
Návštěva českých novinářů v sídle RSE v Mnichově

Sídlo RSE v Mnichově navštívilo pět českých novinářů z progresivního časopisu Student a setkali se s bývalým i stávajícím ředitelem československého 

vysílání RSE J. Firtem a J. Pecháčkem i s dalšími členy redakce (Samuelem Belušem, Jiřím Kovtunem, Jaroslavem Dreslerem a Antonínem Kratochvílem). 

První část rozhovorů s nimi a další informace o československém exilu a práci v RSE vyšly v Československu v časopise Student 24. července 1968. 

Díky otištěným rozhovorům si mohli obyvatelé Československa přečíst svobodné a necenzurované informace o československém exilu i o práci RSE. 

Publikování zbytku rozhovorů nebylo s ohledem na srpnové události uskutečněno. Během srpnové okupace vysílala československá domácí mé-

dia daleko radikálněji než samotné RSE, které dokonce přebíralo ze svého monitoringu většinu informací Československého rozhlasu, vysílajícího 

v té době v poloilegálních podmínkách. Po zkušenostech s maďarskými událostmi z roku 1956 se československá redakce RSE vyhýbala přebírání 

takových zpráv, které by mohly vyvolat nepokoje, a snažila se o co nejméně emocionální tón ve vysílání.  

7 July 1968 – Visit of Czech journalists to the RFE headquarters in Munich
The RFE headquarters in Munich were visited by five Czech journalists from the progressive Student magazine, who met the former and current di-

rectors of the Czechoslovak RFE service, Firt and Pecháček, along with other members of the staff (Samuel Beluš, Jiří Kovtun, Jaroslav Dresler and 

Antonín Kratochvíl). The first part of the interviews with them and other information about the Czechoslovak exile and work at RFE was published in 

Czechoslovakia in Student on 24 July 1968. Thanks to the published interviews, Czechoslovak citizens could read free and uncensored information 

about the Czechoslovak exile and the work of RFE. The remaining interviews could not be published due to the events of August. During the August 

occupation, domestic Czechoslovak media broadcast far more radically than RFE itself, which actually took most of the information from its moni-

toring of Czechoslovak radio, at the time broadcasting under semi-underground conditions.  After the experience with Hungarian events in 1956, 

the Czechoslovak RFE service avoided taking reports that could cause unrest and tried to use as unemotional a tone as possible in broadcasts.  

„Domácí skutečnost. Je, jaká je. Řekneme, jak dojmy na nás postupně přicházely, když jsme loni v New Yorku, jako 

exulanti, viděli Černého Petra. Potřebovali jsme nějakou dobu, abychom si uvědomili, že je to výtečný film. Když jsme 

naslouchali čtvrt hodiny, řekli jsme si deprivovaně: Co se to stalo s českou řečí? S jejím slovníkem, s jejím tónem a pří-

zvukem. Tak se nyní mluví doma? Jak se říká, žijeme ve velké době a může nám být řečeno, že starost o řeč je mali-

cherná a že jsou důležitější starosti. Přesto jsme, s jakýmsi poraněním uvnitř, nepřestávali cítit, že je to redukovaná řeč 

a že vidíme před sebou něčeho úpadek. Na plátně přišel skoro jednoslabičný erotický dialog mezi hochem a dívkou. 

Skoro to polekalo. Téměř jako když se domlouvají dva hmyzy. Kde je řeč takto redukována, musí také něco jiného, 

city, být redukováno. Vnitřní rozsah musí být menší, aby mu taková řeč stačila.“ 

Ferdinand Peroutka, (1966)    

“Domestic reality. It is what it is. We’ll say how impressions came to us gradually, when in New York last year, as 

exiles, we saw the film Black Peter. We needed some time to realise that it’s an excellent film. When we listened for 

quarter of an hour, we said to ourselves, deprived: What happened to the Czech language? To her vocabulary, her 

tone and accent: This is how they speak at home now? As they say, we live in great times and it can be said that ca-

ring for language is trivial, and there are more important things to worry about. All the same, feeling wounded insi-

de, we still felt that the language was reduced and we were watching something decay before us. An almost mono-

syllabic erotic dialogue between a boy and girl was taking place on the screen. It was almost frightening. Almost as 

if two insects were chatting. Where language is so reduced, something else, feelings, must also be reduced. The inner 

dimension must be smaller for such language to be enough.” 

Ferdinand Peroutka, (1966)    
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