
Václav Havel  
(1936 Praha)

Od té doby, co nejste rušeni, jste nejsledovanějším sdělovacím prostředkem v české a slovenské řeči. Možná jste sle-

dovanější, než sami víte. Na vlastní uši jsem slyšel (z magnetofonového záznamu), že vládní mluvčí [Miroslav] Pavel 

řekl na jednom studentském mítinku, že mají zjištěno, že RFE dnes sleduje víc lidí než Rudé právo. To všechno pochopi-

telně zavazuje a vyzývá k důkladnému zamyšlení o koncepci a struktuře všech programů. (...) Občas – zřejmě hlavně 

od lidí poúnorového exilu – zaznívají tóny levného černobílého antikomunismu (asi v tom smyslu, že komunisti jsou 

zločinci, komunismus je omyl dějin, nedá se změnit po dobrém v nic jiného, je třeba ho zničit; kdo usiluje o dialog, je 

naivní blbec). Máte svobodu vysílat si, co chcete, mně nepřísluší vás kritizovat, natož vás cenzurovat, radit vám. Tázán 

však po pravdě odpovídám: tyhle tóny, o nichž jsem se zmínil, zdejší lidi dost serou, protože je nepovzbuzují, ale spíš 

odrazují od jakéhokoli občanského úsilí.

Václav Havel Milanu Schulzovi, 3. července 1989

From the time they stopped disrupting you, you have been the most followed media in Czech and Slovakian. Maybe 

you have more followers than you know yourselves. I heard for myself (from a tape recording) that government spo-

kesman [Miroslav] Pavel said at a student meeting that they have learned that more people now follow RFE than the 

Rudé Právo newspaper. This all obviously commits us and calls for thorough consideration of the concept and structure 

of all the programmes. (...) Sometimes – mainly from the people of the post-February exile – the tones of cheap black 

and white anti-communism can be heard (probably in the sense that communists are thieves, communism is an histo-

rical error, it cannot be changed fairly into anything else, it must be destroyed, if you push for dialogue, you are a na-

ive idiot, etc.). You have the freedom to broadcast what you want, it is not for me to criticise you, let alone censor or 

advise you. But asked for the truth, I reply: these tones I mention, they piss off the people around here. Because they 

do not encourage, rather they discourage any civic effort.  

Václav Havel to Milan Schulz, 3 July 1989

Dramatik, spisovatel, esejista a politik. Pochází z významné podnikatelské rodiny, 

v 50.  letech ukončil večerní gymnázium a později dálkově vystudoval DAMU. Od 60. let 

se jeho zájem soustředil na divadlo a literaturu; byl zaměstnán v Divadle Na Zábradlí. 

Z tohoto období pochází i jeho první známé hry Zahradní slavnost a Vyrozumění. Vác-

lav Havel publikoval ve významných literárních časopisech, v období Pražského jara se 

zapojil do společenského dění. Po srpnové okupaci v roce 1968 se dostal na index, byla 

mu zakázána činnost v divadle a stal se jednou z nejznámějších tváří československého 

disentu. V roce 1977 spoluinicioval vznik Charty 77 a byl komunistickým režimem ně-

kolikrát poslán do vězení. V roce 1989 se stal symbolem sametové revoluce a na konci 

téhož roku byl zvolen československým prezidentem.

Václav Havel (1936 Prague)

Playwright, novelist, essayist and politician. He comes from a major entrepreneurial fa-

mily. In the 1950s, he finished evening secondary school and later graduated from the 

Academy of the Performing Arts via remote studies. From the 1960s, his interests were 

focused on the theatre and literature, and he was employed at Divadlo Na Zábradlí 

(Theatre on the Balustrade). His first well-known plays, Zahradní slavnost (The Garden 

Party) and Vyrozumění (The Memorandum), date from this time. He has been publis-

hed in leading literary magazines. During the Prague Spring he was involved in social 

events, and other activities. After the August occupation in 1968, he was banned from 

the theatre and became one of the best known faces of the Czechoslovak dissident mo-

vement. In 1977, he jointly initiated the creation of Charter 77; the communist regime 

imprisoned him several times. In 1989, Havel became a symbol of the Velvet Revolution 

and was elected President of Czechoslovakia at the end of that year.

„

„

Zdeněk F. Šedivý ředitelem čs. vysílání RSE

Vysílací plán v 80. letech odrážel tehdejší pozici československého vysílání. Vysílání začínalo v 4:57 (v neděli v 6:57) a končilo v 1:42. Každou 

hodinu zahajovaly zprávy a všechny pořady se druhý den zpravidla několikrát opakovaly. Jádro vysílání tvořila kritická publicistika. Do vysílání 

patřily pořady jako Události a názory (informace, poznámky a komentáře k situaci v ČSSR a ve světě), Přehled tisku (ze západních novin),  

Články týdne (shrnutí nejvýznamnějších témat ze západního tisku), Problémy naší doby nebo Časové a nadčasové. Velký prostor byl věnován 

také kultuře, zejména zamlčovaným dílům z domácí i zahraniční kulturní scény. Další pořady byly věnovány např. pronásledovaným církvím  

v ČSSR nebo sportu. 

1985 – Zdeněk F. Šedivý as the director of RFE Czechoslovak broadcasting

The broadcast agenda in the 80’s reflected the position of Czechoslovak broadcasting at that time. The transmission began at 4:57 A. M. (at 6:57 A. M. 

on Sundays) and ended at 1:42 A. M. Each hour started with the news and all the programmes were usually repeated several times the next day. 

Critical journalism formed the core of the broadcasting, which included programmes such as Events and Opinions (Události a názory; informati-

on, remarks and comments on the situation in the Czechoslovak Socialist Republic and in the world), Press Review (Přehled tisku; from the Western 

newspapers), Articles of the Week (Články týdne; summary of the most important topics from the Western press), Problems of Our Times (Problémy 

naší doby) and Temporal and Timeless (Časové a nadčasové). Considerable space was also devoted to culture, especially to the suppressed work of 

both the local and the foreign cultural scene. Other programmes were dedicated, for example, to persecuted religions in the Czechoslovak Socialist 

Republic and to sports.

1985




