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ÚVODNÍK

vážení čtenáři,
předem bychom chtěli poděkovat všem čtenářům a příznivcům za hezká
přání do roku 1997.
Na počtu předplatitelů Nizozemských listů Je vidět, že zájem o náš občasník
roste. Nám, členům redakce, to dodává chut a energii к pokračování v jeho
vydávání, i za to díky.
Mimo zpráv o činnosti Spolku, informací konzulárního oddělení českého
velvyslanectví a článků pro pobavení chceme zveřejňovat také úvahy a
články, které se zabývají pohledem Holanďanů na Čechy a Slováky a
naopak. Přáli bychom si, aby se v občasníku objevily také vaše reakce na
takové články, a to jak od krajanů v Holandsku, tak od čtenářů v Čechách a
na Slovensku.
v tomto čísle se relativně obšírně zabýváme tak zvanou "Romskou
problematikou". Důvodem к tomu je celá řada článků, které jsme v poslední
době četli v holandském i českém tisku, a které se zabývaly přístupem
Čechů, Slováků a Holanďanů к této problematice. Chtěli bychom začít
diskusi a přinutit čtenáře к zamyšlení, zda problémy Romů Jsou skutečně jen
jejich problémy, jestli to není problematika, která se týká celé společnosti a
zda by se neměla najít společná cesta, jak ji řešit. Samozřejmě ve spolupráci
s Romy a možná i ve spolupráci s jinými evropskými zeměmi.
Rozdílné názory jsou též na vstup bývalých komunistických zemí do
organizace nato a do Evropské unie. Setkáváme se i s různými pohledy a
pojetími vývoje české a slovenské ekonomiky a demokratického uspořádání.
Ale jsou tu i jiná témata, méně "politická", která nás všechny spojují: jak se
vypořádat s faktem, že většina z nás používá dva jazyky; jakým způsobem
vychovávat děti, narozené ve smíšeném manželství; jak si poradit s blížícím
se důchodovým věkem - vrátit se do Čech nebo na Slovensko, nebo ne? Jak
se vede těm, kteří se po listopadovém převratu vrátili, at už úplně nebo
částečně, nebo kteří teď v Čechách nebo na Slovensku pracují? vaše osobní
zkušenosti mohou být velmi cenné i pro ostatní, kteří sdílí podobný osud.
Rádi bychom, abyste vy, čtenáři, nejen reagovali na naše články, ale
dodávali nám i materiál a náměty к tomu, co vás zajímá, co se vám líbí a co
ne. Jen s takovou vaší pomocí může občasník nabýt na vážnosti a to je
právě to, co si do roku 1997 všichni z redakce přejeme.
Redakce
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Informace pro krajany
Odbor krajanských a nevládních styků Ministerstva zahraničních věcí České republiky,
Nad Závěrkou 16,169 00 Praha 6 - Břevnov, Tel.: (42 2)2051 3179, Fax: (42 2)20513117

Praha, 16. prosince 1996
Vážení krajané,
jak mnozí víte, udržováním styků s krajany a přáteli České
republiky v zahraničí bylo bezprostředně po vzniku samostatné
České republiky v roce 1993 pověřeno Ministerstvo zahraničních
věcí, v jehož rámci byl к tomuto účelu zřízen samostatný odbor
krajanských a nevládních styků. Stalo se tak po několikaleté
přestávce, kdy se problematikou Čechů v zahraničí nezabýval žádný
státní úřad. Navázat nebylo možné ani na činnost státních
institucí před listopadem 1989, neboť jejich činnost byla
v tehdejší
době
silně poznamenána
ideologickými
hledisky
komunistického režimu.

Po počátečním hledání cest se postupně podařilo nejen
zlepšit vzájemnou informovanost (mimo jiné i prostřednictvím
Informací pro krajany), ale také vyvinout ucelený systém podpory
aktivit krajanských spolků, škol, redakcí a dalších zařízení
v zahraničí. O jednotlivých možnostech a způsobech této podpory,
na kterou dnešní Česká republika vynakládá nezanedbatelné
finanční prostředky (v roce 1996 celkem 14,3 mil. Kč), jsme Vás
v našich brožurách i při osobních setkáních průběžně informovali,
většina spolků o nich už ví a začíná je ve stále širší míře
využívat. Přesto považujeme za užitečné zařadit do tohoto čísla
Informací pro krajany úplný přehled existuj ících možností, který
usnadní Vaši orientaci.

S přáním všeho dobrého pro celý rok 1997

Jaroslav Plíšek
ředitel odboru krajanských a nevládních styků
Ministerstva zahraničních věcí

A

Informace pro krajany П/96
Obsah:
1.

Podpora organizací krajanů a přátel ČR

1.1.
1.2.
1.3.

2.

Podpora krajanů v oblasti školství
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Restituce - majetkové vypořádání mezi oprávněnými osobami

Aktuální informace z ČR
4.1.
4.2.

4.3.

5.

Stipendijní místa na vysokých školách
Krátkodobé jazykové kurzy v ČR
Vysílání učitelů z ČR ke krajanským komunitám

Právní okénko

3.1.

4.

Finanční příspěvky na projekty spolků
Knihy, video, MC, CD, učební pomůcky, tisk
Mimořádné projekty podpory krajanů

Výsledek senátních voleb a seznam zvolených senátorů
Státní vyznamenání propůjčená a udělená z rozhodnutí prezidenta
republiky dne 28. října 1996
Podvýbor Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

INDEX nejdůležitějších informací publikovaných v Informacích pro
krajany za léta 1994-1996

Textyjednotlivých informacíje možné vyžádat od vedení Spolku demokratických Čechů
a Slováků (L. van Dijk - Lisová, tel. :072-5128141) nebo na Velvyslanectví ČR v Haagu
(L Šedo, P. Řezáč, tel.: 070-3469712).
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Informace konzulárního oddělení
Dnem 1. 1. 1996 nabyl účinnosti zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém
pojištění, který vychází z mezinárodně uznávaných principů a nepodmiňuje jako
předchozí úprava nárok na důchod trvalým pobytem v České republice. Od téhož data
vzniká nárok na důchod a jeho výplatu také fyzickým osobám, trvale žijícím
v zahraničí, bez ohledu na jejich státní občanství, pokud splňují podmínky nároku na
některou z dávek důchodového pojištění stanovenou tímto zákonem.
Z důchodového pojištění se poskytují důchody starobní, plné invalidní, částečné
invalidní, vdovské a vdovecké a důchody sirotčí. Základním principem pro jejich
přiznání je ve vztahu к cizině jejich obligatomost, t.j. při splnění stanovených
podmínek vzniká na dávku důchodového pojištění právní nárok.
Nárok na dávky důchodového pojištění se řídí především délkou účasti na
pojištění, u starobního důchodu ještě dosažením důchodového věku, u invalidního
důchodu pak dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který zapříčinil vznik
invalidity a u pozůstalostních důchodů úmrtím manžela nebo rodiče.
Potřebná doba zaměstnání - pojištění pro starobní důchod činí 25 roků, při
dosažení věku 65 let činí pouze 15 roků.
Potřebná doba pojištění pro invalidní důchod činí 5 roků u pojištěné osoby ve
věku nad 28 let (u mladších osob méně).
Podmínkou pro nárok na pozůstalostní důchody je, že zemřelý pojištěnec
splňoval podmínku nároku na starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod,
nebo některý z těchto důchodů pobíral.
Žádosti se podávají individuálně u České správy sociálního zabezpečení,
Křížová 25, 225 08 Praha 5. Tiskopis žádosti je к dispozici na konzulárním
oddělení Velvyslanectví ČR v Haagu, které rovněž zdarma provede legalizaci

všech dokladů potvrzujících vznik nároku na důchod.

Devizový zákon (č. 219/1995 Sb.) nadále rozlišuje dvě skupiny účastníků
devizově právních vztahů - tuzemci a cizozemci. Kritérium pro určení devizové
příslušnosti je nadále sídlo a trvalé bydliště. Právnická osoba se sídlem a fyzická
osoba s trvalým bydlištěm na území ČR je tuzemec. Ostatní jsou cizozemci.
U fyzických osob není tedy rozhodující státní občanství, ale pouze trvalý pobyt.
Pro cizozemce platí, že mohou nakupovat českou měnu za cizí měnu volně.
Zákon předpokládá, že tak budou cizozemci činit prostřednictvím devizových míst.
Pokud jde o tuzemské nemovitosti, režim z předchozího devizového zákona
zůstal v podstatě zachován. Pouze v případech taxativně stanovených zákonem může
cizozemec nabývat vlastnické právo к nemovitostem. Podstatná výjimka je
u občanů ČR, kteří mohou nabývat tuzemské nemovitosti volně.
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Text česko-německé deklarace
:-------------------------------------Úvod
Vlády České republiky a Spolkové re
publiky Německo,'majíce na paměti
Smlouvu mezi Českou a Sloven
skou federatívni republikou a Spol
kovou republikou Německo o dob
rém sousedství a přátelské spolu
práci ze dne 27. února 1992, kterou
si Češi a Němci podali ruku,
oceňujíce dlouhé dějiny plodného
a pokojného soužití Čechů a Němců,
během kterého bylo vytvořeno bohaté
kulturní dědictví působící až dodnes,
přesvědčeny, že spáchané křivdy
nelze odčinit, ale nanejvýš zmírnit,
a že při tom nesmí docházet к novým
křivdám,
vědomy si, že Spolková republika
Německo plně podporuje přijetí Čes
ké republiky do Evropské unie a do
Severoatlantické aliance v přesvědče
ní, že to je ve společném zájmu,
přihlašujíce se к důvěře a otevře
nosti ve vzájemných vztazích jako
předpokladu pro trvalé a do budouc
nosti zaměřené usmíření,
společně prohlašují:

Bod 1
Obě strany jsou si vědomy svého zá
vazku a odpovědnosti dále rozvíjet
česko-německé vztahy v duchu dob
rého sousedství a partnerství, a přispí
vat tím к utváření sjednocující se Ev
ropy.
Česká republika a Spolková re
publika Německo dnes sdílejí spo
lečné demokratické hodnoty, re
spektují lidská práva, základní svo
body a normy mezinárodního práva

a jsou oddány zásadám právního
státu a politice míru. Na tomto zá
kladě jsou odhodlány přátelsky
a úzce spolupracovat ve všech ob
lastech důležitých pro vzájemné
vztahy.
Obě strany jsou si zároveň vědomy,
že společná cesta do budoucnosti vy
žaduje jasné slovo o minulosti, při
čemž příčina a následek ve sledu udá
lostí nesmělí hvt onomíienv.

Bod 2
Německá strana přiznává odpověd
nost Německa za jeho roli v historic
kém vývoji, který vedl к mnichovské
dohodě z roku 1938, к útěku a vyhá
nění lidí z československého pohrani
čí, jakož i к rozbití a obsazení Česko
slovenské republiky.
Lituje utrpení a křivd, které byly
způsobeny českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny Němců. Ně
mecká strana vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí
a těm, kteří této vládě násilí kladli od
por.

Německá strana si je rovněž vědo
ma, že nacionálněsocialistická politi
ka násilí vůči českému lidu přispěla
к vytvoření půdy pro poválečný útěk,
vyhánění a nucené vysídlení.

Bod 3
Česká strana lituje, že poválečným
vyháněním, jakož i nuceným vysídle
ním sudetských Němců z tehdejšího
Československa, vyvlastňováním
a odnímáním občanství bylo způsobe
no mnoho utrpení a křivd nevinným

lidem, a to i s ohledem na kolektivní
charakter přisuzování viny.
Zejména lituje excesů, které byly
v rozporu s elementárními humanitár
ními zásadami i s tehdy platnými
právními normami, a nadto lituje,
že bylo na základě zákona č. 115
z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné
a že následkem toho nebyly tyto činy
potrestány.

Bod 4
Obě strany se shodují у tom, že spá
chané křivdy náležejí minulosti, a že
tudíž zaměří své vztahy do budouc
nosti. Právě proto, že si zůstávají vě
domy tragických kapitol svých dějin,
jsou rozhodnuty nadále dávat při
utváření svých vztahů přednost doro
zumění a vzájemné shodě, přičemž
každá strana zůstává vázána svým
právním řádem a respektuje, Že dru
há strana má jiný právní názor. Obě
strany proto prohlašují, že nebudou
zatěžovat své vztahy politickými
a právními otázkami pocházejícími
z minulosti.

Bod 5
Obě strany potvrzují své závazky
z článků 20 a 21 Smlouvy mezi Čes
kou a Slovenskou federatívni republi
kou a Spolkovou republikou Němec
ko o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci ze dne 27. února 1992,
v nichž jsou zakotvena práva přísluš
níků německé menšiny v České re
publice a osob českého původů ve
Spolkové republice Německo. Obě
strany jsou si vědomy, že tato menši
na a tyto osoby hrají důležitou roli ve
vzájemných vztazích, a konstatují, že
jejich podpora je i nadále v oboustran
ném záimu.

Bod 6
Obě strany jsou přesvědčeny, že vstup
České republiky do Evropské unie
a volný pohyb v tomto prostoru dále
usnadní soužití Čechů a Němců,
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V této souvislosti vyjadřují zadosti
učinění, že na základě Evropské do
hody o přidružení mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými stá
ty a Českou republikou bylo dosaženo
značného pokroku v oblasti hospodář
ské spolupráce, včetně možnosti pod
nikatelské činnosti podle čl. 45 této
dohody.
Obě strany jsou připraveny v rámci
svých platných právních předpisů brát
při posuzování žádostí o pobyt a pří
stup na trh práce zvláštní zřetel na hu
manitární a jiné důvody, zejména na
příbuzenské vztahy a rodinné a další
vazby.

Bod 7
Obě strany zřídí Česko-německý fond
budoucnosti. Německá strana prohla
šuje, že je připravena vložit do fondu
140 milionů DEM. Česká strana pro
hlašuje, že je připravena vložit do fon
du 20, resp. 25 milionů DEM. Obě
strany uzavřou zvláštní dohodu o spo
lečné správě fondu.
Tento společný fond bude sloužit
к financování projektů společného
zájmu (setkávání mládeže, péče
o staré lidi, výstavba a provoz léčeb
ných ústavů, péče o stavební památ
ky a hroby a jejich obnovu, podpora
menšin, partnerské projekty, česko-německé diskusní fórum, společné
vědecké a ekologické projekty, ja
zyková výuka, přeshraniční spolu
práce).'
Německá strana se hlásí ke svému
závazku a odpovědnosti vůči všem,
kteří se stali oběťmi nacionálněsocialistického násilí. Proto mají být pro
jekty, u kterých je to vhodné, ku pro
spěchu především obětem nacionálněsocialistického násilí.

Bod 8
Obě strany se shodují v tom, že histo
rický vývoj vztahů mezi Čechy
a Němci zejména v první polovině 20.
století vyžaduje společné zkoumání,
a proto se zasazují za pokračování do
savadní úspěšné práce česko-němec
ké komise historiků.
Obě strany zároveň považují udržo
vání a péči o kultvní dědictví, které
spojuje Čechy a Němce, za důležitý
příspěvek к budování mostů do bu
doucnosti.
Obě strany dohodnou zřízení česko-německého diskusního fóra, kte
ré bude podporováno zejména
z prostředků Česko-německého
fondu budoucnosti a na němž se bu
de pod záštitou obou vlád a za účas
ti všech kruhů, majících zájem na
úzkém a dobrém česko-německém
partnerství, pěstovat česko-němec
ký dialog.

TO NEJ... Z ROKU

1996

LADISLAV MALÍNSKÝ
Na konci každého roku je čas na celoroční bilanci. Největší slovo v hodnocení
událostí si přivlastnili žurnalisté a téměř ve všech novinách či časopisech se
dovídáme, co bylo podle nich v nejrůznějších oborech to nej... nej...nej... Tradiční už
je volba automobilu roku a sportovců roku, ale i ostatní si přijdou na své. Hodnocení
bývá většinou národní, ale některé mezinárodní časopisy si troufají na hodnocení
světové. Jako třeba TIME MAGAZINE ve svém závěrečném čísle roku 1996. Vzhle
dem к všeobecně (a oprávněně) uznávané serióznosti tohoto časopisu několik slov o
jejich bilanci.
TIME si hodnocení rozdělil na více skupin, jako kupř. film, věda, dyzajn, hud
ba, sport, knihy, ale též skandály. Pro každou skupinu bylo vybráno deset nej..., čehož
krátké zdůvodnění je téměř vždy doplněno informačním obrázkem. U některých
oborů je v přívěsu jako protiklad uvedeno i hodnocení hejhorší, které rovněž není bez
zajímavosti. Podle svého zvyku z mezinárodních trhů s uměním pátrám s malou
nadějí i zde, zda je tu něco z Česka nebo z Holandska. Překvapivý trojnásobný úspěch
je důvodem této noticky a při té příležitosti i několika pouze heslovitých poznámek o
ostatních volbách časopisu TIME.
V kapitole o úspěších ve vědních oborech je na prvním místě průzkum planety
Mars, který v minulém roce byl obohacen o objev mikrofosilií v meteoritu, což
dokazuje přece jen jakýsi mimozemský pra-život na Marsu, ne-li vůbec začátek
veškerého života. V tom případě bychom všichni mohli být potomky Marťanů. Dobrý
den! Po neúspěchu ruského výzkumu minulého roku by měla Mars navštívit
americká výzkumná raketa letos. Smutný je přívěšek к deseti slibným objevům
citující zjev nejhorší, který se týká opět nemoci AIDS. Jestliže šíření HIV virem zasa
žených se v západním světě loňského roku poněkud zpomalilo, došlo v téže době к
znepokojivému růstu ve Třetím světě a zejména ve východní Evropě, bývalém
Sovětském svazu, jihozápadní Azii a Číně. Za minulý rok bylo infikováno virem HIV
více než 3 miliony lidí, což zvýšilo celkový světový počet infikovaných na 23 milionů.
Kapitolu sportu svorně a zaslouženě vedou dva atleti (muž a žena), jimž se
podařil husarský kousek získat dvě zlaté olympijské (Atlanta) medaile pro každého za
vítězství v běhu na stejné vzdálenosti, totiž 200 a 400 metrů. Snad ani nemusím
připomínat jména Marie-José Pérec a Michael Johnson. A smutný přívěšek, kde se
usadil fotbalista Paul Gascoigne (tč. Glasgow Rangers) za mimořádně hrubé, zákeřné
a násilnické vystupování jak na hříštích proti svým soupeřům, tak doma proti vlastní
manželce. Domnívám se, že toto potupné místo získal především jako odstrašující a
velmi špatný příklad podporující vandalizmus a chuligánství ve sportu.
Stať o knihách vede v beletrii známý a dosud islámem pronásledovaný Salman
Rushdie svou novou knihou a páté místo překvapivě obsadilo nové zpracování více
než 2500 let starého Homérova eposu Odyssea. V knihách skutečnosti zaujme čtvrté
místo druhého dílu velmi podrobného životopisu Pabla Picassa (úsek 1907-17), jehož
autorem je John Richardson. Bude jistě zajímavé srovnat tento vynikající životopis s
filmovou verzí Picassova života, která na přelomu roků měla premiéru v holandských
kinech. A opět onen odsouzeníhodný přívěšek. Tentokrát se týká knih, které vyšly po
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skončení monsterprocesu s americkým hercem O.J.Simpsonem. Proces skončil jak
známo jeho osvobozením z podezření vraždy manželky, což rozpoltilo veřejné mínění
celého světa. Autory těchto knih byli jak advokáti obhajoby, tak i obžaloby a heslem
obou stran bylo ospravedlnit svou vlastní činnost a omluvit sebe sama. A korunu
nechutné literatuře dodaly senzacechtivé bestsellery žurnalistů a jim podobných,
včetně bývalého prokurátora kraje Los Angeles.
Mou pozornost ale upoutala kapitola o tak zvaném dyzajnu, pod jehož hlavičku
se schová ledacos a jehož obsah nelze tak snadno definovat. Zaujala mne proto, že ji
uvádí téměř půlstránková barevná fotografie z Prahy, a to z místa mi dobře známého,
neb v jeho těsné blízkosti jsem prožil své dětství, mládí i střední věk a do téže
blízkosti se ve stáří vracívám. Je to nároží Jiráskova náměstí a Rašínova nábřeží,
nároží jemuž se říkalo u Minimaxu, neb na rohovém domě byla velká reklama těchto
hasicích přístrojů. Za poslední války byl tento rohák těžce zasažen při leteckém náletu
a později stržen. Jméno u Minimaxu však tomuto místu zůstalo nadále i v době, kdy
zelo prázdnotou za dřevěnou ohradou. A prázdnotou zelo plných padesát let, přes
vysokou atraktivitu polohy, prostě padesát let se nevědělo co tam postavit, ten chtěl
to a jiný ono a na obojí nebyly peníze. Až v nové České republice přišli Holanďané
v podobě své velkopojišťovny Nationale Nederlanden a získali prostor i povolení ke
stavbě něčeho, o čemž se dlouho přesně nevědělo co to bude, jak to bude vypadat a
čemu to bude sloužit. Alespoň veřejnost to nevěděla tak přesně, pouze se tušilo, že to
bude něco hypermoderního, a to už stačilo, aby se šířily názory zásadně proti a
zásadně pro, jak tomu bývá vždy u nových objektů než se vyklubou z lešení, a někdy i
potom.
Koncem roku 1996 se budova s konečnou platností očistila od posledních zbyt
ků lešení a ejhle, hned se umístila na prvním místě světového dyzajnu. Pražané si pro
ni našli nové jméno Ginger and Fred, odvozené od nesmrtelné taneční dvojice
Ginger Rodgers a Fred Astair, čímž charakterizovali dvě dominantní věže budovy,
jakoby spolu tančící. I já jsem byl příjemně překvapen a nebyl bych rodilý staropražák
kdybych si na budově nenašel své vši s plným vědomím, že to jsou vši moje, že je
nikomu nenabízím a ignoruji vši jiných. Jinak dílo, jehož autory jsou architekti Frank
Gehry a Vladimír Milunič, na ono místo padne jako ušité na míru a komu snad tam
vadí nechť si vzpomene jak někomu vadila v letech třicátých budova Mánesa
architekta Novotného, jak si na ni pražáci zvykli a jak se o ni báli loňského roku, když
hrozila sesutím. Je téměř symbolické, že tyto dvě revoluční stavby svých dob na sebe
hledí z blízkosti několika desítek metrů.
Třetí místo v této skupině si získal holandský architekt Rem Koolhaas spolu s
kanadským kolegou jménem Bruce Man za knihu fotografií a skic jejich architektury,
nesoucí atraktivní název S,M,L,XL, ve kterém nehledejte letopočet ale škálu
konfekčních velikostí. A konečně třetí objev mého pátrání platí osmému místu v této
skupině, které zaujal holandský návrhář Jos van der Meulen se svými originálními
pytlíky různých velikostí, a protože jsou zhotoveny z pestrých zbylých plakátů, též
různých barev. Materiál je zvláštním způsobem stlačen a pak prošit (což vzdáleně
připomíná český artprotis) a pak tvarován v užitkové a prý velmi odolné sběrné koše
či vaky. O vkusnosti a originalitě není pochyby, jak dosvědčuje připojený obrázek.
Pochopitelně i doma probíhaly různé ankety, z nichž nejzajímavější byla tradič
ní anketa o nejlepší knihu Lidových Novin, novin, které si dosud udržují svůj stan
dard alespoň na poli intelektuálně-kulturním. Ze sedmi set dotázaných osob z kultur-
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ního , vědeckého a veřejného života odpovědělo 242, na dnešní dobu počet slušný,
proti předválečným anketám LN počet téměř poloviční. Zato stoupl počet
jmenovaných titulů knih na 265, počet autorů na 257. Nejčastěji byla zmíněna
objemná kniha (přes 700 stran) Naděždy Mandelštamové o éře rudého teroru v
Rusku Dvě knihy vzpomínek (nakl. Atlantis) před sbírkou Zbyňka Hejdy Básně a třetí
místo obsadil Emil Juliš knihou Nevyhnutelnosti (obě poslední z nakladatelství
TORST).
Nebylo bez zajímavosti se podívat z jakých řad se rekrutuje oněch 242 respon
dentů, což by mohlo, byť nepřesně, naznačit složení české obce intelektuálů. Většinu
42% tvoří literáti (100), výtvarní umělci (20) spolu s teoretiky umění (42) tvoří při
bližně čtvrtinu (25%) a divadlo, film a hudba (46) 19%. Zbytek (36) připadá na osoby
veřejného života a jim podobné, asi 15%.
I když jsme se již pevně usadili v roce 1997 snad tyto přehledy za rok minulý
nejsou zcela bez zajímavosti, přesto se omlouvám, že původně zamýšlená krátká
noticka se poněkud rozrostla.

Nový holandský časopis o Česku
Koncern roku 96 se objevil na scéně nový časopis, čtvrtletník, se slibným názvem
TSJECHIE! a s velmi lákavou barevnou obálkou s dokonalým tiskem barevné noční Prahy.
Cena f 6,95 s Introdukční slevou dvou guldenů, tedy f 4,95. Stejně působivá je I poslední
stránka obálky s celostránkovým barevným Inzerátem KLM z úspěšné labutí serle. Při
zběžném prolistování nás upoutá 44 stran velmi kvalitního papíru, potištěných většinou
barevnými reprodukcemi v dobré grafické úpravě. V colofonu se dovíme, že vydavatelem
Je Harald Kolkman v rámci d'Orizon Media, že v redakci spolupracuje 8 redaktorů, fotografie
dodává přibližně deset dodavatelů, samostatných I v rámci různých Institucí, mezi nimi I
česká ambasáda. Uvážíme-li, že časopis má své profesionální pověřence pro Inzerci a
distribuci, pak už nic nebrání, abychom se bez obav ponořili do nitra časopisu.
Ze 44 stran padne na reklamu deset stran Inzerátů čtvrtstránkových a větších, tedy téměř
čtvrtina. Na náborové články, většinou pro zvýšení turistického ruchu na českém území,
padne dalších patnáct stran a na Informace o časopisu samém strany tři až čtyři. V colofonu
se uvádí, že účelem časopisu je sledovat vývoj v oblasti kultury, turizmu, dění a obchodu ve
vztahu к Holandsku. Nás pochopitelně zajímá co časopis přináší v oblasti kultury a při
shovívavosti nejvyšší sem můžeme zařadit Jednostránkový článek o opeře (Smetana je zde
opakovaně jmenován Smetena), článek o Národním muzeu dá po odečtení fotografií sotva
stránku a článek o Kafkovi za stejných podmínek sotva stránky dvě. Tedy celkem čtyři
strany, к nimž nutno přidat ještě dvě strany textu o Jiřím Menzelovi, přejatého doslova z
denního tisku, kde mluví redaktor Bert Jansma s Jiřím Menzelem při příležitosti týdne
českého filmu v Den Haagu.Tedy skromných pár stránek kultury v časopise, který sl nejen
programově ale, a to především, I nákladnou (a dobrou) zevní úpravou klade úlohy mnohem
větší, Je přece Jen trochu málo. Naopak naprostá většina je věnována propagaci restovního
ruchu a kvalita článků nepřevyšuje texty v propagačních tiskovinách stejného účelu, u^ré
jsou v každé cestovní kanceláři poskytovány zdarma. Charakteru těchto tiskovin se ča
sopis blíží I tím, že většina článků je nepodepsána a tudíž nikdo neví, kdo za nimi stojí.
Takový je dojem z prvního čísla a Jak zkušenost učí, nelze podle prvního čísla časopis
ani odsoudit ani vychválit. Nezbývá než vyčkat co přinesou čísla další a popřát jistě
snaživým vydavatelům lepší výběr zajímavějšího a hlavně poněkud hlubšího obsahu.

/L.M/
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Česká kinematografie na MFF v Rotterdamu
Po úspěšné účasti české kinematografie na Mezinárodním filmovém festivalu
v Rotterdamu v roce 1995, kdy se pozornosti nizozemského publika těšila nejen
retrospektiva filmů režiséra Karla Kachyni, ale také snímky Jízda Jana Svěráka a Pevnost
Drahomíry Vihanové a po "půstu" v roce minulém, byly v programu letošního, již
šestadvacátého, ročníku této významné filmové přehlídky (Rotterdam, 29.1-9.2) české
filmy zastoupeny opět v hojném počtu.
Do soutěže o cenu "Tiger Award", udělované novým talentovaným tvůrcům, byl
v letošním roce vůbec poprvé zařazen i český snímek - film "Šeptej" režiséra
Davida Ondříčka, syna Formanova "dvorního kameramana".
Za velký úspěch a událost zároveň byla organizátory festivalu považována účast
výtvarníka a režiséra Jana Švankmajera s manželkou a uvedení jeho posledního
celovečerního filmu Spiklenci slasti.
Festivalový program představil dále Kolju Jana Svěráka, oceněného Zlatým
globusem a aspirujícího na letošního Oscara v kategorii zahraničních filmů, snímky
Marián a Mňága Petra Václava a Petra Zelenky, Ropáci J. Svěráka a Vynález krásy
Marka Najbrta a Pavla Klusáka.
Zastupitelský úřad a České centrum v Nizozemsku zorganizovaly u příležitosti
promítání filmu Jana Švankmajera Spiklenci slasti pro své partnery - vedení festivalu,
zástupce nizozemských státních a kulturních, zejména filmových, institucí, představitele
Společnosti přátel, krajany a další hosty - setkání s českým filmem.
Po promítnutí filmu se ve Schouwburgu, "srdci" festivalového života, uskutečnila
moderovaná beseda s režisérem Janem Švankmajerem. Besedu uváděl redaktor kulturní
rubriky NRC-Handelsblad Hans Berekamp a otázky směřovaly především к uvedenému
filmu Spiklenci slasti, ale také к některým dalším aspektům režisérovy tvorby.
Na závěr večera se v prostorech hotelu Central uskutečnilo neformální setkání
zástupců velvyslanectví, Českého centra a českých filmařů s vedením festivalu a dalšími
pozvanými hosty spojené s číší vína.
Letošní filmový festival v Rotterdamu a česká účast na něm znovu potvrdily, že
česká kinematografie má v Nizozemsku bezesporu své příznivce. Bylo to patrné jak ze
zaplněných sálů při promítání Spiklenců slasti nebo Kolji (zakoupen společností
Cinemien pro distribuci v Nizozemsku), tak i z rozhovorů s organizátory a hosty festivalu.
Prezentace české filmové tvorby tak navázala na svá předchozí úspěšná vystoupení
v Nizozemsku, mezi něž patří kromě již vzpomínané účasti na 24. ročníku MFF
v Rotterdamu v roce 1995 rovněž retrospektiva filmů Jiřího Menzela v rámci Dní české
kultuiy v Haagu.

Igor Šedo, tajemník ZÚ
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BOŘEK ŠÍPEK VELMI STRUČNĚ
Koncern minulého roku měl v Holandsku, kde nyní trvale působí, několik
výstav Bořek Šípek, umělec, kterého není třeba blíže představovat. Haarlemská galerie
CRYSTAL CEILING vystavovala převážně jeho svícny, GORCUMS MUSEUM
převážně vázy. Zvláštní pozornost vzbudily dvě větší expozice, jedna v exkluzivním
obchodě CATTANI v Haarlemu, která pod názvem Decenia in beeid ukázala přehled
Šípkový mnohostranné tvorby za posledních deset let, objekty z různých materiálů,
návrhy interiérů (kupř. salon Karla Lagerfelda v Paříži) a unikátní skleněnou vázu
Oskar, zhotovenou pro tuto výstavu sklárnou AJETO v Novém Boru. Druhá velká
výstava byla instalována v amsterdamské galerii STELTMAN, kde byly soustředěny
prototypy skleněných objektů posledních patnácti let, objektů, které se nedostaly do
výroby. Zájem o ně byl značný, nejen po stránce umělecké, ale i obchodní. Bořek
Šípek je dnes všeobecně uznáván, ač objektivní hodnocení jeho díla přinese teprve
čas. Dnes se zde spokojíme chronologickým přehledem jeho výstav, důležitějších
událostí z jeho života a spolupráce s firmami.
1949 narozen v Praze - 1964-68 studium nábytkového návrhářství na Střední škole
uměleckoprůmyslové v Praze - 1968 se stěhuje do Hamburku - 1969 studium
architektury na Vysoké škole výtvarných umění v Hamburku - 1977-79 asistent v
Institutu průmyslového designu na univerzitě v Hannoveru - 1979 doktorská práce
na fakultě architektury TH v Delftu - 1979-83 profesor na univerzitě v Essenu - 1983
Deutsche Architektur Preis v Hamburku - 1983 zakládá v Amsterdamu studio pro
architekturu a design - 1987 výstava v Musée des Arts Decoratifs v Lyonu - cena Kho
Liang za design - od 1990 profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ,
výstava ve Steltman Galerie v Amsterdamu - 1991 výstava ve Stedelijk Museum
Amsterdam, vyznamenání francouzskou vládou - 1992 jmenován architektem
Pražského hradu, výstava ve Vitra Museum ve Weil am Rhein (D), spolupráce na
projektu Meerbusch v Dússeldorfu - 1993 výstava v pražském UMPRUM, cena za
architekturu a užité umění Prins Bernhard Fonds - 1994-95 práce na různých
projektech, kupř. Museum Den Bosch, salon Lagerfeld v Paříži, opera v japonském
Kyoto a obchodní dům v Tokiu, 62 bytových jednotek v Apeldoornu aj. - 1996 v
úvodu zmíněné výstavy v Holandsku.
Spolupráce s významnějšími evropskými firmami: Alessi, Munari, Driade Spa,
Maletti, Sawaya a Moroni (Itálie), Wittmann, Leitner (Rakousko), Vitra (Německo),
Daum, Sévres (Francie), Alterego, Mosa, Steltman Galerie (Holandsko), Duravit,
Süssmuth, Anthologie Quartett (Německo), Ajeto (Česká republika).
Díla ve sbírkách muzeí: MOMA USA, Corning Museum of Glass, USA, Denver Art
Museum, USA, UMPRUM Praha, Stedelijk Museum Amsterdam, Haags Gemeente
Museum, Het Kruithuis Den Bosch, Museum Boymans Rotterdam, Vitra Museum
Weil am Rhein, Kunstmuseum Düsseldorf, Design Museum London, Musée des
Arts Decoratifs Paris et Lyon.

Dagmar Kannegieter
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NĚKOLIK SLOV ...
Umírá tedy všecko se mnou,
lepkavá studenost mi vykřísá gloriolu ...

To je úryvek z básně Krásná Poldi od Bohumila Hrabala, kterého čtenáři znají především z jeho
próz jako jsou romány, povídky nebo novely (např. Perlička na dně, Pábitelé, Postřižiny, Ostře sledované
vlaky, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Něžný barbar, Obsluhoval jsem anglického krále a jiné).
Spisovatel Hrabal již mezi námi není. Jak jsme se mohli dočíst v holandském tisku (např. NRC
Handelsblad z 4.2.1997 přinesl zajímavý nekrolog s názvem "Prächtige dorst naar echt leven" - "Nádherná
žízeň po skutečném životě" - od Marjolein de Vos), Bohumil Hrabal tragicky zahynul 3. února 1997,
když při krmení holubů vypadl z okna v pátém patře pražské nemocnice na Bulovce, v níž byl hospita
lizován od loňského roku před vánočními svátky pro silné bolesti zad a kloubů. Hrabal se dožil osmdesáti
dvou let.
Každý, kdo četl aspoň jednu z Hrabalových knížek nebo viděl filmy Ostře sledované vlaky,
Skřivánci na niti, Postřižiny, Perlička na dně, Slavnosti sněženek, Něžný barbar, které natočil režisér Jiří
Menzel podle předloh Hrabalových děl a z nichž film Ostře sledované vlaky získal v roce 1968 cenu
Americké filmové akademie - Oskara, mi dá za pravdu, že česká kultura, ale i čtenářská obec ztratila v
osobě Bohumila Hrabala mistra-vypravěče, který své příběhy dovedl vylíčit s tak nenapodobitelným
"hrabalovským" humorem.
Většina Hrabalových knih je přeložena do mnoha jazyků (do holandštiny překládá Hrabalovy
knihy slavista Kees Meercks). Ocenění, která získal Hrabal nejen doma, ale i v zahraničí, je nespočet.
Například ve Francii se stal rytířem francouzského Rádu za umění a literaturu, loni v květnu dostal
doktorát honoris causa na jedné z nejstarších evropských univerzit - v italské Padově.
Závěrem bych chtěla ocitovat slova Jiřího Menzela, který nad nečekanou smrtí Bohumila
Hrabala pronesl tato slova: "Odešel mi starší bratr ... Vše ostatní by v tuto chvíli znělo banálně a
zbytečně."
D. Kannegieter

... Ptáte se mne, na co by neměl zapomenout literární historik, až jednou
bude psát kapitolu Hrabal v dějinách české literatury. Budete se divit, ale já
se domnívám, že jsem svým psaním oslavil čtvrtý stav, všechny ty obyčej
né zdánlivě prosté lidi, kteří mi jsou mírou všech věcí a událostí, že jsem
přivedl znovu do povědomí pábení a pábitele, všechny ty, kteří se ještě
dovedou smát a zaplakat si nad smyslem světa, kteří svým životem docela
ne lehkým oživili literaturu svým barbarským vpádem, a tak naplnili slavné
věty filozofů... Uměti neuměti... Docta ignorantia ...

Smrt je dopis psaný bílou křídou na bílou desku, smrt je zaseknutý psací
stroj, automat, který vyrábí zmatené zmetky, hrozící neviditelná ruka bez
prstů, smrt je pád rychlíku do propasti bez dna, vysypané figurky z letadla,
které explodovalo. Do poslední chvíle však je naděje na život. Obavy z
toho, že není se už čeho bát. Ještě tento večer budeš hodovat s Abrahá
mem. Avšak ví Bůh, že bych radši nežral.
z knihy B. Hrabala Domácí úkoly z pilnosti
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CHARTA 77 en de ROMA
JEF HELMER
Před dvaceti lety, v lednu 1977, se několik stovek Čechů a Slováků rozhodlo seznámit vládu a krajany
se svým předsevzetím již dále nemlčet o soustavném porušování lidských práv tehdejší komunistickou
nadvládou. Pro tyto chartisty to byl čin, který pro ně samé morálně a psychicky velmi mnoho znamenal:
nestáli o politický efekt; dalo jim to vnitřní svobodu, která jim poskytovala lepší ochranu proti
demoralizujícím vlivům všudypřítomného systému. Získali tak sílu ke skutečné změně svých vlastních životů.
Samotná existence Charty postavila ostatní Čechy a Slováky před rozhodnutí, vzniklo dilema. Během
prvních následujících měsíců se tato situace zostřila tím, že mocipáni nechali všude podepisovat petice, ve
kterých byla Charta malována jako podvratná organizace. A kdo nepodepsal, stal se sám podezřelým. Chartě
to přineslo nečekanou reklamu. Někteří, nakonec asi 2000 lidí, se rozhodli sami podepsat základní dokument
Charty; jiní nepodepsali, ale dali najevo své sympatie; velká část národa zůstala pasivní a ještě jiní měli své
důvody Chartu očerňovat.
V Nizozemsku byla v roce 1980 založena nadace "Informace o Chartě 77", zaměřená na podporu
československého hnutí. Sám jsem byl s činnosti této nadace úzce spojen. Charta 77 publikovala řadu
dokumentů, ve kterých, dalo by se říci, stanovovala normy správného politického chování. Jednaly o tom,
jakým způsobem má státní správa přistupovat к lidským právům na nejrůznějších úsecích společenského
života, jak je má respektovat. Jedno z těchto prohlášení se zabývalo pozicí Romů. Již v roce 1978 psala
Charta o diskriminaci romského obyvatelstva a o praxi sterilizovat romské ženy. Tento dokument se stal
základem pro vědecký výzkum nucené sterilizace mezi romskými ženami, v roce 1988 tajně provedený nadací
"Informatie over Charta" spolu s nizozemským spolkem Lau Mazirel. Výsledky této studie byly šokující:
desítky romských žen byly sterilizovány bez jejich vědomí; někdy byly ke sterilizaci přinuceny výhrůžkami
sociálních pracovníků o zastavení dětských přídavků. Jiné romské ženy byly nabídkou peněžních sum
postaveny před naprosto neetické rozhodnutí. Max van der Stoel předložil konečnou zprávu o tomto výzkumu
světové veřejnosti na CVSE konferenci v roce 1990 v Kodani. Zpráva tak získala velkou pozornost
Nizozemských a Československých medií.
Nápadné bylo, že se mnoho signatářů Charty 77, se kterými jsem se v té době již spřátelil,
zřetelně
od celého výzkumu distancovalo, a o Romech se vyjadřovali způsobem, který mně zněl jako ta nejhrubější
snůška předsudků. Později, po převratu, se ukázalo, že mezi chartisty je jen málo těch, kteří by byli ochotni
se proti diskriminaci romského obyvatelstva postavit. Skutečnost, že v několika uplynulých letech bylo
skinheady zavražděno na dvacet Romů, bez vzbuzení nějakého většího veřejného pohoršení, vede к zamyšlení.
Václav Havel je výjimkou. Jako president se zúčastnil romského festivalu v Brně a před něco víc než rokem
slavnostně odhalil pomník romským obětem nacistické okupace.
Východiska Charty 77 ve vztahu к právům národnostních menšin se ještě tak nejlépe dají najít u
seskupení jako jsou HOST a Tolerance. Tyto organizace se také nejkritičtěji vyjádřily к zákonu o občanství,
který byl Romy žijícími v Čechách považován za diskriminující a který musel být, především díky tlaku ze
zahraničí, nakonec v několika bodech pozměněn. Na základě tohoto zákona přišlo mnoho romských rodin o
dětské přídavky a další sociální podpory, protože se "nevešly" do velmi komplikovaných podmínek a
procedur. "Takhle je ženeme do kriminality", zvolal jeden úředník z Brna během semináře o lokálních
romských projektech, v listopadu 1995.
Sám se účastním několika lokálních projektů v Čechách a na Slovensku; cílem těch projektů je zlepšení
životní situace Romů a zároveň zlepšení vztahů mezi Romy a ostatními obyvateli. Po několika letech je
možno oznámit pozitivní výsledky (méně školní absence, pozitivnější stanovisko učitelů, letní tábor», k'.erých
se zúčastňují jak romské, tak české/slovenské děti, projekt zabývající se společným bydlením Romů a
Slováků, malé konkrétní projekty zabývající se pracovními příležitostmi atd.). Pokud ale ústřední orgány
vydávají zákonná opatření, která ohrožují jistotu existence Romů nebo jim neposkytují dostatečné záruky
jejich osobní bezpečnosti, pak není jednoduché docílit v těch bodech úspěchů na místní úrovni.
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Charta 77 si kladla idealistické cíle, z nichž naštěstí některých bylo dosaženo. Pokud budeme posuzovat
práva menšin, zejména Romů, pak doufám, že nám ideály Charty 77 při dodržování těchto práv budou
vodítkem. Používám úmyslně slůvko nám. Také pro většinu Holanďanů jsou Romové skupinou, o které
existuje mnoho předsudků a se kterou si autority nevědí moc rady. Když tento fakt přijmeme jako společný
základ, získáme vhodné podmínky pro vzájemnou výměnu názorů, to znamená skutečný rozhovor mezi
Holanďany a Čechy, a Romy kteří mezi námi žijí; rozhovor a výměnu názorů s cílem postupně zlepšit naše
"spolu"žití.
7. února 1997 se bude v Utrechtu konat Schůzka Kulatého stolu. Tato schůzka je zorganizována
organisací, spadající pod Nizozemský Svaz Obcí, tak zvanou Platform Gemeentelijk Vreedesbeleid.
Sejdou se tam představitelé obcí, které mají přátelské svazky s českými nebo slovenskými obcemi a několik
hostů z Čech a se Slovenska, aby si pohovořili o možnostech, které takové partnerství mezi městy skýtá pro
zlepšení pozice Romů jak v Nizozemsku, tak v Čechách nebo na Slovensku.
Přeložila Eva Horová

MNOHO CEST К ROMŮM
aneb Jako slon v porcelánu nebo přece raději tančit mezi vejci?
Výše uvedená Schůzka Kulatého stolu nesla tento název a motto. (V originále: Vele wegen naar
Roma of wel Olifant in een porcelein kast of toch liever op eieren lopen). Název přesně vystihl oč šlo:
V současné době existuje asi 60 ’družeb’ mezi holandskými a česko-slovenskými městy. To znamená,
že v několika uplynulých letech stovky Holanďanů navštívily přátele a známé v Čechách a na Slovensku.
Velmi často jsou přitom hosty přímo v rodinách. Pravidelně se tak setkávají s tak zvanou ’romskou
problematikou’, dalo by se říci, tváří v tvář. A nejednou jsou šokováni výroky svých českých nebo
slovenských přátel. Ale ani v Nizozemsku zdaleka nejsou všechny problémy s menšinami či takzvanými
’woonwagenbewoners’ (obyvateli maringotek) vyřešeny, ani Holanďané nemají sami v sobě jasno, jak se
vlastně к tomu problému stavět. V případech konfrontace s upřímným vyslovením názorů v Čechách jsou
v rozpacích. Příště už se rozhovoru o romské problematice raději vyhnou, přestože by výměna zkušeností
možná pomohla к vyřešení problémů, a to jak v Čechách a na Slovensku, tak v Holandsku. Schůzka v
Utrechtu měla být jakýmsi začátkem vzájemné výměny názorů, zatím jen "vnitřní" - nizozemské, mezi
těmi, kteří cítí, že je třeba něco dělat. Romský ’problém’ nezmizí ze světa sám od sebe.
Dopoledne bylo věnováno dvěma úvodním přednáškám: jako hosté vystoupili ing. K. Holomek
(Sdružení moravských Romů) z Brna, a pan P. Hovens (Ministerstvo WVC, romská otázka).
Pan Holomek výbornou angličtinou stručně nastínil historii Romů obecně a těch na Moravě zvlášt: téměř
80% moravských Romů, kteří žili kolem Brna po staletí, bylo zavražděno v nacistických koncentračních
táborech. V druhé části své přednášky se pan Holomek věnoval především problémům, které českým
Romům způsobuje český zákon o občanství.
Pan Hovens popsal romskou historii také, ovšem šířeji - z Evropského hlediska. Romové jsou v
Evropě od dvanáctého století, a byli od samého počátku původním obyvatelstvem pojímáni jako vetřelci.
V sedmnáctém století pronásledování Romů v Evropě vyvrcholilo legalizovaným vražděním na potkání, a
to i v Holandsku. Staletí pronásledování, nemožnosti získat vzdělání a zaměstnání, způsobila současné
velké problémy: analfabetismus, nedokončené školní vzdělání, diskriminace, špatné bydlení atd.
Pan Hovens zdůraznil, že je třeba koncepci řešení romské otázky tvořit spolu s Romy, ne o nich bez
nich.
Odpoledne se v pracovních skupinách probíraly konkrétní možnosti družebních měst. Ukázalo se,
že ve většině případů se Holanďané pokusili o aspoň začátek rozhovoru se svými českými partnery, ale
často to к ničemu nevedlo. V několika případech se ale podařilo nastartovat užitečné aktivity: tak
například Veenendaal spolu se svým partnerem, městem Olomouc a jeho občany zřídili jesle pro cikánské
děti a jejich maminky. Jesle jsou prostředkem, jak ovlivnit rodiče.
Stručné závěry: začít u sebe, nepřistupovat к českým partnerům s příslovečným "holandským
ukazováčkem". Vypátrat v partnerském městě osoby, které už se něčím zabývají, a podporovat slibné
projekty. Vždycky ale spolu s Čechy a Slováky a nejlépe též spolu s Romy.

EVA HOROVÁ
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ROMY NEZAJÍMÁ POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Tento zajímavý článek byl uveřejněn v nizozemském deníku Het Parool 18. listopadu 1996.
Uvádíme redakčně upravený překlad.

ANJA FRANKEN

Amsterdam - Celý den sedí doma před televizí. Nebo se toulají kolem paneláku Heesterveld v
Amsterdamské čtvrti Jihovýchod, kde se soustředily romské rodiny. Vykutálení chlapečkové a holčičky v
dlouhých barevných sukních, hlídající menší děti, se drží ve skupinách. Dealery, kteří o pár metrů dál
udržují svůj 24-hodinový byznys v chodu, přehlížejí, protože s drogami nechtějí mít Romové nic
společného.
Škola nehraje v životě romských dětí žádnou roli. Jejich rodiče se nechtějí integrovat do nizozemské
společnosti a považují úzké kontakty s vnějším světem za hrozbu. Povinná školní docházka je nezajímá.
Ptáte-li se dětí, zda chodí do školy, zazní přesvědčivé ano. Ale na jméno školy si nemohou vzpomenout.
Rodiče jsou vůči cizím lidem daleko méně vstřícní. Jedna z matek vypráví lámanou holandštinou, že
v Nizozemí bydlí již léta. Přesto, že v okolí bydlí hodně romských rodin, necítí se ve čtvrti Jihovýchod
doma. "Je tu moc černejch," říká bez okolků.
Romové - součet cikánských rodin z bývalé Jugoslávie - jsou hrdí. "Jiné menšiny se chtějí zapojit do
společnosti. Když se někomu z nich podaří dosáhnout postavení například advokáta, jsou na to pyšní. U
Romů tohle vůbec nenajdete," říká Martin Jansen ze školského úřadu ("schoolbegeleidmgsdiensť} ABC.
Jako "školní poradce" se celý jeden rok snažil dostat romské děti do školy po dobrém. To se nezdařilo a
ted obvod Jihovýchod přemýšlí o přísnějším postupu.
Ve čtvrti Jihovýchod bydlí asi stovka romských dětí, které jsou školou povinné, nebo brzy budou.
Dají se vystopovat jen s potížemi, protože Romové často bydlí v "pod-podnájmu", často se stěhují a
nezřídka se dočasně nastěhují к sobě navzájem. Z nezbytnosti se usadili v panelácích. Jejich zbožné přání
je kamping ("woonwagenkamp"), ale ten v té čtvrti není. Naděje, že ubytováním v panelácích dojde к
postupné integraci, se ukázala lichá, konstatuje Jansen ve zprávě, kterou vypracoval pro obvodní radu.
Romové se nechtějí mísit s jinými kulturami, ze strachu o ztrátu svého vlastního způsobu života.
Umět číst a psát považují podle Jansena za důležité, ale zbytek se učí děti doma. Děvčata od zhruba

dvanácti let - věk na vdávání - nesmějí do školy zcela určitě.
"Zvláštní je, že se tyto děti ale smějí celé dny toulat po ulicích, kde se děje - a zcela jistě v
Jihovýchodě - ledacos. A doma je celý den zapnutá televize, kde je také к vidění všechno možné." Jansen
se dětí ptal, jestli by raději nechtěly dělat něco jiného, než se celý den potulovat: "Ale ne, nechtějí. Je to
jako by měly pořád prázdniny."
Těch několik dětí, které do školy chodí, často vynechávají. Například, onemocní-lýčlen rodiny. Cokoliv,
jakkoliv nepatrného, se stane, shromáždí se celý klan a děti zůstávají doma. Často se vyskytují ty
nejjednodušší překážky, které brání včasnému příchodu do školy. "Chlapečkové nosí zlaté hodinky, ale
neumějí "přečíst" čas. Kdy mají jít do školy, vědí podle toho, že když se podívají z okna, vidí jít ostatní
děti kolem."
Pro školy je to podle Jansena "mučení" mít ve třídě romské děti. Jsou pozadu úplně ve všem.
Nedokážou sedět klidně za stolečkem. Nikdy neměly v ruce skládačku nebo jinou hračku. Dětem se škola
nelíbí a nemají žádné ambice. A rodiče se o školu nezajímají.
Avšak dovednosti, které jsou potřeba na ulici a doma, mají zvládnuté perfektně. To se na příklad
ukázalo při provádění testu u jedné dívenky: psycholog objevil, že nemá nejmenší pojem o struktuře čísel.
Ale když položil na stůl devět pětadvacetníků, věděla okamžitě, že to je 2 guldeny 25 centů.
Romské děti jsou velmi milé, říká Jansen. Jsou prima otevřené, veselé a plné životní moudrosti. A
velmi hrdé na to, že jsou cikáni. Jansen jednou procházel se skupinou dětí trh. Jeden z kupců je okamžitě
začal okřikovat, aby "nechaly ruce doma". Později jedna dívka vytáhla hrdě zpod blůzičky rajče a jiné dítě
také něco malého "zbalilo".
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Jansen: "Občas se táži sám sebe, v čím zájmu je posílat starší děti ještě do školy." Obvod by se
podle něj měl možná raději soustředit na malé děti, a naučit je ještě před tím, než začnou chodit do školy,
základním dovednostem. Rodiče by mohli být vlákáni do vlastního romského centra, kde jsou jesle a jsou
nabízeny nejrůznější kurzy.
Problémy jsou tak velké, že je škola sama nemůže vyřešit. Možná se za delší dobu podaří
individuelním "pomocníkům" (hulpverleners) vytvořit kolem neuchopitelných romských rodin sít péče,
píše Jansen ve své zprávě.
Romská skupina je tak neuchopitelná, protože jednotlivé rodiny jsou navzájem spojeny jako sypký písek.
Romové neuznávají žádné vůdce. Jansen se pokoušel použít člověka, jehož otec se těšil velké autoritě a
který byl považován za jakousi vůdčí osobnost, jako "beranidlo". "Řekl jsem mu, aby ostatním Romům
řekl, že musí posílat děti do školy. Ale to odmítl. Každý at si dělá, co chce, byla jeho standartní
odpověd."
Jansen chválí obvod za péči a pozornost, kterou Romům věnuje, ale pokoušet se vynutit povinnou
školní docházku je podle něj odsouzeno к neúspěchu. Protože Romové kašlou na zákony. "Kromě na ty,
ze kterých mají sami výhody, jako například podpory. Když tě nechytí, je dovoleno podvádět. Jsou
dokonce na své činy pyšní."
Pokuty Romové neplatí nikdy. Když Rada pro ochranu dětí odebere dítě z rodičovské péče, je toto
dítě druhý den z ústavu rodiči vyzvednuto. Mají celou škálu výmluv, kterými se dokáží zachránit z
nepříjemných situací.
Příjem získávají trochu obchodováním, trochu krádežemi, žebrotou a pobíráním podpor.
Také "školní poradce" byl použit. "Cítil jsem se často jako sociální pracovník rodiny Flodderových,"
říká. Jednou se mu podařilo přesvědčit jednoho otce, aby poslal své děti do školy. Ale ten muž velice
naříkal, že je tak chudý, že nemá na zaplacení poplatku za přespolední opatrování dětí. Jansen zařídil, aby
byl poplatek zaplacen z dotace. "Později byl otecko viděn v přepychovém bouráku."
Jindy navštívil Jansen rodinu doma, protože dítě nechodilo do školy. Otec řekl, že chlapec je vážně
nemocný a spí. Když se Jansen vracel do kanceláře, viděl zmíněné dítě někde venku na ulici.
Když onemocněla babička, chtěli po Jansenovi, aby zařídil nemocnici, přestože neměli zaplacené
pojištění. Když někdo potřeboval advokáta, byl školský poradce požádán, aby nějakého našel. Jen to
nejlepší a nejdražší bylo dostatečné.
Část Romů ze čtvrti Jihovýchod bydlela dříve ve Veendamu. Tam se veřejná správa pokoušela dostat
děti do školy "po zlém". Rodiny se odstěhovaly a více méně zmizely v "podzemí" v Amsterdamu.
"Veřejná správa se může pokoušet dostát zákonu, ale pro některé lidi zákon nefunguje. Jestliže se Romové
znovu budou cítit pod tlakem, zase odejdou," očekává Jansen.

STR

Soud osvobodil hostinského, který byl
obžalován, že nechtěl obsloužit Romy
Rokycany (heg) - Okresní soud
v. Rokycanech včera zprostil obžaloby
vedoucího restaurace Na železné lva
Blahoüta, který byl jako snad první hos
tinský v zemi obžalován za to, že odmítl
obsloužit Romy. "Nikdy jsem nepochy
boval o své nevině," řekl osvobozený
Blahout.
Hostinský byl obžalován z podněcování
к národnostní a rasové nesnášenlivosti,
ale podle soudkyně Jany Sládkové nebyl
tento trestný čin prokázán. Okresní státní
zástupce František Hrubý je naopak pře
svědčen', že jednání hostinského mohlo
vyvolat rasovou nenávist, a proti rozsud
ku se odvolal.
Soud nepřesvědčil ani videozáznam,
který při minulém jednání předložila
svědkyně Ljubica Václavová a na němž
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je zachycen personál restaurace Na želez
né v okamžiku, kdy při příchodu rom
ských hostů rozmisťuje na stoly tabulky s
nápisem "Rezervováno". Soudkyně uved
la, že to nebyl příkaz nebo nařízení za
městnancům restaurace neobsluhoval Ro
my, ale že se jednalo o organizační opa
tření; к jehož vydání měl Ivo Blahout dů
vod.
"Ve své restauraci jsem ochoten ob
sloužit kohokoliv, ale nemohu za to, že
drtivá většina Romů se neumí slušně cho
vat. Do lokálu nevpouštíme notorické
rváče a dlužníky, ať mají jakoukoliv bar
vu pleti," uvedl Blahout.
Okresní státní zástupce je však pře
svědčen, že soud nevzal v potaz následky
celého incidentu, především to, že se do
týká cti a důstojnosti Romů.

JAK JE TO S ČESKÝM OBRAZEM V HOLANDSKU ?
HANS RENNER
Holandský pohled na Strední Evropu a Čechy očima století

Tradične nepatřila Střední Evropa к oblastem holandského zájmu.
Nizozemí, kdysi důležitá koloniální a obchodní velmoc, vlastnilo
početné kolonie jak v Azii tak v Americe, užívalo po staletí
svých obchodních spojení v zámoří i v Evropě a melo své tradiční
soupeře ve světe, к nimž se počítalo Španělsko a později Francie
a Anglie. Z holandského pohledu na Evropu, byla Střední Evropa
někde "tam za Německem" a byla z obchodního i politického
hlediska nesrovnatelně menšího významu než kupříkladu oblast
Baltického či Severního moře, o jihovýchodní Azii ani nemluvě.
(1)
Dva národy ze Střední Evropy se přesto těšily v dějinách
ze strany Holančanů speciální pozornosti a dovedly si vybudovat
к holandskému prostředí pozitivní pojítko, které setrvává až
do dnešní doby. Zvláštního zájmu se vždy dostávalo a stále
dostává Mačarům, které pojí к Holanďanům pouto protestantismu.
Kontakty mezi maďarskými kalvinisty a jejich holandskými souvěrci
byly od 17. století velmi intenzivní a překročily později dalece
rámec ryze náboženský. Jedná se zde o typicky vazbu oboustrannou
a není proto nadsazené hovořit jak o tradičním
holandsko-mačarském, tak i mačarsko-holandském poutu přátelství.
Hlubší vztah váže Holančany i к Polákům, a to zcela z jiných
důvodů. Holančané nikdy nezapomenou, že značná část jejich území
na konci Druhé světové války byla osvobozena polskými vojenskými
oddíly. Polské oběti za holandskou svobodu věčně připomínají
polské vojenské hřbitovy, zvláště na jihu země. Tato vazba je
však spíše jednostranná, holandsko-polská. Nicméně hraje
v Nizozemí v dnešní době, kdy Polsko usiluje o integraci do
Evropských struktur důležitou roli, hlavně co se týče polského
vstupu do Severoatlantické aliance.
češi a Slováci takovou výraznou vazbu jako Poláci či Maěaři
v holandském povědomí nemají. U velikého českého rodáka Jana
Amose Komenského, dlouhá leta působícího v Nizozemí a pochovaného
v Naardenu, hraje jeho český původ v holandské představě s výjimkou městečka Naardenu a hrstky zájemců - jen okrajovou
roli. Jinými slovy к vytváření holandského obrazu Čech či к
větší známosti této země v Nizozemí Komenského původ tolik
nepřispívá jak by se na první pohled mohlo zdát. Vztah ke
Komenskému je z emočního hlediska záležitost jednostranne česká.
Je to pouto Čechů к Nizozemí a ne naopak.
Právě díky Komenskému existuje v Čechách sympatický obraz
Nizozemí jako pohostinné země, která se stala posledním útulkem
tohoto českého "Učitele národů".
Sami Holančané vnímají postavu Komenského a jeho dílo výlučne
v mezinárodní dimenzi. Podobně je tomu například i s osobou
a dílem jiného slavného současníka Komenského, filosofa Barucha
de Spinozy, syna židovských uprchlíků z Portugalska. Ve Spinozove
případě se dá těžko říci, že by jeho zásluhou jméno Portugalska
v Nizozemí nabylo na významu Či že by tradičně silné sympatie
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Holanďanů к židovské hi u národu právě jeho pôsobením získaly na
intenzite .
V případě Čechů a Československa existuje však v Nizozemí
jiná vzpomínka a to na "Mnichovskou krizi" z roku 1938. V jejím
prožívání se holandští pamětníci nijak neliší od českých. A
to platí do jisté míry i pro poválečnou generaci. Dá se říci,
že Holančané se jako (evropští) demokraté za Mnichov stydí,
možná že i více než přímí "účastníci" na tomto dramatu, Francouzi
a Angličané. Kromě sympatie malé země к jiné malé zemi, která
byla v osudových momentech nechána na holičkách, hraje v otázce
Mnichova důležitou roli silně vyvinuté etické cítění
u holandského národa, které má své kořeny opět v kalvinistickém
náboženství.
"Mnichov" je v hodinách dějepisu na holandských středních
školách prakticky druhým seznámením s českými dejinami. (To
první patrí Janu Husovi jako jednomu z otců evropské reformace).
Pojmově se řadí do stejné kategorie historických událostí jako
"Waterloo" (spojené s drtivou porážkou) či "Canossa" (výraz
pro pokoření). Zatímco v českém pojetí je Mnichovská konference
pojímána především jako zrada (oni bez nás), v Nizozemí je tato
dramatická mezinárodní událost brána obecněji. Mnichov je
Holančany především chápán jako důrazné varování před politickým
vydíráním, před ústupky evropské demokracie expanzivnímu
totalitartizmu a to za hranice kam se již ustupovat nedá.
U nejstarší holandské generace je rovněž silně zakořeněn
pojem První republiky jako demokratického a průmyslově vyspělého
státu ve Střední Evropě a to v době kdy se ostatní země v tomto
rebionu ocitly pod nadvládou diktátoriálních režimu. Jména
Masaryka a Beneše jsou Holanďanům s vyšším vzděláním všeobecně
známa, i když mnozí z nich u Masaryků zaměňují otce Tomáše a
syna Jana. V souvislosti s První republikou je třeba zmínit
se i o Batovi, který díky továrnám na boty v holandském Bestu
jako málokdo jiný přispěl к propa0aci dobrého českého jména
v Nizozemí.
Dá se říci, že demokratická (a do jisté míry i průmyslová)
tradice předválečného Československa je ten největší historický
vklad, kterým česká republika dnes v .Nizozemí disponuje. Tím
druhým již historickým vkladem, jak dále uvidíme, je Pražské
jaro roku 1968 a tím třetím v časové posloupnosti pak činnost
Charty 77 v údobí "reálného socializmu". Tyto pozitivní aspekty
československého vývoje, se kterými je po rozdělení Česká
republika spojována, do určité míry - ale zdaleka ne úplně
kompenzují hlubší citovou vazbu (části) holandské veřejnosti
k Mačarsku a Polsku.
Z hlediska historických a jiných vazeb je poučné srovnání
projevů Jejího Veličenstva holandské královny Beatrix к čtyřem
středoevropským státníkům ku příležitosti oficiálních návštěv
posledních let: к prezidentu Václavu Havlovi а к Arpádu Gonczovi
při královnině návštěvě Prahy (1994) a Budapešti (1996) a polské
návštěvy Nizozemí v roce 1994 a dále ke slovenskému prezidentu
Michalu Kováčovi, rovněž v Den Haa^u, při jeho návštěvě
v listopadu minulého roku.
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Obraz komunistického Československa před "Sametovou revolucí"

Dlouhá léta po nástupu komunistických diktatur se obrazy různých
zemí takzvaného "Východního bloku" od sebe příliš nelišily.
Pro Nizozemí let padesátých a značné části let šedesátých to
byl úplne jiný svet: svet za Železnou oponou. Různý historický
vývoj, kulturní rozmanitost i různý stav národních ekonomik
této části Evropy jako by byly všude stejně přemazány rudou
barvou proletářského internacionalizmu, ke které inu se zeme
Varšavské smlouvy tehdy tak vehementně hlásily.
Albánce, Rumuny, Bulhary, Čechy, Slováky a další národy pevně
sevřela kazajka komunizmu, ve které na nějaké nuance nebylo
místo. Dnes, v osmém roce "Sametové revoluce" se již dá těžko
uvěřit, že v holandském chápání poválečné Evropy v letech studené
války Praha a Bratislava ležely blíže Bukurešti či Sofii než
Vídni. Pojem "Střední Evropa" se z holandského povědomí vytratil
a byl nahrazen čistě politickým výrazem "Východní Evropa".
Východní Evropa se stala souhrnným názvem pro všechny evropské
komunistické země od Labe až po Ural.
První vážný signál pro Holaněany, že existují rozdíly mezi
komunistickými zeměmi, dalo Maňarské povstání roku 1956. Ještě
intenzivněji však zapůsobilo na holandskou veřejnost Pražské
jaro. Vysvětlení je na snadě. Dubčekovské Československo se
dvanáct let později "Západu" více otevřelo a na delší dobu než
tomu bylo v Maňarsku v pohnutém roce 1956.
Kromě toho chovala holandská levice, ke které se tehdy hlásila
značná část radikální inteligence a studenstva ještě různé iluze
o obrozeném socializmu komunistické provenience, o třetích
cestách a tak podobně. Nejen z těchto, ale i z jiných důvodů
(kupř.svoboda slova, volnost pohybu či větší náboženská
tolerance) bylo Pražské jaro holandské veřejnosti sympatické.
Jeho význam i historická role jeho protagonistů byly nejen po
zásluze oceňovány, ale holandskou levicí i přeceňovány. Toto
platilo v holandském případě i dlouho po intervenci když již
bylo všeobecně jasné, že třetí cesta nikam nevede.
Nezapomenutelný dojem na všechny vrstvy holandské společnosti
dále zanechal nekrvavý odpor, kterým češi a Slováci v srpnových
dnech intervence čelili sovětské tankové mašinérii,
československé reformní hnutí Alexandra Dubčeka a následující
intervence v srpnu 1968 se v Nizozemí dostaly poměrně rychle
do učebnic dějepisu na středních školách, kde jim je věnována
náležitá pozornost.
Pražské jaro, jakož i svérázná reakce Čechů a Slováků na
obsazování země pěti armádami Varšavské smlouvy pred tím nikde
nevídaná, vrátily Československo na mapu Evropy a to jistě nejen
v Nizozemí. Zájem o osudy obyvatel Československa z holandské
strany byl v následujících obdobích tu větší tu zase menší,
což hlavně záleželo na vnitřním boji
Husákovsko-Bilakovsko-Jakešovské republice. Ale již nikdy
neutuchnul.
Jedinečnou zásluhu na tom, že Holanďané nemohli zapomenout,
třeba připsat statečné oběti Jana Palacha v době normalizace
a později hnutí Charty 77 a jejím mluvčím. Způsob jakým se Charta
navenek prezentovala, především její důraz na mravní stránku

odporu v nesvobodné společnosti, se setkal v Nizozemí jak
v intelektuálních kruzích, u novinářů, umělců a politiků tak
i v širších vrstvách holandské veřejnosti s velikou odezvou
a sklidil zasloužený obdiv. Těžko by bylo možné najít v Západní
Evropě druhou zemi, kde se Charta 77 svého času těšila takové
úcte a podpoře jako právě v Nizozemí.
Tehdejší režim soudruhů Husáka a Jakeše se zase postaral
o to, aby Československo bylo v Nizozemí jedním dechem jmenováno
s Rumunskem, Bulharskem a DDR, to je zeměmi, které sveřepě
odmítaly Gorbacovské reformní snažení. Pro pozici československé,
tehdy ještě socialistické republiky, v Nizozemí měl konzervativní
a presivní kurz starého režimu nemalé následky. Zatímco Mačaři
(již za Kadára, zhruba od počátku osmdesátých let) a později
Poláci za Jaruzelského posílali do Den Haagu schopné diplomaty,
aby navazovali cenné kontakty, zůstávála československá
diplomacie v podstatě trčet na Brežněvovských pozicích zástupců
socialistického tábora, jako by se v komunistickém světě nic
nezměnilo. To platilo i pro dobu kdy tento tábor existoval již
nanejvýš na papíře.
A tak již roky před ’’Sametovou revolucí” ten příslovečný
’’první vlak” Československu ujel. S Gorbačovskými změnami totiž
holandský zájem o země Východní Evropy ze strany oficiální
politiky nesmírně vzrostl časy jako před rokem 1985, kdy na
holandském ministerstvu zahraničních věcí všechny země
komunistické Evropy s výjimkou Sovětského svazu obhospodařovali
dva úředníci, zatímco malé Dánsko mělo na starosti oddělení
tří úředníků, byly nenávratně ty tam.
Hlavně Mačarsko si dokázalo v Nizozemí vybudovat silné výchozí
pozice a tím si připravit půdu pro dnešní intenzivní spolupráci
v různých důležitých oborech jako je věda či Školství. (2)

Holandská veřejnost a vznik demokratického Československa

Pozdně Jakešovský režim v roce ’’Sametové revoluce" byl
v holandské veřejnosti spojován s vězněním spisovatele Václava
Havla a jiných disidentů a zcela jednoznačně odmítán. Protesty
z holandské strany tehdy nebraly konce.
Václav Havel se stal v osmdesátých letech pro Holanďany
symbolem odporu proti komunistické diktatuře a to nejenom
v Československu. Již tehdy byl nositelem nejvyšších holandských
poct a cen, které mu byly uděleny v jeho nepřítomnosti. Jeho
Brieven aan Ol^a (Dopisy Olze), poprvé vydané v roce 1986, se
staly jednou z nejčtenějších knih v Nizozemí a druhé polovině
let osmdesátých. A tak ze známých důvodů se holandská veřejnost
mohla seznámit s dílem a myšlením českého spisovatele Havla,
dříve než veřejnost česká.
Paradoxní situaci ve Střední Evropě, kdy v ČSSR byli disidenti
pronásledováni a zavíráni, zatímco v Polsku se již nacházeli
ve vládě jako ministři, udělala konec ’’Sametová revoluce”
v listopadu 1989. Jako všude v civilizovaném světě, setkala
se i v Nizozemí s upřímným nadšením.
Tvár nového Československa tvořili kromě Václava Havla, nyní
již prezidenta republiky, ve velké míře Jiří Dienstbier, (který
se přímo z kotelny stal ministrem zahraničí, což holandským
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mediím samozřejmě neušlo) a Alexandr Dubček, osobnost, která
z paměti Ilolanňanů nikdy nevymizela. Především kombinace Havla
jako prezidenta s Dubčekem ve funkci předsedy Národního
Shromáždění v Nizozemí významně přispěla к vytvoření základních
kontur pozitivního obrazu tehdy ještě nerozdělené země.
Ohlas na "Sametový rozvod" a na vznik České republiky
Dlužno poznamenat, že před rozdělením media v Nizozemí neznala
principiální rozdíl mezi pojmy ’’český” a ’’československý”. To
samé platilo i pro širší veřejnost. Psalo-li se o obyvatelích
Československa, používalo se téměř výlučně výrazu Tsjechen
(Češi). Slováci jako by neexistovali. (3) I ve slovnících
holandského jazyka, byl pojem Tsjechisch (český) podrobně popsán,
zatímco pojem Slowaaks (slovenský), stála jen zkratka pro
přídavné jméno.
Na Slovensko vlastně upozornilo až rozdělení republiky, jež
se v Nizozemí přijímalo se značně smíšenými pocity a rozpakem.
Pro Holaněany bylo těžce pochopitelné proč se Československo
musí rozdělovat, když zároveň chce integrovat do Evropy.
Neznalost situace Střední a Východní Evropy i jejich dějin
způsobila zmatek nejen v řadách veřejnosti, ale i u mnoha
holandských politických činitelů. Jinými slovy, Nizozemí se
obávalo krvavého rozpadu, který tehdy právě probíhal
v Jugoslávii.
V této době bylo třeba holandské společnosti i politice
vysvětlovat, že "Jugoslávský model” v českých a slovenských
poměrech evidnetně nepřipadá v úvahu, že vztah mezi těmito dvěma
národy není z historického hlediska nijak zatížený a nedá se
tedy zjednodušeně srovnávat s tradičním nepřátelstvím Chorvatů
a Srbů na Balkáně. Skutečnost, že rozdělení Československa se
událo cestou civilizovanou, to jest cestou jednání a dohody,
přijali Holanďané s pocitem ulehčení. Pro způsob jakým toto
dělení proběhlo se v Nizozemí rychle ustálil výraz ’’Sametový
rozvod".
Co se samotného rozdělení týče, převládá v Nizozemí názor,
že Češi vlastně rozpad nechtěli a že se tak stalo z popudu
slovenského.
Zajímavé je, že tento výklad zastává i významná
část holandské politické scény. Jistě má tato skutečnost vliv
i na posuzování dnešních nemalých slovenských problémů v
haa^ských politických kruzích. Reakce holandské politiky na
slovenské události je poměrně laxní, vztah к Mečiarovskému
Slovensku odměřený. Zhruba ve smyslu ”tak už máte, co jste
chtěli, republiku pro sebe”.
S odstupem doby je stále více zřejmé, že velikého pozitivního
vkladu ’’Sametového rozvodu” Československa dovedli plně využít
jen Češi. Civilizované rozdělení potvrdilo v holandských očích
silné české demokratické tradice, politickou vyzrálost i
schopnost uzavírání kompromisu. Česká republika získala dále
na vážnosti svou politickou stabilitou i relativně vysokou
ekonomickou prosperitu. Všechny tyto vlastnosti, kterých si
cení jak v Den Haa^u tak i v Brusselu, otevírají dveře do
Nizozemí i do Evropy České republice mnohem více než Slovensku.
Není nijak nadsazené konstatování, že v tomto, pro vstup do

22

Evropských struktur tak důležitém roce, Česká republika náskok
Polska i Maďarska nejen dohonila, ale v mnohých ukazatelích
tyto země již nechala za sebou.
A co se českého obrazu v holandské společnosti týče,
ve srovnání s Polskem či Maďarskem? Obraz je věc jedna, ale
fakta zase věc jiná. Holanňané jsou ve svém úsudku nezaujati.
I v Nizozemí platí to příslovečné
"de beste wint - nejlepší vyhrává".
Autor je vedoucím docentem Sekce současných dějin Střední a
Východní Evropy na Univerzitě v Groningenu, Nizozemí.
Tento článek byl původně napsán pro časopis "Mezinárodní
politika" (Praha) a vychází se souhlasem jeho redakce.
Poznámky
(1) Tato orientace přetrvává dodnes ve formě expertizy na
univerzitách a vědeckých pracovištích. Na Leidenské univerzitě
zaujímá výzkum o kulturách a dějinách Číny, Japonska a Indonésie
tradičné přední místo a svou úrovní se řadí ke světové špičce.

(2) Dnes je Maňarsko v Nizozemí v oboru vědy, školství a kultury
ministerským výnosem jednou ze tří tzv. ”prioritních zemí”.
V praxi to znamená, že se Maěarsko těší zvláštní pozornosti
a na spolupráci s ním ve formě různých projektů jsou uvolňovány
speciální fondy. Na holandském ministerstvu školství, kultury
a vedy byla pro Maňarsko dokonce zřízena zvláštní poradní komise.
Stejné pozornosti se těší dále jen Rusko a Indonésie. Různé
významné holandské vědecké instituce, jako kupř. NIAS
(Netherlands Institute for Advenced Study) při výběru vhodných
vedeckých kandidátů otevřeně uplatňují principy pozitivní
diskriminace tím, že dávají přednost maňarským vědcům před koledy
z jiných zemí Střední a Východní Evropy.
Zajímavá je rovněž skutečnost, že jak maďarština tak ruština
ma^í v Nizozemí na univerzitách vlastní samostatné katedry,
coz se nedá říci ani o češtině ani o plštině (maďarština na
univerzite v Groningenu, ruština na univerzitách v Leidenu,
Amsterodamu a Groningenu), Obdobná situace je kupř. i s výzkumem
dějin. Kromě toho existuje v Nizozemí Maďarské centrum jazyka
a kultury, které má univerzitní status.
Česká republika takové pevné zázemí na zdejších univerzitách
nemá a Slovensko ještě méně.
(3)
Jeden typický příklad za všechny: Po "Sametové revoluci",
v roce 1990, vyšla v Nizozemí publikace holandských autorů
o Československu nazvaná Republika na Vltavě. (K. Mercks a H.
Ramkema, Republiek aan de Moldau. De Tsjechoslowaakse erfenis.
Utrecht, 1990). Vydavatel dospěl к titulu jednoduchou úvahou:
Praha je hlavní město Československa, Praha leží na Vltavě,
proto tedy Republika na Vltavě. Takovýchto a podobných
necitlivostí vůči Slovensku bylo v Nizozemí víc než dost.
Pro NL upravila Líba van Dijk
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EXKURZE ČESKÝM DĚDICTVÍM
Z holandského originálu "Op excursie door het Tsjechisch erfgoed", Kees Mercks
Časopis "Tijdschrift voor Slavische lieratuur", special PRAAG, září 1996

Vybrala a upravila Eva Horová

Kdo říká Praha, říká bohužel až příliš rychle Kafka, myslí na Prahu německou nebo židovskou.
Teprve v posledních desetiletích se ve větším měřítku začíná uplatňovat myšlenka, že existovala a stále
velice zřejmě existuje také Praha česká. To, že Praha byla tak dlouho asociována s němčinou, je při
nejmenším podivná záležitost, která má své kořeny především ve staletém podřízení se Habsburskému
Rakousku. V tom období byla zavedena silně germanizující opatření, která gigantické Habsburské říší
měla poskytnout zdání jednoty a homogenity. Vládnoucí autority přitom mohly navázat na již přítomné,
na Německo nebo Rakousko orientované, německy mluvicí kolonisty a Židy, kteří byli v Cechách
usazeni v relativně velkém počtu již od středověku.
Střety a rozmíšky mezi českým a německým "elementem", v určité míře pravidelně se objevující po
celá staletí, dostaly na konci minulého století náhle daleko ostřejší podobu. Bylo to přímo spojeno s
rodícím se českým vlastenectvím, s politickou frustrací danou faktem, že se Cechům na rozdíl od Madarů
nepodařilo dosáhnout široké politické nezávislosti a proto se pokoušeli odpovědět na poli kulturním.
Praha byla v té době bizarní město. V první řadě protože byla rozdělena na dvě poloviny
promenádou, která začínala v takzvané zvané Ferdinandstrasse (nynější Národní třída). Tam se procházeli
Češi. Tam také byla kavárna Union, kde se scházeli čeští spisovatelé. Promenáda pokračovala třídou
Am Graben (Na příkopě), kde byla kavárna Kontinental a kousek dál Německé kasino (nynější Slovanský
dům), aby se nakonec vnořila do "Německé čtvrti" Na poříčí, kde, co by kamenem dohodil od
Masarykova nádraží, ležela kavárna Areo. Tam se scházeli především němečtí spisovatelé, nebo jak to řekl
Brod ve své okřídlené řeči: "wo es werfelt und brodet und kafkat und kischt". O nich a o tom se hodně
psalo, a pro mnohé návštěvníky Prahy, kteří neměli к disposici jiné než německé prameny, to byla ta
dřívější Praha, ta Praha, která musela být znovuobjevena. Tento dobře myšlený duch německy mluvící
Prahy bloudí mnohým turistickým průvodcem a leckterou turistickou hlavou dodnes.
A tak se mohlo stát, že Praha děkuje za svou slávu především německé a (německo)židovské kultuře;
poněkud zvláštní, když si člověk uvědomí, že ta skupina kvantitativně tvořila pouhou dvacetinu české
kultury. A zvlášt hořké je vědomí, že jiná německá vlna, v sedmnáctém a osmnáctém století, téměř
znamenala zmizení české kultury, aspoň co se týče umění slovesného. Čeština byla zatlačena na vesnici,
protože byla spojována s proti-katolickou reformací a proti-Habsburskými bouřemi.
A později, když v osmnáctém století náboženské spory utichly, společnost byla zgermanizována a
pokatoličtěna, stala se Praha opět konzevatoří Evropy. Známé jsou Mozartovy umělecké a milovnické
eskapády v Praze, která mu vyhovovala lépe než zkostnatělá a snobistická Vídeň.
Neměla Praha tedy žádnou vlastní tradici, která by byla známá i mimo hranice města a země?
Samozřejmě, že měla. Problém je s tou známostí za hranicemi. Ta otázka se často diskutovala v
devadenáctém století, v době probuzeného vlastenectví. Vlastenecká (obrozenecká) literatura a umění se
mohly stát populární, kdyby ji Češi a Moravané nebyli nabízeli s takovou nestravitelnou omáčkou
romantického sentimentalismu. V tomto období vznikaly také pokusy obdařit Slovany vlastní mytologií a
’starověkem’, které by byly srovnatelné nejen se starou germánskou mytologií, dokonce s mytologií
Řeckou a Římskou! Odehrávaly se boje o Rukopisy. Literární scéna byla rozpolcená.
Vznikaly historické romány a pověsti (Jirásek), a pohádky (Němcová, Erben). Všechny české kulturní
projevy byly ale poplatné době, to znamená zabývaly se explicitně nebo implicitně národní identitou a
patriotismem. Jan Neruda (1831-1891) si jednou povzdechl, zda je vůbec možné psát něco, co se tou
problematikou nezabývá. Důvod, proč česká literatura z té doby byla v očích světové veřejnosti zcela
zastíněna německou literaturou, je proto možná třeba hledat právě v tomto dusivém nacionalismu.
Nerudovi se dostalo mezinárodního uznání také až po smrti. Jeho povídky byly přeloženy do několika
světových jazyků, bohužel ne do holandštiny. Nerudu ve světě proslavil až komunisticky basmk z Chile,
když si jeho jméno vypůjčil pro svůj pseudonym: Pablo Neruda.

24

Pražské nemecky mluvící kulturní veřejnosti to trvalo do konce devadenáctého století, než se začala
ve větším měřítku seznamovat s českou kulturou, 'l ato německá menšina, relativně malá enkláva v českém
prostředí, to sama neměla lehké: Peter Demetz ji jednou charakterizoval jako ""eine dahin schmelzende
Eisscholz". Navíc byli mnozí německy mluvící, nežidovstí občané orientovaní na Rakousko, což
vzbuzovalo zdaní provincionalizrnu.
Proto možná byly odsouzeny к neúspěchu pokusy pražských německých spisovatelů, soustředěných
kolem tzv. Prager Kreis, představit českou kulturu světové veřejnosti. Česká poezie z konce století byla
relativně široce překládána: Březina, Sova, Hlaváček, Karásek, Bezruč. Symbolista Březina byl vyvolen
za 'velkého mystika naší doby". Také pochmurná poezie Bezručova získala velkou popularitu.
К čemu ale toto všechno vedlo?
Vyslanci české kultury se nestali tito povznesení básníci, ale jejich mladší vrstevník, plebejský
spisovatel Jaroslav Hasek. V době po první světové válce, v době nastupujícího nacismu, se Švejk, antivoják a idiot na druhou, stal populární jako protijed na rychle postupující militarismus v Německu a
Rakousku. Mnoha intelektuálním Čechům Haškova sláva nevyhovuje. Raději se identifikují s Karlem
Čapkem, spisovatelem, který' vystudoval filozofii a který pil čaj s presidentem Masarykem. Přestože Hašek
a Capek/Masaryk se zdají být vzájemnými protiklady, oba vedou к nové tváři Prahy; Prahy jako města
piva a Prahy jako kolébky filozofie.
Skutečné kulturní uznání přišlo až v letech dvacátých a třicátých tohoto století, a později, od let
sedmdesátých, kdy se ve velkém měřítku z češtiny překládalo. Je zvláštní, že ta vlna měla svůj původ v
politickém útlaku, který vzbudil zájem světové veřejnosti o disent v Čechách : znovu byla česká literatura
vlastne oceňována z jiných než ryze literárních důvodů. Tak vznikl nový (opět pokřivený) obraz české
literatury a svět byl dobyt spisovateli jako jsou Vaculík, Gruša, Škvorecký, Havel, Kundera, Ivan
Klíma, Lustig, Kohout, Hrabal, Kliment, Kriseová, a další. Kdo z nich zůstane? Můžeme jen doufat, že
zájem o českou literaturu, který vzbudili, bude trvalý.

Goethe přeložil lyrickou báseň KYTICE
z Rukopisu Zelenohorského
Věje vítřieček z kniežeckých lesov,
běžie zmilitka к potoku;
nabierá vody v kovaná vědra.
Po vodě к děvě kytice plyje,
kytice vonná z viol a róží.
I je se děva kyticu lovit,
spade, ach, spade v chladnu vodičů.
Kdabych věděla, kytice krásná,
kto tebe v kyprů zemicu sáze,
tomu bych dala prstének zlatý.
Kdabych věděla, kytice krásná,
kto tebe lýkem hebúčkým sváza,
tomu bych dala jehlicu z vlasóv.
Kdabych věděla, kytice krásná,
kto tě po chladnej vodici pusti,
tomu bych dala vienek svój s hlavy

Wehet ein Lüftchen
Aus fürstlichen Wäldern
Da laufet das Mädchen,
Da läuft es zum Bach,
Schöpft in beschlagne
Eimer das Wasser.

Vorsichtig, bedächtig
Versteht sie zu schöpfen.
Am Flu e zum Mädchen
Schwimmet ein Sträu dien,
Ein duftiges Sträu eben
Von Veilchen und Rosen.
Und so verfolgt sie
das eilende Sträu chen,
Sie eilet vorauf ihm,
Versucht es zu Fangen;
Da fällt, ach da fällt sie
Ins kühhge Wasser.

Miloš Vojtěchovský vypráví jak se čeští studenti podíleli na poválečném
vybudování Nizozemí
Setkal jsem s tímto příjemným kolegou na nedávném psychiatrickém symposiu v Jeseníku.
Pozval mne po kongresu přespat u něj doma v Praze a příští den jsem už zase odjížděl do
Holandska. Večer sí Miloš zavzpomínal i po holandský při doprovodu kytary zazpíval. Pro

mne, Čechoholanďana to byla zajímavá historka a rád vám zde jeho zážitky předám.
Psal se rok 1946 a asi 50 mladýc^povětšině pražských studentů se nechalo zlákat
vybídnutím "Student Relief World", mezinárodní studentskou výpomocnou organizací, odjet

na brigádu" do válkou zničeného Nizozemí Mezi nimi náš vypravěč, dáte Vladimír Kruta,
Miroslav Sopouch, Vladimir Jelínek, Miroslav Kubík, René Provázek, Jaromír Kubátek a další
Miloš Vojtěchovský se tehda ještě jmenoval Adalbertman, ale v akci 'odgermanizování'

vyhlášené Senesem sš jeho příjmení počeštit i toto charakterizuje ducha tehdejší doby.
.... ’ Byl to krásný čas. bylo mně 21 tet Měl jsem dojem, že teď je svět pro nás navždy

otevřený, že se každý rok půjdu podívat někam do zahraničí A tak tomu chvilku bylo. Příští
roke jela skupina našich studentů pomáhat při žních ve Švédsku. Já jsem nejel protože
jsem měl právě zkoušky...a netušil sem jak se vše rychle vyvine.

Z Prahy jsem jeli nákladním vlakem, kterým do Holandska se vezly také brambory. Snad
jen Československo, Švýcarsko, Belgie a Skandinávské země měly tu dobu slušnou životní

úroveň, zbytek Evropy byl válkou značně zničen. Už doma jsme věděli, že v Holandsku
nemají cukr a tak jsem sř sám dvě kita vezl a fa v Holandsku proměníš za čokoládu. Tu zase-

v Holandsku měli...vyměnil jsem to v jedné cukrárně a i soukromníka: kilo za kilo.
Přijeli jsme do Holandska přes Venlo, Nijmegen, Arnhem... tato města byta v ruinách.

Za Arnhemem už ani nejezdil vlak, odsud se jeto do provinete Zeelandu náklaďákem. Já
jsem byl s několika Čechy a dáte s belgic

kými, švýcarskými, dánskými a holandský
mi studenty ubytován v obci Breskens, v pie

chových barácích, které tu zanechala ka

nadská armáda. Na ulicích vedle rozboře
ných domů stály zničené kanadské tanky
a všude bylo plno munice. Vzal jsem sí je-*
den náboj z protiletadlového kulometu na

památku domů.
Další skupina byta ubytována v Middelburgi
a Vlissingenu. O zeetandské ostrovy, hlavně

na ostrově Walcheren se značně bojovalo.
V květnu roku 1940 bylo hlavní město ostro
va Walcheren zbombardováno Němci. V říjnu 1944 zničíte anglická letadla hráze chránící

ostrov před morem a tak byta značná část ostrova zaplavena. Na opevněných zbytcích se
Němci houževnamě bránili. Spojenecká armáda dobyta Atwerp ate nemohla přístavu

použít, protože tento byl pod dělostřeleckým dostřelem Němců na Walcheru. Spojena
museli dobýt ostrova Walcherenu aby blokádu Antwerp znemožnili.

26

Už na jaře v roce 1945 se zbytky obyvatel ostrova, bez plánů, bez technických znalostí, bez

hansporřních možností a prakticky holýma rukama dali do opravování hrází a zdálo se že
ještě před zimními bouřemi většina hrází bude alespoň provizorně znovu vybudována.
Během jedné velké bouře v září oného roku moře však většinu hrází zase zničilo.
Houževnatým úsilím se je podanie před koncem prosince zase opevnü,aby odolaly zimním

bouřím. A v boji s mořem ztvrdlým Zeelanďanům se to povedlo. Mnozí se tázali, co vlastně
zachránili: rozsáhlou prázdnou močálovou krajinu, sem tam vodou a válkou rozbořenými

staveními... Aše ptáci na odumřelých stomech začali zase stavě* svá hnízda- a takto život
zde pomalu zase začínal..

Naša kluci dělali všeobecné nádenické práce, sbírali a čistili cihly rozbořených domů,
hromadili je do štosů vedle cest a odbourávali opevnění atlantického valu. Žasli nad

в velikostí a důkladností opevnění.
& Rozlehlé bunkry byly jak paláce,

gaž 10-15 m hluboké a geniálně

«zhotovené ve třech liniích. Mladý
У Miloš a jeho kamarádí žasli nad jejich
důkladností (Mimochodem: právě

nedávno, v minulém roce byly zbytky
těchto bunkrů vyhlášeny za národní
> památku). Bylo skoro nemožné je
g přímo dobýt, kanadské jednotky je
j- proto také napadly z boku z jihu a š ze

£ zadu. 5 tak měli co dělat, meh přitom
Й velké ztráty.

Němečtí vojenští zajatci pod dozorem holandských vojáků zneškodňovali v řece Šeldě

vodní miny. Naši kluci sbírali omráčené ryby a opékali je. Strava nebyla valná, hned po
válce byl značný nedostatek potravin. To nejhorší co naši kluci snášeli byla každý den ta
holandská kaše (havermout pap). Už jen pohled na ni obracel žaludek. К obědu dostali
jednoho čerstvého slanečka s chlebem.. Maso vůbec nebylo. Během pobytu zhubl^ate
radost ze zážitku to převyšovala. Brigádníci se ve volném čase dobře bavili. Zpívalo se
a náš Miloš se naučil různé holandské o vlámské písničky. S údivem jsem ho poslouchal

zpívat tehdejší šlágry:

...Op de hoek van de straat staat een farizeer,
het is geen mens, het is geen dier,
het es een NSB er...

Met de krant in de hand staat hij daar te venten,
en verkoopt hij Vaderland voor vijt lasse centen...

Až mi vešly sizy do očí při jeho zpěvu a kytarovém

doprovodu, jakoby ch $e najednou ocitl v době svého

mládí, když jsem v Leidenu začal studovat
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Wanneer komt ons trouwdag geertje, hoe is dít dan so stil met jou?...Hoor de Spaanse

trommels slaan, hoor moordenstompen...
Wei Annemarieken waar ga HI naw toe?....

Curacao, Ik heb jou zo menigmaal bekijken,
maar al jou loose streken, die staan mH niet aan...
daarom ga ik verfrekken, waar ik kom vandaan,,.

Jo ho ho, wij gaan u verlöten Praramaribo...

Holanďanům se nejvíce líbili naše písničky "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" a "Rožnovské hodiny".
“ S holandskými a jinými studenty, brigádníky, se moc nepořizovalo. Věřili jsme, že po
přemožení nacistického zla bude celá Evropa žít spolu v míru. Bylo to ještě před

Chwchillovým projevem ve Fooltonu, kde obvinil Sovětský Svaz, že nastoluje moc
v obsazených zemích.
O rozdělení Evropy do dvou politických táborů se nám nemohlo ani zdát. Žili jsme ve

všeobecném nadšení ze svobody a volnosti. Holandsko byla i přes válečné škody krásná,
malá země, cíhi§8 isme se s ní sbízení Československo bylo na tom v té době mnohém lépe.

Například socáiní vymožeností byly u nás mnohem lepší, český student mohl mnohem
snadněji než holandský získat stipednium. Ten musil na studium od rodičů dostat. Češi
dostávali UMRU a vzali si samozřejmě konzervy s sebou. To Holanďané postrádali. Byly mezí

námi samozřejmě i politické rozdíly. My, Češí jsme si mysleli, že dokážeme světu, že je
možno harmonicky sloučit socialismus s demokracií. Holandští studenti byli mnohem

konzervativnější zbožní a neopíjeli se. Češi byli spise ateisti a levicově (ale ne

komunisticky?) zaměření. Rozhořčovat je náš postoj vůči jejich tehdejší koloniální válce
v Indonézii, které říkali 'Maše Indie" My jse jim radili s touto válkou rychle skončit a dát
Indonézskemu lidu národní nezávislost a svobodu. "Naši otcové kolonie vydabili, to je naše
bohatsví..." byla jejich odpověď. A zpívali v písničce “John Brown" jako refrém.Jen de

meisjesvan batavía zijn zwart, pík zwartl...“(...and he is going marching on).
Dorozumívající řečí mezi studenty byla angličtina a se švýcarskými studenty se mluvilo
německy. Ale is s holandskými přáteli se často přesto na němčinu, konec konců za války to
byla pro ně dôležitá řeč a uměli jí dobře. Překvapila nás disciplina Holanďanů. Např. při
čekání na loď a nástupu na ní se zařadili do

fronty a spořádaně, trpělivě čekali až na ně
přijde řada.. My češí jsme se hrnuli bezohled
né dopředu, abychom je předešli.
První pohled na moře byl samozřejmě zážitek.

Co moře je jsem si vyzkoušel když nás rybáři

jednou vzali na rybolov.. Během cesty jsem asi
thnáckrát zvracel...už jsem byl zcela vyčerpán

ale stále se mi chtělo zvracet... To kymácení
lodi a smrad z ryb...tenkrát jsem si opravdu

velmi přál zemřít.
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Kontakt $ obyvateli byl jinak velmi omezený a to nejen kvůli řeči Dívali se na nás divně,
mysleli si ze když pomáháme při odstraňování trosek, že jsme jisté němečtí zajatci. Slušné

hoiky se nás stranily, jen ty které se zahazovaly" také $ německými vojáky o nás měly

zájem.
Po ukončení brigády jsme jetí autostopem

přes Belgii, Francii', Luxembursko do Německa Zde se už stopovat nedalo, tak jsme jeli
načerno domů vlakem. Měli jsme povětšinou

zelené košile a všichni stejné modré baretky...
a tak Němci nám věřili že jsme oddíl okupač
ní armády.

Leden 1997
Po rozhovoru
s Milošem Vojtěchovským

napsal Mirek Kabela.

Hei Gemeeniebesiuur van Breskens

Váikou zničený a zatopený
Middelburg

zegí U hierbij dank voor het door

U gepresieerde in den wederopbouw

van Breskens.

Zomer 1946.

De Burgemeesier van Breskens,

АО,..........
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Poštovní lístek z roku 1946
ve skutečné velikosti

TAŽENÍ JEDENÁCTI MĚSTY aneb NÁRODNÍ SVÁTEK NA

BRUSLÍCH
O tom, kdy to začalo se názory rozcházejí stejně jako o tom, co to vlastně je. Je
to sport, je to závod, je to soutěž, je to turistika? Myslím ani jedno, je to spíše
projev, manifestace, nadšení - od všeho trochu a dohromady to dá neúřední
národní svátek. Pochopitelně jde o dnes již světoznámou ELFSTEDENTOCHT,
tažení jedenácti městy Holandska na bruslích, které se konalo začátkem letošního
ledna již po patnácté. Na bruslích se jezdilo v severním Holandsku odedávna,
snad se tam i děti rodily s bruslemi na nohou, pokud to ovšem mráz dovolil a
pokud hustá vodní síť se pokryla dostatečně silným ledem. Nebylo to každý rok,
intervaly byly někdy velmi dlouhé, i dvanáct let, takže ani nemohlo být stanoveno
pevné datum, nikdo nevěděl, kdy bude dostatečně mrznout, bude-li vůbec. To vše
velmi komplikovalo organizaci, pořadatelé museli být každý rok s celým svým
štábem v pohotovosti, co kdyby náhle uhodil mráz! Častěji čekali marně, někdy se
už už zdálo, že to půjde, ale nadšení lidu muselo být kroceno a odpovědnost
musela zvítězit.
Ale kdy to vlastně začalo? Jakousi předzvěstí prý byl udatný výlet dvou
nadšenců roku 1868, kteří za krutých podmínek ujeli trať podobnou dnešní za
patnáct hodin. První neoficiální tažení na dnešní trati je z roku 1890, podnikl je
jakýsi Pim Mulier z Haarlemu a objel jedenáct měst - 200 kilometrů - za necelých
třináct hodin, což budilo tehdy úžas, a asi právem. První oficiální tažení je z roku
1909 již na stálé trati vedoucí jedenácti městy v celkové délce 200 kilometrů, a aby
tomuto tažení byl dán jakýsi status, byla pár dnů po závodě ustavena Fríská spo
lečnost jedenácti měst jakožto úředně oprávněný pořadatel této manifestace a
každý účastník musel být u této společnosti zapsán jako člen. Tažení roku 1909 se
účastnilo 23 bruslařů. První tažení organizované touto společností bylo roku 1912
již podle pevných pravidel a účastníci byli rozděleni do dvou skupin, v první regis
trovaní závodníci, ve druhé turističtí účastníci. Toho roku jich bylo již šedesát.
Popularita této manifestace stoupala enormně a počet účastníků stoupal do
roku 1933 po stovkách a od roku 1940 už v tisících. V roce 1963 se přiblížil těsně
к hranici deseti tisíc, aby 1986 dojelo v časovém limitu 14.989 ze 17.316
startujících. Zatím poslední tažení ze 4. ledna 1997 mělo přes 16.000 účastníků a
vítěz ujel oněch 200 kilometrů za šest hodin padesát minut, v limitu dojelo celkem
9.714 hrdinů, včetně žen.Snad je správné zde ještě vyjmenovat oněch jedenáct
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měst spjatých s historií Elfstedentocht.
Jelikož jsme v provincii Friesland, kde se
mluví jiným jazykem, uvádím v závorkách i

místní názvy, jak je hlásají dvoujazyčně
orientační tabule na silnicích. Pro názornější

představu uvádím i čas, ve kterém tudy projel
vedoucí jezdec, a v cíli též dojezd posledního
v časovém limitu. Kdo dojel třeba jen o
vteřiny později, tomu zůstaly pouze slzy. A
bylo jich dost, i když to byly většinou slzy
radostné, že byli (-y) při tom a přes všechny

útrapy dojeli (-y) do konce tažení. Zde je
oněch jedenáct míst: LEEUWARDEN (LJOUWERT), start 5,30 ráno - SNEEK (SNITS)

0,40 - ULST (DRYLST) 0,50 - SLOTEN
(SLEAT) 1,18 - STAVOREN ( STARUM) 2,00

-

HINDELOPEN

( HYNLJIPPEN) 2,28 -

WORKUM (WARKUM) 2,46 - BOLSWARD

(BOLSAERT) 3,13 - HARLINGEN (HARNS) 3,50 - FRANEKER (FRENTSJER) 4,20 DOKKUM (DOKKUM) 6,10 a cíl LEEUWAR

DEN 6,49 muži, 7,49 ženy, poslední účastník

o půlnoci.
Do té doby (a ještě mnohem déle) se stará o obveselení mnoha desítek tisíc diváků
řada místních i hostujících kapel, zpěváků, artistů a jim podobných, a v cílovém městě

mají dlouhou noc, kterou si krátí zábavou všeho druhu v narychlo postavených stanech

s výčepem všeho možného a kde tradiční teplá krmě jde mimořádně к duhu a na odbyt.

Rozhlas a televize s desítkami doprovodných vozidel a tolikéž mikrofonů a kameramanů
sledují tažení nepřetržitě a uvážíme-li, že valná část se odehrává v ranní a noční tmě,

je i to výkon pozoruhodný. Skupina závodníků vyjíždí pochopitelně najednou, ostatní
jsou vypouštěni vždy po tisíci. Šestnáctkrát tisíc lidí najednou na led, ve tmě s jen matně

osvětlenými stanicemi razítkujících kontrol, není maličkost a teprve zde pochopíme
odpovědnost pořadatelů při rozhodování, zda jsou splněny všechny bezpečnostní
podmínky. Jediným stínem, alespoň v mých očích, byla téměř výhradní pozornost

kamer a komentátorů pro malou skupinu vedoucích závodníků a macešská pro ostatní

tisíce statečných, včetně ženských účastnic. A nakonec veškeré slávy a četných poct se
dostalo pouze vítězi, ač kupř. první čtyři projeli cílem ve stejném čase a v rozstupu
přibližně pouhého metru, což po dvoustech kilometrů je výsledek téměř nerozhodný.

Zapoměl jsem říci, že krom čestného odznaku se neudílejí žádné medaile, žádné

poháry, a žádné peněžní odměny, ani startovně. A takových soutěží je už pomálu, jsou-

li ještě vůbec. Proto klobouk dolů přede všemi.
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LMalinský

Redakční úvod к následujícímu článku.
Jedním z bezesporu pozitivních výsledků listopadové ’sametové revoluce’ jsou otevřené hranice a možnost
pro každého se rozjet do světa. Ve velkém počtu této možnosti využívají mladí lidé. Těm samozřejmě nestačí
výlet po Evropě, to je pro starší generace. Vyhledávají romantiku, sport, dobrodružství, tak jak je to pro
mladé lidi na celém světě normální. Jedním z nich je Jarda Hlava z malé vsi Božkova u Semil. Pan Hlava
nám poslal své zajímavé, svérázné povídání o pokusu překonat Mount Everest. Uveřejňujeme je beze změny,
pouze doplněné několika perokresbami vlastní provenience.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ EXPEDICE MT. EVEREST 1996
Severní žebro

To, co bude následovat, není oficielní zpráva z expedice. Je to jen a jen popsání osobních dojmů a
vjemů, bez jakéhokoliv odsouhlasení ostatními členy.
Cesta к Everestu pro mně začala někdy v roce 1995, když jsem se vracel z úspěšné výpravy na Shivling
v Gahrwálském Himalaji. Nabídka byla tak přímá, že nebylo možno odpovědět jinak, nežli ano - ne. Kdo by
řekl to druhé? Doma mě všichni vyslechli, ale na ksichtu jim bylo vidět, že si myslí něco o Bohnicích.
Zapudil jsem svoji živnost až na hranici krachu a věnoval všechen svůj čas a energii přípravě expedice.
Postupně se v itineráři vyplňovaly všechny kolonky, až jsem jednoho dne stál v Kathmandu na letišti a zíral
na místo, kde před vteřinkou stála igelitka s dvěma láhvemi whisky, lnu Asie.
Ubytoval jsem se klasicky ve čtvrti Tamel, hotýlek slušný, cena příznivá a recepční se mi líbila hned
první den. Jak mi bude připadat po příjezdu z kopce, to jsem si nedovedl představit. Týden jsem běhal po
Kathmandu, očumoval ceny a kalkuloval, kolik a čeho a za kolik. Byl jsem totiž pověřen expedicí, abych
nakoupil vše potřebné z proviantu na dobu pobytu v Tibetu. Kritický nedostatek financí mě zahnal do míst,
kam by jenom trochu slušný Nepálec nepáchl ani náhodou. Vše se však v dobré obrátilo a jednoho dne jsem
stál s vyplazeným jazykem na letišti a s napětím očekával přílet hlavní skupiny.
Budiž ke chvále letecké společnosti Biman, že ohluchla a oslepla při vážení expedičních zavazadel. Při
úhradě zlomku náležitého účtu by expedice skončila ve Frankfurtu na letišti. Ne tak se zachoval řidič českého
autobusu na lince Praha-Frankfurt. Ten inkasoval 3.000 Kč, jen tak. Navíc.
V rámci úsporných opatření jsme odmítli
osvědčenou dvojici Šerpů a angažovali dva
Tamangy, kteří byli o 20% lacinější. Mělo to svou
nevýhodu. Nechtěli poslouchat. Najatý kuchař sice
poslouchal, ale neuměl ani slovo anglicky. To byl
jeho první kámen úrazu, druhý, aniž bych to tušil,
byl okamžik, kdy vytáhl odkudsi se svých hadrů
pytlík s nějakým kořením. Byla to ta nejďábelštější
masala, s jakou jsem se kdy setkal. V kombinaci
se zázvorem se jakékoliv jídlo stalo blivajzem.
Jedním z dalších momentů, kdy expedice
mohla skončit dříve, nežli začala, byl přejezd
nepálsko-tibetské hranice.
V Tibetu jsme
vyfasovali snad poprvé v historii dobývání této
hory, jako styčného důstojníka komunistickou
funkcionářku jménem Feng. Jistě z pověření ÚV
nám denně ukazovala, zač je toho čínský loket. Za
ubytování na podlaze mezi materiálem, včetně
benzinu a petroleje, si řekla 75 baků na osobu a
noc. Při vědomí, že celou cestu pod horu máme
zaplacenu (65.000 USD), to povážlivě ohrozilo
duševní zdraví všech členů expedice.
Konečně jsme se prokodrcali do výše 5.200 m n.m., kde mají Číňani vybudován stálý lágr, s kamennou
chajdou a páchnoucími WC. Jejich vztah к WC je jistě velmi intensivní, neboť na jejich užívání
nekompromisně basírovali, i když návštěva toho místa se hazardem rovnala návštěvě cholerového baráku.
Nicméně za vykonání malé potřeby mimo tuto svatyni metabolismu jsem zaplatil pokutu 35 juanů, což je jistě
víc, nežli si je průměrný Tibeťan schopen vydělat za celý jeden týden.
Po čtyřech dnech, strávených na tomto buzerací prosáklém místě, konečně dorazili jakmeni a jejich
nádherná zvířata. Po pečlivém zvážení jsme je naložili a jali se s nimi stoupat. Kdo si myslí, že stačí blbý

krávě, notabene naložený Šedesáti kilama, nechť je vyveden z omylu. Ta kráva totiž vůbec neodpočívá. Na
rozdíl ode mně, který se pokouSel každých 300 metrů vrhnout snídani.
Ať to bylo, jak to bylo, po dvou dnech jsme se připotáceli na místo určení, to jest předsunutý
základní tábor (ABC), do výšky 6.400 m, na místo truchlivé a větrné.
Trasa, která nás čekala, byla následující: ABC -1. výškový tábor 7. 000 m, II. výškový tábor 7.600 m,
III. výškový tábor 8.150 m, vrchol a zpět. Podařilo se po III. výškový tábor. Pak došlo к momentálnímu
rozšíření Beaufortovy tabulky síly větrů. Devadesátikilový chlap poletující vzduchem jako opilý brouk, stany
stěhující se povětřím i se svým obsahem a další varietní kousky nebyly řídké. Ani mráz nezůstával pozadu a 20 po ránu ve stanu nebylo až tak málo.
Všechno má svůj konec, povolení v Číně nevyjímaje. A tak jednoho dne jsme se opět ocitli na
kodrcajícím náklaďáku a se skřípajícíma zubama hleděli na horu hor, jak se vzdaluje v bezoblačném bezvětří.

Smůla, chyba? Nebo něčí naschvál! Hned jsme si plácli, že naše příští úsilí bude směřovat opět к
tomuto kopci. Po této kličce vůči vlastním výčitkám se obličeje vyhladily, omrzliny přestaly bolet a mysl
naplnilo jediné, všeslibující slovo - Kathmandu. Množství jídla a piva, které je člověk schopen pozřít po 70
dnech hladu a zimy je netušené. První moje snídaně sestávala se sedmi chodů, z nichž jeden každý by mi
doma stačil na půl dne. Někteří z nás se rozhodli, že obohatí domácí AIDS o nepálskou větev a rozešli se do
masážních salónů, kterých je v Kathmandu jako máku.
Konec dobrý, všechno dobré. Letadlo domů nespadlo, zato autobus z Frankjúrtu do Prahy nejel. A tak
jsme klasicky přijeli vlakem do hlavního města a odtud pomocí manželek, milenek, kamarádů a přátel domů.
Všem nám už otmulo a připravujeme další expedici na Mt. Everest. Poučenější, snad i vybavenější, ale
hlavně s obrovským překvapením. A aby to bylo to pravé překvapení, tak se musí tajit dostatečně dlouhou
dobu. Až přijde čas, vyjdeme s ním navenek. Zatím mohu prozradit jen tolik, že souvisí velmi úzce se snem.
Jako celý tenhle kopec.

JARDA HLAVA
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LOSBOL V ČECHÁCH
Můj příspěvek v tomto čísle Nizozemských Listů není žádnou studií
o podnikání v Cechách nebo o kulturních rozdílech. Je to pouze
všeobecné popsání zkušeností a poznatků z obchodních návštev
v České republice.
Když mi koncem srpna volal jeden Holančan, že vymyslel hračku,
kterou nazval "Losbol" a požádal mne o tlumočení, protože chtěl
výrobu uskutečnit v Cechách, netušila jsem, že budu jezdit do
Cech skoro každý týden a že to v roce 1997 ještě neskončí.
"Losbol" je dřevený panák, kterého Češi nazvali sněhulákem i
když je barevný. Sněhulák je složen z pěti koulí různého průměru.
V každé kouli je jamka, do které koule zapadá, nechá se nastavit
do různých pozic, takže je hračka vhodná pro rozvíjení motoriky
dítěte. Když je "Losbolů" více, dají se stavět na sebe a mohou
se postavit i vzhůru nohama. Obličej je "rošřácký" a tak má
holandské jméno "Losbol" v holandštině dvojí význam.
V srpnu jsme navštívili všechna truhlářství, která přicházela
v úvahu a v září se Holančan rozhodl pro truhlářství u Českého
Brodu. Po vyrobení mnoha vzorků, byla dohodnuta velikost a cena
panáka, sepsána jednoduchá smlouva o výrobě a zásilce do
Holandska. Vše nasvědčovalo tomu, že Holančan bez problémů
dostane 7 000 panáků v listopadu 1996, takže se holandský trh
bude moci ještě na Mikuláše a jistě na vánoce naplnit "barevným
sněhulákem". Ale skutečnost byla jiná!
Nebudu se zabývat výzkumem o povahách Cechů nebo Holančanů.
Při našich jednáních jsem se setkala s Cechy, kteří jsou ochotni
pomoci,
kteří když něco slíbí, tak to také udělají v termínu
a ve kvalitě, která nemá konkurenci. Setkala jsem se však i
s lidmi, kteří něco slíbí a za pět minut dvanáct zakázku
odřeknou. Existují i lidé, kteří v honbě za penězi dokáží své
kolegy pomluvit natolik, že se tím celá zakázka ohrozí.
Cím je to způsobeno? Možná zkušeností Cechů s obchodováním
s cizinci, nebo opravdu chutí za každou cenu rychle zbohatnout.
Možná také tím, že stále ještě potřebují kontrolu a signál "ze
zhora" .
Po otevření hranic se do Cech nahrnula spousta cizích obchodníků,
kteří si objednávali vzorky a dělali milionové zakázky. Češi
v nadšení, ze mohou konečně začít sami pro sebe, uzavírali
půjčky, aby tyto zakázky mohli splnit. Jaké bylo jejich
rozčarování, když zahraniční obchodníci v zakázkách nepokračovali
a nedokázali zaplatit ani vzorky a zboží, které si vzali. To
samé se stalo i v případech emigrantů, kteří do republiky začali
dojíždět a objednávat si výrobky, které nikdy nezaplatili. A
tak mají emigranti po této stránce v Cechách špatné jméno.
Holančané zase špatně platí a smlouvají i když jsou ceny už
úplně nízké.
A české jméno v cizině? Nedodržování dohod, které byly smluveny
a nesamostatnost.
Nevím, zda existují definice pro českou nebo jinou povahu, neboř
vliv zvenku dokáže každou povahu zdeformovat nebo vylepšit.
Na nás, co žijeme leta v cizině měl tento život velký vliv a
tak když se "doma" domáháme něčeho, co je pro nás samozřejmostí
a pokoušíme se tyto zkušenosti předat dál, mám často pocit,
že lidem "doma" tím příšerně lezeme na nervy.
LÍBA v.DIJK
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DE TELEGRAAF, 18. listopadu 1996
Vybráno z článku redaktora Roba Sebese (Eva Horová)

DOBRODRUŽSTVÍ NIZOZEMSKÝCH PODNIKÁ TELŮ V PRAŽSKÉM PODZIMU

"Česko nej lepší země ve východoevropské třídě"
Asi 14% nizozemských malých a středně velkých podniků (mkb) vyvázl. Přes rychlý vzrůst internacionalizace
obchodu roste jeho objem jen pomalu. Počet exportujících podniků dokonce stagnoval. Ministerstvo hospodářství
a zájmové sdružení МКВ-Nizozemsko se proto daly dohromady. První výsledek - cesta obchodní mise MKB do
Čech, minulý týden.

Jedním z účastníků zmíněné mise byl 41-letý ředitel a vlastník firmy Peters Agenturen en Verpakkingen
ze Schoorlu v Severním Holandsku. V jeho výrobním podniku, kde zaměstnává deset lidí, se vyrábějí plastové
nákupní tašky pro velké samoobsluhy. Podnik má roční obrat f 5 miliónů.
Od roku 1990 se Peters zaměřuje na výrobek, který má podle něj velkou budoucnost: tak zvaný "thermo-bag",
vlastní vynález. Je to pytel, v různých druzích a velikostech, ve kterém zůstává led dvě hodiny zmrzlý a nápoje
zůstávají chladné čtyři až pět hodin. Tento výrobek vyváží Peters už do více než deseti zemí v Evropě i mimo
ni Export činí 80% z celkového obratu. Co se zahraničního obchodu týče, není tedy žádný zelenáč. Přesto je to
vždycky napínavé, začít v zemi, se kterou ještě nemá zkušenosti. Proto se této mise zúčastní. И misi dále byli
zástupci nejrůznějších podniků (např. energie a životní prostředí, ale také výrobce dveří a obchodník s tělesy
ústředního topení, a zástupci Národní Investiční Banky).
Není náhodou, že cesta této skupiny vedla právě do Čech. Česká republika se rozvíjí nejrychleji ze všech
východoevropských zemí, a podle pana Kocha, velvyslance Nizozemského království v Praze, se stane velmi
rychle členem NATO a Evropské Unie. Koch Čechy chválí za jejich stabilitu, která tam existuje přesto, že
sociálnědemokratický premier Klausel!) vede menšinovou vládu.

Ekonomická čísla udávají smíšený obrázek:
Direct e investeringen ín Tsjechíě
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Nezávisle na uvedených číslech je tu ještě jeden velký problém: přesto, že čeští zaměstnanci jsou dobře vyškoleni
a motivovaní, většinou si netroufají vzít na sebe riziko. Dědictví komunistické éry. Pravidelně se tedy stává, že
se (zahraniční) ředitel musí zabývat rozhodnutími jako "která matka se hodí ke kterému šroubku ".
Misja de Haan, ředitel Nizozemské Obchodní komory v Praze, poukazuje na některé typicky české zvyky:
"Čech vždycky srovnává svou pozici s jinými. Kolik vydělává druhý je pro Čecha daleko důležitější než kolik
vydělává sám, i když je to dvakrát víc, než dříve. Nizozemští podnikatelé také musí počítat s tím, že Čechům
dlouho trvá, než se k něčemu rozhodnou. A pak se neostýchají ustoupit od domluvené spolupráce, když se jim
určité části smlouvy najednou nezamlouvají."
Peters neúnavně nechává své taxi jezdit křížem krážem Prahou. Na konci cesty navštívil čtyři
samoobsluhy a importéra. Přestože nemá v kapse ani jeden kontrakt, je optimistický: "Myslím si, že zcela určitě
budu v Čechách prodávat. Že se jim do toho hned nechce, to není vůbec zlé. V Jižní Africe už mi to taky trvá
dva roky, a jde to teď taky dobrým směrem."

Ne vždy jsou holandští žurnalisté zcela na výši! (překl.)
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Západní firmy se dobře živí penězi z fondů na pomoc
Volkskrant, 8. února 1996, redakčně zkráceno
Úředníci, jak v Bruselu, tak v Den Haagu, kritiku
odmítají. Všechno se přece odehrává ve spo
lupráci a často na žádost přijímající země.
Pohádkově bohatý americký filantrop
George Soros a jeho soukromé nadace jsou pro
východní Evropu velmi důležité. Jeho milióny (30
miliónů v Rusku, 600 miliónů v celém světě) jsou
určeny na konkrétní projekty přímo na místě.
Proto jsou jeho programy daleko účelnější než
programy západních vlád, ve kterých 90% z
celkových nákladů mizí u drahých západních
firem a organizací.
Je ale možné, aby vláda operovaly stejně
jako soukromé nadace? F. van der Steen, který
ztrávil deset let prací pro rozvojové projekty v
Latinské Americe, se domnívá, že ano. Bohužel
ale nechtějí. Dohody o pomoci se uzavírají v
diplomatických kruzích, možná pomoc je po
užívána jako mazací olej pro zlepšení obchodu.
Van der Steen věří ve vyhledání spoleh
livých lidí přímo na místě, takových, kteří sami
již něco užitečného začali, a kterým se vyplatí
poskytnout potřebnou podporu. "A pak ne s
plnými pytli peněz, protože tak jen podporuješ
korupci a dusíš jejich vlastní iniciativu."
Ve Východní Evropě a v Rusku, kde je
obyvatelstvo vysoce vzdělané a sebejisté, jsou
podmínky pro podporu lepší než v zemích Třetího
světa. Ale pak si západní svět musí odpustit
praktikování podpory vlastního exportu pod pláš
tíkem pomoci. Jestliže skutečně chtějí nějak
reformám pomoci.
Jeho zkušenosti v zemích Třetího světa z
něj ale udělaly pesimistu. Míra preference vlast
ního zájmu u lidí, kteří se "rozvojovou pomocí"
živí, překáží tomu, aby byli schopni vidět pravdu.
"Jednou jsem to spočítal. Rozdíl mezi příjmem
zaměstnance takové mezinárodní rozvojové orga
nizace a příjmem člena jeho cílové skupiny je
větší, než byl rozdíl mezi příjmem plantážníka a
jeho kuliho."

Nizozemsko a jeho evropští partneři vydávají
mnoho set miliónů na novou formu ’rozvojové’
pomoci: pomoc po-komunistickým zemím. Jaký
to má praktický efekt? A v čem spočívá ta
jemství americko/maďarského filantropa Geor
ge Sorose? Dnes poslední ze tří článků.
Hella Rottenberg, Amsterdam

Evropská komise (EK) nechala provést
studii za účelem reformy zemědělství v Bulhars
ku. Po dvou letech EK oznámila: bylo finan
cováno 26 různých studií a analýs. Výsledky leží
ve skříni v bulharském ministerstvu zemědělství.
Náklady: 12,5 milionu ECU (1 milion ECU za
jednu studii), ale pouze jedna vedla к investicím.
Rady západních konzultantů jsou občas
relevantní, ale nemohou být realizovány, protože
’obdarovaná’ země na to nemá. Každý rok znovu
si Evropský Kontrolní úřad stěžuje na programy к
podpoře reforem zemích bývalého Sovětského
Svazu a a Východní Evropy (TACIS a PHARE,
1,3 a 2,4 miliardy guldenů na rok): jsou nejasné,
penězi se plýtvá, chaos a konflikt zájmů jsou na
denním pořádku.
Evropským konzultačním firmám se
přitom vede dobře. Bruselští úředníci jim pře
nechávají nejen přípravu a provedení projektů,
ale i uzavírání kontraktů a kontrolu výsledků.
Kritika Kontrolního úřadu sice vedla к
mírnému snížení tarifů, které si konzultanti účtují
(2000 ECU = 4400 guldenů, za osobu a den
nebylo v prvních letech žádnou výjimkou), ale
jinak se toho mnoho nezměnilo.
Několik úředníků v Bruselu obhospoda
řuje obrovský rozpočet. Peníze se musí vydat, a
rychle. Pozornost se nevěnuje pečlivému výběru
užitečných projektů, ale rychlému utracení svěře
ných fondů, říkají zasvěcení. Jestliže plán, vy
myslený ve spolupráci s úředníky v Moskvě,
Sofii nebo Ulan Batoru odpovídá daným for
málním kriteriím, mašinérie se rozjede a není
síly, která by ji zastavila.
Všichni, kterých se to týká, v tom mají
vlastní zájem. Konzultační firmy vydělávají majlant a zároveň si prozkoumávají nové možné trhy.
Evropští úředníci jezdí na služební cesty a nabý
vají zajímavé zkušenosti. To platí i pro jejich
východoevropské kolegy. Za 4% z poskytnutých
grantů se většinou nakoupí jejich technické vyba
vení: auta, počítače atd. Takže proč by si stěžo
vali?
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NÁRODNÍ DŮCHOD JE PONĚKUD ZVLÁŠTNÍ SOUČET
Článek z deníku Haagse Courant, leden 1997;
Autor: Jurriaan Kamp, šéfredaktor časopisu ’Ode’, který zkoumá nové možnosti.

Gratuluji! Díky mrazům jste v minulých týdnech významně přispěli к rozvoji Nizozemska. Přece
jste zvlášt hodně topili. Pod vlivem intezivní kampaně o šetření energií byste si možná mohli myslet, že
taková extrémní spotřeba plynu vůbec není zvlášt dobrá zpráva, ale ekonomické ukazatele říkají něco
jiného: čím víc topíte, tím víc roste nizozemská ekonomika. A růst je dobrý. Každý občan se naučil, že je
s jeho zemí všechno v pořádku, když ekonomika roste. Ale zůstává to divné: zatímco víme, že zásoby
zemního plynu jsou konečné, spočítáme si, že jsme bohatí, když ho hodně spotřebujeme. Připomíná to
trochu hokynáře, který jí vlastní zásoby. Mezi námi, má to také něco nespravedlivého. Ekonomika
tropických zemí začíná na mezinárodním žebříčku s mankem, protože tam se netopí!
Ekonomický růst je určen růstem národního důchodu. Národní důchod je součet všeho, co společně
vyrobíme a uděláme. Není vůbec jednoduché к takovému součtu dojít: co se počítá, co ne a jak se dají
přeložit různé služby do peněz? Systém, podle kterého se ted počítá, byl vytvořen v třicátých letech.
Vlády, třesoucí se pod dojmem velké ekonomické krize, velmi potřebovaly čísla, která by umožnila zjistit
přesný stav ekonomického hospodářství. Ta potřeba je pochopitelná, ale o vybraném způsobu počítací
metody se dá říct ledacos.
Všeobecně platí, že všechno, co se vyprodukuje, se počítá jako plus, jako přínos. Při výpočtu národního
důchodu se nečiní rozdíl mezi náklady a ziskem, nebo mezi produktivními a destruktivními aktivitami.
Není to pokrok

To možná vysvětluje, proč mnoho lidí - přes pěkné výsledky ekonomického růstu - nemá zrovna
pocit, že by to s jejich zemí šlo kupředu. Mnozí se necítí bezpečně na ulici. Stále více lidí se cítí
osamoceno nebo trpí depresemi. Nepocitujeme a nemáme osobní zkušenost s faktem, že se nám - podle
ekonomických statistik - daří stále lépe.
Pár příkladů. Když se pokácí všechny pralesy v Brazílii, vyletí brazilská ekonomika vzhůru. Když v
zemi stoupne kriminalita a vydá se víc peněz na její potírání, dostane ekonomika impuls. Čím víc
advokátů se bude zabývat s čím více rozvodovými řízeními, tím více poroste národní důchod. Zemětřesení
a povodně jsou dobré pro ekonomický růst. A ekonomika vzrůstá, když se prodá víc pilulek proti depresi.
Nebo-li: růst je paralelní ke společenskému rozpadu. Jsou také důležité věci, které se do národního
důchodu nepočítají: když se matka stará o děti, ekonomika stojí. Když rodiče vezou děti do jeslí,
ekonomika stoupá. Když se dítě dívá na televizi, stoupá národní důchod. A když matka nebo otec čtou
dítěti pohádku, neděje se nic. Jinými slovy: do národního důchodu se počítají záležitosti, které by
normální podnik odepsal jako náklady nebo ztráty a jiné, pro fungování společnosti životně důležité
přínosy se právě nepočítají.
Toto všechno by nebylo tak důležité, kdyby počítání národního důchodu a ekonomického růstu
bylo jen záležitostí státních účetních. Ale tyhle cifry dnes ovlivňují náladu téměř každého občana.
Proto je nesmírně důležité, aby se způsob počítání národního důchodu změnil.
Návrhem nového indexu se velmi intenzivně zabývá americký Redefining Progress Institute. V tom
indexu se bude například počítat práce v domácnosti a dobrovolná práce. Peněžní hodnota bude určena
podle toho, kolik by takové činnosti stály, kdyby se nechaly provádět někým jiným za úplatu. Nový
index odečítá výdaje na potírání kriminality od národního důchodu. Účty z nemocnice nebo náklady na
truhláře, který přijde spravit dveře, vylomené při vloupání, platí jako minusy. Náklady na odstraňování
znečištění životního prostředí jsou také odečítány. A země, která spotřebovává své zásoby surovin, musí
ty položky ve svém účetnictví také uvést do nákladů.
Redefining Progress Institute spočítal podle tohoto nového indexu národní důchod Spojených Států
od roku 1970. Závěr - americký národní důchod byl stabilní. Nedá se vůbec mluvit o rozvoji, přestože
oficielní statistiky hovoří o zdvojnásobení národního důchodu. Nizozemská situace nebude o mnoho jiná.
A jedna věc je jasná: nový způsob počítání lépe odpovídá naší vlastní zkušenosti: protože kdo má ted
pocit, že se kvalita jeho života od roku 1970 zdvojnásobila?
Vybrala a preložila Eva Horová
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Film Otakara Votočky: Ju Ju
MIREK KABELA

V pátek 13. prosince 1996 zařadila holandská socialistická televizní společnost VARA do večerního
programu film našeho krajana Otakara Votočky "Ju Ju". Nejsem pověrčivý, i když část tématu filmu k tomu
vybízí. Takže pravděpodobně na základě jiných motivů, než že to byl pátek třináctého, nevěnoval holandský
denní tisk (De Volkskrant, Het Parool, VPRO-gids) filmu žádnou pozornost. Byl jsem velmi zvědavý, neboť
jediný Votočkův film, který jsem do té doby viděl (Wings of Fame z roku 1989, o hotelu v posmrtném životě)
na mě, na rozdíl od vlažné holandské kritiky, udělal velmi dobrý dojem. Bohužel, mé očekávání se tentokrát
nesplnilo.
Votoček si pro film JuJu vybral novodobé, řekl bych dokonce módní, téma: neblahý osud mladého muže z
Ghany, ilegálně přebývajícího v Holandsku. Mladý běženec, jako prototyp snad desetitisíců jiných uprchlíků
z Afriky, z Blízkého i Dálného Východu, kteří nyní přebývají v Holandsku a vůbec v celé Evropě. O těžké
situaci těchto mladých lidí, hledajících v Evropě práci a doufajících v lepší osud, než je ten, který by je
čekal v jejich vlastní zemi, se už tolik psalo, v televizi i v radiu komentovalo, že toto téma není nové. Přes
všechen zájem politků, sdělovacích prostředků atd., se však tento masový problém nezmenšil a je stále
aktuální. Že životní příběhy a situace těchto lidí nejsou záviděníhodné, víme všichni až moc dobře. Každá
nová konfrontace s tématem nevyhnutelně oživí už existující soucit s těmito "hledači štěstí". Nebezpečí je, že
každý autor, který toto téma použije, může být nařčen z úmyslného využití takových pozitivních emocí.
Nemyslím si však, že by si Votoček chtěl takovým způsobem předem získat přízeň diváka. Myslím spíše, že
jemu, jako původně také cizinci, jsou osudy jiných cizinců blízké. Už před lety natočil film s podobným
tématem: Turecké video, za které dostal holandskou filmovou cenu Zlaté tele. Další nevýhoda zpracování
uvedeného tématu je v tom, že vlastně už není co říct; autor díla musí být velmi talentovaný nebo originální,
aby čtenáře nebo diváka nenudil.
Zfilmovaný příběh se odehrává v Amsterodamu. Mladá žena Katrien (Kattie) slyší jednou večer ve
sklepě pod svým bytem rámus. Zavolá svého přítele a spolu objeví ve sklepě mladého černocha, který ji
uprosí, aby jej tam krátký čas nechala. Jen co najde své přátele - krajany ve městě. Nemusí moc naléhat,
dívka je hodná a naivní zároveň. Když přistoupila na jeho prosbu o pomoc, necítí se morálně v stavu
odmítnout další přání. Mladík se tak vetře do jejího soukromého života. Samozřejmě s jejím svolením; snad
si to sama podvědomě přeje. Dívka má svého holandského přítele, ale jeho "málo idealistickou" prací
pohrdá. On píše jednoduché povídky pro populární obrázkový časopis, kdežto ona pracuje dobrovolně pro
ekologické organizace (a jak je to v Holandsku běžné, umožňuje jí to sociální podpora). Ani jeho geniální
myšlenka, na kterou jednou přišel, že podstata lásky je vlastně vzájemná důvěra, ji moc nenadchne. Snad
proto sní její přítel o tom, že jednou napíše opravdovou knihu a tak dosáhne jejího uznání. Citově tedy není
svazek s přítelem optimální a jako "idealistka" je snad i více otevřena dobrodružnému poznání "něčeho
jiného, nevšedního". Co se toho týče, dostane dobrou příležitost: mladý uprchlík přišel do Evropy z malé
vesnice v Ghaně, kde byl vychován v tradiční africké sféře polyteistického náboženství. Její zvědavost se
stupňuje, až přes jeho vyslovenou výstrahu jednou otevře malý sáček (talisman), který mladík většinou nosí
na krku. Nic víc než nějaké malé kosti a zub v něm nenajde. Mladík (Maxwell) je však tímto porušením
"tabu" velmi postrašen. Je přesvědčen, že jim tot hrubé porušení tajemství přinese neštěstí, a to se také
stane. Divák už napřed tuší, jak všechno dopadne, a bohužel, bez překvapení to také tak skončí. Duševní
sbližování s Maxwellem jde ruku v ruce se sbližováním erotickým. Odstup od jejího holandského přítele se
tak jen zvětšuje, až se nakonec rozejdou. Jednoho večera vpadne ke Kattie do bytu policie. Najde tam už
celou skupinu hudebníků z Ghany, kteří se tam mezitím také "dočasně" usadili. Náš protagonista Maxwell se
policii vymkne, utíká na střechu domu, a když se к němu blíží pronásledující policie a Kattie, skočí dolů,
držíc v rukou svůj talisman - Juju.
Po roce se Kattie náhodou sejde se svým bývalým přítelem v jedné restauraci. Kattie se ho odváží zeptat,
zda to nebyl náhodou on, kdo ilegální cizince v jejím bytě udal policii. On se na oplátku zase zeptá, zda se
ona s Maxwellem vyspala. Oba odpoví záporně. Láska je hlavně vzájemná důvěra .... Přátelsky se spolu
rozejdou.
Jak jsem již naznačil, nemohu jinak, než dojít к závěru, že jsem viděl lepší filmy. I když je jasné, že
všichni, kdo se na filmu podíleli, podali dobrý výkon, něco mu chybí. Přemýšlím, co postrádám. Asi to
bude moment překvapení. Kostra filmu je stále patrná, film je průhledný. Votoček může být velmi spokojen
s výkonem jím vybraných herců (Marjolein Beumer, Juan Wells, Roef Ragas), a hlavně se svým
kameramanem. Originální záběry a efekty přispěly značně ke kvalitě filmu.
Holandsko je spořádaná země s vysokou životní úrovní. Čas tu plyne klidně a spokojeně, asi tak, jak
tomu bylo ještě za dob německého básníka Heinricha heine. Tomu se připisuje výrok: "Chci zemřít v
Holandsku, tam přijde všechno 30 let později." V Holandsku se nedějí velké věci a už vůbec se neodehrávají
velká společenská dramata. Problémy se do nekonečna prodebatovávájí, dalo by se říci, že veřejný život je
jedna nekonečná debata. Dramatickým zážitkům se tu nedaří. Snad je to jedna z příčin, proč na mně toto
malé drama nezapůsobilo. Nenechám se však odradit a čekám tedy na příští film Otakara Votočky.

38

DVOUJAZYČNOST

Jsme my, kteří jsme přišli do Holandska v dospělém veku, dvoujazyční? Jsou dvoujazyčné naše děti? Jsou
děti ze smíšených manželství "dvoujazyčnější" než děti rodičů, kteří jsou oba Češi? Je to výhoda nebo

nevýhoda, mají se děti vychovávat v jednom jazyce aspoň v prvních letech, atd.

To jsou otázky, kterými jsme se jistě ve větší nebo menší míře zabývali všichni, kteří v Flolandsku žijeme.
Nesnažím se vám předkládat fundovanou vědeckou studii Chtěla bych se s vámi podělit o několik drobtů
učeností, posbíraných z různých více méně odborných publikací, a o pár velice vlastních zkušeností

Byli bychom rádi, kdyby tento článek byl začátkem zajímavé diskuse na stránkách Nizozemských listů.

Konec konců, co se této problematiky týče, jsme všichni do jednoho "experti ".

Úvod.

Vědecké výzkumy tak zvané "dvoujazyčnosti" by se daly seskupit do dvou velkých celků: jsou to buď
širokoplošné analýzy vícejazyčných společenství (tzv. "sociální" dvoujazyčnost), nebo úzce pojaté studie,
zaměřené na individuální osoby, hovořící dvěma jazyky. Výsledky a závěry těchto výzkumů nejsou
zdaleka jednoznačné.
Především je třeba položit si několik základních otázek, zejména:
- Co je dvoujazyčnost, kdo se může nazývat "dvoujazyčný", jak je možné dvoujazyčnost indentifikovat a
definovat?
- Jaký účel má užívání dvou řečí uvnitř určitého společenství?
Na obě otázky existují "samozřejmé" odpovědi, které se ale při bližším zkoumání projeví jako
nedostačující.
Kdo je dvoujazyčný?

Samozřejmá odpověď zní: někdo, kdo hovoří dvěma jazyky. Ale není to odpověď dostačující. Nepojímá

ty, kteří používají jeden ze svých dvou jazyků jen příležitostně nebo ty, kteří jej nepoužili již léta. Netýká
se těch, kdo druhému jazyku velmi dobře rozumí, ale neumějí jím mluvit, atd.
A především, uvedená "samozřejmá" definice se vůbec nezmiňuje o úrovni, které je třeba dosáhnout к
tomu, aby někdo mohl říkat, že je dvoujazyčný. Dalo by se říci, že lidé jsou dvoujazyční, když dosáhnou
v obou jazycích "domorodé" zběhlosti. Takové kritérium ja však příliš přísné. Jistě, existují tací, kteří
ovládají oba jazyky perfektně, ale to jsou vyjímky. Většinou je jedna ze dvou řečí plynnější, interferuje s
tou druhou, vnucuje té druhé určitý akcent, nebo se jí dává v jistých situacích přednost.

Příklad: Dcera francouzsko-anglických rodičů chodila do školy a studovala ve Francii. Stala se
profesorkou zeměpisu, vdala se za anglického lékaře a usadila se v Anglii, kde se jí narodilo první dítě.
V obecném hovoru používala obě řeči stejně snadno. Zjistila ale, že není schopna vyučovat zeměpis v
angličtině, a velice nerada se bavila o péči o dítě ve francouzštině. V obou případech ovládak příslušný
slang, žargon, který člověk snadno vstřebá, když se učí něco nového, ale uměla to vždycky jen v
jednom jazyce.
Zdá se to být typická situace. Mnoho "dvoujazyčných" nedosáhne "domorodé" zběhlosti ani v jedné ze
svých dvou řečí. Někteří ovládají perfektně jeden jazyk, ale ne ten druhý. Vědci proto nyní vidí schopnost
ovládat dva jazyky jako určité "kontinuum", kde je na jednom pólu malá skupina těch, kteří perfektně
ovládají oba jazyky a na druhém malá skupina těch, kteří pořádně nemluví ani jedním. Převážná většina
dvoujazyčných se nachází někde mezi oběma póly.
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Proč užívat dva jazyky?

Opět je nasnadě jednoduchá odpověd: aby se člověk domluvil. A zase ta odpověd zdaleka nekryje všechny
eventuality. Jednoduché je to, když se jedná o komunikaci mezi dvoujazyčnou a a jednojazyčnou osobou.
Častěji ale, zvláště ve vícejazyčném společenství, se setkávají osoby dvoujazyčné. Výběr jazyka je pak dán

složitou sítí vzájemných vztahů a často závisí na postavení oslovené osoby (člen rodiny, kamarád, kolega,
nadřízený a pod.), a na místě a dané situaci. Například dvoujazyčná rodina si může svou společnou řeč
vybrat podle toho, zda je doma, či na ulici nebo v kostele.
Ještě složitější a dodnes nevysvětlené jsou případy, kdy se setkají dva dvoujazyční se stejnými jazykovými
kořeny a přesto během rozhovoru přeskakují z jazyka do jazyka.
Získání dvoujazyčnosti.

Velice rozšířená a populární je domněnka, že děti, vyrůstající ve smíšeném manželství, jsou v nebezpečí
ohrožení správného vývoje řeči. Říká se, že jejich mozek nebude stačit obě řeči zvládnout, že z nich
vyrostou "polo-analfabeti". Že budou zmateny a budou se špatně duševně vyvíjet.
Tato domněnka není ničím podložena ani potvrzena. Na celém světě jsou milióny dvou- a trojjazyčných
dětí, které ve věku, kdy přicházejí do školy, dosáhly stejné jazykové úrovně jako jejich jednojazyční
vrstevníci. Ovšem proces osvojení si dvou řečí není přesně stejný jako v případě jednoho jazyka. Skládá se
ze tří hlavních vývojových stadií:
1/

2/

Dítě si buduje svoji slovní zásobu, stejně jako dítě "jednojazyčné". Jeho slovník ale obsahuje slova z
obou řečí, aniž by si je "překládalo".
Ve stadiu, kdy dítě začne tvořit věty, skládá je ze slov obou jazyků.

Příklad: Anglo-německý dvouletý chlapec: " (a) big cow, from up in Himmel"

3/

Takové míšení řečí ale rychle mizí. Jedna ze studií ukázala, že na začátku třetího roku věku bylo
téměř 30% všech vět ’smíšených" a na konci téhož roku již jen 5%.
Spolu s růstem slovní zásoby v obou jazycích stoupá i počet "přeložených" slovních ekvivalentů.
Osvojení si zvláštních gramatických pravidel pro každý jazyk trvá ale déle. Po určitou dobu dítě
aplikuje jedna pravidla na obě řeči, až do chvíle, kdy se obě gramatiky jasně rozdělí. Většinou se tak
stane ve čtvrtém roce. Tehdy pochopí, že se jedná o dva samostatné jazyky.
Dítě pak zcela typicky používá pro každého z rodičů tu řeč, kterou к němu ten určitý rodič mluví.
Jsou v tom velice zásadové. To může jít tak daleko, že když se jeden z rodičů pokusí oslovit dítě v
jazyce svého partnera, dítě je zmatené a může se i zlobit.

Příklad: Lisa (necelé 4 roky), dcera italského otce a německé matky. Otec použije krátkou německou
větu.
Lisa: No, non puoi. (ne nemůžeš.)
Otec: Ich auch - spreche Deutsch.
Lisa: No, tu non puoi! (ne ty nemůžeš!)

Tyto obecné úvahy byly vybrány především z obsáhlé publikace "The Cambridge Encyclopedia of Language";
autor David Crystal, profesor linguistiky na britských universitách)
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Několik vlastních zkušeností.

{psáno pokud možno jednojazyčné)

Můj muž a já jsme opustili Československo 2. září 1968. Našemu synovi bylo tenkrát 17 měsíců.

Přistáli jsme na necelé dva roky v Londýně, muž pracoval na univerzitě a já se doma starala o dítě.
Intensivně jsem si s ním povídala, četla pohádky, zpívala písničky. Jak jinak, než česky. Chodili jsme
spolu ale také do parku, do tak zvané ’playschool’, na pár hodin párkrát za týden. A navštěvovali jsme
nové (anglické) kamárdy a známé rodiny s malými dětmi, synka jsme několikrát nechali i přespat.
Nepozorovali jsme žádné jazykové problémy, dítě se vyvíjelo normálně a "hovořilo” česky a tu a tam i
nějaké to anglické slůvko padlo.
V březnu 1970 jsme se přestěhovali do Holandska. Ve Vlaardingen tenkrát s velkou slávou otevřeli
jeden z prvních "peuterspeelzaalů" - opatrný pokus o jakéhosi hybrida mezi opatrovací školkou a místem,
kde se děti mezi 2 - 4 lety mohou učit hrát s ostatními dětmi a připravovat se na tak tvrdý společenský
život.
Nám se ta myšlenka líbila, tak jsme tam synka doručili na jeho první dopoledne. Byly mu tehdy
3 roky a kousek. Za necelou hodinu mi ho rozrušená mladá paní přinesla celého krvavého domů: dostal se
do "diskuse" z nějakým jiným chlapečkem a byl bacen konvičkou do hlavy. Nezanechalo to na něm
následky, dokonce chtěl do "školy" znovu. My jsme celou aféru tenkrát přičítali jeho neschopnosti se
domluvit v chrochtavé holandštině, která dělala potíže i nám, co bychom si zastírali. Kdoví, je to možné.
Když nestačí slova, nastoupí činy, že.
Za rok na to se nám narodila dcera: v Holly-ziekenhuisu ve Vlaardingen. Rozhodli jsme se se
přestěhovat na venkov, kvůli čerstvému povětří a klidnému životu, a koupili jsme domeček v Rockanji, u
moře. Synek, tehdy čtyřletý, začal hned chodit do školky a za pár týdnů měl kolem sebe neustále tlupu
kamarádů a kamarádek se sousedství. Ani tenkrát jsme nepozorovali žádné jazykové problémy: doma se
mluvilo z principu česky, hodně četlo a povídalo, s dětmi a sousedy holandsky, a syn pečlivě rozlišoval na
koho jít z jakou řečí. Ani věty "nemísil". Za češtinu se nestyděl, naopak, jeho vážnost mezi dětmi v ulici
stoupla, protože uměl "cizí jazyk". Postupně se jeho vrstevníci učili česká slovíčka a dělali důležité.
Dcerka coby miminko rostla zdravě a krásně, ale nemluvila: ukazovala a vydávala zvuky, všichni
okamžitě věděli, co chce, tak se nesnažila. Znepokojená matka nakráčela к doktorce, s obavami, že má
dítě blbé. Bylo jí vlídně a přátelsky vysvětleno, že to přece není se co divit, dítě musí zpracovat daleko víc
informací a to chvíli trvá, nedělejte si starosti, ono se to srovná. Situace byla o něco komplikovanější tím,
že jsem se rozhodla začít chodit do práce, když byly dceři necelé dva roky. Na opatrování dětí jsme si
pořídili Josku, která samozřejmě s dětmi mluvila pouze holandsky. V poledne jsem s nimi doma obědvala
a mluvila na ně, jak jinak, česky. Takže to srovnání chvíli trvalo: v tom prostředním z výše uvedených
"vědeckých" vývojových stadií se hovoří o "míšení" vět. Naše druhé dítě dokázalo i "mísit" slova. Slovo v
počátku české dostávalo holandskou koncovku, slova holandská se česky skloňovala a tak dále. Krásný
příklad: "viděli sme v dierentuinu klein slonnetje".
Vše se ale v dobré obrátilo: dcerka po ukončení gymnáziá vystudovala "cum laude" ve Wageningen
šlechtitelství a ted pracuje na svém doktorátu na universitě v Amsterdamu. Mluví holandsky bez chyb a
přízvuku, v češtině si občas vypomáhá holandštinou a pozná se, že to není její hlavní jazyk, ale čte bez
problémů a i psát umí jakž tak bez chyb. Během studií na gymnáziu a na universitě se ukázalo, že jí další
jazyky nedělají vůbec žádné problémy, včetně latiny a řečtiny.
Syn vystudoval slávistiku na universitě v Leidenu a nyní se živí češtinou, kterou mimochodem
nestudoval, protože se mu zdálo, že hovoří lépe, než páni profesoři. Žije se svou holandskou ženu, která
češtinu studovala, v Praze. V březnu tohoto roku se tam narodí úplně nové miminko.
V posledních měsících se vedou dlouhé debaty o řeči, ve které by měl ten nový človíček být vychováván.
Babičky by si měly moudré rady nechat pro sebe. Nedá mi to ale tu a tam utrousit, že i když
čeština i holandština jsou řeči к ničemu, bylo by škoda dítě o jednu z nich ošidit.

EVA HOROVÁ
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Faculteit der Lľtterľn
Vakgroep Slavische taal- en letterkunde
OPROEP

VOOR

TSJECHEN

EN

SLOWAKEN

De Vakgroep Slavische taal- en letterkunde van de Universiteit
van Amsterdam (UvA) start binnenkort een onderzoek onder in
Nederland wonende Tsjechen en Slowaken. Daarvoor zoekt onder
getekende, zelf van huisuit Tsjechische en studente aan de
eerder genoemde universiteit, kontakt met Tsjechen en Slowa
ken, die bereid zijn aan dit onderzoek mee te werken.

Twee talen, die met elkaar in aanraking komen beïnvloeden
elkaar en het lukt een taalgebruiker niet altijd om de twee
taalsystemen uit elkaar te houden. Dit betekent, dat elementen
van de ene taal in de andere taal doordringen. Een voorbeeld
kan verhelderend zijn.
Een uit Tsjechië afkomstige en in Nederland wonende vrouw is
in gesprek met een Tsjechische vriendin, die ook in Nederland
woont. Er wordt Tsjechisch gesproken en tijdens het gesprek
worden er ook Nederlandse woorden gebruikt, soms halve zinnen.
In de taalkunde wordt voor dit verschijnsel onder andere het
begrip
'kode-wisseling'
gebruikt.
Kode-wisseling
kan
veel
oorzaken hebben en door veel factoren worden bepaald. Vroeger
dacht men, dat het verschijnsel een tekortkoming was, die te
maken had met onvoldoende beheersing van beide talen. Na een
reeks onderzoeken is echter gebleken, dat juist mensen die
taalvaardig zijn kode-wisseling tijdens het gesprek veelvuldig
toepassen. Bij dit onderzoek gaat het nu om de vraag welke
attitude (houding) in Nederland wonende Tsjechen en Slowaken
hebben naar hun moedertaal, naar de Nederlandse taal en naar
tweetaligheid oftewel het gelijktijdig gebruik van de beide
talen. Concrete vragen zijn bijvoorbeeld:
welke effecten heeft tweetaligheid op de taalgebruiker en
speciaal op zijn of haar taalgebruik
wat gebeurt er met talen die met elkaar in kontakt zijn
en in dezelfde taalgemeenschap worden gesproken?

Voor het (universitaire) taalonderwijs aan kinderen met een
Tsjechische of Slowaakse afkomst die besluiten Tsjechisch te
studeren is dit onderzoek van groot belang.
Hierbij roepen wij u (en andere Tsechen en Slowaken die u kunt
benaderen) op aan dit onderzoek, dat bestaat uit het invullen
van Nederlandstalige vragenlijsten, deel te nemen. Aan deelna
me zijn voor u geen kosten verbonden. Aan ieder die zich
opgeeft wordt de vragenlijst toegestuurd inclusief een gefran
keerde retourenveloppe. Wilt u deelnemen:
gebruik dan onderstaand antwoordstrookje en stuur dit
binnen 10 dagen na verschijning van dit blad op naar Vera
Isbrücker-Zitkova, Postbus 63567, 2502 JN Den Haag.

De heer/mevrouw ............................................................................................
adres:......................................................................................................................
Postcode:.............................Woonplaats:....................................................
geeft zich op voor deelname aan het UVA-taalonderzoek .

Universiteit

van

Amsterdam
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Výzva Cechům a Slovákům

Pracovní skupina Slovanských jazyků a literárních věd
univerzity v Amsterodamu, zahajuje výzkum mezi Cechy a Slováky
žijícím v Holandsku. Pro toto šetření, hledá níže podepsaná,
sama českého původu a studentka na výše uvedené univerzite,
kontakty s Cechy a Slováky, kteří jsou ochotni se na tomto
výzkumu podílet.
Dva jazyky, které spolu přišly do styku se vzájemně ovlivňují
a uživatelům těchto jazyků se ne vždy daří tyto dva jazykové
systémy od sebe odlišit. To znamená, že prvky z jednoho jazyka
prolínají do druhého. Ujasnit to může příklad: Česká žena žijící
v Nizozemí mluví s jinou českou ženou, taktéž žijící v Nizozemí.
Mluví se česky, a během rozhovoru jsou používána i holandská
slova, někdy i polovina vět. V jazykovědě se toto vysvětluje
jako přepínání kódu. Přepínání kódu může mít mnoho důvodů a
múze být dáno mnoha faktory. Dříve se myslelo, že tento zjev
byl určitým nedostatkem znalosti obou jazyků. Po dlouhém
vyšetřování se zjistilo, že právě lidé, kteří mají velkou znalost
reci toto přepínání kódu používají.
V tomto výzkumu, se jedná o otázku, jaký vztah mají Češi a
Slováci bydlící v Nizozemí ke své mateřštině, к Nizozemštině
а к dvojjazyčnosti nebo к užívání obou jazyků.
Konkrétní otázky jsou např.:
- Jaký vliv má dvojjazyčnost na uživatele jazyka a speciálně
v užívání mateřštiny.
- Co se stane s jazyky, které se spolu dostanou do spojení a
jakým jazykem se ve společnosti mluví.

Pro (univerzitní) jazykovou výchovu dětí českého nebo slovenského
původu, které se rozhodnou studovat češtinu
je tento výzkum
velmi důležitý.
Tímto vás všechny žádáme (a i jiné Cechy a Slováky, se kterými
jste ve styku), zúčastnit se tohoto šetření, které se skládá
z dotazníku v Nizozemském jazyce. Účast na tomto šetření pro
vás nemá žádné finanční závazky. Každému, kdo se přihlásí, bude
zaslán dotazník, včetně obály opatřené známkou. Chcete-li se
zúčastnit
- použijte dole uvedené pásky a vyplněnou ji do deseti
dní
po obdržení NL pošlete na adresu:
Věra Isbrucker-Zítková
Postbus 63567
2502 JN Den Haa^

Pán/paní ...................................................................................................................................
adresa:

......................................................................................................................................

Postcode :...................................... Místo :...............................................................................
se chce zúčastnit výzkumu o jazyce pro Univ. v Amsterodamu

poznámka redakce:
Tento český překlad je pouze informativní a je určen českým
a slovens k ým čtenářům.
Líba van Dijk
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Několik zajímavých citátů na různá témata:
vybráno z holandského tisku
Vybrali členové redakce, přeložila E. Horová
Frits Bolkenstein (mluvčí liberální VVD v parlamentě),
Volkskrant:

Rozšíření organizace NATO vyvolá přesně ta nebezpečí, která tato organizace má zažehnávat. Napětí v
Evropě vzroste. Rusové se budou cítit ohroženi a začnou se znovu ozbrojovat. Nedělejme to tedy!
Max van der Stoel (Vysoký komisař pro národnostní menšiny Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě), Volkskrant:

Já sám jsem přesvědčen, že problematika národnostních menšin tvoří pro stabilitu v Evropě největší
nebezpečí. Dříve ohrožovaly tuto stabilitu možné konflikty mezi státy, ted jsou největším rizikem
konflikty uvnitř států.
Myslím si, že při posuzování nových členů (Evropské unie) musí být položena otázka, zda se skutečně
jedná o fungující demokracii. V případě, že jde o určitý druh semi-demokracie nebo demokratury,
musíme jasně a zřetelně říct, že nejsou vítáni. Kromě toho si také myslím, že uchazeči musí mít vyřešen
svůj vztah к menšinám předtím, než budou přijati.
Claus Offe (německý politikolog), Volkskrant:

Každý zaměstnanec musí dostat tak zvaný "prázdninový účet". V průběhu svého pracovního věku si smí
vybrat celkem deset let dovolené za necelé dva tisíce marek za měsíc. Takové opatření by dosáhlo dvou
účelů najednou: zaměstnanec se může věnovat péči o rodinu, vzdělání nebo prostě odpočinku. Jeho místo
zatím může být zaplněno nezaměstnaným, který tak získá nové šance na pracovním trhu.
Možná to zní jako utopie, ale neoliberalismus je stejná utopie. Že by volný trh vyřešil problémy jako jsou
nezaměstnanost nebo rostoucí propast mezi chudými a bohatými, je prostě lež.
Není to tedy otázka výběru mezi neoliberálním realismem a levicovou utopií, ale mezi dvěma utopiemi.

HOLANDSKÉ POHLEDÁVKY NA RUSKÉM ÚZEMÍ. Pod tímto názvem jsme v minulém
čísle (3/96) obšírně psali o osudu známé Koenigsovy sbírky kreseb, kterou za minulé války získali
Němci a od nich po válce v rámci válečné kořisti Rusové a která se dosud nalézá v moskevském
Puškinově muzeu. Její vrácení do Holandska odolávalo všem mezinárodním dohodám, přesto ale
premiér Kok po nedávném vyjednávání vyslovil naději, že sbírka se konečně vrátí tam, kam patří.
Skutečnost je jiná. V únoru letošního roku byl v Rusku zveřejněn nový zákon, který návrat sbírky s
konečnou platností zamítá, a jakmile bude schválen, což je jistě pouhou formalitou, může se
Holandsko se svou sbírkou rozloučit definitivně.

NOVY SLOVNÍK.Koncem března vyjde nový nizozemsko-český slovník, jehož autory jsou
František Čermák a Zdenka Hrnčířová. Práci na slovníku financovala zčásti Commissie
Lexicografisch Vertaalvoorzieningen (státní nadace), zčásti komerční sponzoři. Vydává
nakladatelství LEDS ssro. v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím PRIMO VERE v Den
Haagu.Knihkupecká cena by měla být přibližně 430.-- Kč, resp. 60.-- HF

NIZOZEMSKO-ČESKÁ LEXIKOGRAFICKÁ NADACE byla loňského roku založena v
Holandsku, předsedou je Kees Mercks, tajemníkem A.B.Máčel. Úkolem nadace je shromažďovat

finanční a jiné zdroje pro pokračování práce vydávání slovníků obou řečí, později eventuelně i
jako CD-Rom. Tato organizace též sbírá připomínky uživatelů dosud vydaných slovníků, má zájem
o kontakt s nimi a vítá případné sponzory. Adresa je: Doornstraat 126, 2584 AN DEN HAAG.
Tel.: 3585481, fax 3584675 (A.B.Máčel).

44

Lib ri prohibiti Senovážné nám. 2, ПО 00 Praha 7, tel., fax: 02/24 22 59 71
Informace pro členy společnosti, příznivce a sponzory

Milí přátelé,
jako každý rok tak i letos dostáváte Zprávu, o Libri prohibiti, aktualizovanou v lednu
1997. Ta obsahuje mimo jiné rozpočet na letošní rok a informaci o našem hospodaření v
loňském roce. Je určena zájemcům o samizdatovou a exilovou literaturu, kteří ještě nemají
přesné informace o naší knihovně a také sponzorům potencionálním i reálným. Kromě
základních údajů o vzniku knihovny a Společnosti Libri prohibiti zde najdete informace o jejím
fungování a stavu fondů. Můžete dostat i anglickou verzi.
Naše společnost má nyní 176 členů a další ''neorganizované'' příznivce a
spolupracovníky. Počet našich členů se prakticky nemění, členské příspěvky však mají výrazně
sestupnou tendenci (v r. 1994 téměř 23.000 Kč, v r. 1995 15.000, loni již jen necelých 12.000
Kč). Připomínám, že z členských příspěvků musíme hradit ty výdaje, které nelze financovat z
prostředků určených na konkrétní projekty.
Knihovnu navštěvují zájemci z mnoha zemí světa, studenti, novináři, vědečtí pracovníci
a další klienti z různých oborů. Denně přichází kolem deseti uživatelů,. další konzultace
poskytujeme písemně a telefonicky. Ročně pořídíme přes 30.000 stran kopií. Na knihovnu, která
nemá stálé zaměstnance, je to provoz značně rozsáhlý a vyžaduje velké osobní nasazení. Slibně
se nám rozvíjí audiovizuální oddělení, snažíme se získat odpovídající prostory k jeho provozu.
Katalog knih českého exilu 1948-1994, který jsme vydali v nakladatelství Primus, je již
téměř rozebrán, proto připravujeme letos doplněné vydání a uvažujeme i o CD-ROM verzi. Po
vydání katalogu se naše sbírka rozšířila o mnoho chybějících titulů a získali jsme více než 100
knih českého exilu do té doby neznámých. Vpříštím roce bychom rádi ve spolupráci s Michalem
Přibáněm připravili a vydali katalog exilových periodik. Některá, zejména ta z 50. a 60. let,
nám dosud chybí a je nebezpečí jejich zániku. Prosím o spolupráci každého, kdo má ještě staré
exilové časopisy a noviny.
V loňském roce jsme s pomocí grantu Nadace ROS bibliograficky zpracovali materiály
o porušování lidských práv и nás v 70. a 80. letech. O výsledky naší práce je značný zájem a
proto nejdůležitější část t.j. bibliografii článků v Informacích o Chartě 77 ještě v tomto roce s
laskavou pomocí Nadace ROS knižně vydáme. I v tomto případě uvažujeme o CD-ROM verzi.
V březnu 1995 se ustavil ve Švýcarsku "Klub zahraničních přátel Libri prohibiti” z
iniciativy dr. Oldřicha Černého a Lubora Jílka. Klub seznamuje naše krajany s činností
knihovny, pomáhá jí s doplňováním fondů a dopravou přírůstků a také získává další sponzory.
Kromě individuálních členů klubu jsou členy i švýcarská skupina SW a Československá Beseda
Slovan Ženeva. Kontakt je možný na adrese Čs. Beseda Slovan, Case postale 17, 1223 Cologny,
Švýcarsko nebo Lubor Jílek, Fondation Archives Européennes, 2, Rue Jean-Daniel Colladon, (
1204 Genéve, Švýcarsko, tel. 22/7057856 nebo 7057851 a fax 7057852 Takovou podporu
bychom velmi potřebovali i v jiných zemích.
Všem našim přátelům, příznivcům, spolupracovníkům a donátorům děkuji, že nám
pomáhali knihovnu udržet a rozšířit. Přeji Vám úspěšný rok, všechno dobré, hodně štěstí a
věřím, že na nás budete pamatovat i letos.

JIŘÍ GRUNTORÁD
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*** Valná hromada***Valná hromada***Valná hromada***

VALNÁ HROMADA
SPOLKU DEMOKRATICKÝCH ČECHŮ A SLOVÁKŮ

se koná 19. dubna 1997

v rezidenci velvyslance České republiky
Burgemeester van Kamebeeklaan 1, Den Haag
Začátek ve 12,00 hodin

Na programu jsou m.j. přednášky:
Věry Isbrücker - Dvojjazyčnost
Mirka Kabely - Paláce ze skla (používání skla v architektuře) a další

Hudba, pohoštění, popovídáni - na vše bude času dost
Těšíme se na shledanou
Jménem vedení Spolku: Líba van Dijk

***Valná hromada***Valná hromada***Valná hromada***
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Spolku demokratických Čechů a Slováků ke dni 31. prosince 1996
POČÁTEČNÍ SALDO 1995
CELKOVÉ PŘÍJMY
CELKOVÉ VÝDAJE
KONEČNÉ SALDO к 31. 12.
1996 (Fl.)
Peníze v hotovosti uložené v pokladně

KONEČNÉ CELKOVÉ

SALDOSPOLKU

(Fl.)

2.341,66
13.050,40
10.275,53
5.116,53
50,00
5.166,53

PŘÍJMY ZA ROK 1995 a 1996
Předplatné na Nizozemské listy (83) v Fl.:
Dotace členů Spolku:
Různé druhy přijmů:
z toho:
dotace MZV ČR v r. 19953.373,40
dotace MZV ČR v r. 1996
4.300,00
dotace od Nutricie
1.500,00
Bank/Giro úroky
77,00
Příjmy celkem

2.435,00
1.365,00
9.250,40

13.050,40

VÝDAJE ZA ROK 1995 A 1996
Tisk časopisu Nizozemské listy (1995)
1.551,90
Tisk časopisu Nizozemské listy (1996)
3.058,50
Poštovné za distribuci Nizozemských listů (1995)
1.094,15
Poštovné za distribuci Nizozemských listů (1996)
1.831,00
Organizace Informačního (14. června 1995)
465,52
Organizace Informačního (12. října 1996)
312,09
Organizace Valné hromady (7. řijna 1995)
399,79
Organizace Valné hromady (18. května 1996)
1.016,55
(náklady na občerstveni, květiny,
štitky na adresy, tisk a poštovné pozvánek,
nájem promítačky)
Registrace Spolku u Kamer van Koophandel
(za roky 1995 a 1996)
122,00
Tisk acceptgirokaarten
195,05
Předplatné časopisu VNTS
30,00
Test pin-automatu; 50 Fl. v hotovosti v kase Spolku
50,00
Různé (cestovné, poštovné, kancelářské potřeby)
98,98
Výdaje do února 1995
(ke dni předáni funkce pokladníka Eve Huijgen,
specifikaci je možné vyžádat od L. van Dijk)
50,00
Vydaje celkem

10.275.53

Vypracovala: Eva Huijgen, pokladní Spolku
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VÍTE, ŽE ...?
►

holandský velvyslanec v Praze pan P.F.C.Koch předal řediteli Národního muzea Milanu Stloukalovi
sbírku knih z majetku české baronky Sidonie Nádherné z Borutína.

►

pro hlavní roli nového filmu Miloše Formana, The people vs. Larry Flint, byla vybrána celkem neznámá
herečka Courtney Love. Hlavním a rozhodujícím poradcem při výběru byl prezident Václav Havel,
jemuž Forman poslal několik zkušebních záběrů různých ukazeček a Havel jednoznačně doporučil
Courtney Love. Přání prezidenta, který je i dávným Formanovým přítelem, je nutno respektovat.

►

v holandském vydavatelství Kornelius vyšla koncem minulého roku zajímavá knížečka ve formě
průvodce po netypických obchodech města Den Haag. Dobře tištěná na dobrém papíře a bohatě
vybavená pouze barevnými reprodukcemi provádí čtenáře po téměř 1 50 obchodech, dílnách, galeriích,
restauracích apod., a je určena případným zájemcům, kteří se nespokojí tuctovým zbožím. Velmi
zajímavý přístup. Vyšla ve dvou vydáních, holandsky a anglicky, úprava i rozsah naprosto stejný, dalo
by se říci jedna pro domácí, druhá pro cizince. Až dosud vše v pořádku, pozoruhodné jsou pouze
rozdílné ceny: holandské vydání f 10,-, anglické f 25,-, tedy pro cizince o 150% víc. Nepřipomíná to
něco?

►

redakce časopisu Český dialog opět vydala "Český kalendář 1997". Kalendář obsahuje články z české
historie, přísloví a pořekadla, recepty z domova i zahraničí, křížovky, poezii atd. Je možno objednat
na adrese: Český dialog, U Pergamenky 8, 1 70 00 Praha 7.

►

na vysokých školách v České republice je ročně к disposici dvacet míst pro řádné i postgraduální
studenty, ke studijním pobytům v délce jednoho až dvou semestrů. Místa jsou určena pro české

krajany, stipendium je hrazeno vládou ČR. Přednost mají tyto obory: učitelství českého jazyka a
literatury, historie, etnológie, dějiny umění a event, teologie. Základním kriteriem pro získání stipendia
je však vždy prospěch širší krajanské komunity, tedy ne individuální studium. Informace může podat
zastupitelský úřad ČR.
►

Ústavní soud ČR zrušil svým náležen ze dne 4.12.1996 lhůtu,

která se vztahuje к vypořádání

restituovaného majetku mezi oprávněnými fyzickými osobami. Nejedná se o otervírání nových lhůt к

restituci majektu, který nebyl dříve restituován!

►

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zřídila v září 1996 podvýbor zahraničního výboru poslanecké
sněmovny pro styk s krajany. Předseda: poslanec Michal Frankl

►

na podzim roku 1996 navštívil slovenský prezident Kováč Nizozemsko, a při té příležitosti také Státní
Universitu v Groningen. Profesor Hans Renner dostal při té příležitosti vysoké vyznamenání na poli
středoevropských a slovenských dějin.

►

pět set červenomodrobílých balónků vypustili v podvečer pátéhó února zástupci holandské ambasády
v Praze na počest otevření své státní informační agentury. Tři balónky obsahovaly výhru pro šťastné
nálezce v podobě zájezdu do Holandska.

►

Holandsko je na druhém místě světového žebříčku v počtu vydávání mezinárodních vědeckých
časopisů. Dost obdivuhodné pro malou zem.

►

Václav Prošek (obchodník se starožitnostmi v Praze) a Ludmila Kútová (taktéž z Prahy) zorganizovali

nedávno v Praze několik koncertů skupiny Alcmaer Blues Express (rock and blues). Muzikanti z
Alkmaaru nabídli v lednu v De Kaasbeurs v Alkmaaru svůj první CD radnímu Eggermontovi a oběma
svým pražským přátelům.
►

►

Do 2. března 1997 byla v Naardenu v GaleriiGroll ke shlédnutí výstava Narrenfeest - grafiky Adolfa
Borna a české sklo. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Českým centrem v Den Haagu.
Od 1. února do 14. dubna

1997 je v museu Veluws Museum v Harderwijku к vidění výstava De

městy Harderwijk a Znojmo, za vydatné pomoci
družebního výboru Znojmo-Harderwijk a ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě.
Vystaveno je více než 100 předmětů, které ilustrují historii 575 let znojemské domobrany (?)
("schutterij"). Ve Znojmě se stále udržuje tradice střeleckých soutěží, které jsou pořádány každý rok
na Velikonoční pondělí.
schutterij van Znojmo. Výstava byla uspořádána

►

Na Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu byl za přítomnosti režiséra Jana Švankmajera a
jeho ženy promítán jeho film Spiklenci slasti. Představení a rozhovoru s tvůrcem filmu se zúčastnili

také představitelé velvyslanectví České republiky. Rotterdamským publikem byl velmi dobře přijat
Svěrákův film Kolja.
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MEZE
L Malínský

Mez je krátké slovo se širokým významem. Krom toho s vhodným adjektivem, jako třeba holá
mez, zní skoro Španělsky, jako Gomez nebo Inez. Meze jsou buď známé nebo neznámé. Ty
známé, většinou vytčené, něco omezují, tedy jakési ocať až pocať, a překročení těchto mezí se
většinou zakazuje nebo dokonce trestá. Ty mne tedy nezajímají.
Mne zajímají ty neznámé, takové ty kam až je možno. Jsou mi sympatičtější než ty zakazující.
Mez popírá nekonečno, které si ostatně nedovedu představit a přikláním se к těm, kteří tvrdí, že i
Vesmír je konečný. Třeba vývoj rekordů. Někde musí být mez, nelze jít do nekonečna, které by se
stalo absurdnem. Před více než půlstoletím vrhl náš Douda koulí světový rekord 16,20 metrů.
Dnešní vrhači se dostali o polovinu dál, ale někde musí být mez jejich možností, jinak by nám brzo
přehazovali Vltavu nebo Rýn, o moři nemluvě.

Jinde padají rekordy pomaleji. Rekord běhu na sto metrů se za padesát let zkrátil pouze o tři
desetiny vteřiny, to je než řeknete slovo plac. Dnes už je nutno měřit na setiny, zítra na tisíciny, ale
kde je mez lidské rychlosti? Jaký podíl má zlepšení prostředí a jaký lidská vůle a cvik?
Jak je to třeba s lidským hlasem? Mám na mysli samozřejmě hlas zpěvný. Zdalipak se také
vyvíjí, zdokonaluje nebo zvyšuje svůj rozsah? Nevím, zda se to dá nějak měřit a vyjádřit v nějakých
jednotkách, ale lze srovnat hlas třeba Carusa s hlasem Pavarottiho nebo Dominga, odmyslíme-li si
pokrok reprodukční techniky? Jsou jejich meze stejné nebo je někdo z nich posunul? Asi
odborníkům připadají tyto otázky slabomyslné, ale risknu to.
Zajímalo by mne též, zda i zvířata se zdokonalují, zda dnešní koně běhají rychleji než před sto
lety, zda opice si troufá doskočit na vzdálenější strom než její prarodiče, nebo zda úhoř zlepšil svoji
techniku plavání proti proudu. To už se asi nedovím, škoda.
A kde jsou meze lidských schopností? Asi ještě hodně daleko. Odhaduje se, že lidský mozek je
za život schopen zpracovat jeden milion miliard jednotek informací (BIT). Můj si nedovede ani
představit kolik je to nul, je tedy ještě velká rezerva nevyužita.
Někteří lidé mají obdivuhodné schopnosti, někdy velmi podivné a mnohdy bez možnosti
praktického využití. Jako třeba mluvit pozpátku nebo znalost jízdního řádu starého RakouskoUherska. Jsou lidé, kteří poznají podle drážek dlouhohrající desky nejen skladbu, ale i
orchestr.Viděl jsem za jízdy vyměnit kolo automobilu, nebo vypilovat v ruce během tří minut
patentní klíč pouze na základě čísla zámku. Bylo pětimístné. Mnohé se dá jistě nacvičit nebo naučit
- až do nějaké meze.
Jsem rád, že jsou tyto neznámé meze. Jsou jakousi zárukou, že svět neskomčí v absurditě
nekonečna. Čím ale lidstvo bude blíže těmto mezím, tím nezajímavější bude život a dění ve světě.

Už nebudou rekordy, nebude co zlepšovat, zvyšovat, zrychlovat, rozšiřovat, poznávat. Zůstane ale
přecejen dlouho cosi neznámého, totiž kde vlastně jsou ony konečné meze položeny. Neb pouze
dobročinnosti se meze nekladou, jak tvrdí staré rčení.
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OPISY
D

Připontínky, kritiku či reakci na
obsah Listů, případně rozluštění
•hádanek zasílejte na adresu:

NL

DOPISY NL,
Sirtemagtr,287, 2513 XL DEN HAAG

Jestliže jsme očekávali, že nám pošta bude
přivážet vaše dopisy na přeplněném
dvoukoláku, pak jsme byli zklamáni. Hlavně
nás zklamalo blízké okolí, o němž víme, že
Informatiedagen in
Listy
čte a mnohdy i kritizuje, ale za dopis mu
drie sieden
to už nestojí. Přece však se ozvalo několik
De Vereniging Vrienden Nečtenářů s kupodivu kladnou kritikou. Poněkud
derland-Tsjechie en Slowakije
větší byla reakce na náš pokus o křížovku,
(VNTS) organiseert reisinforněkteří postrádali tajenku (příště bude), došlo
matiedagen in Waddinxveen,
několik rozluštění a několik telefonických
Roden en Doetinchem. Deze
žádostí o pomoc, pokud kdo vytušil původce a
drie plaatsen onderhouden een
pokud mu to už za písemnou reakci nestálo.
Jelikož přesné rozluštění nedošlo, rozhodli
stedenband met plaatsen in
jsme neudělit první cenu a udělit dvakrát cenu
Tsjechie en Slowakije.
druhou z odpovědí s nejvýše dvěmi chybami.
Tijdens de informatiedagen
Potíž dělal luštitelům nový člen ambasády,
zorgt de VNTS voor reisfolders
jehož jméno soustavně měnili na Horýk, ač má
en fotoboeken. Een videoshow,
ryze české Horák. Na dvě druhé ceny byli
muziek, drankjes en souvenirs
vylosováni: Paní M.Lipoldová z Prahy 8 a
zorgen voor een echt Balkaning.M.J.Klág, Rijswijk. Ceny nepodlé hájící
sfeertje.
zdanění si mohou vyzvednout v redakci nebo
na adrese Dopisů. Cestovné zatím nehradíme.
Ing.H.Salz,Delft: Dík za příslib článku o vodních dílech, bereme za slovo!
К výstřižku výše (Kampioen,únor 97): Jak jsme zjistili dotazem na povolaných místech zůstávají
jak Čechy tak i Slovensko ve Střední Evropě a je tudíž к jejich propagaci vytváření balkánského
prostředí krajně nevhodné.
CITÁT 7 DRUHÉ RUKY

Nerad cituji z druhé ruky a odvážím-li se něco kritizovat, chci to nejdřív vidět na
vlastní oči. Na druhé straně mne ale svrbí pero (či l^pe počítač) vidím-li něco, co
si kritiky zaslouží a zdá-li se pramen důvěryhodný. Tak je tomu dnes, 31 .ledna při
čtení Lidových Novin,str.9. Nemohu prostě odolat a necitovat dopis pana P. V. Rady
z německého Furthu, kterému při návštěvě jednoho norimberského knihkupectví
padla do ruky krásně vypravená kniha s prostým titulem PRAG a se spoustou
zajímavých obrázků. Při zběžné prohlídce textu našel P.V.Rada několik perliček,
které stojí za citaci (v překladu, nepochybuji doslovném, pana Rady). O požáru
Národního divadla soudí kniha: Dokonce se typicky česky uvažovalo, že tvůrce
(Národního divadla) sám zapálil své dílo, aby nebyl konfrontován sjeho nedostatky.
Dále o pražských divadlech: Obě německá divadla byla vždy lépe navštívena než
to české. Národní divadlo bylo ve svých hrách krajně tendenční, ale zdálo se, že
to publiku nevadí.
Pod obrázkem pěti svalovců s kníry, kusem látky okolo beder a s antickými
opánky se autor dověděl, že to jsou "Sokolturner" a patřičné vysvětlení v
závorkách: (sokol, slaw. falke, byl český, polský a jihoslovanský tělocvičný spolek
s paramillitárním charakterem, nositel ostrého nacionalismu). Pan Rada správně
poznamenává, že pod touto charakteristikou v žurnalistické dnešní mluvě myslí
každý na neonacistické skinheady.
Až sem jsou to citáty zajímavé, ale už jsem četl o své vlasti palčivější nepravdy, a
ne vždy pouze v německém tisku. Mne zarazili autoři tohoto díla. Jsou tři: Jiří
Gruša, Petr Pithart a Eda Kriseová (prý poradkyně a autorka životopisu Václava
Havla). Knihu vydalo mnichovské nakladatelství Langen Müller. Budu se snažit
tento poklad získat a možná, že se ke knize ještě vrátím.
L.Malínský
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Rozluštění křížovky
z minulého čísla

VODOROVNĚ:

A:Špatný stav mysli - hlavní město bývalé ČSR . B: Značka kosmetiky . vícečlenná soustava

budov. C: Malebný. D: Dřívější správní úřad (zkr.) - spor - zájmeno. E: Začátek tajenky. F:
Dřívější vládní těleso (zkr.) - plešatý hrdina -Eden. G: Výrobce církevních obrazů - Švýcarská řeka

(lidově). H: Tělocvičný prvek - odstranit hlavu - pohlaví. I: Sportovní úkon - italská vysílací stanice velmoc. J: Najedený - světadíl.
SVISLE:

1: Výzva к uvedení v činnost elektr.přístroje - vlákno - nesympatická zkratka kdekoli. 2: Kostry hlav
- předstihy. 3: Zkratka Odborového časopisu trafikantů - kudrlina - otec (nářečně, zřídka). 4: Sklad
slámy - starořecký (liter.). 5: Dokončení tajenky. 6: Přechodná část roku - holandská předpona. 7:
Zkratka Rudých brigád - trhavě se pohybovat - Evropan. 8. Proslulé americké vězení - nesnadno
vyslovitelná holandská cibule. 9: Pocta (liter.) - slovenské plošné míry - sportovní zkratka. 10:
Lidový bard - fotbalový klub - kancelářská zkratka.
Nápověda: akín.
Rozlušění do konce dubna na adresu DOPISY, obvyklé vylosování.
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ZADNÍ

STRANA

BLBECTVÍ
Blbec, nebo někdy zkráceně blb, je velmi často užívaným slovem lidové češtiny.
Moment! Slovo lidové zde neznamená lid jako ve výrazech lidová píseň, lidová moudrost,
lidové rčení apod., tedy tíhnoucí spíše к venkovu, aby se odlišil od města. V našem případě
by se snad lépe hodilo říkat běžné češtiny, neb občané měst slova blbec užívají snad ještě
častěji. Slovo blbec hezky zní, obzvláště dostane-li se mu správný přízvuk a jadrná
výslovnost.
Další předností tohoto slova je jeho mnohovýznamnost a téměř neomezená použi
telnost. Jestliže v mládí mých rodičů již při slově hloupý si lidé dávali omluvně ruku před
ústa, v mém mládí se do konverzace dralo již slovo blbec a v době mé dospělosti již
definitivně zakotvilo ve většině slovníků jazyka českého. A nejen ve slovnících. Blbec je ten
pán, který se se svým autem loudá přede mnou na úzké okresní cestě (nebo i jinde), blbec
je ale též pán, který mne tamtéž předjíždí, a to právě v okamžiku, kdy se já chystám předjet
toho blbce přede mnou. Blbec je ten nevzdělanec, který používá zebru к přechodu ulice tak
pomalu, že musím přibrzdit, stejně jako je blbec ten univerzitní profesor, který do mne tím
svým křápem málem narazí když přecházím ulici já, třeba i mimo zebru. Pan vrchní se tváří
jako blbec když mu trpělivě vysvětluji, že chci pizzu bez rajčat, kterou pak objedná v
kuchyni s vysvětlením, že je pro toho blbce u toho stolku u okna, což jsem tedy já.
Blbec je i vícerodý. Původně ve svém podstatném jménu je rodu mužského, ale může
to být i žena, řídí-li ona to auto před námi. Dokonce i dítě může být blbec, a nemusí to ani
být sousedův kluk, který si nechal nafackovat od mnohem menšího kamaráda, ale i
holčička, která vyměnila hodinky po babičce za barevnou gumičku do vlasů.
Slovo blbec se tak ve většině případů stává novou gramatickou jednotkou, když z kla
sického substantiva přechází v podstané jméno přivlastňovací rodu trojího a nahrazuje
tak jméno přídavné podobných kvalit. Je sice pravda, že máme v jazykovém pokladu i
přídavnou formu blbý, -á, -é, ale to zdaleka není ono. Uznejte sami, že věta oznamovací, že
ten pán je blbý nezní ani česky.
Jak vzpomenuto výše při přecházení zebry blbectví nezáleží na vzdělání, nebo lépe
řečeno, vzdělání nepopírá. Blbec může být i ministr (neřeknu který), když ze své moci
prosazuje něco, s čímž právě nesouhlasím. Rčení, že kde je blbec, tam je nebezpečno, je
přisuzováno Janu Werichovi, a asi právem, neb Werich dovedl jako málokdo vyjádřit
jednou větou hlubokou historickou pravdu. Ale tak docela jednoduché to zase není. Někdy
tvářit se ve vhodném okamžiku jako blbec je znakem vysoké inteligence a pomohlo už
vyřešit mnohé zapeklité situace, nejen v životě soukromém. Prostě člověk se někdy musí
tvářit jako blbec, aby jako blbec nejednal. To je poznání tak zjevné a prosté, že si nedělám
nárok na jeho autorství, to již jistě objevilo mnoho lidí přede mnou. Nevím ale, zda někdo
objevil jak se toto slovo do našeho jazyka dostalo, jak vzniklo nebo odkud jsme ho přejali.
Ke mně se dostalo již hotové a já je prostě přijal.
Z literaury ale vím, že bylo již přede mnou, a to mi skýtá určité zadostiučinění.
LADISLAV MALÍNSKÝ
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