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Rozhodnutí o sloučení obou rádií se jevilo jako logické, neboť umožnilo soustředění informačních zdrojů na jednom místě a přispělo k větší efektivitě 

celé organizace. Obě rádia navíc spojoval charakter zpravodajství a důraz na lokální zprávy nevysílané ve státem kontrolovaných médiích v pří-

slušných zemích. Rádia zůstala i nadále samostatnými organizačními jednotkami, stejně tak jako jednotlivé redakce. Zaměstnanci Rádia Svoboda 

byli v 70. letech lidé spojení s demokratickým disentem v SSSR a v rostoucí míře také židovští emigranti, kterým bylo postupně povolováno vystěho-

vání ze SSSR. Přestože Rádio Svoboda vysílalo do jednoho státu, mezi jednotlivými národními redakcemi panovaly velké rozdíly. V roce 1984 se  

z RS vyčlenily redakce estonská, litevská a lotyšská a přešly pod RSE – nepřímo tak byl uznán fakt, že pobaltské země, obsazené Sovětským svazem 

v roce 1940, nepatří k SSSR, ale k dalším porobeným evropským národům.  

2 October 1976 – Merger of Radio Free Europe and Radio Liberty into one organisation, RFE/RL

The decision to merge the two radios seemed logical, since it enabled information sources to be in one place and contributed to the greater efficiency 

of the whole organisation. In addition, the two radio stations were linked by the character of the news and emphasis on local news not broadcast 

in the state-controlled media in their respective countries. The radio stations remained separate organisational units, as did the individual services. 

In the 1970s, the staff of Radio Liberty was linked to democratic dissent in the USSR and increasingly also Jewish emigrants, who were gradually 

being allowed to move out of the USSR. Although Radio Liberty broadcast to one country, there were major differences between individual national 

services. In 1984, the Estonian, Latvian and Lithuanian services split from RL and went over to RFE – therefore it was indirectly recognised that the 

Baltic countries included in the Soviet Union in 1940 did not belong to the USSR but among other subjugated European nations.  

„Milý Miško, píši Ti těchto pár řádků striktně privátně a důvěrně. Jak už je zde obvyklé, „věci visí ve vzduchu“, ale 

oficiálně se nic neděje. Každý však ví, že to bude zemětřesení, u Vás v New Yorku i tady. Nevím, kolik jich z našeho 

desku bude muset nakonec odejít, ale bude jich hodně, mezi jinými Dr. Heidler, Dr. Hlinka, Kovtun, můj syn Pavel atd. 

atd. U Vás to bude patrně ještě horší. Navíc freelance budget je tady i pro New York pro zbývající měsíce tak malý, 

že se s tím nedá vůbec nic plánovat. Dovídám se, že Mr. Walter má tento týden znovu letět do New Yorku. (...) Napiš 

mi, prosím Tě, na mou privátní adresu po odjezdu Ralphově z New Yorku, co s New Yorkem bude, co můžeme nebo 

nemůžeme očekávat ze spolupráce s freelancery. Teprve potom budeme moci dělat taky tady změny ve vysílací sche-

duli. Tak, jak to vidím, budeme patrně ze všech desků postiženi nejvíc. Jak mi při tom je, dovedeš si asi představit. 

Už měsíce to trvá a nervy jsou k prasknutí.“

Jaroslav Pecháček Michalu Múdremu, 26. 11. 1973

“Dear Miško, I am writing you a few lines, they are strictly private and confidential. As usual here, there is “some-

thing in the air” but officially nothing is happening. However, everyone knows that it will be an earthquake, over 

there in New York and here. I don’t know how many at our desk will have to leave in the end, but there will be a lot 

of them, including Dr. Heidler, Dr. Hlinka, Kovtun, my son Pavel, etc., etc. There it will probably be even worse. Plus 

the freelance budget here and for New York is so low for the remaining months that it isn’t possible to plan anything. 

I understand that Mr. Walter is supposed to fly to New York again this week. (...) Please write to me at my private ad-

dress after Ralph leaves New York, and tell me what is going to happen with New York, what we can or cannot ex-

pect from collaboration with freelancers. Only then will we be able make changes in the broadcasting schedule here 

as well. The way I see it, it seems that we will be the most affected of all the desks. You can probably imagine what 

I feel like. It has taken months already, and I’m a bag of nerves.”

Jaroslav Pecháček to Michal Múdry, 26 November 1973

Český redaktor, v RSE působil pod pseudonymem Pavel Borový. Vystudoval Právnickou 

fakultu UK. Během 2. světové války byl pro ilegální aktivity tři roky vězněn, po vál-

ce se stal funkcionářem Československé strany lidové a působil jako tajemník Msgre. 

Jana Šrámka. V březnu 1948 emigroval nejprve do Německa, posléze do USA. 

Podílel se na budování RSE v Mnichově a New Yorku. V RSE působil od roku 1951 

nejprve jako redaktor, následně jako šéfredaktor a v roce 1965 převzal po Juliu Fir-

tovi místo vedoucího mnichovské redakce československého vysílání a zastával je až 

do roku 1977.

Jaroslav Pecháček (1911 Dolní Dobrouč – 1997 Atlanta, U.S.A.)

Czech editor. He worked at RFE under the pseudonym Pavel Borový. He graduated 

from the Faculty of Law at Charles University. During World War II, he was imprisoned 

for three years for illegal activities and after the war he became a functionary of the 

Czechoslovak People’s party, as a secretary for Msgr. Jan Šrámek. In March 1948, 

he emigrated first to Germany, then to the U.S.A. He helped build RFE in Munich and 

New York. He worked in RFE from 1951, first as an editor, then as editor-in-chief, and 

in 1965 took over from Julius Firt as director of the Munich service for the Czechoslo-

vak service, a position he held until 1977.
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