1955

Julius Firt ředitelem československého vysílání RSE

Julius Firt, stejně jako Peroutka, zajišťoval kontinuitu s první republikou, předúnorovou politikou a politickou generací Rady svobodného Československa. Jeho zástupci byli Martin Kvetko a Jaroslav Pecháček (pozdější Firtův nástupce ve funkci ředitele). Náplň vysílání vytvářela programová část
redakce, tvořená služebně staršími redaktory, výzkumnými asistenty, vedoucími zpravodajství a sekretáři zpráv; zaměstnanci RSE používali ve vysílání pseudonymy, a to primárně nikoliv pro utajení identity, ale aby chránili své příbuzné doma.

1955 – Julius Firt becomes director of RFE Czechoslovak broadcasts
Julius Firt, like Peroutka, ensured continuity with the First Republic, pre-February 1948 politics and the politics of the generations of the Council of
Free Czechoslovakia. His deputies were Martin Kvetko and Jaroslav Pecháček (later Firt’s successor as director). The contents of the broadcasting
was created by the programming part of the service, made up of older editors, research assistants, heads of news sections and news secretaries; RFE
staff used pseudonyms in the broadcasts, not so much to conceal their identity, but mainly to protect their relatives at home.

„

Jára Kohout

Jára Kohout

Ferdinand Peroutka o Járu Kohoutovi:

Český divadelní a filmový herec, jenž se proslavil zejména díky svému komediálnímu

Hodiny jdou

The Ticking Clock

„Jeho zábavné pořady často fraškovitou formou trefně zesměšňo-

talentu. Působil v kabaretu Červené eso, v Rokoku i v Tylově divadle v Nuslích. V letech
1935–1938 byl ředitelem a majitelem Švandova divadla, v letech 1938–1945 pak

valy komunisty, zvláště ty vedoucí. Jeho jadrný humor a satirické
„Tik, tak, tik, tak, hodiny jdou

“Tick, tock, tick, tock, goes the clock

popěvky se snadno pamatují a přímí posluchači je sdělovali těm,

Ty zlé časy brzy přejdou

The bad times will soon pass

kdož nemohli zrovna naši stanici poslouchat. Jára Kohout byl

vlastnil a provozoval Divadlo u Nováků. Od roku 1922 se věnoval filmu a roku 1948
emigroval do USA, kde si zahrál v několika epizodních rolích. Spolupracoval také
s redakcí Rádia Svobodná Evropa a v USA vydal knihu vzpomínek „Hop sem, hop tam“

slyšen v Československu každý den. Přestože komunisté pořady
Tik, tak, tik, tak jen tikejte

Tick, tock, tick, just tick away

ruší, jeho silný hlas poměrně dobře pronikal tím umělým rámu-

Komunistům povídejte

Tell the Communists

sem. Noví uprchlíci potvrzují, že o jeho satirické pořady je mezi

Že to letos není vloni

This year is not like the last

lidmi velký zájem…“

že náš budík brzy zazvoní

Our alarm clock will soon ring

Slyš je, slyš je, slyš je, slyš je

Hear it, hear it, hear it, hear it

Za pět minut dvanáct již je

It is already the eleventh hour

Slyšte, slyšte, jak tikají

Hear, hear, how it ticks

O svobodě nám říkají

It tells us about freedom

Tik, tak, tik, tak, hodiny jdou

Tick, tock, tick, tock, goes the clock

Lepší časy brzy přijdou…“

Better times will soon come...”

(1991).
Jára Kohout (1904 Prague – 1994 Prague)
Czech theatre and film actor. He won recognition especially for his comic talent. He
worked in the cabarets of Červené Eso (Red Ace), Rokoko, and Tylovo Divadlo (Tyl Theatre) in Nusle. From 1935 to 1938 he was director and owner of Švandovo Divadlo

Ferdinand Peroutka on Jára Kohout:

(Svandovo Theatre) and from 1938 to 1945 Divadlo u Nováků (Novak Theatre). From

“His entertaining programmes, often farcical in style, aptly ridi-

1922, he acted in films. In 1948, he emigrated to the U.S.A., where he also appeared

culed the Communists, especially the leaders. His pithy humour

in several minor film roles. He also collaborated with the Radio Free Europe service.

and satirical tunes are easy to remember and listeners shared

He also published his memoirs, entitled Hop sem, hop tam (Hop here, hop there) in the

them with those who could not listen to our station. Jára Kohout

U.S.A. in 1991.

was heard in Czechoslovakia every day. Although the Commu-

„

nists disrupted the programmes, his strong voice penetrated that

artificial racket quite well. New fugitives confirmed that there
is great interest in his satirical programmes among the people.

Jára Kohout
(1904 Praha – 1994 Praha)

