi souhlasím. Záznam o člán
ku v Českém zápase jsem učinila proto, 
abych vyjádřila údiv nad tím, že v Klato
vech byl v roce 1958 otevřen sbor církve 
Československé husitské za duchovni 
podpory prezidenta A. Zápotockého. Ne
psala jsem tedy svůj příspěvek, abych vy
volávala jakékoliv náboženské spory. 
Jestliže emeritní biskup církve husitské 
považuje za nutné zveřejňovat právě v ro
ce 1988 návaznost kostelů této církve na 
duchovní podporu prezidenta A. Zápotoc
kého, pak v tom vidím něco nezdravého 
a pro naši situaci v ČSSR společensky pří
značného. Nezdá se mi dobré, když církev 
vyžaduje podporu duchovni od již mrt
vých politiků (prezident A. Zápotocký pře
ce v roce 1958 už nežil). Z Vašeho dopisu 
(Západ 5§89) vyplývá, jako bych napadala 
sbory církve Československé husitské, že 
jsou pojmenovány po Zižkovi z Trocnova.



Zde se snažím osvětlit Vám situaci ve vlasti 
tak, jak j i  znám: totalitní vláda vynakládá 
desítky milionů Kčs ročně na rozvoj a pro
pagaci politicky specifikovaných vojen
ských škol, nesoucích jméno Jana Žižky 
z Trocnova. Mládi jim  říkají pohrdlivě "Žiž- 
kárna", a jsou do nich skutečně razantně, 
v zapojenicelého systému školství, každo
ročně lákáni. Tatáž vláda potřebuje mno
ho novinového papíru k tomu, aby propa
govala duchovni odkaz prezidenta A. Zá
potockého. Myslím, že je nutné nemlčet, 
když v této společenské situaci církevní ti- 
tisk propaguje duchovni odkaz Antonína 
Zápotockého při stavbě sborů církve hu
sitské, což je historicky pro rok 1958 těžko 
prokazatelné. (Oproti tomu, když tentýž 
církevní tisk připomíná podporu živých 
kdys politiků ČSR, prezidenta Masaryka 
a ministerského předsedu Švehlu.) V na
šem společenském prostředí není správ
né, když v číslech Českého zápasu po so
bě jdoucích je do jednoho společného py
tle podpory (Církve Československé hu
sitské) svazován A. Zápotocký společně 
s A. Svehlou a TGM. Dle mého záznamu 
český zápas spočívá i ve vymezeni histo
rické tvářnosti našich politiků dle pravdy 
a práva jejich odkazu.

Naprosto s Vámi souhlasím, že je u nás 
nutná náboženská snášenlivost. Já např. 
Český zápas čtu pravidelně proto, že ho 
odebírá má velmi blízká příbuzná, která se 
za pomoci mých děti pravidelně dopravuje 
do sboru Církve Československé husit
ské. Nesmíte si myslet, že I. Kotrlá jako ka
tolička ohryzává v ČSSR, plná zlosti, po
mník Jana Husa na Staroměstském námě
stí. V jiném letošním záznamu do svého 
Katalogu kritizuji neméně ostře Duchovni 
pastýř, "měsíčník katolického duchoven
stva".

Nemusíte si neustále tam u Vás v exilu 
myslet, že zde v ČSSR už nežiji dostatečně 
svěprávni lidé, že se zde pohybuji nějaké 
katolické klany, v podzemí velkých měst 
útočící na evangelíky nebo husity. Kromě 
jednoho svědka Jehovy jsem se osobně 
ještě za svůj život s projevy náboženské 
nesnášenlivosti nesetkala. V Brně navště
vuji občas schůze Kostrické jednoty a jen 
diky této instituci letos mé děti vyjedou 
z Brna zvláštním vlakem do Vratislavi, na 
setkáni mládeže v Polsku v duchu Taizé. 
Ve vlaku bude většina mladých katolíků, 
protože tomu tak na Moravě je a brněnská 
sekce Kostnické jednoty s tímto stavem už 
dopředu počítala, když rozesílala i katolí
kům složenky na zaplaceni zvláštního vla
ku.

Po šest let pravidelně každý měsíc zve
řejňuji v čs. samizdatu stránky svého Kata
logu čtenářských záznamů. Jsem v něm 
nesnášenlivá vůči názorům, které mne 
rozlítily: jestliže většina mužů v ČSSR drži 
hubu (pokud moci nepochlebuji), pak je 
nutné, aby zde aspoň ženská zastávala li
terární nutnost rozlícené opozice. Je to 
nutná součást slovesné kultury národa, 
ozývat se pravidelně nesnášenlivými slovy
— ne a ne! — proti kulturním nesvépráv- 
nostem. 
p s -„

Vůbec ale nerozumím zveřejněnému 
přání pana Pejskara, že když modlitební 
sbory nesou Zižkovo jméno — "Na hodno
tě teologie tim cirkve nic neztrácí, spíše zí
ská". U pana Pejskara je toto teologické 
přání ve vzácné shodě s totalitní vládou 
ČSSR. Ta také je přesvědčena, že čs. teo
logie ve spolupráci s čs. socialistickým vo
jenstvím je n  získá, když bude prosazovat 
v životě Čechů a Slováků jméno vojevůdce 
Jana Žižky. Ve svém záznamu jsem připo

mněla propagaci Jana Husa od vojevůdce 
Mussotiniho (nemnoha světovým osobno
stem věnoval Mussolini spisek jako Huso
vi). Až jednou vojenští absolventi ústavů 
se jménem Jana Žižky z Trocnova, dle plá
nů vojsk jistého vojenského paktu obsadí
— a stále to ještě neni vyloučené! — země 
na západ od současné hranice bloků, pak 
křesťanští teologové takové budoucnosti 
rovněž "spíše" získají, když už nyní ve 
svých zemích budou křesťanské modli
tebny stavět pod jméno našeho největšiho 
vojevůdce. Je skutečným přáním pana 
Pejskara, aby novodobé hnutí husitské, 
tak jak je v roce 1988 v tisku vycházejícím 
v ČSSR propagováno, se jménem Jana 
Žižky z Trocnova novodobé ovlivňovalo 
Evropu? Já jako matka dětí mám s násled
ky mnoha novodobých hnuti, propagova
ných v současném tisku, špatné zkušeno
sti: nemám prostě to štěstí žit za oceánem 
jako pan Pejskař.

Iva Kotrlá, Československo

Příliš mnoho Hradčan
V pátém čisle letošního ročníku uveřej

n il Západ hezký článek Richarda Drtiny 
o emigraci a čs. sdruženi v Kanadě. Byl to 
sympatický text a oplýval řadou překvapu
jících zjištěni.

Sympatické bylo jředevšim vyjádřeni 
názoru Čs. sdruženi, jako např. nepřijímat 
za členy emigranty s upraveným vztahem 
k ČSSR a určitě každého zaujme, kolik zá
služné práce Sdruženi za celá léta v Kana
dě vykonalo. Těm lidem patři čest. Co je 
však pro mne, žijící necelé čtyři roky v Cal
gary, nesmírně překvapující, je informace 
o tom, co všechno Čs. sdružení MŮŽE dě
lat. Sponzorováni, přimé finanční podpory 
novým uprchlíkům, politická podpora čs. 
disidentům, petice kanadským politikům. 
Skoro jsem začala závidět těm, co ž iji 
v Ontariu a takovéhle sdružení tam mají.

Ale poněvadž žiji v Calgary a pokládám 
je za svůj domov, dovolte mi podívat se na 
činnost zdejší pobočky Čs. sdruženi a po
kusit se věcně zhodnotit co dělá (a jak) 
a případně nedělá.

Tedy, co calgarská pobočka dělá: vydá
vá noviny, vysílá v televizi, organizuje letni 
tábory pro děti i dospělé, svatováclavské 
a silvestrovské zábavy a Mikulášskou na
dílku. Vede českou školu a občas někde 
promítne čs. film. Podle článku pana Drti
ny se toto všechno dá zařadit pod činnost 
kulturně společenskou.

Co nedělá: sponzorováni. Výbor poboč
ky má imigračního referenta, který v ne
dávném čisle Calgarských listů podrobně 
zdůvodnil, proč to calgarská pobočka dě
lat nemůže.

Ráda bych se vrátila k úvaze pana Drtiny 
o tom, proč se novější emigranti leckdy 
neradi organizuji v Čs. sdruženi. Je jistě 
pravda, že většina z nás po deseti nebo 
dvaceti letech života v normalizaci má or
ganizováni prostě dost. Ale to neni hlavni 
příčina. Existuje zásadní rozdil mezi lidmi, 
kteří opustili Československo v roce 1968 
a všemi ostatními — zejména těmi z po
sledních let. Srpnový emigrant si totiž nesl 
s sebou úplně odlišné a pro Čechoslováka 
upřímně řečeno vzácné dědictví: hrdost 
na svůj národ. I my se ještě na ten rok pa
matujeme: na spontánní nadšeni, zájem li
d i o věci veřejné, znovu objevenou vitalitu
— a posléze tragické zklamáni zbitého ná
roda.

My jsme přišli z jiného světa. Léta jsme 
prožívali, jak naši spolužáci jeden po dru
hém vstupuji do strany či přimo do služeb 
STB. Postupnou a nakonec dokonalou 
ztrátu zájmu lid i o všechno, co se jich bez

prostředně netýká. Konstantní lež a popí
rání zřejmých faktů, mateřskými školami 
počínaje. Jed v zemi, ve vzduchu i ve vodě. 
A co bylo nejhorší, lhostejnost. Disidenti 
byli jste před čtyřm i lety daleko známější 
za hranicemi než doma.

Nenechte se zmýlit — i my milujeme 
svůj národ a máme v Československu bá
ječné a čestné přátele. Víme o tom, že ne 
všichni jsou lhostejni. Co nás však hlubo
ce znepokojuje, je pocit, že většině těch li
d i tam současný stav vlastně vyhovuje. Ve 
vyslovené nouzi nežiji a při troše mazano
sti mohou získat i výhody jiným nedostup
né. A hlavně mají strach. Můžeme to chá
pat, ale rozhodně nemáme být nač hrdi.

A tak se do naší lásky misi mnoho smut
ku a zahanbeni. Právě ta morální bída nás 
vyhnala. Ne všichni z nás přišli jen za naiv
ní vidinou snadného života v konzumní 
společnosti: většina z nás jsou ti, kterým 
prostě nebylo všechno jedno a lepši řešeni 
nenalezli.

A pak se dostaneme řízením osudu do 
Calgary a z obrazovky na nás září osvětle
ná i-iradčana a z tváři hlasatelů neporuše
ný klid.

Divíte se, že lidé se potom o členství ne
hlásí, i když se jim  nabízí funkce ve výbo
ru? Zdá se, že si nemáme navzájem co říci. 
My, novi příchozí, jsme pro lid i kolem cal- 
garské pobočky spíše nepříjemně rušivý 
prvek: naše fakta slyšet nechtějí a pokud 
máme své názory, řadíme se mezi lid i ne
poslušné a tim těžko ovladatelné. A nám 
se zase při pohledu na jejich českosloven- 
sko-rotariánskou činnost chce strašně 
smát.

Marta Procházková, Kanada

Omluva
"Koncert pro blbce" V. Třešňáka (dopis 

V. Čichy, Západ 5/89) organizovala naše 
odbočka ČSK. Chci se omluvit Vlastíkovi 
za hrubá slova V. Cíchy, mnohé z toho, co 
se mu nelíbilo, nezavinil pan Třešňák.

Ivan Nohel, Kanada

Zlepšovák
Vážená redakce Západu,

byli jste jednou z hlavních exilových tri
bun boje proti úpravě vztahů. Byla bych 
ráda, kdybyste mohli tlumočit nové vládě 
Československa tento můj skromný ná
vrh. Exulanti, kteři si upravili vztah, zapla
tili za to velké peníze čs. úřadům v době, 
kdy ty úřady věznily Václava Havla a stov
ky jiných, ne tak známých hrdinů, z nichž 
někteří ve vězeni zahynuli (např. Pavel 
Wonka). Nemohla by tedy nyní čs. vláda 
vydat vyhlášku o odupravenivztahu, s jed
notnou sazbou, jež by se rovnala dvojná
sobku sumy zaplacené vládě Gustava Hu
sáka za upraveni vztahu? Myslím, že každý 
upravenec/upravenkyně by rádi využili 
možnosti, jak si touto odúpravou upravit 
vztah k nové, demokratické vládě už ne so
cialistické republiky Československé.

Jiřina de Foucalt-Brownlove, Anglie

PŘEDPLAŤTE ZÁPAD 
svým přátelům, 

příbuzným a známým 
v Československu



A LITTLE 
EFFORT
CAN 
TAKE 
YOU 
ALONG 
WAY.

Yoiťre looking for a four-wheel drive 
with top performance. You want a diesel 
power-plant that gobbles up the least 
possible fuel. Well, with just a little 
effort, the following information guide 
can be yours.

The “ 1990 Fuel Consumption Guide” 
can answer all your questions: you’11 get 
reliable data established through extensive 
tests and calculations carried out by the 
manufacturers of all the 1990 vehicles 
available on the Canadian marketplace.

Thanks to this information, you can 
make an intelligent choice...a vehicle that 
uses less fuel, helps you save money, 
reduces pollution and conserves our 
natural resources.

And thaťll take you a long way!

The guide is available free of charge by 
simply filling out the following coupon 
and sending it to us:

Free 1990 Fuel Consumption Guide 
Transport Canada 
Ottawa, Ont.
K1 A 0 N 5

As soon as possible, send me a copy o f  
the 1990 Fuel Consumption Guide

Address

P rovince. _ Postál Code _
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Canada Canada


