
Ročník XIV.

Číslo 2
Duben
1992 rapad Československu

■



7cH > cid Časopis pro Čechy a Slováky

ROČNÍK 14. ČÍSLO 2 DUBEN 1992
ZAPAD, bi-monthly for Czechs and Slovaks, publíshed by the COLLEGIUM BOHEMICUM  
in Canada.
Second Mail Registration Number 4890. ISSN 0226-3068.
VYDÁVÁ: Collegjum Bohemioum v Kanadě Jako dvouměsíčník 
VYDAVATEL V ČSFR: COMET, Žerotínova 59, 130 00 Praha 3
REDAKČNÍ RADA: Karel Helmich, Eliška Kotrbová, Stanislav Relniš, Zdena Sallvarová, 
Josef Škvorecký, Miloš Šuchma (předseda), Ota Ulč, Arnošt Wagner 
REDAKTOR mimo ČSFR: Miloš Šuchma
Adresa redakce mimo ČSFR: Západ, Box 9021, Terminál P.O., Ottawa, Ontario, Canada
KIG 3T8. Telefon (613)824-7439, fax (613)834-8757
REDAKTOR PRO ČSFR: Karel Helmich
Adresa redakce v ČSFR: Žerotínova 59, 130 00 Praha 3
články nemusí vyjadřovat názory redakce.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků.
Redakční uzávěrka vždy 1. února, dubna, června, srpna, října, prosince.
ADMINISTRÁTORKA mimo ČSFR: Milada Reinišová
Adresa administrace v zahraničí: Západ, Box 322, Waterloo, Ontario,
Canada N2J 4A4. Telefon (519)746-5095 nebo (519)699-4748.
FAX (519)699-6171
ADMINISTRÁTORKA V ČSFR: Jarmila Hladěnová
Předplatné, příspěvky na tiskový fond, inzerci a změny adres zasílejte na adresy 
administrací.
Grafická úprava: Antonín Chmel 
Sazba: Sdružení MAC
Tisk: Polygrafické závody š. p., Bratislava-Krasňany 
Qopisovatelé:
ČSFR: Stanislav Auský, Miroslav Griiner, Karel Helmich, Karel Hvízdala, Milan Kenda,
Jan Mlynárik, Eva von Rheinwald, Vladimír Škutina, Josef Staněk, Karel Trienkewitz,
Anna Vacková-Slováková
KANADA: Vladimír Cícha, Jan Drábek, Richard Drtina, Pavel Kantorek, Jiří Krupička,
Viktor Labský, Marta Procházková, Jaroslav Švestka, Aleš Zeman
USA: Jan Beneš, Blanka Jičínská, Bohumil Krčil, Vladimír Kříž, Eva Limanová,
Iva Pekárková, Jiří Sýkora, Leoš Zeman
AUSTRÁLIE: Petr Hrubý, Jan Jirásek, Jaroslav Kováříček, Miloš Ondrášek
DÁNSKO: Jaroslav Pavlík
JIŽNÍ AMERIKA: Robert Lamberg (Argentina)
NĚMECKO: Antonín Brousek, Ota Filip, Karel Kryl, Antonín Měšťan, Jan Pulda,
Pavel Taussig
SKANDINÁVIE: Michael Konůpek (Norsko), Helena Kosková (Švédsko),
Jan Kristofori (Norsko)
ŠVÝCARSKO: Dušan Šimko 
HOLANDSKO: Radek Kučera 
VELKÁ BRITÁNIE: Jan Křesadlo 
FRANCIE: Ivan Kraus 
BELGIE: Michaela Swinkelsová 
RAKOUSKO: Ivan Medek
PŘEDPLATNÉ: Doživotní Jedno

I rok: 2 roky: předplatné: číslo:

ČSFR 60 Kčs 10 Kčs
KANADA CAN$ 22.00 CAN$ 40.00 CAN$ 400.00 CAN$ 4.00
Ostatní země
(letecky) US$ 22.00 US$ 40.00 US$ 400.00 US$ 4.00

nebo ekvivalent v cizí měně

Odběratelé v USA a Kanadě mohou platit osobním šekem.
V ostatních zemích bankovním příkazem nebo mezinárodní poštovní poukázkou (patrně 
nejvýhodnější pro evropské předplatitele).
Předplatné v Evropě lze poukázat na poštovní účet číslo 98601 -202 u poštovního šekové
ho úřadu 2000 Hamburg, BRD. Bankovní směrové číslo je 200 100 20.
Předplatitelé v ČSFR mohou poukázat platbu na číslo účtu 31449-011 u Komerční banky, 
pobočka Praha 1, Na příkope 28, Praha 1.

OBSAH

DOMOV - ZÁKLADNÍ KÁMEN Ž IV O TA ..1
Zdeněk Eis
CO JE ČASOPIS ZÁPAD? ........................3
Stanislav Reiniš
DOKTOR S DUŠI ......................................... 4
Anna Slováková-Vacková
HON ZA FONDY ...........................................5
Ota Ulč
TICHÝ NÁVRAT AGENTA-CHODCE ..... 6
Roman Cílek
NEJVĚTŠÍ PODVOD V HISTORII .............8
Stanislav Reiniš
OTTAVSKÝ KOZOL ZAHRADNÍKOM ...,9 
Rudolf Schuster
DONUCOVACÍNEPRACOVNA .............10
Ladislav Muška
VÝNIMOČNÉ PRVÉ STRETNUTIE ...... 11
(ASV)

KROK NA AMERICKÝ TRH .................... 11
(ASV)

KNIHOVNY ZA MOŘEM .......................... 12
Ota Ulč
MEDVĚDÍ SLUŽBA ...................................13
Vladimír Cícha
PŘEŽIJÍ ROK 2000 ...................................14
Petr Felix Chudoba
O ČERNOBÝLU A JINÝCH VĚCECH ..15 
Přemek Jouza
...A NIKDO TO NEMÁ LEHKÉ ............... 16
Jan Pele
BARBARA .....................................................19
J. Formánek
DO ALBATROSU .......................................21
(ASV)

REON Z ARGONDIE ................................ 21
(ASV)
MARTA ..........................................................22
Anna Vacková
ZÁŘIJOVÉ ODPOLEDNE NA VYSOKÉ.23 
Stanislava Šlahorová
MEZINÁRODNÍ HOMONYMA ............... 24
Ján S. Gavora
ROZJÍMÁNÍ O GALERII .......................... 25
Zdeněk Eis
ŽIVOT, UMĚNÍ A N O T IC K Y ....................26
Josef Škvorecký
NÁVRATY....................................................... 27
(JM)
VÍTE CO JE...? ............................................28
(r)
NO COM MENT .......................................... 29
(r)
ODSOUDRUHOVÁNO ..............................29
Ladislav Muška
PŘIŠLO P O Š T O U .......................................30

NA TITULNÍM SNÍMKU
Míče -  Martina Pilcová, Austrálie

Inform ujte své známé, o nichž si myslíte, že by měli zájem o Západ.

Západ do všech světadílů
aneb

všechny světadíly mají Západ



Domov - základní kámen života
ZDENĚK EIS, Praha

výjimky! Základním lidským rozměrem 
pro utváření a růst většiny lidí je 
a zůstává rodina, která vytváří domov.

Rodinné společenství stojí nad zájmy 
jedince, tedy výše než jsou zájmy kaž
dého člena rodiny. Tento poznatek zů
stal vlastně v mnoha oborech, které se 
zabývají rodinou a domovem, nezma
pován a nerozveden. A tak se také sta
lo, že jsme rodinné prostředí, život 
v něm, neudělali předmětem toho, če
mu se v medicíně říká prevence. Nebo
li: málo jsme se věnovali a předcházeli 
pádům rodin a jejich rozbití. Nedosta
tečně jsme se věnovali předrodinné 
a rodinné výchově.

Dnes mnohé v rodině děláme stále 
jen pokusně, na principu pokus-omyl, 
často tápeme, snažíme se pouze uhád
nout a vytušit, o co se u těch, kteří 
v rodinném životě potřebují pomoc 
vlastně jedná.

Dosud nemáme - jak to vyjádřil filozof 
Jan Patočka - rozpracované problémy 
„každodenního nejbližšího styku a po
řádku" v rodině. Nemáme dostatečně 
rozlišeno, co je v rodině „vzájemné 
a blízké", „známé a neznámé'1. Víme to 
jen z konkrétní a tudíž jedinečné a ne
opakovatelné praxe.

Co nám poskytuje domov? Proč je 
tak jedinečný v životě každého z nás?

Domov poskytuje a vytváří rodina. To 
je ve zkratce to nejdůležitější, co rodina 
jedinci dává do života. Hlubinu bezpeč
nosti, jistotu, vědomí sounáležitosti 
s blízkými i ostatními lidmi. Rodina 
a domov dávají jedinci schopnost poro
zumět svým bližním a jejich prostřed
nictvím ostatním lidem: To nejdůležitěj
ší, co si člověk odnáší z domova, do 
něhož se narodil, je vědomí sounáleži
tosti s tím druhým, s těmi druhými. Do

Za druhé světové války muselo v Ev
ropě - podle zjištění OSN - opustit svůj 
domov přes 28 milionů obyvatel. A po 
druhé světové válce nucené opouštění 
domovů pokračovalo v totalitních stá
tech Evropy. Další miliony lidí přišly 
z přinucení o svůj původní domov. 
Kdyby termín „stěhování národů" nebyl 
historicky rezervován pro jiný dějinný 
úsek lidstva, jistě bychom ho neváhali 
použít pro dvacáté století.

Napravování křivd po totalitních reži
mech dbá o kde co, snaží se napravit 
mnohé, ale zdá se, že to nejdůležitější - 
ztráta domova - je opomíjeno. A přece: 
kdokoli z nás ztratí domov, stalo se mu 
v jeho lidském osudu něco nenapravi
telného.

Domov je pro každého člověka zá
kladním kamenem života. Nejlépe si tu
to skutečnost ověříme na lidech, kteří 
vyrostli v neobvyklém domově, tedy 
v prostředí, do něhož patřili svým zro
zením, ale jejichž životním údělem byl 
náhradní domov. Ať se jedná o domov 
dětský nebo jakýkoli jiný neobvyklý do
mov náhradní. Jako by se v lidské exi
stenci prosazovalo pravidlo: i špatný 
domov je lepší, než domov žádný nebo 
nevhodně náhražkový. Je to až s podi
vem pozorovat, jak je člověk vázán na 
domov ve své základní existenfci.

Když si položíme otázku, jak se utváří 
člověk, zcela přirozeně vycházíme 
z odvěkého předpokladu, že místem 
utváření člověka byla odpradávna rodi
na. Ta svým způsobem vytvářela souži
tí jako jeden z nejdůležitějších předpo
kladů zdárné „tvorby" a všestranného 
formování člověka. Jistě bychom shle
dali výjimky, které by nás upozornily na 
zvláštní případy růstu a utváření člově
ka mimo rodinu. Ale to jsou a zůstanou

pracovat se tohoto rysu vědomé sou
náležitosti s blízkými i vzdálenými lidmi 
je proces, ale také - často - námaha 
získat tuto schopnost, být v souladu se 
sebou samým, s rodinou i s bližními. 
A taková schopnost se musí ve vhod
ném prostředí, jakou je právě rodina, 
vědomě pěstovat.

Z domova si každý z, nás odnáší po
znatek, že moje svoboda, svoboda 
každého jedince v rodině je v podstatě 
ohraničena „na rozpažení rukou", ne
boli do okamžiku, když má rozpažená 
svoboda začne konečky mých prstů 
vadit někomu jinému, třeba blízkému 
člověku v rodině.

Domov dává vědomí psychické blíz
kosti, usiluje o harmonii a soulad po
stojů a vytváří a pěstuje tak u svých 
členů dva fenomény, které nelze získat 
jinou vývojovou četou. Jsou to: efekt 
podobnosti a efekt vzájemnosti.

Efekt podobnosti je složitý soubor 
prvků, jichž jedinci nabývají v procesu 
úzkého a intimního soužití v rodině, te
dy proces neustálého přizpůsobování, 
což vede k vytváření stylu rodinného 
soužití a rodinné atmosféry. V průběhu 
tohoto procesu se utváří efekt vzájem
nosti a soudržnosti s domovem a k do
movu. Sounáležitost s domovem vytvá
ří to nejdůležitější vědomé: patřím tam 
a nikoli jinam, odtud pocházím, právě 
v tomto určitém domově jsem načerpal 
vše, co člověk může v rodinném životě 
ve vlastním domově dostat a nabrat 
pro život. Jen v náznaku vzpomeňme 
na skutečnost, kdy právě tyto pevné 
vazby a svazky neexistují, nebo jsou 
ochuzeny. Zpravidla pak před námi 
stojí potenciální pacient a ne-li pacient, 
pak jistě přinejmenším podivín, který 
obvykle má problémy s prostředím,

Snímek Jan Beran, USA



v němž žije a koneckonců i sám se se- 
bou. Tak osudově na utváření člověka 
působí rodina a domov.

Povědomí domova se projevuje v řa
dě znaků, které prožíváme na vědomé 
i nevědomé úrovni. Patří k nim vedle 
pocitu bezpečnosti ■ vytváření lidského 
společenství s nejbližšfmi jako univer
zální model začleněnosti každého z nás 
do společenství i společnosti, dále vy- 
laděnost (nebo disfunkčnost) zájmů, 
pocit každodenního nejbližšího styku 
a pořádku. Jedním z nejdůležitějších 
znaků domova je nenápadnost.

Domov se stává obranou proti cizotě 
a odcizení tím, že bývá prožíván jako 
ústřední citový svět jedince, který se vy
víjí odpovídajícím způsobem. To má ve 
vývoji každého člověka základní a neza
měnitelnou důsažnost, protože právě 
prostřednictvím domova se ponejprv 
zmocňujeme světa, učíme se v něm žít, 
chovat a vytvářet hodnoty. Domov je za

kotvení v procesu přijímání okamžiků, 
které právě prožíváme.

Člověk prostřednictvím domova zís
kává sebe a svou sociální roli. Domov 
je však také místem, kde se lze sociální 
roli v jistém vývojovém období vzepřít.

Domov je místem živého učení ná
klonnosti a lásky, kterou chápeme jako 
produktivní aktivitu, což znamená, že 
se o někoho staráme, že dokážeme 
sloužit a posloužit, že ho přijímáme, 
potvrzujeme a máme z něho potěšení. 
Takovou lásku nemůžeme projevovat 
jako pouhé „zamilování'', jako pouhé 
„vlastnění" se všemi majetnickými náro
ky a s právem kontroly „lásky-majetku".
V lásce máme především dávat tomu 
druhému, podněcovat ho k obdobným 
citovým prožitkům. Fromm to kdysi vy
jádřil opravdu výstižně: „Milovat zna
mená probouzet milované k životu a je
jich život stupňovat; je to stále se ob
novující a sílící proces.''

Odcizení na poli domova pokládáme 
dnes za jedno z nejhorších duševních 
poškození v oblasti lidské psychiky, 
které může člověka postihnout. Ať se 
jedná o prožitek dítěte či dospělého. Je 
to velice bolestivé, jak víme z dnes již 
proslulého Kafkova dopisu otci.

V těchto souvislostech nesmíme za
pomenout na protipól domova - na 
bezdomoví. Tam, kde je domov, kde je 
„doma", je také jeho protiklad - bezdo
moví.

O hrůzách bezdomoví toho ví lidstvo 
od časů Bible, přes Čecha Máchu, 
přes Němce Nietscheho a Heideggra, 
až po Francouze Gabriela Marcela 
opravdu dost. A hlavně s tím má v a po  
druhé světové válce vlastní - bohužel - 
praktické zkušenosti, kdy řada našich 
spoluobčanů byla nucena odcházet do 
emigrace, podstoupit exil, žít v cizích 
životních podmínkách a v nich znovu- 
vytvářet domov.

Karin,
Leťs bring back the hope of a better tomorrow 
and make it real because...

“ People may be different on the ontside, 
bot they are no different on the inside.”

-  Jasaiae Bulala, Agtll

Our children are called the future. They come 
into our world full of innocence and hope until 
they are taught to distrust and, sometimes, even 
to hate. Racists are made, not born.

Parents can teach their children to understand 
the value of com passion, respect and 
understanding of others. Or, they can sow the 
seeds of intolerance, bigotry and cruelty -  the 
things that divide a society and keep us apart.

Racism exists in many forms and can be 
found everywhere in Canada. March 21 is the 
International Day for the Elimination of Racial 
Discrimination. And it is Canada’s Anti-Racism 
Day, a time for us all to join the fight against 
inequality.

Leťs work together with our families and 
friends to break down the barriers that divide 
us. Leťs set an example for our children and 
help create a world free of prejudice and 
discrimination.



Zatím se nikomu nepodařilo celý pro
blém bezdomoví a pocitů s ním souvi
sejících vyřešit.

Dosud se nám také nepodařilo - 
kromě všeobecností - zformulovat 
problém kvality domova. A to navzdo
ry tomu, že se pravděpodobně shod
neme na poznatku, že kvalita domova 
dělá také skutečného, kvalitního člo
věka.

Jaká kvalita domova je pro člověka 
optimální? Toť otázka, před níž stojíme 
v několika rolích. Ať jako děti, v dospí
vání, nebo když jsme dospělí či staří.

Obávám se, že to přesně nevíme, že 
pouze empiricky tápeme. Někdy uva
žujeme o lásce, aniž bychom byli při
praveni na to, že srdce a city, které 
nám mají naslouchat, našim odborným 
a životně filozofickým postojům, jsou 
uzavřená a okoralá. A tak v každoden
ním životě před námi nejednou vyvstá
vá otázka, jak otevřít okoralá srdce,

STANISLAV REINIŠ, Kanada

která nasládlými, sentimentálními výle
vy, řečičkami o rodinné péči často před 
našima očima ničí vlastní potomstvo 
a destruují rodinu.

Zatím jsme pouze na úrovni: bud 
kvalita domova je prokazatelná ve vý
sledcích, je tedy evidentní, nebo není.

Domov jako pozitivum, jako přístav 
bezpečí, který není třeba objevovat, 
neboť existuje jako společenství, které 
uvádí děti do života a do světa a pro
vází je tím nejdůležitějším: smyslem pro 
tvořivost a hodnoty. Známe důležitost 
domova, víme o jeho nepopiratelné 
a nenahraditelné hodnotě, a přesto 
s ním neumíme ještě plně zacházet 
v rodině i mimo ni.

PÍSNIČKY K TÁBORÁKU
Vyšel zpěvníček písniček, které jsme kdysi 

skoro všichni dobře znali. V emigraci jsme je 
však začali postupně zapomínat. Jak píše 
v úvodu sám autor, dokážeme při našich se- 
dánkách a táborácích melodie notovat, ale slo
va se pomalu vytrácejí. Rozhodl se proto ses
tavit sborník ze starých trampských zápisků, 
kterým chce tuto mezeru v našich pamětích 
překlenout. Pokud vím, tak dokonce ani v Čes
koslovensku zatím nic podobného nevyšlo.

Jedná se vlastně o dvě knihy. Jedna má jen 
slova a nazývá se: „111 Písniček k táboráku" 
(přes 160 stran). Ta druhá obsahuje, slova 
spolu s akordy ke hře na kytaru a má podob
ný název: „111 Písniček k táboráku s akordy" 
(přes 190 stran).

Zájemci si zpěvníky mohou objednat v na
kladatelství Renova na následující adrese: 
RENOVA
4927 Carney Road N.W.
Calgary, Alberta 
CANADA, T2L 1 E6 
Telefon: (403) 282-2164
Cena za knihu:
bez akordů............... $11.95 US ($13.95 CND)
s akordy.................... $15.95 US ($18.75 CND)
za poštovné.............$4.50 US ($5.50 CND)

(kniha váží přes 0.5 kg)

Co je časopis

Západ
TROCHA HISTORIE 

PRO NOVÉ ČTENÁŘE
V ČESKOSLOVENSKU

V roce 1979 se sešla ve Waterloo v Ontáriu v Ka
nadě dosti různorodá skupina lidí. Byl mezi nimi 
známý spisovatel-prozaik, režisér dokumentárních 
filmů, profesor politických věd, profesor dějin filmu, 
profesor psychologie, i další. Rozhodli se rozvířit 
hladinu československého exilu založením nového 
časopisu Západ. Složili se, každý vyndal z kapsy 20 
dolarů, aby mohli zaregistrovat novou organizaci, 
Collegium Bohemicum, která dodnes časopis vlast
ní. Západ začal vycházet proto, aby byl nezávislou 
demokratickou alternativou levicových římských lis
tů, i protiváhou mnoha exilových novin, které vyjad
řovaly úzké zájmy svých majitelů. Chtěli jsme být 
také populárnější a čtivější než učené Tigridovo 
Svědectví.

Nezávislost a originalitu si časopis uchoval do
dnes. Nikdy nám nikdo nedal nic zadarmo. Časopis 
existoval pouze z předplatných našich čtenářů, a tu 
a tam z několika málo inzerátů. Firma Baťa si u nás 
pravidelně objednávala jeden inzerát za 300 dolarů. 
I to pomohlo. Nikdo nedostával mzdu ani honoráře 
za články. Když jsme občas četli v Rudém právu, 
že si zrádná emigrace chodí pro žold do CIA, 
vždycky jsme se ptali, kam se asi pro takový žold 
chodí. Redaktoři Rudého práva byli asi v otázkách 
žoldu podstatně zkušenější.

Obsah časopisu byl vždy tvrdě kritický, a občas

jsme se i někomu znelíbili. Polemizovali jsme s Iva
nem Svitákem, Otou Síbrem, Jiřím Kotasem. Nelitu
jeme toho. Když pisatele tohoto článku napadl Ivan 
Sviták, že nezná marxismus, hrdě tuto pohanu nesl, 
a navíc měl tu drzost se Svitákovi nadále posmívat.

Když jsme v roce 1986 prohlásili, že nastává ob
dobí demokratických revolucí v socialistických ze
mích, mnozí nás nebrali vážriě. Ach, kdeže tehdejší 
sněhy jsou.

Dnes je všechno jiné, a už jsme se chtěli rozejít. 
Stále ještě to však nejde. Máme co říci exilu i do
movu. Demokratický systém a demokratický způ
sob myšlení se bude vytvářet, měnit a dozrávat ješ
tě dlouho. Lidé doma k tomu potřebují přímé, ne
zprostředkované informace o životě ve světě.

Takže redakční rada, ve které sedí Josef Škvo- 
recký, Ota Ulč, Arnošt Wagner, Eliška Kotrbová, 
Miloš Šuchma a Stanislav Reiniš, a v Českosloven
sku Karel Helmich, je již v plné zbroji připravena na 
budoucí polemiky.

Kromě obsahové stránky bude jistě zajímat čte
náře inzerce. Západ dodnes dochází krajanům ve 
47 zemích v pěti světadílech. Kdo chce obchodo
vat, hledat spojení, dovážet, vyvážet, oženit se, ne
bo se vdát, kdo nabízí byt na dovolenou nebo chce 
poslat dítě na prázdniny na zkušenou, bude určitě 
inzerovat v Západu.



Doktor 
s duší

ANEB RYCHLÉ ROZJÍMÁNÍ
O NEJAKTUÁLNĚJŠÍM DNEŠKU 

VE ZDRAVOTNICTVÍ S MINIS
TREM ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 

MUDR. MARTINEM BOJAREM, 
CSC., BÝVALÝM (A BUDOU

CÍM?) PRIMÁŘEM, NEUROLO
GEM, V PRAŽSKÉ MOTOLSKÉ 

NEMOCNICI.
•

ANNA SLOVÁKOVÁ-VACKOVÁ, 
Praha 

•
ZÁPAD: S dovolením, prosím, jak je 
na tom právě teď - a měl by být - cíl 
vašeho reformního úsilí - obyčejný 
československý pacient...

Ten je na tom stejně jako byl, někde 
trochu hůř a někde dokonce lip, aspoň 
se to tak zdá podle ohlasu části veřej
nosti a pracovníků rezortu. To jsou ty 
oblasti, kde už začali nebo kde začínají 
s ověřováním volby lékaře a některých 
principů pojišťovny. Celkově se trošíč
ku v některých místech zlepšila situace 
se zásobováním léky, ale jsme na tom 
zcela prokazatelně hůř v oblasti financí. 
Ty poslední dva měsíce (loňského roku 
1991) budou poznamenány tím, že 
chybí prostředky ve státním rozpočtu 
České republiky i ve federálním rozpo
čtu na sociálně zdravotní oblast a to, 
co bylo stanoveno jako závazné opat
ření vlády, tzv. valorizace rozpočtu ve 
zdravotnictví, se v tuhle chvíli odkládá 
měsíc po měsíci. Ne, že by to chtělo 
ministerstvo zdravotnictví, ale protože 
se nepodařilo našemu hospodářství 
docílit potřebného zisku a fondy pro 
národní rozpočet se netvoří zdaleka tak 
uspokojivě a rozpočet je toho času ne- 
přebytkový. To je to, co velice limituje. 
Roste s tím pochopitelně nervozita lidí, 
protože některé ze stimulů, které byly

dány jednak z našeho ministerstva, ale 
také z ministerstva práce a sociálních 
věcí, které vycházely z relativně opti
mistických prognóz, se zatím nenapl
ňují.

Nedivím se lidem z nevýrobní rozpo
čtové sféry, že poukazují na to, že je
jich situace je horší než je v tzv. podni
katelské sféře a chtějí na nás, abychom 
to kompenzovali. Mají ze svého pohle
du pravdu. Jediné, co mohu namítnout 
je, že ministerstvo zdravotnictví není 
a nebylo správcem státního rozpočtu. 
My se můžeme snažit pouze některé 
věci korigovat a ta korekce může být 
ri&kdy úspěšná, někdy ovšem krajně 
neúspěšná...

ZÁPAD: A jak se všeobecně zotavuje 
a ozdravuje naše zdravotnictví cel
kově, konkrétní projevy, výsledky, 
stopy...

Zdravotnictví se zatím nezotavuje. 
Drobné věci se změnily. Pro nás je 
podstatné to, že v řadě zdravotnických 
zařízení se prosazuje přístup, který 
svědčí o tom, že se do vedení dostali 
lidé dynamičtí, lidé, kteří jsou schopni 
reagovat pružně na měnící se situaci. 
Plus je i to, že mnozí z těch lidí jsou 
v současné době vysoce eticky motivo
váni a dělají svou práci poctivě a dodr
žují zásady morálky.

Ve zdravotnictví se musí začít se za
váděním zásad zdravotního pojištění a 
prosadit principy konkurence a motiva
ce lidí. Je třeba, aby zdravotnictví zů
stalo funkční a přitom se nepoškodily 
občané. Pracovníci zdravotnictví musí 
mít podmínky srovnatelné s podmínka
mi v ostatních oblastech našeho hos
podářství nebo služeb.

ZÁPAD: Tento rozhovor je určen pro 
zahraniční čtenáře a proto je na mís
tě i otázka spolupráce, jestli potře
bujeme pomoc ze širokého světa - 
ze kterého a jakou - konkrétně nej
nutnější...

Zadarmo nám nikdo nic nedá. Veš
keré pomoci končí tím, že se dostane
me k otázce, kdo to zaplatí. Bylo ně
kolik bank, které nám nabídly nižší 
úvěr. Ale pokud dostáváme dary, jsou 
od charitativních organizací nebo od 
výjimečně motivovaných a velmi sluš
ných našich krajanů z Itálie, ze Švýcar

ska, z Ameriky. Na Západě razí zása
du, že se nemá pomáhat státním insti
tucím, protože jsou méně efektivní. 
Proto většina darů jde, a to je v pořád
ku, přes výbor Dobré vůle nebo někte
ré humanitární organizace. Na rozděle
ní těchto darů se podílíme pouze tím, 
že dáváme odborná stanoviska, která 
se doplňují doporučením odborných 
společností.

Zcela prokazatelně v tuto chvíli po
třebujeme nejen techniku, přístroje 
a zařízení, ale i prostředky pro provoz 
této techniky a ty nám zadarmo nikdo 
nedá. Léky v tuto chvíli už nejsou tako
vým problémem jako vloni. Je ale pro
blém, získat na ně prostředky. To,co 
naléhavě všem tjhybí, to je růstový hor
mon, antihemofilní sérum a potom chy
bí některé insuliny. To jsou ale tak po
třebné a drahé léky, že tuto situaci ni
kdo darem nevyřeší. Humanitární po
moc situaci pouze zmírňuje, ale neřeší 
dlouhodobě tento problém.

ZÁPAD: ...a otázka čistě osobní. 
Šuškanda málem veřejná oznamuje, 
že po naplnění dvouletého funkčního 
období ministrování máte před se- 
bou Vídeň a pak diplomatické křeslo 
ve Spojených státech amerických... 
Tak, jak je to prý v našich končinách 
a v naší politice pomalu národním 
zvykem...

Před rokem, když jsme spolu dělali 
první rozhovor, jste tvrdil, že „máte 
svoji profesi, že dříve či později se 
budete moci vrátit k nemocičnímu 
lůžku, ke svým pacientům..."

Kam máte vlastně namířeno?
Mám namířeno do Číny, protože 

jsem studoval čínštinu... Mám namíře
no do Ameriky, protože se domluvím 
anglicky... Mám namířeno do Ženevy, 
protože přednáším pro Světovou zdra
votní organizaci o některých problé
mech střední a východní Evropy...

Vyberte si, co chcete. Sám osobně 
počítám s tím, že se vrátím do nemoc
nice, kde jsem pracoval. Tam mám na
mířeno. Jsem lékař, kterého zajímá 
v tuto chvíli veřejné zdravotnictví. Ne
pomýšlím na politickou kariéru.

ZÁPAD: Děkujeme za rozhovor.

Snímek Alexandr Goll

NOVĚ ZŘ ÍZEN Á  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

nabízí promptní služby v oboru navrácení majetku, konfiskova
ného po roce 1948, zakládání nových firem a informací o právní 
situaci ve zmíněných oborech v ČSFR. Korespondenci a jednání 
možno vést v češtině, angličtině, němčině, španělštině a portu
galštině.
Současně nabízí k dlouhodobému pronájmu kancelářské prosto
ry (200 m2) v nejfrekventovanější části Liberce - v Pražské ulici.

Dotazy na adrese:
ETHICOM Juc., MOUNTAIN, R. R. 3, Ont., Canada KOE ISO 
Tel a Fax (613) 989 - 2237



Hon za fondy 
a kritéria udělování

OTA ULČ, USA

Mnohé americké univerzity od svého 
personálu vyžadují každoročně vypraco
vávat zprávu - tzv. activity report -
o tom, co v uplynulém období učili, pub.li- 
kovali, na kongresech odpřednášeli a též 
kolik peněz - tzv. external funding - si 
opatřili. V očích nemála děkanů a rektorů 
schopnost mámit zdroje z nadací kraluje 
nad všemi ostatními kvalitami pedagogů.

Sepsal jsem článek („Nedostatečně 
známá dvířka k fondům'1, vyšlo jak 
v exilu - ZÁPAD, č. 4/1990, tak v Praze
- REPORTÉR, č. 14/1990) s informacemi, 
kdy, kde, co a proč, též s výstrahami, jak 
šetřit energií bušením na nesprávné dveře. 
Ted po návratu z Československa jsem 
v kupě pošty našel velkou obálku od jedné 
takové nadace s pro mě dosud neobvy
klým obsahem: ne že by mi peníze z vlast
ní iniciativy mínili vnucovat, ale žádali, 
abych vyhodnotil projekt jiných žadatelů.

Aha, aspoň se dozvím, jak správně 
zručně si zkušení vědátoři žadatelé počí
nají. Pustil jsem se do studia materiálů 
a pak do vypracování posudku. V tomto 
článečku míním cosi prozradit ze zákulisí, 
z kuchyně s bublajícími hrnci hojnosti, po
vědět o praktikách, počínání s všeobec
nou platností.

*
Vyhodnocovací činnost to je ovšem 

CONFIDENTIAL - tak i stálo velkými pís
meny na fasciklu. Diskrétnost a příliš kon
krétnosti se v tomto případě vylučují a te
dy pouze prozradím, že se nejednalo
o nadaci americkou, ale západoevrop
skou a že dotyčné trto žadatelů-badatelů 
mínilo vymánit sumu, která v rozpočtu na 
dolary dělala přesně 152.552 a tedy na 
koruny nepřesných 4,7 milionů, nikoliv za
nedbatelný pakatel, že ano. Doba trvání 
projektu: 27 měsíců.

Žádost obsahovala životopisný nástin 
dotyčných (důraz na pubikacích, ovšem), 
detailní rozpočet (výlohy na cestu, pobyt, 
asistenty, vybavení) k uskutečnění výzku
mu o již existujícím migračním pohybu 
z bývalého Sovětského svazu do západní 
Evropy.

Šest stran textu nikoliv ob řádku a též 
nikoliv naklepáno na antikvární manuálce, 
nýbrž perfektním laser printem. Napřed 
Background and Theory, poté přede
stření zamýšlených výzkumných kroků, co 
a jak se bude zjišťovat a analyzovat, co ve 
věci se již podniklo, seznam existující lite
ratury a pak zase finanční účtování, účto
vání.

*

Tak jako nikdo-nebude financovat zno
vuobjevení Ameriky, rovněž by se nemělo 
utrácet na znovuvynalezení třeba trakaře. 
Proto žadatelé velmi zdůrazňovali novum, 
užitečnost svých kroků.

Okolnosti jim věru přejí a ted násled
kem vývoje v bývalém Sovětském svazu 
se rozpadajícím ještě víc oprávněné po
zornosti si zaslouží populační pohyb, kte
rý slovy New York Timesů (z 11. srpna 
1991) se začíná podobat návalu u řeky

Rio Grande - velké prchání Mexičanů na 
sever od země zaslíbené.

V roce 1990 se do západní Evropy na
hrnulo 1,3 milionu obyvatel bývalého so
větského bloku čili víc než čtvrtina celého 
Slovenska. Jsou to příchozí nevítaní, ne
žádoucí, jejich motivace je jednoznačná - 
je ekonomická. Pád totalitních režimů za- 
nulovál nároky na uznání statusu politic
kého uprchlíka, na ochranu podle přísluš
né konvence OSN. Sorry, lod je přeplně
ná, svět se už dostal do stavu tzv. com- 
passion fatigue - únavy, ochabnutí, vy
čerpání soucitu.

V Berlíně policejní kontroly zjistily, že 
deset procent všech zedníků, tesařů 
a elektrikářů jsou málo legálně se dosta
vivší Východoevropané. Ti ale aspoň pra
cují a nezatěžují veřejné podpůrné zdroje 
sociálního zabezpečení. Hodně je napří
klad zatěžují žebrající Rumunky - Rómky 
s nespočetným množstvím dětí. V srpnu 
1991 ve Švédsku vláda sociálních demo
kratů, v těchto humanitárních záležitos
tech dosud tak příkladně ctnostných, za
čala deportovat do Polska právě tento 
druh vetřelců.

Z problému ekonomického se stává 
problém i politický. Stačí se porozhléd
nout ve Francii, zejména na jejím jihu, kde 
s rostoucím přívalem Arabů též rostoucí 
podpoře voličů se těší nikoliv příliš demo
kratický či tolerantní předák Jean-Marie 
Le Pen.

Žadatelé o nadační podporu si věru vy
brali akutní,. závažné téma s praktickým 
dopadem.

*

Nadace vyžadovala posudek, v němž 
jsem se měl držet těchto kritérií:

1. Originalita, původnost projektu čili 
onen důkaz, že nejde o znovuvynalézání 
trakaře.

2. Metody postupu a jeho časový 
rozsah, zda je cíl zřetelně definován, zda 
je realisticky dosažitelný - či naopak, zda 
není příliš ležérní, rozmělněný.

3. Value for money čili stojí za to na 
něco takového vyhodit peníze? Jsou 
všechny položky nutné, nedaly by se ně
které škrtnout či aspoň zredukovat, aniž 
by se projektu ublížilo?

4. Outputs - výsledky. Co s tím bada
telé míní učinit, v jakém formátu publiko
vat, jak dát na vědomí světu a získanými 
znalostmi obohatit lidstvo.

*
PRIORITA a u ní okénka s adjektivy 

„žádná" - „nízká" - „průměrná" - „vysoká".
Měl jsem hodnotit tři kategorie: 1. na

kolik tento projekt prospěje ke košatění 
teorie; 2. nakolik prospěje metodologicky: 
3. jeho praktická užitečnost.

Následovalo hodnocení celkové. Jako 
nejvyšší bylo ALPHA PLUS - OUTSTAN- 
DING neboli VYNIKAJÍCÍ. Druhým stup
něm ALPHA - IMPORTANT, třetím stup
něm ALPHA MINUS - SIGNIFICANT.
V češtině bychom s tím měli trošku potí

že, jak rozlišit, co je důležité a co je vý
znamné.

Sestupujeme na jakostním žebříčku 
k příčce BETA, k vyhodnocení projektů 
jakž takž ještě užitečných, podpory si za
slouživších v případě, že se v příslušné 
kategorii o nadační přízeň neuchází něco 
lepšího.

Pak už zbyla jen jedna kategorie a sice 
REJECT.

*
Nebudu se svěřovat se svým známková

ním, ale uvedu některé své kritické námit
ky. Žadatelé plánovali podniknout výzkum 
veřejného mínění ve dvou západoevrop
ských zemích a sice těch, jež jim osobně 
nejvíc vyhovovaly a nikoliv tam, kde tato 
problematika s migrací je a bude nejvíce 
aktuální. Mínili se soustředit na Svaz nezá
vislých států a nikoliv na sousední země, 
kudy migrační vlna bude mířit směrem na 
západ, a kde případně uvízne, poněvadž 
na západ neprorazí. Projekt obsahoval 
jména „sekundárních spolupracovníků" 
v SNS, někoho v Polsku, a Madarsku, ni
koho v Československu. Značně skepticky 
jsem se vyjádřil k tvrzení, že potřebná data 
si prý v Praze nějak opatří. To určitě.

Do každé nadační žádosti se trošku 
vkrádá dilema, s nímž je obeznámen ža
datel o zaměstnání a v řadě zemí též oso
ba při formulaci daňového přiznání: tro
šku (někdy víc než trošku, i nehorázně) 
přehánět, s oprávněným očekáváním, že 
adresát hyperbolu předpokládá a auto
maticky tvrzení ochudí, odečte z něj řek
něme 20 procent. Berňák si ovšem počí
ná opačně, předpokládá podcenění po
platníka, takže se pak stane, že poctivé
mu občanu nějakých těch 20 procent ne
právem přisadí.

S touto ošemetnou problematikou se 
setkávám při hodnocení žádostí o studia 
a stipendia a též při psaní doporučení žá
dostí našich studentů. Též musím poně
kud přehnat, poněvadž zkušenost mě 
poučila, že takové přehánění adresát 
předpokládá. Tedy já přidám těch 20 pro
cent a příslušná instance totéž odečte 
a vcelku správný obrázek si pak o kandi
dátovi udělá.

Cifry o předpokládaných výdajích mi 
připadaly poněkud nafouknuté, ale jist 
jsem si nebyl. Jeden údaj mě ale praštil 
přes nos: badatelé se od nadace domá
hali zaplacení kompjútru. Ano, pravda, ta
kovéto vybavení je dnes nepostradatelné
- takže by je dotyční již měli dávno mít. 
Teď se domáhají přístroje k použití po do
bu trvání projektu, oněch 27 měsíců, po 
jejich uplynutí jim zůstane v trvalém vlast
nictví. Nikomu pak nic nebudou vracet, 
nebude nikoho, komu by vraceli.

Šel jsem se zeptat zkušenějšího kolegy,



co on na to. Reagoval dotazem, o jak vel
kou položku se jedná. Něco kolem tří 
a půl tisíc dolarů, povídám. Překvapil mě 
informací, že něco takového je standardní 
požadavek, který nadace přiklepnou 
a abych se tedy nebouřil.

*•
Zcela na závěr pár informací:
Dostanete-li negativní odpověď ve sty

lu, že váš projekt má nepochybnou hod
notu, ale bohužel fondů nebylo tolik, aby 
mohlo dojít k uspokojení všech oprávně
ných žadatelů, v tom případě požádejte
o podrobné sdělení, vyhodnocení vašeho 
případu, spolu s posudky (anonymními, 
ovšem) a též seznam vítězů se zdůvodně
ním jejich selekce. Některé - ale ne 
všechny - nadace vyhoví.

Hlídejte termíny, nepřehlédněte kvalifi
kační kritéria - např. dosaženou akade
mickou hodnost, věk, případně občanství. 
Před pár týdny jsem z Washingtonu na
příklad dostal oznámení o příležitosti bá
dat si tu za Atlantikem, k tomu 50 000 
dolarů plus výlohy na cestu pro badatele 
a jeho rodinu. Poněvadž žádat mohou 
občané kterékoliv země, podrobnosti
o soutěži jsmé promptně odeslali.

Mgr. Eliška 
Kotrbová-Wagnerová

advokátka "
České advokátní komory 

právní porady, zastupování, 
obhajoby. 

Kancelář v Kanadě 
a v ČSFR 

Adresa:
RR 1, KARS -  Ottawa 

Ontario KOA 2E0 
Tel.: (613) 692-1082

PRAŽSKÉ

UZENÁŘSTVÍ
364-1787 

638 QUEEN ST. W 
TORONTO M6J 1E4

PRAŽSKÁ ŠUNKA 
PRAŽSKÉ UZENINY 
MASO la JAKOSTI 
DENNĚ ČERSTVÁ 

CHUTNÁ JÍDLA 
A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

„ŽE MI ŘÍKALI KRÁL ŠUMAVY...? TO JSEM SE DOSLECHL AZ  
V AM ERICE." •  JO SEF HASIL, MUŽ, JEH O Ž SKUTKY SE NA PO

ÚNOROVÉ ŠUMAVSKÉ HRANICI ZM ĚNILY V LEGENDU, PŘIJEL  
PO 40 LETECH KRÁTCE NAVŠTÍVIT SVOU VLAST •  NAŠEMU 
SPOLUPRACOVNÍKOVI POSKYTL EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

Tichý návrat 
agenta-chodce

ROMAN CÍLEK, Praha

.....Všichni byli okam žitě na nohou...
.Pane na nebi, já toho Hasila dostat do 
rány, tak ho ani ta snoubenka nepo
zná,' klekl na zem Háva a sepjal ruce... 
Vyslechli rozkaz. Hlídku od Soumar- 
ského mostu budou střídat za postupu... 
Háva a K očí došli pom alu k mostu. Od 
zam rzlé Vltavy táhl chlad... Ozval se 
rachot automatických zbraní. Tělo veli
tele hlídky Rudolfa K očího v tom rá
musu nadskočilo a padlo zády do sně
hu. Háva se odplazil za smrk, viděl, jak 
část skupiny prchá. Vyměnit zásobník... 
Poslal mezi stromy dlouhou dávku. 
Ozval se sten...

.Hasile, vzdej se !‘ zavolal pohranič- 
ník v zoufalé křeči.

,A ž po tobě...' Hlas zazněl docela 
blízko; ale Háva se neotočil. Zezadu ho 
něco přim áčklo ke kmeni. N em ohl vy
dechnout... Hodinky na bezvládné ruce  
vyťukávaly čas. Bylo sedm ého prosince, 
devadesát minut po půlnoci...

Jaro roku 1950. Rad vaničky kopec  
nad Českými Žleby se znovu zazele
nal... a pohraniční útvar lil obvyklým  
životem. , Chlapi, píše Háva z nem ocni
ce...' mával vozka bílým psaním... 
A četl: ,...Lékaři slibují, že koncem  
června budu úplně v pořádku... Vrátím 
se na hranici. Chci pomstít smrt Rudy. 
Budu čekat na Hasila... ‘

Celý zbytek roku a další zimu čekali 
pohraničníci na Hasilův návrat... T en
tokrát v tu strašnou noc na sklonku ro
ku 1949 zůstaly po prchající skupině  
dvě krvavé stopy těžce raněných. Byla 
v jedné z nich krev Josefa Hasila? 
Snad. Jeho  jm éno se od  těch dob stalo 
jen legendou ve vyprávění o bojích Po
hraniční stráže."

Tak končí v knize Z. Šarocha Výstřely 
z hranice (Naše vojsko, 1972) kapitola 
nazvaná O Hasilech bez legend. A po
dobně se o věci psalo u nás pokaždé, 
když se v tisku či publikacích tyto dra
matické události připomínaly.

Zdálo se, že po muži, který snad 
kdysi opravdu žil, dýchal, cosi z toho, 
co se říká, vykonal, už opravdu zbyla 
pouze ta legenda. Něco jako nenahma- 
tatelný přelud či stín.

*
A přece Josef Hasil teď, v druhé polo

vině roku 1991, sedí proti mně, v po
hostinném domě příbuzných jeho ženy 
se mu dívám do očí a za okny je kostelík 
■na návsi moravského městečka. V tom 
jediném režie setkání poněkud zadrhla, 
přál jsem si mluvit s ním na Šumavě, 
společně projít místy, kde se odehrávaly 
ony vypjaté chvíle. „Nevadí," řekl mi 
však Josef Hasil do telefonu. „Šumavu 
mám natolik v sobě, že o ní mohu hovo
řit kdekoli na světě. Přijeďte za mnou na 
Moravu. Zítra nebo pozítří. Pak už se 
přes Vídeň vracíme domů."

Zvláštní: řekl domů a myslel tím Chi
cago.

*
Kde se teď, pane Hasile, vlastně cítí

te doma?
„Jestli se to dá rozdělit, pak jsem půl 

srdcem doma tady a půl srdcem 
v Americe. Tak se to prostě v mém ži
votě seběhlo."

■ - Seběhlo... Snad abychom zamířili 
k počátkům. Hasilové a Šumava...?

„Zábrdl na Prachaticku, kam jsem se 
teď znovu podíval, to je  rodné místo 
Hasilů. Bylo nás osm, čtyři bratři, čtyři 
sestry, obyčejná chudá rodina. Za války 
jsem pomáhal partyzánům a když oku
pace skončila, bylo mi jedenadvacet 
a šel jsem na vojnu. Brzy vybírali do
brovolníky k SNB. Bylo v každém tehdy 
spousta nadšeni pro svobodnou repu
bliku a tak jsem jí  chtěl být nějak k užit
ku. Přihlásil jsem se, prošel školou SNB 
v Protivíně a začal jsem sloužit y Rož- 
mitále a pak v Blatné. V lednu 1948 
jsem nastoupil u pohraničního útvaru 
Zvonková, dělal jsem kuchaře, ale 
i normálně sloužil na čáře. Tam mne 
zastihlo to, co se stalo v únoru 1948. 
A tam, na Zvonkové, to pro mne také 
všechno začalo. “

- Co začalo?
„Lidé houfně prchali ze země, měli 

k tomu nejrůznější důvody, nechtěli se 
nechat zavřít v tom divném ráji, který



jim  byl slibován. A mezi nimi se našlo 
pár takových, co jsme jim při těch útě
cích pomáhali, protože jsme to považo
vali za svou lidskou povinnost. Útvar 
Zvonková se nacházel nepříliš daleko 
od Trojmezí, kde se stýkaly hranice 
Československa, Rakouska a Bavorska, 
terén tu byl nepřehledný, strašně členi
tý, kamenitý, dalo se leccos podnikat. 
Podařilo se mi navázat spojení a převá
děl jsem celé skupiny uprchlíků, několi
krát i s malými dětmi. Zvolil jsem si ta
kovou zvláštní stezku, kdy jsem lidi vedl 
ostrým stoupáním mezi sopečnými bal
vany na rakouské území a pak těsně 
podél naší hranice přes horský masív 
Plechý do Německa. A také jsme ještě 
s jedním strážmistrem ze Zvonkové 
chodili i jinudy. Mnohokrát to vyšlo... 
pak jednou ne. Převedli jsme svěřené 
lidi, odevzdali je  v bavorské horské 
hospodě pod Třístoličnikem, ale při 
zpáteční cestě jsem narazil na němec
kou finanční stráž. Musel jsem se s nimi 
poprat, protože jsem se za každou ce
nu potřeboval v tichosti vrátit domů, 
měl jsem děvče, které jsem si chtěl 
vzít... a tak jsem jim utekl, všelijak jsem 
kličkoval, až jsem se strašně unavený 
dostal do Nového Údolí na naší straně 
pod Třístoličníkem. A tam mne jeden 
člověk prostě udal, když jsem se k ně
mu zašel napít a vyčerpáním jsem  
usnul. V želízkách mne odvezi do Bu
dějovic a odtud do Prahy na Pankrác. 
Párkrát jsem byl tvrdě bit a nakonec 
nás odsoudili..."

*
Z kroniky pohraničního útvaru SNB: 

„Právě jsme se vrátili z Budějovic ze za
sedání soudu. Převaděč Josef Hasil, bý
valý strážmistr a kuchař jednotky Zvon
ková, doznal, že převedl přes státní hra
nici na třicet osob, a bývalý strážmistr 
Zdeněk Vylekal... byl rovněž usvědčen 
ze zrádcovské činnosti... Žádáme zvý
šení trestu za hanbu, kterou .tito niče
mové napáchali. Ještě dnes se budou 
konat stranické schůze... Jsme odhod
láni výtečnou službou smýt hanbu z na
šeho úseku, kterou napáchali třídní ne
přátelé socialismu... Neprojdou už nikdy 
ani Hasilové, ani Vylekalové, nikdo... 
Hranici uzamkneme neprodyšně."

*
- Sedm let, k nimž jste byl odsouzen, 

je dlouhá doba, pane Hasile.
„Nevím, jestli bych je v lágrech vůbec 

přežil. Byla to hrůza! Naštěstí jsem sl 
trest zkrátil na pár měsíců. Z  Borů 
v Plzni nás šoupli na práci do uhelných 
dolů v Dolním Jiřetíně u Mostu. A od
tud se mi ještě s jedním muklem poda
řilo 9. května 1949 utéci. Pronásledo
vatelé předpokládali, že půjdeme do 
blízkého východního Německa a pak 
dál na Západ, ale my to vzali obráceně
- přes Zatec, Kryry a Plzeňsko na 
Šumavu. Měsíc jsme se tam skrývali, 
protože všude na čáře měli kvůli na
šemu útěku pohotovost, až pak jsme 
přešli. V německérrf utečeneckém tá
boře si mne lidé. z americké zpravodaj
ské služby prověřili a nabídli mi spolu
práci. Podepsal jsem .“

- Stal jste se agentem-chodcem?
„Dá se to tak říci. “
- Možná to není zcela vhodná otázka, 

leč i tak ji položím: Proč jste podepsal? 
Proč jste se stal tím, čím jste se stal?

„Já vím, tady u vás to asi i teď zní 
ještě hrozně, ale musíte se na věc po
dívat tehdejšíma očima. Vždyt bylo jas
né, že režim komunistů se nedá prora
zit jen zbožnými přáními, že každý, kdo 
chce žít ve svobodné zemi, musí k to
mu nějak přispět. A také jsem ve vyšet
řovací vazbě a ve vězení viděl, co 
všechno se děje. Seděl jsem na cele 
s chlapíkem, kterého mučili elektrickým 
proudem a skoro se z té hrůzy pomátl, 
jiný mi ukazoval díry v nohách, které 
mu vypálili rozžhaveným drátem, když 
se nechtěl přiznat... a doslova před na
šima očima utýrali člověka, který se po
kusil o útěk z lágru... Došel jsem k pře
svědčení, že v téhle zemi nebude lépe, 
dokud oni budou vládnout. Proto jsem  
podepsal. Chápete mne?"

- Snad ano. Jaké jste potom plnil 
úkoly?

„Především zpravodajské. Kontakty 
s nejrůznějšími lidmi v pohraničí i ve 
vnitrozemí. Organizování informačních 
sítí, mrtvých schránek... Přešel jsem  
prostě hranici a pak podle určeného 
plánu jezdil po republice. Přivážel jsem  
i letáky, také vysílačku. A při zpáteční 
cestě jsem kromě zpráv, získaných od 
našich pomocníků, bral s sebou někdy 
i zatčením ohrožené lidi. “

- Mockrát jste přešel?
„Ani bych to spočítat nedokázal. “
- Pořád stejnou cestou? Tedy Hasilo- 

vou stezkou?
„Měl jsem své trasy, ale musel jsem  

je  střídat, na příliš časté opakování 
bych brzy doplatil. Zvonková, České 
Žleby - to byl můj rajón, kde jsem to 
dokonale znal. Ale se společníkem Ku- 
balou jsem šel někdy i přes Želnavu, 
a s jinými jinudy. Mueli jsme se přizpů
sobit tomu, jak esenbáci rozmísťovali 
své pohraniční jednotky a posilovali 
hlídky. Celé dny jsme je z druhé strany 
sledovali, abychom získali přehled. “

- Pociťoval jste při svých cestách 
strach?

„Ano. Ale snažil jsem se, abych mu 
nepodlehl. Bál jsem se hlavně zranění 
a dopadení... a taky maminka, když ji 
pustili z kriminálu a já j i  tajně navštívil, 
mi řekla: ,Chlapče, jestli musíš dělat, 
co děláš, dělej to, ale i jako máma bych 
tě raději viděla v rakvi, než aby ses jim  
znovu dostal do rukou. Vím, co by tě 
čekalo. A stejně bys nepřežil.

- Chodili jste ozbrojeni?
„Jít beze zbraně by se rovnalo polo

viční sebevraždě. Byla to vlastně svým 
způsobem válka, kterou jsme museli 
vést. Ale nenávist k esenbákům jsem 
necítil, to ne. Ani po smrti bratra. Oni 
hájili svoje, my taky, oni byli nachystaní 
na nás, my na ně. Mockrát jsem je  měl 
na mušce, stačilo zmáčknout. Ale to 
nebyl náš úkol, my se měli střetnutí 
spíš vyhýbat, protože každá přestřelka 
ohrožovala naše poslání."

- Ale došlo k nim. Zmínil jste se
o bratrově smrti...

Kresba Karel Helmich

„Ano, bratr. K tomu musím něco říct. 
Strašný byl u komunistů způsob, jak se 
zbaběle mstili na nevinných. Když mne 
tehdy v Novém Údolí zadrželi a pak od
soudili, vybili si vztek i na bratrech. Juli
us jim  zavčas zmizel a před několika ro
ky zemřel v Kanadě, Toníka a Bohumila 
sebrali a vezli do vězení v Prachaticích, 

-kde se oba pokusili o útěk, Bohumilovi 
to vyšlo, ale Toníka dopadli, hrozně ztý
rali a prošel pak Jáchymovem, Příbramí 
a bůhvíčím ještě. Bohumil se potom se 
mnou sešel v Německu, párkrát přešel 
nazpátek, tajně si odtud odvedl za hra
nice ženu a potom šel společně se 
mnou i pro syna... ale ta cesta byla zra
zená, někdo zvenčí to hlásil a my vlezli 
u Českých žlebů do léčky. Esenbáci 
bez varování spustili palbu a Bohumil to 
nepřežil. Marně jsem na něj za čarou 
čekal celou noc..."

*
.....Lékař přivolaný z Volar prohlížel

v kanceláři nahého m uže atletické p o 
stavy... ,Z  toho už nic nedostaneme. Je  
prostřílený jako řešeto,' mávl rukou lé
kař a přetáhl mu přes hlavu vojenskou 
deku... Všichni čekali na jediné: zda 
umírající je Jo se f  Hasil... Pod podšív
kou kabátu zastřeleného našli pohra- 
ničníci malou kartičku z um ělé kůže  
s nápisem: H A SÍ L /l  928... J o s e f  je  ro č
ník 1924, bude to bratr...' Ráno pak 
opravdu potvrdilo, že zastřelený je  bra
tr Josefa Hasila. Většina pohraničniků  
byla rozčarována... Agent byl p o ch o
ván na ,hřbitově narušitelů' v týlu je d 
notky. O jeho hrob se nikdo nestaral... “ 

(Z. Šaroch: Výstřely z hranice)



- Co bylo potom, pane Hasile?
„Když k tomu připočteme ještě 'to, co

se v prosinci 1949 událo u Soumarské- 
ho mostu, kudy jsme vedli na Západ 
dva uprchlé politické vězně, mladé klu
ky, následoval doslova zběsilý mstivý 
úder. Zatkli skoro celou mou rodinu, 
maminku, sestry, neušetřili ani příbuzné 
mé tehdejší snoubenky, spustili nená
vistnou kampaň a esenbáci z jednotli
vých útvarů se mezi sebou sázeli, kdo 
mne dostane. V nejhorším případě m rt
vého, ale raději prý živého."

- Vraťme se k přestřelce u Soumar- 
ského mostu. Víte, kdo zabi strážmistra 
Kočího a zranil jeho parťáka?

„Ne. Všichni jsme stříleli jako zběsilí. 
Mohl jsem to být já, možná někdo j i 
ný."

- A když jste se potom v očích po- 
hraničníků změnil v až mýtickou legen
du, ve vzorový obraz zavilého nepřítele, 
chodil jste dál?

„Ovšem. Ještě tak tři roky. Do 
dvaapadesátého. Byla to moje práce 
a věděl jsem, proč ji  dělám. A když to

tak sečtu, mnoha lidem, které jsem  
převedl, jsem možná i zachránil život. “

- Jak to skončilo?
„Obyčejně. Americký šéf některým 

z nás řekl, že jsme už udělali dost 
a můžeme jít za moře. Přivítal jsem to, 
byl jsem unavený, opotřebovaný a trá
pilo mě revma, které jsem si při 
cestách přes Šumavu uhnal. ■Usadil 
jsem se v Chicagu a začínal z ničeho, 
dělal jsem  v řeznictví, myl nádobí, tesa- 
řil, obsluhoval lis. Nakonec jsem v jed 
né továrně zakotvil jako modelář a vy
držel tam třicet let, oženil jsem se, mám 
děti, vnoučata..."

- Jste tedy dnes, pane Hasile, cosi 
jako americký důchodce. A přesto vás 
podezírám, že se k tomu, o čem jsme 
hovořili, přece jen čas od času vracíte. 
Nemám pravdu?

„Vzpomínky člověk nezažene. A t dobré 
či špatné. S něčím se vám svěřím. Po 
celou tu dobu v Chicagu mě v různých 
obměnách pronásledoval jeden zlý sen. 
Že jsem na hranicích, kde se střílí. Že mě 
dopadli esenbáci a vedou do vězení. Že

ale naštěstí nevědí, kdo jsem. A já si 
v těch snech často až do mučivé bolesti 
lámal hlavu nad tím, jak to udělat, abych 
utekl, protože až se dozvědí moje jméno, 
bude se mnou konec. Tady manželka mi 
dosvědčí, jak jsem se vždycky zaradoval, 
když jsem se z takového snu probudil 
a uvědomil si, že nejsem v komunistic
kém kriminále, ale v Americe... Jo, a víte, 
kdy tyhle sny skoro naráz přestaly? Když 
to tady v Československu, jak jsme kdysi 
říkali, konečně prasklo. Po listopadu 
osmdesát devět. Není to divné?"

- Myslím si, pane Hasile, že snad ani 
ne.

*
Oživili jsme vzpomínky na dobu, je
jímž nenapravitelným proviněním bylo 
to, že proti sobě vynuceně postavila 
lidi jedné země, jedné generace - 
a vložila jim do rukou zbraň. Do mo
zaiky šumavských legend jsme dnes 
přidali další kamínek. Jistě však žije 
ještě mnoho těch, kteří nám mají 
k PŘÍPADU HASIL co říci. Tak či 
onak. Z toho či onoho zorného úhlu. 
Nechť to učiní.

Největší podvod v historii a jeho účastník

Někdy na podzim roku 1979, kdy se 
příprava vpádu Sovětů do Afghánistánu 
začala dostávat do konečných stádií, 
a kdy z automobilové továrny na řece 
Kamě, vybudované Američany, vyjely 
poslední potřebné kamióny a vydaly se 
na cestu na jih k sovětsko-afgánským 
hranicím, přišli šachisté v Kremlu na 
podivuhodný tah všemi pěšci najed
nou. Svět se o něm dověděl až o rok 
později z úst upovídaného předsedy 
přípravného výboru Sovětského kon
gresu obránců míru Georgi Dimitrova- 
Toškina, který se pochlubil v moskev
ské (dnes už také na pravdě boží") 
Pravdě dne 23. září 1980.

V té době se někde v sekretariátě 
Ústředního výboru KSSS zrodil nápad, 
že by bylo takticky velmi výhodné, kdy
by lid (samozřejmě ne sovětský) vzal 
opět věc zachování míru do svých ru
kou. Z toho vzniklo rozhodnutí zinten
sivnit v osmdesátých letech „boj za 
mír". Tento návrh prošel zvolna sekre
tariátem, zasedáními různých výborů 
a byr, až konečně v květnu 1980 jej 
schválil Politický poradní výbor zemí 
Varšavské smouvy. V Deklaraci, vydané 
tímto zasedáním, je ovšem příslušná 
pasáž zamaskována orwellovským „da- 
blspíkern", kdy mír se rovná podpoře 
guerill a všelijakých silničních lupičů, 
svoboda jsou ostnaté dráty kolem hra
nic a pracovních táborů a národní ne
závislost se vysvětluje spíše jako suve
renita značně omezená.

Pak v září 1980 byl svolán do Sofie 
„Světový parlament národů za mír", 
kde velká celosvětová akce začala. 
2260 obránců míru rokovalo o tom, 
kdy, kde a proti komu je třeba mír hájit.

STANISLAV REINIŠ, Kanada

Nedlouho potom se ukázalo, že se
znam těchto obránců se mohl číst jako 
Who is who on KGB payroll, čili, kdo je 
kdo na výplatní listině KGB.

V onom parlamentě jako první pro 
mluvil Todor Živkov, který pronesl zcela 
zapomenutelný projev, až na to, že se 
zmínil o doporučení Politického porad
ního výboru zemí Varšavské smlouvy, 
a tím vlastně přiznal, že za vším stojí 
vojáci. Tento projev byl otištěn jen vel
mi zkráceně,, a vůbec jej neotisklo ang
lické vydání časopisu Otázky mfru a so
cialismu, který jinak otiskl vše, co se 
sofijského shromáždění týkalo, a ostat
ně otiskoval i vědecké práce hlubokých 
marxistických myslitelů P. Auersperka, 
M. Jakeše a J. Lenárta.

Řízně promluvil i obránce míru Yassir 
Arafat, jakož i dlouholetý předseda Svě
tové rady míru Romeš Candra, který byl 
na tuto pozici přesunut z místa člena 
politbyra Komunistické strany Indie. 
Jedním z hlavních řečníků byl soudruh 
z politbyra KSSS Boris Ponomarjov, 
který o otázce míru a odzbrojení řekl, že 
Sovětský svaz nikdy nestrpí, aby kdo
koliv měl nad ním vojenskou převahu. 
Ach, kdeže loňské sněhy jsou?

Pak se delegáti rozjeli do svých do
movů, a svět se vbrzku začal divit. Byl 
vytvořen pečlivě proorganizovaný 
a propojený systém výborů a organiza
cí, nekonečné bludiště, kde si každý 
mohl najít svůj kouteček, mládež, ženy, 
homosexuálové, železničáři, církve, na 
koho si vzpomenete. Za tím vším člo
věk tušil peníze, spousty peněz, place
né nadšení i nevinné kavky, a úplně 
v pozadí bylo rozhodnutí politického 
poradního výboru zemí Varšavské

smlouvy z května 1980 a generálové 
s tlustými zátylky, kteří si na mapách 
posunovali praporky tankových pluků 
směrem na Důsseldorf.

Brzy se začaly provalovat aféry. Tak 
kupříkladu v Dánsku bylo zjištěno, že 
sekretář „mírového" hnutí Arne Peder- 
sen dostával peníze od druhého sekre
táře sovětského vyslanectví v Kodani. 
Takových případů bylo víc.

I v Kanadě zvýšilo v následujících le
tech množství „mírových" skupin svoji 
aktivitu. Byl to nejen Kanadský mírový 
kongres, skupina těsně spojená s pro- 
sovětskou kanadskou komunistickou 
stranou, ale i „Lidové shromáždění pro 
kanadskou zahraniční politiku", „Hlas 
žen" a jiné. Skupinky vznikaly a mizely, 
jak bylo třeba, a bylo těžké se v nich 
vyznat. Peněz měly dost, a mohly orga
nizovat spousty akcí.

Jednou z takových skupin byla „ACT 
for Disarmament". Organizovali demon
strace proti „americkému imperialis
mu", aniž by se kdy zmiňovali o imperi
alismu sovětském, pořádali přednášky 
různých protiamerických elementů, vy
dávali prohlášení, snažili se manipulo
vat tisk, byli často v televizi, prostě od
váděli profesionální práci. Mír podle 
nich byl ohrožován „západními imperia
listy" a nikým jiným. Při jejich demon
stracích se nosily rudé prapory a od
znaky se srpem a kladivem.

V roce 1986, když se v Kanadě popr
vé organizoval Den černých stužek, 
Black Ribbon Day, a kdy se Poláci, 
Ukrajinci, Macfaři, 'Estonci, Litevci, Lo- 
tyši, Vietnamci, Čechoslováci a jiní dali 
dohromady, aby připomněli světu 
smlouvu nacistů se SSSR v roce 1939,



Jan Kavan při přednášce pro ACT dne 19. října 1986 na University o f Waterloo v Ontá
riu. V pozadí diskutéři, připravení k akci.

vystoupil proti nim v tisku soudruh 
Bogdanov ze sovětského velvyslanectví 
v Ottawě a skupina ACT.

Skupina ACT byla agresivnější než 
kterákoli jiná. Finančně na tom byli oči
vidně velice dobře. To bylo vidět na je
jich demonstracích a také při mnoha ji
ných akcích, kupř. když v roce 1986 
pozvali na přednáškové turné po jižním 
Ontáriu pozdějšího poslance FS Jana 
Kavana z Londýna.

Československý exil v jižním Ontáriu 
na toto turné zareagoval tak, že kolem 
Kavana vytvořil v každém městě skupi
ny, které chodily na jeho přednášky 
a hovořily s ním a s ostatními poslucha
či. V Hamiltonu, St. Catharines, Kitche- 
neru a v Torontě se do diskuse přimísili 
Estonci, Litevci, Ukrajinci a Češi 
a mnozí jiní, a vysvětlovali, jak podvod
né je celé „mírové hnutí" a jak se po
kouší na sebe strhnout podporu naiv- 
ků, kteří to myslí dobře.

V Kitcheneru, jednom z ontárijských 
měst, Kavan mluvil celkem průměrně, 
skoro bezbarvě, patrně po zkušenos
tech z ostatních měst, americký imperi
alismus nenapadal, ale nikdo z něj ne
dostal prohlášení, kterým by zřetelně 
odsoudil imperialismus sovětský a spo
jitost mírového hnutí se sovětskou pod
porou. Vmísili jsme se do diskuse, 
a nakonec v místnosti zbyl jen Jan Ka
van, čeští diskutéři a místní mluvčí 
ACT, jistý Chris Reid, který hořekoval, 
kolik to stálo peněz a jak se to zvrtlo.

Skupina ACT autora tohoto článku ža
lovala pro urážku na cti, když o nich na
psal do novin, že spolupracují s komu
nisty a podporují sovětský imperialismus. 
Autor dokázal, že má pravdu a spor 
v roce 1987 vyhrál. Dnes už se, samo
zřejmě, skupina ACT nijak neprojevuje.

Existují tedy (zatím) nepřímé důkazy, 
že causa Kavan přesahuje českou poli
tickou sféru, a lustrace na základě 
estébáckých archivů nevysvětluje do
podrobna Kavanovu činnost.

A je třeba se ptát. Jak to, že Kavana

pozvala značně prokomunistická „míro
vá" skupina, jak na něj vůbec přišli. Proč 
Kavan, když mu čeští exulanti vysvětlili, 
oč jde, se skupinou ACT dále spolupra
coval a přes výslovné výzvy a dobře mí
něné rady z turné neodešel. A konečně, 
že se to vše stalo v době, kdy již existo
val bezpočet důkazů, že „mírové hnutí" 
je součástí taktiky Varšavského paktu, 
a proč tedy Kavan s prosovětským „mí
rovým hnutím" vůbec flirtoval a kryl svou 
pověstí představitele Charty 77 v zahra
ničí tento monstrózní podvod?

Ottavský kozol záhradníkom*)
*)viz strana 10

Milí naši krajania!
Využívám příležitost prihovorit sa vám, prostredníctvom vášho 

krajanského televízneho vysielania k tomu, aby som vám 
z úprimného srdca poďakoval v mene nášho vefvyslanectva za 
všetko, čo ste v prospěch našej rodnej vlasti vykonali v tomto 
vetmi náročnom a zložitom, ale súčasne krásnom období, návra
tu našej ČSFR medzi vyspělé demokratické štáty Európy a světa.

Naša republika bola kedysi kvitnúcou záhradou Európy, 
s krásnými pestrofarebnými kvetamí, s bohato rodiacimi ovocný
mi stromami, ale aj čistou vodou a vzduchom. Záhrada, v ktorej 
stoja tie najkrajšie pamiatky, ktoré od nepamáti lákali návštěvní
kův z celého světa. Záhrada, v ktorej sa rodili a žili múdri a pra
covití fudia. Záhrada, do ktorej mal přístup každý, kto prišiel 
s dobrým úmyslom. Záhrada, z ktorej odchádzali mladší i starší 
na vandrovku do světa.

Vypěstovali sme v nej totko plodov, že sme ich vyvážali do ce
lého světa. Tuto kvitnúcu záhradu nám právom záviděl celý svet.

Potom sa přehnal hnědý mrak skazy, ktorý spustošil nie jednu 
európsku kvitnúcu záhradu a nasával krv miliónov nevinných 
fudí. Už keď sa zdálo, že naša záhrada zažiari znova, přehnali se 
opat mraky, tentokrát sfarbené do červena. Mnoho našich fudí 
verílo, že z tohto mraku zaprší očakávaná životodárná voda, kto- 
rá vzkriesi vojnou spustošenú záhradu.

Namiesto toho, sa mraky nad našou záhradou roztiahli a celkem 
sfarbili do monotónnej červenej. Čím ďalej, tým viac sa stali jalový
mi a pohybovali sa iba jedným smerom. Na východI a tak namies
to slnka a čistej vody, prinášali kyslé ďažde a radioaktívny prach.

iudia v našej záhradě lopotili, ale ničoho sa nedopracovali. 
Horko-tažko si vypěstovali plody pre vlastnú potřebu. I keď sa 
nám občas podařilo vypěstovat niečo na viac, mohli sme to po
nuknut iba tým, ktorí hospodárili podobné, ako my. lni to ne- 
chceli. Našim susedom od západu sa lepšíe dařilo. Záviděli sme 
im.

Dokonca sme na nich nadávali. Ako je  to možné?! Kedysi

mnohí z nich k nám chodili na skusy a teraz nás predbehli na to- 
rko, že ich snáď už ani nedohoníme.

Chceli sme sa preto vybrat za nimi. V zápatí obohnali našu zá
hradu ostnatým drótom a zatiahli preď nás železnú oponu. Naša 
záhrada začala pustnút. Vymízol úsměv štastných záhradníkov 
a rodiace stromy postupné vádii a hynuli. Namiesto živin, dostali 
sa do záhrady škodliviny. Namiesto radostí, začal panovat strach 
a neistota.

Znova sa objavili čierne mraky. Nie, my nechceme hromy- 
blesky. Chceme výdatný dážď, ktorý by definitivne zmyl to, čo sa 
v našej záhradě neosvedčilo a bolo nám cudzie. Nakoniec pred- 
sa len prišiel. Neočakávane potichu, ale o to hustější, bez toho, 
aby poškodil v novembri 1989.

Záhrada sa nadýchla plným dúškom a na obzore sa objavilo 
slniečko, i teď ešte miestami zubaté. Po modrom nebi, po prvý- 
krát začali prúdif čisté biele mraky z celého západného světa.

Kde len začat v tejto vy&e štyridsat rokov zanedbanej záhra
dě? Najprv sme rozbúrali ploty a otvorili záhradu pre všetkých, 
ktorí po nej zatúžili, aby sa mohli do nej vrátit i ti naši záhradníci, 
ktorí kedysi z nej boli neprávom vyhnaní.

Po niekotkých desatročiach, po prvýkrát sa záhradníci rozhodli 
pre slobodnú a demokraticko vofbu, nielen hlavného záhradníka, 
ale aj tých, ktorí budú záhradu spravovat a kontrolovat.

Nečudo, že po tofkých rokoch záhradníci často nevedeli, čo si 
počat odrazu s tofkou slobodou.

Dnes nad našou záhradou opat žiari pravé slnko. I keď sa ešte 
občas preženie menšia búrka, ktorá nám spomalí našu prácu, 
nezúfajme a nedajme sa nikomu odradit. Budúcnost našej zá
hrady je istá. Určité prinesie nebývalé ovocie, pretože záhradníci, 
ktorí ju zveíaďujú, sú múdri a statočni tudia, ktorí vedia, čo našej 
záhradě chýba a prospieva.

Pomóžme preto aj my, každý svojou troškou, aby ničivých bú- 
rok nad našou rodnou záhradou, právě teraz, keď nám to móže 
najviac uškodit, bolo čo najmenej. Viem, milí krajania, že právě



vy, na našu spoločnú záhradu nezabúdate a pomůžete s rovna- 
kým zanietením, ako predtým, ked aj vďaka vám, nad našou zá
hradou zasvietilo opat žiarivé slobodné slnko.

Som presvedčený, že i vašim přičiněním sa rozvinie a rozkvit
ne naša záhrada do nebývaiej krásy a imne. Aby sme boli na ňu 
hrdí, ako nikdy doteraz.

Verte mí, milí krajania, dnes naozaj nie je nášmu hiavnému zá- 
hradníkovi, správcom, ale aj ochráncom záhrady čo závidiet.

Veď zúrodnit po desatročia zdevastovaná záhradu, nie je jed
noduché, ani íahké.

Potrebujú pomoc a podporu. Každú našu dobrú radu i ruku. 
Snažme sa nielen ich pochopit, ale aj konkrétné pomoct. My na 
našom veívyslanectve, chceme íst príkladom.

Záverom, milí krajania, vám z úprimného srdca ďakujem za 
vašu pomoc a podporu v uplynulom roku a do nového roku vám 
želám zdravie, lásku, porozumenie (božie požehnania) a pravé 
fudské štastie a dobrú spoluprácu s našim veívyslanectvom.

Dovidenia milí krajania, pri našich osobných stretnutiach.
Ďakujem za pozornost.

*) Televizní vystoupení Rudolfa Schustera, bývalého člena 
ÚV KSS, a nyní též bývalého velvyslance, v pořadu Kanadské 
Slovenské ligy v Ottawě. Název příspěvku redakční.

Donucovací nepracovna?

Titulek není omyl ani dílko tiskařské
ho šotka. Lze jej pokládat za synony
mum právního stavu v pracovní oblasti, 
tak jak jej nastolil náš pomlčkový stát. 
Neboť kde jsou ty hrůzné doby, kdy 
pracovat bylo povinností přímo ústavně 
přikázanou a komu se nechtělo, býval 
různě popotahován, že? Na druhé 
straně se na pracovníky nejrůznějších 
profesí, kteří dosáhli důchodového vě
ku, apelovalo, aby dobrovolně praco
vali dál a dokonce se jim nabízely roz
ličně výhody.

Listopad však oponou trhnul a na 
scéně se objevila tržní ekonomika. Pro 
někoho pole působnosti, pro jiného 
drama i šaškárna. Pro veksláky, pasáky 
kurev a mafiány s ulitými partajními pe
nězi přímo zlatý důl, protože ministra fi
nancí nezajímá původ peněz, nýbrž je
jich rychlé využití v privatizačním proce
su. Takže bývalí straničtí fórštandi ku
pují obchody a direktoři nejrůznějších 
podniků je likvidují tak, že na nich cizo- 
pasí svými podničky napsanými na 
manželku; podvody, daňové úniky - to 
všechno zřejmě k té privatizaci patří 
a je to ažúr.

DOMY NA PRODEJ 
u Mariánských Lázní
Řadové domky 
a dvojdomky 120-150 m2 
blízko golfového hřiště.
Cena kolem $70.000 US.

FRIENDSHIP 58, 
CANADA 
35 Cambridge Str. 
Cambridge, Ontario 
Canada N1R 3R8 
Telefon: (519) 621-1233

LADISLAV MUŠKA, Praha

Naproti tomu když si příslušná minis
terstva nevědí rady s oživením výroby 
neboli s konstruktivním programem, ač 
jim kšefty po světě shání i pan prezi
dent, sáhne se hezky rychle k vnitro
státní politice restriktivní. Odnese to 
kultura a školství. Až po mez únosnosti 
se zatíží rozpočet každé rodiny zvý
šením cen životních potřeb, nájemného
- a co nás ještě čeká?

Došlo i na takzvané pracující dů
chodce neboli prduchy. Nejsou to jen 
dělníci nejrůznějších profesí, ale i lékaři 
a vědci, vynikající techničtí odborníci 
a profesoři, často prakticky nenahradi
telní. Mnoho takových lidí bylo v dů
chodu a uplatňovali své zkušenosti za
městnáním na půl úvazku či formou 
smlouvy o dílo. Jak na ně? Daň na ně
o sto procent vyšší! Že třeba někdo za 
panství komunistů nesměl uplatnit své 
schopnosti a teď by mohl? Co je vládě 
do toho, takový člověk přece zabírá 
místo někomu, kdo třeba sice nedosa
huje jeho kvalit, zato je čísílkem. Pro- 
centíčkem v seznamu těch, kterým 
amorfní systém nedovedl práci přimě
řenou jejich kvalifikaci opatřit. A tak

JSEM MAJITELEM 
VODNÍHO MLÝNA
s vlastní výkonnou elektrárnou 
a nabízím pronájem, 
nebo jiné uplatnění - 
v zemědělství, 
v turistickém ruchu, atp.

Adresa:
FRANTIŠEK KUČERA  
Střelický mlýn 
332 11 Hradec u Stoda 68 
okres Plzeň-jih 
Czechoslovakia

daň na něj, však ho donutíme,, aby 
uvolnil místo, zdaníme mu výděleček 
tak,že mu nebude stát za to pracovat,
i kdyby nakrásně chtěl a uměl.

Rozlišovat mezi nezaměstnanými 
a nezaměstnatelnými, kterým je podpo
ra milejší než plat, za který by museli 
něco dělat? Kdo z mnohastovkových 
aparátů ministerstev by si tím zatěžoval 
hlavu? Byli lidé, kterým komunističtí zu- 
páci hlídali plat, aby se příliš nepoměli. 
Když zestárli, dělají jim to zupáci same
tové demokracie zrovna tak, lhostejno, 
že z jiného důvodu.

Spisovatel, básník dozráli s věkem, je 
jim přes šedesát, píší a tisknou svá vr
cholná díla. Koho to zajímá? O 108 % 
daní víc na něl Napadá mi, že režiséru 
Formanovi je už taky šedesát. Takže 
bychom ho zdanili právě tak. A co tře
ba Eduard Haken, jeden z našich nej- 
větších operních pěvců; je taky už 
v penzi a zpívá ve skvělé formě. Znají 
původci tohoto návrhu daní pojem úcta 
nebo hanba?

O lékařích a vědcích už byla zmínka. 
Nechci jmenovat jednoho známého, 
údržbářského fachmana a důchodce, 
který je dobrým duchem fabriky, proto
že ji zná do posledního šroubku.

„Já se jim na to můžu..." řekl mi. Ze
ptal jsem se, kdo ho nahradí. Smál se. 
Převedme si to do plurálu: Kdo je ve 
stejně kvalitě nahradí ve všech obo
rech?

Neboli: chceme pokud možno svo
bodně vstoupit do Evropy, to jest na 
Západ, zatížení koulí nové nesvobody? 
Rozrůzněný, ne-li rozhádaný parlament 
se při hlasování o tomto diskriminačním 
zákonu shodl přímo zázračně. Co za 
tím bylo? Pohrdání lidskými právy, bez
ohlednost nevyhýbající se urážce nikoli, 
v takových kategoriích se tam nemyslí. 
Nedostatek etického i důsledně ekono
mického myšlení pravděpodobně. 
Spiknutí až příliš dobře placených zřej
mě.



Výnimočné prvé stretnutie alebo nezaměstnaní
Zhluky nervóznych, žoviálnych, apa

tických, unavených, ponáhl'ajúcich sa... 
Od najmladších po dóchodcov, ženy
i mužki. Na chodbičke Úřadu práce 
v starej robotníckej či novodobej sídlis- 
kovej, tu a tam i vilovej, typickej Prahe
- v Prahe 5.

Bezradní. Sklamaní. Nič neočakáva- 
júci. Zahanbení. Ublížení. Překvapení. 
Zaskočení. Alebo akoby na dovoienke. 
Prázdninách. Odpočívajúci. Alebo 
v očakávaní rady, pomoci, práce. Niek- 
torí čakajúc len a len na finančnú pod
poru.

Prvých šest mesiacov dostávali 65% 
(bývaiej čistej mzdy a ďalší polrok už len 
60%). To bolo v minulom roku. V tomto 
tohtoročnom roku nezaměstnaní dostá
vají! podporu už len pol roka: prvé tri 
mesiace vo výške 60% (a dalšie tri me- 
siace vo výške 50%). Ked nedosahuje 
výšku minimálnej mzdy - 2000 Kčs 
brutto, tak to štát vyrovná, doplatí.

Viděla a počula som tam predovšet- 
kým tých, ktorí chceli prácu, tu svoju 
póvodnú, prácu, kterú vedeli a mali rá
di. Ale pravdou je tiež to, že doslova 
celé romské rodiny, ktorých je v tejto 
časti Prahy skoro asi najviac, ale nielen 
oni, sem prichádzajú pravidelne dva
krát do mesiaca a využívajú len to, čo 
im štát dáva.

Denne k nám prichádza veta rudí. 
ILudia okolo štyridsiatky-pátdesiatky, ty

skutočne chcú, ty sú zvyklí pracovat 
a chcú pracovat Pochopitefne i niekto- 
rí mladí.

Nemajú prácu - a čo vlastně hfadajú?
Váčšinou hfadajú to, čo robili. Niekot- 

rí musia trošku pofavit, niektori viac. So 
základným vzděláním, ten musí vziat 
čokotvek, ten si nemůže bohvieako vy- 
berat. Máme však problémy i s vysoko
školsky vzdělanými.

Vaša práca je veími zvláštna spolu- 
práca. Nehanbia sa niektori vaši klienti?

Málokto sa hanbí.

Ženy s malými deťmi, tie majú asi 
najváčšie problémy nájsť si miesto... 
Ale kto ešte okrem nich?

Specifické, netradičné profesie, ale 
predovšetkým miesto nemůžu zohnat 
fudia zaměstnaní na vnútre. A pochopi- 
tefne je  tu rómská otázka.

Žena okolo štyridsiatky, ta sa vetmi 
tažko chytá, buď nevie jazyky alebo je 
už stará. Všade chcú do 35 rokov 
a angličtinu, němčinu.

Ta naša generácia nevie jazyky. Ni
kdy som nemata zapotreby hovořit 
v práci nemecky, i kecf som sa němčinu 
sama učila, nikdy som ju  vlastně nepo
třebovala.

Vidieť, že máte rada rudí. Viete ich 
pochopit. Chcete im pomócf. Veríte im.

Střetla som sa už i s pocitom vďač- 
nosti i s opakom. Som tu preto, aby 
som im pomohla. Pokiaf dodržujú, čo 
majú, nie je  důvod, aby som niekomu 
ubližovala. Důvěra za důvěru. Musím 
tým fuďom verit. Keby som im neverila, 
tak túto prácu nemůžem robit. Musím 
im verit! Absolútne.

Podvádzajú vás?
Niektori vedia klamat. Vymýšfajú si, 

cigánia, ale dokázat sa im to nedá.
Čakajú v dlhom rade, až príde i na 

nich. Keby ale niekde robili, tak by sa 
nikde neponáhfali. Tu majú stále napo- 
náhlo za doktorom, za zubárom... Ve
dia, že tu budú čakat. Veď by normálně ’  
chodili do fbráce. Tu prichádzajú o svoj 
vofný čas, ktorý im ale vlastně platíme.

Niekoho na tej chodbičke mučí čaka- 
nie. Niekoho pocit vlastného životného 
kolísania. Ved je tu po prvýkrát ako ne
zaměstnaný. I stretnutie s pani IVANOU 
PEŘTOVOU, jej úsmevom, radou, vti- 
pom, šarmom... Mnohonásobnými po- 
kusmi, vytukávaním ponuky z počítačů 
ho móže zmeniť na prvý a posledný 
alebo tiež v definitívne posledný.

Je to výnimočné křehké prvé stretnu
tie. Stačí málo a je tu vzlet alebo pád. 
Zamestnanie alebo nezamestnanie. Za
městnaný alebo nezaměstnaný. Za
městnaní alebo nezaměstnaní.

Zhovárala sa 
ANNA VACKOVÁ, Praha

tislavy kúpil v Pittsburghu, v ame- 
rickom štáte Pensylvánia, ob- 
chodnú firmu American Carbon 
and Metals Corporaton - to snáď 
nie je možné! Ale áno dnes i toto 
je už u nás možné.

Po ročnej přípravě stačilo 11 
miliónov dolárov a zbankrotovaná 
firma je v rukách českosloven
ských akcionárov Kerametalu - 
spomeňme tých najvýraznejšich: 
VSŽ Košice, USNP Ziar nad Hro- 
nom, OFZ Istebné, TŽ Třinec či 
Nová huť Ostrava...

Kerametal USA Inc. ako holdin
gová spoločnosť, v blízkej dobe 
asi s 50 zamestnancami miestny- 
mi i našimi, chce predovšetkým 
nakupovat’ suroviny a zariadenia 
pre rekonštrukciu a modernizáciu 
československého metalurgické
ho priemyslu a pochopitefne bude 
vyvážať svoju dnešnú produkciu.

A tak po typicky slovných kro- 
koch do Európy je tu jedno výraz
né kročisko až do Ameriky. Prvé 
a konkrétné. Sfubné. Tržné.

Snáď to bude možné... s tou 
obchodnou pobočkou bratislav
ského Kerametalu v USA.

(asv)

Krok na americký trh
Nežijeme sice ešte v krajině zá

zraku - ale každodenných zázra- 
kov, příjemných či už menej milých, 
asi áno. Podl’a nášho domáceho 
vytrvalého - často bezmocného - 
tvrdenia - ale i neúrekom tých va

šich turistických tvrdení ironizuje
me, že to je snád možné len a len 
u nás... To - všeličo.

Ale aby v dnešnej dobe náš do
mácí podnik, podnik zahraničného 
obchodu KERAMETAL, a. s., z Bra



Knihovny za mořem
OTA ULČ, New York

Už řadu let učím na americké univerzi
tě: ani malá, ani velká, ani přespříliš pro
slulá či obskurní. Ve státě New Yorku, 
v městě Binghamtonu, v bezpečné vzdá
lenosti od New York City, oné Sodomy 
a Gomory, v prostředí ještě dost zele
ném a částečně i slovanském. V místním 
telefonním seznamu máme sedm Zápo
tockých-.

Univerzity v této zemi nejsou baráky, 
rozcourané po městě, ale uzavřené cel
ky, enklávy, svět sám pro sebe. My jsme 
jednou takovou oázou, padesát budov 
různého určení na skoro tři sta hekta
rech. Třetinu tvoří přírodní rezervace, ob
čas si tam jdu zameditovat, jednou jsem 
se tam potkal s medvědem: ne tedy 
obludou vztyčené se bušící do plecí, ale 
prckem nejvýš metrovým, odspěchal 
dřív, než jsem se mohl začít značně bát.

Pořád tady máme nějaké návštěvníky 
ze zahraničí. Z Československa sem tam 
někdo přijel i v dobách tuhé normalizace. 
Ba i početné delegace ze Sovětského 
svážu se již dostavily, na pozvání a výlo
hy jednoho zdejšího velkopokrokového 
ústavu (srpy a kladiva na zdích, velký 
plakát s Leninem, že žil, žije a bude žít - 
v azbuce).

Těmto kruhům jsem se vyhýbal v Čes
koslovensku, nebudu je tedy vyhledávat 
v Americe. Jednou jsem udělal výjimku, 
hanebně mě totiž bolely zuby, snad mezi 
anachronistickými soudruhy přijdu na ji
né myšlenky.

Umrtvující referáty, o přestávce Ameri
čané nadále dychtili nořit se do ideolo
gických témat, zatím co se Sověti rozhlí
želi vypadnout za nákupy. Dva delegáty 
jsem vysvobodil odvozem do obchodů 
s laciným zbožím, oči měli navrch hlavy.

Na univerzitě je nejvíc fascinovala kni
hovna: kolik že tam toho máme a že tam 
může kdokoliv vejít bez bumážky. Zvyklí 
na potěmkiády z domova, chtěli ode 
mne ujištění, že tohle je největší knihov
na v Americe.

Jenže my jsme jen průměrní, snad jen 
trošku nadprůměrní. Tehdy jsme měli 
svazků něco přes milion, teď už jich jsou 
dva miliony, ročně vzrosteme o desítky 
tisíc kusů, inu, i tohle patří k budování vy- 
kořisťovatelského společenského řádu. 
Buduj knihovnu, posílíš kapitalismus. Na 
Cornell University v sousední Ithace 45 
mil daleko - a tedy na americké poměry 
hodně blízko - mají několikanásobně vět
ší poklady. Však Cornell je též daleko 
slovutnější a nákladnější, mezi personá
lem mají několik laureátů Nobelovy ceny, 
učil tam i nelaureát Vladimír Nabokov.

Na návštěvníky amerických univerzit 
zpravidla udělají největší dojem právě 
knihovny. V porovnáním s poměry jinde 
ve světě je to tady dost unikát: jednak to 
množství, záplava zdrojů, jednak výtečně 
jednoduchý způsob, jak se k nim dostat.

Pojďme se tam podívat. U vchodu, jak 
již šokovanými Sověty zaznamenáno, ni
kdo nikoho nekontroluje. V přízemí je 
jednak velikánský Information Desk, kde 
novicovi pomohou, aby se vyznal, a jed

nak Reference Room s encyklopediemi, 
Who's Who?, která kniha kde vyšla za 
posledních několik desetiletí, atd. Též 
tam je Card Catalogue, kartičky v šuplí
čcích, v nichž se ale už nikdo nepřehra- 
buje, neboť od toho máme terminály. Je 
jich tam aspoň tucet, přistupme tedy 
k jednomu.

Řekněme, že zabažím po klasicích vě
deckého socialismu. Dotknu se tedy na 
klávesnici písmena a (autor), za ním pak 
naťukám jméno - třeba Engels, Friedrich. 
Na obrazovce se objeví seznam Engel- 
sových publikací, očíslovaných od jed
ničky nahoru. Ha, tady je, co jsem chtěl
- číslo 23, „Podíl práce na polidštění opi
ce". Dotknu se čísla a objeví se mi po
drobnosti: nakladatel, rok vydání, počet 
stran, číslo z'ačínající písmeny LC (Libra- 
ry of Congress Number) plus informace, 
zda knížka je k mání v budově či zda si ji 
nějaký dychtivec již vypůjčil.

Pakliže nevypůjčil, vlezu do výtahu 
a odjedu na příslušné poschodí. Oriento
vat se lze lehce, systém je tu jednotný, 
vzácná tedy výjimka v této tak různorodé 
až nepřehledné zemi. Všechny knihovny 
co jsem prozatím viděl, jsou organizová
ny podle identifikačního systému oné Li- 
brary of Congress ve Washingtonu (to je 
ta zdaleka největší nejen v USA, ale na 
světě). Například knížky v mém oboru 
(mezinárodní právo) jsou pod písmeny 
JX. Na zdech či ve výtahu si tedy přečtu, 
na kterém poschodí vylézt.

Nezřídka se stane, že kniha není tam, 
kde by měla být, poněvadž nějaký po
pleta ji nesprávně zastrčil. To pak musím 
vyplnit papírek a nastane Search čili pát
rání.

Též se občas stane, že knihovna po
žadovaný svazek nemá. V tom případě 
musím vyplnit papírek pro tzv. ILL (Inter- 
library Loan Services), knihu mi odněkud 
bezplatně dodají, za čtyři týdny ji budu 
muset vrátit. Center for Research Librari- 
es s hlavním sídlem v Chicagu má k dis
pozici největší sbírku zahraničních dizer- 
tací, též etnických period, učebnic škol 
základních a katalogů, učebních progra
mů z 241.000 škol světa, tedy nepo
chybně i z VUMLu.

Jiné terminály poskytují informace, 
které že knihovny mají tu kterou knihu. 
Neodolal jsem ovšem, vyťukávám tituly 
svých opusů a na obrazovce se hnedky 
objeví třípísmenný identifikační kod jako 
v letecké dopravě, kde LAX je Los Ange- 
les a SFO je San Francisko.

Návštěvníky ze sovětské země, kde 
zítra již znamená převčírem, nejvíc fasci
novali naše zásoby časopisů. Odebíráme 
jich kolem 13.500. Čerstvé výtisky jsou 
k mání na jednom poschodí, kdežto po 
ukončení ročníku je odvezou do vazárny 
a pak putují na jiné poschodí, pěkně do 
řady ke svým předchůdcům. Máme tu 
zdroje dost bizární, z Papuánska i Čes
koslovenska. Jakási nepochybně úchyl
ná osoba kdysi objednala Novou mysl.
V dobách Husákovy a Jakešovy guber
nie jsem si v tom občas listovával

a hnedky dostal lepší náladu, láskyplně 
se z okna díval do kraje, kde jsem se 
kdysi potkal s plachým medvědem.

Jedna velká prostora je rezervována 
pra denní tisk. Domácí i zahraniční, lon
dýnské Times a pařížský Le Monde, 
moskevská Pravda, pekingské Rembinji- 
bao či jak se to vlastně píše. Za četbou 
tam docházejí zejména zahraniční stu
denti nalokat se novinek z domova. 
Z Prahy, žel, nedochází nic a právě pod
nikám kroky k přesvědčující akci nahra
dit zesnulou Novou mysl něčím polisto
padovým.

Noviny ale zaberou strašně místa, ne
dělní New York Times mají přes 600 
stran, je dokázán případ, že v Dakotě 
vypadl jeden výtisk z poštovního letadla 
a zabil dobytče. Problém se tedy řeší 
pomocí mikrofilmů. Noviny, když se jich 
moc nashromáždí, se zahodí, neboť je
jich vydavatel někdy po Silvestru dodá 
malou krabičku a v ní bude zachováno 
vše z předchozího roku. Zájemce si tedy 
vybere příslušnou krabičku, přečte si in
strukce, jak s mašinou zacházet, kotouč 
do ní strčí a už se jede a přetáčí. Netře
ba dělat poznámky, lze si na místě za 
desetník udělat xerox kopii té které ký
žené stránky.

Takto úsporně miniaturně se neskla
duje jen denní tisk. Na systém Microform 
máme anglické knihy z období 1475 (te
dy ještě před Columbem) až 1670 (poté 
co Harvard, dnes nejslavnější americká 
univerzita, nabídla úřad rektora Janu 
Amosů Komenskému, jenž on odmítl 
a od té doby už nám to tedy nenabízejí!.

Pro osoby se špatným zrakem máme 
systém zvaný Apollo, který zvětší a pře
náší tištěný text na plátno. Slepci mají 
k dispozici talking books - tedy „knihy 
mluvící" (kazety nebo tzv. phonodisc).

Kromě této knihovny hlavní pak jsou 
některé vedlejší a ne zrovna nezajímavé. 
Knihovna přírodovědecká, jiná pak 
kumštýřská (reprodukce a tisíce kazet, 
desek s nejlepší muzikou), taky tu máme 
archiv Maxe Reinhardta, pozůstalost to
hoto divadelního titana. Též tu skladuje
me plachty se 73.000 mapami.

Výpůjční doba pro studenty nižší kate
gorie (tzv. undergraduates) je tři týdny, 
pro studenty vyšší (graduates) jeden se
mestr. Pro nás kantory jeden rok. Tyto 
služby se poskytují zdarma. Když potře
buji knihu, kterou někdo má a dlouho
době ji blokuje, vypíšu tzv. recall čili od
volání, a dotyčný ji musí vrátit. Nevyplácí 
se tyto výzvy ignorovat či jakkoliv zane
dbávat ustanovené výpůjční termíny. To 
pak liknavce postihnou peněžité pokuty, 
nepříjemně se zvyšující.

My jsme univerzita státní, při životě 
udržovaná z peněz daňových poplatníků. 
Poplatníky je veřejnost, ta tedy má plné 
právo se na požitcích podílet. Za mini
mální poplatek kdokoliv dostane legiti
maci a může si jít číst a vypůjčovat.

Zájemce si tu kterou knihu či knihy vy
bere, sjede výtahem do přízemí a u pultu 
je předloží spolu se svým kantorským



průkazem. Tam ■ procedura potrvá pár 
vteřin. Magickou tužkou přejedou po di
gitálním kódu na průkazu a na knížce, 
tady to máte, maucta, have a nice day.

Přibývá na novotách. Nedávno jsem 
v knihovně postřehl jakési nové terminá
ly. U jednoho seděla tmavá dívenka, 
ťukala a na obrazovku jí vyskakovaly in
formace v různých barvách. Nakloním se 
a vidím, že dotyčná se dozvídá něco
o hematologii v Nigérii.

Na terminálu trůnila cedule PERIODI- 
CAL ABSTRACTS ONDISC, s tím, že ta
dy lze obdržet, vydolovat abstrakta 
z celkem 309 časopisů. Též tu byly 
k mání rozumy z novin _ NEWSPAPER 
ABSTRACTS ONDISC. Přes uličku na ji
ném terminálu jsem četl písmena ABI 
INFORM, důl s daty z 800 (osmi seti) od
borných časopisů - obor business a ma
nagement.

Zájemce tedy do terminálu vloží data- 
base disc, nalistuje si příslušnou stránku 
v instruktážní brožurce a rozehraje klá
vesnici. Když se pak na obrazovce obje
ví cokoliv užitečného, netřeba se vrhnout 
po tužce a papíru, po ruce je totiž prin- 
ter, hned vedle terminálu. Postačí pokyn 
jedním prstem a printer se pustí do prá
ce. Potřebuji informace o křížení pijavic 
na Amazonce a za pár minut mi to ma
šinka s mirným mručením úhledně na
shromáždí, deset, dvacet abstrakt, přes
ně jak potřebuji a jak bych v dobách an- 
tikvárních (jako například loňského roku) 
shromažďoval jen se značnými obtížemi.

Zavzdychal jsem při pomyšlení na 
útrapy při smolení našich doktorských 
dizertací. Lopotivé pátrání, vypisování na 
kartičky, které jsme pak eventuelně po
ztráceli nebo jsme si je polili třeba červe
ným vínem. Sebelítost matkou kritiky ni
koliv konstruktivní, hledám vši: tohle že 
je výzkum, však tohle aby vedlo požitní- 
ky tohoto privilegovaného věku k lenosti, 
k atrofii! Jací to jsou pak výzkumníci 
mravenečkové? Na to máme preceden
ty, jen se račte podívat, jak kapesní kal
kulačky odnaučují žactvo základnímu 
počtářskému umu!

Jenomže jsem se příliš nepřesvědčil. 
Připomněl jsem si totiž ono naše velemr- 
hání časem, to, čemu se říká repetitive 
effort: nenajít zdroj a proto se obtížně 
pustit do jeho objevování - ono vynalé
zání kolečka, příslovečné objevování 
Ameriky.

Tecf tady v Americe tmavá dívenka do
tykem prstíků poručí přemoudré mašince 
tak, jak "my jsme nikdy nedovedli poručit 
větru dešti, a vše je hotovo, hotovo.

Jaká tady máme negativa: někdy není 
v knihovně místo, poněvadž se tam na 
pohovkách rozložilo a pochrupává pár 
individuí. Nejsme ušetřeni vandalství, ne 
každý se obtěžuje ke kopírovací mašině 
a raději stránku vytrhne.

Ale krást, z knihovny odnášet, se už 
nedá. Knihy totiž ocejchovali, naočkovali 
něčím elektronickým neznámým, rovněž 
nám předělali dveře, tecf natolik ostraži
té, že když se přiblíží pašerák s kontra- 
bandem, automaticky se zaklapnou, 
začnou vřeštět a je malér.

Tuhle novinku jsme ale ještě neměli, 
když přijeli podivení Sověti, s nakoupe
nými džínsami v podpaží a digitálkami po 
kapsách.

Medvědí služba
VLADIMÍR CÍCHA, Kanada

- Mark my words! - řekl by Kana
ďan na mém místě; já pravím: - 
Ještě se toho dočkám! - Času, kdy 
naše slavné banky, Toronto Domi
nion, Royal, Canadian Bank of 
Commerce, Montreal, Scotia, stej
ně jako trusty, First City Trust, Na
tional Trust, Montreal Trust, račte 
jmenovat, na pěkné ceduulce bu
dou oznamovat na prosklených 
vchodech: „Admittance $5, seniors 
$2.50.“

Se smutně usměvavou lítostí 
vzpomínám na kouzelný film 
„Uspořená libra". Jak prosté bylo 
tehdy fungování banky! Uložení pe
něz, stejně jako jejich vybrání! Ni
koli však ve zmíněném filmu; tu 
ztěžklá ruka nalitého zákazníka (J. 
Werich), neschopná podpisu na 
stvrzence o příjmu, zkomplikovala 
poněkud vybrání oné uspořené lib
ry. Dnes přibylo nástrah i střízlivé
mu.

Od oněch až mátožné lenivých 
časů pokrok obohatil lidstvo o hod
ně věcí, z nichž mnohé ve své po
šetilosti pokládá za příjemné a uži
tečné. Rozvoj a pokrok nevyhnul se 
ani finančním institucím. Seznam 
služeb, které banky a trusty nabíze
jí nám, bytostem na druhé straně 
přepážky, neustále roste. A jsou ta
cí, kteří s nadšením sledují promě
nu prosté bankovní manipulace 
a funkce v posloupnost mnohdy až 
záhadně znějících služeb, způsobů 
založení konta, převodů peněz na 
venkov či přes oba oceány. Mnoho 
možností nabízí se zákazníkovi, 
kterak naložit a manipulovat s pe
nězi. AS Accounts, Canadian Mo- 
ney Orders, Certified Cheques, Re- 
gular Savings Accounts, Daily Inter- 
est Savings Accounts First Rate 
Accounts, 50 First Accounts, T-Bill 
Investment Accounts, Money Buil- 
der Accounts, Money Manager 
Accounts, Plus System Network, 
Pian 60; brzo snad bude možné dát 
do zástavy i svou babičku.

Banka umožní téměř všechno, 
pokud jste se dosud nedostali do 
situce, že cesta k úvěru je vám 
uzavřena. Pomocí banky stáváte se 
spolumajitelem domu, automobilu, 
plachetnice, dopřáváte si exotic
kou dovolenou a stejně exotickou 
milenku či hodnou manželku. Ban
ka umožňuje dnešní radosti zaplatit 
zítra, za rok za pět let. Na tom není 
nic špatného, právě naopak. Banka 
vám půjčí na 12 %, z vašich vkladů 
vyplácí vám 8 %. Pokud si s vypla
cením hypotéky nepospíšíte, přijde 
vás domek na dvoj či trojnásobek 
kupní ceny. Ale i toto je otevřená 
hra, víte či máte možnost dozvědět 
se předem, do čeho se pouštíte. 
Zde však ona fair play pomalu kon
čí...

Snad shodou okolností či zcela

zákonitě, s rozvojem a rozšířením 
počítačové techniky do všech obo
rů lidského podnikání a snažení jak 
houby po dešti začaly se objevovat 
požadavky trustů a bank. Služby 
poskytované kdysi zdarma ŝ  logic
kou samozřejmostí staly se výjim
kou a brzy, jsem si jist, přestanou 
existovat úplně. V zaváděné auto
matizaci libovali si ti naivnější zá
kazníci, sledující bez nervozity kte
rak digitál vstupuje mezi ně a per
sonál finanční instituce. Přiznám, 
že i mně se to dost často líbilo. 
Ptal jsem se však, poněkud prostě, 
kdo to zaplatí.

Odpověď nedala na sebe dlouho 
čekat. První poplatky za jisté úkony 
daly se ještě vysvětlit. Čas od času 
však nalézáte ve své bance nená
padné proužky papíru, na nichž je 
vám oznámeno (a nezdůvodněno), 
že od onoho data budete platit za: 
placení účtů za elektřinu a plyn 
(bez ohledu na to, že před třemi 
měsíci v téže bance veliký plakát 
oznamoval bezplatné vyřizování 
těchto plateb!), obstavení šeku, vy
stavení určitého druhu šeku, vysta
vení peněžních poukázek, že bude
te pokutováni bude-li vám na kontě 
chybět jediný cent v udržení rovno
váhy (tyto poplatky zvyšují se ne
ustále a přímo exponenciálně), za 
proplacení šeku, který nemá záhla
ví se jménem, budete-li chtít pro
platit US dolary z konta v dolarech 
kanadských, uložíte-li tzv. post da- 
ted šeky před termínem splatnosti, 
požádáte-li o zjištění stavu svého 
konta, zrušíte-li své konto v jisté 
době, zrušíte-li své konto do deva
desáti dnů po jeho založení, převe- 
dete-li konto do jiné banky atd.

Zde je na místě přiznat, že trust, 
jehož služeb používám, počíná si 
ještě umírněně. Je to však chabé 
těšítko. Došlo ke spiknutí, neboť 
poplatky jsou zavedeny ve všech 
trustech a bankách. Určité položky 
maličko se liší, v podstatě však po
platkům nelze uniknout.

Odkud plyne řádné opodstatnění 
těchto poplatků mnohdy za úkony 
dříve bezplatné? Jakým právem in
flace v bankovních službách od
chyluje se tak značně od oné sta
tistické a oficiální?

Ačkoli se jedná o sumy na dnešní 
poměry nízké, na důvodu rozladění 
a nelibosti nic to nemění. Vzpomí
nám na jistý článek sdělující kolik 
v průměru občan Japonska ukládá 
na spoření. Napadá mne, že to není 
jen mentalita a pracovitost Japon
ců, jež z jejich země učinily hospo
dářskou velmoc.

O Kanaďanech spíše je známo, 
že žijí na úvěr, že uspoří velmi má
lo. Možná proto, že v kursech fi
nančního plánování zdůrazňuje se 
faktum, že ukládání peněz do ban
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ky je téměř pošetilé. Hlavním důvo
dem je zdanitelnost takto získa
ného zisku. K tomuto zlu pěstova
nému vládou v Kanadě v pozoru
hodně vysoké míře, přidružuje se 
nyní bezostyšné vydírání malých 
poplatků za úkony v dobrých do
bách vykonávané bezplatně, jako 
součást funkce trustu nebo banky.

Ve chvályhodné touze po sprave
dlnosti vás může napadnout: s po
četnějšími službami rostou i nároky 
na čas zaměstnanců. To je jistě 
pravda. Například obstavení šeku 
($6.50) vyžaduje od slečny v bance 
minutovou, možná dvouminutovou 
manipulaci. Je to tedy pouhých 
$195 za hodinu. Pravda, dosáhli-li 
jste již šedesátky, či dokonce jen 
padesátky svého věku, je k tomu 
přihlédnuto a platíte méně či nic. 
To však již není omluvou přehléd- 
nete-li, že na kontě se vám nedo
stává pěticent. Zde však je pokuta 
namístě, pro poučení. Je též třeba 
uhradit putování šeku z místa na 
místo, jeho početná razítkování. 
Proč se však poplatek zvyšuje o 20 
či více procent? Pročpak ne jenom
o oněch pět oficiálních? Je snad 
tento proces složitější než loni, 
před půl rokem?

Tvrdohlavě mám za to, že je pod
lé zatěžovat poměr zákazníka 
k bance poplatky zaváděnými do 
vztahu počínajících se za jiných 
podmínek! Nestačí, že dáváte k dis
pozici větší či menší obnos peněz, 
že vlastnění obydlí jejich zákazníků 
přináší bankám náramné zisky? Ne
jsou to také vaše úspory, vaše hy
potéky, z nichž vyrůstají luxusní bu
dovy, vestibuly a kanceláře, připo
mínající okázalost a moc peněz?

Cosi nezdravého už dávno naru
šilo vztah obyčejného člověka k je
ho bance, instituci bez níž se ne
obejde, neboť u řezníka nemůže 
platit svým výplatním šekem. Často 
mívám pocit, jakoby mi moje ulože
né a uspořené peníze patřily tako
vým zvláštním, neurčitým způso
bem. Jsou sice moje, ale...

Tento vývoj, jenž jak se zdá, ne
bude mít pro nás spořivce a střá
daly nijak výrazně uspokojivý 
obrat, činí jen mírně absurdní před
stavu, že třeba za rok, až půjdete 
se svým šekem do „své" či jiné 
banky, na váš údiv, že dostáváte 
hotovost poloviční hodnoty, sdělí 
vám příjemná slečna s úsměvem: - 
Did not you see, sir, this notice? 
Since Apríl 1, there is a manipulati- 
on fee 50 %! -

Pohlédnete ve sm#ru hezkého 
prstíku, shledáte svou neinformo
vanost a změněni v nevěřícího To
máše opustíte banku jako v opoje
ní...

No, no, no... ten moula asi ještě 
nebyl doma! Měl by se jet podívat 
jak tam to vedou! namítne možná 
někdo na autorovu adresu. K tomu 
říkám prostě: to mne nezajímá. Žiju 
tady dosti dlouho k tomu, abych 
pamatoval této země lepší minu
lost...

Doklady dávné národní minulosti, 
kouzlo starých dob, tajemná zákoutí, 
záhady dějin, to všechno v sobě skrývají 
památky, které, jakoby rozesety do kra
jiny, nacházíme po celé Evropě.

Nemalý díl jich leží i na území Čech. 
Přečkaly, ač mnohdy omšelé a poškoze
né, do našich dnů. Kdysi honosné kos
tely i drobné vesnické kostelíky se doža
dují pozornosti svých farníků, do rozleh
lých klášterů se opět vrací život a s ním
i naděje na záchranu všech historických 
a kulturních hodnot. Drobné vesnické 
domky se opět stávají zemědělskými 
usedlostmi, kde ruka hospodáře zabrání 
chátrání, a staré měšťanské domy opraví 
noví vlastníci. Pyšné zámky, navrácené 
původním majitelům, opět zazáří bohatě 
zdobenými fasádami do kraje. A tak na
konec zbydou jen ty pomníky minulosti, 
které člověk opustil již dávno. Tak dáv
no, že z lidské paměti vymizely jejich 
osudy, podoba i účel. Němí svědkové 
zašlých časů. A přece i oni patří k ději
nám, i oni nabízejí svá svědectví, i oni 
jsou součástí krajiny. Nikdo však nepři
chází, aby vyzdvihl nabízená tajemství, 
jejich zbytky již nelákají k využití. Majitelé 
je mají za přítěž, na kterou se nedostává 
peněz, a stát nemůže věnovat tolik, kolik 
si péče o ně vyžaduje.

Teplotní změny, vegetace, půdní ero
ze, dešťová voda a ostatní přírodní 
faktory opuštěné a zřícené památky ničí. 
U řady z nich dochází k destrukci zdivá, 
roztrhaného vymrzáním a prorůstáním 
kořenů, jinde se uvolňují celé skalní blo
ky podloží a ohrožují statiku staveb. Ani 
člověk nezůstává bez viny. Jeho drob
né, často neúmyslné zásahy a agresivita 
ovzduší přispívají k urychlené destrukci, 
započaté již kdysi v dávné minulosti. 
Neustále stoupající turistický ruch způ
sobuje na pískovcových památkách roč
ní úbytek skály o 3 cm (hrad Valečov, 
měření z roku 1989) a sesuvy půdy, kte
ré narušují půdní uložení vrstev a po
stupně mění celou konfiguraci terénu. 
Podoba zdánlivě neohrožených pamá
tek se rok od roku mění, ubývá jejich 
zdí, ztrácejí se architektonické detaily 
a mizí půdní kryt. S nimi nenávratně mizí

i informace, zakódované v památkách 
minulými věky. Celý proces zániku je ne- 
záměrný, nenápadný a o to nebezpeč
nější. Často si ani těch drobných změn 
nevšimneme, avšak reliktů ubývá, až 
jednoho dne památka zmizí. Zmizí nená
vratně a krajina bude ochuzena o další 
stopu lidského vlivu. Možná si někdo 
zamne ruce a uvidí v tom jeden z kroků 
ke zlepšení životního prostředí. Ale bude 
to omyl, omyl dost osudný.

Dnešní Evropan nežije v neporušeném 
přírodním prostředí a nejspíše by to ani 
nechtěl. Krajina, která nás obklopuje, je 
krajinou kulturní, tedy takovou, na jejíž 
podobě se podíleli naši předchůdci. 
Právě jejich činnost dala krajině lidskou 
dimenzi, na kterou si člověk postupně 
zvykl a považuje ji za základní předpo
klad pro zřízení svého domova. Je 
ovšem nepochybně, že řada zásahů do 
krajiny překročila únosné hranice. A prá
vě tady studium a záchrana památek 
mají své místo. Dokáží určit hranici mezi 
vhodými a nevhodnými zásahy do. kraji
ny, rozlišit dobré od špatného a zacho
vat to, co dělá krajinu pro člověka přija
telnou a obyvatelnou.

Snad chybou ve vzdělání a nedosta
tečnou osvětou zůstává význam těchto 
památek stále nedoceněn. A chybí-li na
víc vlastníkům i státu finanční prostřed
ky, hrozí nebezpečí zániku této části 
kulturního dědictví. Jako jediné řešení 
se nám proto jevilo založení

Fondu dokumentace 
archeologizovaných památek 
(adresa: Mongolská 5 
160 00 Praha 6 

' číslo účtu: 0073311010/1300 
Banka Bohemia, a. s. 
nám. W. Churchilla 2 
130 00 Praha 3)

jehož cílem je dokumentace a zhodno
cení těch památek, které již nemohou 
sloužit pro výdělečné účely a jejichž 
osud by byl jinak zpečetěn. Dokumenta
ce a zhodnocení se mohou stát záchra
nou jejich vypovídací hodnoty na po
slední chvíli, nebo v lepším případě vést 
k většímu zájmu a konzervaci reliktů.



O Černobylu a jiných věcech 
za časů dávno zašlých

PŘEMEK JOUZA, Kanada

Člověk občas žasne nad tím, co je. 
Tvrdíme, že náš národ ztratil své dobré 
vychování, že schází morálně i fyzicky - 
a hle, začteme se do historie a vidíme, 
že tomu bylo vždycky tak, že národ byl 
vždy ohrožen, a to hlavně zevnitř, nikdy 
nebyl dobře vychován, a děly se i horší 
věci než dnes, a přece národ přežil, a že 
se mýlili už pradědečkové, a to tak, že 
my to dnes odnášíme. Život jde dál, kdo 
má děti, ví, jak často se děti mýlí, a my 
to taky odnášíme. Kolikrát se mi zdá, že 
jediná pořádná generace je ta naše.

Dostalo se mi do ruky jedno zcela ná
hodně vybrané číslo Národních listů, a to 
ze čtvrtka 30. září 1875. V té době, pro 
nás naprosto idylické, byl jejich redakto
rem Jan Neruda. Má v tom výtisku feje
ton o Helgolandu, nepodepsaný, ale roz
poznatelný.

PŘEDPLAŤTE 
PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM

7á pad
V ČESKOSLOVENSKU

Vždycky jsem si myslel, že nad osu
dem našeho národa hořekuje jen dnešní 
generace. Není tomu tak. Na schůzi lidu 
ve Velvarech se tehdy v roce 1875 ujal 
slova spisovatel Karel Tůma a řekl: 

„Kdyby nebylo hříšno zoufati si nad 
osudem národa šestimillionového, věru 
nynější stav lidu českého mohl by se na
zvat zoufalým. V době, kdy yelicí náro
dové kolem nás zimničnou rozvinují čin
nost, aby u všech oborech ducha i hmo
ty vynikli nad jiné: v době té u nás obec
ná ochablost duchův, trapná netečnost 
a němé oddávání se v osud. Místo po
kroku reakce, místo vzrůstu vadnutí. 
Ano, nač si to tajiti, přátelé? Nejsme již 
tím národem, jakým jsme byli ještě před

# lety nemnohými."
Spisovatel Karel Tůma by dnes mohl, 

po malých redakčních úpravách, psát do 
českého časopisu své volby. I knihu by 
mohl napsat, třeba o tom, jak ti, kteří 
dnes v Československu žijí, jsou sobečtí 
podvodníci, nikdo nechce dělat, a kde 
mohou, něco ukradnou. A že lidé u moci 
myslí jen na sebe. Ale ani to není novin
ka, jak vidíme z následujícího dopisu čte
nářů:

Z KUKLEN DO KUKLEN 
„Pana MUDr. Fr. Plakvice a ostatní ob

čany, kteří obecních voznic k soukro
mým účelům užívají, žádáme slušně, aby 
nejméně den před ohněm voznicl na pat

řičné místo dodali, tak jako v Kocourko
vě na týden před ohněm policajt bram
bory ze stříkačky vybrati musí, aby se po 
druhé při ohni půl hodiny pátrati nemusi- 
lo, kde je voznice, což např. stalo se dne 
21. září 1875.

Někteří občané, kteří 
obecních věcí k soukromým 

účelům neužívají."

Nejvíce ze všeho mě zaujal jeden inse- 
rát, pro dnešek zcela aktuální. Takto za
čínaly moderní drogy:

„O podivuhodné živící a léčivé vlast
nosti peruanskě rostliny koka vyslovuje 
se Alex z Humboldta: “Asthma a tuber- 
kulosu marně bychom hledali u Co- 
queros a jejich tělo zůstává i při sebe 
větším namáhání bez stravy a bez spaní 
po celé dny při úplné síle.,, Boerhave, 
Boupland, Tschudi a jiní cestovatelé 
v jižní Americe dotvrzují totéž a bylť lék 
ten německými učenci už dávno teore
ticky, avšak prakticky teprv zavedením 
prof. Sampsonových kokaových přípra
vek, zhotovovaných v lékárně „U mouře
nína" v Mohuči uznán, neboť přípravky 
ty z čerstvé byliny zhotovené obsahují 
veškeré působící částky neporušené. 
Účinek přípravek těch, tisíckráte osvěd
čených, jest při chorobách prsních 
a plicních i v případě pokročilosti choro
by znamenitý (pilulky I), léčí důkladně 
choroby břišní a ústrojí zažívacích (pilul
ky II a víno), jsou nenahraditelným lékem 
proti chorobám čiv a radikálním pro
středkem proti seslabení každého způ
sobu (pilulky III a líh); krabička 2 zl. r. 
m., pět krabiček 10 zl. r. m., 1 láhev 2 
zl. r. m. Poučná pojednání od prof. Sim- 
psona, který koku prozkoumal na místě, 
franko a zdarma ve skladech Jos. Furs- 
ta v Praze, Frant. Schonalcha v Brně, 
Ad. Haase v Budějovicích, J. z Toroku 
v Pešti a Ed. Haubnera „U anděla" Hof, 
ve Vídni."

Kromě této reklamy na kokain do kaž
dé rodiny jsem v Národních listech našel
i tuto výzvu:

Rozprodej velkostatku na Rusi
„Společnost menších rolníků českých 

zakoupila v gubernii volyňské na Rusi le
žící velkostatek od města Kieva 8 mil, od 
města Žitomíru 10 mil a od města Obru
če 5 mil vzdálený, sestávající z pěti osad 
a mající 3412 desjatin čili 17 060 měřic 
výměry, z které připadá 8060 měřic na 
lesy rozličného druhu, se vším příslušen
stvím jak stojí a leží, s lesy, mlýny, s do
bytkem a hospodářským nářadím za 
smluvenou cenu 22 rublů 12 1/2 kopejek 
za jednu desjatinu čili asi 7 zlatých r. č. 
za jednu míru, celé panství pak za 75490 
rublů 50 kopejek, na srážku které sumy 
se přijímá k placení 10 000 rublů ban
kovního dluhu v ročních lhůtách splat
ného. Co příslušenství patří k tomuto

panství dva vodní a dva větrní mlýny, 
dobře zařízený lihovar, dokonalá skelná 
huť, panská, domovní a hospodářská 
stavení v nejlepším stavu a 39 stavení 
v osadách. Půda jest vesměs převýbor- 
ná, lesy rozličného druhu jsou krásné 
a dospělé, komunikace železniční a po 
silnicích velmi příznivá, zdravé vody hoj
nost, vše v rovině a v mírném pásmu.

Spolek zaplatil závdavkem 5000 rublů, 
zbytek trhové ceny splatný jest v lhůtách 
přiměřených.

Společnost hledá dalších účastníků 
s menším nebo větším kapitálem.

Mezi účastníky nachází se důstatek 
dobrých řemeslníků.

Bližší zprávu podá František Osika, 
rolník v Pastvinách č. 116 u Žamberka 
(Senftenberg)."

Rolník Osika nedodal, bohužel, že za 
pouhých 42 let dojde v krajině oné k Vel
ké říjnové socialistické revoluci, kterouž 
ještě jeho vnoučata v dospělém věku za
žijí. Vodní i větrní mlýny, jakož i skelnou 
huť a pole za 7 zlatých za měřici pak 
v době vnoučat jeho vnoučat pokryje ra
dioaktivní prach z Černobylu a způsobí 
problémy, o jakých rolník Osika ze Žam
berka neměl ani tušení. Ani zdravé vody 
pak nebude hojnost.

Tak svět odplácí.

ČESKO-ANGLICKÝ 
SLOVNÍK IDIOMŮ

a ustálených rčení 
obrazných, 

metaforických a lidových.

0 potřebě dvoujazyčného slovníku české 
idiomatiky a frázeologie není třeba mnoho 
slov. Dosud jsme jej v naší lingvistické lite
ratuře bolestně postrádali. Je to první dílo 
tohoto druhu a zejména pro emigranty je 

důležité přímo existenčně - pomůže zapojit 
se dříve do společenského života a překo
nat pocit isolace a odcizení, vznikající v dů

sledku nedostatečné znalosti jazyka. 
Prof. Dr. V. M. Fic

•

Cena slovníku je 41.0 CA dolarů, v USA 
40.00 dolarů US, včetně poštovného. Po 

zaslání money 
order na adresu:

BŘETISLAV KROULÍK 
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SCARBOROUGH, 
Ont. CANADA MIL 1L2
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...a nikdo to nemá lehké!

Josef si přičísl zbytky bílých vlasů 
a podíval se oknem na věžní hodiny. 
Ukazovaly za deset minut celou. Podr
bal se v zátylku, setřel se špinavého, 
dlouho nepraného ubrusu drobky chle
ba a vyhodil je  oknem na dvůr. Hejno 
slepic se hladově seběhlo. Několikrát 
mezi ně pobaveně plivl a s chutí pozo
roval, jak se snaží nabrat do zobáku i tu 
žlutou, ještě teplou slinu. Pak si oblékl 
zašlé sako s roztřepenými rukávy a na 
hlavu narazil klobouk neurčité barvy, 
stejně jako to už dělal pět let od smrti 
své ženy.

„Ještě hůl, “ brumlal si sám pro sebe, 
„portmonku, tak. “ Zasunul j i  do náprsní 
kapsy, „zamknout barák..." Spokojeně 
si pobrukoval a pomalou chůzí, při níž 
vydatně užíval hůlčičky, se ploužil 
k hospodě. Tu hůl, stejně jako poloroz
padlé sako, hučku, odřené kalhoty, ne
musel nosit. Měl doma plnou skříň no
vých sak i kalhot a jeho zdravotní stav 
nebyl tak špatný, aby se musel opírat
o hůl. Ale to všechno pro něj zname
nalo nabytou svobodu. Nebožka ho 
buzerovala den co den: vem si čistou 
košili, nehrb se tak, vypadáš jak dě
dek. Co děláš? Zase do hospody? Ni
kam! Kdo zatluče tu díru v králíkárně, 
dědku líná! Jen to chlastá a doma nic 
neudělá...

Usmál se a zabouchal na okno hos
pody. Jo Božka, každej chvilku tahá p il
ku. Tys mě ždímala čtyřicet let, já  si teď  
budu užívat to, co mi ještě zbejvá. A ty 
se tam v tom nebíčku třeba poser! Zo
pakoval si svoji oblíbenou průpovídku 
a znovu zabouchal na okno.

„Copak hoří nebo co?" ozval se 
z útrob hospody, která byla spojena se 
služebním bytem, naštvaný hlas Jiřinky.

„Dědku, ty jseš horší než smrt. Ta při
jde jen jednou a člověk má pokoj. Ty tu 
na mě bušíš den co den a vůbec ti ne
vadl, že jsem stahaná jako kůň!" Dveře 
se se skřípotem otevřely a Jiřinka vpus
tila dědka.

„A nečum moc!" Upozornila ho v úz
ké chodbičce. „Zrovna jsem vylezla 
z vany. Natočím ti jedno a pak musíš 
počkat, než se dám do gala. “

Dědkovi lezly oči z důlků. Jiřinka byla 
y krátkém župánku, který se ji  lepil na 
nahé, ještě mokré tělo. Na tělo, na kte
ré měli zálusk všichni chlapi z vesnice. 
A dědek, ačkoliv ho už nikdo mezi chla
py nepočítal, nebyl výjimkou.

„Tedy Jiřinko...," ztěžka polykal a ne
mohl se pohnout z místa... „Ty js i ještě 
neviděl ženskou v županu nebo 
co?“ Zasmála se, ale i dědkovy oči j i  
dělaly dobře. „Sedni a neval bulvy, ješ
tě se ti něco stane a kde teď seženu 
sanitku!" Dědek j i  neposlouchal, jen sál 
a všemi póry těla vychutnával ten už 
skoro zapomenutý tlak v podbříšku. 
Kdy naposled? blesklo mu hlavou. De
set, patnáct let co naposledy vnímal

JAN PELC, Kanada

ženskou jako tady tu. Svalil se do židle 
a rozklepanou rukou nahmátl či buk.

„Tebe to ale vzalo dědku, teda řeknu 
ti že vypadáš, jako kdyby se ti posta
vil," uchechtla se Jiřinka, zašla za pult 
a natočila dvě piva. Do každé ruky vza
la jeden půllitr a přinesla k dědkovu 
stolu. „Dám si s tebou, hosti stejně ne
přijdou dřív než si narvou nácka vep
řovou. Jestlipak víš, proč jsem do týhle 
zaprděný hospody přišla?" Zapálila si 
Spartu a sirkou zamyšleně kreslila do 
popelníku. „Abys věděl: já to mám 
vlastně ráda, a ty kluci ve městě, to byli 
takový pápěrky. Nic moc, takový poleh- 
tání. Tak jsem si řekla, půjdeš na vesni
ci, tam jsou ještě chlapi, který v těch 
svejch pazourách vyrazí ze ženský stře
va. Jo, a to byl ten omyl, dědku. Ty co 
jsou ženatý, ty tak leda na stojáka za 
stodolou, kde to smrdí vod prasat. 
A mladý, ty nemaj čas, stavěj baráky, 
dřou jako mezci, no co ti budu povídat, 
nestojí to tu za nic. Taky že jsem jim to 
na podniku řekla, že vod prvního jdu 
pryč. Jedna známá mi doporučila mo
torest u dálnice. Víš co to bude? Tam 
se sem tam zastaví i Italové. Italové 
dědku!" Zasnila se Jiřinka. „Ta známá 
říkala, že ty když to dělaj, tak koušou 
jak vzteklí psi. Bolest a milování, zkusils 
to někdy? No, že se ptám, viď..."

„Jiřinko, “ zašeptal Josef vyschlou hu
bou.

„Já vím dědku," mávla rukou, „ty seš 
rád, že se s tím ještě trefíš do žlábkul"

„Jiřinko, “ opakoval jak v tranzu dědek 
a sáhl Jiřince na koleno.

„No tak dědku," odstrčila mu ruku, 
„já přece potřebuju chlapa, rozumíš, 
chlapa, kterej mě roztrhne jak hada, 
kdy se mu zamane. Neblázni, nech to
ho, seš bílej jak křída. Jdu se voblík- 
nout! Dědku, ty teď koukáš jak ten Je
žíš s kříže. Seš hroznej. No tak se kouk
ni, a t z toho taky něco máš." Jiřinka se 
naklonila nad stolem a rozevřela si žu
pan na prsou. Dědkovi upadl číbuk na 
stůl a v koutku pusy se objevila svévol
ná slina.

*

Hanka dopsala poslední větu zada
ného úkolu a podívala se na hodinky. 
Za deset minut bude celá. Konec. Zív
la, spokojeně se protáhla na tvrdé lavi
ci. Už aby bylo odpoledne, pomyslela 
si. Pak j í  do myšlenek skočil Michal. 
Posledně byl strašně směšnej. Dovolila 
mu, aby j i  v jeteli za vesnicí líbal a šahal 
na prsa. Ale jen přes šaty. Nic moc ne
cítila, jen zrychlený Michalův dech, ten 
byl zajímavý, takový... ani teď vlastně 
nechápala, co j i  na tom zrychleném tro
chu trhavém dechu přitahovalo. Ale j i
nak... Michal sice nebyl ošklivý, ale ta
dy je tolik jinejch pěknejch kluků.

Vzpomněla si na mámu, vždycky to 
bylo stejné: Hanko, to je  strejda Tomáš

(Ludvík, Jan, Petr). Pak večeře, máminy 
pohledy na nového strejdu... běž spát, 
přijdu ti říct pohádku. Cekala v posteli 
s očima upřenýma do stropu, až přijde 
máma s pohádkou. Když dlouho nešla, 
kradla se po špičkách ke dveřím obý
váku... ty hlasy, měla strach, že mámě 
ubližují, pak čím dál slabší, už věděla, 
oč jde...

Učitelův hlas j i  vytrhl ze snění. Škubla 
sebou, ale vyvolaná byla kámoška z la
vice Jana. Té celá třída záviděla, jediná 
ze všech holek, která to měla za sebou. 
„Tak jsme šli na seník," vyprávěla Jana, 
„Ale to víš, byli to jen vojáci, nadržení 
a nic z nich není." Kluci jezdili za Janou 
až z okresního města, seděli vždycky 
v hospodě a čekali, až je jí máma vy
padne z domova na nějakej svůj me
jdan. Jana je hned zatáhla k sobě, a já 
jako kdybych nebyla. Kdyby tak Michal, 
ale on jen na ty prsa. Někdy to až bolí, 
asi to neumí. Pozorovala pokradmu Ja
nu; malá prsa, ani ne moc hezká. Proč 
ona a já ne? Záviděla a cítila, jak jí  ne
návidí. Mít tak kluka, jako je Michal, ale 
který by to už uměl. Aby j í  ho záviděla
i Jana. Hanka zavřela oči, aby už nevi
děla tu suverénní tvář, ty nic moc prsa, 
na které se jezdí až z okresního města. 
Konečně zvonek a konec hodiny, ko
nečně volno, sobota a Michal ze vsi.

„Ty Hanko," otočila se ke kámošce 
Jana, „večer dělám mejdlo, přijď taky. 
Bude to mejdlo jak bejk, budou kluci 
a tak. Přece můžeš ne? Naše drahé 
máti stejně nějak razej, tak co bys děla
la doma, né?"

*

Josef zamával radostně holí k hlav
ním dveřím hospody a odsunul jednu 
židli u stolu dědků. „Martine, kde se flá
káš," zavolal na příchozího, zřejmě ne
o moc mladšího parťáka. „Zdržela tě 
stará?"

„Jo, ale naposledy před patnácti roky 
na hřbitově. Tenkrát jsem přišel až 
v pět a dneska máš za deset minut ce
lou. "

„Tak se posaď, mám něco pro 
tebe!" Jiřinka přinesla dvě piva, mrkla 
na dědka a ten na ni. Když odešla od 
stolu, dědek spustil. „Ty Martine, vona 
mi ukázala kozy. A já ti byl v tý chvíli 
chlap, opravdovej chlap!"

„Neblbni, Josef!" Dědek se naklonil 
těsně k Martinovi.

„Vopravdový kozy a vopravdovej 
chlap, zažil js i to někdy poslední do
bou?"

„Ne, to né!"
„Martine, já  bych za to dal život, 

kdybych znovu moh, jednou jedinkrát 
a pak na máry, to by bylo fuk. Ještě 
jednou cejtit, ještě jednou tohle mít 
v pazourách a slyšet ten dech, tisk
nout mladý kozičky, chlupy v klíně, tu 
vláhu na jazyku. “ Napili se svorně piva



na zahnání té touhy. Pak řekl pomalu 
Martin:

„Víš, že už ani nevím, kdy jsem to na
posledy měl?"

„Já taky né! Je n s i pamatuju, že nej
lepší to bylo za války ve mlejně. Já ti za 
pytlík mouky vohejbal ve mlejnici ty nej
hezčí holky z okolí. A každá, teda skoro 
každá, šla. I Mánička Hucková, pama
tuješ na ni?"

„Jasně, nejhezčí holka široko daleko!"
„No vidíš, tak i ta. Měla starýho na 

vojně, utek do Anglie nebo co, a chtěla 
mouku pro děti. Tak ji  povidám, Mánič
ko, pojď, vezmu z pytlů. Sama - a to 
nekecám, sama si svlíkla sukni a lehla 
na pytle... Ale to i Berková, kamaráde, 
já bych mohl vyprávět, kdyby ty báby 
ještě nežily, bylo jich, že si je všechny 
ani nepamatuju. A jedna lepší než dru
há. A děvečky, ty už ani nepočítám. 
Snad všechny, co jich ve vokolí bylo, 
jsem měl. Některé ani nechtěly mouku. 
Nic. Prostě bylo málo chlapů. Užily si 
a šly. Dneska bych za to mohl platit 
zlatém, ale stejně žádná nepůde. Stáří 
je  svinstvo. Ale přísahám ti, že jsem byl 
chlap, hned jak jsem Jiřinku uviděl..."

*

Hanka objala Michala, levou ruku mu 
dala kolem krku tak, aby viděla na cifer
ník hodinek. Za deset minut bude celá. 
Za deset minut bude muset jít. Usmála 
se p ři myšlence, jak Michal bude ne
šťastný, ale to se nedá nic dělat. Je to 
levák. Stejně to zase nikam nedotáh, 
nanejvýš mu vlhnou y rozkroku kalhoty. 
Jana už to má za sebou, a já mimo lí
bání nezažila nic.

„Michale už musím jít!"
„Fakt?"
„Fakt!"
„To je  škoda, ale přijdeš zase, že jo?"
Škoda, škoda, jaká škoda, říkala si 

v duchu. Kluci od Jany neříkají škoda, 
ale dělají rovnou to, co mají. Trochu 
zrudla a podívala se do plného slunce. 
Kdyby to bylo jak v tom filmu, jak kvůli 
ní zabil pět chlapů a pak běžel rozkvet
lou loukou, s rukama napřaženýma 
před sebe, že si myslela, že dosáhnou 
do první řady, že ji  polaskaj, že j í  toho 
zbavěj...

„Ty Michale, máš mě rád?"
„ Miluju tě!"
„Já tebe taky, víš!" řekla honem, jen 

aby to už mohla skončit. Vyškubla se 
mu z náruče, rozběhla se přes louku 
a utíkala ve směru, který tolik sliboval.

*

Josef se nervózně podíval na hodin
ky. Do celé chybělo deset minut.

„Do prdele, a to ještě nemám ani kra
vatu, ani sako!" bručel sám k sobě 
a otevřel skříň. V tom jeho pohled 
sklouzl na mramorovou desku nočního 
stolku. Nebožka na fotce se tvářila vy
čítavě. Dědek se trochu lek, ale pak 
otočil rámeček tváří ke stěně a vyplázl 
jazyk. No co, jdu za kurvama! A za na
še společný úspory! Svinstvo říkáš, ale

mně je  to jedno, s tebou jsem si celý 
život hovno užil. Tys to neuměla ani po 
dvaceti letech! Už dávno jsem se měl 
na tebe vyprdnoutl

Vytáhl ze skříně nové sako, očichal ru
kávy, jestli naftalinový smrad není moc 
silný a jestli to kolínská stačí pokrýt. 
Spokojeně kývl hlavou a navlékl se do 
saka a pak se podíval do kalhot. Zázrak 
s Jiřinkou už dávno pominul, ale byla 
naděje -  někde tam musel být život. Ale 
teď honem, abych nezmeškal vlak.

*

Hanka si položila hodinky na nahé 
koleno a pravou rukou obratně zapnula 
řemínek. Za deset minut celá. Nejvyšší 
čas. Rukama přejela svou nahotu, kri
ticky zhodnotila svoje nedostatky jako 
moc silná stehna, na svůj věk velká'pr
sa, ale to se prý klukům líbí a tak je 
vzala na milost. Přešla pokoj a vlezla 
mámě do skříně: průhledné miniaturní 
kalhotky, které jí  přivezl nějaký ten stre
jda z Hamburku. Podvazky, silonky, 
průhledná podprsenka, která sice ba
revně neladila s kalhotkama, zřejmě ten 
strejda, co to mámě přivezl, nebyl 
v Hamburku, ale měl bony a dotáhl to 
z Tuzexu. Halenka z Itálie j í  byla na p r
sou trochu malá, ale tím víc vyniknou. 
Když si vezme ještě svetřík, nikdo 
z vesnice si ničeho nevšimne. Oblékání 
j i  vzrušovalo víc než Michalovy polibky. 
Zapnula televizi. Natočila j i  tak, aby 
sousedka od naproti myslela, že je  do
ma. A pak opatrně, aby si neroztrhla 
punčochy, přelezla na konci zahrady 
plot.

*

Dědkové Josef a Martin vpluli do pří
tmí vinárny. Martin, který se rozkoukal 
rychleji, vzal Josefa za rameno a táhl 
ho k malému stolku v rohu.

„Nepřišli jsme pozdě?" zeptal se Jo
sef, celý vyděšený.

„Neboj, holky choděj, teprve když se 
to rozjede!" U pingla si objednali láhev 
Tajemství a za chvilku vychutnávali ty 
zkvašené hrozny pajcované cukrem. Vi
nárna se pomalu začala plnit a ople- 
šatělý kapelník se marně pokoušel vy
provokovat lidi k tanci. Ale hosti jen 
žvýkají slané mandle z mističek a čučí 
do prázdna.

„Ty, Josef," chápe se iniciativy Mar
tin, „musíme ukázat prachy, nebo 
k nám nepřijdou!" A zavolá do sálu: 
„Dva francouzský koňaky! “ Vrchní si 
oba dědky změří, potěžká je a přinese 
žádané.

„Dva francouzáčky, pánové," říká ku
lantně a staví dvě skleničky na stůl.

„Martine, tak na ně! Myslíš, že oprav
du přijdou?"

„Jasně, tady se to točí. Jen počkej, 
jakmile ucejtěj prachy, budeme je vod- 
hánět jak mouchy a vybírat si jen ty nej
lepší. “

„Ty, Martine, já chci jen kozatou, ta
kovou jako je  Jiřinka, na tu mi to půjde. 
Dneska už mi to šlo!" Dodává výhrůžně, 
aby snad Martin nepochyboval.

„Tak nazdar!" Zvedli skleničky 
a štrnkli je  o sebe. Josefem projelo ne
bývalé teplo. Poklopec se mu nadmul. 
Ano, je  to dobré. Zahledí se do stropu 
a vyzývá někoho tam nahoře: Dej a ber! 
Dneska! Teď! A pak si vem klidně 
všechno, co chceš!

„Už jsou tady!" Řekl Martin a zabodl 
prst do cigaretového kouře. Dvě skvrny
- dvě naděje. Bílá a fialová se usmály. 
Pak se odlepily od pultu a zvolna se 
prohoupaly ke stolu obou dědků. „Máte 
tu volno?" zeptala se bílá a ani nečeka
la na odpověď.

*

Hanka vešla do místnosti, zamořené 
kouřem. „Ahoj," špitla zoufale nesmě
le. „Ahoj, Hanko!" vítala j i  hlučná a se
bejistá Jana. Pak se otočila do kou
řové clony. „Kluci, je  tu Hanka!" Z  mra
ku se ozval nadšený řev. Jakási ruka jí  
podala skleničku vína a už zapálenou 
Spartu. Víno j í  nechutnalo, ale nedala 
na sobě nic znát. Pozvolna se rozkou- 
kávala. Vedle ni na zemi seděla Koub
ková, co loni vyšla ze sedmičky a ve 
vesnici se o ní povídaly spousty věcí. 
Pak šest neznámejch kluků, zřejmě ti 
z města, co jezdí za Janou. A tři holky. 
Šest na šest, napadne j i  a napije se 
znovu trpkého vina. Kluci sedí jak zaře
zaní a podávají si šátek, který si tisk
nou k nosu. Ani jeden není tak pěkný 
jako Michal. Skoro j i  zamrzelo, že sem 
vůbec přišla. Ale zase jsou starší. Bu
dou to umět.

Začervenala se pod tíhou té myšlen
ky. V tom Jana začala běhat od jedno
ho kluka k druhému a něco jim  šeptala. 
Pak se významně usmála na Hanku 
a zhasla světlo, takže v místnosti mdle 
svítilo jedno utahané pod magičem.

„Rozjedem to, né!" vyhlásila. Malý 
plácek pod oknem se začal plnit.

*

Dědek Josef se podívá na vrchního. 
Ten konečně zareaguje očima a dědek 
poručí čtyři koňaky. „A Marbolla, “ do
dává. Bílo se fialově usměje, přitiskne 
se k Josefovi a nasládle mu pošeptá do 
ucha: „Dědouši, co takhle ještě nějaký 
slaný mandličky?" Josefem projede vl
na nenávisti. Zabít tu kurvul Ale mand
ličky objednal.

*  .

Hanka se plouží do rytmu hudby 
s Jirkou, či jak se ten dlouhán jmenuje, 
a cítí jak se j í  podlamují nohy. Nechává 
se vést a je  j í  dobře. Koberec pod no
hama je  jak trampolína. V tom se roz
lehne smích Jany a je jí ostrý hlas: „Ví
te, co mi řek? Že tu mám ze všech nej- 
větší kozyI" Hanka strne. Už to začíná, 
už je  to tady, ale takhle si to nepřed
stavovala.

„Dáme o tom hlasovat!" rozhodl ně
kdo a z kouře se vymotala Koubková, 
a už si tahá svetr přes hlavu, pak už jen 
podprsenka a radost mezi kluky, další 
a další. Hanka slyší svoje jméno, vstu
puje do kruhu, halenka jde dolů sama



a háčky podprsenky jakoby k tomu byly 
vyrobeny.

*

Dědek Josef cítil, jak se s ním podla
ha zhoupla. Roztáhl nohy jak námořník 
v bouři na lodi a zachytil se svého bila.

„Ještě jednou to samý, pane 
vrchní. “ Bílo se spokojeně usmálo a za
pálilo si.

„Josef, ty seš král!"
„To není všechno," prská j í  do ucha 

dědek, „to  ještě uvidíš, co Josef svede, 
kam se hrabou tady ti mladí 
kohouti." / \  nejistou rukou zajede bitu 
do rozkroku. Bohužel taky trochu 
uslintne, ale o tom neví. „Začíná naše 
hodinka písniček na přání!" vykřikuje 
plešatý kapelník.

*

„Za deset celá!" vykřikuje Jana. Tváří 
se, jako by zapomněla, kdo byl vyhlá
šen za nejhezčí holku.

„Hudba na přání, jedna destič
ka..." Z  reproduktoru se ozve vzdychání 
jak od mámy z ložnice, když přijede ně
jaký ten strejda. Jirka mačká Hančina 
vítězná prsa jako papírový pytlík. Jsem 
nejhezčí, šeptá si Hanka, nejhezčí ze 
všech. Všichni kluci to řekli, všichni! 
Dnes je  ten velkej den!

„Ale prsa a nohy nejsou přece všech
no, né?" provokuje Jana.

„Máme přece toho víc!" Znovu ten 
kruh, Hanka cítí, jak se jí po tí ruce 
a máminy průhledné kalhotky jí  přirůs
tají k tělu.

„Stydíš se?" vysmívá se Jana, zatočí 
se v kruhu, rukama si přejede po bo
cích, k nadšenému pískání kluků. Hanka 
váhá jen chvilku - ona že se stydí?! Ru
ce už rolují po stehnech úzkou gumičku 
s minimem látky. A zase ten křik, ještě 
silnější než před chvílí. Stačí zavřít oči 
a pokládat ten řev za vítěznou fanfáru, 
ale naléhavý hlas v reproduktoru přehlu
ší oslavu vítězství. Hanka cítí chtivé 
upocené ruce, vyklouzne jim a běží 
k Jirkovi. On je  přece jenom jiný, s ním 
ano, jedině s ním, když je dnes ten den.

*

Vrchní se znuděně pohupuje lokálem. 
U každého stolku se na chvíli zastaví, 
jen tak z hlavy spočítá dlouhý sloupec 
čísel, klepne si šrajtoflí o hranu ruky 
a jde dál.

„Tak děvčata," sebere konečně Josef 
odvahu, „někam bysme mohli vyrazit, 
né? Škoda takovýho pěknýho večera! Co 
říkáte?" Fíalovo a bílo se na chvíli spojilo 
v počátek duhy a pak společnými ústy 
promluvilo: „To víte, dědouškové, ale za
darmo ani kuře nehrabe. Čtyři stovky 
a můžeme jít. “ Martin se vyjeveně podí
val na Josefa, ale ten nevnímal. Před 
očima měl rudou mlhu a do rukou mu 
vjela síla s jediným terčem: skopat, zbít, 
zašlapat, ale taky hřejivý tlak y nohavici.

„Tady jsou." Slyší se ze strašné dál
ky. „Dobře, tak zaplafte, počkáme na 
vás venku. A hněte sebou, nejsme zvy
klé čekat!"

Rychle k vrchnímu - na námořnických 
nohou do šatny, po cestě se nenápad
ně podívat, jestli nás ta boule neopusti
la.

*

Nahá Hanka si vezme do ruky novou 
skleničku, hladinka sebou netrpělivě 
zmítá, rychle do hlavy a do těla. Zabít 
ten stud, když dnes je ten den. Vedle ní 
na kanapi leží úplně opilá Koubková, 
něco bručí a tiskne si břicho, černý klín 
vystupuje ze tmy. Tak takhle to přece 
nemůže vypadat!

„Pojď tancovat, “ bere Jirku kolem kr
ku. Jirka ji  hladí po zádech, lehce od
strkuje a prsa zase mění v papírové 
pytlíky. Je to neskutečně - nepříjemné. 
Musím, musím to překonat, nesmím se 
bát, domlouvá si Hanka a žhavá ruka 
jak tekoucí železo jí skapává s prsou na 
břicho a níž a níž... lehce vykřikne a dá 
nohy k sobě.

„Nevezmeme si ještě skleničku?" na
vrhne Jirkovi a na čele cítí studený pot.

*

Před hospodou je  příjemně chladno. 
Konečně vzduch. Dědkové dýchají jako 
ryby na suchu a hledají mezi posledními 
odcházejícími syé holky. Ale bílofíalovo 
nikde. Za rohem se ozve motor auta.

„To jsou oni!" křičí Josef a táhne 
Martina za sebou. „Děvčata," mává na 
ně. Nevšímají si ho.

„Vy kurvy, “ řve Josef na celé město. 
„Kurvy, kurvy!" Dvířka se skoro neslyš
ně otevírají, vystupuje rozložitá kožená 
bunda. Martin se ještě snaží utéct, ale 
je  pozdě. Několik rychlých ran. Josef 
cítí krev v hubě, jak za mlada při bálech 
v sousedních vsích. „Ty hajzle! “ Roz
máchne se, ale facka ho srazí na zem.

„Kurvy, kurvy!" Buší stařeckými pěst
mi do špinavé dlažby. Martin a nějaká 
jiná kožená bunda ho opatrně zvedají.

„Kurva, dědci, ste kreténi nebo co? 
Srát se do těhle buchet! Ty jsou pro j i 
ný frajery, než jste vy. Pro yás je  tak 
ještě tohle. Navalte kilo a je  to 
vaše. " Martin s očima vyvalenýma stra
chy tahá poslední stovku z kapsy. Vý
měnou dostane časopis, na jehož obál
ce je  ženská s obrovskými prsy.

„Fajn, a teď plavte, než si to ti borci 
rozmýšlej!"

*

Sklenka je  už dopitá a magič nehraje. 
Hanku už nic nenapadá, jak ještě jed 
nou oddálit neoddaíitelné. Nechává se 
položit na gauč, zavře křečovitě oči, 
snaží se nemyslet na nic. Takhle moct 
utéct z vlastního těla, nechat ho tu le
žet, ráno si ho vyzvednout a mít TO za 
sebou. A zase ruce, a zase-ty pytlíky, 
a zase břicho, a zase klín, stehna, je  
tam, projíždí okolo jako hladový pes. 
Rychlé dechy v okolí, jako kdyby TO 
dělala i sama místnost, stěny mezi se
bou. Cítí, jak si stahuje košili, pak kal
hoty, prosím tě dělej-dělej, šeptá mu 
do ucha. Bože, jak dlouho TO může tr
vat. Ještě trenýrky, ty chvíle jsou k ne
přežití. Zase ta ruka.

„Roztáhni nohy!"
„Né!" vykřikne a odstrčí to těžké tělo.
„Hanko, neblbni." Ruka ve vlasech ja 

ko by j i  chtěla skalpovat.
„Né!" Už nesnese ani tu ruku, ani to 

vzdychání kolem. To musí vypadat jinak, 
určitě, jinak to přece ani není možné!

„No tak, nebuď jak malá!"
„Tak j i  nech bejt, krávu nafoukanou, 

a t si s tou blánou třeba chcípne, slepi
ce pitomá. Pojď sem, Jirko, po jď  ke 
mně... “ končí Janin hlas.

Roztřesenýma rukama Hanka rve na 
sebe mámino nejlepší prádýlko, oka na 
punčochách j í  neslyšně jedou od ste
hen až ke kotníkům. Janina stehna vy
soko na posteli ve tvaru V, Jirkův holý 
zadek. Ne, už nikdy žádný chlap, ne
bude jako oni, nebude jako máma. Sl
zy vzteku j i  dusí. Vybíhá do noci, pře
běhne náves a sedá si na zídku hřbito
va. Kdybych tak mohla umřít a nikdy 
TO nemusela dělat!!!

*

Dědkové zkroušeně sedí ve vlaku. 
Martin si mne naraženou bradu, Josef 
se snaží dopočítat peněz.

„Ty kurvy nám daly, chybí mi nejmíň 
osm stovek. " Martin hledá svou prkeni- 
ci, ale místo ní najde studený křídový 
papír. Netrvá to dlouho a dědkové za
pomínají na všechno kolem nich, na 
vlak, na kurvy, na prachy, vrásky, špat
ný dech, prostatu a ranní kašel. Černé 
klíny se před nimi otvírají z barevných 
obrázků. A Martinovi se klepou ruce 
a Josef zas nekontroluje ukapávající sli
ny. Na další dvojstránce leží na stole 
mladá holka, přivázaná k nohám stolu, 
nad ní zralá čtyřicátnice jen ve vyso
kých botách, které končí u zlatavého 
klína. V ruce bič a za ní stojí připravený 
chlap, na něhož přivázaná holka vrhá 
toužebné pohledy. Fascinovanému 
Martinovi se ještě víc rozklepou ruce. 
Časopis padá na zem. Ale dědkové to 
nevnímají.

*

Hanka slyší kroky, které se přibližují 
ze směru od zastávky. Ví, že by se mě
la schovat. Ale nemůže. Představa 
vlastní smrti, hodné, vysvobozující 
smrti je  silnější než ona.

*

Dědkové si všimnou Hanky a jdou  
k ní. Znají j i od malička, stejně jako její 
mámu, o které se vypráví ve vesnici le- 
daco. Hanka se ještě víc rozbrečí. Če
kala krásnou romantickou smrt, a místo 
ní dva staří uslintaní dědci. „Bože můj, 
proč?" šeptá k nebi a zatíná si nalako
vané nehty do dlaně.

„Nebreč," říká j í  Josef vemlouvavým 
hlasem a snaží se zastavit kymácení 
moře. „Jeden tě nechá, druhýho si na
jdeš. Seš hezká mladá holka, no tak..."

„Podívej se, jak je  votrhaná!" upozor
ňuje Martin.

„Ježíš, von tě někdo... to... no znásil
nil?" Hanka vztekle klepe hlavou, až sl
zy lítají dědkům do tváře.



„Pojď, tady nemůžeš zůstat," zved
nou j í  a podepřou. Hodiny na věži uka
zují za deset celou.

*

Dědek Josef dovedl svoje nenadálé 
hosty do sklípku. Jediná místnost v do
mě, kterou udržuje od smrti manželky 
v pořádku. Sklep je  vykopaný hluboko 
ve skále za domem a udržuje si celý rok 
stejnou teplotu. Slivovice a víno zde 
získávají výbornou chuf. Josef rozleje tři 
sklenky a hned tu svoji vypije. Hanka 
chvíli sedí a pak se napije taky. Slivovi
ce j í  chutná a příjemně rozpaluje tělo.

*

Sklípek naplnila laskavá vůně kořalky. 
Hanka před chvílí dovyprávěla těžkým 
jazykem svou příhodu. „Měla bych 
jít, " říká do ticha, ale nikdo j í  neodpoví, 
jen Josef znovu naleje. Oba dědci tupě 
zírají na lem roztržené sukně, ze které
ho kouká kousíček podvazku. Kousíček 
právě tak velký, aby mohl podráždit. 
Hanka se napila, nadýchla a sdělila do 
ticha: „Řekli, že mám nejhezčí 
prsa!" A sundala si halenku i s podpr
senkou. „Nejhezčíprsa ze všech!" Vypí
ná je, představuje je  taky s profilu a pa
dá na zem. Čtyři vrásčité ruce j i  zvedají 
a bloudí po jejím těle stále rychleji. 
Hanka má zavřené oči, cítí ty ruce - tě
lo, prsa, klín. Dneska je  ten den. Ko
nečně mužskej, konečně chlap. A pak 
už nic.

*

Probrala se s pocitem, že j í  tlačí něco 
do břicha. S námahou otevřela oči. Zdá 
se jí, že leží na stole, nahá. Zkusí po
hnout rukama. Nejde to, chce křičet, 
ale spálené hrdlo nevydá ani hlásku. 
Vedle ní se pomalu svléká nějakej dě
dek. Josef cítí, jak s každým kouskem 
oděvu odchází i ta síla, kterou od rána 
tušil. Ještě jednou a pak umřít. Napo
sled! Podívá se na Martina, který hladí 
oblý dívčin zadek, ale sám je  taky k ni
čemu. V tom oběma skoro zároveň 
bleskný hlavou stejný nápad. Josef 
skočí do kouta pro hůl. První rána je  
skoro něžná. Hanku nic nebolí, zírá 
před sebe. Ale Josef na sobě cítí, že to 
zabírá. Ještě a ještě jednou. Řev Hanky 
tomu účinně pomáhá. A ještě a ještě 
jednou. Hanka se náhle prohne jak luk 
a zmlkne. Dědek odhazuje hůl a vrhá se 
k ní. Už je  zase chlap. Chlap, žádný dě
dek. Rukou si otevírá cestu, ano chlap, 
chlap, ta poslední rána, to prohnutí, to 
bylo ono. Ta poslední rána, která zlomi
la Hance páteř nad ledvinami. Dědek 
vráží do pomalu stydnoucího těla a ma
lá, nepotřebná, zbytečná blanka pras
ká.

*

Hodiny na kostelní věži odbily za de
set celou.

Z  KNIHY BOHA SVĚCENÍ, 
KTERÁ VYCHÁZÍ 
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B arbara
J. FORMÁNEK, Paříž

Barbara byla mulatka a stála přede  
m nou ve vagonu metra. To jsem však 
ještě netušil, že se jm enuje Barbara. 
Měla černé džíny, černou kaženou b un
du a havraní vlasy. Přes ram eno kytaru, 
v druhé ruce tašku!

Je l jsem  ze školy, Bylo už skoro jed e
náct večer a já  se nacházel ve stavu du
ševní prázdnoty a apatie. V novinách 
jsem si přečetl článek o Katyni. O prv
ním oficiálním program u polské televi
ze na toto téma včera večer. Varšava 
byla v tom vysílacím čase údajně zcela 
vylidněna. Francouzský zpravodaj do
konce tvrdil, že nejezdily ani taxíky. 
Město a celá zem ě s úžasem sledovali 
otřesná fakta překrytá čtyřicetiletím 
bratrských vztahů s bratrem největším.

Metro zastavilo. Barbara vystoupila 
Z vagonu a já  ji následoval. Diva! jsem  
se na její zadek a lhostejně pozoroval 
dlouhé, vlnící se vlasy. V okamžiku, 
kdy j í  praskl popruh od futrálu jsem  
stál těsně za n í a vidě! to. Padající kyta
ru jsem  stačil zachytit.

„D íky," podívala se na m ě se zdě
šením v očích, „kdyby se m ně ještě toh- 
leto rozbilo, ztratila bych 
všechno. “ Snědý hezký obličej a vyzná
ní černé barvě završoval tmavý rolák.

„Našla bys zase mě, “ prohodil jsem  
spíš ze zvyku a podal jí  kytaru. A by se 
na m ě mohla podívat, musela si odhr
nout vlasy z četa. Měla hezké, ale neteč
ně sm utné oči.

„M ůžu ti s tím pom oct?"
„Kytaru si nosím sama!"
„ To znám, o tom jsem četl, a co ta 

taška?"
„Jestli chceš a máš čas - budeš hod- 

nej. “
„ Hm. “
Chvilku jsm e šli mlčky vedle sebe. 

Věděl jsem, že si m ě prohlíží.
„ Ty někde hraješ?"
„Jo, tady. “ Rozmáchla se po okolí. 

Aha, další z těch desítek kyfaristů toula
jících se bludištěm pařížského metra 
a vagonů.

„K de tady?" řekla spíš sama pro se
be.

Byli jsm e na stanici Montparnasse. 
Montparnasse je asi padesátipatrový 
pařížský mrakodrap vévodící čtvrti stej
ného názvu. V  jeho základech je vlako
vé nádraží, odkud vyrážejí superexpre- 
sy T G V  na západ Francie. Ještě hlouba
jí je  jedna z největších křižovatek met
ra. Tuším, že se tu kříží pět linek. 
O brovské bludiště podchodů, chodeb  
a schodů. Tím jsm e teď procházeli. Do 
každé z těch chodeb vyslala Barbara 
nějaký zvuk a pak čekala, jak to bude 
znít. Zavrtěla hlavou a šli jsme dál. B o 
že, kolik lidí ještě nespí, napadlo m ě  
automaticky nad stále čilým provozem.

„ To je fu k , kde to rozbalíš, ne?"
„Není, já se potřebuju slyšet. To chce 

dobrou akustiku. “

„Aha. “
„ Hraješ na něco?"
„Ne. Mezi dvanáctým a třináctým ro

kem na h o u s le t e ď  už mám šestnáct let 
prázdniny. “ Čekal jsem, že se usměje, 
nic.

„Flm, a co děláš?" řekla bez zájmu.
„Zabíjím čas, ještě teď mám ruce od  

krve. “ Jestliže nezabere ani tohle - 
vzdávám to.

Zastavila se a začala smát. Ledy se 
prolomily. Dívali jsm e se na sebe. To se 
m ně na životě ještě pořád líbí. Před pěti 
minutama jsm e o sobě neměli ani tušení 
a teď se známe.

K onečně se j í  jedna chodba zam lou
vala.

„Tady to zkusím," mluvila opět spíš 
sama k sobě.

„N o jo, ale pěkn ě to tu protahuje, ta 
vedle byla teplejší. “

„ Už jsem ti to vysvětlila, tak co pořád  
máš!"

Mám mám, holka zlatá, hlavu plnou  
otazníků, ale to ti nikdy neřeknu. Proč  
taky.

Rozbalila kytaru a začala ji ladit. Já  
jsem si zapaloval, koukal na ni a p ře
šlapoval v tom studeném vykachlíčko- 
vaném podchodu. Spousta lidí znalá 
pařížského metra si nás vůbec nevším a
la a spěchala za svými pomíjivými cíly 
dál. Někteří se však zastavili, chvilku se 
dívali, a když se nic nedělo, odešli také.

„ Moc dlouho ladíš, takhle tu nikdo  
nebude," prohodil jsem do chvilkové  
pauzy.

„ A ťsi trhnou nohou, já to musím sly
šet. Jestli se ti to nelíbí, m ůžeš taky 
jít, “ šlehla sm ěrem  ke mně.

„Prom iň," řekl jsem a začal o tom 
přemýšlet. Mlčela a soustředila se zno
vu na ladění. Když už to trvalo pravdu  
m oc dlouho a já  měl sto chutí zvednout



kotvy, vstala, odhodila neposlušné vla
sy do zadu a spustila.

V tom okam žiku jsem  oněm ěl a ne
schopen slova užasle sledoval to záhad
n é  ženské stvoření. Bože ten hlas! N ád
herný bolavý jiskřící hlas. Protknutý 
chvilkovou radostí,, záchvěvem objeve
ného štěstí, úžasu nad životem. Jasný  
hřejivý smutný, plný p o k o rn é nicoty, 
která se vzápětí po no ří do melancholie 
věčnosti světelných let. M elancholie za
p o m nění a marnosti. Marnosti všeho 
a všech p řed  jedinečností smrti. M ar
nosti, kterou ona svým zpěvem  dokáza
la tak stoprocentně odhalit.

Banální m elodie, kterou se na kytaře 
doprovázela, nem ohla nic a nikoho  
zpochybnit, že se tu děje cosi výjimeč
ného. Výjim ečného také v tom, že to co 
si myslí okolí, Barbaru očividně nezají
malo. Doslova se opíjela svým hlasem  
a fantaskní ozvěnou kachlíkové chod
by, kterou se vzdalovala a opět vracela, 
stoupala do výšek a padala k hlubinám. 
Se zřetelnou dikcí, klokotajícím fra n 
couzským  er, souvisle a jednoduše, m u
sela v tom okam žiku zasáhnout všech
na srdce. Zasáhnout krásou, která se 
z průzračných vod jednoduchého folku  
rodila. Krásou tohoto okamžiku. Toho  
věčně pom íjivého teď.

Během  několika chvil už nás tam by
la spousta. Spousta nočních tuláků p o d 
zem ním  pařížským  labyrintem. Unave
ných, rozjařených, spěchajících, pofla
kujících se. L id é  jed n é noci jed n é m e
tropole. Všichni stáli a přihlouple p o 
slouchali. Málo kdo si asi uvědomil, co 
se děje, ale podvědom ě to tušila většina.
V  Paříži se v metru a na ulicích vysky
tují takových zpěváků desítky. Sleduje 
jich pět, šest lidí, kteří se neustále mění, 
ale základní počet zůstává přibližně  
stejný.

Byla podzim ní noc. Metrem to nepří
jem ně protahovalo, ale tady už se shro
máždilo určitě víc než padesát poslu
chačů. Přibývali další a sotva kdo ode
šel. Barbaře to bylo naprosto fuk. Kaž
dý její kolega-písničkář i v tom největ- 
ším sólu, sleduje stále koutkem oka p ři
bývající peníze ve futrálu, či klobouku.
I tohle jí bylo jedno. Nevšímala si niko
ho a ničeho. Opájela se a topila ve svém  
zpěvu, ve zvucích, které se odrážely  
s podivuhodnou dokonalostí od stěn 
chodby, proplétaly se s ozvěnou a m ize
ly v hlubinách času i fyzikálního zanik
nutí, vytlačeny novými a novými p ro u 
dy písně, které ta dívka oživovala do 
současnosti. Ona sama byla kdesi úplně  
jinde. Na úplně jiném  světě a nebo ten 
jiný svět přecházel přes její podobu  
k nám.

Skončila, poděkovala za peníze, sba
lila kytaru, zaklapla fugrál a naprosto 
apaticky zmizela m ezi stále užaslými 
lidmi. Následoval výbuch potlesku, pís
kání a hulákání jako na pravém  kon
certu. Prodral jsem  se za ní. LAdí, kteří 
se začali rozcházet, byla už m inimálně 
stovka.

„ Tak tohle teda né, to nejde, “ udýcha
ně jsem  ji dohonil u jezdících schodů.

„A , ty seš ještě tady?"
„ To víš, že jo, vždyť ty máš hlas třetí

ho tisíciletí, to se nedá odejít - ani 
umřít, “ dodal jsem.

„ Ty rád kecáš, že jo?"  usmála se.
„Nevím, řeklas to sama, ale takhle se 

p řece  nem ůžem e rozejít. “
Zastavila se a měřila si m ě od hlavy 

až k patě.
„A  jak se chceš rozejít? “ zeptala se 

vyčkávavě a se špatně zastřenou žen
skou koketérií, která m ě teď a u ní b o 
lestně srazila do reálu.

„Já  nevím. “
Rozrušení opadlo. Oba jsm e se p o z o 

rovali, každý s úplně jinými m yšlenka
mi.

„ Víš, ani se pořádně neznám e, ale 
říkal jsem  si," začal jsem mluvit, abych 
spíš přesvědčil sám sebe, „že takový vý
kon, a m ě to zajímá, že by jsm e někde  
dali flašku, víš, že to někdo tak umí, to 
je  úžasný, a nebo třeba kafe a nebo n e
vím co a... koktám tu blbosti, já to chci 
prostě věděl. Jak to děláš? Jak to, že to 
umíš? Jak to, že seš přitom tak hrozně  
jiná než teď a taky..." vyrazil jsem z p o 
sledního dechu a mávl rukou někam do 
neurčitá.

Chvilku se na m ě opět zkoum avě dí
vala a pak se znovu usmála.

„ Tak si dáme někde kafe, jo?"
„Príma a ukaž, vezmu ti zase tu taš

ku. “
Vyjeli jsm e nahoru do lidského světa, 

tmavého a plného podzim ního deště. 
Na Paříži je  nesm írně příjem né, že
i v tomto čase a době je  stále někde p o 
blíž otevřeno. Za pět minut jsm e seděli 
u kávy.

„ Ty nem áš prachy, že j o ? “ začal jsem  
dost blbě asi po  půlm inutovém  m lčenli
vém pozorování.

„P roč?" zeptala se a vůbec se nesna
žila zakrýt únavu.

„Prom iň, já  jsem  vůl."
„A le né, jenom  se ptej, když tě to za

jímá. Ty nejseš Francouz, co?"
„H m ."
Mlčela. Každý jiný se na tomto místě 

automaticky zeptá, kdo tedy jsem.
„ Víš, já  jsem myslel, že když tak hra

ješ po  metru, jako ta spousta jiných, 
kteří očividně ty prachy nemají, když si 
se tak lekla, že by se ti ta kytara rozbila, 
že je  to opravdu jediný zdroj tvé obži
vy. “

„M ohla bych se živit jinak a za po- 
řádnej balík. “

„Jasně, taky m ě to napadlo, jak jsem  
si tě prve prohlížel. “

„N eříkej," řekla ironicky a zasmála 
se.

„Jsem  jenom  norm ální chlap, tak 
co!"

Automaticky ožila. Ta koketnost je 
další dar nebes, pomyslil jsem si. Dívali 
jsm e se přím o na sebe. V tom okamžiku 
stačilo asi málo.

„ Takže nejsi na tom hraní závislá?"
Rozšířily se j í  oči, vzdychla si, protá

hla koutky úst, neznatelně zavrtěla hla
vou, zapálila si cigaretu a s nepopsatel
ně znuděným  výrazem m ně odpověděla

- ne - a vyfoukla oblak dýmu přím o do 
m é tváře. V jejích očích jsem zestárl
o sto let.

„D ělám  v Superm archi - pokladní, 
takže prachy mám, hošane. “

„ P roč nestuduješ konzervatoř?"  
„P roč?"
„Pane bože, ty máš tak fantastický 

hlas a umíš toho tolik, že bys mohla 
m ožná z fleku  zpívat v O peře."

„Já si zpívám odmalička sama pro se
be. Kdy chci, jak chci a co chci. Tu ky
taru jsem  dostala od táty, když ještě žil, 
a tak je  to pro  m ě památka. “

„Fakticky tě nikdo nikdy zpívat ne
učil?"

„ Táta, pár písniček, on hrál na piáno, 
brzy umřel. “

„A proč nehraješ s nějakou kapelou, 
p ro č  se nesnažíš někde začít, prodrat se 
někam  nahoru?"

„Protože m ě to nebaví. Já  se musím  
slyšet. Žádná kapela ani orchestr m ě 
zpívat, jak jsem zvyklá, nikdy nenechá. 
Když se neslyším a cpou se m ně do to
ho jiný nástroje a hlavy, jdu domů. “ 

„D om a zpíváš?"
„Skoro furt. “
„A to metro?"
„Jednou za tejden, za čtrnáct dní. To 

cejtím, že si to musím vyzpívat, jak to 
doma kvůli sousedům a blbý akustice 
nejde. “

„ B ože, Barbaro, být já pracháč a mít 
styky v branži, budeš za půl roku hvěz
da. A nebudeš vědět co s penězm a. “ 

Usmála se a já objednal čaj.
„ Ty žiješ sama?"
„ Teď  už jo. “
„ K d e?"  Znovu se naše pohledy setka

ly-
„P ro č tě to zajímá? U m ě spát dneska 

nebudeš," odpověděla opět tak typicky 
Žensky. Být u toho starý pan Freud, vy
skočil by a zvolal H euréka!

Všechno to do sebe pořád zapadá, 
pom yslel jsem si a podívat se mlčky na 
ni. M oje m lčení si očividně vyložila ji
nak.

„ Viděla jsi Am adea?"
V tom okamžiku se už nedalo nic za

chránit. Definitivně jsem prohrál na ce 
lé čáře. D obře mi tak.

„P ro č?"  zívla.
„ Tam to přesně je. Génius contra píle 

a houževnatost. “
„Božský člověk a obyčejný 

reál. “ „ Božská hudba a upachtěná vy- 
trénovanost." „Mozart - neustále mimo 
a všem vzdálen. Svým způsobem  živo
ta, hýřením, tvořením. Svou hudbou, 
kdy i ti největší škarohlídi a nepřátelé 
zmlknou. “ Zajdi si na to. “

„H m , kde se to hraje?" odpověděla  
znuděně, bez absolutního zájmu.

„ V kině, “ řekl jsem podrážděně, p ro 
tože nevím proč, ale to, že na to určitě 
nepůjde m ě naštvalo.

„Hele, já už budu muset..." skočil 
jsem j í  do řeči.

„Zajdi si fakt na to, ono to bylo ve 
skutečnosti trochu jinak, ale ten film ti 
m ožná něco ukáže, řekne. “

„Kolik je  hodin?"



„ Půl třetí, teď už ti nic nejede. “
„Nevadí, m ám tady kousek kam arád

ku. Půjdu k ní. “
„D áš m ně svoje telefonní číslo?"
Napsala ho na krabičku cigaret.
„Hráváš tady často?"
„Jak kdy."
Vstala. Já  jsem zůstal sedit. Vzala si 

kytaru a tašku, pročísla vlasy a napo
sled se na m ě podívala. Ještě se dala 
spousta věcí zachránit. Ještě se m ohlo 
něco udělat. Ještě se mohlo klasicky ob- 
kecávat a kdo ví, m ožná? Ryl jsem na 
ni naštvaný, šíleně naštvaný. Kvůli ní, 
kvůli sobě, kvůli všem. Proč lidé s ab
solutním talentem m ají málokdy zájem 
ten talent absolutně uplatnit?

„ Čau. “
„Ahoj. “
Odešla. D okouřil jsem cigaretu, za

platil a odešel také. Každý jinam a za 
něčím jiným. Ona snad ke kamarádce,

Pomaly už štyridsaťštyri rokov bolo 
české nakladatelstvo Albratros v Prahe 
garantom vydávania skutočne dobrých 
dětských knih. Nielen českých, ale i 20 
světa, přeložených, s prekrásnými ilus- 
tráciami najvýraznejších výtvarných 
umelcov Československa.

Už dávno nie sme monopol, len 
v Českej repubiike existuje okolo 1600 
nakladateíov, a veía z nich má vo svo- 
jom edičnom pláne i vydávanie dětských 
knih. Máme verků konkurenciu. To je 
v poriadku. Mali by sme obstát. Takto 
najaktuálnejší dnešok glosuje tlačová 
hovorkyňa nakladatelstva Jana Klokoč- 
níková.

Vždy sme bojovali proti komercii, proti 
gýču. Tiež by sme chceli zarobit veía 
peňazí, ale my to takto naozaj nevieme -

Vyzerá to akoby sa u nás s knihami 
roztrhlo vrece - ale na druhej straně náš 
knižný trh hladuje -

Máme dva zásadné problémy. Je ve
liká inflácia knih, ktorým ja hovořím „sta
rodávné". Začínajúci nakladatel vezme 
knihu z tridsiatych rokov a tak, ako je, 
vrátane pravopisu ju  vydá. A pretože si 
staré mami spomlnajú, ako ich mali radi, 
tie knižky sa veími, veími dobré predá- 
vajú. Často ale nemajú patričnú ani jazy- 
kovú, ba ani estetická úroveň. Verím, že 
sme kultúrný národ a až sa najeme toho 
zakázaného ovocia, čitatel' sa opat vráti 
k dobrej a kvalitnej knihe.

Druhá vec je  velký příliv importova
ných knih. To sa deje predovšetkým 
vdaka čipernosti a vybavenosti sloven
ských tlačiarní, róznych akciových spo- 
ločností predovšetkým s firmou, ktorá 
produkuje po celej Európe Disneyove 
knihy...

Citlivý čitater, rodič, má z čoho vybe- 
rať, má dobré šance vybrať nielen kniž- 
ku, ále i správný smer pre svoje diefa...

Len my sme vydávali knihy asi pre dva 
a pol milióna čitateíov. Náklad 10 mili- 
ónov výtlačkov i počet 220 titulov tomu 
zodpovedal. Teraz sa musíme dělit so

ale spíš k sobě domů. Já  na nejbližší za
stávku nočních autobusů. Venku stále 
pršelo. Přešlapával jsem v tom dešti 
a čekal kdy něco přijede.

Za tři dny jsem šel tou samou chod
bou, kde už si asi vždycky vzpom enu  
na Barbaru. Vyhledal jsem  první tele
fo n n í kabinu a vytočil je jí číslo. Sam o
zřejm ě - neexistovalo.

Co vlastně je a co vlastně n ení na 
tomto světě? Co platí a co je  iluze? Co 
se nám zdá a co se skutečně stalo? Jsou  
jiné světy než ten náš. Jsou jin é  časy '
i prostory. M usí být. Jinak by nebyli li
d é  jako Barbara. Jinak by přes ně  
k nám nepromlouvaly. Přes ty tak oby
čejné norm ální jedince, kteří se za urči
tých podm ínek a vlivů vymknou sami 
sobě, době v níž žijí, i nám všem.

A nebo, nebo je  to zase úplně jinak?
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všetkými nakladateími. Prispósobili sme 
sa a vydáváme len 80 titulov v daleko 
menšom náklade. Snažíme sa ale, aby 
naše knihy boli skutočne krásné.

Želáním nejedného čitateía sú nové 
a nové knihy z Albatrosu. Aké je ale že- 
lanie samotného Albatrosu?

Chceme držat a udržat určitú látku 
kvality, než sa ta komercia a gýč převalí. 
Nebráníme sa tomu. Člověk vyrástol na 
všeličom. Má to tak byt. Přebrat si to. 
Ponuka má byt. Ale nemá sa zostat len 
u jedného, má sa dat šanca čitatefom, 
aby poznali i niečo iné.

A tak keď se budete túlať Prahou, ne- 
zabudnite sa pozrieť - na chvffočku sa 
nádherne stratiť - i do reprezentačnej 
predajni Albatrosu. Ajhía, šanca nielen 
pre čitateíov, ale i turistovi

Vskutku nádherné dětské knižky, le
porela, vystřihovánky, omafovánky či 
rózne skladačky, pohlednice a mapy, 
pragensie a sprievodcovia, plagáty 
a platné a kazety či CD i vás určité po- 
hladia, potešia. Vletia do oka, chytia za 
srdiečko. Poznáte takto viac Prahu, 
Československo alebo i seba.

Hudba nepozná jazykových hraníc. 
Ale ani kniha pre najmenších. Ty o niečo 
vačši si ju tu móžu nájsť v angíickom, 
nemeckom, francúzskom či inom pře
klade.

Na Perštýně číslo 1, na rohu Národní 
třídy, oproti obchodnému domu Máj, na 
stanici metra Národní. S turistickou se
zónou tu začne i sezóna divadelnohu- 
dobných produkcií - v divadielku v sute
réne tejto predajne.

Komorné výstavy spolu s knižkami 
a hudbou vám ponúka druhá reprezen
tačně predajňa, starodávny dvojdomček 
s gotickými základmi, silné Specializova
ný právě na turistickú klientelu, na Ha- 
velskom trhu. Stačí sa tam zastaviť, 
stratiť a nájsť, v polovici cesty od Vác
lavského námestia ku Staroměstskému 
námestiu.

(asv)

Zo sna legenda?
V centre Bretagne, v lese 

Quénécan, neďaleko města Pontivy, 
v divokej a krásnej prírode snácf i vy 
dobré zablúdite... v GROTTE MAGI- 
QUE.

Přivita vás český maliar, sochár, ke
ramik JÁN ZAHRADNÍK. Přivita vás 
francúzsky maliar - vizionér REQN.

REON Z ARGONDIE.
Čudák. Rojko. Dobrodruh. Bohém.
(Na snímke v střede)

Narodil sa v Prahe, kde sa pokúšal
i žiť. Na jeseň v šesdesiatomósmom 
však odchádza do Talianska odtiaí do 
Švajčiarska až sa nakoniec usadí v už 
od detstva vysnívanom Francúzsku.

Mal dobrých vyše páťdesiat výstav, 
ale vraj vždy trpěl, čo ako to boli bá
ječné a slavné galérie. Musel sa totiž 
prispósobiť vždy danným podmien- 
kam, atmosféram - až si konečne 
urobi to svoje prostredie - náš tip na 
výstavu či výlet - už spomínanú MA
GICKO JASKYŇU.

Táto umělá jaskyňa je dvojposcho- 
dová s rozlohou asi 150 m2, je to la
byrint s klenbami, každý obraz - to 
okno do světa, namaíovaný rene- 
sančnou technikou z 15. storočia - je 
zvlášť nasvietený. Akoby pokus i o di- 
vadelnú scénu.

Z dětského snívania a čhlapčenské- 
ho rojčenia sa mu vo veku naozajst- 
něho chlapa splnil sen. A začala le
genda.

Medzi tým svetom rozprávok a sve- 
tom - ta ozvěna, to echo - tam boli tie 
moje sny. A tieto vizie zostali alebo sa 
nějakým smerom vyvinuli, lebo to čo 
maíujem, nie sú ilustrácie k rozpráv
kám, z toho sa vyvinula vízia o krajině, 
ktorú som pomenoval ARGONDIA. To 
je moja legenda. Táto krajina vznikla 
po mojom odchode na Západ, ako 
druhý exil, že v exile som si ešte naši- 
el druhý exil, toto svoje kráíovstvo.

POĎME TROCHU SNÍVAŤ...

To snenie je veími důležité, pre du
ševnu rovnováhu, hlavně pre citlivých 
fudí, keby člověk přestal snívat, pře
stal by žit. Sen bol vždy hnacia sila.

V tomto pretechnizovanom svete, 
ked sa člověk stává otrokom vlast- 
ného pokroku, a keď sa rúti auto 
stovkou a jeho duša ide za ním pešo, 
je posláním kumštára, aby připomínal 
fuďom nezabúdatsnívat...

Poďte sa stratiť a nájsť! 
- Do Albratrosu!



Marta
ANNA VACKOVÁ, Bratislava

My sme boli zvyknutí vyrastať v totali
tě, ale ta totalita okolo nás toho roku 
1968 pofavila a mali sme určitú slobodu 
vo výbere repertoáru. A odrazu som vi
děla, že se zastavila skúška a dramaturg 
sa ma pýtal čo pod tým textom myslím... 
Vedela som, že to nebude fahké. Už 
som len čakala, kedy to príde. O formě 
som nepremýšíala, ale vedela som, že sa 
s nimi nějakým spósobom stretnem.

*
Politicky vzdělaná nlé som, mám len 

skúsenosti, zážitky na vlastnej koži. Vi- 
em, čo je pre fudí dobré a čo zlé. Podta 
toho som sa vždy v živote riadila. Vedela 
som, že sa móžem v nějakých občian- 
skych záiežitostiach angažovat, i keď sa 
to okolo roku 1977 zdálo byt nebezpeč
né. Nakoniec sa ukázalo, že to malo svoj 
význam.

*
A či som priateíkou prvých mužov ale- 

bo iných významných mužov v tejto re- 
publike? Je prinodzene dobré, že po
znám i tíchto Fudí. Ale s panom preziden- 
tom sa teraz vidím například cfaleko me- 
nej než predtým. Naopak sa mi zdá, že 
táto nová doba nás rozprášila. Ale mys
lím si, že Václav raz přestane robiť toho 
prezidenta a že bude normálný spisova

tel1 a dramatika a že sa obnovia naše 
styky.

*
Neviem ako dlho budem slavná, ale 

som vefmi rada, že som obdobie Katkin- 
ho raného detstva mohla přežit s ňou. 
Nepřežili sme to sice v žiadnom přepy
chu ani vyslovenom blahobyte. Musela 
som dost počítat, pretože som bola že
na v domácnosti. Zo začiatku som bola 
dokonca živená svojou mamičkou, preto
že keď som sa rozvádzala Katke boli dva 
roky. Vedela som, že keď bude mat tri, 
že budem musiet íst na plný úvázok do 
práce a Katku 9 hodin nechávat v mater- 
skej školke.

Nemám pocit, že by som sa příliš pre- 
vinila na jej duši. Ten základ je už v jej 13 
rokoch vidiet, a napriek mojej vefkej za
městnanosti móžem povedat, že keby sa 
to všetko takto vyvfjalo i naďalej, bola by 
som preštastná.

*

Vedela som, že moje mlčanie má svoj 
dóvod, že íudia si moje meno pamatajú,
i kecf ma nepoznávali na ulici. Mlčanie 
malo význam príslovia, že múzy mlčia, 
kecf znejú zbraně. Zotrvávala som v ml- 
čaní. Odolávala som všetkým pokusom. 
Tie nakoniec slábli. Nechcela som dať

svoju kožu lacno. Nechcela som, aby sa 
niečo podobného stalo nejakej inej mla- 
dej dievčine, speváčke alebo herečke, 
aby sa režim oháňal svojím fudomilstvom 
a potom hovořili: My sme ju v podstatě 
vytiahli. Nie je to hodné storočia, zapadá 
to tak do stredoveku. Ako keby som si to 
vymyslela sama, ten zákrok. K tomu sa 
nenechám v žiadnom případe dotlačiť.

*
Pri prvých predstaveniac.h som si ne- 

bola celkom istá, či mi 1'udia tlieskajú ako 
speváčke alebo za to, že ma vidia živú 
a zdravú. To bola pre mňa vefká nezná
ma a sama som dlho nevedela, či sa ne
mám vrátit spát do kancelárie. Nevedela 
som sa zorientovat v tých vlnách na- 
-dšenia mójho bezvýhradného prijatia 
a návratu.

Dnes už viem, ověřila som si to i na 
zahraničných javiskách, že ma 1'udia berú 
predovšetkým ako speváčku. To ma 
uktudnilo. Snáď som to chytila za správ
ný koniec.

Člověk by bol ale necítiaci ku všetké- 
mu, keby necítil, že tých dvadsat rokov 
je predsa len dlhá doba, čo som ne- 
pósobila v tejto sféře, a je  to poznat.

*
Ako žijem? Skór v takom neustálom 

prikrčení. Vždy mi bývala podozrelá do
ba, keď všetko tak nápadné vychádzalo. 
Vždy som si hovořila, tak tu niekde visí 
nějaká tragédia, ktorá na mňa dopadne, 
ked to budem najmenej potřebovat 
a čakať. Zatial sa to vždy tak stalo, p/e- 
to si každý deň hovořím, pane bože ěfa- 
kujem ti za to, že ten deň prebehol len 
s takými malými malérmi nebodaj bez 
maléru. Prosím, nech sa zajtra nestane 
nijaká tragédia, ktorá by ma zadupala 
do zeme. Nech mám Káťu, nech mám 
mamičku a brata!

NOVÁ VJMÁRMA 
MA

KRÁLOVSKÉ CESTĚ 
V PRÁM

A nejen vinárna, 
také restaurace, denní bar 

a kavárna 
zahájila provoz již letos v 

březnu 
v domě 

U KAMENNÉHO STOLU

18. Praha 1

Příjem né prostředí 
pod křížovými klenbami 

z dob Karla IV. 
m ů žete  využít pro 

obchodní schůzky, 
snídaně, bankety, 

recepce i rodinné oslavy 
Otevřeno denně 

od 8 .0 0 -0 4 .0 0  hod.



Zářij ové odpoledne na Vysoké
STANISLAVA ŠLAHOROVÁ, Kanada

Protože jsem malířka, vidím před šěbou 
krajinu jako obrovské plátno, jehož se do
týkám štětcem svých citů a vzpomínek. 
Příbramsko je vlastně velkolepý balkón, 
z něhož lze obzírat přes hlediště jižních 
čech půvabné jeviště Šumavy a za čisté
ho, bezoblačného dne i modravou siluetu 
Boubína.

Nejhezčí výhled, široko daleko, až 
k modravému věnci hor na obzoru, mé prý 
Vysoká, kde na konci minulého a n# za
čátku našeho století vytvořil slavný český 
skladatel Antonín Dvořák hudbu, která si 
podmanila svět.

Toužila jsem ji spatřit, toužila jsem uvi
dět místa, popsaná v knize Miroslava Iva
nova „Novosvětská", kterou právě překlá
dám do angličtiny. Ta okolnost byla jed
ním z důvodů, že jsem poprvé po dvaa
dvaceti letech navštívila Československo. 
Setkala jsem se osobně s tímto oblíbeným 
autorem, spisovatelem literatury faktu; 
jednoho dne mne seznámil s Dvořákovou 
vnučkou, paní Věrou Johnovou. Tato zají
mavá paní, dcera skladatelovy nejmladší 
dcery Aloisie, nám otevřela bránu Dvořá
kova rodinného venkovského sídla na Vy
soké. Bylo krásné zářijové odpoledne, na 
zahradě právě sládly hrušky a nejzralejší 
z nich se zlatily v trávě pod stromy, které 
více než před sto lety dal vysázet sklada
tel, když přestavoval tento starý „špej
char", zakoupený od švagra, hraběte Kou- 
nice. Dvořák tu našel klid ke své činorodé 
práci. Vila se teď nazývá „Rusalka", neboť

nedoaleko odtud, skryto v lesích, se čeří 
malé jezírko, které svým romantickým 
okolím a zpěvem ptáků inspirovalo Dvořá
ka k mnohým hudebním myšlenkám; po
sléze tu vznikla i známá opera. Po prohlíd
ce místností v přízemí jsme vystoupili toči
tým schodištěm do prvního poschodí, kde 
se nalézá skladatelova pracovna. Celý 
dům je vyzdoben rodinnými fotografiemi, 
ve skříňkách leží dokumenty, a my se 
s úctou dotýkali opěradel židlí, na nichž 
sedával Dvořák; otomanu, kde umřela ba
bička, jak nám vyprávěla paní Věra. Nej- 
větší domek na mne udělalo Dvořákovo 
piano. Je známo, že je sem museli dostat 
oknem vedoucím do zahrady, které na
před vybourali, a poté, po transportu pi
ana, je opět upravili do původní podoby. 
Naše návštěva vyvrcholila, když nám moje 
neteř Jiřina Přivratská, mezzosopranistka 
Národního divadla, za doprovodu sklada
telovy vnučky zazpívala jednu z Dvořáko
vých Cikánských melodií „Když mě stará 
mat|<a“. Vzácná a nezapomenutelná chvíle 
změnila rodinné museum v domov, kde 
opět zazněla a rozezpívala se hudba...

Jako očarováni jsme sestoupili do za
hrady, a tu se ke mně přidala paní Johno- 
vá a vyslovila zvláštní prosbu. Byla potě
šena, že se její oblíbená kniha Miroslava 
Ivanova o dědečkově pobytu v USA do
stane v anglickém překladu do rukou 
Američanů a potomků českých a sloven
ských emigrantů, kteří již nemluví rodným 
jazykem svých předků. Přitom se přiznala,

že tento fakt v ní zažehl novou jiskřičku 
naděje. Leží jí na srdci osud newyorského 
domu, kde Dvořákovi před sto lety, po ce
lý čas svěho pobytu v Americe, žili. Ten
krát bylo prostředí v 17. ulici tiché a klid
né. Národní hudební konzervatoř, kde bý
val dědeček uměleckým ředitelem, ležela 
od domu pouze asi čtyři minuty pěšky.

Od té dobý se v dříve odlehlé newyor
ské ulici mnoho změnilo. Dům sice ještě 
stojí, ale sousední, později vybudovaná 
nemocnice se rozpíná na všechny strany, 
a jedna budova za druhou ustupuje novým 
stavebním plánům. Už jenom hrstka domů 
z dob Dvořákových se krčí mezi mohutnou 
výstavbou této kdysi tak klidné, obytné 
čtvrti. Zmizela i budova konzervatoře 
a stará stavení v 17. ulici stojí v cestě mo
dernímu pokroku. Mezi nimi je ohrožen 
především dům, označený při příležitosti 
oslav padesátého výročí umělcova pobytu 
pamětní deskou, oznamující, že tam v le
tech 1892-1895 žil slavný hudební sklada
tel, Antonín Dvořák.

Paní Johnová nadarmo píše představi
telům Československa, USA, hudební ve
řejnosti i významným českým osobnos
tem, proslulým v zahraničí, aby se ujali té
to důležité kulturní památky a zabránili 
zbourání domu, kde vedle řady skladeb 
Antonína Dvořáka vznikla jedna z nejslav
nějších symfonií světa - jeho „Novosvět
ská". Na své dopisy se většinou odpovědi 
nedočká, zprávy o možnostech záchrany 
slavného domu v newyorské 17. ulici jsou 
více méně neveselé.

Dojalo mne, s jakou péčí se stará tato 
stárnoucí žena o památky po skladateli,
o vzácný, kulturní odkaz našeho národa. 
Vysoká patří Dvořákově rodině, která piet- 
ně uchovává každou stránku not, obrázek, 
každý dopis po dědečkovi. Budova je sta
rá, zahrada přerůstá, ale kouzlo tvořivé, 
inspirující energie tu nadále zůstává a žije. 
Skrývá se v každém stromě, opuštěném 
holubníku, v monogramech slavných ná
vštěvníků z celého světa, vyrytých do des
ky stolu zahradního letohrádku. Sedával tu 
Suk, Nedbal, Novák a další - v zahradě si 
hrávaly skladatelovy děti. Dvořákova hud
ba je nesmrtelná, smutný však může být 
osud některých míst, kde vznikla.

S úctou jsem se dotýkala opěradla Dvo
řákovy židle, klávesnic piana, kde poprvé 
přehrával své hudební nápady, a bylo to 
pro mě jako zaříkání - modlitba k nesmr
telnému hudebnímu géniu. Jako zapřísa
hání se, že musíme nějak pomoci; alespoň 
sdělit široké veřejnosti, jaké nebezpečí 
hrozí a zdá se neodvratné: že v nejbližší 
době ztratíme vzácný pomník naší kultury 
se světovým významem - dům, který hostil 
Antonína Dvořáka v Americe.

N ovosvětskou vydalo na deskách vydavatelstv í Č eského  hudebn ího  fondu PA N T O N



Medzinárodne homonyma,
alebo ako krajania tentovali v kanadskom lese

JÁN S. GAVORA, Kanada

Po .novembri 1989 sa mnoho českých 
a slovenských emigrantov a exulantov 
vracia z anglicky hovoriacich zemí na ná
vštěvu Česko-Slovenska. Často sa po 
návrate do ich terajšieho domova sťažujú 
na to, ako si s priateřmi a příbuznými 
v Česko-Slovensku nemali vefmi čo po- 
vedať, ako si nerozumeli. A tak sa vynára 
otázka, prečo si nerozumieme? Jedným 
z možných dóvodov je náš emigrantský 
slovenský, alebo český jazyk. V mnohom 
sa změnil tým že sa nám do neho dostali 
výrazy, ktoré sú ruďom v Česko-Sloven
sku neznáme. Mám na mysli tie šlová - 
možno ich nazvať slovensko- (česko-) 
anglické homonymá - ktoré znejú rovna- 
ko v našich jazykoch a angličtině, ale 
majú odlišný a často extrómne odlišný 

.význam.

Bude snáď najlepšie pár príkladov 
z ich bohatej zbierky, ktorú autor počas 
dvadsiatichtroch rokov v Kanadě zozbi- 
eral úmorným, občasným, nepravidel
ným a nevedeckým úsilím. Věnoval sa 
mu hlavně na krajanských spoločen- 
ských večierkoch, podujatiach a stretnu- 
tiach, kde medzi jednotlivými chodmi ve
čere, alebo pri iných príležitostiach pod 
róznymi zámienkami odbiehal do vedfaj- 
šej miestnosti, aby si tam výrazy zazna
menal. Dúfajme teda, že příklady ktoré 
následujú prispejú k dorozumeniu medzi 
návštevníkmi a Tudmi v Česko-Sloven
sku, alebo, čo je dúfam pravdepodob- 
nejšie, aspoň čitateía pobavia. Sú adre
sované hlavně krajanom v Česko-Slo
vensku, nakoíko my emigranti zváčša, 
hoci ako sa ukáže nie vždy, svojej řeči 
rozumieme...

Ak krajan z Kanady bude rozprávať
o tom ako u nich v dome „pečovali" ste
ny, neznamená to, že sa s láskou o ste
ny starali, ale že na nich zatierali špáry 
a olúpanú farbu (z anglického „to patch"
- zaplátať, v tomto případe zatrief po- 
škodené steny). Móže sa tiež stať, že 
vám krajan, Slovák pri popise jeho obyd- 
lia spomenie, že má pred domom 
„sloup". Nedajte sa zmiasťl Neznamená 
to že sa počešťuje, alebo že si před dom 
postavil dórsky, jónsky, či iný dekoratív- 
ny stíp. Chce vám iba povedať, že sa mu 
cesta pred domom svažuje (od anglické
ho „the slope" - svah, sklon).

Podobné, ak počujete od emigranta

NEMOVITOSTI V ČESKOSLOVENSKU
INFORMACE O PODMÍNKÁCH PRONÁJMU 

A KOUPI DOMU A BYTU VÁM ZAŠLE 
A NA MORAVĚ VŠE ZPROSTŘEDKUJE:

iRUMjnnr
Ing. Jiří Pelánek 

M. Pujmanové 18, 602 00 Brno, ČSFR

Problémy tohoto druhu sa móžu tiež 
vyskytnúť medzi krajanmi za morom. Pri 
nedávnom rozhovore o Tatranskom ná- 
rodnom parku sme sa od krajanky, ktorá 
sa právě vrátila z ČSFR dozvěděli, že 
všetci návštěvníci parku musia mať so 
sebou „gajdy". Samozrejme sa tu hned 
vynosila představa skupiniek turistov, čo 
vyzerajú ako „ten gajdoš čo gajdoval za 
groš" a takto sa potulujú - na pleci gajdy 
či dudy - po krásných partiách Tatier. 
Táto dosť bizarná představa je, nebojte 
sa, mýlna. Krajanka nám iba chcel pove
dať, že návštěvníci majú teraz mať pri 
návštěvě TANAPu so sebou kvalifikova
ných sprievodcov (od anglického „the 
guide" - vodca, sprievodca).

Po irackej invázii Kuvajtu, ste sa mohli 
dozvedieť od emigrantov o tom ako irac- 
kí vojáci Kuvajtcov Jutovali". Představa 
o tom, aká snád mohla byť irácká armá
da útlocitná ked prejavovala nad osudmi 
okupovaného národa Tútosť sa samozrej
me zase značné líši od pravdy. Nielenže 
irackí vojáci Kuvajtcov příliš neíutovali, 
ale ich ešte aj orabovali či ozbíjali (od 
anglického „to loot" - zbíjať, rabovať).

A nakoniec ešte případ s nádychom 
pikantnosti. Ak budete počuť, že emi
grant s manželkou, družkou, či priatef- 
kou v lese „tentoval", nebuďte zařazení 
nad jeho úprimnosťou a nečervenajte sa. 
Chce vám porozprávať ako tam stanovali 
(od anglického „to tent" - stanovať).

Pisater tothoto článku si samozrejme 
plne uvedomuje ťarchu zodpovědnosti, 
ktorú berie na seba tým, že sa takto za- 
miešal do oblastí jeho vzdelaniu a exper
tíze zdačne vzdialenej. Niekedy ale, ako 
je si možné overiť v histórii, íudia bez 
znalostí jazykovědy urobili významné ob- 
javy a prehlásenia. Spomeňme si iba na 
súdruha Stalina - a ako ten nakoniec do- 
padol!

Ako si čitatef iste všimol, mená póvod- 
cov jednotlivých príkladov homoným ne
boli udané. Stalo sa tak z dvojakého 
dóvodu. U niektorých homoným nie je 
identita tvorců plne overená. Druhý 
a snáď dóležitejší dóvod je ale ten, že by 
sa niektorí z póvodcov snáď ani nechceli 
k ich výtvorom hlásiť, ba mohli sa auto
rovi tejto úvahy i nepríjemne revanžovať.

CHCETE INVESTOVAT V ČESKOSLOVENSKU? 
RADY A SLUŽBY PRO VÁS

o investičních možnostech, investičních fondech, objektech 
určených k privatizaci, v oblasti nákupu akcií, kontakty při 

uplatnění navrácení majetku, zprostředkování 
koupě nemovitostí a pronájmu 

Kancelář 
BENEINVEST 

Horňátecká 791/18, 180 00 Praha 8

pri popise jeho návštěvy divadla, že kus 
ktorý videi mal vzrušujúci, alebo zaujíma- 
vý „plot", neznamená to, že krajana zau
jal zaujímavo riešený múrik či iný druh 
plota, čo by samo o sebe bolo skutočne 
divné ako vefký dojem z návštěvy diva
dla, ale že kus bol sám vzrušujúci či zau- 
jímavý (od anglického „the plot" - záplet
ka, osnova deja). Hoci v Kanadě a USA 
je prakticky všade ústredné kúrenie, 
móžete byť překvapení, keď vám ná
vštěvník spoza veíkej mláky prehlási, že 
bol v obchode, kde mali „pec". Okrem 
toho, vidieť v obchode kachle, ak by sa 
nejednalo o pec na pečenie chleba, na
koniec ani nie je natoíko zaujímavé. Iba- 
že vám návštěvník asi nechcel rozprávať 
o peci, ale popísať návštěvu v predajni 
domácich zvierat ako sú psy, mačky 
a kanáriky, o ktorých sa v angličtině ho
voří ako o miláčikoch (anglicky „the 
pets").

Hoci váčšina takýchto homoným zneje 
rovnako dobré (alebo zle - vyberte si) 
v slovenčine i češtine, niektoré ako už 
spomínaný „sloup", majú zmysel iba 
v jednom z našich příbuzných jazykov. 
Tak keď vám česká návštevníčka spoza 
mora bude hovoriť o tom ako jej priate- 
fka nedávno „kvitla", neznamená to, že 
táto rozkvitá krásou, alebo že sa vaša 
česká návštevníčka v emigrácii poslo- 
venčuje. Chce vám iba poklebetiť o tom, 
že jej priatefka dala v práci výpověď (od 
anglického „to quit" - prestať, dať výpo
věď).

Móže sa tiež stať, že vám lekár bude 
rozprávať zážitky z času keď bol „na ko
le". Nepředstavujte si, že všetko o čom 
vám rozpráva . zažil počas bicyklového 
výletu. Chce povedať, že mal tie zážitky 
počas pohotovostnej služby (anglicky „to 
be on call" - mať pohotovost).

Ďalší výraz, zasluhujúci si zvláštnu po
zornost móže zámořský krajan použit 
v súvislosti s platbami. Ak vám povie, že 
zaplatil za niečo „v kaši", nesmiete sa 
domnievať, že je v Amerike teraz už 
možné nahradit pri platbách doláre mis
kou polenty. Skutočnosť je ďaleko tvrd- 
šia a dolár naďalej vládne. Krajan vám 
chce povedať, že zrejme musel, alebo 
chcel platit v hotovosti (anglicky „cash" - 
hotovost).



ZDENĚK EIS, Praha

Rozjímání o galerii

Mám trochu obavu, že mé rozjímání
o galerii nebude celistvé a všestranné. 
Snad mohu na svou omluvu uvést, že 
rozjímání si prostě nečiní nárok na kom
plexnost. Kdykoli si prohlížím obrazy nebo 
sochy v muzeích nebo galeriích, udělám 
nejprve něco, čemu říkám „průvan". Pro
vanu celou přístupnou část budovy, 
abych si udělal obrázek, co je pro mne 
důležité a zajímavé, a teprve potom se 
věnuji podrobnější prohlídce. Mnohokrát 
se mi to osvědčilo, jako praktická pomůc
ka - doma i v zahraničí. Vlastně se mi to 
nepodařilo jen jednou. Ve vatikánských 
muzeích. Tam jsem byl unášen proudem 
zvědavých turistů, kteří se mi tlačili na zá
da a popoháněli mě stále kupředu.

Mám proto rád muzea klidná, klidné 
galerie, kde nikdo neusiluje o rychlost 
mého vnímání a prožitku z uměleckého 
díla. Takovým místem je pro mne třeba 
Národní galerie na Hradčanech vedle 
kostela svátého Jiří. Chodím tam rád 
a opakovaně.

Už příchod ke galerii je pozoruhodný. 
Za mohutným chrámem svátého Víta ná
vštěvník Hradčan vlastně nic nečeká. Ja
ko by mohutnost chámu a hradčanských 
nádvoří vytvořila vše podstatné. Dostane- 
me-li se k zadní části sv. Víta, vynoří se 
před námi průčelí 'kostela svátého Jiří 
a v tom okamžiku, kdykoli tam stojím, 
mne ovane duch renesanční Itálie, který 
mne vyzve, ^abych se podíval na to, co 
předcházelo renesanci.

Při vstupu do sbírek Národní galerie 
v blízkosti kostela sv. Jiří vím, že uvnitř 
najdu poklady středověkého umění a od
tud dál - až po baroko. Národní galerie na 
tomto místě shromáždila ohromné bohat
ství uměleckých děl. Vstoupím-li, pocítím, 
že.je toho na mne v té hromadnosti moc. 
Tak si vybírám. Nechci všechno, to by 
mne zahltilo. Obvykle po příchodu do Ná
rodní galerie sejdu hned dolů do sklepení, 
kde pro mne začíná ráj středověkého 
umění.

Šest obrazů mne fascinuje, kdykoli je 
spatřím. Je to oněch šest obrazů Mistra 
Theodorika, na které se před staletími dí
val na Karlštejně Karel IV. v posledních 
deseti létech svého života.

Podívaná je to nemalá, okouzlující a do
jemná. Mistr Theodorik, patrně mnich, ne
uznával konečnost rámu, kde zpravidla 
obraz končíval. Měl málo prostoru, a tak 
rám nerám, vzal to jednoduše přes něj, 
takže šest obrazů působí tak, jakoby kon
čily na stěně.

Kdybych to spočítal, tak na šesti por
trétech zobrazil Mistr Theodorik pět mužů

a jednu ženu. On i Karel IV. věděli: lidská 
bída, nouze je neštěstím člověka. Z tako
vé nepřízně osudu plyne ovšem mravní 
imperativ: Člověk se musí o člověka,
0 bližního postarat, dát mu to nejzáklad
nější: jídlo a lože. A tak se na obraz do
stal portrét ženy, sv. Alžběty, která pomá
há hladovějícím a nuzným. Vyzařuje z ní 
dobrotivost, ba více touha pomoci těm, 
kteří to potřebují. Hladová zeď Karla IV. 
a Theodorikova sv. Alžběta jsou mi svě
dectvím o sociálním cítění před mnoha 
staletími v Čechách.

První v třetí kóji visí obraz sv. Matouše, 
apoštola, který byl jeho učedníkem a hlá
sal Kristovu víru. Energický muž, který ví, 
co je to praxe života, ale také ví, co risku
je, hlásá-li radostnou zvěst evangelia.

Pak přijdou dva portérty církevních hod
nostářů: první nese název sv. Papež 
a druhý se jmenuje Církevní otec. Kdykoli 
se na ně dívám, myslím na vrcholky stře
dověké vzdělanosti. Vedle bídy tělesné
1 duševní se objevují obličeje mužů, které 
vyzařují víc, než jsme my schopní vidět 
v našem století. Být vzdělancem ve stře
dověku a být vzdělancem ve dvacátém 
století je velikánský rozdíl. Nemám nyní na 
mysli relativní přístupnost ke vzdělání v na
šem století a námahu dostat se ke knize - 
tehdy ručně psané - ve středověku. Ale 
především vzdělání univerzální, o které 
jsme v moderním světě přišli specializací.

Za těmito dvěma vzdělanci najdeme 
portrét sv. Jeronýma, církevního učence, 
kterého Mistr Theodorik pro jeho zásluhy 
po právu zobrazil s Biblí v ruce. Sophroni- 
us, Eusebius Hieronymus, který se narodil 
mezi léta 340-346 na hranicích dalmátsko 
panonských má velké zásluhy na překla
du Bible a je pro tento svůj čin dodnes 
vážen a ctěn. Mistr Theodorik ho živě zo
brazil jako člověka, který ví a zná.

Pátým a posledním mužem je svátý Vít, 
jemuž je zasvěcena pražská katedrála. 
Vždy mne fascinovalo, jak ho Mistr The
odorik zobrazil. Jako prosťáčka Božího, 
v němž se zračí veliká odevzdanost víře. 
Tedy svátý, který patrně prošel mnoha 
ústrky, jež mu asi v hojné míře naděloval 
tehdejší sv^t. Chudí na tomto poli někdy 
sehrají svou důležitou roli.

Vždy mě fascinoval výtvor Mistra The
odorika. Od evangelisty až po člověka 
prostoduchého, s odbočením k ženě, kte
rá se pokouší ulehčit úděl chudákům 
a postiženým.

O Mistru Theodorikovi nevíme nic. Do
konce neumíme určit, jakou řečí mluvil, ja
ká byla jeho mateřština. Jedno je na něm 
však významné, že tvořil v Čechách a vy
tvořil dílo, jemuž se dodnes obdivujeme.

Sbírky Národní galerie vedle kostela sv. 
Jiří na Hradčanech jsou rozsáhlé. Mně 
však stačí šest obrazů Mistra Theodorika. 
Někdy se ještě dojdu potěšit zvláštností 
české gotiky: přidávám si usmívající se 
gotické madony. A pak z galerie odchá
zím. Vnitřně jsem naplněn pohodou, ale
i poznáním...



Život, umění a noticky
JOSEF ŠKVORECKÝ, Kanada

Literární noviny zě 14. listopadu 1991 otiskly recenzi-noticku o knize Jiřího 
Suchého Povidáni (nakl. Dnes, Praha 1991), která vznikla z dlouhého roz
hovoru s Karlem Hvížďalou a představuje žánr, jemuž se tady na Západě 
říká book-length interview. Recenze-noticka, o níž píšu, představuje zas 
asi dobrou ukázku toho, co lze v žánru recenzí-noticek na stránkách čes
kého tisku taky nalézt. Pokusím se tedy o rozbor větu po větě.

Recenze-noticka začíná:

Jiří Suchý, připadá mi nad jeho no
vou knížkou, hledá cestu k oživení 
ochablé pozornosti ctěného publika 
všemi způsoby.

Člověk nemusí být vyučený sémantik, 
aby poznal, že úvodní věta textu připra
vuje čtenáře na setkání s publicistickým 
shitem (cizí slova se na papíře lip sná
šejí), jímž se český has-been snaží 
podbízet obecenstvu, jež ho opustilo. 
Pokud ovšem si Hvíždalův rozhovor 
přečte, marně bude pátrat po těch sé
manticky výmluvných „všech způso
bech", jimiž Suchý hledá cestu atd. 
Místo toho najde zajímavou výpověd
o Semaforu a o Suchém, od úryvků his
torie po výklady o tom, jak se vyučuje 
textařině, což je věc, která může nezají
mat jen lidi, jimž je literatura šumafuk. 
Mezi jiným se taky dočte objektivního 
uvažování o tom, jak každá etapa ve 
vývoji divadla mé své obecenstvo, 
a proč se Suchý a jeho divadlo nesnaží 
přizpůsobit vkusu nejmladších generací, 
jimž zřejmě připadají jako nám, generaci 
swingu, připadli obdivovatelé Kmocha. 
Zvláštní způsob, jak se „všemi způsoby" 
snažit oživit ochablou pozornost.

Co také po stovkách interview říkat
0 sobě nejen neznámého, nýbrž i pozo
ruhodného? Pak ovšem umělec, usilují
cí, jak praví, „uspět v poslední chvíli
1 v tom evropském povědomí", střílí po 
Hvízdalových standardních přihrávkách
i takovéto branky: ...člověk (se) potře
buje smát, což je  akorát o jedno pís
menko jinde než ten případ záchodo- 
vejch prkýnek"! Není to zrovna subtilní 
slovní hříčka.

Inu, interviewů byly možná stovky 
(Kdy? Po dvacet let od sovětského 
přepadu jich Suchý, myslím, moc dát 
nemohl. A že by jich stihl stovky od li
stopadu 1989?), ale člověk nemusí být 
zrovna exulant se ztíženým přístupem 
k československému tisku: ani domo
rodec jistě nedokázal všechny ty stovky 
interview přečíst, pokud není zaměst
nán ve výstřižkové službě, a to nevím, 
jestli v Československu už existuje. Od 
toho jsou ale právě knihy: shrnou to, 
co bylo rozdrobeno po mnoha pomíji
vých stránkách pomíjivého tisku, a dají 
to k dispozici těm, kdo mají o věc zá
jem a chtějí to mít shrnuto mezi deska
mi knihy. Člověk od takové knihy oče
kává ani ne tak něco „neznámého", ale

spíš právě to „shrnutí" a v tomhle kon
krétním shrnutí je leccos, o čem bych 
řekl, že je to „pozoruhodné". Když nic 
jiného, je to materiál pro budoucí histo
riky české kultury.

Suchý, pokud jsem zjistil, nikde 
v knize nemluví o své touze „uspět 
v poslední chvíli i v tom evropském po
vědomí". Má, na str. 45, pasáž, která 
začíná slovy „A potom bych chtěl, aby
chom se pokusili prorazit víc do zahra
ničí, což se nám už v 68 roce velice za
čalo dařit". Na pasáži jsou pozoruhod
né dvě věci: že v ní Suchý zásadně 
používá plurálu - tj. nemyslí na svůj 
osobní úspěch, ale na úspěch diva
dla. Tu druhou věc by dobrý recenzent 
měl vzít v úvahu, i pokud' jsem větu 
v singuláru o „uspění v zahraničí" v kni
ze přehlédl: V roce 1968 se průnik do 
zahraničí začal dařit. Co následovalo 
po příštích dvacet let, je všeobecně 
známé. Mohl by normální člověk zazlí
vat umělci, jenž po dvacet let tvůrčího 
života musel vyplýtvat víc energie na 
zápolení se stranovládou, aby zachránil 
ne sebe, ale divadlo, než na psaní písní 
a her a tedy budování vlastní kariéry, že 
v počínajícím stáří by rád dosáhl uznání
i za hranicemi Česka? Normální člověk, 
řekl bych, ne.

Zase sémantika: „Hvízdalovy stan
dardní přihrávky" je jasné peiorativum. 
Každý, kdo kdy dělal řemeslo book- 
length-interviews, ovšem ví, že dobrý 
„interviewer" se co nejvíc upozadí, tj. 
užívá „standardních přihrávek", a ne
chává mluvit interviewovaného. Že to 
Hvíždala umí lip než mnozí, dokázal 
v řadě svých knih tohohle žánru.

Konečně „ne zrovna subtilní slovní 
hříčka". Celá věc se záchodovým pr
kýnkem je ovšem vytržena z kontextu, 
kde nabývá významu podstatně jiného 
než jako pouze lascívní hříčka. I kdyby 
však kontext neexistoval, vypovídá to 
něco o záměru pisatele noticky-recen- 
ze, že z velkého množství zajímavých 
informací o historii divadla (včetně in
formací o Suchého boji s StB, strano
vládou a nasazenými fízly) recenzent 
vypíchne právě tuhle, řekněme, kontro
verzní lettristickou legrácku.

Jaký je ten záměr? Nevím. Ale čtěme 
dál:

Nedočetl jsem se v Povídání ani slo
vo o Trinkewitzově autorském podílu na 
Kytici a Zuzaně v lázni (snad se měl ta
zatel přece jen zeptat jmenovitě,' ne 
pouze Jak to bylo s Kyticí?), zato jsem  
se s rozpaky dozvěděl o S + Š: „Oba

jsm p měli styčné erotické touhy, což 
byla černoška a tak zvané rozpustilé 
trio. (Částečně se tyto touhy naplnily 
jak jemu, tak mně. Jemu černoška, 
mně rozpustilé trio.)".

Nevím, jaký měl Karel Trikewitz podíl 
na obou hrách, ale jak znám Suchého, 
jeho nejvlastnější charakteristika, kte
rou dosvědčují desítky příkladů na 
stránkách Povídání, je „slušný člověk", 
jistě Karla neopomenul proto, že by mu 
chtěl upřít podíl na kolektivních výtvo
rech nazvaných Kytice a Zuzana v láz
ni. Suchý se v knize taky zmiňuje o fil
mu Zločin v šantánu, který, „udělal s Ji
řím’ Menzlem"; ani slůvko o tom, že ná
mět a scénář jsem napsal já. Ani mi 
ovšem nenapadne Jiřího podezírat, že 
mi chce upřít podíl na tom kolektivním 
díle. Ano, snad se měl Hvíždala ptát 
konkrétně na všechny solupracovníky. 
Což by byl požadavek poněkud pře
hnaný. Na kolektivním umění, jako je 
film a divadlo, pracuje příliš mnoho lidí.

Srovnání opomenutí Trinkewitze 
s erotickými touhami S + Š mi je nejas
né. Je snad pisatel noticky-recenze 
viktoriánsko-partajní prudérník? Nebo 
rasista? Nebo kritik připravený odsou
dit Kunderu za to, že v románech, 
s velkou dávkou přesvědčivosti, popi
suje kolektivní soulože? Já jen doufám, 
že černoška nebožtíka Jirka Šlitra stála 
za hřích, a právě tak „rozpustilé trio" 
Jirky Suchého. V těchto intimních sfé
rách ho sice neznám, ale znám Dobře 
placenou procházku. Jsou-li Kunderovy 
kolektivní rozkoše založeny na zku
šenosti, na čem je asi založen Suchého 
listonoš, který si pouští z rádia jazz- 
band, kdykoli se mu nabídne překrásně 
zvlněná nejkrásnější krajina co znám, 
představovaná v té jedinečné opeře 
Evou Fitzpilarovou?

Ale i když se v něm mýlím, kdo z nás 
by opovrhl rozpustilým triem ze Sema
foru, kde byly vždycky velmi krásné 
holky?

„Vlastně si trochu uzpůsobuju svou 
pověst," svěřuje se Jiří Suchý v odpo
vědi na poslední otázku. Není to klíč 
k celé knížce a vůbec k textařově (zpě
vákově, hercově atd. atd.) činnosti 
v posledních letech? Nepocházejí jeho 
nejlepší kousky právě z dob, kdy na 
svůj odkaz národu ještě nemyslel?

Tím končí noticka-recenze podepsa- 
ná značkou (SI.)

Pýtický citát, o „uzpůsobování pověs
ti" je opět klasicky vytržen z kontextu. 
Suchý tím naráží na zvyk Otakara Bře
ziny, přepisovat načisto dopisy, v nichž 
udělal chybu, protože myslel na budou
cí literární badatele. Suchý se přiznává, 
že mu není lhostejné, jaký budou mít 
na jeho dílo názor budoucí generace.



„Dokonce jsem se kolikrát přistih, že mi 
záleží víc na tom, co po mně zůstane, 
než na tom, co zažiju za svýho 
života," Možná že Suchý napsal své 
nejlepší texty (nikdy bych tomu neřekl 
„kousky", má sémantiko) v dobách, 
kdy tyhle myšlenky, zcela přirozené 
u člověka, jenž překročil šedesátku, 
ještě neměl. Nejsem dost obeznámen s 
jeho „činností v posledních letech” , ale 
to, co z ní znám, mi připadá mnohem 
lepší než většina to, co z těch let 
v Česku znám, a s poetikou rockového

Rut K o h n o v á s  biblí vyrůstala.
Od svého m ládí rozum ěla bezhlasé  
řeči andělů, dodnes však neví, mluvi- 
la-li s nim i česky, něm ecky nebo  h eb 
rejsky. A tak nám texty svých obrazů  
napsala v těchto třech jazycích.
Starý zákon n ení pro  Rut K ohnovou  
duchaplně krásná literatura k ilustro
vání, nýbrž zážitek celého ob d o bí od  
narození do smrti. J e  to kniha její 
G enesis a jejího Joba  -  a tisíce let 
dlouhé cesty od pram enů naší exi
stence do dnešní doby.
Kdo z nás -  narušených naší součas
nou hektickou netrpělivostí a ochro-

undergroundu Suchého ovšem srovná
vat nelze. Suchý svou ctižádost vyjad
řuje dojemnou parafrází dojemné pasá
že z Čapkova Marsyasu.

čapek: ....napsal bych román; bylo
b ^  tam o lásce a hrdinství a jiných vel
kých ctnostech, a bylo by to tak krás
né... že by každý výtisk koloval z ruky 
do ruky... až by se u všech výtisků 
ztratil titulní list a nikdo by nevěděl, 
kdo to napsal. Bylo by také zbytečné 
vědět to, neboť každý by tam našel 
sebe sama..."

mujícím  neklidem  -  nedovede na
slouchat onom u vznešeném u tichu, ti
ch é  řeči barev, m lčení' starozákon
ních, tymiánem a m yrtou vonících 
obrazů, kdo necítí ve svém obličeji 
nápory větru z jeruzalém ské pouště, 
Z. Judska i Galilee jako jem n é  dotyky 
Boží, kdo n en í s to pochopit zákoni
tost tvůrčího chaosu a protikladnou  
dram aturgii oněch dvanácti obrazů, 
kdo nechce porozum ět aktuálním, 
v řeči andělů nakresleným  souvislos
tem příběhů  Starého zákona s naším  
osudem , tomu se bude jevit i nádher
ný .původ naší kultury spíše jen  jako  
vedlejší produkt civilizace než jako  
dílo Boží.
Otřesný je  obraz potopy.
N o é  se svou ženou, se svými syny Se
meni, Chám em  a Jáfetem  a ti se svý
mi ženam i a -  jak Bůh přikázal -  se 
svými zvířaty jsou schováni a zacho
váni pro  budoucnost ve tři sta loktů 
dlouhé, padesát loktů široké a třicet 
loktů vysoké arše. Na obraze Rut 
K ohnové je  nevidím e. Obraz Potopa 
nevypráví příběh  záchrany několika  
spravedlivých, ale zániku a smrti vi
níků.
Všechno se zdá být na těchto dvanác
ti biblických obrazch jedno du ch é: li
nie, barvy, rozjasněné pouštní kraji
ny, n ěm é obličeje, archaická sym boli
ka. Avšak tato -  jen  zdánlivá -  je d 
noduchost je  pro  Rut Kohnovou její 
svým způsobem  m alované synony
m um  Boha, pravdy a smyslu života.

O ta  F ilip

Kdo je Rut Kohnová, jejíž dílo 
skvostně zazářilo v jarních dnech vý
stavními síněmi Prahy. Narodila se 
v roce 1937 v Třebušicích. Po studiu 
pedagogiky (1953-57 a praxi v obo
ru, emigrovala v r. 1967 se svým

S uchý:....že třeba za padesát let bu
de znít někde „Klokočí", že si je budou 
lidi prozpěvovat a ani nebudou vědět, 
kde k tomu přišli a kdo to složil..."

Kdo tyhle zcela přirozeně lidské myš
lenky, které umělce napadají, když mu 
zbývá už jen několik málo let, může 
použít k pofidérnímu a ničím - dizertač- 
ní prací, vědeckým rozborem - nepro
kázanému srovnání lepších starších 
„kousků" s horšími novými, nev' toho 
moc o životě.

Následkem toho ani o umění.

manželem a dvěma malými dětmi do 
NSR. Do loňského roku žila v Mni
chově. Poté přesídlila na lesní samo
tu poblíž jednoho dolnobavorského 
městečka. Vystavovat začala v roce 
1978 a její dílo znají ve Švýcarsku, 
Francii a v mnoha německých spo- 
kových zemích. V roce 1983 zaujala 
velkou výstavou k 100. výročí Franze 
Kafky. V letošním roce se stala jed
ním ze tří laureátů prestižní bavorské 
„LEKNÍNOVÉ CENY“.
Základní technikou osobité umělkyně 
jsou malby barevnými křídami na 
dřevo. Při respektování materiálu 
vznikají tak nesmírně působivé, po
etické obrazy. Za vším je cítit pře
mýšlivá hloubavost, cit i pevný názór. 
Prismatem barevného prolínání čar 
a ploch vystupuje zřetelně myšlenka, 
kterou chtěla umělkyně-člověk sdělit 
pozornému vnímateli. A to se jí daří
i v tak prozaických obrazech jako 
jsou KANÁLOVÉ POKLOPY -  ale 
pozor! Jsou to poklopy také z Terezí
na, Buchenwaldu, ale i Berlína či 
Mnichova. Naléhavost otázky: kdo 
kdy na nich stál, kdo po nich přešel, 
co pod nimi proteklo? I dům z krajiny 
vytržený nutí svou jedinečností k pře
mýšlení, burcuje fantazii -  divák je 
vyprovokován k souznění i dešifrová
ní zámyslu autorky.
Můžeme se zde v Praze těšit, že 
v příštím roce, v roce 110. výročí na
rození Franze Kafky, nás nemine do
jem z velké kafkovské výstavy, ke 
které snad Rut Kohnová bude prá
vem vyzvána, aby ji otevřela právě 
zde, ve své zemi i v zemi tohoto gé
nia. R EM

Snímky Daniela SÝKOROVÁ

Návraty
K výstavám Rut_ Kohnové, které proběhly v dubnu v Praze:
DOMY A KANÁLOVÉ POKLOPY -  soukromá staronová galerie v Maislově 
ulici, 
OBRAZY KE STARÉMU ZÁKONU -  kostel sv. Mikuláše na Staroměstském 
náměstí.
Ota Filip proslovil v Mnichově v kostele sv. Lukáše při zahájení totožné 
výstavy projev, který nejlépe vystihuje i navozuje dojem z těchto velko
lepých panó:



Víte co je ... ?

Ještě v průběhu tohoto roku bude 
v Praze 2, na rohu Americké 46 a Ná
městí Míru, v těsné blízkosti stanice 
Metra „Náměstí Míru" trasy A, otevřeno 
informační, obchodní a zprostředkova
telské středisko AVIATIK - soustřeďující 
veškeré možné letecké aktivity a služby 
od pilotních kursů na paragli- 
ding/ZK/ULLI/ULLA, bezmotorové i mo
torové a balónové létání, nácvik na tre

nažérech L-59/An-28, přes možnost za
koupení létajících aparátů od závlačky 
po celá letadla, motory, vrtule, přístroje, 
navigační, rádiové vybavení, příslušen
ství a materiál. Pilotní oblečení, doplňky, 
propagační předměty v širokém spekt
ru, odznaky, medaile, publikace, letecké 
učebnice, specializované časopisy 
s případným překopírováním i video 
s občerstvením budou součástí nabíd
ky. Piloti ze zahraničí naleznou přístřeší
i úschovu letadel, výběr vhodných leto
vých tras, info k leteckému provozu - 
budou jako mezi svými. Zajistíme výrobu 
součástí a náročných prvků leteckých 
konstrukcí včetně jejich povrchové 
úpravy podle vašich potřeb.

Kromě toho, pilotům, letectví zcela 
propadlým nadšencům i příležitostým 
příznivcům se již nyní nabízí jedinečná 
příležitost jak získat originály umělec

kých předmětů ke zkrášlení letištních 
objektů i k navození příslušné atmosféry 
v soukromí příbytků, k podarování jubi- 
lantů, oslavenců i vyzdvižení mimořád
ných výkonů při vítězství v leteckých 
disciplinách i parádních zakufrování. 
Obrazy, grafika, humor, printy, skulptu
ry a keramika pochází z ateliérů před
ních domácích umělců tíhnoucích k le
tectví.

Aviatik by měl být záležitostí vás let
ců, přispějte tedy zejmény vy svými ná
pady, náměty, přáními i tužbami, v ne
poslední řadě vším co můžete nabíd
nout.

Zatímní kontaktní adresa:
Jiří R. Moravec 

Štúrova 1417 
142 00 Praha 4-Krč 

tel. 02/472 95 86

Časopis Akcionář je čtrnáctideník pro 
investice, akcie, burzu a kupónovou 
privatizaci. Je rozšiřován po celé ČS
FR. Vycházet začal na podzim 1990. 
Spolupracuje s ústředními -orgány 
ČSFR, ČR a SR, s Federálním shro
mážděním, ČNR a SNR, s minister
stvy a peněžními ústavy. Přispívají do 
něho ústavní činitelé, představitelé fi
nančního života, vysokoškolští peda
gogové. Těsná je spolupráce s mí
stopředsedou vlády a ministrem fi
nancí ČSFR panem doc. ing. Václa

vem Klausem, CSc. a ministrem fi
nancí ČSFR.
Časopis Akcionář slouží všem, kteří 
hledají informace o způsobech 
a možnostech podnikání, obchodová
ní s akciemi a obligacemi, o hospo
dářské situaci akciových společností. 
Informuje o postupech privatizace, ra
dí, jak dobře investovat, nebo výhod
ně uložit peníze v bance, a také, jak 
v budoucnu postupovat na burze. 
Redakce časopisu spolupracuje se ši
rokým okruhem předních domácích
i zahraničních odborníků z oblasti 
hospodářství, práva, podnikatelských 
aktivit, financí, bank a burzovnictví. 
Těmto expertům je v časopise posky

tován prostor pro postřehy a polemic
ké statě, pro metodická doporučení 
a praktické rady, které mohou napo
moci hospodářské prosperitě.
Časopis Akcionář je specializovaný 
čtrnáctideník určený pro generální ře
ditele, obchodní a ekonomické ředite
le a manažery existujících i nově za
kládaných společností, výrobních 
podniků, ale i zvětšující se skupině 
soukromých podnikatelů. Tito všichni 
tvoří největší část našich autorů
i předplatitelů.
Obracíme se na vás, vážení čtenáři 
v zahraničí, abyste k nim patřili i vy! 
Kam napsat? Do ČSFR, Blanické 16, 
120 41 Praha 2

BALNEA
PRAHA

Cestovní kancelář BALNEA byla zalo
žena v roce 1966, je specializována na 
lázeňské pobyty, v posledním období
i na běžné turistické služby. Patří mezi 
tradiční cestovní kanceláře. Je aktivním 
členem mezinárodních organizací ce
stovního ruchu ASTA, DRV, ÓRV a mezi
národní organizace letecké dopravy 
IATA. Spolupracuje s řadou zahraničních 
svazů, např. se Svazy Diabetiků, Dialy- 
sa-svazy, Rheuma-Ligou, s lékařskými 
komorami, nemocenskými pokladnami 
a pojišťovnami.

Cestovní kancelář BALNEA Praha zaji
šťuje již tradičně našim občanům samo- 
plátecké pobyty ve všech českých a mo

ravských lázních. Délka pobytu se řídí 
přáním zákazníka, pobyty lze objednat
i bez léčení pro rodinné příslušníky. Pře
vážně však absolvují klienti třítýdenní po
byty, velmi oblíbené jsou pobyty v mimo- 
sezónních měsících za zvýhodněné ceny.
V závislosti na volných kapacitách v láz
ních zabezpečuje BALNEA též turistické 
a rekreační pobyty v lázních bez léčení, 
případně s doplňkovými procedurami.

Vedle tuzemské nabídky si můžete vy
brat i klimatické zájezdy v zahraničí 
v přímořských a turisticky zajímavých 
oblastech. Tyto pobyty jáou vyhledávány 
těmi klienty, kteří trpí onemocněním hor
ních a dolních cest dýchacích a kožními 
chorobami alergického původu. V jejich 
programu najdete i zajímavé výlety po 
historických památkách země pobytu. 
Každý zájezd doprovází lékař, který je 
pacientům plně k dispozici. Již tradičně 
zabezpečuje BALNEA pro ministerstvo 
zdravotnictví ČR a Zdravotní odbor ma
gistrátu města Prahy léčebné pobyty pro 
děti-v přímořských oblastech v zahraničí.

Cestovní kancelář BALNEA Praha roz
šířila v letošním roce svou nabídku o tu

ristické pobyty do Francie, Tunisu, Špa
nělska, Řecka, Velké Británie a dalších 
zemí. V jarních měsících můžete prožít 
příjemnou dovolenou v nejkrásnějších 
místech rakouských Alp s možností lyžo
vání. Možná je i kombinace s vlastní do
pravou .
BALNEA zajišťuje na vyžádání jakýkoliv 
léčebný, turistický nebo tématický zá
jezd pro jednotlivce nebo kolektivy. 
Prostřednictvím BALNEY přijíždí do na
šich lázní i zahraniční klienti, jejichž cesty 
za zdravím směřují do západočeských 
lázní, Luhačovic, Třeboně, Poděbrad, 
Dárková, Teplic v Čechách, Jeseníku, 
Teplic n. Bečvou, Janských Lázní a dal
ších lázeňských míst. Mnozí z nich však 
nacházejí zálibu v menších lázeňských 
místech, která jim zajišťují kvalitní léčeb
nou péči. BALNEA zabezpečuje veškeré, 
další služby cestovního ruchu, včetně 
směnárenské činnosti a prodeje valut 
našim občanům do zahraničí.
Prodejna v Praze 1, Pařížské ul. č. 11 
poskytuje služby zahraničním klien
tům, prodejna v Praze 1, Široké ul. č.6 
služby tuzemským zákazníkům.



Země bohů a lidí
RADISLAV HOŠEK

Svědomí proti násilí
STEFAN ZWEIG

... Tohoto vždy znovu nezbytného rozhra- 
ničení mezi svobodou a autoritou ne
zůstává ušetřen žádný národ, žádná doba 
a žádný myslící člověk: neboť svoboda 
není možná bez autority Ginak by se obrá
tila v chaos) a autorita není možná bez 
svobody (jinak by se proměnila v tyranii). 
Bezpochyby žije v samé podstatě lidské 
přirozenosti tajemná touha po splynutí 
v pospolitosti, trvá v nás nezničitelná od
věká iluze, že by mohl být nalezen určitý 
náboženský, národní nebo sociální 
systém, který by byl spravedlivý ke všem 
a poskytl tak lidstvu definitivní mír a řád. 
Dostojevského nejvyšší inkvizitor dokázal 
s krutou dialektikou, že' většina lidí se 
vlastní svobody v podstatě bojí; a skuteč
ně, pro únavu vznikající z tak vyčerpávají
cí mnohosti problémů, že složitosti života 
a zodpovědnosti za něj touží široké masy 
po jakémsi zmechanizování světa něja
kým konečným, všeprospěšným a defini
tivním pořádkem, který by z nich sňal ja
koukoli myšlenkovou námahu. Tato mesi
ášská touha po odproblematizování živo
ta, tof onen kvas, který klestí cestu všem 
společenským i náboženským protokům: 
kdykoli ideály jedné generace ztratí svůj

žár a barvy, stačí vždy znovu, aby povstal 
nějaký sugestivní člověk a s veškerou roz
hodností prohlásil, že on a jen on nalezl 
nebo vymyslel novou formuli, a už je údaj
ný vykupitel národa či vykupitel světa za
hrnut důvěrou tisíců - každá nová ideolo
gie (a v tom je patrně její metafyzický 
smysl) vždycky vytváří zde na světě znovu 
nový idealismus. Neboť každý, kdo daruje 
lidem novou iluzi jednoty a čistoty, dobý
vá z nich zprvu nejposvátnější síly: jejich 
obětavost, jejich nadšení. Milióny jsou ja
ko v očarování ochotny poddat se, dát se 
oplodnit a třeba i znásilnit, a čím víc tako
vý zvěstovatel a slibovatel od nich poža
duje, tím víc. mu propadají. Co ještě včera 
bylo jejich největším blahem, jejich vol
nost, toho se pro něho ochotně vzdávají, 
aby se tím bezbrannější nechávaly vést, 
a ono staré tacitovské „ruere in serviti- 
um“, „řítit se do otroctví'', se naplňuje 
vždy znovu a znovu, když se v ohnivém 
opojení solidárnosti národy dobrovolně 
vrhají do otroctví a ještě velebí důtky, kte
rými je bijí.

ODEON PRAHA 1970
VYDÁNÍ PRVNÍ
STRANY 134-135

NĚCO MÁLO 
S T A R O Ř E C K É  P O EZ IE

J e  těžké řá d n é  ž en ě  s d ěv k o u  bojovat, 
ta h o rší je  a více ví 
a vůbec nic se nestydí 
a více lichotiti zná.

Baletku z. A sie, která už. z útlého  
docela dětství 
ro z ličn é  š a lebn é tvary 
p á n v í svou vykouzlit zná  
zbožňuji, ale ne proto,
Že ka ždo u  p řed v ed e  vášeň  
ani že p ů  va bn é p a ž e  ro z k o šn ě  
há zí sem  tam.
Z a to ji zb ožňu ji však, 
že na od řen ém  do vede h řeb u  
tančit a n ep rch á  pryč, 
stařecké vrásky když zří.
Ja z y k  do pusy dává a d rá ž d í  
a objím á kolem  - 
ta kdyby kostlivce objala n o h o u  - 
m ladík h n ed  opustí h rob .

N A K LA D A TELSTV Í SV O B O D A  1972

ODSOUDRUHOVANO?
LADISLAV MUŠKA, Praha

„Pozdrav pám bu, soudruhu!" ulítlo mi, když si ředitel diva
dla kýchnul. A už jsem byl v průšvihu, přestože se to stalo na 
chodbě a nikdo u toho nebyl.

Ředitel se chovával přátelsky, jenže za časů takzvané norm a
lizace rychle zesoudruhovatěl a začal si se mnou vykat. Sou
druhu se muselo v divadle říkat nejen režisérům a dirigentům, 
ale i koncertnímu mistrovi, osvětlovači a vrátnému; znělo to ve
lice dekorativně. Ale soudruh ve spojení s pámbíčkem byl pro  
ředitele nepřijatelný. A jelikož já jsem byl jaksi desoudruho- 
ván, mizelo m é jm éno z divadelních programů, aby nepopou
zelo soudruhy a nadále jsem se objevoval v rolích víceméně 
anonymních.

Šel jsem na vernisáž výstavy amatérských výtvarníků. Zaha
joval ji vedoucí veškeré kultury celého kraje slovy: „ Kdyby tu
to výstavu vidět americký prezident, kdyby ho nezastřelili..."

Utekl jsem do předsálí, protože smát se do očí nejvyššímu 
soudruhovi přes um ění bylo vyloučeno. Jakou roli by mi po
tom soudruzi dovolili hrát v životě?

Zesoudruhováni totiž byli nejenom ti, kdo v téhle zemi žili, 
ale i k-do v ní zemřeli. Jako zpěvák v jednom  severočeském  
krematoriu - než mi soudruzi odebrali povolení k veřejnému 
vystupování - jsem vyposlechl řadu slovních perliček, kterými 
samozvaní nebo naopak vyslaní řečníci doprovázeli spolupra
covníky na věčnost.

Jeden takový rétor hřímal u rakve: „Jeho pokrokový názor 
se živil nenávistí ke kapitalistické společnosti!".

Jiný nebožtíka oslovil: „Oceňujeme, drahý soudruhu, tvé 
skrom né potoje, které jsi vynakládal při budování naší socialis
tické společnosti. “

Železničářský funkcionář tvrdil: „Život zesnulého soudruha 
se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo 
a jeho rodinu. “

Co si pomyslet o ženě, o které řečník prohlásit: „Zesnulá by
la socialisticky čistá soudružka. “

Až do absurdity či horroru zacházelo tvrzení: „Pracovala ja
ko vrchní sestra na patologickém oddělení nem ocnice a oběta
vě tam vždy hájila politiku strany. “

Korunu tomu však nasadil myslivecký hodnostář, když p ro 
hlásil o zem řelém : „Byl nejen pravodatný myslivec, ale i sou
druh. Měl rád socialistickou přírodu, nyní zničenou..."

Pokud m ne podezíráte, že jsem si uvedené výroky vymyslel, 
mohu se prokázat notovými sešity, na jejichž deskách byly za
psány hned po  vyslovení. Koneckonců nad jedním  hrobem na 
jistém severočeském hřbitově byla šedá deska se zlatým nápi
sem:

„Ten nepoznal pravé štěstí, kdo vedle své každodenní pocti
vé práce nevěnoval všechen svůj volný čas boji proti pravicové
mu oportunismu

Nedávno ten hrob zlikvidovali. Že by tihle nebožtíci neměli 
už žádné příbuzné? Kéž by.
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HACHA NEBYL TISO
V čísle  3/4, str. 8-9 „Z ápadu" Š kv orecký  

zařad il vedle seb e  Em ila H áchu a Jo s e fa  Ti
su. N ezdá se  mi, že je  m ožn o  m ez i n im i p o 
lož it rovnítko, ja k  se  zdá  z některých odstav
ců článku.

H ách a  n eby l p o litik em ; politikov é, kteří 
ztroskotali, h od ili mu na krk  nevděčnou  
fu n kci, kterou  n ikd o  nechtěl. J e  znám o, že 
H ácha kap itu loval 15. října až p o  G oeringo- 
vě h ro z b ě : Z ápad  nevěří, že  L u ftw affe  m ůže 
jed in ým  úderem  vyhladit v elk é  m ěsto ; G oe- 
ring, a č  nerad, bu de m uset tuto schopnost d e 
m onstroval na P raze - I íá ch a  ještě tomu m ů
že zabránit, a čko liv  příslušné rozkazy  už by 
ly vydány. P oté H ácha zko labov a l, a p o  sti
m ulujících in jekcích  p od cp sa l s vědom ím , že  
jd e  o  p od p is  protiústavní. J e  s pod ivem , že 
všichni jeh o  nelegáln ího pokyn u  uposlechli 
a  kap itu lace p ro b ěh la  bez odporu  - to o d p o 
v ídalo tehdejší n áladě národa, pam atuji si 
ja k  p o  15. březnu kolov a ly  pověsti o  nastáva
jícím  „dnu sm ířen í“; nacisté prý vrátí č es k é  
části Sudet. Č eský n árod  p o  m n ichovské  
zku šen osti by se  býval vrhl Němcům d o  ná
ručí. Na štěstí N ěm ci nem ěli sm ysl p ro  p sy 
ch o log ii a m ožn ost zcela  prom arnili.

K apitu lace H áchy byla logickým  důsled
kem  kap itu lace 1938; v tradici se p o k ra č o v a 
lo  1948 a 1968.

H áchova vláda tak d lou ho zdržovala „ře
šen í ž id o v sk é  o tázky  ", až  n acisté z m oci p r o 
tektora vyduli příslu šn é předp isy  sami. „ Čeští 
ministři ( jako  většinou český  národ) unikli, 
ja k  v současném  veřejném  mínění, tuk i při 
soudu  dějin, obvinění, k teré  těžce sp oč ív á  na 
jiných v lád ách “ tak k o n č í K ennanova kn íž
ka. H ácha se  sn ažil zabránit n asazen í „ Vlád
n ího v o jsk a “ na fron tě. (Nevím, zda to byl 
H ácha, k d o  b lo k o v a l fo rm a c i S vatováclavské  
div ize SS. T ak se  stalo, že  Češi byli jedn ím  
z m ála evropských  národů, k teří nem ěli svou  
jed n otku  v n acistické arm ádě). H ácha n eod 
stoupil ze sv é  fu n k ce : by lo  83 schválených  
rozsudků  smrti, k teré  budou  hned  vykonány, 
když llá c lia  resignuje. Když vytrvá, popravy  
bu dou  od ložen y  - tak argum entovali nacisté. 
Pam atuji si na jed en  z posledn ích  film ových  
Žurnálů: lid ská  troska jm énem  H ácha je  p o 
dep írána K. H. Frankem , aby  m oh la  vztyčil 
prav ici k  nacistickém u pozdravu.

H áchu n eby l h ero ickou  postavou  vhodnou  
p ro  n árod n í m ythologii; byla a j e  tendence 
vym azal h o  z českých  dějin. Věřím, že  je d 
nou h isto r ikov é  postav í Háchu d o  správného  
světla. R o zh od n ě si n ezaslou žil smrt ve vě
z eň sk é  nem ocnici. . .  .I). SO U D EK , Kanada

EMIGRANTI - 
-  VYDĚDĚNCI NÁRODA?

V diskusi o  tzv. lustračním zákonu, který  
nen í ničím  jiným  než prvním  k rokem  k n e
zby tné dekom u n izaci č eskos lov en skéh o  ve
řejn ého  života, se  často vyslovují obavy, aby  
n ed ošlo  k  elim inaci a  diskrim inaci bývalých  
kádrov áků , kra jských  a okresn ích  tajem níků  
KSČ, vedoucích  estébáků  a p od obn ý ch  ex p o

nentů n eb o  přis lu hovačů  ro zp ad léh o  kom u 
n istického  režimu. M álokd o  se a le v Č esko 
sloven sku  pozastavu je nad diskrim inací, k te
ré  jsou  ve své staré vlasti vystaveni Češi 
a S lováci ž ijíc í za hranicem i. E m igrace m á  
zřejm ě v dnešním  Č esoslovensku  m én ě vli
vnou lo b b y  než staré kom u n istické ,struktu
ry

D iskrim inováni jsou  všichni Češi a S lováci 
s trvalým poby tem  v cizině, a í  již  jsou  - často  
Z nutnosti - výlučně občan y  státu svého  p o 
bytu n eb o  držiteli platných českosloven ských  
pasů, tj. českos loven ským i státními občany. 
Z ejm éna d iskrim in ace p os led n ě jm en ov a
ných j e  nejen ostudná, a le je  i v přím ém  ro z 
poru  s p latnou  ústavou, která nerozlišu je m e
zi občan y  žijícím i na ú zem í státu n eb o  v c iz i
ně.

N ejm arkantnější om ezen í práv  emigrantů  
p o c h á z í  ještě  z d oby  kom u n istického  režimu, 
a ani d em o kra tick é  Č eskoslov en sko  nem á  
naspěch  je  zrušit. J d e  o  ustanovení zákon a  
o  d ů chodovém  zab ezp ečen í ě. 100 z r. 1988,
# 103, v něm ž se  praví, že se d ů ch od ov é  dáv 
ky  d o  ciziny nevyplácejí. B ylo-ll toto v civizi- 
lováných státech o jed in ě lé  ustanovení z h le 
d iska kom u n istického  režim u aspoň  p o c h o 
pitelné, n eslou ží obn ov u jíc í se  č eskos lov en 
s k é  d em okrac ii k e  cti, že z oportunistických, 
rozu m ěj devizových, důvodů v této d iskrim i
naci pokraču je.

Em igranti jsou  a le ta k é  diskrim inováni zá 
konným i opatřením i, která vstoupila v p lat
nost až  p o  listopadu 1989. P řesahovalo  by 
rám ec těchto p ozn ám ek  p řezkou m ávat z to
hoto  h led iska  c e lé  sou časn é zákonodárstv í, 
ale n ěk teré  n ov é z áko n n é normy, jim iž jsou  
em igranti znevýhodňováni, zasluhují zvlášt
n í zmínky.

T ak např. zákon  o  m im osoudn ích  reh ab i
litacích z 21. února 1991 om ezu je v § 3 
okru h  oprávněných o so b  p o u z e  na čs. státní 
občany, k teří m ají trvalý p oby t na územ í 
Č eskoslovenska . To, že  po litickou  ,o m ateri
áln í p erz ek u c í byli postižen i tak é emigranti, 
a ť  již  v d o b ě  svého  pobytu  v Č eskoslovensku  
n eb o  zabaven ím  m ajetku  p o  jejich  emigraci, 
se  cyn icky opom íjí. A p řece  systém kom unis
t ickéh o  bezp ráv í v naší zem i n ezačal až p o  
srpnu 1968, nýbrž již  p o  únoru 1948, i když  
to n ěkteří re form n í kom unisté neradi slyší.

Č eši a S lováci ž ijíc í v c izin ě jsou  ta k é  ne
dávno vyšlým zákon em  č. 92/91 Sb. a na něm  
spočívajícím  vládním nařízením  vyloučeni 
Z tz v. ku p on ov é  privatizace, n eb oť  ku p ón ov é  
kn ížky  m ůže dát zaregistrovat ve svůj p r o 
spěch  p o u z e  českos loven ský  státní občan , 
který m á v ČSFR trvalý pobyt. Komunisty  
zestátněné a zruinované pod n iky  patřily  
a p atří em igrantům p ráv ě tak j a k o  jiným  Če
chům  a  Slovákům , a em igranti m ají tedy také  
n ezadateln é p ráv o  se  pod ílet na jejich  p riva
tizaci.

N epochopitelné, a na celém  světě o jedinělé, 
j e  ta k é  ustanovení, že  em igranti nejsou  
oprávněni v Č eskoslovensku  kupovat byty 
n ebo  rod inn é dom ky. P rotože si j e  vzhledem  
k  sou časn é by tové nouzi n em ohou  ani p ro 
najm out, je  jim  tím prakticky  znem ožňován  
návrat do  vlasti. V jiných zem ích  je  n aopak  
obvyklé, že se vystěhovalci ve stáří vracívají 
d o  sv é  staré vlasti, aby  lam p rožili zbytek  
svého  života, a že jim  vlády tento návrat 
všestranně usnadňují.

Lhostejný, ne-li přím o negativní p osto j d o 
m ova k  em igraci je  podm ín ěn  - pom in em e-  
-li m om ent od c izen í a n ěkdy  i závisti - hlavně  
tím, že  se o fic iá ln í č eskos lov en ská  veřejnost,

především  tedy p o lit ick é  strany, parlam enty  
a vlády, o tázkam i p om ěru  k  em igraci - k r o 
m ě výše uvedených d iskrim in ací - vůbec n e
zabývají. T o je  vzhledem  k záp lavě jiných  
aktuáln ích  prob lém ů  sice pochop iteln é, ale  
p řesto  j e  úprava vztahů dom ov a  k  em igraci 
p ro  odstran ěn í kom unistických  d efo rm ac í 
Z n ašeh o  života i v ědom í velmi důležitá. Ta 
by m ěla  zásadn ě zá ležel v tom, aby  byly vy
tvořeny v hodn é p odm ín ky  p ro  ty emigranty, 
kteří se h o d la jí  vrátil d o  vlasti, a  aby  byly n a
vázány či inslitucionalizovány vztahy k těm, 
k teř í se  z jaký ch ko liv  důvodů rozhod n ou  zů
stal v cizině.

Pro velkou  většinu států zůstávají jejich  
emigranti, bez ohledu  na státní občanství, 
sou částí n árodn í pospolitosti, a jejich  m ateř
s k é  z em ě s n im i prostřednictvím  svých zastu
p itelských  úřadů a speciáln ích  organ izací 
udržu jí těsné styky. P říkladem  lakových  ze
m í m ů že být Itálie a Švýcarsko, k teré  udržují 
kon takt i s těm i emigranty, k teří jsou  v cizině 
j iž  druhou  n eb o  třetí generaci, a k teří v Itálii 
n ebo  ve Švýcarsku nikdy trvale nežili.

U držován í spo jen í m ateřských zem í s em i
granty m á  k ro m ě citové stránky ta k é  stránku  
p raktickou , n eb o ť  každý  em igrant je  v urči
tém sm yslu vyslancem sv é zem ě a m ůže u dě
lat h o d n ě  p ro  je j í  d o b ré  jm én o  ve světě. Byli 
to p rá v ě  čeští a slovenští emigranti, kteří 
v d obách , kdy  českos lov en ské  zastupitelské  
úřady byly přev ážn ě obsazen y  agenty Stfí 
a p ro tekčn ím i dětm i kom u n istické n om en 
klatury, byli pravým i reprezentanty svých 
národů  v cizině.-

S ou časn á d iskrim inace českosloven ských  
státních občan ů  žijících trvale v ciz in ě je  p r o 
tiústavní, nespravedlivá a z h led iska  n adča
sových zájm ů našich národů  vy ložen ě šk o d 
livá. N ení ta k é  nejlepším  vysvědčením  zra
losti Č eskoslov en ska  p ro  vstup do  n ov é E v
ropy, v n íž státní příslušnost a dom icil budou  
hrál stále m én ě význam nou roli.

Z. LOM ECKÝ, Curych

DOPISY Z  CECH
(Píše padesátiletý  inženýr z okresn íh o  m ěs
ta:)

Ptáš se, ja k  pociťu jem e d opady  ek o n o m ic 
k é  reform y. N ejtvrdší a nezvyklá  je  p ro  nás 
nezam ěstnanost. J e  ovšem  diskutabilní, jestli 
vlastně nen í přínosem . Strach o  p ráci snad  
p ov ed e  k  větší zodpovědnosti. Společnost se 
začíná rozvrstvovat,fale to soc ia lis tick é „m á
m e stejn é žaludky  “ - přežívá, čili by m oh lo  
vzniknout p o d h o u b í p ro  lev icovou  p ro p a 
gandu.

P rivatizace a  restituce je  vcelku přijím ána  
u pů vodn ích  vlastníků. Z pochybň u jí se 
příbuzní, k teř í k  původním u m ajetku  nem ěli 
Žádný vztah. Závist je  u nás značná. Dost li
d í  si t a k é  začín á  uvědom ovat, že m ajetek  je  
vlastně starost.

Posun doleva, alespoň  v Č echách zřejm ě  
není. P o  h osp od ách  se sice kritizuje, a le 
k bývalém u režim u se  veřejně n ikd o  nehlásí. 
Ovšem těch 10 procen t kom unisti asi stále 
mají. D ost získala  sociá ln í dem okracie , p o 
m áhá tom u ta k é  řečněn í Waltra K om árka, 
často  zn ačn ě dem agogické. (K om árek  byl 
v 50. letech m ladým  stalinistou, začátkem  60.
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lei byl p orad cem  u Castra na Kubě, p a k  
zn ačn í p rozřel, v 68. roce byl progresivistou, 
čistky p o  r. 69 p řež il d o b ře  a n aop ak  p o lom  
p o m á h a l řadě vyhozených tím, i e  j e  um ís
ťoval v prognostickém  ústavu akad em ie věd, 
k d e  Šéfoval. V revoluci 89 šel d o  politiky . Má 
zřejm ě zn ačn é am bice. J a k o  ek on om  kritizu
je  K lausovu rad iká ln í reform u s je jím i tvrdý
m i dopady, h lavně nezam ěstnanost, m oneta- 
rismus, p říliš voln é tr ín í vztahy. K om árek  je  
zřejm ě p ro  větší intervenci ve p rosp ěch  zm ír
něn í sociáln ích  dopadů. Ve veřejném  m ínění 
jd e  dost nahoru.) - T a k te  latentní n eb ezp eč í  
posunu d o  leva tu stále je, začne-li třeba so c i
á ln í d em o krac ie  s tvrdou propagan dou , n e
sp o k o jen c i se d a jí lehce nachytal. N ahrává  
tomu ta k é  hašteřivost a p ro sazo v án í stranic
kých zájm ů ostatních nesocialistických  stran. 
Ani odstrašu jící p řík la d  P olska  nen í p ro  naše 
p olitiky  dost pádný. N ejhorší d o p a d  na řa d o 
vé občan y  m á však neochota  dom luvit se  m e
zi bývalým i partnery uvnitř O F  (O bčan, f ó 
ra). Je jich  rozpory  nahrávají ostatním  
stranám. Tím se dá  vysvětlil i to, že  zača l z ís
kával i fa š is to id n í S ládek á  je h o  R epublikán, 
strana. P ro m ne je  to nepochop itelné, a le vy
p o v íd á  to dost o  dědictv í posledn ích  40 let. 
D oufám  ale, že ve volbách  se  p ro jev í český  
(o sloven ském  nevím ) rozum  a že K lausova  
ODS (O bčan ská  dem okrat, strana) z íská  víc, 
než se dnes p o d le  průzkum u zdá. Klaus m á  
obd iv ov atele  i odpůrce, a le o  jeh o  reform ě  
ja k o  o  jed in é  p o třeb n é  alternativě n ep och y 
bu je tém ěř nikdo.

P roblém em  číslo  jedn a je  dnes u nás p o 
m ěr k e  Slovensku. Nevím, ja k  vážná se zdá  
tato k r ize  zvenčí, a le p ro  nás se  jev í ja k o  z á 
sadní. P a n u ./. Čarnogurském u (slovenském u  
prem iérov i) se  daří, myslím, že  úmyslně, 
v Č echách n avozovat atm osféru, která se dá  
charakterizovat slovy: „n ikdo vás nedrtí" . 
Šíří se i n ázor „čím dřív, tím lip". Vůle p o  
zach ov án í sp o lečn éh o  státu se  zm enšuje. Si
tuace na Slovensku  je  p ro  nás nepřehledná, 
stále se m luví o  m lčící většině, která je  p ro  
spo lečn ý  stát, a le já  tomu přestávám  věřit. 
Nenávist, která je  fo rm o u  nacionalism u p ro 
p agován a SNS (Slovenskou  n árodn í stranou) 
a IIZ D S (M ečiarovým  Hnutím za d em o k ra 
t ick é  S loven sko) se  snadněji ujm e než slova  
o  lásce a p orozu m ěn i od  Václava Havla, 
zvlášť když je  to Čech. Trochu m ě uklidňuje  
ta zou fa lá  snaha slovenských politiků  zabrá
nit referendu. A le pan  Č arnogurský jd e  na to 
chytře (alesoň  si to myslí). C hce nasrat (sor- 
ry) Č echy tak, aby  impuls na ro zd ělen í přišel 
Z ČR. O bávám  se, i e  jsm e skutečně b lízko  
rozpadu . Čeští po litici si dostatečně u vědo
m ují nepříznivý m ezin árodn í oh las a p o k le s  
zájm u o  investice u nás, c e lk o v é  nestabilitě, 
p o k u d  d o jd e  k  rozpadu. A le slovenským  p o 
litikům to zřejm ě nic neříká. Ti nejzuřivější 
n acion alisté chtějí úplnou separaci, n ěkteří 
m luví o  kon fed erac i; už ta však znam ená dva 
m ezin árodn í subjekty, Ij. dva od d ě len é  státy.
- T eď  se ukázalo , že  fed erá ln í rozp očet je  ce
lý hrazen  p ro d u k c í z českých zemí. Na S lo
vensko se  d op láce lo  i p o  celou  d obu  totalitní
h o  reíim u , a le nesm ělo se  o  tom psát. I dnes 
tedy p om áh ám e Slovensku, k d e  je  třikrál vět
š í  nezam ěstnanost, p ro tož e tu m ěli m odern í 
zbro jovky , které nyní p ro d ěláv a jí konverzi. 
Musíme tedy být stále solidární? V p řípadě  
sep arace by tu m ohla být b ída a skluz k  f a 
šismu. Ř ada myslících S lováků  si tohle uvě
dom uje. A le k o lik  je  kterých? A k o lik  je  těch 
pasivních, k teř í se n echají stáhnout d em ago
gickým i křiklouny ja k o  j e  M ečiar? (D le s lo 

venského pos lan ce Pavla Tatára j e  M ečiar 
tvrdý, ch orob n ě am b ic iózn í politik , který  
spolupracu je se starou kom u n istickou  n o
m enklaturou i s bývalou  StB). A náš starý 
Saša D ubček? Ten se  ch ov á  ja k o  váhavý p la 
vec, který neví, k d e  se m á více sm očit; a le je  
prý p ro  federaci.

Četl jsem  zajím avý článek D. H an zlové  
z ek o n o m ick éh o  ústavu akad em ie věd (L id o 
vé noviny, 10. 12. 1991), k d e  se navrhuje 
sp o lk o v é  uspořádání. Š lo by o  celostátně je d 
notnou kon cep c i h o sp o d á řsk é  politiky , a le  
o  větší závislost výdajů jednotlivých regionů  
na jejich  ek o n o m ick é  výkonnosti. P rostě ne
utrácet na účet druhého. Zatím tomu je  lak, 
že na Slovensku se vyplácejí mnohem větší 
podpory v nezaměstnanosti n e í  v Č echách  
a na M oravě, c o i ,  ja k  víme, sp íše odrazu je  
o d  h led án í práce. A přitom  v zam ořeném  se 
veročeském  kraji, kd e  um írají lid é  v prům ěru  
o  deset let dříve n et  j e  záp ad o ev rop ský  prů 
m ěr a rakov ina k o s í  i děti, tam se  m usí čekat  
s nápravou, p ro tož e  nejsou fin an ce! - 
K  dovršen í všeho se našla skupina asi třiceti 
slovenských  poslanců, p řev ážn ě separatistů, 
s nimi i Milan K ň ažko, dříve herec, k teří p o 
slali na OSN hanebnou  stížnost, že  prý  Češi 
(či ČSFR) p á ch a jí  na Slovácích m orá ln í g e
nocidu. Tak sprostá  nehoráznost, že  rozum  
zůstává stát. To už je  p o lit ick á  p sychopato lo -  
gie. M ohu p o ch o p il jejich  citovou louhu p o  
úplně sam ostatné firm ě, víc tím a le nevyřeší. 
N acionalism us nevyřeší ani ek on om iku , ani 
ekolog ii, devastace státu tím nezm izí. P od  
lim vším jsou  jistě i n epřiznané am bice těch 
křiklounů p o  vůdčích pozicích , s lávě a titu
lech. Než prod lužovat agónii a  krizi, nebyl 
by lepší raději důstojný ro zch od  a p a k  nová  
spo lupráce na rovné báz i vzájem ných vý
hod?

(Také dopis dalšího přítele si všímá otázky 
Slovenska:)

...Vyvstala řada problém ů , ale zdá  se, i e  
n árod  český  je  na to připraven, ale h orš í to je  
s bratry Slováky. Dnes jsem  četl průzkum  ve
řejného mínění, k d e  obyvatelstvo S lovenska  
se  v šedesáti procen tech  p řik lá n í k  levicovým  
stranám a pan dem agog  M ečiar m á celých 30 
procent. V Č echách je  nejsilnější ODS tj. O b
čan ská  d em okratická  strana (K laus) a m á  
27,5 procenta. - Prezident H avel se siln ě sňa
t í  udržel stát pohrom ad ě, ale když sleduji 
vývoj v Č echách, kd e  to spěje jasn ě k  tržní
mu kapitalsitickém u systému (a lidi tomu 
dost fan d í) a proti tomu vývoj na Slovensku, 
kd e  to silně zaván í pasivním  spoléhán ím  na 
státem řízený socialistický  systém, myslím, že 
za daných oko ln ostí n elze počítat s jedním  
státem. J á  o sob n ě  jsem  nikdy nechtěl trhat re
publiku, ale vidím, i e  se  to asi stane. J e  totiž 
n epravděpodobné, že by se  m yšlení Slováků  
zm ěnilo do  voleb. J e  to vidět i na tom, že n e
m ají ani zájem  o  ku pon ovou  privatizaci. - 
Včera by l přijat zákon  o  transform aci druž
stev. Všichni levičáci, včetně slovenských p o 
slanců, byli proti. K dyž ve volbách na Slo- 
vensku vyhrají, m ohou  puk v parlam entě m a
řil přijím án í zákonů  a všechno zab lokova l.
A to by bylo zlé. Snad se ty pom ěry  ještě  
zm ění i na S lovensku a lid é ja k o  M ečiar 
a K ň a ik o  a jim  p o d o b n í nevyhrají. J in a k  p o 
zdrav pánbůh.

Přes různé p roblém y  se za ty dva roky  sta
la spousta změn k dobrém u, lid é  si to ani ne
uvědom ují. A nejde jen  o  vzpřím ené páteře. - 
Přijďte si zas brzy pochutnat k nám d o  K o s
telce na dobrý  chléb. U i tady m ám e d vě p e 

kárny a d vě řeznictví a m oře nových krámů. 
Vše so u k rom é a b ě i í  to výborně.
Prosinec 91-leden 92 
Z  dopisů  vybral

R. D R T IN A , Kanada

ČECHÁM HRO ZÍ 
DEMOKRATURA

Vývoj v Č echách j e  sku tečně n edobrý  a n o 
viny a sd ě lov ac í p rostředky  m oc  n epom áhají', 
p ro tož e  sotva lze sku tečně najít jasnou  větu, 
m yšlenku n eb o  kom entář.

M yšlenkové jiskry  lze těžko  očekáv at od  
staronových novinářů a stejně m álo  o d  part 
a  p artiček  osm ašedesátn íků , k teř í jsou  zvyklí 
myslet jedn ím  sm ěrem , i kd y ž  si to n eu vědo
mují.

Mám pocit, že  je  nutné psát věci jasn ě  
a ostře, j a k  to d ělá  kruh ko lem  Z ápadu, jin ak  
h ro z í Čechám  spíš dem okratura, než skuteč
n á  dem okracie.

I. K R A U S, Francie

JSME HLOUPÍ
M nozí z nás, k teř í od ešli za h ranice a z ce 

la nezištně 40 n ebo  20 let p ra cov a li p ro  to, 
aby  Č eskosloven sko  by lo zase sv obod n é, ač  
v takovou  m ožnost již  pom alu  n ikd o  z nás 
nevěřil, p íš í n ebo  h ov oř í o  tom, že  H avlova  
repu blika je  pokraČ ovatelkou  kom u n istické
h o  bezpráví. Z důvodňují to tím, že em igrace  
j e  persekvován a, restituce se  j í  netýká, n em á  
bezprostředn í m ožnost, v p řípadě, že  zůstává  
za hranicem i, hovořit a ov livňovat ch o d  své  
zem ě. S tím m ajetkem  je  to složité. Ve vlast
nických právech  p o  čtyřicátém osm ém  nastal 
zm atek, m n oh é m ajetky zanikly, m n oh é  se 
přestavěly, m n oh é  se  zlepšily , m n oh é se  staly  
součástí velkých celků. J e  sam ozřejm é, že  
k  němu m ám e vztah. M ám e na něj i právo. 
Měl by se nám vrátit. P od ívejm e se  však do  
historie. J a k  třeba ka lišn ická  šlechta z ískáva
la c írkevn í statky a ja k  j e  vracela v 15. století, 
ja k  byly restituovány nem ovitosti v p o b ě lo 
h o rsk é  d o b ě , ja k  d op ad l m ajetek  řádů zru
šených josefín ským i reform am i. My, když  
jsm e s m anželem  utíkali, zan echali jsm e na 
jižn í M oravě p rosp eru jíc í továrničku. Prý 
úspěšně funguje dosud. K dyž jsm e se  však  
ro zh od li utéct, věděli jsm e, že o  vše přijdem e, 
a m ajetek jsm e odepsali. Z ačínali jsm e na zá
p a d ě  z n ičeho  a teď  se  m ám e slušně. Vrátit se  
nechcem e, tím m én ě naše děti. O d Č esko s lo 
venska n echcem e nic vrátit. Myslím si3 že  na
še  repu blika to všechno p o třebu je  víc, než  
my ty koru nky  na kontě. Znám  ko lem  seb e  
spoustu bývalých vězňů i starých vojáků, k te
ří byli ochotn i obětovat vlasti sv é životy. Ani 
v USA toho  m oc v důchodu  nem ají. Přesto  
jsou  stejného názoru ja k o  my. M ožná, že  
řeknete, že  p ráv o  je  právo, a  že my jsm e  
hloupí. Nám to však již  dávn o vrátil pan H a
vel. Třeba svou řečí v Kongresu.

Z. BL A H O V C O V Á , U SA



To help you fill out 
your income tax return

y S r

-
No-calculation retums

Extended hours

To make things easier, w e’ve designed two simpler tax retums 
that don’t have any calculations.

These optional retums are great for people with straightforward 
tax situations. If you’re under 65, you can use the “Short.”
If you’re 65 or over, the “65 Plus” is for you. Whatever retům 
you use, you should fill out only one.

From February 24 to Apríl 30, we offer an “after hours” phone 
Service from 5 p.m. to 9 p.m., Monday through Thursday.

You can also call T.I.P.S. Info-Tax, our automated phone Service, 
24 hours a day, 7 days a week, for recorded iriformation on selected topics.

Revenue Canada 
Taxation

Another important detail is attaching all the slips and 
receipts that support your claims for credits and 
deductions. If any are m issing, your retům may 
get held up while we contact you for the information.

We're making it easier.:
Revenu Canada 
Impót Canada

Make sure your retům is not delayed
Lots o f  people fill out their tax retům with great care, only to 

miss details that can make all the difference. For example, if 
your address is incomplete or incorTect, your refund could be 
delayed or sent to the wrong plače.

If you will be moving, write the new address on your retům, 
or if  you don’t know it yet, please call us to let us know as 

soon as you can so we can update your file.



B A L N E A  zvi
PRAHA k POBYTU 

DO ČESKOSLOVENSKA

NABÍZÍME VÁM:
• klasické léčebné pobyty v českých a morav

ských lázních, cena již od DM 5 0 ,- osoba/den, 
včetně léčení

• kombinace léčení s následnou turistikou nebo 
návštěvou příbuzných v ČSFR

• hotelové ubytování v Praze ve dvou a tříhvěz
dičkových hotelích, cena od DM 24,-/osoba , den 
se snídaní

• privátní ubytování ve vilách v Praze, cena od 
DM 30,-/osoba, den se snídaní

• transfery -  pronájem vozu FORD TRANSIT s ři
dičem pro 8 osob, cena DM 80,-/hod .

• okužní jízdy historickou a moderní Prahou vo
zem FORD TRANSIT, cena DM 1 8 0 - /7  osob 
/2 ,5  hod.

• krátkodobé i dlouhodobé výlety na zámečku ve

Večer nad Karlovými Vary

východních Čechách (Adršpašské sklály), vhod
né pro rodinné pobyty, bohatá možnost turistiky 
a horolezectví, cena od DM 1 6 -/osoba, den se 
snídaní

•  fitness-pobyty, k dispozici tenis, golf

• jedno- a vícedenní pobyty v českých a morav
ských lázních s možností poskytnutí procedur 
dle vlastního výběru, výhodné ceny dle objedna
ných služeb, dopravu zajistíme

DÁLE ZAJIŠŤUJEME:
• pobyty pro skupiny, směnárenskou službu, le

tenky za zvýhodněné tarify pro jednotlivce
i skupiny

Služby zajistí a veškeré informace podá: 
BALNEA,
Pařížská 11, 110 01 Praha 1 
telefon: 00422/23 21 930 
fax: 00422/23 21 938

Zpívající fontána v Mariánských Lázních



KOMERČNÍ BANKA
We are the leading and largest 
commercial bank in Czechoslovakia both 
for corporate and private clients, whether 
domestic or foreign. We offer expertise in 
a wide range of international and 
investment banking services, including 
foreign exchange, international 
payments, corporate finance and 
advisory services generally . Our 
knowledge of Czech industry is without 
parallel, by virtue of our extensive branch 
network of over 250 braches and sub - 
- branches in the Czech Republic.

Contact:
International Division 
Na příkopě 33 
110 03 Prague 1 
Czechoslovakia 
Tel: (42-2) 2122 1111 
Fax: (42 -2) 236 7007


