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Svět
O ta U lč

Churavý americký antikomunismus
Naivita, stupidita, e litistická aro
gance, sebedestruktivní bažení, sna
ha být “ c h ic ” , být m oderní, obava ne
být osočen ze sym patií k establišmentu?
Jednoznačná odpověď je ovšem
neposkytnutelná. Navíc, jedno a d ru 
hé a třetí, další se vzájemně nevyluču
jí. U nikají-li diagnóze motivy, příčiny,
je snadné seznámit se s činy a jejich
činiteli. Jsou věru k nepřehlédnutí,
denně, pravidelně.
Díváme se na tři částečně se pře
krývající zdroje:
1. intelektuálové, vědci, univerzity,
obec akademická;
2. církevní funkcionáři;
3. sdělovací prostředky.
O první kategorii jsem se už snad
dost zm ínil: to jsou též ti věhlasní
doktoři Benjam inové Spockové, zdů
razňující, že Am erika si vysloužila a
nadále zasluhuje nenávist svobody
m ilovných lidí všude ve světě (Time,
30. 3. 1981).
O
druhé kategorii jen krátce. Nepacifistické režimy vždy tleskají paci
fistům — v zahraničí. Nastavování
druhé tváře (tváře pokud možno ně
koho jiného) není vynález součas
nosti. Světec Gandhi nabádal židy,
aby se H itlerovi neprotivili. "Přece
zcela určitě nejlepší obranou proti
našim nepřátelům je udělat z nich na
še přátele!” vyjádřil se dopisovatel
v novinách The O regonian v Portlandu 20. 6. 1981 a já si doporučení
vystřihl.
T akto se vyjádřil prosťáček. Takto
se vyjadřují i církevní funkcionáři,
biskupové neinform ovaní, nerealis
tičtí, m orálně nezodpovědní (slovy
filozofa Sidney Hooka).
Na m ezinárodním shrom áždění o
o tá z k á c h n á b o ž e n s k ý c h s v o b o d
am erický pokrokový reverend W illiam
Sloane C offin protestoval proti poku
sům zm iňovat se o situaci v Sovět
ském svazu. Reverend James W ill ve
studii M ust Walls Divide? om louvá i
stalinism us.14
Světová rada církví a různé národní
protestantské rady protestují proti
nepravostem na velmi m nohých adre
sách. Jedna velmi křesťanská země
ale vzbuzuje totální, absolutní nezá
jem pokrokových křesťanů — sice
Polsko. N ikoliv tam, ale do všech
m ožných a nemožných děr světa pu
tují po nápravách dychtící delegace.
“ Graham je nejslavnější am erický
křesťan. Nejslavnější ruský křesťan je
Solženicyn. Kontrast je to poučný,''
U A rch P u d din gton , "S oviet A p ó lo g is ts ," C om m entary, listop a d 1983.

napsal George W ill.15
V
Moskvě uspořádali světovou mí
ro v o u k o n fe re n c i n á b o ž e n s k ý c h
funkcionářů. Přijel též B illy Graham,
velkoobchodník s božím slovem a p ři
jat byl královsky. Limuzína se šofé
rem, privátní pohovor s Borisem Ponomarevem, kázání ve vybraných ka
zatelnách.
“ Jídla, co jsem tam měl, byla jedna
z nejlepších, co jsem kdy jedl. Ve
Spojených státech člověk musí být
m ilionář, aby si mohl dopřát kaviár,
ale tam jsem měl kaviár skoro s kaž
dým jídlem ,” pochválil si (m ilionář)
Graham a dodal, že nedostatek nábo
ženských svobod v Sovětském svazu
nepostřehl (New York Times, 13. 5.
1982).

Kategorie třetí — sdělovací pro
středky, artilerie nejm ohutnější.
Každý z nás si nepochybně ověřil
zkušenost, že žurnalistická zpráva
o události nám nikoliv neznámé je
zpravidla nepřesná, ne-li totálně fa
lešná. Byl jsem na konferenci na
State Departm entu a d ru h ý d e n o to m
čtu na první stránce předních novin:
co odstavec, to nepřesnost, ba i po
řádná nepravda. Jestliže je zkreslová
na tato realita, o níž něco víme, proč
by nebylo zkreslováno vše ostatní,
kde pak my nevědomí jsme inform á
torům zcela na pospas?
Inu, jsme v podstatě lenošiví tvo ro 
vé, s nepříliš vynikajícím i mozky.
Chybovati je lidské, lajdácké novinářství je prastará zvyklost.
Jenže to se mi nezdá být ta jediná,
ba ani ta hlavní příčina zkreslené,
falešné projekce, prezentace reality.
Před víc než dvaceti lety se v Americe
začal vytrácet typ reportéra zaznam ujícího, oznam ujícího, a na jeho
místo se dostavil tvor s p olitickým i,
reform átorským i am bicem i — šam
pión oné “ adversary cu ltu re ” .
Žurnalisté doprovází držitele, po
dílníky p o litické moci, zvolené (od
prezidenta dolů) a jm enované (od
m inistrů dolů). Moc závidí, moc na
cházejí zranitelnou. Však to například
není tak velké umění na tiskové kon
ferenci zform ulovat otázku tak, aby
tázaný tratil, ať už odpoví jakkoliv.
" W ill je b rila ntn í, patrné nejlepší — a konzerva
tivn í — a m e rický kom entátor. Jeho úvahy tis k 
nou stovky novin, tato vyšla 14. 5. 1982. Sbírky
jeh o člán ků v kn ižn í form é: P u rs u iío f Happiness
and o th e r S o b erin g Tho u gh ts (H arper, Row,
1978); P u rsuit o f Virtue a nd O the r Tory N otio n s
(Sim on and Schuster. 1982), S ta te cra ft and
S o u lcra ft (S im on and Schuster. 1983).

(dokončení)
"M oc je to nejúčinnější afrodiziakum ,” je výrok přisuzovaný Henry
K issingerovi. A ovšem nezáleží, kolik
je v ní legitim ity, mandátu, zda závisí
na podpoře voličů či na m ožnosti pří
stupu před televizní kamery.
Co nám způsobily te ch n o log ické
novoty: v r. 1982 am erická mládež
utratila na “video games” obnos větší,
než je ce ličký národní důchod (Gross
National Product, 37 m iliard dolarů)
Panamy.
A kolik tratí dem okracie jako tako
vá? E lektronická média, televize,
zprávy nejen oznamují, ale i tvoří:
“ make or break news", jak se říká.
Událost neoznámená je ne-událost.
V kuloárech m ogulů se rozhodne, co
se ve světě stalo či nestalo.
Stanislav Levčenko, ex-důstojník
KGB v oboru m okrých děl, akcí tedy
i vražedných, vypovídal v Kongresu a
poté se měla konat tisková konferen
ce. Měla se konat, ale nekonala. Mé
dia se nemínila dostavit (ó, jak by byla
spěchala, být to zběhlý agent řekně
me že z jih o a frické h o BOSSE či z do
mácí CIA!) a Levčenko byl utracen
v orw ellovské mem ory hole. V r. 1979
se Vladim ír Bukovský a A lexander
Ginzburg zasloužili o příjezd šedesáti
osob do W ashingtonu, aby svědčily
o stavu lidských práv v socialistickém
světě. Média událost též ignorovala,
též tedy ne-událost.
Když se ale m ocným nezvoleným
zamane, z nul se stanou veličiny, a
darling médií bohoslovec Desmond
Tutu to dotáhl až na nositele N obelo
vy ceny.
Richard M. Nixon, první prezident
v historii země, musel rezignovat a
potupně se vzdálit z úřadu kvůli vcel
ku banální události, o níž se od ano
nym ního inform átora dozvěděli dva
mladí novináři z protivládních Wash
ington Post. Ti sepsali exposé, aféra
se hnula k nezastaveni, zbytek je his
torie.
S jídlem roste chuť, patrně si nikdy
nezvyknu na aroganci a hulvátství
am erických žurnalistů. Rok 1980,
prezidentská volební kampaň, přená
ší televize, dotaz kandidátovi Reaga
novi — jestli vás zvolí, proč si myslíte,
že neumřete, když jste tak starý?
“ Snad dřív chcípne ten mladej par
chant, na rakovinu, pokud m ožno,”
ulevoval si kamarád našinec u nás na
návštěvě a já přikyvoval.
Objektivita, nepředpojatost, vratká
to kocábka na zrádných vlnách, rozdm ychaných několikerým i větry —
módními levými trendy, pózou mrav
ní superiority, vyjádřené anglickým
te rm ín e m “ s e lf - r ig h t e o u s n e s s ” ,

nost interview s jedním nezaměstna
m orálkou selektivní, rozhořčováním
celý hrozný rok uveřejnily dvě zprávy,
ným hutníkem.
výběrovým , měřením nestejným m et
NBC ani jednu.
Stále se dozvídám e o bytových
rem a ovšem i prezum pcí am erické
V r. 1977 též zprávy dvě, zatímco
strastech m ladých lidí. Jenže pro ce n 
viny, pokud m ožno ve všem: onen
o porušování lidských práv v Jižní A fri
to m ladých manželů (pod věk 30)
“ blame A m erica firs t” postoj. Pol Pot
ce se jich na obrazovce objevilo 159.
bydlících ve vlastních dom ech s to u p 
prý vyvraždil tře tin u národa proto, že
T o ť též norm a vyváženosti, typická
lo ze 49% v r. 1970 na 62% v r. 1982.
A m e rič a n é z b ru ta liz o v a li ta m ě jší
pro nejlepší am erické noviny:
Řekněte to Čechoslovákům .
něžný b u d h is tic k ý svět. Sandinisté
V r. 1977 W ashington Post uveřejni
Média též velmi zdůrazňují utrpení
jsou nuceni se chovat nedem okratic
ly 10 článků o Kambodže a 30 článků
přestárlých občanů — “the p lig h t of
ky, poněvadž jsou přinuceni zlo čin o utrpení jihoafrického černocha jm é
the elderly". Leč v kategorii ch u d o b 
ným tlakem Reaganovy vlády, poně
nem Steve Biko.
ných (“ poverty line") je jen 4,1%
vadž si dobře pamatují, jak dřívější
V tom též roce New York Times psa
oněch senior citizens.
am erické vlády podporovaly Somozu
ly o porušování lidských práv v jižní
Čili BIAS — zaujatost, předpojatost.
— ač tehdy C arter daroval SandinisK oreji 48krát, o porušování téhož
K jeho p o litic k é m otivaci nutno p ři
tům na zahraniční pom oci za dva roky
v severní Koreji ani jednou.
počítat též zájem kom erční. N oviny
víc, než se předtím za dvacet let d o 
Jak noviny tak televize se zásadně
jsou zboží, nejlépe se prodávají sen
stalo Som ozovi. USA jsou zodpověd
vyhýbají tém atice jistěže zajímavé,
zace, katastrofy, ať už skutečné nebo
ný za brutální počínání arm ády v
to tiž konexi mezi M oskvou a mírovým
báchorečné. A jak napsal znám ý pub
Guatemale, poněvadž do země posí
hnutím na Západě.
licista Ben W attenberg, výsledkem,
Kanadská televize připravila vyni
lají darem potraviny a spotřební zbo
konečným produktem je “ vyjádření
kající dokum entární program “ The
ží, tedy pom oc jíž poskytují mnoha
skutečnosti, jež není zcela falešné,
KGB C onnection". Velký úspěch byl
zemím. Též m arx-leninské Habeši,
ale pečlivě přizpůsobené id e o lo g ic
zaznamenán v Kanadě, v Evropě, n i
takže jis tě nebude příliš obtížné obje
kým a kom erčním zájm ům .” 17
koliv v USA, tam se to tiž nic nevysíla
vit zdůvodnění am erické viny i za ten
Někdy ovšem dost falešné je. V r.
lo. Program odm ítly CBS, NBC a do
to so cia listický vědecký hladom or.
1975 vyšla kniha With Fidel.A P ortrait
konce i ABC, jež měla na této pro duk
A že jaksi Sandinisté likvidují Indiány
o f Castro and Cuba. A utoři Frank
ci investiční podíl.
M iskito (mezi nim iž hodně m isio n á ř
M ankiewicz a K irby Jones, p ro m i
CBS vyprodukovala ně kolikah odi
ské práce vykonali M oravští bratři)?
nentní to publicisté, charakterizovali
nové dokum entární drama nazvané
Co my máme komu vyčítat, což jsme
Castrovu Kubu ja ko zemi štěstí, p ro 
“ Guyana Tragédy: The Story of Jim
se před stoletím i vůči našim Indiánům
sperity, pýchy, entuziasm u — prostě
Jones", leč nikde v něm ani zmínka,
chovali lip?
ráj. Z ráje již ale uteklo víc než m ilión
že šílenec Jones býval členem K om u
Kdo by se eventuálně zdráhal uplat
občanů (čili víc než 10% původního
nistické strany USA a se stranou se
ňovat váhu am erické historické viny,
obyvatelstva) a dalších 200.000 zažá
rozešel jen proto, že nepřestal milovat
k dispozici má zdůvodnění na p rin c i
dalo o vystěhovalecké povolení.
Stalina. V zdor této rozmíšce, Jones
pu oné “ moral equivalence": USANikaragua, bolševická výspa v
odkázal svůj majetek Straně a v závěti
SSSR, jeden za osm náct, d ru h ý za
americkém o ko lí nebo nevinná oběť
poručil převod svého svatostánku
dvacet bez dvou. A fganistán, GrenaPentagonu?
(7 m iliónů dolarů) do Moskvy, do so
da, žádný ro zd íl.16
Každé aspoň trošku pokrokové bato
větské státní pokladny.
Převládá zásadně negativní žurna
le ovšem zná správnou odpověď. Te
Na dotaz, proč ty to zajímavé sku
listická orientace. Institute for Applied
levizní společnost CBS poslala štáb
tečnosti byly pom inuty, autor textu
Econom ics si dal v r. 1983 práci s mo
k natočení reportáže a potvrzení od
Ernest Tidym an odvětil svým vlastním
n itoringem a analýzou zpravodajství
povědi. Reportéři se snažili dostat
vyhodnocením vražedného velebníč
tří am erických televizních kolosu —
na palubu sovětské lodi A lexandr
ka: "very liberál, very Progressive,
ABC, CBS, NBC.
Uljanov a natočit akt vykládání —■ja 
very com m unity conscious” .
Byl to rok značného hospodářské
kého asi druhu zboží? Povolení ne
Tedy charakteristika stejně přesná
ho rozm achu a inflačního poklesu.
obdrželi, tedy požádali kubánské ko
jakou nám poskytuje nejlepší tisk:
Nicm éně 85% všeho zpravodajství
legy, aby záběry pořídili oni. Poža
W ilfred B urchett, australský kom u
o ekonom ii bylo negativní. V první
davku bylo vyhověno, výsledek — re
nista, posléze zbavený občanství pro
polovině roku došlo ke značnému
portáž o m írum ilovné substanci so
své počínání v Koreji — za korejské
poklesu nezaměstnanosti, k vytvoře
větských dodávek vysílána americké
války na severu vyslýchal zajatce,
ní 1,6 m iliónu zam ěstnaneckých pří
veřejnosti 3. srpna 1983, ovšemže bez
psal, form uloval je jich vynucená,
ležitostí. Nicm éně společnost ABC
jakékoliv zm ínky o okolnostech vzni
lživá přiznání k neexistujícím zlo či
dala před to u to vládní zprávou předku a o skutečných autorech progra
nům, v činnosti pokračoval ve Vietna
mu, leč New York Times ho svým
m u .18
'<■ P rin cip m o rá ln íh o ekviva le ntu kvete zejm éna
Uvedu pár příkladů z velmi in fo r
čtenářům představují slovy "a journav zem ích zá pa d n ích s p o je n ců : o d zb ro jova te lé ,
m ativní knihy The Coercive Utolist living in Paris” .
u n ila te ra listé , p ro fe so r E. P. Tho m pso n . Za stá n 
ci n ěkdejší “ co verg e n ce th e o ry " — jakže se zá
Nejméně objektivní je americká
p ia n s :'9
padní a vý c h o d n í v lá d n o u c! systém y začnou
V době m iliónových genocidálních televizní a rozhlasová společnost
sobé p řib liž o v a t a p odobat, ja k se nám časem
PBS. Je to podnik nekom erční, pod
masakrů v Kambodži, ABC a CBS za
Sovětský svaz zd e m o kra tizu je — se ned o čka li.
porovaný ze zdrojů soukrom ých i
Inu, nevadí, lze vždy zd ů ra zn it, že n e d o ko na lo sti
v d e m o kra tické m světě a n u lu ji právo pozasta
veřejných. Veřejnosti se dostává pro
17 “ A synopsis of re a lity th a t is not e x a c tly falše
vovat se nad n e d o ko n a lo stm i ve světě ned e m o 
gramů profesionálně dobře udělaných
but c a re fu lly ta ilo re d to th e re q u ire m e n ts of
kra tickém . Též se již vyskytu je ko n ce p t t.zv.
id e o lo g y and co m m e rce ,” The A m e ric a n Spec("A ll T hings C onsidered” , denní ho
e q u ity of m enace: nebezpečí hrozící Evropě jak
la
to
r,
květen
1985,
str.
36.
W
attenbergova
kniha
z vých od u , tak z o p a čn é h o břehu A tla n tiku , a je
dinové reportáže, dokonale ideolo
se
jm
e
n
u
je
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to ta a m erická hrozba, jež je děsivější.
gicky zkřivené). T říhodinové televizní
lV ro ng (S im on and S chuster, 1984).
Praxe velm i neekviva le n tn íh o vážení světo
zatracení am erické výzvědné služby
vých nebezpečí je již řadu let značné p op u lá rn í
ve Švédsku. S to c k h o lm s k ý In te rn a tio n a l Peace
("On C om pany Business” , vysíláno
" Ten to přip a d ja k o ž i řada d a lš ic h důkazů je
Research In stitu te , za lo že n ý v r. 1966. nám
v květnu 1980), na produktu se podílel
uveden v člá n ku Václava T á b o rské h o "R ok 1984
p oslo u ží příklad e m : vě nu je se to tiž počín án í ze
ve světě’’. Západ, červen 1985.
spoluproducent P hilip Agee, onen
mí N ATO . Když sp o lu p ra co vn ice m ín ila do s tu 
ex-C IA man, kom unista a revolucio
d ie za h rn o u t zm ínku o so větských ra keto vých
'* A u to ři Rael Jean Isaac a E rich Isaac, p ln ý titu l
bázích, p ro ti o p o vá žlivo sti se re zolu tn ě postavil
nář, jak o sobě říká, a též agent Kuby,
k n ih y je The C oe rcive U to pia n s: S o ciá l D ecepa p rovo ka tivn í pasáže vym azal c e nzo r — k o n z u l
což sice o sobě neříká, ale rovněž
lio n b y A m e ric a ’s P ow er P layers (Regnery,
tant, zaslaný z Č eskoslovenska (N ew York
nijak zvlášť nepopírá. A PBS jaksi
1983).
Times, 23. 5. 1982).

pom inula uvést jeho jm éno mezi
“ credits” — na dlouhém seznamu,
kde se dostane i na pátého poskoka
u osvětlovačů a na poslední šatnářku.20
PBS též prezentovala Julia a Ethel
Rosenbergovy jako oběti vládní zlovůle, pronásledované a popravené
pro své politické přesvědčení.
Veškeré sdělovací prostředky ve
svých zprávách ze Středního V ýcho
du uvádí Červený kříž jako zdroj úda
jů o ztrátách na životě a zdraví. Jenže
vůbec to není Red Cross, ale Red
Crescent — Červený měsíc či půlm ě
síc, součást nepříliš hum anistické
organizace PLO (Palestine Liberál
O rganization), jíž velí Yassir Arafat.
A Červenému měsíci či půlměsíci velí
Arafatův bratr.
Ke zprávám z Izraele se v tisku či na
obrazovce přidává vysvětlení “ cleared
by Israeli censors” . Cenzoři fungují
v celé oblasti, v okolních zemích a ješ
tě dál, jenže k takovým zprávám se
totéž vysvětlení nikdy nepřidává.
A po toku lamentací následuje pří
jemná, překvapivá zpráva: o o d olnos
ti, ba věru neobalam utitelnosti ame
rické veřejnosti. Intelektuálům se
nedaří m anipulace prostých mas,
pracovníci v pokřiveně sdělovacích
prostředcích nedovedou navigovat
lid kýženým směrem.
Když Pentagon okam žitě nepřizval
novinářské hordy k utajené invazi
Grenady, vypukl obrovský protest,
s odkazem na svobodu tisku, na “ prá
vo veřejnosti vědět” . Načež se ozvala
veřejnost s velestudenou sprchou.
John Chancellor, prom inentní ko
m entátor NBC a jeden z hlavních domahatelů práv veřejnosti, se svěřil,
“jak byl šokován lavinou dopisů, s ním
naprosto nesouhlasících, dopisů nej
lépe charakterizovaných slovy: 'Co vy
si vůbec myslíte, proč my jsme zvolili
Reagana? Iťs damn sure, že vás jsme
nikdy nezvolili’.” 21
Výzkum ný ústav K olum bijské u n i
verzity, pod vedením Roberta Lichtena a Stanley Rothmana, uspořádal
v období 1979-80 důkladný průzkum
politického mínění a orientace 240
předních postav ve sdělovacích pro
středcích^ (redaktorů, reportérů, ko
mentátorů, producentů a m ogulů):
z pěti čtyři hlasovali pro Demokraty,
tedy proti Republikánům . V prezi
dentských volbách v r. 1972, 81% jich
hlasovalo pro kandidáta McGoverna,
toho, co z 50 států prohrál ve 49, včet
ně své rodné Jižní Dakoty, jeho sená
torské báze.22

A propos, velké a m erické noviny, též The Wall
S treet Jo u rn a l, p řejím ají m a te riá ly z C ou n te rsp y (o no h o d en u n cia čn ih o zdroje, na jehož
tvo rb ě se Agee hodně pod ílí), aniž by uvedly
zdroj.

-’ i R ichard M, C hurm an, “ The M edia Learn a
Lesson", N ew York Times, 2. 12. 1983.

Pracovníci rozhlasové stanice Svo
bodná Evropa ba i Hlasu Am eriky ma
jí potíže dostat se k inform acím , a vů
bec obdržet i pověřeni (credentials)
k přístupu k některým zasedáním
v Kongresu této A m eriky.21 Reprezen
tanti TASSU, Pravdy, Izvěstijí, Novos
tí tyto potíže nemají. Inu, only in Am e
rica.
S ocialističtí pracovníci rovněž ne
mají potíže desinform ovat a m anipu
lovat své západní, v bolševických
praktikách se nedostatečně o rie n tu 
jící kolegy.
I zkušený veterán Harrison E. Salisbury, častý návštěvník zemí tábora
míru a osobní znám ý jak sovětských
tak čínských vládců po několik dese
tiletí, naletěl24 kágébácké bajce o
A ndropovi — lingvistovi, estétovi,
dychtivém čtenáři am erické lite ra tu 
ry, posluchači Hlasu A m eriky (jehož
reportéři do Kongresu příliš nesmí) —
Andropov, co dává přednost staré
skotské w hisky, co rád žertuje a s bu
dapešťským žertem v r. 1956 vlastně
neměl nic společného.
O to snazší, snadňoučké je manipu
lovat velmi pokrokové žurnalistické
velikány, po iluzích bažící.
Takovou exem plární postavou je
A nthony Lewis, jeden z titánů, na je 
hož bedrech spočívá pokrokovost
New York Timesů, titán tak značný,
že byl vybrán současně vyučovat žu r
nalistiku na Harvardově univerzitě.
Bijec Jižní A friky a Chile. Nenávidí
Jonase Savim biho, etiopští vládní
vrazi mu nevadí. Reaganova politika
vůči Sovětskému svazu je v bankrotu
("A B ankrupt P olicy” , NYT, 24. 5.
1984), Reagan je posedlý paranoik,
užil výraz "evil em pire", přesnou dia
gnózu.25
Oslavovaný publicista Lewis si po
radí s jakým koliv zdůvodněním : so
větské nebezpečí je "phantom ” , to mu
potvrdil sedm aosm desátiletý profe
sor I. I. Rabi (NYT, 18. 11. 1985). Je-li
třeba jin ých stvrzování o všech ostatV ýsledky uveřejněny v časopise P u b lic O pin io n (říje n -lis to p a d , 1981). Srov. C on g re ssio n al
Record, 23. 8. 1982.
A p rop o s, p o litic k á p reference t.zv p u b lic
intere st g ro u p s — sku pin , org a n iz a c i “ veřejného
zá jm u " (o chrá n ci přírody, o c h rá n c i spotře bite lů,
atd.) byla ještě výraznější: pro M cG overna tě c h 
to a ktivistů hlasovalo 96%. Navíc v y já d řili p ře d 
nost pro C astra před Reaganem v pom ěru 7:1.
New York Times, 11. 5. 1983.
’4 Vizte je h o d lo u h o u s ta ť "A n d ro p o v Reads
A m erica, F lu en tly," New York Times, 16. 11.
1982.
Protože užil te rm in o lo g ie denně Sověty užíva
né a věru zm o no p o lizo van é . Š lápl jim na m o no 
pol, ergo o h ro z il světový mír. Sovětští propagandisté se za den v yjád ří o R. Reaganovi h a n e b rě ji,
než on se vy já d řil o Sovětském svazu za celou
dobu svého p ob ytu v Bílém dom ě. A že by K re
m elští b yli na slova tak h ákliví? N ikd o jim přece
svého času víc nelál než nacisté a jak d ob ře se
pak H itle r a S talin d o h o d li na détente! Ošklivá
slova zapom enuta a nebýt H itle ro v y p ro ra d n o s 
ti, n a cisticko -k o m u n is tic k é m írové so užití m o h 
lo trvat dodnes.
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nich mírových záměrech, však stačí
telefonovat ideologicky spřízněným
intelektuálům na univerzitách, nebo
přímo na sovětské velvyslanectví, tam
chtivém u pravdy řeknou a potvrdí.
Lewis se hodně věnoval Vietnamu,
USA charakterizoval jako nejnebez
pečnější zemi na světě, 17. března
1975 (v NYT) se domáhal zastavení
veškeré am erické asistence v Indočíně, s otázkou ‘‘Co horšího by se vůbec
mohlo stát, než co se děje teď?”
Pak se ovšem děla genocida, exo
dus, boat peop.le.
Jen velmi m á lo se o d m lče l veleliberál a znovu do útoku, znovu ovšem
kamenovat am erickou vládu pro ne
dostatečnou pomoc uprchlíkům před
komunismem — tedy přesně oněm li
dem, o nichž se pokrokový am erický
tisk dlouhou dobu vyjadřoval, že je to
jen vykořisťovatelská verbež, zločinci
a prostitutky.
A konečně se někdo ozval — Uwe
Siem on-Nett, západoněmecký novi
nář (v International Herald Tribune,
26. 6. 1979): My korespondenti ve
Vietnamu jsme viděli, co se děje,
úmyslně jsme lhali, zatajovali jsme
kom unistická zvěrstva — a teď, pro
boha, Anthony Lewis, he first of all,
ať zaleze a je zticha!26
Na post-m ortem vietnamské konfe
renci v Los Angeles v unoru 1983 se
nad nedostatečně dem okratickým
vývinem v osvobozené Indočíně podi
vil dokonce i W illiam Shawcross, au
tor mimořádně padoušské knihy Side-

> Ozvali se i jin i, např. R obert E legant se svě
dectvím , "H ow to Lose a War: R efle ctio n s o f a
Foreign C orre sp o n d e n t," E n co un te r. srpen
1981. Mezi p otre fe ným i n a z m ín k y o lh a n íž u rn a listů značně zuřivé zareagoval M orle y Safer,
televizní re p o rté r sp o le čn o sti CBS.

show : Kissinger, N ixon and the Destru ctio n o f C am bodia (N Y T, 11. 2.
1983).
Jiní se nepodivují. Například Don
Luce, jenž se zápalem psával o u trp e 
ní p o litických vězňů v jižním Vietna
mu, se o poválečné situaci nevyjádřil.
U m ělkyně Jane Fondová se již též
příliš nevyjadřuje.
Takzvaná Tet ofenzíva v r. 1968 byla
nepochybně největším trium fem ví
tězství sdělovacích prostředků nad
vládou, arm ádou a pravdou. N apros
to jednoznačná velká porážka kom u
nistů se čtenářům a posluchačům
v A m erice — a nejen v A m erice — ser
vírovala jako jednoznačné velké ví
tězství. Též následné masakry civi
listů na místě byly zatajeny.27
Jak velký podíl nazbabělosti m ajíti,
co se strachují nevypadat dostatečně
pokrokově? m editoval už začátkem
století Charles Péguy, francouzský
literát z chudé rodiny. T yto obavy
posloužily mnoha hanebným kauzám:
apologeti sovětských hrůz ve třic á 
tých letech, apologeti dnešní.

To nejhorší už ale asi máme za sebou. Tak to aspoň je denně vidět v uni
ve rzitn ím p ro s tře d í. D e s tru k tiv n í
bouřliváci šedesátých let zplešatěli a
to to tehdejší m ládí světa si vleče pan
děra středního věku. Povídají stále
své z kateder, ale v lavicích je poslou
chá — či spíš neposlouchá — žactvo
dost jiného typu. A m erican C ouncil
on E ducation uskutečnil průzkum a
zjistil, že zatím co v r. 1972 se 52% stu
dentů v prvním ročníku považovalo za
příslušníky po litické levice, za deset
let, tedy v r. 1982, podíl klesl na 21%.28
U nás na škole dokonce vyšel článek
žactva, vysvětlujícího, proč nemíní
navštěvovat přednášky našich příliš
m arx-leninských sociologů.
Kde jsou ty doby, kdy Tom Hayden
(manžel Jane Fondové) se odm ítl ne
příznivě vyjá d řit o sovětské invazi
do Československa a tisíc pět set
s tu d e n tů , n a s lo u c h a jíc íc h debatě
s Haydenem, vesměs souhlasilo.29
Generace let osm desátých — neideologická, praktická, racionální, a
učitelstvo z oné generace před dvace
ti lety lom í rukama. Týž trend se prý
ujímá i v Evropě, takže pro západoněm e ckou m ládež je zajím avější
dnešní Boris Becker než předvčerejší
Rudi D utschke.30
17 O to m to velevýkonu sdělovacích p ro stře d ků
napsal Peter B ra ed strup d vousvazkovou knihu
S /g S tory, vydal ji Yale U nive rsity Press. O Tet
o fenzívě též píše Stephen Lesher v M edia Unb o u n d (H o u g h to n M ifflin , 1982).
R ichard G re n ie r, C om m entary, leden 1984,
str. 61.
M Irvin g H ow e, “ The D ecade That F a iled," N ew
York Times M agazíne, 19. 9. 1982, str. 81. Srov.
Paul Jo hn so n , “ T h e Lost Ideals o f Y o u th ," ibid .,
24. 3. 1984, str. 90-98.
)0 Jam es M. M arkham , “ F o r West G erm an's
Y outh, th e Tre n d is C on se rva tive," N ew York
Tim es, 19. 1. 1986.

Borchgrave, původem belgický aris
A m erická veřejnost si začíná všímat
tokrat, d lo u ho le tý zahraniční redak
nesmyslů přednášených v učebnách,
to r v N ew sw eeku, kde však neprošel
organizace AIM (A ccuracy-ln-M edia)
id e o lo g icko u čistkou, se statečně
už několik let šlape na paty sdělova
snaží s novotou W ashington Times.
cím prostředkům a oznam uje o b je k
tivně, kronikářsky, kdo, jak a kolik
Zdárně se situace vyvíjí v oněch
lže, překrucuje, zamlčuje.
t.zv. th in k tanks — kádích, nádržích,
Tak se třeba dozvídáme, jak v r.
líhních s m ysliteli. (Na líheň IPS —
1980 CBS přišla s tézí, že cenovou
Institute fo r Public P olicy — hodně na
explozi oleje a následné hospodář
levici, jsme se již podívali.) V tom pří
jemném politickém směru prosperují
ské katastrofy ve světě zavinil Henry
Kissinger. Ano, Kissinger. Zavinil
a na váze získávají tři centra: Hoover
Institute v K alifornii, Am erican Enter
takto: Usmyslel si z Íránu udělat vo
jenskou velmoc. K tvorbě velm oci
prise Institute a Heritage Foundation,
obě ve W ashingtonu. B lyští se to tu
třeba drahého vojenského vybavení,
zejména letadel. Jenže am erický
kádry jako je filo z o f Sidney Hook,
K ongres odm ítl vybavení darovat,
ekonom Thomas Sowell, h istorik Ri
šách musel kupovat, neměl na zapla
chard Pipes, p o lito lo g Jeanne K irkcení, poradit si nechal od Kissingera
p a tricko vá , s o c io lo g o v é S eym our
M artin Lipset, Nathan Glazer, James
a bác — vznikl OPEC, ceny mazlavé
suroviny se zm nohonásobily, vylétly
Q. Wilson. Publikace těchto ústavů
komínem, tak to bylo.
(např. studii H eritage Foundation o
bídě a neužitečnosti OSN) čtou vlivní
K tézi se začalo shánět zdůvodnění.
lidé se zvýšenou pozorností.
Po sehnání jakýchsi svědků se CBS
Převelice užitečný krok u čin ili t.zv.
spojila s Kissingerem, aby se vyjádřil.
neo-konzervativci Irving K ristol a
K issinger nabídl své svědky a též
Norman Podhoretz.32 Založili totiž
poslal pětistránkové vyjádření.
organizaci jménem Com m ittee fo r
Program (na populární “ 60 M inuthe Free W orld. Tento výbor má již
tes” ) se vysílal bez slyšení jediného
2.500 členů a mezi tém aty jeho č in 
z K issingerových svědků, bez přečte
nosti a konferencí jsou i tém ata to h o 
ní jediné K issingerovy věty.31
to článku: počínání a orientace médií,
Co se děje v m etropoli, děje se v p ři
“ moral equivalence” , slepota a hlu
měřeně zmenšeném rozsahu v p ro 
chota, neochota vědět a dozvědět se,
vincii. Před měsícem naše místní
co je a co znamená Sovětský svaz.
odbočka CBS si se mnou dohodla
Prom inenti na levici — jako např.
natočení 45m inutového interview o
bohoslovec W illiam Sloane C offin,
osvíceném G orbačovovi. Při inter
kom entátor H odding Carter, filo log
view kazatel nešťastně opakoval “ but
Noam C hom sky, odborník na všech
th is is rig h t w in g ” a já mu odpovídal:
no — jsou zváni, leč pozvání odm íta
“ Helete, dáváte mi otázky, já vám
dávám odpovědi, právě jsem vám c i jí-33
Na konferenci v listopadu 1985 Irtoval statistiku — ani levicovou ani
ving Kristol přednesl hlavní téma a
pravicovou. Račte si na to zvyknout,
nikoliv tuctové analýzy stavů a před
nebo to vyvraťte. Když řeknu, že mám
pokladů na přetvoření krem elského
na sobě kalhoty a n iko liv sukni, je to
impéria.
tvrzení pravicové či levicové?" A do
Přibývá těch, kteří se nečervenají a
padl jsem po zásluze, tak jak jsem
neom louvají při přiznání k antikom uočekával: na obrazovce jsem se všeho
nismu. Není již velmi osamocen Fran
všudy mihl 45 vteřin.
couz Raymond Aron, jenž takto na
Užitečně se začíná uplatňovat vliv
psal ve svých memoárech:
rostoucí ruské, většinou židovské
“ Přiznávám se bez pocitu špatného
em igrantské obce. Silná je zejména
svědomí, že se mi system aticky do
v New Yorku, je vidět a slyšet v několi
stává označení ‘a ntikom unista’. Ko
ka podobách. Existuje už i organizace
m unism us mi není o nic méně od p o r
násilně rozdělených rodin — Divided
ný než nacismus. Onen rozdíl, který
Spouses C oalition, jejím ž mluvčím je
jsem vídával mezi mesiášstvím tříd 
atraktivní dáma Sandra L. G ubinním a mesiášstvím rasovým mi teď
Lodisev.
Situace zůstává málo nadějná v te již dává jen málo sm yslu."34
Takže třeba není vše ztraceno. Čas,
levizi. Lépe se nám daří na poli časo
kupodivu, se najednou zdá být na
piseckém: N ational Review, Am erican
naší straně, ale bude to hodně uphill
Spectator, Com m entary, P ublic Inbattle.
terest a zcela nový N ational Interest
jsou zdroje, na je jich ž tvorbě se podílí
32 Oba jsou veteráni staré p o litic k é levice, již ze
tvorové vynikajícího kalibru.
Ale konkurovat novinářským g i snulé a rozpadlé. K risto l, a u to r kn ih y R efle ctio n
o f a N eoconservative (B asic B ooks, 1983), je
gantům — m im ořádně arogantním u
p oklá d án za "father o f neo co n serva tism ". Podm onopolistovi The W ashington Post
horetz je šéfredaktorem velm i v livn é h o m ěsíční
v hlavním městě — je cíl dosud na ku C om m e n ta ry a autorem řady vyn ik a jíc íc h
knih (B reaking fían ks, 1979; The P resent D anprosto nedosažitelný. Arnaud de ger,
1980; Why We Were In Vietnam , 1982).
” N ew York Times, 5. 5. 1985.
11 O p řípadu napsal W illiam B uckle y, "H a tc h in g
K issin g e r", vyšlo 12. 5. 1980 v n ě ko lika stovkách
novin.

14 "P ensées” , úryvky z m em oárů, vyšly v New
York Times, 23. 10. 1983, ve dne ch a uto rovy
s m rti.
.

D ušan Klim eš

Život na křižovatce
Stejně jako dějiny našich národů,
žijících na křižovatce stezek Jantaro
vé a Podunajské, i vývoj kmenů na
území dnešního A fganistánu určila
poloha na staré obchodní cestě. Dě
jin y národa žijícího v místech, kde se
Hedvábná cesta křižovala s pradáv
nými tratěm i spojujícím i Indii, Čínu,
Turkistán a Středom oří, jsou dějinami
krvavých invazí.
2000 př. K. — první Á rijské kmeny
překročily řeku Oxus (Am u-Darja) a
část se usídlila na území Baktrie.
6
st. př. K. — A chaem enidova říše
v jižním Íránu převzala kontrolu nad
oblastí víceméně celého dnešního
Afganistánu.
330 př. K. — Alexander V eliký roz
vrátil Perskou říši a prošel A fganistánem na cestě do Indie. Vládci řeckého
původu vládli v Baktrii.
140 př. K. — Ř ecko-B aktrijské krá
lovství poraženo Yuechiny.
1 st. n.l. — rozšiřuje se budhismus.
652 n.l. — první arabská vojska
vstoupila na území dnešního A fga
nistánu.
706-709 n.l. — Arabové ovládli
Aryanu a začali rozšiřovat Islám.
999 n.l. — Mahmed zG hazni (turec
kého původu) sjednotil Afganistán.
1291 n.l. — Džingischán překročil
A m u-D arju a pokračoval na Herat.
Záměrné zničení zavlažovacího sys
tém u a decim ace obyvatelstva pro
měnilo do té doby kvetoucí zemi v polopoušť. (Z této destrukce se A fga
nistán už nikdy úplně nevzpamato
val.) Afganistán se stal nevýznamnou
provincií M ongolské říše.
2.
pol. 14. st. n.l. — T im ur ovládl
Afganistán. Tim urovská dynastie síd
lila v Heratu do konce 15. st.
1504 n.l. — Babur (z rodu T im urovců) převzal moc, obsadil Kábul a Kandahár. Později vtrhl do Indie, kde za
ložil M ogulovskou dynastii.
Pol. 17. st. n.l. — Safavidovci z Persie převzali moc nad Afganistánem.
1709 n.l. — Afgánec Ghilzais se
vzbouřil v Kandaháru. V následujících
bojích se štěstí střídalo, až
1747 n.l. — Afgánci zvolili šachem
Ahmada Chan Abdaliho. Dynastie
přetrvala do zač. 19. st.
19. st. n.l. — ruské oddíly se snaží,
při zabírání Turkestánu, p roniknout
přes A m u-D arju. Angličané, ve snaze
zaštítit svou pozici v Indii, obsazují
Afganistán.
1839-42 n.l. — první anglo-afgánská
válka končí porážkou Anglie.
1878-80 n.l. — druhá anglo-afgán
ská válka vypukla ze stejného důvo
dů. V tom to období byly víceméně
ustaveny dosavadní hranice moder
ního afgánského státu.
1979
n.l. — Sovětská invaze do
Afganistánu.
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Karel Kaufman

Pane doktore,
chyťte zloděje!
Sociální reform átoři toh o to a m inu
lého století, kteří se rozhodli vyřešit
všechny p ro b lé m y světa jedním
prásknutím biče a strohým rozkazem
“ Proletáři všech zemí, spojte sel” ,
mimo jiné tvrdí, že zločin má svůj
původ ve společenském řádu, a když
změníme tento řád k lepšímu, zmizí i
zločinci, a všichni lidé budou dobří a
dokonalí.
Podle této představy by již v praž
ských cizineckých hotelích neměly
vysedávat tuzexky lovící devizové c i
zince, v Moskvě by neměly řádit po
uliční gangy a vojáci v Afghánistánu
by měli, jak andělé míru, odm ítat pří
zeň vesničanů, protože to lik lásky se
prostě nedá vydržet. Policie socialis
tických zemí by se už teď měla sklá
dat z dobrom yslných staříků před
Výsledek po šesti letech odboje:
Přes 1 m ilión m rtvých Afgánců
(většinou civilní obyvatelstvo); 5 m i
liónů uprchlíků v Pákistánu a (ránu;
14 000 vypálených vesnic; 1 m ilión
lidí bez přístřeší; 50 000 p o litických
vězňů; 120 000 m udžahedinů (bojov
níků za svobodu) vede dále boj proti
145 000 sovětským a 30 000 vládním
vojákům.
Pomůže jim někdo?
n

penzi, kteří by převáděli děti přes sil
nici a pomáhali by vytahovat auta ze
závějí.
Tato idyla se samozřejmě neusku
tečnila, protože reálný socialism us
prostě není to, co se slibovalo. Ale
nejen to: I kdyby byl so cia listický sys
tém dokonalejší než demokracie,
otázky m ezilidských vztahů, otázky
přizpůsobení člověka, otázky fru stra 
ce a odcizení nezáleží jen na prostře
dí, na společenském řádu, na “ kapita
lism u” nebo “ socialism u” . Individuál
ní rozdíly lidské povahy, a prostý fakt,
že často nevíme, jak člověka správně
vychovávat, způsobují, že zločin a
zločinci budou lidskou společnost
ovlivňovat ještě dlouho.
Nedávno vydali dva američtí psy
chiatři, Samuel Jochelson a Stanton
Samenow, knihu “ Krim inální osob
nost" ("The C rim inal P ersonality” ).
Podle nich se profesionální zločinci
podstatně liší od všech ostatních lidí.
A ntisociální chování se u nich proje
vuje už od dětství. Už jako děti odm í
tají lásku rodičů. Normální život je pro
né nudou. Vztahy k ostatním lidem
jsou založeny na snaze dom inovat a
ovládat je. Lež je u nich tak přirozená
jako dýcháni. Nemají pocit strachu,
který norm ální lidi odrazuje od krim i
nální činnosti.
Tyto názory, které i ve svobodo
myslném am erickém prostředí zní
dosti radikálně a jsou předmětem
mnoha diskusí, byly nedávno potvr
zeny i objektivním i metodami. Ústav
klinické neurofyziologie v Goteborgu
ve švédsku, kde pracuje docent dr.

M iloš M atoušek, studuje již po m no
Stanislav RelnIS
ho let záznam y ele ktrických projevů
mozkové činnosti. N ahrom adili již
spousty záznamů, které byly získány
od norm álních lid í i od n e u r o lo g i
ckých a p sych ia trických pacientů.
Starý vtip říká, že v socialism u
D ocent M atoušek, uznávaný vědecký
všichni mají práci, ale nikdo nedělá;
pracovník v to m to oboru, vypracoval
nikdo nedělá, ale přesto se plní plán;
zajímavou orig in á ln í metodu kla s ifi
i když se plán plní, v obchodech nic
kace elektroencefalogram ů. T outo
není; i když v obchodech nic není,
metodou je nyní možné rozeznat
všechno se dá sehnat.
osoby, náchylné ke zlodějství a jiným
Málo lidí se zam ýšlelo nad tím, jak
protispolečenským činům .
je to možné. Teprve tabulky, uveřej
Už dávno předtím , než se tito lidé
něné v knize M. Marrese a J. Vaňouse
vůbec poprvé dopustí krádeže, je je 
("Soviet S ubsidization o f Trade w ith
jich elektroencefalogram pomalejší,
Eastern Europe” , vydal Institute of
a to zvláště v oblasti tzv. vln alfa (7-12
International Studies, Berkley, C aliza vteřinu). B yly zjištěny také změny v
fornia, v roce 1983) ukázaly přesvěd
oblasti vln beta (13 až 20 za vteřinu).
čivě, co se vlastně děje.
T yto výzkum y mají dlo u ho u tradici.
Dá se to říci stručně. Marrese a VaUž v devatenáctém století se po ko u 
ňous vypočítali za použití dosažitel
šel italský krim in o lo g a psychiatr
ných ekonom ických dat, že Sověti na
Cesare Lom broso rozeznat charakte
své panství vysoce doplácejí. Zatím
rové rysy tzv. “ osobnosti zlo čin ce ” . co klasické koloniální země zavedly
To se dosud nikom u nepovedlo, už
ve svých koloniích racionální hospo
také ne proto, že některé zlo čin y mají
dářství a tím jejich m etropole bohatla,
ryze místní, spe cifický charakter.
noví ko lonizátoři zavádějí socialis
Urážky presidenta re p u b liky a socia
mus a ten, jak známo, m oc nenese.
listickéh o zřízení se může d opustit i
Marrese a Vaňous, stejné tak i
člověk se zcela norm álním elektroCharles W olf a jeho spolupracovníci
encefalogram em . I zločinu opuštění
z Rand C orporation (“ The Costs of
republiky se dopouští lidé na základě
the Soviet Empire", Rand C orpora
logické úvahy a ne na základě dušev
tion, Santa Monica, C alifornia, 1983)
ní úchylky. Právě naopak.
om ezili své úvahy o ceně, kterou
I výsledky góteborské skupiny mají Sověti platí za svoje im périum , na
pouze sta tistický charakter. To zna
nevojenské výdaje. Vojenská cena
sovětského im péria činí asi 28%
mená, že ne všechny osoby se zloděj
všech jejich vojenských výdajů. Vo
ským e le ktro e n c e fa lo g ra m e m se
jenské výdaje se sam ozřejm ě d o p lň u 
opravdu stanou zloději. Nikom u se
jí s nevojenským i a někdy se dají
také nedaří zločince léčit. Vězení jsou
těžko odlišit. Tak např. ekonom ická
institucem i trestu, a napravování
pom oc Kubě a Vietnam u zvyšuje sa
nebo léčení zlo čin ců nemá zatím
m ozřejm ě i efektivnost vojenských
příliš naděje na úspěch. I ti největší
zastánci rehabilitace zločinců p ři základen v tě ch to zemích.
Marrese a Vaňous pečlivě všechny
pouštějí, že zatím neumíme přetvořit
položky spočítali, odp o če tli to, v čem
zločince v norm álního člověka. Je
tedy zatím nejlepší posadit nejhorší jim pom ohly jin é země, kde bojují
Kubánci, kde východní Němci, kde
do vězení, zacházet s nim i slušně, a
Čechoslováci školí te ro risty, kde
čekat, až věda objeví příčiny asociál
Sovětům klientské státy prodaly děl
ního chování.
níky na práci, kde klientské země ně
Pak je zde jeden velký problém.
V některých zemích je situace obrá co Sovětům dluží, kde si klientské
cená, zlo čin ci jsou na svobodě a státy za poskytnuté služby a bratr
norm ální lidé jsou za mřížemi. Nemá skou pom oc opravdu zaplatily, atd.
te někdo náhodou elektroencefalo- atd.
Pak sestavili křivku, z které vyplývá,
gram y členů politbyra?
že v roce 1971 se hospodářská pom oc
evropským zemím RVHP, Kubě, V iet
namu, a méně i Angole, E tiopii, Již
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nímu Jem enu a N ikaragui, pohybova
la mezi 4,9 a 7,9 m iliardam i am eric
kých dolarů ročně, v roce 1976 to už
bylo něco mezi 13,4 a 17,8 m iliarda
mi US$, a v roce 1980 mezi 32,9a42,9
m iliardam i US dolarů za rok.
I
když se tyto částky přepočtou na
konstantní dolary, např. k roku 1981,
čin í tento vzestup asi 8,7 procenta
ročně. Část výdajů se však nedá dost
dobře přepočítat na dolary, protože
neexistuje realistický převodní kurs
mezi dolarem a rublem . Jestliže So
věti koupí na Západě s tro je z a 5 m ilió 
nů dolarů, a uvedou jejich cenu v ob
chodní statistice jako 3,5 m iliónu
rublů, pak je kurs dolaru vůči rublu
0,7. Když je pak ale státní organizace
prodá továrně za 7 m iliónů rublů, je
skutečný kurs 1,4.
Proto jsou odhady sovětské pom o
ci, vyjádřené v am erických dolarech,
dosti nespolehlivé. Z to h o to důvodu
se statistici pokusili vypočítat výdaje
na sovětské im périum přím o v rub
lech. T yto odhady jsou mnohem
přesnější, než odhady v dolarech,
protože vyloučí kolísání kursu dolaru
vůči rublu i různé m etody kursových
přepočtů. Také není pochyb o tom,
že P olitbyro uvažuje spíše v rublech,
než v dolarech, když počítá, kolik je
expanze a udržení některé země bude
stát.
Podle těchto výpočtů č in ily nevo
jenské výdaje SSSR na jejich závislé
země v roce 1971 asi 8,6 m iliard rublů,
v roce 1976 už vzrostly na 21,3 m iliard
rublů, a v roce 1980 na 42,2 m iliard
rublů. Roční vzestup podle tohoto
realističtějšího odhadu je asi 16,3%.
Tento vzestup má lo g a ritm ický cha
rakter, na konci sedm desátých let
rostly výdaje na im périum mnohem
rychleji, než v roce 1970. Tento vze
stup výdajů je také mnohem vyšší,
než vzestup hrubého národního dů
chodu SSSR. Zatím co výdaje na im 
périum č in ily v roce 1971 asi 1,7%
hrubého národního důchodu, v roce
1981 to bylo již přes sedm procent.
H rubý národní důchod SSSR přitom
ve stejném období rostl asi o 3% roč
ně.
Jedním z faktorů, který se ve výda
jích na sovětské im périum projevuje,
jsou úpravy cen surovin, vyvezených
z SSSR, a cen dováženého zboží. Ze
mě RVHP dostávají od SSSR za své
prům yslové zboží víc, než kdyby je
prodávaly na světovém trhu. Podle
Vaňousova odhadu by země RVHP
dostaly na světovém trhu jen 50%
cen, které platí Sovětský svaz. Podle
odhadu Rand C orporation by to bylo
70%. Přitom jde o zboží často velmi
podřadné a jin d e neprodejné. Na
opak naftu a jiné suroviny prodávají
Sověti zemím východní Evropy pod
světovou cenou.

Sovětský svaz platí nejvíc za dovoz
strojů z východní Evropy. Také dovoz
cukru z Kuby jej stojí podstatně víc,
než jsou světové ceny.
Kromě toho dodává SSSR zemím
svého im péria půjčky v tvrdé měně.
T yto půjčky mají velmi výhodný úrok,
a často jsou nenávratné. V roce 1981
to bylo celkem 6,3 m iliardy am eric
kých dolarů. Z toho Československo
dostalo jen 344 m iliónů, zato Vietnam
dostal 1040, Polsko 1900aK uba 1860.
Navíc financuje SSSR asi 90%
všech vojenských výdajů zemí socia
listického bloku. Jak k tom u všemu
došlo, pokusila se vysvětlit Valerie
Buňce v časopise International
O rganization ze zim y roku 1985.
Říká jazykem učeným, který jsem si
troch u zlehčil:
Původně to bylo im périum podle
všech předpisů. Stalin vyjednal s
C hurchilem a Rooseveltem, že ve
východní Evropě zařídí svobodné
volby, a tyto volby pak všude vyhrál.
To znamenalo, že SSSR měl mezi
sebou a zbytkem Evropy předpolí
vzorně poslušných států, moc to ne
stálo, protože poválečná garnitura
stranických vůdců byla spolehlivá
a držela pevně nezodpovědné živly
na uzdě, do SSSR šlo zboží, o jakém
se jim předtím ani nesnilo, na stranic
kých schůzích v SSSR se říkalo, už
nejsme sami, už máme soustavu,
prostě všechno šlo jako na drátku.
Prostě, ideální stav.
Za Chruščeva se to začalo trochu
kazit. V roce 1953 udělali ostudu proletářské třídě němečtí soudruzi, brzy
na to maďarští, a navíc nechtěli dělat.
Aby se už víc nebouřili, rozhodl se
Sovětský svaz platit neposlušným
dětem malé kapesné. Strana odvozu
je svoje božské právo na věčnou vlá
du od tvrzení, že pod jejím vedením
se žije lépe, radostněji. Aby strana
mohla vládnout, musí dokazovat, že
tom u tak opravdu je. Zvyšování ži
votní úrovně dává režimu zdání legitim nosti. Kolektivizace zemědělství,
státní vlastnictví výrobních prostřed
ků, centrální plánování a vytvořeni
s tra n ic k o -b y ro k ra tic k é h o aparátu
se musí buď lidem hmatatelně zdů
vodnit, nebo jít od toho. Mít veškerou
ekonom ickou a státní moc v rukách
vlastně není lehké. Lidé pak ze všeho
obviňují stranu a vládu. Takže nic
není zadarmo.
A tak postupně p řibyli na výplatní
listinu Poláci, protože ti se rádi sro
cují a nenechají si nic líbit, a Čecho
slováci, protože na to šli moc filo zo 
ficky a muselo se jim ukázat, že po
stáru se žít dá. Nejvíc ze všech dostá
vali Němci, protože by jinak vypadali
před svými šťastnějšími bratry jako
hadráři. Naopak hodně málo dostali
Bulhaři, protože ty nic podobného
nenapadlo a jsou moc hodní a po
slušní, a nepřibyli ani Rumuni, p roto
že Ceaucescu si hraje na velkého
vůdce národa a myslí si, že to všechno
zvládne sám. Maďaři toho nakonec
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ani moc nedostali, protože se udělali
pro sebe, dali se do obchodování a
vydělají si. Jsou neúměrně pracovití a
to jim nesvědčí.
Kolem roku 1970 se to už krem el
ským soudruhům přestalo trochu
líbit a poradili svým rozm ařilým dě
tem na západní hranici, ať si také jdou
půjčit jinam . Rozmařilé děti to uděla
ly, ale pak začaly ch o d it účty z banky
a odevšad, a nastal poprask. V Polsku
se všecko začalo třást, a tak kolem
roku 1980 musel hodný strýček pro
dat vagóny zlata, i když zlato zrovna
tolik neplatilo, a ještě si půjčit, a Po
láky vyplatit.
Valerie Buňce nazvala svůj pečlivě
napsaný článek “ The em pire strikes
back” podle Spielbergova kosm ické
ho šoupu. Blažený kout, původně
osobní záhumenek Josefa Stalina,
stál ruského strýčka mezi rokem 1971
a 1980 přibližně 133.8 m iliard ame
rických dolarů. Tato částka je vyšší
než suma, kterou stejné země dluží
západním bankám.
A přitom dluhy velkých dlužníků,
Mexika a Brazílie, ses východoevrop
skými dluhy nedají ani srovnat. Brazí
lie dluží celkem jen 52% hodnoty
svého jednoročního vývozu do zemi
tvrdé měny. Mexiko dluží 33%. Na
proti tom u Polsko dluží 390% hodno
ty svého ročního devizového vývozu,
Bulharsko 347%, Maďarsko 307%,
NDR 290%, Rumunsko 264% a Čes
koslovensko 143%. Čili, Č eskoslo
vensko by muselo jeden a půl roku
vyvážet na Západ úplně zdarma a pak
by mělo dluh (kromě úroku) zaplace
ný, zatímco Brazílii by na to stačilo
půl roku a Mexiku 4 měsíce.
Československo se pyšni, že má
menší dluh než ostatní socialistické
země. O to víc ale dostává v podobě
nerovnoprávné směny v SSSR. V roce
1980 dostali ekvivalent 4.1 m iliardy
am erických dolarů.
V sedmdesátých letech to ještě šlo.
dělat takové dluhy, protože západní
banky věřily, že socialistické systémy

jsou stabilní, nemění se tam tak často
vlády jako v p rohnilých dem okra
ciích, stát celým svým majetkem (a co
není jeho majetkem) za půjčky ručí, a
bylo i dost naftových dolaru, které
bylo nutno rychle investovat.
Tyto doby ovšem také pomalu kon
čí. V roce 1982 odm ítli Západní Němci
Sovětskému svazu půjčku, která by
jinak prošla docela rutinně. Docela
logicky se totiž západní věřitelé ptají,
jak bude Východ platit. Jakákoli
tvrdá opatření v oblasti spotřeby,
tak jak je často vyžaduje M ezinárodní
měnový fond, by totiž mohla vést k
nepokojům těch, kterým se toho moc
naslibovalo, a to právě Sověti nem o
hou potřebovat.
Je pochopitelné, že sedm procent
hrubého národního důchodu, které
se ztrácejí jen tak bez užitku, jen aby
se východním Němcům. Č echoslo
vákům a Polákům vedlo lépe a aby se
nebouřili, je hodně. Protože američtí
ekonom ové odhadují, že v budouc
nosti poroste sovětský národní
důchod pomaleji, jen asi o 2% ročně
či méně. bude se cena, kterou sovět
ský lid platí za expanzi impéria, dále
relativně zvyšovat na úkor jejich ži
votni úrovně a možnosti dalšího eko
nom ického růstu.
Snadno pak dojde k selhání. Tako
vým selháním byl třeba hladom or v
m arx-leninské Ethiopii, na kterou
prostě soudruzi neměli, a celý svět
(až na SSSR) zpíval “ My jsme svět” a
sbíralo se až mezi Eskymáky.
Ze své nesprávné politicko -h o sp odářské teorie tedy Sověti tvrdě platí.
Jestliže prohlásili, že socialism us a
kom unism us je vyšší společenský
systém s vyšší produktivitou práce,
musí to nyní v praxi dokazovat, a ne
zbývá než utáhnout opasek kolchoz
níkům a dělníkům v jejich zemi a tvrdit
jim , že je to nutné pro revoluci. Kdyby
se ovšem sovětští pracující dověděli,
že to je proto, aby výkladní skříň so
cialism u na jejich západní hranici ne
zela úplně prázdnotou a že se pra-

cující zemi východní Evropy nenutí
do stachanovských výkonů, nebyli by
šťastni. Dovědět by se to měli.
Č ili, když si odpovím e na otázku,
jak je to možné, když n ikd o nedělá,
přece se plní plán, a i když se nic ne
vyrábí, přece se vše pod rukou dosta
ne, tak odpověď je jedna: Protože za
to málo, co se v Č eskoslovensku
vyrobí, dostanou soudruzi protekční
ceny.
Z to h o to stavu dnes již není cesty
ven. V nitřn í e konom ické zaostávání
systém u pokračuje. Zatím co v roce
1970 vyráběl SSSR 13.2% světového
hrubého národního důchodu, v ro
ce 1981 to bylo jen 9.6%. D ošlo k to 
mu přesto, že devizové půjčky v sedm
desátých letech byly čty řik rá t vyšší
než celý M arshallův plán, který po
II. světové válce postavil Evropu na
nohy.
Gorbačev si myslí, že utužení pra
covní kázně, které vyhlásil jako svoje
hlavní opatření, pomůže. Nedovedu
si ale představit, jak krutý by musel
být p o litic k ý a policejní útlak, aby
mohl něco zm ěnit. Podstatou p o kro 
ku a rozvoje je vynalézavost, in te li
gence a podnikavost, riskování a ex
perim entování. Tyto vlastnosti se
nedají vyn u tit terorem . Kromě toho
by jak vystupňování útlaku, tak po
volení experim entů a uplatnění in te 
ligence podkopaly stabilitu existující
ho systému. Naši pohlaváři i okupanti
se dostali do stavu p o litické h o patu.
Pro ně existuje jen jediná možnost:
neodm louvat a platit.
N árody východní Evropy tento stav
nezpůsobily. Bylo by jim lépe, kdyby
si na sebe m ohly vydělávat svobod
nou prací ve svobodné zemi. Dnešní
vedoucí g arnitura chodí do Moskvy
žebrat o podporu, a nikdo jim za to
není a nebude vděčný.
Sovětský svaz ví, že když nebude
platit, jeho říše se rozpadne. Měl
by platit víc.

A n to n ín
B a rtů n ě k

Československo
Z b y n ě k Č eřo vský

Československo a jeho letectvo
jako součást Varšavského paktu
Československé vojenské, ale i do
pravní letectvo bylo budováno hned
po skončení první světové války. Má
tedy d lo uhou tra d ici a bylo budováno
pro obranu nově vzniklé Č eskoslo
venské republiky s využitím letecké
ho m ateriálu po rozpadu RakouskaUherska a na základě zkušeností pi
lotů a technického personálu české
ho a slovenského původu.

SOVĚTSKÉ PROTI LETADLOVĚ RAKETY NA PASOVÉM
PODVOZKU, POUŽÍVANÉ V C s. ARMÁDĚ

Letecký o d b o r tehdejšího m inister
stva obrany a ministerstva veřejných
prací byl hybnou silou toh o to rozvoje
a na základě jejich požadavků byla
konstruována a vyráběna nová vo
jenská, ale I dopravní letadla nejprve
podle licenčních konstrukcí, později
však konstrukcí vlastních, takže bylo
možno hovořit i o československé
konstrukční škole. V průběhu první
republiky dosáhlo československé

C o lo u r TV
H i-F i
S ales, S e rv ic e
144 K e n n e d y R d. S.
B r a m p to n , O n t L 6 W 3G 4
(4 1 6 ) 4 5 3 -8 8 1 7

H IT A C H I
Prodej

JVC

Audio — Video — Service
KANONOVA HOUFNICE RÁZE 152 U M CS. KONSTRUKCE
PRO STŘELBU KLASICKÝMI I ATOMOVÝMI GRANÁTY

vojenské i dopravní letectvo znač
ných úspěchů, avšak pozdější kon
servatism us a neblahá m im ořádná
událost při zkoušeni nového typu le
tounu za p říčin ily konstrukční a tech 
nickou zaostalost. Např. již v roce
1934 byla zahájena ve Velké B ritánii
výroba nového stíhacího letounu ty 
pu H urricane a Němci dosáhli v roce
1936 s letounem Me-109 absolutního
světového rychlostního letounu. Čes
koslovenské m inisterstvo obrany
však projevovalo nedůvěru, k jednoplošným letounům a tak byly nadále
vyráběny stíhací dvouplošníky typu
Avia, které nem ohly v žádném přípa
dě svojí rychlostí, obratností a ma
névrovacími schopnostm i, doletem
a výzbrojí konkurovat těm to novým
moderním typům letounů. Nově
zkonstruovaný typ jednokřídlého dolnoplošniku Avia přišel již pozdě a tak
i po okupaci Československa o něj
neměla zájem ani německá Luftwaffe.
neboť měla již v té době jako standartní letoun Me-109 a na konstrukčních
prknech se rodil letoun Focke-W ulf
190.
Československá vojenská, ale i do
pravní letadla, ukořistěná po okupaci
v roce 1939 byla rozptýlena po celé
Evropě, jako "d a r” německého W ehr
machtu svým budoucím spojencům .
Poválečné letectvo začalo být bu
dováno prostřednictvím vojenské le
tecké te chniky ze západu a z výcho
du. Základním typem stíhacího letou
nu byly letouny britské výroby typu
S pitfire různých m odifikací, sovět
ské Lavočky typu 5, 7 a zčásti i 9 smí
šené konstrukce, bitevní IL-10. ně
mecké M e-109. Me-262 a řada dalších
typů sovětských, britských, ale i ame
rických vojenských letounů D oprav
ní letectvo obnovených aerolinií mě
lo k dispozici osvědčené DC-3. Čes
koslovenské letectvo ještě v roce1945
vrátilo Velké B ritánii letouny typu
Liberator a československé továrny
začaly vyrábět v pozměněné úpravě
německý Me-109. Na letounech typu
S p itfire byli v roce 1948 vycvičeni
izraelští piloti a s těm ito letouny o d 
létli do Izraele. To bylo v době. kdy i
nová kom unistická vláda udržovala
s Izraelem přátelské styky.
Základním typem stíhacího letounu
se stal tedy Me-109. bom bardovaci
letectvo mělo k dispozici letoun Siebel. bitevní IL-10. dopravní DC-3. ale
byla již také zahájena proudová éra
výcvikem československých vojen
ských pilotů na znamenitém letounu

německé výroby, zvaný Schwalbe
(vlaštovka).
Po kom unistickém puči byla jedno
značně určena poválečná linie, daná
Moskvou. Č eskoslovensko bylo za
pojeno do Stalinových vojenských
plánů. Byla provedena rozsáhlá reor
ganizace a redislokace pozemních sil
a letectva, vytvořeno P ohraniční voj
sko a V nitřní stráž a československé
ozbrojené síly dosáhly počtu okolo
400.000 mužů, což byla v přepočtu na
počet obyvatel nejsilnější armáda
na světě. To svědčí o tom, jak velký
důraz kladl Stalin na českosloven
skou armádu v rámci připravované
třetí světové války a Československu
byla svěřena velmi důležitá operace
na podružném strategickém směru
Praha-Plzeň-Karlsruhe. řeka Rýn.
Československé vojenské letectvo
dosáhlo v průběhu roku 1955 svého
největšího rozmachu a mělo k dispo
zici 33 leteckých pluků stíhacích,
bom bardovacích, bitevních a spojo
vacích. Standartním typem se stal
ruský MiG-15 bis, jenž se začal vyrábět
licenčně i v Československu a stal se
později nejrozšiřenějším typem na
světě. Proudové letectvo dostalo i no
vý bom bardovací letoun typu IL-28 a
bitevní letouny začaly být postupně
nahražovány stíhací-bom bardovací
verzí MiG-15 a nově zkonstruovaným
letounem československé výroby
L-29 Delfín. Počátkem šedesátých let
došlo ve výzbroji československého
vojenského letectva k nové kvalitě.
Letectvo obdrželo nový, nadzvukový
letoun typu MiG-21 a stíhací-bom 
bardovací letoun, nosič atom ových
zbraní, Su-7b. Letectvo prodělalo
další reorganizaci, jeho počty byly
podstatné zredukovány, ale palebná
a úderná síla letectva značně vzrostla.
Byly zrušeny letecké sbory a letectvo
bylo uskupeno do dvou velitelství,
a to do 7. armády PVOS se sídlem v
Praze a frontové letecké armády se
sídlem v Hradci Králové. Tato organi
zace, vzniklá počátkem šedesátých
let. platí s menšími obměnami do
dnešní doby. Letectvo bylo zreorganizováno do sam ostatných leteckých
divizí a pluků a pozemní armády, d iv i
zí počínaje, dostaly do své výzbroje a
pravom oci vrtulníkové letky. Nová re
organizace, redislokace a přezbrojo
vání letectva i pozemních sil, o nichž
se zm iňuji jen okrajově, nastala v prů
běhu sedmdesátých let. Sovětská ar
máda dostala do výzbroje letouny 3. a
4. generace a samozřejmě, že jim i za
čala vyzbrojovat své satelitní země.
Pozemní armáda byla přeorganízována s důrazem na tankové divize, které
jsou k dnešní době vyzbrojeny m o
derním tankem typu T-72 a závody
“ ta ž k é h o strojárstva v D u b n ici” , bý
valá Škodovka, připravuje do výroby
neinovéjší tank typu T-80.
Československé čtenáře doma i v
zahraničí bude samozřejmě zajímat,
jak vypadá organizace, výzbroj a uskupení československého vojenské

ho, ale i nakonec i civilního letectva
dnes, jaké typ y letounů a vrtulníků
československé letectvo používá a ja
ká jsou jejich ta kticko -te ch n ická da
ta.
Předně je nutno dodat, že s rozsáh
lým zaváděním a používáním reaktiv
ních letounů musela být přebudová
na letištní síť včetně týlového, kom u
nikačního a radarového zabezpečení.
Stávající letiště dostala pevný beto
nový nebo asfalto-betonový povrch a
vzletové a přistávací pásmo (VPP)
bylo prodlouženo nejméně na 2.400
m, pokud bylo určeno pro stíhací,
bom bardovací nebo stíhací-bom bar
dovací letouny. Takových letišť má
československé letectvo k dispozicí
celkem 22 m im o stálých letišť česko
slovenských aerolinií, jež jsou pod
dočasnou správou "Správy civilních
letišť” . Na více jak dalších 18 letištích,
tak zvaných záložních, byly vybudo
vány zpevněné, asfaltové, asfaltobetonové nebo betonové plochy tak
též o m inim ální délce 2.400 m s pod
zemními úkryty, sklady paliva, sp o jo 
vací sítí a radiolokačním zabezpeče
ním. Dále v případě potřeby může vy
užít vojenské letectvo stálých letišť
Č eskoslovenských aerolinií, o jejichž
m ateriálním vybavení se zmíním v zá
věru tohoto článku. Tato důležitá le
tiště jsou Praha Ruzyně, Bratislava,
Brno, Poprad a další. K těm to letištím
je nutno ještě přičíst desítky tzv. sva
zarm ovských letišť, určená za branné
pohotovosti státu pro vrtulníky, ku
rýrní, spojovací, dopravní, sanitní,
chem icko-radiační a jiné dru h y letou
nů. 7. armáda PVOS je učleněné do
dvou sborů PVOS se sídlem v Žatci a
Brně. Má na starosti ochranu a obra
nu československého státního území
před n a p a d e n ím n e p řá te ls k ý m i
vzdušnými silami a prostředky. Tato
armáda se skládá:
ze stíhacího letectva:
protiletadlových raket a dělostře
lectva:
z radiotechnického vojska.
Základním typem stíhajícího letou
nu PVOS. tzv. přepadového letou
nu je letoun typu MiG-23. Jednot
livé pluky těchto letounů p řib liž 
ně v počtu padesáti kusů jsou dislo
kovány na letištích Žatec. České Bu
dějovice a Mošov. Do systému této
PVOS patří i sovětské letecké pluky,
dislokované na letištích Mimoň, Mla
dá a Sliač. Letoun typu MiG-23 s mě
nitelnou geom etrií křídel, byl zaveden
do výzbroje československého letec
tva na sklonku sedmdesátých let a
s to ji daňové poplatníky přes 50 m ili
onů Kčs. tj. zhruba třikrá t tolik, kolik
stál letoun MiG-21 a více jak 12krát
než první nadzvukový letoun typu
MiG-19. Letoun typu MiG-23 v růz
ných m odifikacích a ve stihací-bom bardovací verzi je páteří českosloven
ského letectva a svojí výzbrojí a do
letem je schopen působit až nad úze
mí Velké B ritánie a Irska Frontové le
tectvo je zorganizováno do tzv. 10. le

TANK T-72 SOVĚTSKÉ KONSTRUKCE A
ČESKOSLOVENSKÉ VÝROBY, ZAVEDENÝ JAKO
STANDARTNl TYP V ČS. ARMÁDÉ

SOVĚTSKÁ PROTI LETADLOVÁ RAKETA SA-X-12
S DOSAHEM DO 100 KM S KLASICKOU NEBO ATOMOVOU
HLAVICI, POUŽÍVANÁ V CS. ARMÁDĚ

SOVĚTSKÝ LETOUN ČTVRTÉ GENERACE Su-25,
ZAVEDENÝ JAKO STANDARTNl BITEVNÍ LETOUN
V CS. VOJENSKÉM LETECTVU OD R. 1984

CVIČNÝ A BOJOVÝ LETOUN CS. VÝROBÝ L-39
"ALBATROS ", ZAVEDENÝ JAKO STANDARTNl CVIČNÝ
LETOUN V RÁMCI VARŠAVSKÉ SMLOUVY (MIMO POLSKA)
A POUŽÍVANÝ JAKO BOJOVÝ LETOUN V ftADĚ ZEMI
T ftE T lH O SVĚTA

BITEVNÍ VRTULNÍK SOVĚTSKÉ VÝROBY MI-24 "HIND",
ZAVEDENÝ V CS. VOJENSKÉM LETECTVU NA SKLONKU
SEDMDESÁTÝCH LET. BITEVNÍ PLUK TĚCHTO
VRTULNlKO JE DISLOKOVÁN NA LETIŠTI PLZEŇ-BORY A
OLOMOUC (SOVĚTSKÝ)

DOPRAVNÍ, SANITNl, SPOJOVACÍ a KURÝRNÍ LETOUN
CS. VÝROBÝ, POUŽÍVANÝ V ČS. VOJ. LETECTVU A U ČSA
PRO KRÁTKÉ TRATĚ S M OŽNOSTI STARTU A P ftlSTANl
NA NEŽPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH. 90% PRODUKCE
TĚCHTO LETOUNŮ TYPU L-410 UVP ODEBlRA SSSR
JAKO PROTIHODNOTU ZA DODAVKY VOJENSKÝCH
LETOUNŮ MIG-21 A MIG-23.

tecké armády, jež má od roku 1961
své trvalé sídlo v H radci Králové. Pod
její velení spadají stíhací letecké d i
vize se sídlem v Bechyni, stíhací-bombardovací letecká divize se sídlem v
Čáslavi, bitevní letecká divize a sam o
statné letecké pluky, jako průzkum ný
letecký pluk, dopravně-výsadkový
pluk nebo vrtulníkový letecký pluk,
stavebné letištní prapory, týlové útva
ry a zařízení, sklady, letecké dílny a
opravny po celé republice.
10. letecká armáda má ve své vý
zbroji letouny typu MiG-21 a MiG-23
různých m odifikací a s různou vý
zbrojí, letouny čtvrté generace, bitev
ní letoun typu Su-25 úspěšně vyzkou
šený v Afganistanu, dále českoslo
venský letoun L-39, bitevní vrtulníky
typu M i-24 a stíhací-bom bardovací
letouny typu Su-7b.
Jako dopravní a dopravně-výsad
kový letoun používá československé
letectvo letouny typu A nt-12 a L-410,
pro spojovací, kurýrní, sanitní, týlové
a dopravní úkoly v rtu ln íky typu Mi-1,
M i-6,M i-8 a výše uvedený bitevní vr
tulník Mi-24.
Pro čtenáře může být překvapením,
jak rozsáhlý letecký park má tak malý
stát jako je Československo. Z toho
vyplývá důležitost, která je českoslo
venské armádě a Č eskoslovensku v
rámci vojensko-strategickéhozám ys
lu Moskvy přisuzována. K ro m ě tě ch to
uvedených typů používá letectvo i
specielně upravený, od ČSA vyřaze
ný vrtulový letoun typu IL-14, uzpůso
bený k fo togram etrickým pracem,
sním kování a pořizování podkladů
pro výrobu vojenských to p o g ra fic
kých map a to nejen v Č eskosloven
sku, ale i Polsku, Maďarsku a dalších
zemí. K těm to úkolům používá i spe
cielně upraveného letounu typu L410. Průzkum né letectvo používá pro
fo to g ra fický a e le ktro n ický vzdušný
průzkum specielně upravené verze
letounů MiG-21, MiG-23, Ant-12,
Su-7b a L-39. Průzkum území BRD,
Rakouska, části Itálie a Švýcarska
provádí z československého státního
území tzv. letka vzdušného strategic
kého průzkum u sovětské smíšené
letecké divize na letišti Mladá.
Československé vojenské letectvo
disponuje v současnosti okolo 1.000
letouny různých typů m im o letouny
ČSA a Svazarmu, z čehož počet le
tounů tzv. prvního úderu je asi 500.
K tom uto počtu je nutno dále přičíst
letouny sovětské smíšené letecké d i
vize a bitevní vrtulníky. Jestliže dneš
ní bojový letoun je schopen jedním
úderem podle výpočtů odborníků
způsobit škody a ztráty na životech
přibližně jako 1.000 spojeneckých le
tounů za druhé světové války, pak z
to h o to pohledu jednoznačně vyplývá
úderná síla československého vojen
ského letectva. Však také provoz jed
noho nadzvukového letounu typu
MiG-23 stojí za jednu letovou hodinu
osminásobek provozu předchozího
MiG-15 bis, okolo 150.000 Kčs.

M etodika doplňování a výcviku je
podrobně rozpracována a vychází ze
základních sovětských vojenských
řádů a předpisů. Výběr m ladých
chlapců k československém u vojen
skému letectvu je přísný a podílí se
na něm hlavně Státní a Veřejná bez
pečnost d louhodobým i prověrkam i
a sledováním vybraných adeptů. Ve
lení letectva razí zásadu, aby se příš
tími p ilo ty stali synové současných
p ilo tu -d ů sto jn íků aby byla zajištěna
kvalita výběru po bezpečnostní strán
ce, naprosté spolehlivosti a oddanos
ti, což je při výběru nejdůležitější a
nejrozhodnější měřítko. Přes velké
m ateriální a finanční výhody spojené
s výkonem funkce pilota-dústojníka
letectva, nejsou již po dlouhou dobu
požadované počty plněny.
Výcvik pilota počíná v aeroklubu
Svazarmu, kde absolvuje základní le
tecký výcvik za norm álních povětr
nostních podm ínek ve dne a v noci,
a zvládnutí základních prvků letecké
akrobacie. Po náročných zdravotních
prohlídkách v Ústavu leteckého zdra
votnictví v Praze-Dejvicích, nastoupí
budoucí p ilo t čtyřleté školení ve Vy
sokém vojenském u čilišti v Košicích,
kde po ukončení získá hodnost poru
číka. titu l inženýra a kvalifikaci pilota
3. třídy, což znamená, že je schopen
p ln it úkoly ve dne a v noci za norm ál
ních povětrnostních podmínek na ty 
pu letounu, na němž byl vycvičen za
použití základních bojových prvků,
tj. střelby a bombardování. Další vý
cvik pokračuje u bojového útvaru
s tím, že tento p ilo t má v rozsahu 6-8
let získat kvalifikaci 1. třídy, tj. veške
rého všestranného použití ve dne i
v noci za všech povětrnostních pod
mínek, jež jsou přesně stanoveny.
Ročně nalétá takový p ilo t okolo
70-90 hodin, což je poměrně málo, ale
zato tento výcvik je m etodicky dobře
rozpracovaný a doplňovaný létáním
na méně náročných typech letounů a
výcvikem v pilotní cvičné kabině
(PKC) k udržení stálých návyků, včet
ně pravidelné tělesné výchovy, střel
by z ručních zbraní, orientace, běhů
na dlouhé tratě a nácvikem nouzové
ho opuštění letounu.
P iloti vrtulníků mohou být po před
chozím výcviku ve Svazarmu vyškole
ni na bitevní nebo spojovací vrtulníky
během jednoho roku. Starší piloti
nadzvukových letounů jsou přeřa
zováni s ohledem na věk a zdravotní
stav k jiném u druhu letectva, např
k bitevnímu, dopravním u a pod
Československé aerolinie (ČSA)
byly po okupaci podřízeny výslovně
vojenském u vedení, i když oficiálně
podléhají m inisterstvu dopravy. Šé
fem ČSÁ a jeho nám ěstky jsou bývalí
generálové a důstojnici 7. a 10. arm á
dy. ČSA jsou vlastně vojenským do 
pravním letectvem, dočasně propů j
čeným tom uto m inisterstvu. ČSA má
vesvém stavu tyto typ y letounů:
čtyřm otorový, tu rb u lo vý letoun
IL-18;

proudové letouny pro krátké a
střední tratě Jak-40 a 42:
Tu-134 pro střední tratě
dálkový čtyřm otorový letoun
IL-62 M:
letoun čs. výroby L-410 jako aero
taxi a pro krátké tratě:
dále disponuje do vyřazeni několi
ka letouny typu L-200 Morava jako
letouny Aerotaxi.
Ve výčtu letectva nesmíme zapo
menout na letecký oddíl m inisterstva
vnitra, dislokovaný na starém letišti
Ruzyně a v Bratislavě, jenž je vybaven
letouny typu IL-62, Jak-42 a Tu-154,
dále vrtulníky Mi-4, Mi-6 a Mi-8. Zají
mat snad bude naše čtenáře, že pro
případný úlet našich m ilovaných
představitelů, hlásajících nepřem o
žitelnost so cialistických ideí a brzké
ho kom unism u na celém světě, jsou
stále připraveny 3 letouny pro tento
účel. Letecký oddíl m inisterstva v n it
ra slouží pro přepravu p o litických a
vládních představitelů a příslušníků
státní bezpečnosti.
Protože je známo, že letecké spo
lečnosti jsou na tom většinou špatně
a bez vysokých státních dotací by těž
ko obstály, což platí samozřejmě i pro
ČSA, musí mít tento stát v rámci federalizace i další leteckou "společ
nost" Slovair, se svými specifickým i
úkoly. Mimo jiné má tato společnost
m onopol pro ošetřování polních kul
tu r na celém území Československa.
Československé vojenské letectvo
plní své úkoly v případě ko n fliktu za
použití klasických zbraní a munice,
střelbou z palubních zbraní a raketa
mi s klasickou náplní různých ráží a
shozem leteckých pum od 50 do 500
kilogram ů. Kromě toho je vyzbrojeno
raketami typu vzduch-zem ě s dosa
hem až 40 km s klasickou nebo ato
movou náloží, raketami vzduchvzduch proti vzdušným cílům a pu
mami s jadernou náloží až do 500 Kt
TNT. Pod svojí kontrolou má tedy území celé západní a jižní Evropy až po
Velkou B ritánii a Irsko včetně. Pro
SSSR to znamená, že československé
letouny mohou v případě potřeby
provádět údery na přístavy a přístavní
zařízeni a letiště, určená pro příjem
am erických strategických záloh. Je
nepochybné, že v krátké budoucnosti
bude československé letectvo vy
zbrojeno dalšími, ještě m odernější
mi typy letounů ještě s větším dole
tem a vyššími rychlostm i, jako jsou
nově dodávané letouny do Sýrie typu
MiG-29. nebo nejnověji zavedené le
touny páté generace, jež byly zjištěny
v posledních dnech na severu SSSR
(Archangels), nebo Dálném Východě,
MÍG-31, jež svojí výzbroji je schopen
ničit am erické Cruise Missiles. Tako
vý letoun by stál potom daňové po
platníky celou jednu m iliardu Kčs za
jeden, jediný kus!
Domnívám se, že jsem tím to krát
kým přehledem dal nahlédnout čes-

Zprávy z kdysi rodného města
Po internacionální pom oci odešla
z Prahy rodina našich čtenářů, která
nyní žije v A ustrálii. Nejm ladším u dí
těti byly tehdy čtyři roky. T eď je to
dospělá, za Anglosasa provdaná že
na. S ním navštívila ony luhy a háje a
o zážitcích psala domů rodičům do
A ustrálie ve své původní řeči.
Rodiče se o obdrženés námi podílí:
M ilý Tati, Mami,
Jdeme te ď do Italy, skrz Nimes, p o 
tom Swiss, A ustria a pak Czech. Tak
můžeš napsat k tety A., když chceš.
Tady jso u všichni b lbý — nem luvej
A nglicky. By js y myslela, že m luvej
A n g lic k y v France že jo? Tak ahoj.
P.S. Naše auto je malý ale dost velký,
tady pršý.
Milý...
Tak jsm e v Praze. Je tu hezký. My
bydlím e u m ali Aleně a Honza jsou
netrpvelivý — čekaj na ditě. Už jsem
byla u babi a vypadá dobře. Vona je
stará, že vy by sy le kli j i že jenom má
jeden zub v předku. Chce nás naštivyt
jenom p ro týden do A ustrálie tak m y
zejtra to organizujem . Já m usim vás
poděkovat, že jste utekly. Já by v čes
ku nechtela bydlet. Všechny vesnice
jsou špinavý a baráky rozpadávaj.
Celá zem je špinavěj a má pollution.
My jsm e šly do Tater a jsme nic nevi
děly že byla tak veliká mlha od fogg!!!
Praha je heská ale taky m oc špinavá.
koslovenským čtenářům vzahraničí a
snad i doma do "tajné kuchyně" čes
koslovenské militarizace. Je třeba si
v této souvislosti uvědomit, že česko
slovenské letectvo působí v součin
nosti s raketami a atom ovým dělo
střelectvem různých ráží a dosahu a
doletu, a že všechny tyto zbraně zvět
šily dosah SSSR po okupaci v r. 1968
o potřebných tém ěř 1.000 km. Proto
je možné jednoznačně tvrdit, že čes
koslovenské vojenské letectvo před
stavuje mocnou, údernou sílu, s níž
je nutno počítat a jež by se nevyplati
lo podceňovat Hlasy, že českoslo
venská armáda je v rozkladu v dů
sledku korupční p o litiky po osmaše
desátém roce. jsou naprosto neopod
statněné. Piloti i technický personál
československého letectva je pečlivě
vybraný a vynikajícím způsobem
hmotně i finančně zabezpečený a má
proto i vysokou morálku, která se
značné liši od m orálky příslušníků
pozemních vojsk. I když živnotnost
československého letectva je v pří
padné válce počítána na m inuty a ho
diny a vteřiny, přesto je toto letectvo
schopno způsobit rozsáhlé škody na
materiálu a životech obyvatel západ
ních zemí. Proto ho nelze podceňovat.

□

L id i jso u strkavý a jenom m yslej na
sebe. O ni tam m aj high rise domy,
jsou všechny stejný a vošklyvý. Ba
bička nechtěla aby jsem nešla naspátek, ale já jsem j i honem řekla, že tam
nezustanu! Já nejsem tak blbá!!!
Milý...
... ta je falešná, já by jsem j i ne trustovala. Mě jse m oc nelíbila. A. a V.
b yly dobrý. Jsou rovný ony když něco
chtěj říkat a když ne tak taky. B a bič
ka je jic h mě nem ohla poch o p it. Já
jsem byla m oc pro ni. Že ona řekla
že já jsem mala být kluk, že já nejsem
něžná, že já střilým psy a ovce. A já
jsem řekla p roč já mám být něžná a
nestřílet a to b ylo m oc p ro n i ona ne
věděla co říct. Já jsem jsesm ála. Bábi
bude potřebovat baterky 'A' na je jí
caseťák to bere 4 tak můžete j i koup it
a poslat? My jsm e jenom j i daly 8 a už
byly vybitý. Ona tu pásku bude hrát a
hrát.
Milý...
Voni nem aj rádi co m m u n isty (kdo
jo?!). Skrz zim u sušeji prá d lo ve skle
pě.
Všichni m aji rádi status a zboží je
tam pom ěrně dost, ale nemá to Western brand.

Poté došel rodičům z Prahy dopis
o tom, jaký dojem udělala australská
návštěvnice:
“ Před barákem zastavilo auto Ško
da a došlo k následující debatě: —
Proč ten člověk odm ontovává stěra
če? — Protože aby mu je někdo ne
ukradl. — Proč je kradou? To je ne
prodávají? — Příslušenství lze sice již
koupit, ale krade se stále, spíš ze zvy
ku. Nám za tři dny před barákem stě
rače ukradli dvakrát.
Imponoval ji pouze barevný cukr,
Vz kila za 8 Kčs, a velmi levné péřové
prošívané deky. Také pak levná jídla
v lepších restauracích, neboť 180 Kčs
za oběd je pro ně $10 a my můžeme
jit maximálně do závodní jídelny za
4,50 Kčs.
Musela platit pokutu za projetí na
stopku. Tak se zeptala policajta, kde
to má zaplatit. Na odpověď, že hned
na místě 100 Kčs, se zeptala 'A jak
budu vědět, že tys to neukrad?’
Na chatě mě obehrála v pokeru.
Hodně se m luvilo o pozvání na náv
štěvu do A ustrálie a samé to nepo
chopeni, že když máme pas a všech
no za nás zaplatí, že nemůžeme n i
kam vycestovat."

Služba čtenářům
Mladá vzdělaná žena hledá hodného
a inteligentního muže pro bezdětné
manželství. Zn.: “Tvé dítě vítáno".

Vilém Hejl

Big Brother bdí ve sborovně
Usadil ho tam výnos m inisterstva
(školství), zavádějící “jako součást
postupně realizovaného autom atizo
vaného inform ačního systém u pro ří
zení výchovy, vzdělání a školství” ve
všech základních školách, gym ná
ziích, středních od b o rn ých školách a
středních odborn ých u č iliš ti “je d n o t
nou evidenci žáků” , jejím ž hlavním
nástrojem je evidenční list žáka.
Pro přesnost: ELŽ není jeden list,
ale celá objem ná a obsáhlá brožurka,
hotová čelední knížka. Zatím co kád
rové dotazníky, jež všichni pam atuje
me, mívaly asi padesát rubrik, základ
ních sto bodů ELŽ je rozděleno do
čtyř set podotázek.
V
sedmi tém atických skupinách
se eviduje všechno: např. mravní cítě
ní žáka, jeho "profesní orientace",
estetická vnímavost, národní a in te r
nacionální uvědomění. U čitelé mají
zjišťovat, zda žák “touží vlastnit před
měty, anebo o takové vlastnictví ne
stojí” , pro co je nebo není schopen se
nadchnout, jestli a jak “věří v dobro a
spravedlnost” . Zaznamenává se, v ja
kém prostředí žák vyrůstá, kterak ho
rodiče vychovávají, čím rodina tráví
svůj volný čas a jak má zařízenou do
mácnost. A to všechno není orw ellovská fikce, ale realita, popsaná např.

v U čitelských novinách a v bratislav
ské Pravdě, kde nedávno konstatova
li, že tříd n í učitel spravující třídu o tř i
ceti žácích tudíž musí zodpovědět
ročně až dvanáct tisíc otázek, často
hodně choulostivých, a že je to snad
přece jenom trochu mnoho.
Vlastně škoda, že EL2 nebyl zave
den už dávno, pradávno. M ohli by
chom se dočíst, kolik m ravního cítění
projevoval pubertální Klem ent G o tt
wald, jaká byla "profesní orientace"
desetiletého Vasila BiTaka, jestli byl
v to m to věku Gustáv Husák schopen
se pro něco nadchnout, a pokud ano,
pro co, zda Josef Urválek někdy věřil
v dobro a spravedlnost a v jaké míře
m ladistvý Lubom ír štro u g a l toužil
vlastnit předm ěty. Věděli bychom,
kolik (a patrné i jakých) knih měli ro
diče Alexeje Č epičky, jak často po
hlavkovali Ladislava Stolla, co pod
nikali u Kopeckých v neděli, zda se
vedlo dobře služkám u Nejedlých.
Všechno bychom věděli, všechno
chce dnešní Big B rother vědět. Proto
že je dobře známo, o co se policejní
stát zajímá nejvíce, lze tušit, jakým
otázkám bude věnována nejbedlivější
pozornost. Tu a onde se už předtím
objevily specializované dotazníky,
vyšetřující např. pom ěr žáků, učňů a
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studentů k náboženství a zajímající
se v to m to ohledu i o jejich rodinné
prostředí a vlivy. Z počátečních d íl
čích im provizací vyrůstá institu cionalizovaný všeobecný systém.
Na obecnou školu jsem chodil za
tzv. protektorátu a vzpomínám si, jak
jsme už v nějakých těch sedmi osmi
letech věděli, co máme a nemáme
brát vážně, a jak jsme stejně dobře
rozlišovali, o čem smíme ve škole
m luvit a co si musíme nechat pro sebe. Co jsm e se tenkrát naučili, po
únoru 1948 jako bychom našli. Tohle
všechno si však dobře uvědom uji také
dnešní páni školství v československé
gubernii; m nohdy si přece postesk
nou, jaké obtíže jim působí tzv. "dvojí
výchova” , údajně ohrožující, ve sku
tečnosti chránící mladé charaktery.
Dnes má být pom ocí ELŽ alespoň za
chycen, ne-li zcela paralyzován, její
vliv. U čitelé se budou napříště méně
starat o sběr starých kostí a hadrů,
tím intenzivněji však mají sbírat in fo r
mace o svých žácích. Co se nedozvě
dí přímo, mají získat bud’ při návště
vách v rodinách nebo nějakou o k li
kou. Lze předvídat, že jen m álokdo
z nich rovnou odm ítne provádět toto
drzé vměšování do rodinného sou
krom í a nebude asi ani m noho těch,
kdo rezignovaně prohlásí, že tu či onu
rubriku nem ohli vyp ln it — raději asi
prostě něco vyfantazirují, aby měli
svátý pokoj.
A už prvňáček bude vědět, že všech
no co řekne nebo udělá, bude zazna
menáno, a že to možná bude jednou
použito proti němu. Co kdysi d e fin i
tivně ko n čilo přinejhorším zápisem
do třídnice nebo nižší znám kou z cho
vání, bude nyní natrvalo uchováno.
Budou si toho vědomi rodiče, rychle
to pochopí i žáčci, žáci, studenti. Pro
tože nikde nebylo ani form álně p ři
slíbeno, že ELŽ dostane absolvent
školy po jejím ukončení, anebo že
tento soubor často intim ních in fo r
mací bude zničen. Věřit by se takové
mu slibu samozřejmě příliš nedalo,
ale reálně kom unistický režim poklá
dá za vhodné něco podobného ani
jen slovně neslibovat. Z hlediska to 
talitní moci je jistě prospěšnější, když
si každý žák, učeň a student dobře
zapamatuje, že to, co on sám už dáv
no zapomněl, režim nikdy nezapomí
ná. ELŽ se bude hodit ministerstvu
vnitra, vojenské správě i dalším zá
jem cům ; za deset let školní docházky
se toho ve stobodovém dotazníku
o čtyřech stech podotázek přece na
hrom adí na slušný inform ační počinek.
Tomu všemu dohrom ady se v dneš
ním newspeaku říká “ autom atizovaný
inform ační systém pro řízení výcho
vy, vzdělání a školství” . A vlastně je to
skoro pravda: systém jistě, inform ač
ní také, a zcela určitě pro řízení. Je
nom s tou autom atizací budou možná
nějaké potíže.

□

N a th a lie M alin o vá

“Odejít je tak trochu zemřít”
říká soudruh Krtička, zasloužilý pio
nýrský pracovník a redaktor M ladého
světa (č. 40, roč. XXVII.). A tím myslí
em igraci. Podívejme se tedy na tento
problém jeho očima.
V
jedné pražské sam oobsluze po
znal v pokladní m am inku své bývalé
soudružky z pionýrských táboru.
“ Vy to nevíte?" vydechla pokladní a
naklonila se ke mně. “ Není tu. Je pryč.
U tekla.”
“ Do teďka to nemohu p o ch o p it,”
pokračuje paní pokladní, tentokrát
nikoliv už v samoobsluze, ale v bezpe
čí parku, kde “ ...seděla sama na lavič
ce a pozorovala rej dětí na nedalekém
pískovišti..."
"V ždyť jste ji znal... vždyť víte, jak
nadšeně dělala s pionýry. Až se jí ka
marádky smály, že chodí s tím červe
ným šátkem. Ve škole jí to šlo, I na
ekonom ce - a tam se dostala sama,
my protekci nemáme..."
Tedy snad právě proto, že rodiče
protekci neměli, musela M irka aspoň
s tím červeným šátkem? A proč se vů
bec musí zdůrazňovat nějaká neprotekce?
Toho si soudruh K rtička ale ne
všímá. Zamýšlí se nad něčím jiným .
“ Před očim a mi proběhl celý malý
film . M irka se svými jiskřičkam i, M ir
ka na táboře se sekyrou, M irka na vý
letě u potoka pere dětičkám zamaza
né košilky...”
Maminka ovšem svádí vinu na M irčina manžela, ač se jim napřed líbil, to
víte, inženýr... a mladí manželé si prý
nežili špatně, vždyť už za rok po svat
bě si m ohli koupit zájezd do Jugoslá
vie.
Opět jedno kritérium . K ontrolní
otázka: Za jak dlouho po svatbě či
před svatbou si můžete koupit zájezd
do Jugoslávie vy? (Či ekvivalent.)
“ Napsali aspoň proč?" zajímá se
soudruh Krtička.
“ To psali, hlavně on. 2e se tu necítí
využitý, že se tam určitě budou mít lip
a tak. M irka to jen podepsala... Taťka
se zhroutil. Měl ji nejradši. Infarkt...”
Naštěstí na to taťka nezemřel. Je
teď v důchodu a mamka, jak sama ří
ká, taky. Proč tedy pracuje v poklad
ně sam oobsluhy? Aby si snad za tř i
cet let (nebo kolik) po svatbě ušetřili
na zájezd do Jugoslávie? Avšak nás
teď bude zajímat, jak se M irka s tím
zlým inženýrem u ch ytili v Austrálii.
No, špatně, jak jinak. Podle m am in
ky mají nějakou takovou chatu někde
na kraji města. A jelikož je tam teplo
po celý rok, tak to nevadí. Aspoň to
prý dcera píše, to se ví, m am inka tam
nikdy nebyla. A zlý inženýr byl taky
po zásluze potrestán. Žádnou práci
tam nenašel. A rodinu prý živí Mirka.
K oupili prý na dluh velikánskou prač

ku a mandl a m a jíte ď p rá d e ln u . N aživobytí a dluhy to prý zatím stačí. Ale
prý se to snad zlepší, až si on udělá
nějaký kurs. (A ngličtiny? napadá
mě.)
A chudák M irka tam prý dělá práci
jako nějaká služka...
Budiž jí útěchou, že k tom u přeci
jen má jakousi průpravu, když s ra
dostí a láskou prala špinavé košilky u
potoka...
*

*

*

D ruhý případ je úplně jiného d ru 
hu. Nejedná se přímo o em igrantku,
ale o “ Veroniku". Č ili ženu provdanou
za cizince. Story začíná velice m elan
cholicky:
“ V jedné z exkluzivních pražských
vilových čtvrtí žije v nevelké vilce
osamělá starší žena. Není to tak dáv
no, co její manžel, decentní starý pán,
připom ínající spíš ředitele ve výsluž
bě, prodával na jedné z rušných kři
žovatek v centru města Večerní Pra
hu. Už neprodává. Zemřel. Znal jsem
se s tou rodinou už vlastně hodně
dlouho... Za občasných posezení u
kávy se člověk časem dozvěděl celou
rodinnou historii lidí, kteří až d o o sm ačtyřicátého patřili k těm “ lepším". Se
změnami u nás se však brzy sm ířili,
starý pán byl ve svém oboru machr a
své kvality dovedl řadu let uplatňovat
i v budování socialism u. Dcera v še
desátých letech úspěšně absolvovala
vysokou školu a našla zajímavou prá
ci na jednom z našich špičkových vě
deckých pracovišť... zvládla několik
evropských jazyků a stala se externí
průvodkyní zahraničních zájezdů jed
né z našich cestovních kanceláří."
Tedy na roztrhání. Jak skloubila
práci vědecké pracovnice a průvod
kyně? Když jezdi la d o zahraničí se zá
jezdy, kdo jí na to poskytoval volno?
Šéf výzkum ného ústavu? Anebo že
by to bylo jinak? Že by ne už vědecká
pracovnice, ale jen průvodkyně?
Proč, to nechrne zatím stranou, ale je
přece známo, že ke kvalifikaci prů
vodce je třeba pouze středoškolské
ho vzdělání a ty jazyky - však i platy
jsou podle toho. Proč by tedy zane
chala dráhy vědecké pracovnice a vě
novala se průvodcovské dřině? Mož
ná, že odpověď je v následujícím od
stavci:
"Koncem šedesátých let jeden ze
svých zájezdů kdesi v B elgii opustí,
záhy se provdá, a protože sňatkem
svůj zahraniční pobyt zlegalizovala...
přijíždí někdy sama, někdy s manže
lem, zpravidla v pěkném autě v ceno
vé úrovni a kvalitě našich škodovek..."
Ale soudruhu K rtičko, tady si mu

sím d ovolit poznámku. Nepovažuji se
za experta přes auta, ač jsem na ně
dosti fanda, sem tam si rekreačně za
jedu i nějakou tu rallye - avšak auto
zdejší výroby v cenové úrovni a kvali
tě našich škodovek je pro mě hádan
kou. Mám kamaráda, který, původně
autom echanik, se stal m ajitelem pro
sperujícího servisu a tedy dosti ex
pert je. Od toho jsem se dozvěděla, že
škodovka se dá dost těžko srovnávat
s čím koliv. Je to auto tech n icky zasta
ralé (kvalita, soudruhu K rtičko?) — a
proto levné. Nemohl si vzpom enout
na žádné jiné, běžně prodávané, které
by se škodovce kvalitativně či cenově
rovnalo. Ale no tak, buďm e patrioti,
řekla jsem si posléze, budeme sou
druhu K rtičkovi tu to poznám ku pros
tě tolerovat.
Teď, myslím si, začíná už každému
čtenáři docházet, jak pečlivě si sou
druh K rtička vybírá své příklady. Prv
ní byl na téma “ opustíš-li mne". D ru
hý má býti odpovědí na přem nohé
otázky těch pionýrů i starších, jakto,
sakra, že když tam mají tu krizi, m ů
žou si sem jezdit v nových auťákách
třeba pětkrát za rok?
S těmi auťáky to soudruh K rtička
shouknul nedbale. Teď se ale podí
vejme na ten "hlavni důvod" návštěv
Veronik, upravenců i jinak přípust
ných “ devizových cizozem ců” , jak se
tom u o ficiá ln ě říká například v čs.
bance. Nechrne tedy K rtičkovým i
ústy m luvit ubohou maměnku.
“ Už tu zase byli, o velikonocích...
víte, u nás si spousta lidí myslí, kdoví,
jak se tam nežije, ale on ten chleba o
dvou kůrkách je všud.e. Oni tam teď
mají tu krizi a já to vidím ve špajzu:
přijedou, nacpou se, naloží auťák
konzervama, představte si, dokonce i
cukrem a moukou, a jedou. Za čtvrt
roku tu budou zas. A to byste neřekl,
co všechno stačí za těch pár dní sníst!
Husu, dvě kila svíčkový, dvě kila kot
let, vánočky a bábovky ani nepočí
tám ,” vyprávěla s chápavým úsmě
vem babička a starý pán jen povzde
chl: “ No jo, já už bych taky potřeboval
oddech a nechat toho prodávání no
vin, důchod by mi stačil, ale nemůžu.
V ždycky mi stačí tak toho čtvrt roku,
abych vydělal na to, co to naši mladí
vyjedí a odvezou při své další návště
vě...”
Tak si to přebereme.
Především, soudruhu K rtičko, to,
co tady sdělujete veřejnosti, je závaž
ná věc. Jaksi v zápalu vám uniklo, že
tady nejen kryjete trestný čin, ale do 
konce ho ještě rozhlašujete po světě!
Podle vyhlášky ministerstva zahra
ničního obchodu č. 108/81 Sb. je z
ČSSR z a k á z á n o vyvážet mj. potra
viny v š e h o d r u h u včetně nápojů,
pochutin a jižního ovoce.
Já být vaší šéfredaktorkou, tak si na
vás posvítím!
Což ona jistě neučiní, neboť ú č e l
světí prostředky, že?
Nejkrásnější jsou na tom ovšem ty
konzervy. To člověka přímo fascinu

vydělat na pár konzerv (no kolik se
toho vejde asi do škodovky nebo “ au
ta v cenové úrovni a kvalitě škodo
vek"); aby to nebylo při celní kontrole
nápadné (viz vyhláška 108/81 Sb.)?
*
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je. My tady v Evropě moc dobře víme,
kdo se živí konzervami. U patníků, v
lesíkách, na parkovištích. L id ičky z
autíček se značkou CS.
A teď si představte, že o tyto hod
noty čs. turisty připravuje nějaká naturalizovaná Belgičanka s manželem,
místo aby si dom a koupili, jak se sluší
podle čs. tisku, konzervy psí a kočičí,
když jsou na tom už tak špatné! Ostat
ně, myslím si, že za 30.- DM povinné
vým ěny na osobu na den by se jim
spíše vypla tilo zůstat dom a (a to ne
počítám benzín a poplatky za víza) - a
rozhodně by se najedli lépe než z ně
jaké konzervy.
Druhá věc je lamentace babičky,
jak jí ti m ladí vyžerou špajz.
Víte, soudruhu K rtičko, m am inky
kdekoliv na světě se těší na návštěvu
svých dětí — a podstrojují, jak jen m o
hou. Vy to píšete, jako by si tahle ba
bička stěžovala. Ale my známe své
babičky! Kdybyste byl, soudruhu,
chytřejší, věděl byste, že my tady na
Západě dosti držíme dietu kvůli lin ii a
nemocem — a těm knedlíkům, vep

řovým a husám — nemluvě o bábovkách, se tedy bráníme — a krom ě to 
ho jsme už taky dosti odvykli. Ale ba
b ičky jinak nedají. No jistěže nám to
občas chutná, ale že bychom to vyža
dovali? Kdo n ikdy nežil v cizině, ne
pochopí, že i člověk odchovaný na
husách a vepřu-knedlu-zelu se může
zam ilovat do čínské nebo francouz
ské kuchyně.
Avšak zpátky k babičce. O bdivuji ji.
Kde shání tu svíčkovou? A kotlety? A
např. těsně před velikonocem i? Jestli
ona zase nepáchá nějaký přestupek,
který jste, soudruhu K rtičko, te n to 
krát chytře zamlčel. Jako třeba pod
plácení holandským kakaem či kávou
zT uzexu. Že by dcerunka byla taková
a nepřijela s naloženým auťákem da
rů a dárků???
Nejhorší je ale ta hum ánní stránka
věci. Teprv teď se dozvídáme, proč ten
starý pán z lepších kruhů na stará ko
lena si ve svém socialistickém důcho
du musí přivydělávat prodáváním Ve
černí Prahy. Podle vás to měl na ty
konzervy pro mladé. Ale že mu to trvá,

*

*

Úplně jin ý případ je zas jeden bý
valý m inistrant. Proč zrovna tohle je z
jeho životopisu důležité, je vám už jis 
tě jasné. Jde přece zase o příklad z ji
ného prostředí.
Tak tento m inistrant si zamanul, že
by chtěl žít třeba v Norsku. Po růz
ných strastích (jako například naučit
se norský a anglicky) — se stal kaza
telem. Já nevím, co si kdo přesně pod
tím představuje, ale zdá se mi to sku
tečně dřina, naučit se rychle a tak d o 
konale dva jazyky. Jenže mu to stejně
nebylo nic platné. Tak nějak se tím
neuživil.
Přitom čtenáře napadá spousta
otázek. Co je to za školu, která vy učuče kazatele (cizince) — tedy prakticky
bezplatně — a oni se pak neuchytí?
Soudruh K rtička tvrdí něco o evange
liích, ale mně to připom íná spíše Indii.
Jenže co se tím budeme zabývat. M i
nistrant nebo kazatel, bylo mu to stej
ně houby platné. Avšak...
"...byla to klika, protože na shro
mážděních té církve potkal holku,
která po rodičích pochází rovněž z
Čech, byla z toho ohrom ná láska a
nakonec i svatba... rodina prý moc
nadšena nebyla..."
Tak to vidíte. A Češi původem. No
co chcete od em igrantské sebranky,
v druhé generaci už se neznají.
Jenže rodina zas tak nábožensky
založená nebyla, jak by se zdálo. Spí
še jim šlo o prachy. Prý, to víš, lepší li
di, mají hotýlek. Ale kazatel, jak vidno, umí máknout.
To se soudruh K rtička dozvídá od
jeho bratra:
“ Z parádní skříně vytáhl objem nou
obálku s dopisy a fotografiem i. Lukáš
před hotelem, Lukáš a manželka, Lu
káš s autem, Lukáš vzástěře... Rodina
při pikniku, rodina u moře. ‘Klidně si
čti, ať víš, jak to tam chodí,’ ušklíbl se
Ignác a šel do sklepa pro pivo.”
A tak si soudruh K rtička četl, aby
m ohl plodit. Ale četl nějak divně, tak
nějak uprostřed řádek, jak doznává, a
samozřejmě si vybral ty pravé: “ Ceny
jd o u zase nahoru... zkrátka je tu krize
— a ona vážně je, i když jsme se tom u
doma smávali... točím e se od rána do
večera. Benzín taky není zadarmo, a
tak jsem prodal auťák...” Nono, pane
Krtičko, a co devět korun za litr u vás v
Praze? To snad je zadarmo?
Avšak brácha Ignác se do toho
Norska taky podíval. Jenže dobře mu
tak, měl radši zůstat doma. V Norsku
ho totiž chytil žlučník — nemocnice,
malér. Co to stojí prachů. N ikoliv však
Ignáce; když ho bratr zval, musel se
zavázat platit veškeré výdaje spojené
s jeho pobytem. Jak jistě každý dobře
ví, ČSSR nechává cestovat svéobča-

ny na Západ bez pojištění. Když pak
někdo onem ocní, samozřejmě, že se
nestará ambasáda. Platí hostitel, jak
se k tom u písemně zavázal. Ale jak je
to s těmi, kteří jedou např. jako členo
vé různých kulturních souborů, hu
debníci atd. Asi záleží na zemi. Já ovšem znám případ jednoho hudebníka,
který si zlom il nohu, byl v nem ocnici
ošetřen — ovšem nepojištěn, tudíž
dostal účet, který nemohl ze směšné
ho kapesného zaplatit. Co s ním?
Poslali účet čs. ambasádě. Nebojte
se, ambasáda nezaplatila.
Ignácův žlučník tedy platil brácha,
což Ignáce tak znechutilo, že se roz
hodl napříště už věnovat jen jezeďáckému životu, ňíká to tiž redaktorovi
Krtičkovi:
"Hele, ty bys taky měl napsat ně
kam do novin, že my tu v obci teďka v
rámci celý tý akce zet budeme upra
vovat ves. D okonce i jézéďáci na to
přispějou...”
*

*

*

No a pak máme případ předposled
ní. Ošemetný, protože poněkud ne
jasný. Začíná už ve válce. Jde o ho
cha, kterému tehdy kluk K rtička a je
ho kum páni nadávali “ skopčák". Ne
že by byl Němec. Jmenoval se Voří
šek, za války se však jeho otec začal
psát Vorzisek, ale jeho bratr byl tehdy
v koncentráku, kde také zmizel. Sou
druh K rtička přiznává, že to s němectvím téhle rodiny tedy rozhodně ne
bylo tak žhavé; hlavním cílem otce ro
diny prý bylo do ničeho se neplést,
“ ...což vyvrcholilo 5. května 1945, kdy
hned v poledne vyšel před barák s ba
líkem v jedné ruce a s balíčkem v dru
hé. V tom větším byla uniform a volksturm u a v malém pistole, což obé
předal prvnímu m ladíkovi s trik o ló ro u
na rukávě a zase zmizel. Pan Vorzisek
byl odsunut, paníV oříškovásesynem
zůstalí...”
Synovi Pepovi se podařilo vystudo
vat a na jeho svatbě se objevil otec
Vorzisek ve vypůjčeném mercedesu
(prom iňte, soudruhu K rtičko, jak to
víte? Přijel v mercedesu a buďto byl
jeho a lidi čum ěli, anebo jeho nebyl,
vypůjčil si ho, a b y lidi čum ěli, ale
pak by přece nerozhlašoval, že si ho
p ů j č i l ? )

Syn Pepa koncem šedesátých let
odcestoval. Bodejď, když mu pořád
říkali skopčák. Ale zakázali vystudo
vat. První zprávy prý byly hezké. Tak
že neodsunutá maminka se brzy od
sunula do toho Německa sama. Že to
s m am inkou stálo mnoho běhání a
penízků, o tom se v MS mlčí. Také to,
že tam odjela bez penze, není třeba
nijak zdůrazňovat.
Jenže m am ince se tam nelíbilo
hned od začátku. Už v prvním dopise
píše:
“ M ilí zlatí, tak už žiju v novém do
mově, ale nevím, jestli to domov sku
tečně je... V bytě u Josefa jsem dosta
la kom ůrku; tady se tom u norm álně

říká pokojíček pro služku... vyslech
nout jsem si toho musela ostatně už
víc. Drahá maminko... nesmíš se zlo
bit, ale uvědom si, že tady nebudeš
moci ch o d it každé odpoledne do ka
várny na dečku a na kafíčko. Na to
prostě nemáme a nebudeš mít ani ty,
až ti přiznají penzi... lidi jsou tu nějací
divní...”
Tak pomalu, babičko. Když už em i
grujeme, tak nebudeme snad čekat
od Eskymáků, že budou ch o d it v plav
kách, že ano?
Spíš si všimněme toho ubytování.
Kom ůrka pro služku — zdalipak byste
měla v l a s t n í, ať už pro služku, nebo
ne, kom ůrku u syna např. v bytě na
sídlišti? A co ta penze? Že vás rodná
země vyšle do světa na stará kolena
bez halíře, to jim nevyčítáte. A přitom
vlastně ani nejste nijak vděčná za
penzi, kterou vám tak velkoryse dáva
jí v Německu. A ještě: kterápak d ů 
chodkyně si v Československu ze
svého důchodu může d e n n ě vyse
dávat v kavárně při decce a kafíčku?
Jenže ono je to stále horší a horší,
jak vypráví babiččin bratranec s man
želkou, kterým se podařilo babičku
navštívit. Zde jsou jejich dojm y:
“ Člověk u nás si to tam vážně před
stavuje úplně jinak. Jistě, je tam čisto,
krásné parky, hezká sídliště, spousta
hezkých věcí, plné výklady,... Jenže
přijdeš k Josefovi a koukáš, jak žijí...
No představ si, když u nás přijede k
někomu návštěva ze zahraničí!?! Sne
seš na stůl i to, co nemáš... Nu, najíst
nám dali. T o lik porcí, kolik je lidí u
stolu (pozn.: už jsem výše podotkla,
že se tady nepřežíráme)... A přitom
když se tak člověk kouká, jak žijou,
tak ten byt připom íná bydlení u nás
před dvaceti, třiceti lety... Ano, barev
ná televize, myslím japonská, nějaký
slušný gram ofon a m agnetofon, a to
je tak všechno...”
Skutečně by mě zajímalo, čím mu
tedy ten byt připadal jako bydleni u
nás před dvaceti, třice ti lety. Tou ja
ponskou barevnou televizí snad?
To nám to ujelo, soudruhu, co?
Jenže babička nám už senilní. Jen
si přečtěte, co zase píše tom u brat
ránkovi:
“ ...začínám se Ti v duchu omlouvat.
Já se Ti přece vždycky smála, jak jsi za
žraný kom unista, ale čím víc žiju tady,
tím víc Ti v takových těch obecně spo
lečně obecných věcech musím dát za
pravdu. A kdybych se nebála, šla
bych volit kom unisty i tady, protože je
to tu jediná partaj, která má jasno a ví,
co chce a může to k něčemu zved
nout. Jinak je to tu samá korupce,
protekce, strach jedněch z d ru h ých .”
Vidíte, jak už se babičce matou poj
my? Ona se asi, chudák^občas dom 
nívá, že žije stále ještě v Č eskosloven
sku! O čemž svědčí i její další řádky:
“Jenže i já se bojím. Bydlím přece v
sociálním bytě pro penzisty a kdyby
se to páni z m agistrátu dověděli, koho
volím...” (pozn.: jakpak asi, babičko,
tady se pražské m etody neuplatňují

a volební právo je krom ě jiného taky
tajné. To byste to na sebe musela vy
kecat sama — a ani pak by vás asi páni
z magistrátu nem ohli z to h o to důvo
du vyšoupnout ze sociálního bytu pro
důchodce...)
Jak vidíme, babička má už nejen
vlastní penzi, ale i sam ostatný byt,'na
který jí stát přispívá. Copak by měla
touhle dobou v Praze? S polečný po
koj v domově důchodců někde za
Prahou? Po tří až čtyřletém čekání...
Ale babička se pánů z m agistrátu
nemusí bát. Oni ji z bytu nevyhodí
(konečně, co by si přidělávali starosti.
Někam by ji přeci m u s e l i um ístit a
jako občanku — když už má to voleb
ní právo, tak je jistě občanka — by ji
zpět do Československa o d s u n o u t
nemohli!)
Tak jen ať babička spánembohem
volí kom unisty, ti se jí pak postarají
o “ lepší” ubytování.
*

*

*

A nakonec tedy poslední případ.
Konečně někdo jaksi úspěšnější.
Ale za jakou cenu...
Soudruh K rtička ho líčí takto:
“Jeden, zřejmě úspěšný a dokonce
ještě m ladý začínající podnikatel z
USA, jemuž důkladně pom ohl strý
ček, poúnorový em igrant (pozn: jak
jinak?), mi řekl celkem otevřeně: Je to
prostě jin ý svět, jin ý život. Chceš-li
nahoru, nesmíš mít kamarády, jak se
to chápe u nás (pozn.: to bych řekla!).
Musíš mít jen ty známé, kteří tě naho
ru mohou dostat, kteří tě pozvou na
party mezi ty nahoře, kteří ti dohodí
další známé, které zase na party můsiš pozvat ty, aby bylo jasné, že k nim
patříš, a pak trnout, jestli přijdou, pro
tože když nepřijdou, jsi vyřízenej a
můžeš začít znovu. Já se chytil, mám
se dobře, ale musím dřít dvanáct ho
din denně. Nejmíň. Protože i ty party
a každej mejdan je taky byznys a jak
jednou zaváháš, jedeš. Když chceš
mít, musíš hodně dávat a dřít a dřít a
dřít..."
I on prý domů posílá barevné foto 
grafie s vilkou a auty a mořem. Jeho
sestra odcestovala před časem (prý s
vidinou báječného života) za ním.
Podle soudruha K rtičky se nějaký čas
protloukala (!) jako vychovatelka. Pak
se narodilo dítě. Komu, to se nepraví.
Jí? Bratrovi?
Soudruh K rtička ji potkal v Praze.
Ptal se, zda je tam na návštěvě. Pro
tloukaná vychovatelka — zda s man
želem či bez se nedozvíme. Pravila:
"Zatím jsem se vrátila. Nějak nám to
tam nesvědčilo.”
"A vrátíš se tam?"
Pokrčila rameny: “ Nevím. Co tam ?”
A vy jste. samozřejmě, soudruhu
Krtičko, neodpověděl:
A

CO

TADY?
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ku 1977 přichází buď okliko u ilegálně
přes Jugoslávii anebo s vystěhovaleckým i doklady přím o z Č eskoslo
venska.
Od roku 1977 uteklo přes horské
hřebeny Alp nebo přes řeky, které
Rakušané m ilovali své Čechy
tvoří hranici mezi Jugoslávií a Ra
vždycky, ale nejvíc je měli rádi v době
kouskem asi 8.000 čs. občanů. V ruk
rakousko-uherské m onarchie. Ještě
saku nebo v kufrech, které se jim po
dnes pějí starovídeňáci chválu o čes
dařilo přenést do Rakouska, přitáhli
kých krejčích, zahradnících, kojných
na Západ rovněž několi iluzí, které jim
z Moravy, o kanonýrech z krvavé b it znesnadnily hned první dny ve svo
vy o Hradec Králové a samozřejmě
bodném světě: V rakouských tábo
o českých kuchařkách, které je nau
rech pro u p rch líky dostávají sice za
čily, jak dělat české knedlíky a pravé
darm o stravu a ubytování, nicm éně
koláče. M luví-li Vídeňáci o Češích,
jen 300 šilinků na měsíc, což stačí asi
jsou velmi sentim entální a snaží se lá
na deset krabiček cigaret. Sen o d o 
mat něm činu “ s pravým českým pří
volené na Bahamských ostrovech,
zvukem ” , čili, jak se ve Vídni říká “ béo mercedesu nebo o sportovním
m akují” . Jen jedno nám někteří Raku
orsche se tedy rychle rozplývá. Velšané nem ohou odpustit, a sice histo
á část Č echoslováků v Rakousku se
rickou skutečnost, že to byli v roce
chce stěhovat do Austrálie, do USA
1918 Češi, kteří přispěli k rozpadu ra
nebo do Kanady, jenže přistěhovakousko-uherské monarchie.
lecké kvóty pro USA a Kanadu jsou
Ale jinak všechna čest: žádná zem
nízké, A ustrálie nebere od roku 1985
v západní Evropě nepřijala po srpnu
skoro nikoho, jen zdravé svobodné
roku 1968 to lik československých uženy schopné rodit nové Australany.
prchlíků jako Rakousko. Č eskoslo
Zcela jin o u “ kastu” českosloven
venští občané, kteří v roce 1968 a i ských uprchlíků v Rakousku tvoří sig
později hledali v Rakousku nový d o  natáři C harty 77. V roce 1977 slíbil
mov, však poněkud zklam ali, přesněji
tehdejší rakouský kancléř Bruno
řečeno: Rakušanům trvalo dost d lo u 
Kreisky, že Rakousko přijm e každé
ho, než pochopili, že české p o litické
ho chartistu, kterého kom unistický
u prchlíky v Rakousku nelze srovnávat
režim v ČSSR ze země vyhodí anebo
s jejich pradědy, císaři pánu věrným i
který se bude ch tít do Rakouska vy
kanonýry anebo s m oravským i ku stěhovat. A tak se do Rakouska zača
chařkam i, které v době m onarchie
la stěhovat vlna chartistů; nejprve po
naučili slečinky z lepších vídeňských
litická prom inence československé
rodin zadělávat těsto na hanácké sva duchovní opozice, později pak i mla
tební koláče a vařit knedlíky v páře.
dí lidé z pražského “ undergroundu".
"Víte, ti dnešní Češi jsou ňák jin í” ,
K chartistům , kteří se do Rakouska
povzdechl si starý vrchní číšník v ka přistěhovali buď dobrovolně nebo po
várně Landtm ann, postavil na stůl ko nátlaku československých úřadů, se
ňak s kávou a dodal: “ Na p o litic k ý u- město Vídeň zachovalo opravdu vel
prchlíky jsou nějak moc nobl a sebe koryse. Chartista má ve Vídni (sice
vědomí. Dávají si nejlepší koňak a zákonem neurčený) nárok na tak zva
někdy i šam paňský...”
ný “ obecní b yt” , který je vesměs o po
lovinu levnější než byty na norm álním
Ve Vídni se Češi a Slováci cítí skoro
“ bytovém trh u ” , dále pak dostává
jako doma. Vídeňská “ G e m ů tlich ke it”
příspěvek na zařízení. Řízení o p ři
(pro to to slovo máme v českém pře
znání statutu p o litické h o uprchlíka
kladu jen “ d obrosrdečnost” , která
probíhá u chartistů velmi rychle, pro
však nevyjadřuje přesně obsah a smy
sl rakousko-něm eckého výrazu) p ři tože v jejich případech jde o skutečně
doma pronásledované lidi.
pomíná našim lidem spíše české šlenNorm ální uprchlík ty to výhody ne
driánství, které však našim ve Vídni
má. A to plodí někdy zlou krev.
usnadnilo sžití se s městem, v němž
Ve Vídni se v up lyn ulých letech vy
se cítí jako doma. Ovšem s jedním a s
tvo řily dvě skupiny československých
podstatným rozdílem: Naši pradědo
p o litických uprchlíků: tak zvaně "p ri
vé a prabáby žili ve Vídni většinou ja
vilegovaní” chartisté a obyčeji up rch 
ko malí řem eslníci, posluhové, ku
líci bez nároku na přednostní přidě
chařky, tedy, jak se tehdy říkalo, ve
lení azylu, bytu, podpor atd.
sklepě nebo v kom ůrkách za panský
“ Mnozí podepsali Chartu jen proto,
mi kuchyněm i. Dnešní českosloven
aby se z Československa m ohli vy
ská emigrace, která do Vídně přišla
stěhovat s celým majetkem, tedy s ná
v roce 1968, z velké části jsou všichni
bytkem, s knihovnam i i s a u ty ” , stěžo
už rakouským i státním i občany, patří
val si mi ve Vídni otec čtyřčlenné ro
dnes ke střední třídě nebo dokonce
diny, který v noci přešel A lpy a má
k vídeňské buržoazii. Jejich roční pří
lem tam zmrzl.
jem by I v roce 1984 o 24 procent vyšší
Dr. Jiří Němec, v Praze jeden z hlav
než rakouský průměr.
ních organizátorů Charty, odhaduje
S uprchlicko u vlnou z roku 1968
počet vídeňských chartistů, kteří po
nemají tedy Rakušané skoro žádné
depsali Chartu 77 jen proto, aby se
problém y, starosti však hlavnímu
bezpečně a bez rizika dostali do Ra
městu Rakouska připravuje tak zvaná
kouska asi na dvacet procent.
druhá uprchlická vlna, která asi od ro 
O ta Filip

Češi ve Vídni

“ Problém y s nim i ve Vídni ani ne
máme", dodal. “ V Praze podepsali
Chartu, nikdo z nás nezkoumal proč,
Charta není přece žádná kádrová o r
ganizace, potom se vystěhovali do
Vídně, někteří jsou už v USA nebo v
Kanadě. C htěli na Západ, jsou tady,
a tím věc končí."
P roblém y mají norm ální čeští exu
lanti ve Vídni s tak zvaným pražským
“ undergroundem ". Myslím si však, že
spory "zavedených” českých em ig
rantu ve Vídni s vlasatými chlapci z
Prahy pramení z jakési podivné ne
snášenlivosti části českého exilu k li
dem, kteří ve Vidni žijí stejně jako
kdysi v Praze. "U n d e rg ro u n d " odmítá
i ve Vídni levicový, pravicový, východ
ní i západní “ establishm ent". V Praze
a v Československu pronásledovala
policie "u n d e rg ro u n ď á ky” — ve Vídni
jim Češi říkají "andráši" — jako pří
živníky a antisocialistické, práce se
štítící elementy, v Rakousku si jich
nikdo nevšimne. Český "und er
g ro u n d ” si i v exilu zachoval svůj styl
života, nepřizpůsobuje se někdy až
příliš přizpůsobivým Čechům a Slo
vákům v exilu a odm ítá i zavedenou
rakouskou společnost.
Počítačový technik z Brna, s nímž
jsem ve Vídni hovořil, mi řekl: “To je
hrozné, andráši nám ve Vídni dělají
jen ostudu. Je to banda příživníku,
nechtějí pracovat, žijí jen ze sociál
ních podpor. Rakouská policie by ce
lý ten underground měla pozavírat!"
Názor radikálního technika z Brna,
ostatně ve Vídni velmi úspěšného člo 
věka, se mi příliš nezamlouval, ale na
druhé straně jsem musel m lčky při
znat, že pražští “ andráši” ve Vídni m u
sí "slušné a pracovité” em igranty pro
vokovat. Příklad: Vídeňský soud od
soudil pro krádež e lektrických pří
strojů jednoho "andráše” , chartistu
z Prahy v exilu, na dva měsíce do vě
zení. Až po vynesení rozsudku se dr.
Jiřím u Němcovi podařilo prokázat, že
odsouzený “ andráš” trpí kleptom ánií,
nicm éně jakýsi stín na případu přece
jen zůstal viset. Chartista, byť i ne
m ocný člověk trpící kleptom ánií, po
skytuje některým em igrantům , kteří
do Vídně utekli nikoliv z p o litických
důvodů, nýbrž jen za pozlátkem Zá
padu, vítané a velmi zlom yslné arqumenty.
Ale všechna čest českému under
groundu ve Vídni, hlavně však Z byň
kovi Benýškovi a jeho časopisu "Paternoster", "o rg á n u ” udergroundu
doma i v exilu. "Paternoster", který
Zbyněk Benýšek ve Vídni vydává, má
náklad 600 kusů, polovinu, tedy 300
kusů, se "undre g ro u n ď á ků m ” daří
pašovat do Československa. V Praze
se za jedno číslo “ Paternosteru” platí
až 300 korun; více než polovinu pří
spěvků dostává Benýšek z domova.
O krizi C harty a o bezbranných a
vykořisťovaných chartistech-andráších ve vídeňském exilu nemůže být
ani řeč, i když mě mnozí Češi a Slová
ci ve Vídni chtěli přesvědčit o opaku.

M luvil jsem s několika vídeňskými
“ andráši” a zjistil jsem, že nežijí jinak
než žili v Praze, tedy zachovali si i ve
Vídni svůj styl a názor na svět, který se
ovšem nemusí všem zam louvat
Jem ný a m ilý “ A bbe” , undergrounďák z Prahy, sedí ve vídeňském bytě,
sní v Praze nedosněný sen o tom, že
se co nejdříve stane velkým fo to g ra 
fem a ukáže zbytku světa, jak se dělají
opravdové obrazové publikace.
"A bbe” má 36 let, tedy nejvyšší čas
začít cosi dělat, ale nedělá nic, jen sní,
žije ve vzpom ínkách na dobu, kdy mu
bylo přes dvacet, chodil na koncetry
undergroundských skupin DG 307 a
Plastic People. Živí ho rakouská so
ciální pom oc, navíc si přivydělává v
jakémsi vídeňskén pajzlu. Žije si pros
tě tak, jak chce.
Bouřlivák pražského undergroun
du, divoch “ Londýn", se zabývá myš
lenkou inscenovat ve Vídni Gustava
M eyrinka a ukázat těm "vídeňským
m ěšťákům ” , jak se hraje pravé divad
lo.
M ladý muž, tedy dnes 37letý "D i
voch” , mi po desátém pivu řekl: "M lá 
dí je pryč, důchod nebude. V Praze
jsem byl aspoň slušný příživník a pro
tistátní element, tady jsem jen soci
ální případ... Spisovatelskej, já se vrá
tím domů. Chápeš?”
Pochopil jsem.
A sm utný je i příběh jednoho z prv
ních signatářů C harty 77, pana do k
tora S. S., nyní už rakouského státní
ho občana. Pan d o kto r jezdí te ď z Víd
ně pravidelně na svou chatu ve Kvildě
na Šumavě, tráví tam i dovolenou, ve
Vídni je však po liticky velmi aktivní,
podepisuje kdejakou rezoluci proti
utlačování českých intelektuálů a
proti sovětské okupaci Č eskosloven
ska a Afganistánu. V pátek odpoledne
se však zabalí, sedne do auta a jede
na víkend na druhou stranu hranic...
Rakouské úřady, tedy jeden z úřed
níků, mi k případu pana dr. S. Š. řekl:
"Co máme dělat, pan d o kto r je ra
kouský státní občan.”
“Ale před třem i roky jste ho přijali
jako chartistu, na rakouském velvy
slanectví v Praze dostal vízum na po č
kání, azylový pas politického uprchlí
ka jste mu dali za dva měsíce...”
“ Heledte se, to je tak", přerušil mě
rakouský úředník, ztišil hlas a zašep
tal: "N ěkterý lidi jsou bezcharakterní
svině. To platí o vašich lidech i o na
šich.”
Chtěl jsem ještě psát o našich li
dech, kteří se ve Vídni prosadili, hlav
ně o těch, kteří do Rakouska přišli bez
"jm éna": o Ivě Procházkové, která pí
še kouzelné dětské knihy, o Ivanovi
Pokorném, dnes mistru pohybové
výchovy na vídeňské divadelní aka
demii, o Ludvíkovi Kavínovi a o jeho
paní, kteří ve Vídni založili divadlo
pantom im y, o Janu Brabencovi a je
ho galerii, dnes "prvotřídní adrese” ,
a hlavně o panu Ivanu Medkovi, té
dobré a statečné duši, která našim li-

V Kanadě je k dostání nejmodernější pračka!
DODÁME VÁM JEDEN Z NEJNOVĚJŠÍCH
MODELŮ ZÁPADONĚMECKÉ PRAČKY
BLOMERG
WA 909
Automatická pračka
na 230 voltů, 60 Hz
‘ 20 program ů při praní
’ Teplota vody do 95° C
' Ždím ačka, která prádlo tém éř
vysuší
• Spořič energie a pracího prášku

VENTAX AYR TRAD IN G INC.
166 Pipper Street, Ayr, Ont., NOB 1E0
Tel.: (519) 632-8907

dem pomáhá kde může, ale vděku se
asi nedočká...
A jako všude na světě: i ve Vídni
cloum á exilem závist hlavně proti
těm, kteří se tam vlastním i silam i a
schopnostm i prosadili. Proto mi byl

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ
638 Queen St. West, T O R O N T O ,
ONT., M 6J 1E4
Tel.: (419) 364-1787

český underground ve vídeňském exi
lu tak sym patický: žije si po svém, vy
dává si svůj "P aternoster” , není ani le
vicový, ani pravicový, nepřizpůsobil
se v Praze a zůstal i ve Vídni stejný.

□

Politická, hospodářská a duchovní
budoucnost světa je ohniskem spe
kulativních debat ve vědeckých ústa
vech i vládách, na pracovištích i
v hospodách, v totalitním i demokra
tickém tisku.
Polemická kniha Pavla Steigera
“Zápas o duši” nehledá odpovědi na
budouci politicko-státni a hospodář
ské rozčleněni Evropy, Ruska, Blízké
ho východu, severní Afriky a zbytku
světa ani u intelektuálů, ani u politiků,
ani u lidu, ani u piva, ani v Rudém prá
vu, ani v New York Times, ale v bibli,
u starozákonných a novozákonných
proroků. Vice než tři tisice biblických
proroctví je již dnes přesně vyplněnou
historii. Jsou zbývající proroctví
přesně vyplněnou budoucností?
Objednejte si tuto nekonvenční
knihu na adrese:
Zápas o duši
1647 Hummer Court
Leadville, CO 80461
U.S.A.
Cena $7 nebo dobrovolný příspěvěk.
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československé drobnosti
Č eskoslovenský drůbežářský prům ysl sp o le č
ně s firm o u M cD o n a ld bude vyrá bě t pro Pražany
h a m b u rg ry. B u d ou se prod á va t na Ju n g m a n n o vě nám ěstí v p o d ch o d u m etra a pozd ě ji v jíd eln ě
Luce rn a ve V o d ičko vé u lici. Zákazníci budou mít
m ožnost si vyb ra t p o d le d o stu p n ých d ruh ů ze le 
n in y a b ud o u si m oci d o c h u tit h a m b u rg ry ko m 
b inacem i kečup u , h o řčice a tatarské om áčky.
D růbežáři také p řip ra vili n ě ko lik d ruh ů d o ch u covacích om áček, tzv. dresin ků , s p řích u tě m i
ko pru , cibu le , červené ře py a o rie n tá ln íh o ko ře 
ní. P odle R udého práva h a m b u rg ry plné o d p o ví
dají zásadám správné výživy.
Více než 400.000 d ivá ků brněnské obla sti b u 
de m ít potěšení v id ě t lip ústře d ní m oskevský te 
levizní p rog ra m . V B rně začal p racovat nový vy
sílač, kte rý přebírá te levizn í signál p om o cí so 
větské d ru žice H o rizo n t. Je polské výro by. Je to
začátek p lá n o van é h o zlepšení p říjm u sovětské
televize v Č esko slo ven sku p om o cí družic.

Penzista M iroslav W. z D om a žlic začal před
pěti lety pěstovat na svém pozem ku če rn ý rybíz.
Sazenice pak prodával za hrá d ká řům . Byl o né
velký zájem , proto že u n.p. S em pra neb yly ty to
sazenice k dostání. Za tři ro k y vydělal nejm éně
80.000 k o run . Pak z a k ro č ily ú řady a zakázaly
pěstování. Penzista je krom ě to h o obviněn z ne
d o vo le né h o podnikání.
Sku p in a zam ěstnanců Nové h uti K lem enta
G o ttw a ld a a p o d n ik u za h ra n ič n íh o o b c h o d u
Ferrom et b yla souzena K rajským soudem v O s t
ravě. D odávali do za hra n ičí ocel podstatné lepší
kvality, než jaká byla o bje d ná n a a účtována. T a 
to ocel však byla prodávána za ce ny o d p o víd a jí
cí o celi m éně kvalitní. V e d ou cí refe ren t o db ytu
A lo is N ekola dostával jed n u m arku za tu n u ta kto
zam ěněné oceli. Tak p rod a l nejm éně 20.000tun.
K rom ě to h o dostával další ú p la tk y v ceně jeden
a půl m ilió n u korun. Č eskoslovensku vznikla
škoda asi 16 m ilió n ů korun. Také Václav Uhlíř,
bývalý p ilo t CSA, získal v a lu ty v ceně přes tři a
půl m ilió n u dolarů. Na výbavu svých dvou dom ů
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v Praze i luxu sn í c h aty si z c iz in y přivezl nábytek
na m íru, saunu, vyhřívaný bazén a dvě auta. Z
provizí p o říd il i dovo le no u své ro d in y na M a llo rce ve S tře d o m oří, v Keňi a v fie c k u . C hystané vá
noce v Senegalu mu zm a řily bezp e čn ostn í o rg á 
ny.
Pražský soud vynesl ro zsu d ky nad dvěm a m u
ži, kteří u k ra d li přes 10 tisíc litrů benzinu z d á lk o 
vého vedení v severní části Prahy. Mezi lis to p a 
dem 1984 a květnem 1985 o d so u ze ni odče rp á va 
li benzín do barelů a prodávali je j pod o fic iá ln í
cenou. Rom an H abich dostal 6 let a M iloš M rá
zek 7 a půl roku.

V Praze je pod le v yjád ře n í k rim in á lk y vy lo u p e 
no až devadeát bytu denně. Během h o d in y o d 
nesou z lo d ě ji vše, co se dá rych le n a lo ž it — televo zory, rádia, v id e o re kord é ry, H i-Fi věže atd.

Interview

Řád Kanady za zásluhy o československou Kanadu
Interview s Ing. Karlem Buzkem, C. M.
Karel Buzek byl 30. října 1985 vyznamenán nejvyšším kanadským vyznamenáním — Řádem Kanady (nositelé to hoto
řádu jsou také tito význam ní Kanaďané čs. původu: Tomáš Baťa, A lex Baumann, John Gellner, Lotta Hitschmanová,
Vladim ír Krajina a Peter Newman).
Karel Buzek je jedním z těch, k te ří m ají lv i zásluhu na vybudováni Československého národního sd ru že n i v Kanadě
(ČSNS), organizace, která vznikla v roce 1939 po M nichovu a kterou tvo řilo během války 92 odboček po celé Kanadě.
Byla to zásluha především Karla Buzka, který ja ko generální tajem ník b y l organizačním m otorem této organizace, která
během války finančně, m ateriálně a především náborem vojáků do čs. za h ra n ičn í arm ády přispěla k vítězstvíspojenců.
S Karlem Buzkem rozm louval redaktor Západu M iloš Šuchma.
Západ: Pane Buzku, vy jste přišel do
Kanady v roce 1929, po dvouletém
pob ytu v A nglii, jako m ladý 25-letý
absolvent Vysoké školy o b chodní
v Praze. Co bylo příčin o u Vašeho p ří
chodu do Kanady, jak jste se v té době
v Kanadě c ítil a ja k na l/ás Kanada
konce dvacátých let působila?
Buzek: Příčinu a původ mého přích o 
du do Kanady je třeba hledat v celko
vém generačním zájmu o anglosaský
svět. P řítom nost, p o litic k ý týdeník
Ferdinanda Peroutky, reflektuje tento
zájem od svého prvního čísla. V ob
dobí mezi dvěma světovými válkami
trvala ještě p o litická i hospodářská
závislost Kanady na B ritské říši. Ka
nadské obilí, které se tenkrát pěsto
valo ještě víceméně pom ocí koňských
potahů, požívalo v A n g lii celních
výhod, ale v prům yslu a v obchodě už
začínal nabývat převahy am erický
kapitál. K olosální rozm ach, který
udělal z Kanady důležitého činitele ve
světovém měřítku, začal teprve po
druhé světové válce.
Z: Jaké b yly v té době diplom atické a
obchodní styky Československa s Ka
nadou a ja k bylo čs. diplom atické za
stoupení budováno?
B: Všechen d ip lom a tický styk s Ka
nadou šel přes Londýn, nebo se aspoň
odehrával pod jeho silným vlivem.
Opravdové diplom atické zastoupení
reprezentoval Čsl. generální konzulát
v Montrealu, kde působil generální
konzul, vice-konzul a jeden úředník.
Jako pom ocné síly pracovali Kanaďa
né. V T orontu sestál čestným konzu
lem ředitel filiá lky m ontrealské firm y,
která dovážela čsl. sklo a porcelán.
Ve W innipegu v M anitobě zastával
funkci čestného konzula právník, kte
rý přišel do styku s transportem čsl.
legionářů na jejich cestě přes Kanadu
do osvobozené republiky. Jeho ta
jemníkem byl kanadský občan čsl.
původu. Já osobně jsem nastoupil do
své funkce na konzulát v Torontu jako
čsl. občan. Kanadským občanem
jsem se stal teprve v roce 1935, proto
že tenkrát byla čekací lhůta pět let.
Čsl. vyslanectví v Ottawě zahájilo
svou činnost teprve za války, když
byla uznána čsl. vláda v Londýně.

Z: Jaké bylo složeni české, slovenské
a podkarpatskorusinské im igrace?
B: Před druhou světovou válkou určo
valy kanadskou im igrační politiku
jedině hospodářské zájmy. Pro kan
didáta im igrace byly nejdůležitějším
dokladem jeho mozolnaté ruce. Vedle
zem ědělských dělníků byl vstup po
volen jedině řádně zaregistrovaným
studentům , duchovním a také farm á
řům a sam ostatným podnikatelům
s kapitálem nejméně 10 000 dolarů.
Nejsnadnější byl vstup na pozvání od
příbuzných nebo od zaměstnavatele,
jak tom u bylo v mém případě. Ve 30.
letech, která byla poznamenána svě
tovou hospodářskou krizí, přišel do
Kanady větší počet čsl. přistěhovalců
teprve v období Mnichova.
Z pramenů je vidět, že v letech 19251930 se vystěhovalo do Kanady asi
70 000 jedinců. Zem ědělci z horna
tých krajů východního Slovenska a
z Podkarpatské Rusi představovali
asi 90 procent, Češi 8 procent a sudetští Němci asi 2 procenta. Těm po
sledním zaplatil Londýn nejen cestu
přes oceán, ale zakoupil jim i farm y
v pustinách severního Saskatchewainu a Alberty. Použil k tom u prostřed
ků, které byly původně určeny k sa
nování okleštěné pom nichovské re
publiky.
Podobně jako ostatní národnostní
skupiny ani Češi — a tím méně Slová
ci — nem ohli počítat ve svých těžkých
začátcích se zájmem své vlastní inte
ligence.
Z: 9. dubna 1939jste se zúčastnil sp o 
lu se zástupci čs. o rganizaci v Kanadě
setkání s prezidentem Benešem v C hi
cagu. B yl to on, kdo dal podnět ke
svoláni sjezdu o rganizaci čs. původu
v Kanadě na 24.-25. červen do Toron
ta, kde bylo založeno Č eskosloven
ské n árodní sdruženi v Kanadě?
B: Zájezd za prezidentem Benešem
do Chicaga, stejně jako jeho pozdější
cesta do Ottawy, zaručil velký roz
mach odbojového hnutí. Začátky
ČSNS však byly v rukou K om interny
a jejích místních představitelů v rámci
tehdy fedrované jednotné fronty.
Prvním tajemníkem byl Karel Břečka,
který reagoval na dohodu mezi Stali

nem a Hitlerem a rozdělení Polska
tím, že se v době předválečné krizové
nezam ěstnanosti zře kl pla ce ného
místa a odešel do ústraní. Na kongre
su v T orontě byl pak zvolen za před
sedu ruský legionář slovenského
původu Štefan Rudinský a Češka J u 
lie M a to u š k o v á , z a m ě s tn a n k y n ě
organizace YWCA, za tajem nici. Na
příštím sjezdu jsem byl na její místo
zvolen já.
Z: Přečetl jsem si knihu “Památník
československé Kanady", kterou jste
m i půjčil. Domnívám se, že i s o d stu
pem času je to fa scinující četba, p ři
které člověk nutně m usí mít p o cit
obdivu k těm, kteří vybudovali tak s il
nou organizaci. Pokud se nemýlím,
v té době bylo v Kanadě asi 75% S lo 
váků a také po M nichovu p řiš li z Čes
koslovenska d e m o k ra tič tí N ěm ci.
Zdá se, že Slováků bylo v ČSNS silné
zastoupení. Jaká byla n árodnostní
spolupráce v této organizaci a jaké
jste m ěli problém y?
B: “ Památník čsl. Kanady” psali a se
stavovali tzv. zahraniční Češi a Slová-

KAREL BUZEK (VLEVO) S BÝVALÝM MINISTERSKÝM
PŘEDSEDOU P. E. TRUDEAU

ho kongresu Slováků Štefan Roman
ci. Měli jsm e všichni stejné zkušenosti
s předválečnou Kanadou, ale na vlast začal svou spolkovou kariéru v našem
odbojovém ústředí. O 37 let později
ní kůži jsm e nepoznali život ani pod
přišel jeho zásluhou papež Jan Pa
H itlerem , ani pod Sověty. Ti, co tě ch 
to zkušeností nabyli a přišli do tém ěř vel II. vysvětit nedostavěnou řecko
katolickou katedrálu v Markhamu.
revolučně zm ěněné poválečné Kana
Pozoroval jsem, že se obřadu zúčast
dy, m ohou "P am átníku” porozum ět
nil velký počet chorvatských ustašovteprve po pečlivém historickém stu
ců, ale neviděl jsem ani je d noho S lo
diu.
Nedávno zesnulý br. Ladislav Pos váka z II. odboje.
Z: Když se tak n y n í s odstupem času
píšil byl po celou válku tajem níkem
díváte na svoji im ig ra č n í generaci,
odb očky v St. Catharines v O ntariu.
a generaci roku 1948 a 1968, jaká
Tato vzorná odbočka měla 80 členů,
srovnání l^ás napadají?
ale z toho byli pouze dva Češi. Všichni
B: Až do M nichova sledovalo se záj
ostatní byli Slováci a Podkarpatomem osudy naší republiky jen levě
rusové. M noho jin ý c h odboček mělo
orientované kanadské veřejné míně
podobné složení.
Z: Jaké b yly k o n k ré tn í výsledky vaši ní. M nichov jí přinesl zájem celého
světa a nám v Kanadě radost z příno
organizace během války?
B: Za svůj nejdůležitější úkol jsm e po su české ku ltu rn í a profesionální
inteligence, která nám do té doby
kládali péči o čsl. letce a vojáky v
úplně chyběla.
A nglii. C htěli jsme jim nahradit ztra
Z: l/aáe im igrace vybudovala n árodní
cené spojení s rodinou ve staré vlasti.
domy, kostely, sokolovny, le tn i h řiš
M im o asi půl m iliónu zlatém podlože
tě a rekreační zařízení atd. Současná
ných předválečných dolarů, které
im igrace nejen že nemá schopnost
jsme sesbírali pro Čsl. červený kříž
něco takového vybudovat, ale má
v A nglii, tam šly též m ilió n y a m ilióny
cigaret a desetitisíce dárkových ba p ro b lé m y to i zachovat. N enaplňuje
l/ás to sm utkem ? Co byste d o p o ru č o 
líčků k vánočním svátkům.
val?
To, že jsme měli více odboček (92)
B. V Kanadě máme ještě stále příleži
než jiné národnosti, neušlo pozor
tost alespoň v poslední vůli pam ato
ností federální vlády. Ke konci války
vat odkazem na Canadian F und for
jsem byl povolán do Ottawy, abych
Czechoslovak Refugees. Jak je vše
v rámci UNRRA vedl celokanadskou
obecně známo, odkazy příbuzným se
sbírku obnošeného šatstva. Ve své
vyplácejí v oficiálním kursu a nad
funkci jsem se přirozeně staral i o to,
hodnota do výše černého kursu zů
aby v rámci kanadské poválečné po
stává dnešním u režimu. T ento postup
moci šlo k rukám Čsl. červeného kříže
není ani v zájmu Kanady, ani v soula
nejen šatstvo, ale také zařízení pro
du s naším národním a vlasteneckým
odběr krve a jin á nem ocniční výbava
cítěním. Příkladem šla krajanka Marie
v hodnotě dalšího půl m iliónu dolarů.
Zálesáková, která jm enovaném u fo n 
T ěchto — na naše velm i malé poměry
du odkázala 40 000 dolarů. Br. Petr
m im ořádných — výsledků jsme do
Zenkl odkázal větší částku Národní
sáhli díky své vzorné jednotě. Všech
radě v Chicagu. S jednocený kanad
ny odbočky p o d ro b ily svoji činnost
ský fond by byl povzbuzením pro
vyšším zájmům. V Chatham u napří
příští generace. O použití peněz by
klad plánovali stavbu vlastního koste
rozhodovali dárci sami. Zároveň by
la, ale i to od lo žili na poválečnou
to byla důstojná pocta 70 000 Če
dobu.
chům a Slovákům, kteří se tak svorně
Z: Skončením války a vítězstvím byl
zapojili do II. odboje. Po třech sto
splněn h lavni úkol, k te rý s i ČSNS da
letích byli prvním i právoplatným i
lo a ke kterém u přispělo. Jaký byl
občany sam ostatného státu. T ito za
poválečný vývoj a spolupráce u v n itř
padlí vlastenci šli obětavě za velkým
této organizace, hlavně v souvislost/'
ideálem: chtěli za každou cenu svou
s příchodem poražených pro m in e n tů
sam ostatnost udržet a uchovat. His
Slovenského fašistického státu a
torie není nijak bohatá na takové pří
po zd ěji v roce 1948 s příchodem hlav
klady fenom enální, až za hrob jdoucí
ní vlny exulantů po kom unistickém
obětavosti.
pu či?
Z: C htěl bych Vaším jm énem p o d ě 
B: Nejvýznamnějším bodem pováleč
kovat Vaši generaci za všechnu práci
ného vývoje bylo založení pom ocné
a pevně věřím, že nebude zapom enu
ho fondu Canadian Fund fo r C zechota. Nejsem si již (snad s výjim kou k u l
slovak Refugees. Fond založila zvěč
turního a profesionálního přínosu)
nělá senátorka C arine W ilsonová,
tak jis t o n a ši generaci.
místopředsedou byl C. K. Sandwell,
B: Beru to jako sym bolickou poctu
šéfredaktor Saturday N ig h t a poklad
pro ty prosté české a slovenské vystěníkem ředitel Bank o f Montreal.
hovalce, kteří se dostali na druhou
Všechno to byli ro d ilí Kanaďané
stranu Atlantiku.
anglosaského původu. "N oví Kana
ďané z generace 1948 mají dost sta
rostí o své existenční zabezpečení,"
říkali.
V
této souvislosti snad stojí za
zm ínku, že nynější předseda Světové

□

Hudba
Jé Jé N e d u h a

Deska nikým
nečekaná
Je velmi dobře známa bouřlivá re
akce ideologů a kulturních d o hližitelů v Č eskoslovensku na jev, kterému
se říká česká Nová vlna. Tento hudeb
ní směr, který se začal form ovat již po
roce 1977, dosáhl vyvrcholení v Čes
koslovensku zcela typického. Zatím 
co mládež hojně navštěvovala kon
certy nových skupin, d o hližitelé skří
pěli zuby, až dospěli k radikálním u
řešení: Zakázali na podzim 1983 ve
řejné vystupování hned pětatřiceti
skupinám . P ochopitelné, že K ulturní
o d bor NV Hlavního města Prahy, kte
rý se pod zákaz podepsal, netušil,
jakého činu se vlastně na nátlak StB
dopouští a jaké bude mít následky.
Vše zakázané získává v Č eskosloven
sku punc kvality. Tisková kampaň a
osočování hudebníků Nové vlny, to
byla pro skupiny ta nejlepší a velice
laciná reklama. Vznikly a vznikají dal
ší skupiny a některé hrají dále, byť i
pouze na soukrom ých vystoupeních.
B yly ovšem zakázány i skupiny, které
již několik let neexistují (Extempore,
Žába), skupina Bluesberry, která se
svým městským bílým blues nemá s
Novou vlnou nic společného, jakož i
ETC a Ž lu tý pes. Postiženy byly tedy i
skupiny profesionální, hrající ro cko
vou hudbu. Skupina Pražský výběr se
k Nové vlně hlásí, ale je nutné upozor
nit, že jde o vynikající jazzové in stru 
mentalisty, sbírající ceny na m eziná
rodních jazzových festivalech.
Některým skupinám bylo zakrátko
povolení k vystupování vráceno, zřej
mě na osobní přím luvu vlivných pří
buzných či příznivců skupin (Abraxas,
Bluesberry). S kupina Pražský výběr
je postižena zákazem dosud. Její
deska “ Straka v h rsti” je sice rozšíře
na mezi českou mládeží, ale jen díky
tom u, že se podařilo zkopírovat o rig i
nální nahrávku dříve, nežli byla přís
lušníky StB zabavena, přímo ve stu
diu.
Skupina ETC se zpěvákem V ladim í
rem Mišíkem zdolala v létě 1984 ná
strahy rekvalifikačních přehrávek u
PKS, a opět může vystupovat.
Budeme nadále m luvit jenom o
skupinách, které žádné přehrávky
neměly, nesnažily se je udělat, či hrá
ly pod záštitou Svazu hudebníků —
Praha, který donedávna sdružoval
skupiny amatérské. Svaz hudebníků
měl nejprve podmíněně zastavenou
činnost na tři měsíce, až byl 22. října
1984 rozpuštěn definitivně. S ním
zanikly i jeho jednotlivé sekce, Sekce

mladé hudby (asi 10.000 členů) i
Jazzová sekce Praha, která byla d o 
konce členem UNESCO.
K pořádání soukrom ých a utaje
ných koncertů se tedy musely u ch ýlit
desítky skupin, které sm ěly ještě
donedávna alespoň občas veřejně
vystupovat. Představa ideových dohližitelů, že se mladí lidé přestanou
o hudbu zajímat, se opět ukázala
lichou.
Česká Nová vlna je hudební hnuti,
velmi volné a zahrnující nejrůznější
skupiny a osobnosti, většinou pocho
pitelně anonymní. Je reakcí na zostře
ný kulturní dozor, na represe, vedou
cí k em igraci mnoha hudebníků sku
pin, které hrály koncem sedmdesá
tých let. Na hudbu této doby česká
Nová vlna zcela lo g icky navazuje, na
tvorbu skupin “ unde rg ro u n d u ” i na
hudbu "neoficiálních sku p in ” (The
Plastic People Of The Universe, DG
307, The Hever and The Vaselina, Bílé
světlo, Umělá hmota a The Naivě
Rock and Jokes Extempore Band,
Stehlík, Elektrobus, Amalgam a další).
Samozřejmě, že nejmladší čeští
rockoví hudebníci poslouchali pozor
ně také to, co se hraje ve světě: New
Wave, Punk, Funk, Ruff, jazzové ex
perim enty, Franka Zappu i The Fugs.
Ze všeho si nalézá každá skupina
české Nové vlny odlišné poučení,
pojetím , aranžemi a obsazením se
skupiny různí, ale jedno má jejich
hudba společné — obrovské nasaze
ní (DRIVE), prožití hudby, c h u ťd o m u
ziky a snahu vyjá d řit své pocity prav
divě a nepřikrášleně.
To právě zaujalo členy tvůrčí sku
piny “XX CENTURY ZORRO” , působící
v italském městě Pordenone, která
pořádá různá “ Perform ance", balet a
divadlo na ulici, vydává desky, kazety
a videokazety a obhospodařuje jeden
z dvanácti nejznám ějších hudebních
klubů New Wave v Itálii.
Tvůrčí skupina “ XX CENTURY ZOR
RO" se rozhodla vydat dlouhohrající
desku s hudbou české Nové vlny. Její
producent mi řekl:
“ Vydání této desky bylo inspirová
no tím, že jsem získal za poslední rok
větší množství nahrávek české hudby
a shledal jsem ji vedlice zajímavou,
dokonce i ve srovnání s novou evrop
skou a anglickou hudbou. Domnívám
se, ž e je d o b ré u m o ž n itm la d ý m lidem
na Západě poslechnout si, co bylo vy
tvořeno jinde... To, co jsem udělal,
není produkt komerční, ani p o litický
akt, ale kulturní dokum ent toho, co
vzniká v Československu jako ne
oficiální umění... Deska bude hotova
koncem roku 1984 a v lednu 1985 by
měla přijít do prodeje...”
Co tedy deska obsahuje? Podařilo
se na ni um ístit devatenáct skladeb
devatenácti skupin české Nové vlny.
Nahrávky pocházejí z let 1980-1984.
Deska nese název: Czech — 77// Now
You Were Alone, což je název případ
ný. Od vydání hudby skupin českého

undergroundu v nakladatelství Šaf
rán se o to, co nového v Českosloven
sku vzniká, nikdo nezajímal.
Deska je vybavena barevnou ob á l
kou s kresbou dívky, jejíž slzy stékají
na hlavy dr. Husáka a jeho kamarily.
Krátký nástin vývoje české rockové
hudby po roce 1968 popisuje postup
norm alizace v české kultuře po krátké
renesanci Pražského jara 1968.
Ze skupin, které jsou na desce za
stoupeny, vznikla v dřívějších dobách
jen skupina Extempore (19721). Na
desce je její skladba “ Zabi ho!” z roku
1980, ovšem již bez těch členů sk u p i
ny, kteří mezitím odešli do emigrace.
Extempore bylo obnoveno ve Vídni
v roce 1983, vystupuje a připravuje
desku s Karlem Krylem.
Další skupiny, které by člověk,
jsoucí déle v em igraci, mohl znát,
jsou: Jasná páka (skladba "Hele, he
le!"), Mama Bubo (“ 20. sto le tí” ), Ještě
jsme se nedohodli (“ Koně"), MCHe
Band (“ Kdo ví?” ).
Textově nejsilnější je píseň skupiny
Třirychlostní Pepíček s názvem “ Lepší
ruka zdravá!".
Bylo léto a po nábřeží jsem šel
celou ru ku až po lo ke t jsem v obvazech
m ěl
p řis k řip m i ji je řáb
te ď mám z ruky křáp...
B ylo léto a po nábřeží jsem šel
v klopě jsem jis tý odznáček m ěl
p řip ic h m i ho tam soudruh řed ite l
a taky m istr stavitel...
Rel: Le p ši ruka zdravá...

cedens ("V lc i” ), Z ikkurat (“ Zkaženej
zub” ), The Gaz (“ K ilgore T ro u t” ) Sle
pé střevo (“ Nápověda ležícím u” ),
N ukleus ("D o k o la , d o k o le č k a ...” ),
Vlna bavlna ("V lasy” ), D isharm onie
Ballet (“ Iso la tio n ” ), Dvouletá fáma
("To Ona-Ona To!"), Odvážní bobříci
(“ Drž hubu!” ), Jablkoň (“ C h m ury” ),
Plkno (“ Ž a lu d ky” ), A 64 (“Já nemám
šajn!") a skupina Mamo Union (“Orly").
Vychází tedy deska nečekaná. O to
radostněji snad bude přijata. Zřejmě
nikoliv v Československu, ale ať si
drbou hlavu producenti S upraphonu
a Pantonu, že si opět nechali u jit “ kasovní trh á k” . Vyšla-li by to tiž tato
deska v Československu, jasně by se
ukázalo, o jakou hudbu mládež stojí,
nechť si tvrdí časopis M elodie, co
chce...
Skladby skupin byly natočeny na
veřejných koncertech, bez vědomí
hudebníků a bez jejich vědomí také
vychází tato deska.
Zde, na Západě, snad bude mít
deska rovněž příznivý ohlas. Jistě
potěší m nohé z nás a myslím si, že
bude dobrým příspěvkem i pro uni
verzity a ku ltu rn í instituce, sledující
vývoj umění v zemích východní Evro

py-

Tvůrčí skupině “XX CENTURY ZOR
RO” tedy patří náš dík a my si můžeme
jenom přát, aby nadšenců, vydávají
cích českou rockovou hudbu bylo ví
ce. Doma to tiž asi ještě dlouho vydá
vána nebude.
Pozn. redakce:
Adresy, kde si lze desku objednat,
viz Západ 6. 4/86, str. 33.

B ylo léto a po nábřeží jsem šel
pozvánku k soudu jsem v kapse m ěl
nem ěl jsem ten odznáček vyhodit
ten soud se m i nem usel přiho d it...
B ylo léto a po nábřeží jsem šel
pozvánku k soudu jsem v kapse m ěl
nem ěl jsem odznáček za h o dit veřejně
b u dou mě so u d it tajně!
Lepši ruka zdravá...
Lepši ruka zdravá...

N ejbrilantněji je zahrána složitá a
sugestivní kom pozice MCHe Bandu
“ Kdo ví?" skladatele, saxofonisty,
vibrafonisty, zpěváka M ikoláše Chadimy.
Velmi působivý a strhující přednes
má skladba skupiny Jasná páka "H e
le, hele!"

□
Až přijedete do Kitcheneru, navštivte
krajanskou

RESTAURACI METRO
164 V ic to ria Street N o rth ,
K itchener. O n ta r io , Tel.: (519) 743-2720

Hele, hele
koukej, tám hle!
Kde?
Dávejte p o zo r!
Něco sem jde!!!
A co to je?

Účinek textu um ocňuje střídáni
mužských a ženských hlasů, jejich
krásně protahované, drzé, široké
pražské “é” , nesené neskoleným i “ječáky” , hodným i obdivu zástupců
"Tamla M otow n” .
Další skupiny a jejich skladby: Pre

Deset d ru h ů řízk ů a další jídla.
O te v ře n o sedm d n í v tý dn u.

Pancrfaust a pianista
Interview s Antonínem Kubálkem provedl Václav Táborský
Západ: Tak nám napřed pověz takový
ty všeobecnosti. Kde js i se narodil,
jake j měla m am inka porod, kde js i
vyrůstal.
Kubálek: Osmého listopadu 1935
v Libkovicích u Duchcova. To bylo
v Sudetech a taky proto byl můj otec
v něm ecký armádě. Moje matka byla
totálně nasazená v Německu, takže
až do r. 1945 jsem to h o o rodičích
moc nevěděl. Bydlel jsem u rodičů
m ýho otce v nějakejch Břežánkách,
taky u Duchcova. A otec stejně za
války zemřel, přišel takovej dopis, že
se ztratil. Kvůli těm Sudetům, tak
když sme byli osvobozený, tak já
vůbec nem luvil česky. Blábolil jsem
jenom německy. No a po tom osvobo
zení jsem měl ten úraz s tou pancéřo
vou pěstičkou...
Z: Počkej, s ja ko u p ě stičko u ? Já cosi
slyšel, ale neznám podrobnosti.
K: No to bylo ňák v květnu. Moje teta,
otcova sestra, se stěhovala, a já si
vybrebral dovolení, že s nima na tom
žebřiňáku můžu jet, že mě za vesnicí
vysaděj a já se vrátím domů. A jak mě
vysadili, tam byl takovej pankejt, kolik
mi to tehdy bylo, to mi bylo deset let,
a v tom pankejtu byla hrom ada asi
šesti pancéřovejch pěstí. Tak jsem
jednu sebral, trochu si s ní hrál, pár
krát jsem něco zm áčknul, a ona ta
pěst najednou vybouchla, a ta co jsem
držel v ruce, střelila do těch ostat
ních. Když tím pancrfaustem vystře
líš, tak vzadu vylítne plamen, a to mi
všecko vlítlo do ksichtu. Od toho
jsem na jedno oko slepej. Tam byl
takovej potůček, asi v tom šoku jsem
tam spad a tak se uhasil ten oheň.
Mně to tiž hořely kalhoty. Přišli ňáký
partyzáni, který slyšeli tu pecku, snad
se skovávali v lese, nebo co, tak mě
vytáhli ven a zavezli do nemocnice.
Po roce jsem pak šel do Prahy do toho
ústavu pro slepé a slabozraké. Tam
všichni hráli na piáno, tak jsem se taky
začal na to piáno učit hrát. Pak jsem
šel na rok do Deylova ústavu, to bylo
dole, myslím že na Maltézském ná
městí. Tam bejvávala krásná hospo
da, U m altézskýho rytíře, pak ji zavře
li. Ale to předbíhám, do hospod jsem
chodil až později. Když mi bylo
skoro šestnáct, rozhod jsem se, že
bych snad měl študovat m uziku. Při
hlásil jsem se na konzervatoř a byl
jsem přijatej.
Studia
Z: Kdo b yl tvůj profesor?
K: Dr. O ldřich Kredba. Bylo mu asi
padesát. On se znova oženil, vzal si
takovou mladší a krásnou dámu. Jed
nou po hodině mě pozval do vinárny
na skleničku. Tam se mírně picnul a

|.

pak si začal stěžovat, Říkal mi, víte,
třem i lety dopis, a na tý obálce bylo
pane Kubálek, v životě je to tak blbé
napsáno česky: T onda K ubálek,
zařízený, když sem moh, tak se m n e klavírista, Kanada. Někdo tam na
moh, a te ď k d y ž můžu, tak už nemůžu.
poště připsal: T ry 68 Warren Rd., kde
Z: Nenaznačoval tím něco svému
jsem v tý době bydlel. Tak ten Lojza mi
m ladém u studentovi, Toniku, když
psal, že vo mně fu rt slyší a abych mu
m ěl tu m ladou a krásnou ženu?
poslal nějakou desku. Taky se zmínil,
K: No možná, ale já byl eště takovej
že už nepije, že pívával, ale teďka že
zajíc. V roce 1957 jsem absolvoval
už to sundal dolů. Prej na 30 panáků
konzervatoř. Ti nejlepší študenti měli
denně.
sólovej koncert a pak eště jeden,
Z: To je krásný, s tou adresou, s tím
s orchestrem . Já hrál s Pražským roz dopisem...
hlasovým orchestrem ve Smetanově
K: No ale tu Akadem ii jsem oficiálně
síni G riegův klavírní koncert. A te n  nedodělal.
krát jsem si myslel, že jsem udělal
Z: Jak to?
díru do světa.
K: No já jsem vůbec nechodil’... jak se
Z: A udělal jsi?
tom u říkalo? Marxismus? No a takový
K: No spíš jsem udělal díru akorát do ty předm ěty. Tam byl tenkrát šéfem
Novýho Města. Pak hned ten stejnej
hudební fakulty nebo děkanem prof.
rok jsem dělal zkoušky na Akademii
Miroslav Barvík, to prase. Hroznej
(AMU, hudební oddělení). Tam jsem
pacholek, po liticky. A on učil ten
študoval s Františkem Maxiáriem. marxism us leninism us nebo tu po li
Ten první rok jsem byl ale se Zdeňkem tickou ekonom ii nebo něco tak pitoJílkem. To byl báječnej člověk, on
mýho. A on mi odm ít dát do indexu
taky rád bumbal atak jsme se stali vel zápis, což znamenalo, že mi zatrhli
kými přáteli. Ten mě jednou vzal do stipendium . Tak jsem mu ře k .a ťd e d o
nějaký hospody, jm enovalo se to prdele, a odešel sem z Akademie. To
U vinohradský tržnice, ale říkalo se bylo v roce 1960, bylo mi pětadvacet.
tam U Lojzy, protože ten vrchní se Z; Tím js i udělal d ů le žitý kro k do živo
jm enoval Lojza. Tak jsm e ta m seděli a ta.
pili asi tři hodiny, pak přišel Lojza K: Nojo, pak jsem šel učit. Tehdy se
s takovým velkým a dlouhým papírem, zakládaly ty Lidušky, lidové školy
a to byl účet. Korunu šedesát, korunu umění. Napřed jsem šel do Kamenice
padesát, korunu šedesát... Já si p ři nad Lipou, pak do Mšena, a pak jsem
chystal peníze, ale když přišel ten dostal nabídku učit na konzervatoři
Lojza kasírovat, tak ten papír byl na v Praze.
jednou pryč. Já se podíval na Zdeňka Z: Přesto, že js i nedodělal m arxis
Jílka, kterej nějak horlivě žvejkal a m us?
žvejkal — on ti ten účet sežral!
K: To nemělo s Akadem ii co dělat, to
Z: Co tom u říkal Lojza?
je jiná škola. A pak jednoho krásnýho
K: Jen si nemyslete, že ste tím něco rána jsem se probudil, bydlel jsem na
získali, já si to pam atuju! Jó, představ Senovážným náměstí, tehdy snad
si, já dostal od toho Lojzy asi před G orkýho nebo co, koukám z okna,

tam byli vojáčci, tankové a děl íčka a
tak jsem začal přem ejšlet o tom, že
odejdu.
První život
Z: Co b yl největši úspěch v tvým p rv
ním životě?
K: Já byl polichocenej, když mě ně
kdo pozval hrát spíš než kdybych si
to zařídil sám. A to se stávalo za po
slední dva roky často. Ale ten důvod
proč jsem já odešel nebyl ani tak politickej, já jsem nikdy p olitickej moc
nebyl. Ten právej důvod byl, že jsem
měl koncert v březnu 1968 v R udolfi
nu a po tom koncertě za mnou přišli
dva Němci, který měli co dělat s m uzi
kou. A ten jeden mi říkal, jaká je to
škoda, že jsem tenkrát nemoh přijet
do toho Stuttgartu, protože jsem byl
nemocnej. A já si říkal: co, o čem to
ten člověk mluví? Tak jsem zašel do
Pragokoncertu, za nějakejma známejma, který tam pracovali, a hned
jsem se dověděl, že jsem dostal o fi
ciální pozvání přijet do západního
Německa a Pragokoncert jim poslal
telegram, že nemůžu, protože jsem
nemocnej. Tak jsem si teda řek, no to
mi vyližte prděl.
Z: A nic js i jim neřekl?
K: No co jsem moh říct? Problém pro
nás, pro všechny kumštýře, a speciál
ně v tý muzice, byl, že bylo strašně
těžký se dostat ven a hrát. Ten ope
rační rádius byl jako na pětníku, tos
hrál každej rok ve stejnejch místech.
A to byl teda jeden z hlavních důvodů.
Nechtělo se mi, věděl jsem, že to ne
bude lehký ve 33 letech začínat novou
kariéru nebo né novou kariéru, ale
začínat vod začátku. Doma už jsem
měl dobrou pozici. Dva měsíce před
tím, než sem odešel, mi nabídli místo
sólisty v Pražským kom orním o r
chestru.
Z: Kdy js i odcházel?
K: V říjnu 1968. Já to málem všechno
pokazil. Šel sem na Pragokoncert a
chtěl jsem svůj pas, že jsem dostal
pozváni od svýho švagra hrát s něja
kým kom orním orchestrem ve Švý
carsku, což jsem si vymyslel. Ta sek
retářka okam žitě věděla, oč jde. Ptala
se: pane Kubálek, máte ten dopis?
Nemám. Ona strčila kus papíru do
psacího stroje a napsala mi pozvání.
Jak se ten váš švagr jmenuje, pode
pište to tady za něj. Pak s tím šla do
nějaký jin ý kanceláře a přinesla mi
ten pas. Byla tam taky doložka, kus
žlutýho papíru, na kterým bylo napsá
no, kam jedu. Tak jsem tam napsal
Švýcarsko. Ale když jsem šel žádat
o švýcarský vízum, tak mi řekli, žeprej
musej napřed poslat telegram do Švý
carska, aby zjistili, jestli jsem pozvá
něj nebo ne. Tak jsem šel radši na
rakouský vyslanectví žádat o průjezd
ní vízum, že jedu na dovolenou do
Jugoslávie. No dali mi ho, já letěl do
Bratislavy a tam jsem šel na autobus
do Vídně. Na hranici přišla kontrola.

Když jsem ukázal pas, tak oni našli, že
na tom žlutým papírku bylo napsáno
Švýcarsko. Ten pohraničník mi teda
dal jinej žlutej papírek, že jsem to tam
jako zapomněl vyplnit. A já byl z toho
tak zblblej, že jsem tam zase napsal
Švýcarsko. Tak on to pak vypsal sám.
Dojel jsem teda do Vídně, za tejden
tam dorazila manželka s holkama. By
li jsme tam asi tejden nebo dva.
Z. Konečně se dozvídáme něco o
tvém rodinném životě.
K: Nojo, byl jsem ženatej, ale tady
jsme se rozvedli. A těm dcerám je už
25 a 20 let.
Z: Už js i dědeček?
K: Ne, to jsem jim zakázal. No ale
zpátky k tej Vídni. My jsme předtím
v Praze prodali náš byt za 40 tisíc ko
run. Já sem nikdy předtím neměl to lik
peněz v ruce. Ale když jsem je ve Vídni
vyměnil, tak jsem za to dostal 1200 ši
linků, takže jsme byli velice brzo bez
peněz.
Druhý život
Z: Jak ses dostal do Kanady?
K: Já chtěl jít původně do Německa.
Měl jsem tam příbuzný, otcova matka
byla Němka, tetu jsem tam taky měl...
ale jednou jsem potkal ve Vídni M arti
na Turnovskýho a ten říkal: člověče,
co takhle do Kanady? Tak jsem tam
m luvil s nějakým pánem z Montrealu,
kterej tam pracoval na vyslanectví
jako tlum očník. A on tvrdil, že v Ka
nadě potřebujou muzikanty. Já nevě
děl, že mi lhal. Když jsem se ho ptal,
jak dlouho to bude trvat, on řek dva
dny. A v tom teda nekecal. Za dva dny
jsme jeli na letiště. Akorát se mě ptal,
kam chci jet. Měl jsem takovou velkou
mapu, tam bylo takový to obrovský
jezero a Toronto, tak jsem si říkal,
ježíši, tam to musí bejt krásný, tam
u tý vody. Tak jsem řek, že chci do
Toronta.
Do Toronta jsme přijeli 7. listopadu.
Pršelo, tak nás odvezli autobusem do
néjakýho hotelu. Ráno jsem se probu
dil, koukám z okna a říkám si: no to
je strašný, kde to jsme? Já chtěl ode
jít, já chtěl zpátky domů. Tohleto má
bejt město, tyhlety jednopatrový ba
ráčky? Pak jsem vyšel ven a tam byly
akorát ty dvě černý věže.
Z: Za ja k dlouho sis tu zvyk?
K: No trvalo mi to dva tři roky. Redak
tor Novýho domova Jindřich Zoder
mi zorganizoval tiskovou konferenci.
Jeden z těch hudebních kritiků mi
pak zařídil recitál na univerzitě. Tam
na ten koncert přišel jeden člověk
z CBC a byl hrozně nadšenej. Hlavně
se mu líbil Janáček. Pozval mě, abych
hrál pro CBC — a už to šlo. To bylo na
jaře roku 69. První desku jsem natočil
v roce 1970. Pak mě Ančerl pozval,
abych hrál s T oronto Symphony
Griega, a už to jelo. Taky jsem začal
jezdit na koncerty do Států. Mezitím
jsem tady začal učit na hudební ško
le. V New Yorku jsem natočil taky

jednu desku, velice nekomerční.
Suitu pro klavír od M artinů a od Ja
náčka V mlhách. Mám dojem, že pro 
dali snad deset desek, víc asi ne. Po
slední desku jsem dělal nedávno, taky
v New Yorku, Janáčkův Zápisník zm i
zelého, s am erickejm a zpěvákama,
ale zpívaný je to česky. Vyšlo to jako
dig itá ln í nahrávka na kom paktním
disku. Je to překrásná věc.
Z: Jak se zm ěnilo Toronto?
K: Ohromně. Když tady člověk žije,
tak si toho ani moc nevšimne, ale
kdybych na deset let odešel a pak se
vrátil, tak bych byl šokovanej. Ono
nejde jenom o to, jak to město vyrost
lo, ono se i kulturně hodně změnilo.
Tedy krom ě m ilovníků hudby. Těch je
fu rt nedostatek. Kdyby nebylo těch
evropskejch přistěhovalců, tak by to
bylo smutný.
Z: Nojo, to je ja ko film nebo živý d i
vadlo ve srovnáni s televizi. Když to
maj lid i nahraný na kazetě, proč by
někam c h o d ili a b ra li si na to kravatu?
K: Já na to mám úplně jinej názor.
Když si koupím desku, tak si ji jednou
poslechnu, a už ji nemusím slyšet,
protože vím, co uslyším. Vím, že to
bude přesné to, co jsem slyšel poprvé.
Ale když půjdu na koncert, tam bude
stejnej pianista a bude hrát stejnej
program první večer jako druhej ve
čer, tak to nikdy nebude stejný. To
musí bejt šílená otrava poslouchat
desku, kterou jsem už před tím slyšel
dvacetkrát.
Mozart
Z: Teď js i právě d o k o n č il seriál č ty ř
koncertů, kde js i hrál všechny Mozar
tovy klavírní sonáty. Který z nich byl
nejúspěšnějši?
K: V jakým smyslu?
Z; Návštěvnost, kritika...
K: Tak se podívej. Druhej koncert
těch Mozartovejch sonát ten novej
recenzent v Globe and Mail roztrhal
na cucky. To snad musela bejt osobní
vendetta, on musel mít polovinu tý
k ritik y napsanou než přišel na ten
koncert. Ta dáma, která psala o tom
samém koncertu v Toronto Star, byla
nadšením úplně bez sebe. Když to
čteš, tak přemejšlíš, jestli byli oba
dva na stejným koncertě.
Z: Kterého skladatele máš nebo hra
ješ nej raděj i?
K: Můj oblíbenej skladatel je ten, kterýho m om entálně hraju.
Z: Stane se ti někdy, že když hraješ,
tak si uvědomíš, žes udělal chybu?
Co si pak myslíš?
K: Já nemyslím na to, jestli to někdo
jinej pozná. Spíš jsem nam íchnutej na
sebe, že jsem tu chybu udělal. Když
hraješ, tak ten adrenalin pracuje a
většinou se ti to zdá desetkrát horši,
než to ve skutečnosti je. Ty o tom víš,
ale publikum to ani nezaregistruje, to
je třeba jenom desetina vteřiny. To
mi taky říkal Kredba: nikdy po kon
certě nikom u neříkej, žes tam udělal

chybu. K dybys jim to neřek, oni by to
nevěděli.
Z: Hraješ taky současné skladatele?
K: Já užjsem hrál to lik nový kanadský
m uziky, že kdyby tady ten titu l měli,
tak už jsem dávno národní umělec.
No ale když si tak povídáme, chtěl
bych si na něco postěžovat. Na naše
český krajany, který projevujou abso
lu tn í nezájem. Já to nedovedu po
chop it, proč nepřijdou na koncert,
kde hraje českej muzikant.
Z: Nojo, tady je to lik možností, co by
c h o d ili na bývalýho krajana. Když
o tom mluvíme, ty taky nemáš předplacenej Západ.
K: Nojo, protože já o tom nevěděl.
Z: Ještě nám ře kn i nějakou veselou
historku, něco ja ko s tím Lojzou, kterým u Zdeněk Jílek sežral účet. Co
budeš dělat, až p ů jd eš do penze. Ne
bo tak...
K: Já ti řeknu, co byl vždycky můj sen.
Tady chodím na pivo do takový prima
hospody ve středu Toronta, Duke of
York. Ale ko likrá t jsem si myslel, že
kdybych měl hodně peněz, tak bych
si najm ul letadlo, přistál bych v Ruzy
ni, tam bych si vzal taxíka a zajel k Pinkasům. Taxíka bych tam nechal če
kat a zatím bych si dal pom alounku
takovejch deset piv. No a pak bych se
nechal odvézt na letiště a letěl bych
zase zpátky domů.

□

Ivan Kraus

Telegram y
Jsou režimy, kde lidi se špatnou m i
nulostí čeká skvělá budoucnost
Ti, co sesm očili, nám obvykle vytýka
jí předpotopní názory.
Výhodou aforism u je, že se a utor m ů
že m ýlit jen krátce.
Svěrací kazajky nikdy nevyjdou z m ó
dy.
Jsou dva druhy kom unistů — ti, kteří
věří, a ti, kteří jim to nevěří.
Socialism us potřebuje pevné zákla
dy. Nejlépe kapitalistické.

Olga Blechová-Matušková
a Waldemar Matuška
zvolili svobodu

Kniha do každé rodiny

Břetislav K roulík s Barbarou K roulíkovou vydali užitečnou a dobře na
psanou knihu — A n g lic k o —český
slovník idiom ů. Na pěti stech strán
kách jsou v ní sebrány a pečlivě seřa
31.
srpna 1986 se známá pěvecká zeny slovní obraty, které dělají an
dvojice W aldem ar Matuška s manžel g lič tin u angličtinou. N aučit se časo
vání a základní gram atická pravidla
kou Olgou rozhodli nevrátit zpět do
a nglického jazyka je snadné. Těžší je,
Československa. Budou žít v USA.
naučit se anglicky opravdu dobře,
O podrobnostech a je jich plánech
používat správně slovní obraty a mít
uveřejní Západ zajímavé interview
a ngličtinu pestrou, pěknou a boha
v prosincovém čísle!
M atuškovi připravují na duben a tou. To trvá léta a někteří lidé se dobře
anglicky nikdy nenaučí. Tato kniha
květen 1987 koncertní turné po USA
a Kanadě. Vystoupí v novém p rogra vám muže hodně pom oci. Pomůže
mu, kde budou nejen zpívat, ale i vy začátečníkům i těm, kdo si o sobě
myslí, že už anglicky umí dost.
právět a odpovídat na jistě četné d o 
K n ih u v y d a lo Č e s k o s lo v e n s k é
tazy posluchačů. N epochybujem e,
že o vystoupení bude v m noha mís sdružení v Kanadě.
Jako příklad uvedu jedno heslo —
tech velký zájem.
slovo lum p, což v a ngličtině znamená
Časopis Západ byl požádán, zda by
nepom ohl s počáteční organizací a původně kus, hrouda. Slovník idiom ů
koordinací. Rádi předáme M atuško to to slovo uvádí ještě v těchto souvis
lostech: tvrdá rána, kritika, trest, a dá
vým vyjádření Vašeho zájm u předsta
le tam jsou obraty: give him the lumps;
vení pořádat. Předpokládá se, že v
get o n e ’s lum ps; take one’s lum ps; in
možnostech organizátorů by mělo
the lum p; have a lum p in one’s throat;
být kontaktovat co nejširší okruh kra
If you do n 't li ke it, then lum p it; lum p
janů ve Vašem místě, jakož i schop
nost představení adm inistrativně a along; Get out o f m y way, you big fat
lum p o f a man.
te ch n icky zajistit.
Jestli chcete vědět, co vše chno tyto
Váš zájem laskavě vyjádřete a
idiom y znamenají, objednejte si kn i
urychleně napište na adresu redakce
hu za 28 dolarů na těchto adresách:
Západu. Ozvěte se i Vy v Evropě,
A ustrálii a jinde, kteří později máte
Czechoslovak Association of
zájem o je jich vystoupení. Na všech
Canada
ny dopisy bude odpovězeno, spolu se
740 Spadina Ave.
zasláním podrobností zájezdu.
T oronto, Ont.
Redakce Západu
Canada M5S 2J2

Jen prvotřídní kvalita
Firma PROART pro Vás připravila doposud největší výběr české a slovenské
audiovizuální tvorby:
• FILMY — předválečné, poválečné i nejnovější produkce na videokazetách
• TELEVIZNÍ POftADY — bohatá nabidka nejlepších pořadů Čs. televize
• GRAMODESKY — oblíbené písničky, pochody, lidová hudba, pohádky
• HUDEBNINY — rozpisy všech žánrů od vánočních koled až po velká aranžmá.
Obsáhlý katalog obdržíte zdarma poštou na adrese:
PROART, Video-Music Service, Postfach 1232, 8045 Ismaning b. Miinchen,
West Germany.

Baťa s háčkem i bez háčku
Devadesátimlnutový televizní film
natočili Vladimír škutina s režisérem
Jindřichem Bernardem v srpnu 1986
v Curychu a ve Svatém Mořici s pa
nem Tomášem Baťou jako jeho port
rét. Tomáš Baťa vypráví o tatínkovi,
Tomáši Baťovi zakladateli, o svých
učednických letech, o tragédii roku
1932, kdy se s Tomášem Baťou otcem
zřftllo v mlze letadlo, vypráví o Zlině
a v čem byl “batismus” = fenomen, že

všichni zaměstnanci podniků Baťa
byli a jsou hrdí Baťovci, srovnává
dnešní možnosti výroby bot s předvá
lečnými a jasnozřivě analyzuje sou
časnou situaci ve světovém průmyslů
a ekonomii. Tomáš Baťa se v rozho
voru nevyhýbá ani problematickým,
záhadným a legendami obestřeným
událostem.
Televizní film je doplněn archivními
filmovými záběry z roku 1931 a 1932

s Tomášem Baťou zakladatelem, a ze
Zlína té doby, jakož i reportážemi
z dnešních podniků Bata v Asii, Africe
a Kanadě.
Českou verzi filmu na videokazetě
všech systémů lze objednat na adre
se: Bernard Produktion, Franzisbadenstrasse 4, D-8058 Erding, West
Germany, Europe.

Rozhlas
M iloš Š uch m a

Posloucháte Rádio Canada International
Časopis Západ se několikrát zabý
val zahraničním vysíláním v české a
slovenské řeči do Československa a
problém y s ním spojeným i. Uvědo
mujeme si důležitost a význam informací pro čs. posluchače a proto se
k tom uto tém atu budeme vracet i
v budoucnosti.
V tom to příspěvku bychom chtěli
inform ovat o kanadském zahranič
ním rozhlasovém vysíláni prostřed
nictvím RCI (Rádio Canada Inter
national). Domníváme se, že vedle
nejvíce poslouchaných čs. vysíláni,
zejména Svobodné Evropy a Hlasu
Am eriky, si kanadské rozhlasové
vysílání zasluhuje zvýšenou pozor
nost nejen pro program, dobře p ři
pravený mladým a nadšeným týmem
kvalifikovaných českých a sloven
ských redaktorů, ale také proto, že
Kanada je cílem mnoha potenciál
ních uprchlíků z Československa a
čs. exil v Kanadě je jedním z nejlépe
organizovaných ve světě.
Historie a organizace
Historie kanadského m ezinárodní
ho rozhlasového vysílání začala roz
hodnutím kanadské vlády v roce 1942.
První program byl vysílán na vánoce
1944 kanadským vojákům bojujícím
v Evropě.
V letech 1945-1955 nastal velký
rozmach ve vysílání. K původním
třem vysílacím jazykům (angličtina,
francouzština, němčina) p řib yly další
— čeština, slovenština, holandština,
španělština, portugalština, dánština,
norština, švédština, finština, italština,
ruština, ukrajinština a polština. Z ús
porných důvodů přestalo v roce 1955
vysílání ve finštině a v roce 1961 vysí
lání v dánštině, švédštině, norštiné,
italštině a holandštině, zato ale v roce
1983 začalo vysílání v japonštině.
Od roku 1977 je vysíláni organizo
váno do těchto oblastí: východní
Evropa, západní Evropa, Afrika, USA/
Mexiko a Latinská Amerika. V roce
1982 p řibylo anglické, francouzské a
španělské vysíláni do karibské oblas
ti, roku 1983z Vancouveru přes satelit
do Japonska (jednou týdně) a v roce
1985 anglické vysílání z Montrealu
přes satelit do H ongkongu (také jed
nou týdně).
V mezinárodním měřítku RCI patří
k menším až středním stanicím . Ke
krátkovlnným gigantům patří SSSR
(2.100 hodin týdně), USA (2.017 ho
din týdně včetně 990 hodin Hlasu
Am eriky a 1.027 hodin hodin Radia
Svobodná Evropa a Radia Svoboda),
Čína (přes 1.400 hodin), Západní Ně

TÝM fis . VYSÍLÁNI RCI (ODLEVA): CECH J lftl KRATINA. SLOVÁK VOJTECH MIRGA, CECH VIKTOR LABSKY. SLOVENKA
VESNA ALINCE A ČECH J lftl ŠMÍD. NA OBRÁZKU CHYBl VEDOUCÍ CS. VYSlLÁNl HANA ZUBEROVÁ.

mecko (789 hodin) a A nglie (721 ho
din). Ke středním stanicím (330-630
hodin týdně a 9-40 vysilači s vysílá
ním v 8-20 jazycích) patří propagan
disticky čilá Severní Korea a Albánie,
také Austrálie, Egypt a Indie. RCI vy
sílá 160 hodin týdně s šesti vysílači ve
dvanácti jazycích a vysílání poslou
chá týdně 10 m iliónů posluchačů.
Přestože RCI patří k menším až střed
ním stanicím, celkovým dopadem
(50.000 dopisů ročně) má větší vý
znam, než ukazuji její zdroje.

frekvenci je možno autom aticky mě
nit v rozmezí od 3.95 do 26.5 MHz a
autom atické seřízení si vyžaduje mé
ně než 12 vteřin.
D ůležitou roli hraje přijím ací stani
ce v S tittsvillu poblíže Ottawy. Hlavní
úlohou této stanice je m onitorovat
krá tk o v ln n é vysílání za h ra n ičn ích
rozhlasových stanic, mířících do se
verní Am eriky, výměnou za podob
nou službu, která je poskytována RCI
stanicem i v zahraničí.

Technické informace
Technická zařízení RCI jsou umís
těna v provincii Québec, v Sackvillu
v Novém Brunšviku a S tittsvillu v On
tariu.
Hlavní produkční středisko RCI
v Montrealu bylo vybudováno s ohle
dem na potřeby krátkovlnného vysílá
ní a je napojeno na vysílací stanici
v Sackvillu. Ta je situována na m očá
lovitém terénu, který poskytuje vhod
nou odrazovou základnu k účinném u
přenosu krátkých vln. Stanice v Sack
villu má k dispozici osm vysilačů, tři
o síle 100 kW a pět o síle 250 kW. Šesti
vysilačů se používá pro přenosy do
zahraničí, dva pro přenosy do sever
ních oblastí provincie Québec. Vy
sílače o síle 250 kW jsou ovládány
počítačem, do kterého byla předem
uložena všechna data, týkající se
vysílacího rozsahu. Vysílače je mož
no nařídit až 24 hodin předem k pro
vádění až jednoho sta úkonů, jejich

Skladba a obsah čs. vysílání
Československé vysílání RCI v čes
ké a slovenské řeči je 30 minut denně.
Program je rozdělen zhruba do tří
částí: mezinárodní a kanadské dom á
cí zprávy: přehled tisku nebo kom en
tář a tzv. magazín, který je každý den
rozdílný. V pondělí jsou to tzv. pers
pektivy (nejdůležitější události týd 
ne); v úterý sport; ve středu relace
“ Zaostřeno na Kanadu", kde poslu
chač je seznamován se životem v Ka
nadě. Každý druhý měsíc je vysílán
přehled etnického tisku, včetně obsa
hu každého čísla Západu. Ve čtvrtek
je program o cestování, vědě nebo
mládeži. V pátek se odpovídá poslu
chačům na dopisy. V sobotu se in fo r
muje o novinkách v kanadské pop
music a kultuře všeobecně. V neděli
vysíláni zahrnuje střídavě nábožen
ský program, filatelii, auto-magazín
a kanadské profily, ve kterých se m lu
ví o významných Kanaďanech. Čas-

PF
tou součástí relací jsou interview.
Pro ukázku uvádíme nejzajímavější
události vysílané v m inulém roce.
V létě a na podzim 1985 čs. vysílání
přineslo podrobné inform ace o ko n 
ferenci lidských práv, konané v O tta
wě, egyptské výstavě Ramses II v
M ontrealu, Picassově výstavě, m o n t
realské m ezinárodní hudební soutěži,
m ontrealském a torontském film o 
vém festivalu, m ezinárodním divadel
ním kongresu, jazzovém festivalu v
M ontrealu, oslavách 1100. výročí sv.
Metoděje v ontárijském U nionvillu
s poselstvím papeže Jana Pavla II. ve
slovenštině atd. Čs. sekce dělala in 
terview s Ivanem Passerem, předse
dou m ontrealského film ového fe sti
valu, Josefem Škvoreckým po o b d r
žení literární ceny kanadské generál
ní guvernérky, tenisty Lendlem, Složilem a Šmídem, znám ým skladate
lem profesorem Oskarem Morawetzem, novinářem Johnem Gellnerem a
mnoha dalšími.
V zimě a na jaře 85-86 to byly pro
gram y o přípravě na světovou výstavu
Expo 86 ve Vancouveru, reportáže z
juniorského m istrovství světa v hokeji
v H am iltonu, program u příležitosti
úm rtí Jaroslava Seiferta a řada inter
view, mj. se zpěvákem a hercem Ja
nem Rubešem, to ro n tským hokejis
tou Miroslavem Fryčerem, m inistrem
O ttou Jelínkem, redaktorem Západu
Milošem Š uchm ou, generálním ta
jem níkem Č eskoslovenského sdruže
ní v Kanadě Jaroslavem Boučkem,
básníkem Jánem Okálym , biskupem
D. Kolatou, m ódní návrhářkou Olgou
D im itr o ff o v o u , ř e d ite le m B a n ff
S prings hotelu J. Hojerem a dalšími.
Co podle našeho názoru ve vysílání
chybí? Posluchači v Č eskoslovensku
by jistě uvítali, aby RCI přinášelo

nezveřejňované inform ace o událos
tech v Československu, o situaci v disidentském hnutí, o občanských a
k u ltu rn íc h p o č in e c h n e o fic iá ln íc h
osobností a um ělců apod.
Program vysíláni
Československé vysílání v české a
slovenské řeči vysílá denně půl h o d i
ny na tě ch to vlnových délkách (v
kHz):
Od 4. května do 6. září: 7235, 9555,
15325, 17800.

Od 7. září do 1. listopadu: 5995,
7235, 15325, 17820.
Od 2. listopadu do 3. května mohou
být menší změny ve vlnových délkách.
Vysílání je od 17.30-18.00 green
w ichského času: od 28. září o hodinu
později GMT; v Československu je vy
sílání po celý rok od 19.30-20.00 čs.
času.
Pro zajím avost uvádíme také vysí
lací časy (greenw ichského času) a
vlnové délky (v kHz) vysílání RCI v
ruštině, ukrajinštině, polštině a ma
ďarštině.

4. května - 6. záři

7. záři - 1. listopadu

6015, 7230, 7260, 9615,
11900

6015, 6115, 7230, 7280,
9615

13.30-14.00

9555, 11915, 11935, 15160,
15325, 17820*

9555, 11915, 11935, 15315,
15325, 17820*

15.30-16.00

9555, 11935, 15325, 17820*

9555, 11935,15325,17820*

19.30-20.00

7130, 9555, 11945, 15325,
17875

5995, 7285, 11945, 15325,
17875

9555, 11915, 11935, 15160,
15325, 17820*

9555, 11915, 11935, 15315,
15325, 17820*

16.00-16.30

9555, 11935, 15325, 17820

9555, 11395, 15325, 17820

Polsky
15.00-15.30

9555, 11935, 15325, 17820*

9555,11935,15325,17820*

7235, 9555, 11945, 15325,
17875

6010, 7235, 11945, 15325,
17875

7235, 9555, 15325, 17820

5995, 7235, 15325, 17820

Rusky
02.15-02.45

Ukrajinsky
14.00-14.30

18.00-18.30
Maďarsky
17.00-17.30

* Od pondělí do soboty (jinak pondělí až neděle)
Přejeme příjem ný poslech!

Vzpomínáme výročí 28. října 1918/1986
68 let od založení
Československé republiky
Věříme ve vítězství pravé demokracie a vrácení svobody naší staré vlasti.

□

Literatura
V ik to r Labský

Gerlach
Na kládě, která sloužila jako zábrad
lí u m ůstku přes Velický potok, měl
vysušené seno a skoro teplé hnízdeč
ko, ale nevydržel už sedět. Seskočil a
znovu se prošel po skřípající škváře
před Sliezskym domom . Jestli nepři
jedou do půl, konec, nikam se nejde.
Vypadá to opravdu beznadějně, takže
se bude muset rozhodnout, jak stráví
dnešní den. Jak mohl tom u telefonu
vůbec věřit? Na Gerlach! V tu h le dobu
a s obyčejným i turisty? Jestli opravdu
nepřijedou...
Úvahu opět nedokončil, ale te n to 
krát byl vyrušen. Opřel se o předloktí
a s hranatou lhostejností se zadíval na
obrys granytové veže, rozostřený stu
deným jitřním oparem. Za zády mu
přešla skupinka č ty ř horolezců, z níž
ho nikdo nepozdravil. T rochu ho to
popudilo, atak, ještě dříve než zmize
li v černé zim om řivé kleči, se za nimi
nenápadně podíval a s ješitným des
pektem hodnotil jejich vyhlídky. Kam
asi jdou? Na vežu? Ta jim dá pěkně
zabrat. Sníh tam už není, ani nahoře
ne, jenže tam bude m okro jako ve spr
chách. Domýšlel se, že jasně slyší, jak
v žulovém masívu duní tu n y vody, ti
síce tun vod. Voda, tak d louho znehybnělá ve sněhu a ledu, již nechce
čekat. Stále rychleji a zarputileji se
probíjí černým i komíny, rve se na
vzduch jako topící se člověk, vybu
chuje z těla hory m ohutným i proudy,
takže se zdá, že uvnitř kypí sopečné
hnízdo. Po kolm ých plotnách voda
sešplhává v řasnatých drapériích, zá
ludná a číhající.
Násilím se odtrhl od šedivého syro 
vého panoramatu a podíval se na ho
dinky. Ještě šest m inut. Na Gerlach?!
Na vrchol by se beztak asi nedosta
li — každým žlabem tam budou fičet
laviny. Letos ještě na Gerlachu nebyl.
Po zimě člověk objeví změn, že ne
stačí žasnout. Ta desetim etrová vě
žička, co odjakživa patřila k siluetě
Dromedárova chrbátu, tam už určitě
nebude — prorokoval jí to rok co
rok — zavalila cestu, dobře, že se to
stalo v zimě.
Včera večer bezděčně listoval dení
kem svých výstupů. Znovu litoval, že
tam nenapsal víc než hodiny a nic ne
říkající jména turistů, které vedl. Na
hoře vždy to lik viděl a zažil, kolikrát
se v něm rozpínalo štěstí skoro až do
bolesti, pokaždé jiné, nádherně pal
čivé, nabo zase vlídné a teplé, nedo
kázal je přesněji pojmenovat, rád by
se do něj potopil, aby se nad ním na
vždy zavřelo... A dole z toho najednou
nic nezbylo, dokonce ani nechápal
mučivou vzpomínku, která mu zůstá
vala.

Takže nepřijeli. Rozladěně se vydal
k hotelovým dveřím, aspoň se pořád
ně nasnídá. C hodit jen tak nemá cenu
a na lezení tu s sebou nic nemá.Cepín,
mačky by si snadno mohl vypůjčit,
jenže když leze sám, uštve se vždycky
k sm rti. Dnes na to nemá náladu. Jen
že co ve Smokovci? Službu má až zít
ra večer. Tady to bude určitě zajím a
vější. Svíčky místo lustrů, kytara, o b 
div městských holek, zkrátka úspěšný
večer.
Ve světlejší rovině, kde ležel Poprad, ho upoutala stříbrná nitka star
tujícího letadla. Zaslechl kašlavý zvuk
m otoru, podvědomě ho to udivilo, te
prve potom pochopil, že to nemůže
být od letadla.
Žlutý W artburg! Dva muži — to bu
dou oni. H odil si přes rameno svůj pří
liš velký, nyní poloprázdný batoh a
čekal.
Řidič měl kvalitní pohorky s jasně
červeným i, nejspíš dosud nepoužitý
mi návleky, g o lfky a péřovou rakous
kou větrovku. Široká tvář s rezatým
plnovousem .
“ Nezlobte se, prosím vás, hrozně
mě to mrzí. Nešel nám sytič, zaboha
jsme nem ohli nastartovat. Já myslel,
že tu už nebudete...”
“ Húska,” zarazil ho a podal mu ru 
ku.
“Já jsem Lábler. D oktor Lábler. A to
je můj bratr."
D ruhý muž, vysoký, těžký a neo
hrabaný vystoupil stejným i dveřmi
jako řidič. Podíval se do ranní m lhy a
nasadil si tmavé brýle. S tis k je h o ru k y
Húsku tém ěř zabolel, takovou vztek
lou sílu od něj nečekal.
“ Zam kněte to a jdem !"
Nečekal na ně a pomalu se vydal
přes lávku. Teprve když je zaslechl
za sebou, nasadil své obvyklé tem po
a zapomněl na ně. Na hliněné pěšině
překračoval m okvajíci stružky, které
do nehybného prom odralého plesa
unášely červený jíl. Špalír kosodřevi
ny mu v kalném ranním světle vždy
připom ínal ponuré řady chudáků vyhýbal se rukám prosebníků i pěs
tem vyvrhelů, kteří se pokoušeli ho
zadržet, natahovali se k němu, škem
rali i hrozili. Na horolezce měl nebez
pečně velkou fantazii, to o sobě věděl.
"Pane Húsko, prosím vás," zasípal
mu d o kto r do ucha. Rakouskou vět
rovku měl rozepnutou, byl bez svetru
a flanelová košile mu na prsou a na
břiše ztmavla potem. Levou rukou
přidržoval na boku fotoaparát s ma
sivním objektivem , pravou podpíral
bratra. Když si všiml Húskova podez
řívavého pohledu, ihned bratra pustil.
“ H ergot!” vybuchl muž v tmavých
brýlích a zastavil se. Na kolenou a na
předloktí měl červené bláto.
“ Tak pojďte!" vyzval ho Húska po
drážděně a popošel několil kroků. Úmyslně se neodvrátil a čekal. Ne, o-

žralu s sebou tahat nebude. A na ře
čičky o tom, že na vzduchu brzy vy
střízliví, ho nikdo nenachytá. D oktor
uchopil bratra za zápěstí a něco mu
tiše říkal. A pak šel ten nesym patický
člověk po zvolna stoupající kamenité
stezce sám. D oktor ho doprovodil jen
tak daleko, kam dosáhl napjatou paží,
pochopil, že to má být zkouška. Za
mračený muž pomalu stoupal k Húskovi. Pravou nohou vykračoval jistěji,
ruce měl sevřené v p#st, nepohybo
val jim i. O bličej vyjařoval soustředění
a nepochopitelnou zlobu. Ten se zří
dil, pomyslel si Húska, ale přál si, aby
muž neupadl. D oktor bratra dohnal
“ Pane Húsko. vidíte, že to jde!"
Húska podlehl. Jen přikývl a vydal
se rychle dál. Nechtěl ukázat, jak ho
výjev zahanbil. Vzdálil se jim víc, než
bylo obvyklé, a neotáčel se ani tehdy,
když k němu doléhaly nadávky, do
mluvy. vztek i lítost. Nechtěl jim ro
zumět, utekl proto o pár desítek met
rů dále a znechuceně uvažoval, zda
přece jen nemá obrátit. Na těch lidech
mu nezáleželo, nestáli mu dokonce
ani za to, aby se pokusil jejich rozmar
pochopit. Rád by se vyhnul nepříjem 
nosti, ovšem tušil, že ho stejně nem i
ne. A přesto šel dál.
Zastavil se, až když před ním vy
stoupila celá palisáda gerlachovského masívu, rozbrázděná hlubokým i
černým i a bílými jizvami, hrubá a vý
razná jako dřevoryt. Ve výškách stále
ještě visel šedý rozedraný opar. Ko
los tak vzrůstal do studené bělavé ob
lohy a i zkušené oči podvědomě hle
daly známou siluetu vrcholu m no
hem, mnohem výše.
Kvétnicový potok klouzal po čer
ném, do hladka vyleštěném dně, kte
ré jeho běh muselo překotné urychlo
vat, takže nestačil kličkovat mezi sliz
kými kameny a ježatými břehy s loň

skou trávou, narážel, vřel a vysoko
stříkal.
Húska šel k nejužším u místu. Tři
kameny se suchým i hřbety, se kterými
se tu před týdnem nadřeli čtyři, ho
převedly na druhou stranu. Zapálil si
cigaretu a s pohledem upřeným na
Gerlach čekal.
“ M artine” , křičel d oktor, aby pře
hlušil hučení proudu, “ musíš bejt úplně klidnej. S toupni si sem, já ti po
můžu. Dobrý, a te ď ještě k ro k.”
M artin udělal poslední krok a silně
se odrazil. Húska ho spatřil pozdě a
vzápětí mu M artin narazil hlavou do
ramene. C h ytili se navzájem za bundy
a chvíli se potáceli jako zápasníci.
“ Jste slepej sebo co?" dostal ze sebe Húska a pustil ho.
“ Neměl jste mi stát v cestě!"
"M artine, nech toho, prosím tě,
nech to h o !" d o k to r ho ch y til za ruku,
kterou M artin neurvale svíral Húskův
rukáv.
“To se teda nezlobte, ale ožralýho
nahoru nepotáhnu!" vybuchl Húska
popuzeně.
“ Kdo je podle vás ožralej?” Martin
se vytrh l bratrovi, ale ten se mu pově
sil na obé ruce.
“ Vy, kdo jin e j? ”
“ Pane Húsko, hergot nechte toho
aspoň vy! M ohl byste mít rozum! A ty
bu ď zticha, nebo se na tebe už vykaš
lu! Kvůli tobě jsou pořád konflikty.
Všechno má svý meze...” v doktorově
hlase zněly slzy, musel se odm lčet.
“ Copak vy jste to ještě nepochopil, že
M artin nevidí?”
“ Jak to, nevidí?”
“ No nevidím, jsem slepej, sám jste
to řek!” M artin si strhl brýle a Húska
se mu na okam žik dívá do kalného dě
sivého bělma. C hybí v něm zřítelnice.
“ P rom iňte mi to ” , říká tiše.
"N o to bych p ro sil!" Martin si brýle
opět nasazuje. D oktor ukřivděně mlčí.
Húska cítí, že by měl něco říci, ale co?
Hrůza ještě neúplně pochopená a
vstřebaná mu v tom brání.
“ Vy se na nás taky nezlobte,” dok
to r se už klidně ji ujímá slova, “ měli
jsm e vám to říct, ale báli jsme se, že
byste odm ítl. Ale vy jste se neurazil,
že ne? My vám zaplatíme, co budete
c h tít.”
Húskovi připadá, jako když ho něk
do p robud il z příliš krátkého spánku,
v hlavě se mu prom íchaly příčiny a
následky, jen ví, že to, co po něm
chtějí, je šílený nesmysl, ale d o kto ro 
va podlézavá m ěkkost ho odzbrojuje.
Zato M artin stojí vzpřím eně a páno
vitě. T uto arogantní pózu Húska ne
unesl.
"Jak jste přišel na to, že teď už ne
odm ítnu?" zeptal se zostra.
“ V ždyť jsm e vám dokázali, že to
půjde,” namítl d o kto r ustrašené, "p o 
dívejte se, nenabral si do bot, udělá
přesně to, co se mu řekne, věřte m i!”
“ N ikdo vás k odpovědnosti tahat
nebude,” připo jil se Martin.
“ Já jsem horolezec a znám to tady
zrovna tak, jako vy. Já jenom potře-

buju, abyste mě občas jis til. A jestli
vám to není recht, tak pujdem sam i!”
“ Na Gerlach v tom hle stavu,” Hús
ka hledá slova, “ se n ikdy nemůžete
sám dostat.” Húska se dívá jen a jen
na slepce. P obuřuje ho jeho nadutost
i přesvědčení, že kvůli jeho tragédii
mu ostatní musí sloužit.
“ Měl byste se dát do pořádku po
všech stránkách.”
“ Tak vy chcete říct, že jsem taky
blázen, jo?" řve Martin. "T o teda ne
jsem, tu radost vám neudělám . Jávám
vidím až do žaludku, co mi teď řekne
te, že nahoře stejně nic neuvidím, i
když se tam dostanu, ale tom u vy nik
dy nemůžete rozum ět, to byste nej
dřív musel p řijít o oči, pak bysme na
tom byli stejně a vy byste právě tak
žebral u některýho svýho kolegy, aby
sé nad várna slitoval a vzal vás naho
ru, že bez hor nemůžete bejt. Já se
tam chci dostat a dostanu se tam, vy
mi v tom nezabráníte. Mně je všecko
jedno, já nelezu kvůli vyhlídce, já to
potřebuju a basta, já nebudu ch o d it
po m agistrále jako nějakej blbec..."
M artin se výlevem zadýchal, chroptěl,
jako když ho cosi rdousí.
"Pane Húsko, vidíte že nejde o ně
jaký kapřic. Je to jediná možnost, kte
rá bratra může psychycky postavit na
nohy. Podívejte se, v jakém je stavu!
Viďte, že nám pom ůžete?”
"Prosím vás, to všechno je nesmy
sl,” Húska se brání z posledních sil,
“ ať si vybere něco jin ýh o , nějakej jinej
těžkej úkol. Nahoru to není žádná
procházka, viděl jste, že váš bratr má
potíže na obyčejný cestě...”
“ A jak to, že jste to na mně za celou
dobu nepoznal?”
"Podívejte se, já jsem se už taky
sm ířil s tím, že na Everestu n ikdy stát
nebudu...”
“ To je něco úplně jin ý h o ,” M artin je
najednou úplně vyčerpán. A tic h o je
doslova nesnesitelné, ještě víc rozpa
luje Húskovu předrážděnou předsta
vivost. I ten zoufalý cíl je tém ěř po
chopitelný, všechno norm ální je proti
tom u ubohé a nízké. "P ochopte, že
neslyším nic jin ý h o než samý šetrný
slovíčka, na to já seru,” M artin naléhá
teď jin ým tónem , zoufale, “to, co jsem
doved předtím, to pro mě nemá ce
nu, já to musím dokázat znova. Když
se mi to povede teď, povede se mi
vždycky všecko!”
Húska se už nebránil, naopak se
poddával a bez odporu klesal kamsi
hluboko, do černých a blátivých vod.
Cítil však dobře, že se ještě nedotkl
dna a že by pochopil daleko víc, kd y
by zavřel oči a poslepu se vydal po
stezce.
“ Já to dokážu, věřte mi, že vás v tom
nenechám!”
"Dobře nechte toho. Zkusím e to ,”
vzpamatoval se Húska.
"Pane Húsko, vy jste kanón,” d o k
to r rozpačitě natáhl ruku a nejistě po
klepal Húsku po rameni.
“ Konečně," pronesl vysíleně Mar
tin. Zaslechl, že k němu Húska p řistu 

puje, a bez váhání zvedl paže, aby mu
průvodce mohl uvázat kolem těla la
no.
Má to pořád ještě v krvi, pom yslel si
Húska s uspokojením . Náhle se však
dostavila ozvěna prohry, cítil v těle
příval energie, kterou snad přece je 
nom měl proti M artinovi použít. Utáhl
sm yčku drsným škubnutím . T eď tu
bude jediným pánem on. To vědomí
ho usm ířilo a výstup, který je čekal,
mu náhle připadal docela je dnod u
chý.
V ýchodní obloha už řežavěla za ba
riérou hrotů a sněhové plochy vysoko
nad nim i svitily jako rozzářené, dosud
prázdné prom ítací plátno. Vydali se
vstříc hranici světla, která neslyšně
klouzala po suťovém svahu, vlnila se
a prohýbala. Náhle se jim smekla k
nohám, intinktivně se ohlédli a do očí
jim vnikl požár jako by hory byly v je
diném ohni.
Postupovali pomalu, přesto d okto r
dýchal zhluboka a s požitkem . Napětí
m noha hodin opadlo a z příšeří vyšel
nečekaně do plného slunce. Ó hvěz
dy rozplynulé, stíny m odra nebe, na
padlo ho. Je to úžasná a nádherná
pravda. Rád by recitoval nahlas. Vás
já jsem posly volil mezi všemi. Kudy
plynete v dlouhém dálném běhu, i
tam, kde svého naleznete břehu, na
každý krok d o kto r vyslovil slabiku.
Byla to milá hra.
Ovšem pro M artina to byl nejhorší
úsek. S námahou získával každý metr,
drobná suť mu ujížděla pod nohama,
klouzal, padal a zase vstával, tento
krát bez jediného slova, jen na oka
mžik si přikládal pálící dlaně ke steh
nům.
D oktor ví, že by M artinovi měl po
máhat, každé jeho zakolísání je výčit
kou, ano, hned, hned, ještě chvíli,
vždyť volnost je tak vzácná. Dosud to
byl přece on, kdo M artinovi popisoval
každý krok, kdo hlásil nerovnosti, kdo
nic neviděl, jen úm ornou stenografii
kamení, hrbolů, výčnělků a plošinek,
do nichž se má vložit noha. N ikdo se
mu nemůže přece divit, že nechce
opět sklo n it hlavu až k zemi a jít tak
těsně spojen s tem notou, vlastní zrak
propůjčovat ubohému hledání cesty,
jako otrok sloužit přibližné orientaci.
D oktor se zastavil.
“ Něco se vám stalo?” volá Húska.
“ Ne, vůbec ne. Mám v botě kámen.
Já vás doženu,” d o kto r si rychle zou
vá pohorku. Po tom všem má na tuhle
lež docela právo, přesvědčuje sám
sebe a už se za nimi nedívá.
Údolí pod nim i hučí tisíci pram én
ky a potůčky, slunce rozpaluje holé
skály, jen v puklinách se udržely ple
tence sněhu. Od protějšího hřebene
se valí_ rachot padajících kamenů,
zvuk ještě dlouho vibruje mezi srázy.
Ve staré trávě, hned u nohou, blýska
jí hrudky sněhu. Musí se pozorně za
dívat — rostou tu desítky křehkých
stonků, na některých se pootevřel
něžný fialový květ. Krokusy. Jeden
bere do ruky a málem ho utrhl. To je

krása! Byl to sice jen vnitřní výkřik,
ale zahanbuje ho, jak by se rozlehl po
celých horách. Rychle vzhlédl.
Húska a M artin byli už dost daleko,
stáli u sebe, M artin s bojovné rozevře
nými rameny. Tak zase ko n flikt! D ok
to r úlekem zaržel dech — tak to je ko
nec, teď už se Húska určité vrátí.
Snažil se je rychle d ohonit, ale na
každém kroku musel přem áhat nepři
rozenou tíhu. Húska něco rozčileně
říká, na dálku mu však není rozumět.
Nejspíš už pochopil, že Martina ne
může nic zm ěnit. Trýzní sám sebe a
zároveň ty, kdo k němu nedokáží být
tvrdí a nelítostní. Šíří zlobu a nenávist.
"Tak si pospěšte," d o lé tlo k d o kto 
rovi, "čekám e ien na vás. Tohle nám
nesmíte dělat! ’ Húska je doopravdy
rozladěn a nechápavě vrtí hlavou,
když se d o kto r místo om luvy začíná
usmívat.
Pěšinka zde úplné zaniká. Kaskády
obrovitých balvanů, tm avých a h ru 
bých, nepochopitelné ztu h lých u pro
střed tříštivého ledu.
“ Dál už to obyčejné nejde. Teď si
musíte pom áhat rukama. Znáte zása
du tří bodů?" Húska se obrací k d o k
torovi. “ N ic to není, ale musíte stát oběma nohama a držet se aspoň je d 
nou rukou nebo oběma rukama a je d 
nou nohou.”
Húska je vzápětí o deset metrů výše,
zastavuje se a dobírá lano. "Víc nale
vo, to je ono, delší krok, pozor, ten
chyt nedrží, sáhněte doprava, výbor
ně, a teď se vytáhněte!"
Pravé lezení je tu, myslí si doktor,
to musí být néco pro Martina. Tápavost obyčejné chůze zůstala kdesi
hluboko dole. Z obou mužů spoje
ných lanem je najednou sehraná dvo
jice. Húskovi na to stačila necelá ho
dina. D oktor na jeho úspěch podvě
domě trochu žárlí, vidí však jisté sev
ření M artinových prstů, sílu napjatých
lýtek, vítězné napřímení zad za zdola
nou překážkou. Do nejmenších pod
robností pak opakuje M artinovy po
hyby a i do něj se přelévá radostná energie. Na vrchol to musí být už doce
la blízko. Húska řekl: 2.655 metrů. Co
to je?
Nečekané brzy se před nim i roz
prostírá první sněhové pole. Za ním
se vypíná mokrá, tém ěř černá skála,
voni až sem, silné a dráždivě. P alči
vé slunce se jim opírá do zad.
Húska stoupá pravidelným i kroky,
špičky pohorek zapichuje prudce do
rozm éklého sněhu. Ušlape si nevel
kou plošku a s lanem přes záda se
rozkročí. M artin najednou vybíhá
vpřed Nohy i ruce zabořuje do sněhu
a rve ho za sebe, po čtyřech se řítí k
Húskovi, který lano nestačí dobírat.
“ Pomaleji! Slyšíte, pom aleji!”
Martin se dotýká jeho nohou a
šťastné se napřim uje. Húska mu chce
vynadat, potom však vrtí hlavou a svi
nuje nepotřebné lano. Oba stojí vedle
sebe na prudkém sněhovém svahu,
přirozené, bez zakolísání. D oktor má

na okam žik dojem, že právě vešel
do bratrova pokoje. Ale proč, p ro b o 
ha? Ano, už to ví. Barevná fotografie
dvou Japonců na jednom him aláj
ském vrcholu.
''Teď vy,” volá Húska.
D oktor opatrně vstupuje do b ra tro 
vých stop. Snaží se dělat stejné kroky,
stopy jsou však příliš daleko od sebe.
Nejde to. Sníh ho obklopuje, houpá
ho, svah se nakláni stále víc. Oči d o 
padají na jiskřící plochu a střemhlavě,
stále rychleji se řítí po bělostném pá
su... Rychle na kolena, zachytává se
bratrovy stopy a každou chvíli očeká
vá náraz.
"C o je vám? Stalo se něco?”
Závrať přechází.
"Ne. M om ent," odpovídá doktor.
Strmá plocha nahoru se dá snést, i
když je za ní hrozivá stěna a lhostejná
m odř z pohlednic.
"Dívejte se jen metr před sebe,” kři
čí Húska. “ Házím lano.”
Před doktora, přesně do záběru oči,
které úzkostlivé poslouchají Húskovu
radu a tisknou se na sníh, dopadá
sm yčka červeného lana. D oktor ji okamžitě drží v ruce. Příjemné stahu
je dlaň.
"Uvažte si to raději kolem těla!"
"Jak to mám zavázat?"
“ Jak chcete. U dělejte na tom obyčejnej uzel."
D oktor utahuje uzel ze všech sil.
Lano ho řeže do zad, ale hned je tu
báječná jistota, kroky jsou docela leh
ké a ani to neklouže.
"Tak co je s vámi?” oslovuje ho
Húska.
“ Jak to m yslíte?"
“ Podívejte se, takhle se nikam ne
dostaneme. Je na vás vidět, že vám
výška dělá problém y. Já nemůžu ta
hat dva lidi na jednom laně. Uznejte
to! Buďto vy, nebo váš bratr!?”
"S líbil jste, že nás vezmete nahoru
oba,” namítá ostře Martin.
"Tak to ne. Já se s váma hádat ne
budu. C hápete vůbec, co ode mne
chcete? T ich o !!" zavelí, když zahléd
ne známou, ale tém ěř zapom enutou
grimasu M artinovy zpupnosti.
“ Pane Húsko, chápejte vy nás,"
d o kto r bere bratra za ruku a nutí se
do klidu. "V ysvětlili jsme vám přece,
co to pro M artina znamená. Je to můj
bratr. To neštěstí snášíme spolu. Pro
sím vás, věřte mi, že pro něj i pro mne
to bude mít sotva poloviční cenu, jest
li tam nebudu s ním!"
"Já vám to věřím, ale hazardovat
mě nedonutíte.”
“ Pane Húsko, před třem i nedělemi
se Martin vrátil z nem ocnice," doktor
křečovité svírá bratrovu ruku, "je po
řád v tom prvním stadiu, nese to straš
ně těžce, já jsem jediný člověk, který
ho dokázal aspoň trošku zvládnout..."
"Ne. A ni za nic.”
"Vy si třeba myslíte, že o zrak p ři
šel svojí vinou, třeba že dělal délbuchy, nebo co..."
“ Nechte toho, prosím vás."

"Ne. Já vám to chci říct. Stalo se mu
to při práci s kyselinou..."
"Prosím vás, zbytečné se tím drásá
te. Nechte toho."
"A kdybych vám slíbil, že dám maxi
m ální pozor, že se soustředím ..."
Húska zavrtěl hlavou.
"Ale půjdu kus za vámi, tak za mé
nenesete žádnou zodpovědnost."
"Pane doktore," řekl Húska unave
né, "takbvý věci ani neříkejte. Teď
jsme teprve u Velický próby, tady jsou
sice řetězy, ale nejhorši nás ještě če
ká. Mějte přeci rozum. — Jinak se se
beru a jdu d o lů .”
D oktor strnul. Ta myšlenka byla
p ř ilij náhlá a děsivá, aby se jí dalo
čelit. N ikdy předtím si nedovedl před
stavit m ohutnost a cizotu světa, po
kterém Martin to lik toužil. V tom svétě by byli bez pom oci oba ztraceni,
oba slepi.
Ticho. Sálající slunce.
Jediné Martin viděl plameny nepa
trného ohníčku, ze tm y svítí vlčí oči,
on mává klackem, spíše aby si dodal
odvahy, než aby se bránil, bojí se, tu 
ši všude kolem jejich těla. Cosi ho nu
tí vrhnout se dopředu, cítí sílu a ch uť
strašně bít, ničit, pom stít se, ale vi, že
žádného nezasáhne. Naopak, o to
dříve bude stržen k zemi.
“ Béďo," řekl tiše. “ Poslechni ho te
da Vrať se. Tobě o nic nejde."
"M ně že o nic nejde, jo ? ” vybuchl
d o k to r téměř nepříčetně. "Já jsem
s tebou snášel celou kalvárii, na mně
sis vybíjel vztek, dělal jsem ti otroka
a mně najednou o nic nejde. Ty myslíš
jenom na sebe, jasné, ty na to máš
plné právo, ty všem můžeš dát po hu
bě, tobě projde všecko..."
"Klid, pane doktore, uklidněte se
Já vás doprovodím kousek dolů. m ů
žete se opalovat, my za pár hodin přijdem a uvidíte, že to pro vás bude
stejné krásnej pocit, že se to povedlo.
Vždyť je to vaše zásluha O tu vás nik
do nepřipraví."
Martin osaměl. Sáhl na vlhkou drs
nou stěnu, přejel po ni zálibně rukou
a náhodou narazil na řetěz. Uchopil
ho obéma rukama a několikrát trhl.
Řetěz zařinčel na skále, z ok vypadá
valy kusy ledu. Martin se na něj zkus
mo zavěsil. Vytáhl se asi o metr, odra
zil se nohama a zhoupl se. Na tváři cí
til jarní slunce, dýchal m okrý vítr o d 
ražený od stěny, tah z paží nádherně
přecházel do hrudníku a zad, nemohl
se nasytit a stále zvyšoval sílu a napětí.
A hora přijím ala jeho siláckou vůli
klidně a odevzdané.

□

Služba čtenářům
Vysokoškolák, 34/173/72, bez závaz
ku, se smyslem pro rodinu, zájmy o
sport, hudbu a přírodu, se seznámí se
ženou přiměřeného věku. Zn.: “Zna
menitý kuchař." Pište: Jiri F., P.O.Box
519, Shawville, Que. JOX 2Y0.

Jiří Traxler

vrátila naruby a nikdež nic nenašla,
a přece byl děda “ zlískanej jako Vindyšgréc” .
T rochu si režné líznul, ale nic mu to
neříkalo. Jak to děda může pít, divil
se, a dal láhev nazpátek do dutého
m edvídka a bednu pečlivě přikryl. Na
zeleň se pozvolna m ěnila v dráždivou
druhém konci půdy, v rohu mezi m o
žluť, vydržel se na ně dívat celé ho d i
hutným i trám y a opřeny zezadu o c ih 
ny. Představoval si, jak asi chutnají.
lový komín, stály otcovy bambusové
N ěkdy se při tom musel oblíznout,
pruty. Otec už dávno ryby nechytal,
jakoby mu už je jich sladká šťáva tekla
věčné vysedávání u vody se nesrov
po bradě. B yly to však jenom sliny.
návalo s jeho revmatismem. Dal se na
Byl jako posedlý. O hruškách se
honitbu a jen zřídkakdy něco střelil.
bavil s kluky ve škole, a ani jeho nej
Zvěřina se proto u N epovim ů jedla
lepší kamarád, Polda Karbanů, mu
jen výjim ečně, a největši radost z toho
nechtěl věřit, jak jsou veliké. Teprve
měla Tonička. Na ni by to tiž připadlo
když ho vzal k nim do zahrady, aby se
stahování a kuchání, a ona nesnášela
přesvědčil na vlastní oči, byl z nich
pohled na krev.
vzrušený jen o málo miň. Na Gustavo
Pro Gustava byly pruty vítaný objev.
vo kasání, že se na ně jednou dostane,
Hned mu blesklo hlavou, že tady za
nejdřív reagoval závistivým zb le d nu 
hálí nářadí, s jehož pom ocí se dosta
tím, ale hned se vzpamatoval. A řekl
ne k hruškám . Pro ten účel byly zby
něco jako že na to seš G usto moc velkej poseroutka. Poprali se, Polda vy tečně dlouhé, a tak jeden, který si vy
bral, zkrátil zlom ením přes koleno, asi
hrál a Gustav byl tudíž nucen si najít
na dva metry. Tenčí konec potom
jiného nejlepšího kamaráda.
probil dlouhým hřebíkem a už se vi
Co se však nedalo zm ěnit, byla
děl, jak na něj hrušku nabodává.
skutečnost, že mezi ním a o bjekty je 
Když se s prutem obezřele kradl po
ho posedlosti stál solidní dřevěný
schodech dolů z půdy, narazil na dě
plot, dost vysoký. Mezi plaňkam i byly
dečka, který se neméně obezřele kradl
sice mezery, kudy mohl p ro strčit ruku
nahoru. Oba je to překvapilo. Děde
skoro k rameni, jenže to pořád nesta
ček chladnokrevně vysvětlil, že jde
čilo. Takže měl problém .
nalíčit pastičku na myši. Pokušení se
Na jeho řešení přišel je dnoho so
zeptat, kde je ta pastička, Gustav
botního odpoledne koncem srpna.
Rodiče byli už týden v Karlových Va velkom yslně potlačil, ačkoliv děde
rech, a on zůstal dom a sám s dědeč ček bez váhání vyzvídal, kampak on
s tím prutem. Jako na zavolanou se
kem a služkou T oničkou. Prázdniny
mu v m ysli objevil obrázek z nedáv
se c h ý lily ke konci, a obvyklé letní
ného čísla IIlustrovaného zpravoda
kratochvíle už ztra tily něco ze svého
kouzla. Navíc se po obědě dalo do je. Byl z nějakého lehkoatletického
utkání a ukazoval skokana o tyči, jak
deště, což vylo u čilo plovárnu. D oleh
se vznáší nad mírně prohnutou lať
la na něj prázdninová nuda, něco
kou.
zh o la n e p ře d s ta v ite ln é h o během
“ Budu skákat o ty č i,” inform oval
školního roku. Z nedostatku jin é zá
dědečka, a ten — soudě podle skep
bavy šel na půdu (obvyklé poslední
útočiště v podobných situacích) a ze tického výrazu — si o tom moc ne
myslel. Asi stejně jako Gustav o jeho
zoufalství prohledával zásuvky V y 
chytání myší. Jenom že v to m byl roz
sloužilých komód, skříň se starým
díl: Gustav věděl, proč jde dědeček
šatstvem, vrtal se v hrom adách za
na půdu, kdežto dědeček nevěděl
žloutlých novin a obrázkových časo
pisů a takové té veteše, k jejím už vy o vnukově projektu.
“ Jen aby ses na to bidlo nenapích,
hození se rodiče ze záhadných důvo
Gustíčku, máš ho drobátko krátký,”
dů ještě neodhodlali.
varoval ho a pokračoval ve výstupu.
Jeho činnost zvířila mračna prachu.
Nic takového Gustav neměl v úmyslu.
Slunce, které venku zatím vystřídalo
Jediné, co se napíchne, bude hruška.
déšť a na půdu se dralo dvěma vikýři,
V
zahradě zalezl do svého tajného
v nich vykouzlilo scenérii často za
úkrytu v bezovém houští, které z je 
chycenou na foto g ra fiích mlhavého
rána v boubínském pralese. Až se jic h strany plotu bujelo jako hustá
džungle, a pozorně obhlížel známý a
z toho rozkašlal.
V bedně, p řikryté roztrhanou proší přece cizí terén. Bylo už pozdě odpo 
vanou dekou, přišel na sbírku poniče ledne a nikdo nikde v dohledu.
ných hraček, a v souhlase s tím, že
Podle plánu prostrčil bambus mezi
hračky stačil rozbíjet tak rychle jak je
plaňkam i. Srdce mu při tom bušilo,
dostával, bedna byla plná. Našel v ní když konec s hřebíkem pom aloučku
také plyšového medvídka s jedním
polehoučku posunoval k zakázanému
okem a vykuchaným břichem . C oko ovoci. Dosáhl tam přesně, jako by si
liv obsahovalo dřív, bylo teďnahraze- to vyměřil. A potom — klofl S trefil se
no láhví prostějovské režné. Zřejmě
hned napoprvé, a hřebík zajel do
dědečkovo vlastnictví. Hned po ch o  hrušky jako do másla. Viděl, jak z mís
pil, co měla maminka na m ysli, když ta, kde prorazil zlatistvou slupku, sté
před odjezdem do lázní zaslechl, jak
kají kapky šťávy. Opět se musel ob 
říká otci, že ten zahulený brloh pře líznout a tentokrát to chutnalo slaně,
asi jak se rozčilením potil.

Takový blbý jméno
Jmenoval se Gustav Nepovím, přes
né tak, bez čárky nad i. Křestní jm éno
— podle neodm ítnutelného návrhu
jeho dědečka z m atčiny strany — bylo
po m istru v zápase řecko-řím ském .
To ještě nebylo tak zlé. Zato s příjm e
ním míval potíže. Od malička. Už od
první třídy obecné si na něm kluci (a
někdy dokonce i učitelé) brousili svůj
vtip, zatím to on p okřikování jako “ Ne
povím, Nepovím, já to na tě nepovím ”
vůbec nepovažoval za vtipné. Na roz
díl od dědečkova idolu však nebyl
bojovné povahy, a tak si troufali.
Dědeček byl vdovec a bydlel s Gus
tavovou rodinou. Měl rád zápasníky
z povolání a n ikdy nechyběl, když do
města přijel cirkus, kde vedle jin ých
atrakcí vystupovali oblíbení svalnatcigentlem ani a nenávidění surovci v
maskách, kteří se vzájemně hnětli a
plácali do zátylků, až se celí leskli
potem. Dědeček nejvíc obdivoval
šam pióna Gustava Frištenského a
říkal, že nikdo neumí nasadit dvojité
ho nelsona jako on. Jenže dědeček
říkal “ w ilsona" — asi po tom am eric
kém prezidentovi.
Snad ještě raději dědeček kouřil
fajfku, ale ze všeho nejraději popíjel
prostějovskou režnou. T yto poslední
dvě záliby mu dcera, to tiž Gustavova
mam inka, občas vyčítala. Proto se
dědeček zdržoval převážně ve svém
pokojíku, kde nem ohl za ko u řit záclo
ny, poněvadž tam nebyla okna. Ve
stropě byl ovšem světlík, ale ten byl
stejně zvenku zadělaný od holubu.
Soukrom í jeho pokojíku dědečkovi
vyhovovalo hlavně proto, že tam v k li
du a nepozorován mohl kdykoliv z
úkrytu vytáhnout láhev režné. Úkryt
system aticky a rafinovaně měnil,
takže zdroj jeho potěšení nebyl o d 
kryt při povrchních prohlídkách bě
hem jeho pobytu v koupelně. Jen
dvakrát do roka, a to pod zám inkou
gruntování, dcera láhev našla a zaba
vila. To pak dědeček na ni pár dní ne
m luvil. Na mam inku.
N epovim ovic bydleli stranou od
středu města, a za dom em měli zahra
du, sousedící na jedné straně s po
kusným ovocným sadem hospodář
ské školy. Na strom ech a keřích se
v ní ro d ily plody jin d e nevídaných
barev, tvarů a velikostí. Hlavně ve li
kostí, jako třeba ty hrušky. Rostly na
zákrscích, jejich ž větve, ne nepodob
né upaženým rukám , byly přivázány
k drátům, napnutým vodorovně mezi
kůly. Ovoce na takhle znásilněných
strom cích nebylo m noho. Nejvýš dvě
tři hrušky na jedné větvi, ale za to byly
jako melouny. Gustav věřil, že každá
musí vážit aspoň půl kila.
O těch hruškách se mu i zdávalo.
Koncem léta, když začaly zrát a jejich

Poté došlo k něčemu, s čim nepo
čítal. Hrušku to tiž bylo třeba o d trh 
nout od stopky, nebo stopku od větve.
Ani jedno se mu však nedařilo. Taky
z ní při tom kroucení vytáhl hřebík a
musel ho tedy zapíchnout znova. A
znova a znova. A znova — až v hrušce
bylo dírek jako v cedníku. Napadlo
ho, že nejlíp bude pokusit se ji z větve
srazit, a to také udělal. Bohužel, do
hrušky udeřil zřejmě víc, než bylo
třeba, takže sice spadla, ale jako na
schvál se odkutálela z dosahu. Tehdy
ještě neklel, než ukazovalo se, že
chce-li hrušku dostat, bude muset
udělat něco, čemu se doposud vyhý
bal: přelézt plot. N echtělo se mu.
Rozhodl se pro tento krok z uražené
ješitnosti, kdyžsi vzpomněl na Poldův
výrok o poseroutkovi. N ebylo to
moudré rozhodnutí, jak se brzy uká
zalo, a zároveň to nebylo snadné. Ale
silné větve bezu mu pom ohly. Nahoře
se obrátil a soukal se pozadu dolů na
druhou stranu.
Proto neviděl blížící se nebezpečí,
a když uslyšel dupot pádících nohou,
bylo už pozdě. Strnul hrůzou a než
mu mozek stačil nařídit, že musí na
zpátek, a rychle, popadly ho zezadu
dvě ruce jako svěráky a bezohledně
ho strhly dolů.
“ Tak ty takhle, ty syčáku jeden,"
zařval jejich majitel a hrubě ho otočil
proti sobě, čímž Gustav dostal příleži
tost poznat, že je to jeden ze zahrad
níků. M nohokrát ho skrytě pozoroval,
jak do sadu vodí návštěvy a vytahuje
se. Hlavně s těmi hruškami.
“Jak se jmenuješ, holom ku?”
“ Nepovím."
Gustav věděl okamžitě, že měl
mlčet, protože hrubián jím zatřásl,
div mu neuletěla hlava a zařval, že je
to pěkně drzej spratek a dal mu jednu
za ucho, jen to mlasklo. Inkvizice po
kračovala:
"Tak mluv, honem, jak se jm e n u 
ješ?"
"Gusta."
“Jak dál? M luv!”
“ Nepovím,” řekl Gusta nesměle,
obávaje se následků. V tom se ne
zklamal. Dostal další pohlavek, ale
hrubián už dál nevyslýchal. Jenom
poručil: “ Seber prut a hrušku, a alou,"
postrčil ho dopředu, “te ď mě pěkně
dovedeš dom ů." A šli. Hrubián ho
ovšem držel za límec.
Byla to potupná pouť. I když vedla
do postranní ulice, přece jen je pár
lidí vidělo. Gustav neměl na krku žá d nou ceduli, zveřejňující jeho přečin,
jako ve středověku mívali odsouzení,
když je vlekli k pranýři, ale připadalo
mu, že všichni vědí oč jde. Hlavně
kluci, někteří z nich spolužáci ze čtvrté
obecné — a mezi nimi jeho ne už nejlepší kamarád Polda Karban — pře
rušili hraní špačka na nezastavené
parcele a poskakovali kolem nich.
A s neskrývanou radosti ho tupili
jako "no, to bude viks, G usto!" a po
dobné.

Když ho Gustav přivedl k jejich
domu, hrubián si přečetl na dveřích
tabulku, která mu zlatým písmem na
černém pozadí sdělovala, že tady byd
lí JUDr. A rtu r Nepovím, obhájce ve
věcech trestních.
Gustav cítil, že sevření na jeho krku
znatelně povolilo. Přes rameno vrh
nul na hrubiána význam ný pohled,
ale ten nic, jen sveřepě zazvonil.
Otevřít přišla Tonička, a hrubián jí
řekl, že chce m luvit s hlavou rodiny.
Ona, s nosem nahoru, řekla důležitě,
že pan d o kto r s m ilostivou paní jsou
v lázních, a že doma je jen starý pán.
“ Tak se de ke starým u,” prohlásil
hrubián a vstrčil Gustava do chodby,
jako by mu dům patřil, neurvalec je 
den! Tonička je zavedla do pokoje a
potom zaklepala na dveře dědečkova
kumbálku. Trvalo chvíli, než se otevře
ly na malou škvíru a dědeček opatrně
vystrčil hlavu. Tvářil se dost nerudně
a Gustav byl přesvědčen, že prarodič
holdoval prostějovské režné.
"Co je, co je?" vyzvídal dědeček
rozčileně a třaslavou rukou si na nose
urovnával skřipec. V druhé držel pa
rádní fajfku meršánku s metrovým
troubelem , který Gustavovi p řip o m í
nal sm rtonosné foukačky jih o a m e 
rických indiánů. "A kterej vy jste,”
zeptal se neočekávané návštěvy.
"Vo to tady nejde," opáčil hrubián
nespolečenský, "ale tadyten váš kluk
mi v botanyckej zahradě krad vzácný
ovoce. C hyt sem ho při tom, aby ne
byla m ejlka."
Dědečkovi se teprve te ď ozřejm ila
spojitost mezi obrovskou hruškou a
bambusem. O boji Gustav stále držel
v rukou jako doličné předměty. Když
se na něj dědeček tázavě zadíval,
zahájil vlastní obhajobu prohlášením,
že vzal jen jednu hrušku a za to že
dostal dvě facky.
“ Co," naježil se dědeček s meršánkou namířil jako kordem na hrubiá
novu hruď. "Vy jste m ýho vnuka
tlouk? Tak to, pane, to je vážná věc!"
“ Vážnější je kradení ovoce," odsekl
hrubián a pokračoval: "K luk byl na
mě eště drzej. Nechtěl mi říct, jak se
menuje. Aspoň sem si to myslel a — "
Gusta mu skočil do řeči: "Já jsem
vám to řek, dvakrát, ale — "
“ T eď už tom u rozum ím ," přerušil
ho hrubián, “jenže tam v zahradě mě
nenapadlo, že někdo může mít tako
vý blbý méno."
Dědeček zaječel, jako když ho
píchne: "Co vám je blbý méno, vy
chom oute jeden?" A prostějovská
režná mu vedla ruku, když hrubiána
přetáhl meršánkou přes hlavu. "A
ven," zavelel, "koukejte, aťste venku,
vy, vy, — ” Nenalézal dalších slov,
vhodných k zneuctěni někoho, kdo si
'ro u fa l pohanět rodinné jméno.
“ Helejte, vašnosto, nebejt toho.
že ste starej, tak vám tady jednu vra
zím. jako že se menuju — "
Nedořekl. neboťdédeček ho zarazil
dalším výpadem, a prostějovská rež

ná z něj prom luvila tak divoce, že je 
nom sípal: “ A jak se teda jm enujete,
vy rabijáku uhnojenej, co fackuje ma
lý děti?”
“ Korm outil, K orm outil se m enuje,"
vřískala Tonička, která vývoj události
doposud sledovala m lčky, ale s nelí
čeným zájmem, “ a von je duchař!” Na
malém městě nic nezůstane tajem 
stvím, a Tonička, s kroužkem jejích
kolegyní, je znala všechny.
“ H a-ha-ha-háá,” dědeček se za
chechtal s opovržením, které by ne
udělalo hanbu žádné o chotnické
scéně. “ Korm outil, no né,” chroptěl,
“to je ale blbý jméno! A duchař!” Plá
cal se při tom do stehen nebo se po
padal za břicho, v důsledku čehož mu
z nosu spadl cvikr, který v zápětí rozšlápl. To ho rozkatilo ještě víc, a rány
meršánkou na K orm outilovu hlavu
jen pršely. Chudák dědeček, byl z to 
ho celý zadýchaný, ale stačil při tom
křičet, že ho možná z toho všeho klep
ne pepka, ale ať, aspoň to tam nahoře
s duchama sfoukne, že K orm outilovi
na séanci nepřijde ani jeden.
K orm outil byl útokem překvapen,
chránil si hlavu rukama, ale te ď se
chtěl na dědečka vrhnout. Zakopl
však o Toničku, která na podlaze sbí
rala střepy skřipce. Jak padal, zcela
zbytečně se chytil stojanu s akvá
riem a převrhnul ho. Závojnatky —
otcova pýcha — spolu s jin o u havětí,
se mrskaly na koberci. Až na jednu,
co spadla T oničce za výstřih, kde se
zřejmě taky mrskala, poněvadž kviče
la jako pom inutá. Totiž Tonička.
Gustav využil nastalého zmatku a
nenápadně se vytratil z pokoje, a rov
nou na půdu. Z bedny vylovil medvíd
ka. a ten, dle očekávání, měl břicho
prázdné. Potom se z vikýře podíval na
ulici. Před domem okouněli kluci a
nepochybně diskutovali jeho neštěs
tí. Shodil na ně nakřáplý glóbus a
podařilo se mu zasáhnout Poldu Kar
banů. A to ho uspokojilo. Zanedlouho
se z domu vynořil K orm outil, osopiv
se na kluky, co že čumí, a celkem
schlíple kráčel nahoru ulicí. Občas
potřásl hlavou a divoce rozhazoval
rukama.
Když se Gustav vrátil do pokoje,
Tonička už měla všechno pod kontro
lou. Rybičky plavaly v láhvi od okurek
a dědeček seděl v křesle a jedl hruš
ku. Podíval se na vnuka docela vlídně
a zeptal se: “ Chceš si kousnout? Na,
je moc dobrá!" A šťáva mu tekla po
bradě. Na chvíli se odm lčel a potom
řekl, že K orm outilovi pohrozil, že syn,
to jest táta, to dá k soudu pro ty facky
a pro urážku rodinného jména, takže
hulvát zpokorněl a slíbil, že tedy s tím
pychem nebude nic dělat. Ze prý kvůlivá jedný hrušce se stejně nikdo
nepo-, no. nepotentočkuje.
Rodičům se nic neřekne, utěšoval
Gustava, Tonička se zadušovala, že
ani nemukne. "To rozbitý akvárium
beru na sebe.” dodal. To Gustava tak
dojalo, že na oplátku slíbil, že m am in

ce neprozradí, kde dědeček schovává
režnou.
Dědeček překvapené zamrkal, na
d ýchl se, jako by se chystal k delšímu
proslovu, ale rozm yslel si to. Gustav
však udělal něco, co ho sam otného
udivilo: zpod otom anu vytáhl odřené
pouzdro, a z něj tříčtvrte čn í housle, a
dědečkovi zahrál jedno smyčcové cvi
čení z prvního sešitu Maláta. To bylo
něco, k čemu ho otec musel d o n u c o 
vat hrozbou dom ácího vězení, a děda
úplatkem padesáti haléřů. Nyní však
mu řekl, že je to zadarm o, zadarm o
zadarm íčko.
Večer, když v posteli před usnutím
o všem přem ýšlel, fiasko už nebylo
tak bolestné. C hybam i se člověk učí.
A tak se rozhodl, že příště vybaví bam
bus pytlíkem m ísto hřebíku a hrušku
do něj nabere jako do podběráku. Ale
k tom u n ikdy nedošlo.
V
řece pod městem uteklo m noho
vody, dědeček už byl dávno po sm rti
a Tonička se provdala za K orm outila.
To sice m ohlo dědečka tam nahoře
překvapit, ale dá se předpokládat, že
kvůli ní a jejím u m anželovi séance
nekazil.
Začala válka, přišli Němci, a ti zm a
řili Gustavovi studium práv hned v
prvním semestru. A nejen to, přes je 
ho pasivní přihlížení ke studentským
dem onstracím na Václavském ná
městí, byl sebrán p o lic ií a nakonec se
dostal i do Pečkárny. Jako úvodem
k prvnímu výslechu, gestapák se divil
jeho jm énu:
“ N epofim ," vrtěl hlavou. “ Nepofim
— das ist kein tschechischer Name,
n icht w ahr?” o b rá til se na druhého
gestapáka, který asi m luvil česky,
protože představenému něco zašeptal
do ucha. Oba se pak dali do smíchu.
“ Na, so was — S agenicht,” bavil se
vyšetřovák, “ S agenicht!" Znovu krou
til hlavou a ob rá til se na Gustava:
"Weiss du, Nepofim , du Schweinehund, du hast einen w irk lic h blóden
Name.”
Kdyby to tak slyšel dědeček, po
myslel si Gustav, ale naštěstí ro d in 
né jm éno bylo jediné, nad čím Gesta
po projevilo nelibost. Dostal jenom
pár facek a potom ho propustili.
Není třeba se pouštět do Gustavo
vých osudů během protektorátu.
Stačí říci, že ho přežil ve zdraví, stejně
jako jeho rodiče. Po válce dostudoval
práva a dělal koncipienta v otcově
kanceláři, než ji zavřeli. Po únoru se
celkem naivně zapletl do činnosti
údajně nepřátelské lidovém u zřízení,
prasklo to, byl zatčen a odvezli ho na
Pankrác. R odiče byli v nejistotě, co se
s ním děje, až do doby, kdy dostali
vyrozum ění, že je jic h syn zemřel na
srdeční záchvat.
Z Pankráce se však vynesla zpráva,
že jeden vrchní bachař si z Gustava
udělal zdroj privátní zábavy. Často,
když se nudil, dal si ho předvést a
zeptal se, jak se jm enuje. Když Gustav
odpověděl podle pravdy, obvinil ho

z drzosti a dal ho zm látit. A jednou to
nějak přehnali.
Inu — s takovým blbým jménem...

□
Oprava
V posledním čísle (Západ, ročník 8,
číslo 4, srpen 1986) došlo k několika
tiskovým chybám v článku “ Expo 86"
od V. Táborského. Tak především:
na obou koncích širokého plátna
v kině čs. pavilónu nejsou balónky,
ale balkónky. Film z pavilonu Slibu
nepoužívá výňatků z film u Jesus
C hrist Superstar, ale z film u Jesus o f
Nazareth. A konečně divoká husa nevyseděla šest housat, ale tři, tedy
přesně to lik , kolik náš sazeč vyseděl
tiskových om ylů.

Služba čtenářům
Hledám sběratele poštovních známek
s námětem: flóra, fauna, sport, scouting a pod. Odpovědi: Jan Mareš, P.O.
Box 21, 181 00 Praha 81, Českoslo
vensko.
Hledám společnici do 53 let v Kanadě,
nejlépe v Ontariu. Foto vítáno. Zn.:
“Kuřák, nepiják.”
Rodina v Ontariu hledá rodinu ve
Francii nebo Švýcarsku se zájmem o
výměnu na 1 měsíc pro 16ti letou
dceru. Zn.: “Francouzština.”
Pohledná a hodná žena do nepohody,
43 let, žijící v Československu, hledá
spolehlivého a podnikavého muže se
smyslem pro humor. Odpovědi na
Vladimír Bosák, 424 East Kimball,
Mesa, AZ, USA 85204.
Dva 29/163 a 30/177 z jižního Němec
ka se zájmy o sport, přírodu, kulturu
a j., hledají dvě (i jednotlivě) sympa
tické a podnikavé partnerky z okolí.
Zn.: “Společného Mikuláše, vánoce,
Nový rok atd. . . .”
Pořád váhám
Před časem jste m i p o sla li ukázko
vé číslo Západu. Rád bych se stal
předplatitelem , avšak skutečnost, že
Západ uveřejňoval po dobu dvou let
inzerát ve prospěch em igranta s dvo
jím občanstvím, který navštěvuje
ČSSR na čs. pas, m i v tom brání.
Jaroslav Gottwald, Kanada

Poznámka redakce:
Jak známo, Západ neuveřejňuje
inzeráty propagující Tuzex, zájezdy
do ČSSR a k tzv. “úpravě vztahů” se
několikrát kriticky vyjádřil. Neprovádí
ale žádnou kádrovou selekci a tak
nemůže vědět, kdo má či nemá čs.
pas.

Dopisy
Emigrace přes Jugoslávii
1. Přes rakouskou ambasádu v Bě
lehradě — požádat o vízum do Ra
kouska.
2. O b rá tit se na Vysokého komisaře
pro u p rch líky (Spojené národy). A d 
resa:
High com m issioner fo r refugees
United Nations
Proletarskich Brigada 58
Beograd
Telefon: 4444244 (poblíž hotelu
Slavia).
P o litic k ý a zyl d o s tá v a jí pouze
u p rc h lic i s p o litic k ý m i důvody, šanci
m ají i e m igranti s blízkým i příb uzn ý
m i na Západě, zvláště p o ku d jim p ly 
n u ly z em igrace je jic h příbuzných
doma p o litic k é p roblém y (ztráta za
městnáni, výslechy StB, atp.). Ne
všem však odpovídají na dopisy.
U p rch lici z Československa měli
m ožnost (v r. 84 i 85) požádat (po p ři
jití) o odsun do Rakouska (uskutečni
se od několika týdnů do několika
měsíců) — nutno požádat hned po
přijeti.
Po u d ěleni p o litic k é h o azylu l/^sokým kom isařem je m ožnost zůstat
v Jugoslávii; ovšem žádné kapesné či
p odpora ja ko v Rakousku. E m igrant
též není p o d ochranou státu, jako je
tom u v Rakousku, ale jen pod ochra
nou Spojených národů. Jugoslávští
zam ěstnanci Vysokého kom isariátu
jso u přinejm enším ve velm i dobrých
vztazích s jugoslávskou tajnou policii,
taktéž vedoucí a zam ěstnaci táborů
pro uprchlíky. Lágrů je v Jugoslávii
n ěkolik: většinou um ístěny přím o
v Bělehradu (např. “ K ošutňák’’), nebo
v jeho blízkém okolí (Motel 1000 Růža),
či v lázeňském městečku ( “Baňa
K ob yla ča ” ); v sezóně se také um isťu
je do několika bělehradských hotelů.
Dobře míněné rady a připom ínky:
m áte-li děti, žádejte Vysoký kom isariát o p řesunutí do Rakouska, kde b u 
de o ně m nohem lépe postaráno (v Ju 
goslávii lze totiž také prožít zimu).
E m igrujte co nejdříve (konec dubnakvěten), kdy je naděje na získáni sta
tutu uprchlíka m nohem větší, jakož i
p ravděpodobnost rychlého odbaveni
do cílové země (zhruba tři měsíce,
n e jso u-li kom plikace). Kdo přijde
v srpnu, jso u jeho naděje na ob o ji
daleko m enši (přeplněné lágry, ‘‘p ře 
pracovaní" úřednici, naplněné kvóty
na ambasádách, také naděje na přezi
m ováni je daleko reálnější, neboť
naplněné lágry na zim u p řin á še jí Jugoslávcům kýžené valuty).
Většina jugoslávských zam ěstnan
ců komisariátu rozum í česky. Komisariát má také k d ispozici překladatele
do češtiny. Buďte přesvědčiví, neza
plétejte se do p o d ro b n o s ti a nebuďte
hlavně naivní. UNO není cestovní

aspoň jeho předsednictvu — vcelku
karu elář, ani s vámi nejedná jako
bez ja k ý c h k o li rozporů jasné, že za
s p ln o ho d n o tn ý m i občany. Je to
norm álních podm ínek by z něho
ukázková byrokracie!
vznikla p o litická strana, dokonce ne
Pokud uvádíte příbuzné na Západě,
připravte se na to, že budete sm ěro ní vyloučeno, že n ě ko lik p o litic k ý c h
váni do té země, kde vaši příbuzní stran. N ašel-li ohlas v široké veřej
bydli, i kdyby to nebylo v souladu s nosti či n ik o li může být věci názoru.
S kutečnosti zůstává, že by l v průběhu
vašim přáním.
pražského Jara největšia nejvýznam U žitečné adresy: právní poradu
n ě jš i n e k o m u n is tic k o u p o litic k o u
uprchlíkům poskytne: pan Koutný,
organizaci.
AFCR, G um pendoríer Strasse 5a/2,
Ze by vedeni KANu kapitulovalo
1060 Wien 6, telefon (z Jugoslávie)
p řed m ocenským aparátem KSČ — ať
0222-563475 (nebo 0222-563494).
už dřivé, nebo později — je č irý ne
Pan K outný vám také najde sponzory
v USA (dostanete-li se ovšem do Ra smysl. Takové tvrzeni, m á -li m it váhu
svědectví (tím spíše, že pochází od
kouska).
člověka, který členem KANu nebyl),
Zájem ci o A u strá lii se m ohou obrá
nutno opřít o podstatně silnější a rg u 
tit na sponzorskou organizaci:
menty, než je uražená je šitn o st b y ť i
Czechoslovak Settlem ent Group,
Ivana Svitáka.
p. Váňa, 1 K nutsford Street, Balwyn,
A p o ku d jde o "ča ch ry" se Zdeňkem
VIC 3103, Australia.
V
Kanadě: Československé sd ru  Mlynářem : Přípravný m ítink KANu se
konal v únoru 1968. Sviták ani Janýr
že ni v Kanadě, 740 Spadina Ave.,
na něm nebyli, M lynář o něm nejspíš
Toronto, Ont., Canada M5S 2J2.
neměl ani tušení. Pravdou je, že Ivan
Karla Hartlová, Kanada
Sviták napsal dokum ent, který on
sám nazývá "M anifest KANu". Napsal
ho m nohem později, KAN ho n ikd y za
Pokřivené svědectví
Je jistě dosti zlé, když naše dějiny,
svůj n e přijal a to zcela bez zásluhy
Zdeňka Mlynáře. Ivan Sviták zato
staré i nové, p ře kru cu jí komunisté,
v našich zemích m om entálně vlád zhusta na veřejných schůzích KANu
noucí. Ještě h o rši však je, dělám e-li
vystupoval — sám za sebe — a nepa
to svobodně a sami. Proto jsem se po
m atuji se na je d in ý případ, kdy nebyl
zralé úvaze rozhodl zareagovat něko p řipuštěn ke slovu.
lika slovy na článek Přemysla Janýra
KSČ ani M lynář nám n ikd y žádný
telefon neslíbili, bankovní konto jsme
v čisle 1/86 "Jak to bylo v roce 1968 se
sociální dem okracii".
m ěli i bez něho, m ístnosti jsme nem ěli
V
rubrice Svědectví začíná Janýr ani s jeho pom oci, o níž ostatně s ly 
svou výpověď o so ciá ln í dem okracii
ším poprvé od I. Svitáka přes P. Ja n ý
tím, že několika větami, s p o m o ci c i ra. A ve věci členství Rudolfa Battěka
tátu Ivana Svitáka, "likvid u je " Klub
v ČNR se m ýlí i Miloš Šuchma. N eby
angažovaných nestraníků
KAN.
lo jeho soukrom ou iniciativou, na
KAN b yl prý vnitřně rozporný, p ro to  opak, došlo k němu po důkladných
že mu "... nebylo jasné, zda má být po
diskusích a se souhlasem těch členů
litic k o u stranou nebo diskusním k lu  předsednictva KANu, kteří b y li v té
době přítom ni. Battěk a KSČ nečachbem, ... nenašel ohlas v širší veřejnos
roval tehdy a nečachruje ani dnes a
ti ... a kapituloval před m ocenským
aparátem KSČ ještě dřiv, než se s nim
právě Ivan Sviták by o čachrech s KSČ
dostal do skutečného p o litické h o
měl m it důvod hovořit p o někud opatr
k o n flik tu ..." Zdeněk M lynář p rý zaká
něji.
zal KANu, aby na přípravném m ítinku
O významu i chybách KANu je n u t
vystoupil Ivan Sviták a KAN ",k a p itu 
no otevřeně diskutovat v zájm u naší
loval a pozvaného Svitáka nepustil ke
m oderní historie, již je, a ť už se nám
slovu." (sic) Pak si Janýr pomáhá vy
to lib í č i nelibí, součásti. Doufám, že
půjčeným citátem Ivana Svitáka: "Byl
h is to rii KA Nu jednou někdo povolaný
jsem překvapen, jak snadno se vedeni
napíše. Příštímu h isto riko vi však so t
KANu p ro p ů jč ilo k čachru s členem
va pro sp ě ji pokřivená svědectví lidi,
politbyra KSČ za slib telefonu, ban
k te ři u toho nebyli.
kovního konta, m ístnosti pro KAN a
Egon T. Lánský, M nichov
vizi poslaneckého křesla v České ná
rodní radě." Není m i jasné, nač p o tře 
boval P. J. takový úvod ke svému svě
dectví o sociální dem okracii, nevím
Jste mi podezřelí
také, na jakých faktech své úsudky
Chtěl jsem vám už delší čas sdělit,
o KANu vybudoval. Vím však, že uve
že jste m i podezřeli. A sice proto, že
dené citáty se diam etrálně rozcházejí
ten časopis už vychází dost dlouho
s h istoricko u pravdou a to jistě nedo
a přesto má, dle m ého názoru, stále
dá na věrohodnosti Janýrově tvrze
dobrou úroveň. To je divné, podezře
ním o sociální dem okracii, jež jsou
lé. Ještě jsem tam n ikd y nezahlédl
obsahem zbytku jeho svědectví.
žádnou "bodrost", žádné poznám ky
A bychom vzali věci po pořádku:
o "p řib lb lých esenbácích" a jiné p ro 
Jako člen předsednictva KAN mohu
jevy neuvědomělého, ale jednoznač
zodpovědně prohlásit, že KAN byl
ně přetočeného rudoprávniho, č i d i
p o litickým klubem a bylo mu — tedy
kobrazího stylu, jem už m nozí naši k o 

legové-psavci tady p ro p a d li v dom ění, že na svobodě lze všechno.
Panu U lčovi vyřiďte, že č te n i jeho
cestopisných článků je m i vepřovým i
hody. Přečetl jsem zrovna jeho Sá
zence a m oc se m i to líbilo. K dyby to
nebyla chucpe, hned bych sed/ a na
psal malý článek radosti a díkůvzdá
ni, nejen, že píše, ja k píše, ale Te se
divá, jak se divá.
Samozřejmě taky pozdrav Škvoreckým. To Publishing je taky stále
nejlépe organizovaným nakladatel
stvím.
A nemyslete si prosím, že něco chci
a p ro to pišu, jak mezi nám i Č echy b ý
vá někdy zvykem. Jen vám říci, že ty
noviny rád čtu a že jsou p o řád stejně
dobré.
Ivan Kraus, Francie

D opis přátelům Miroslava Liďáka
M iroslav Liďák (HAĎÁK) byl je d 
ním z nejnadanějšich karikaturistů
šedesátých a sedm desátých let, d ě ji
ny české karikatury jso u bez něho
nem yslitelné. A přece je dnes ve své
vlasti zapomenut, vymazán te chn i
kou h isto rických falzifika ci "Velkého
bratra". Je to jeden z dalších zločinů
režim u “Biafry ducha", jak ho titu lo 
val H einrich Bóll. A je p ro to naši p o 
vinnosti tom uto procesu vymazáváni
z dějin české k u ltu ry vzdorovat všim,
co je v naši m oci a našich silách.
M irek Liďák m i napsal v dopise
z 27. dubna 1978:
"... poslední ho n o rá ř jsem dostal
letos v březnu, a teď jsem se dozvě
děl, že Film bude proplácet až v břez
nu. T e d y rok bez peněz, to je opravdu
lahůdka."
To bylo v době, kdy se živil kresle
ním titulků pro film. K reslit už dávno
nesměl. V dopise dál píše: "Jestli se
m i ještě do sm rti podaří ilustrovat tře
ba dětskou knížku, budu šťastnej.
Protože lid i zapom ínají: (Něco ano,
a něco nikd y)..."
Po jeho náhlé sm rti (vlastně h la 
dem: byly doby, kdy celé dny ž il jen
z polévek z kostek) jsem si umínil, že
seberu vzpomínky jeho přátel a těch,
kdo ho znali. Bohužel se m i krom ě s li
bů dosud nic nesešlo a p ro to se na
vás obracím, abyste m i vy všichni,
kdo jste ho znali, napsali vzpomínky,
které by zachránily aspoň něco z p ří
běhu jeho života pro budoucnost.
M irek byl e p istu lo fil (čímž chci říci,
že vášnivě rád psal a dostával dopisy):
m ůžete-li p oslat dobré kopie, byl
bych vám vděčen. Stejně tak za kopie
jeho koláži a kreseb, které bohatě ro 
zesílal. Především bych byl vděčný
těm, kdo budou tento dopis čist v Če
chách a najdou čas a odvahu poslat
m i svůj příspěvek. Moje adresa je:
H olsteiner Chaussee 337,
2000 HAMBURG 61, BDR.
Karel Trinkewitz, Německo

Myslete na bezpečnost
svých dětí!

Každý rok je v Kanadě při a uto m o bilových
nehodách zabito asi 70 m alých dětí a 4000 je
jic h zraněno.
Poslední ce lo ná ro dn í statistika ukázala,
že tém ěř 80% dětí m ladších 5 let není v a uto 
m obilech dostatečně chráněno.

i *

Kanadský dopravní úřad ustanovil přísná
bezpečnostní opatření, podle kterých se musí
výro b ci dětských bezpečnostních sedaček
pro je d n o tlivé věkové sku p in y řídit.
Své děti nejlépe ochráníte, připevníte-li
řádně bezpečnostní sedačku a ještě ji zajis
títe pásem.

Nezapomínejte používat pásy!
Canada

Transport Canada

Transports Canada

