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Za Ivanem Medkem
Dne 6. ledna 2010 zemřel v Praze Ivan Medek

Ivan Medek, hudební teoretik, kritik, disident, reportér 

Hlasu Ameriky i kancléř prezidenta Václava Havla. Svými 

postoji ovlivnil generace českých občanů. Jak na něj 

vzpomínají čtyři z těch, kteří ho znali osobně – Libuše 

Šilhánová, Jaroslav Vrbenský, Dana Němcová, Milena Černá?

KDYŽ S E ŘEKNE IVAN MEDEK...

Slyším krásný sametový hlas, který 
nám v krušných dobách přinášel 
pravdivé informace a naději ze svo-
bodného světa. Nebylo téměř večera, 
abychom v devět hodin neotočili ra-
diovým knofl íkem a nepustili k sobě 
Hlas Ameriky. 

Moje komunikace s Ivanem Med-
kem, externím spolupracovníkem té 
stanice, rozhodně nebyla jednostran-
ná. Zejména v době svého aktivního 
působení v Chartě 77 jsem s ním byla 
v oboustranném styku, samozřejmě 
jen telefonickém. Ivan představoval 
nejspolehlivější cestu, jak našim li-
dem i zahraničním posluchačům- pří-
znivcům prezentovat texty Charty 77 
a zprávy o československém disentu 
vůbec. Buď na přání přátel, anebo 
z vlastního rozhodnutí jsem se uchy-
lovala do bezpečných míst, abych mu 
po telefonu předala důležitou infor-
maci anebo přečetla nejnovější text. 
Z domácího aparátu to nebylo vhod-
né, byl odposlouchávaný. Nechtěla 
jsem riskovat zrušení stanice, což se 
v naší situaci dalo očekávat. 

S jednou bývalou kolegyní, učitelkou 
základní školy Heřmou Formandlovou, 
jejíž ideové zaměření a pevný charak-
ter mi byly známy, jsem se dohodla, 
že u ní najdu útočiště pro takovou 

komunikaci. Bydlela nedaleko nás, 
v malém bytě na žižkovské Ohradě, 
telefon byl po ruce hned při vstupu do 
kuchyně. Ačkoliv jsem jí řekla, o jaké 
rozhovory půjde, souhlasila. Pociťo-
vala silnou potřebu našemu disentu 
nějak pomáhat. Heřma trávila velkou 
část roku na chatě, takže často nepo-
bývala v pražském bytě. Docházela 
jsem k ní bez obav, celou akci jsem 
zvládla většinou v rámci nákupu.

Jednou jsem byla přáteli požádána, 
abych přečetla delší dokument Char-
ty Ivanu Medkovi do Vídně. Zašla jsem 
k Heřmě, papíry postavila na lednič-
ku, vytočila číslo, které jsem už zna-
la zpaměti... Ozval se mi známý sa-
metový hlas Prosím a já odpověděla: 
Máme tu takový delší text, můžu vám 
ho přečíst? – Moment... To si Ivan za-
pínal nahrávání. Pak jsem jasně 
a zřetelně četla. Asi po dvou strán-
kách se ozval jiný, hrubší hlas: Ale 
ale, paní Šilhánová, co nám to děláte? 
Polekala jsem se samozřejmě, připa-
dala si jako Alenka v říši divů, a pře-
stala číst. Stalo se něco, co jsem ne-
předvídala. Později mi jeden znalec 
vysvětlil, že všechny zahraniční te-
lefony jsou vlastně evidované, a jak-
mile je některý nápadně delší, mohou 
se ONI na něj napíchnout. Tak se 
stalo, že jsem musela Heřmino útočiš-

tě opustit a odříkávat texty – někdy 
i na pokračování – z poměrně anonym-
ního místa, z dobře polstrované ka-
binky pošty na Hlavním nádraží. Jako 
předtím. S Heřmou jsem se vyrovna-
la a vylíčila jí svůj příběh. Musela to 
vědět pro případ, že by byla zavolaná 
k výslechu. Bála jsem se o ni, protože 
byla po infarktu. Heřma se ale neza-
lekla a naštěstí se nic nedělo.

Tak a podobně jsme se učili komu-
nikovat s našimi exilovými přáteli, 
mimo jiné i s Karlem Kynclem, Jiřím 
Pelikánem, Pavlem Tigridem a jinými. 
A informace proudily tam i sem.

Ivan Medek, sám signatář Charty 
77, který si uměl představit naši si-
tuaci i do těch konkrétních detailů, 
zavolal někdy i k nám domů, aby se 
pozeptal na určitou okolnost nebo si 
něco upřesnil. Nemusel se předsta-
vovat, hned jsem poznala, kdo volá, 
a stručně jsem mu odpověděla. Pokud 
to bylo nutné, zavolala jsem mu potom 
sama z pošty. 

Komunikaci s ním bravurně zvlá-
dali i jiní přátelé, mezi nimi i dobrá 
duše disentu, moje přítelka Anna 
Marvanová. Když byl vydán manifest 
Několik vět a bylo třeba zveřejnit 
nejenom text, ale i jména občanů, 
kteří k němu připojili svůj podpis (byly 
jich tisíce!), Ivan – jakoby odněkud 
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z Horních Kotěhůlek – zavolal Aničce: 
Tak co, máme nějaké nové kamarády? 
Anna bez prodlení odpovídala: Jo, byl 
tady Jaroslav Voříšek, Marta Novotná... 
a přečetla třeba dvacet jmen, která 
jí na lístcích přinesli kamarádi. An-
nina skrovná domácnost na pražském 
dolním Žižkově byla takovým malým, 
ale velevýznamným hnízdečkem 

odporu a častých disidentských, ně-
kdy i zahraničních setkání. Jak se 
divili ti signatáři, kteří odpoledne 
Anně či někomu z jejích přátel ode-
vzdali lístečky se svými podpisy, 
a večer už jejich jména četl Ivan Me-
dek z Hlasu Ameriky!

V závěru let osmdesátých jsme si 
víc a víc troufali. Od roku 1987 jsme 

organizovali různá menší či větší 
setkání (první bylo u hrobu TGM 
v Lánech)... Nebylo snadné ta shro-
máždění domlouvat. I tomu skvěle 
napomáhal Ivan Medek. Sepsali jsme 
stručnou zprávu, že tehdy a tehdy, 
tam a tam se koná setkání, např. ke 
Dni lidských práv, zavolali tu zprávu 
i Ivanovi Medkovi, ten ji odvysílal 

Ivan Medek na konci 90. let ve svém pražském bytě Foto: Ondřej Němec

xxx-xxx medek03.indd   Sec2:47xxx-xxx medek03.indd   Sec2:47 3/29/10   5:58 PM3/29/10   5:58 PM



48 2010/01 paměť a dějiny  

 

v paměti

a – výsledek se dostavil. Na ta setká-
ní přicházelo pak víc a víc lidí. Ivan 
se tak stával vzdáleným, ale důleži-
tým organizátorem našich akcí. Es-
tébáci šíleli.

V roce 1987, kdy jsem jedno takové 
setkání připravovala, si mě bleskově 
pozvali k výslechu na Staroměstskou 
radnici. Hrozili mi, že se organizová-
ním manifestace dopouštím trestné-
ho činu pobuřování a že ji musím 
hned odvolat. Smála jsem se jim a pta-
la se, jak že to mám udělat. Jeden 
z nich pravil: Paní Šilhánová, tak, jak 
jste tu manifestaci oznámila, tak ji zase 
odvoláte. Znělo to skoro jako příkaz. 
Řekla jsem jim, že pokud mají na 
mysli hlášení z Hlasu Ameriky, tak 
to je nemožné. Že pan Medek to už 
třikrát oznámil a určitě by nebyl 
o c h o t e n  c o k o l i  o d v o l á v a t . 
V tom směru byli bezmocní. Akorát 
mě mohli zavřít.

V závěru roku 1989 naše aktivity 
houstly, manifestace stíhala mani-
festaci... A byly i statisícové! V té době 
už Ivan Medek, ale i  jiní přátelé 
z exilu, volali přímo k nám domů a my 
jsme je informovali, co a jak je, co se 
děje. Veliký počet našich občanů tak 
ze zahraničních stanic dostával dů-
ležité informace o aktivitách Charty 
77, VONSu, HOSu a jiných uskupení, 
o Václavu Havlovi a dalších osobnos-
tech, takže na oněch velikých shro-
mážděních jsme mohli ze sborového 
volání rozpoznat, že právě díky roz-
hlasovým informacím, hlavně neru-
šenému Hlasu Ameriky, byli a jsou 
naši spoluobčané „v obraze“.

Ivan Medek byl geniálním informá-
torem a provokatérem zrodu naší 
svobodné občanské společnosti 
v osmdesátých letech. Dnes, po jeho 
skonu, na něj s neskonalou vděčnos-
tí vzpomínáme.

Libuše Šilhánová
socioložka, v roce 1987 mluvčí Charty 77
(Text je součástí připravované autorči-
ny knihy Dovětky.)

IVANOVI NABLÍZKU

S Ivanem Medkem jsem se seznámil 
brzy po svém návratu z kriminálu 

v polovině šedesátých let. Vděčím za 
to několika našim společným známým 
a přátelům. Ivanovou předností byla 
rychlá a přesná orientace nejen v ob-
lasti politické, ale i v situacích a otáz-
kách lidí jemu blízkých. Snad to vy-
stihne několik „příhod“, v nichž jsem 
mu byl nablízku anebo o nichž mi sám 
vyprávěl.

První se odehrála několik dní po 
jeho podpisu Charty 77. Ivan tehdy 
prostřednictvím agentury Pragokon-
cert měl několik smluv na úvodní 
slovo k mimopražským koncertům 
umělců i větších hudebních těles. 
Jedna z nich se týkala děčínského 
vystoupení Pražského fi lharmonic-
kého pěveckého sboru řízeného 
vynikajícím dirigentem prof. Vesel-
kou. Žádnou z těchto smluv tehdy 
režim ještě nestačil zrušit, a tak bylo 
Ivanovou povinností vydat se do 
Děčína. Situace to nebyla jednodu-
chá, úvodní slovo chartisty mohlo 
mít pro fi lharmonický sbor nedobré 
důsledky. Cestou autem do Děčína 
jsme probírali různé eventuality. Za 
žádnou cenu Ivan nechtěl tak vý-
znamné těleso poškodit. Nakonec se 
na místě rozhodlo, že Ivan musí kon-
cert zahájit – tak zněla smlouva. 
Učiní to ale tak, že na pódium přijde 
z jedné strany on sám a po projevu 
odejde, takže se se sborem bezpro-
středně nesetká. Jen manželé Wal-
dmannovi, profesoři děčínského 
gymnázia a organizátoři místních 
symfonických a pěveckých koncertů, 
ho prosili, aby až svou řeč skončí, 
neodešel, jak měl ve zvyku, rázným 
krokem z pódia, když nechtěl sou-
středit pozornost publika na sebe. 
Když ale skončil, zahrnuli ho Děčín-
ští záplavou kytic a dlouho neutu-
chajícím potleskem dali najevo své 
poděkování za Ivanův podpis Charty. 
Když po dlouhé oslavě mohl Ivan 
konečně odejít, nastoupil z druhé 
strany fi lharmonický sbor. Fyzicky 
se tedy na scéně nepotkali, ale du-
chovně ano. Příznačné pro Ivana 
bylo, že v úvodním slově nemluvil 
ani v náznacích o Chartě, ale o vzác-
né hodnotě fi lharmonického sboru 
a jeho mnohaletém zrání.

S Chartou je spojen i jiný Ivanův 
zážitek, tentokrát drastický. Když 
Státní bezpečnost uvedla proti sig-
natářům tohoto dokumentu do cho-
du svůj rozsáhlý aparát, znamenalo 
to pro mnohé spoustu výslechů nej-
různějšího druhu. Jeden, k němuž byl 
Ivan obeslán, měl nezvyklý průběh. 
Začal po poledni, ale „vyslýchající“, 
kteří se u něho střídali, se ho v pod-
statě na nic neptali. Hodiny v tichu 
plynuly, až po 18. hodině oznámili 
Ivanovi, že výslech je skončen a že 
ho odvezou domů. Na svou námitku, 
že to není zapotřebí, že odejde tak, 
jak přišel, se odpovědi nedočkal. Es-
tébák ho pak podzemními chodbami 
odvedl na roh Konviktské ulice. Tam, 
když v blízkosti nebyl žádný civilista, 
mu jeden „vyšetřovatel“ vrátil občan-
ský průkaz, druhý ho překvapivě 
zezadu zasáhl ranou pěstí do týla, 
přes hlavu mu přehodili kus látky 
a vmáčkli ho do připraveného auta. 
Pro jistotu mu ještě stlačili hlavu ke 
kolenům a vyjeli. Ivan, který se v této 
části Prahy dobře orientoval, usuzo-
val, že směřují na Klárov a dál na 
Břevnov, Ruzyni, ale pak už to byl jen 
odhad. Asi po půl hodině jízdy, která 
probíhala z obou stran za naprostého 
mlčení, sjelo auto na horší silnici 
a pak na hrbolatou cestu. Když za-
stavili, vytáhli Ivana se zavázanou 
hlavou ven a postrkováním ho přinu-
tili klopýtat keři zarostlým terénem 
v lese. Pak mu jeden z estébáků ranou 
na hrudník vyrazil dech, takže Ivan 
upadl obličejem na okraj velké louže, 
a odešli. Ivan pro jistotu zůstal něja-
kou dobu ležet, a teprve když zanikl 
hluk motoru odjíždějícího auta, začal 
pomalu vstávat. Sundal si hadr z hla-
vy, jenže po setmění už nebylo jedno-
duché se v lese orientovat. Namátkou 
zvolil směr a stoupal do mírného 
svahu. Za nějaký čas spatřil v dálce 
bodové světlo. Byla to lampa v povr-
chovém kaolinovém dolu. Terén byl 
blátivý, ale za cenu ušpinění vystou-
pil nahoru a došel až k malé vlakové 
zastávce. Prvním ranním dělnickým 
vlakem se pak dostal do Prahy.

Ještě téhož dne podal trestní ozná-
mení na neznámého pachatele. To, 
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že se jeho případ stal známý, zname-
nalo pro něho jistou ochranu. Ale 
i tak bylo zřejmé, že toto „varování“ 
by mohlo mít pokračování. To po čase 
nabylo podoby výzvy Státní bezpeč-
nosti k vystěhování do zahraničí.

Neodcházelo se mu snadno. I když 
měl ve světě známé, přece jen to byla 
cesta do nejistoty. V emigraci musel 
překonávat nejednu obtíž. Tak třeba 
nebylo vždy snadné rozlišit poctivého 
člověka, který ho žádal o pomoc, od 
agenta StB pověřeného Ivanovým 
sledováním. Tím obdivuhodnější je, 
že se mu ve Vídni časem podařilo 
zařazovat pravidelnou relaci do čes-
kého vysílání zpráv stanice Hlas 
Ameriky. Pro mnoho lidí u nás to byl 
jediný pravdivý zdroj informací o si-
tuaci ve světě i doma. Náš obdiv 
a vděčnost si ovšem neméně zaslu-
huje i jeho manželka Helena, která 
s ním nesla veškerou tíhu dní ve svě-
tě i dlouhou a statečně snášenou 
nemoc v závěru Ivanova života.

Liturgické rozloučení s Ivanem 
Medkem vedl pražský světící biskup 
mons. Václav Malý. Zaplněná bazilika 
sv. Markéty v Břevnově a účast všech 
generací i představitelů našeho ve-
řejného života potvrdily význam 
Medkovy osobnosti v našich dějinách 
od konce II. světové války až po sou-
časnost. 

Jaroslav Vrbenský
redaktor nakladatelství Vyšehrad 
a bývalý politický vězeň

DAR NIKOLI POSLEDNÍ

Tuším, že ve vzpomínkách na Ivana 
Medka a v přemítání o poselství jeho 
života je veliké bohatství a tajemství, 
které mě naplňuje ostychem a úctou.

Od šedesátých let, v době, jaká byla, 
jsem přijímala každé setkání s ním 
jako dar. Témata byla různá, ale vždy 
se dotýkala celku života, ať už se 
jednalo o hudební, kulturní či spole-
čenské dění, o politické síly nebo 
bezmocné uprchlíky.

Jsou vzácní lidé, kteří po sobě za-
nechávají obdivuhodné dílo, jako za-
jisté členové Ivanovy rodiny. Kolikrát 
nevůle a ignorance za zlých časů 

vykolejila Ivana z jeho směřování! 
Nikdy však ho nevykořenila. Ta dobrá 
půda, ze které rostly jeho postoje, 
a hluboké kořeny mu umožnily vydat 
vždy novou úrodu smysluplných skut-
ků.

Ivan Medek se cele rozdal jako „slu-
žebník užitečný“. Sám jeho život je 
ucelené dílo a svědectví pro všechny 
časy. Jeho odchod na věčnost byl pro 
nás slavností a darem nikoli posled-
ním.                                                                                                        

Dana Němcová
psycholožka, v  roce 1989 mluvčí Char-
ty 77, spoluzakladatelka Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných 
(VONS)

POSLEDNÍ POSELSTVÍ IVANA MEDKA

Mé generaci patřil Mikuláš Medek 
a jeho výtvarní souputníci. Nikoliv 
bez pohnutí myslím vždy znovu na 
první návštěvu jedovnického kostela 
v 60. letech, na zjevení oltářního ob-
razu, zasahujícího lidskou duši stejně 
jako svého času oltář třeboňský či 
isenheimerský. 

Jeho bratr Ivan byl svět hudby. Ko-
munistický mrak kulturní chudoby 
zakryl hudbu renesančních a barok-
ních skladatelů, hudbu romantickou 
i moderní. Přesto tato hudba zněla 
těm, kdo v době totality hledali a na-
cházeli hojivé prameny umění. K je-
jich službám tu vždy stál ochotný 
průvodce, znalec, spřízněná duše. 
A také autorita!

Ten den, kdy zemřela Olga Havlo-
vá, bylo to v sobotu, se na Hradě ko-
nala porada okolo věcí, které bylo tře-
ba zařídit. Nějakých deset lidí, kteří 
byli Olze blízcí. Poradu řídil tehdejší 
kancléř Luboš Dobrovský. Seděli jsme 
ve Václavově kanceláři a dívali se 
před sebe. Ticho. 

Tak já bych začal, hlesl Václav, smu-
tečním oznámením. Dne 27. ledna 1996 
zemřela má žena… – Moje žena, skočil 
mu do řeči kancléř. To je správně čes-
ky. – Moje žena, opakoval Václav me-
chanicky, Olga Havlová… a bylo na 
něm vidět, jak toho slůvka, které se 
mu nepodařilo prosadit, lituje. Deba-
ta se pomalu rozjížděla. Bylo dohod-

nuto, kde se bude pohřeb konat, kdo 
vykoná obřady, kdo navrhne květi-
novou výzdobu. 

A jaká se bude hrát hudba? zeptal se 
Ivan Medek. Navrhovala bych dvě sklad-
by, ozvala jsem se. Nejprve Sometimes 
I feel like a motherless child s Barbarou 
Hendrix a potom Kyrie z Rossiniho La 
petite messe solennelle. První by měla 
ležet někde navrchu, protože to CD jsem 
dala Olze k Vánocům. Olga měla Barba-
ru Hendrix ráda. Osobně se setkaly 
v minulém roce, když Barbara dávala ve 
Španělském sále benefi ční koncert pro 
Výbor dobré vůle. Tu druhou jsem si 
připravila pro vlastní pohřeb, ale Olze ji 
věnuju. 

Ticho. S mrazením jsem si uvědo-
mila, jak opovážlivě jsem zasáhla do 
kompetence povolaného. Všichni se 
zadívali na Ivana Medka. Souhlasím, 
řekl tiše.

Přes všechna útěšná setkání a roz-
hovory, které jsem s ním poté měla, 
mi v paměti nejvíc uvízlo interview, 
které uveřejnily Lidové noviny v srpnu 
2008 k jeho třiaosmdesátým naroze-
ninám. Autorka je nazvala Chudí jsou 
na prvním místě. Tak, jak dokázal 
Ivan Medek vytmavit politikům jejich 
pošetilý obdiv k majitelům bank či 
hvězdám pop music, to předtím ani 
potom nedokázal nikdo. Jako bych 
slyšela jeho hlas: Vždycky se má člověk 
dívat dolů. Nemá smysl obdivovat jenom 
univerzitní profesory. Ať se jdou naši 
politici podívat, jak vypadají naše do-
movy důchodců, naše eldéenky, jak se 
zachází s těmito lidmi. Hloupost politi-
ků je v tom, že jim to nepřipadá atrak-
tivní. Otevírají prostor něčemu, s čím si 
pak nevědí rady. Protože chudoba bude 
doprovázet svět vždycky. Ale to zna-
mená, že je proti ní třeba pořád něco 
dělat. A to mi dneska chybí. Chybí mi 
nejen větší ohled na chudé lidi, ale také 
vědomí, že jsou to chudí lidé, kteří tvo-
ří náš národ, naši společnost.

Souhlasím, milý pane Ivane Medku! 
A děkuji za Vaši podporu.

Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové a  předsedkyně Evropské 
sítě proti chudobě v ČR
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