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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,

doufáme, že jste se v novém roce už rozkoukali a tak nějak si udělali plány
do příštího období. Možná, že jste se zamysleli nad uplynulým rokem, že jste
zvážili delší časový úsek, nekteří z Vás možná shrnuli celé období svého života
a začali přemýšlet nad budoucností.
Letos si chceme v rámci Spolku popovídat o budoucnosti. O tom, jak vidíme
budoucnost jako ’’obyčejný člověk’’, budoucnost technického a uměleckého
světa a životního prostředí. Ze všeho nejvíc nás však zajímá budoucnost naší
vlasti. Dovídáme se, že se vše nedaří tak, jak by si občané naší staré vlasti
přáli. I když se mnoho věcí změnilo к dobrému, přece jen začínají převládat
věci negativní.
My všichni, nebo většina z nás, kteří už dlouho žijeme v Holandsku, jsme
možná nevědomky převzali ten výstražný holandský ukazováček, kterým jsme
už od začátku "nového režimu" kývali a upozorňovali na chyby, které by se
mohly stát. A protože jsme Češi, i když v cizině žijící, nikdy jsme nechtěli nic
jiného než to, aby to doma šlo dobře, abychom se mohli bez obav postavit bok
po boku ostatnímu světu.
Nekteří občané viděli v našem ukazováčku spíše náznak hrozby a nechtěli
určité rady přijmout. Možná, že jsme to nedělali dobře, možná, že nadšení
pomoci bylo silnější než takt. V současné době se setkáváme s konflikty, které
vedou až к pádu kabinetu. A úpřímně řečeno po tolika letech života
v Holandsku musíme konstatovat, že se tyto problémy řeší docela
neholandským způsobem, že v současné době stačí, když se dotyčný
ministr/ministryně třikrát omluví, nasype si popel na hlavu a s úsměvem se
jde dál. To, co jsme předávali jako zkušenost ze života v zahraničí se začíná
bortit a začíná se rozplývat a ztrácet na významu.
Ale život v Holandsku nás naučil jisté střízlivosti, protože dál se musí.
Přejeme všem občanům ve staré vlasti, aby dokázali situaci shrnout a z chyb,
které se staly, se poučili a našli cestu do budoucnosti.
S naší pomocí, ať jednotlivců nebo Spolku, mohou vždy počítat.

Redakce
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Informace
Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku
Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag
Tel.: 070-346 97 12, Fax: 070-356 33 49

Nařízení vlády ě. 165/1997 Sb., které upravuje postup při vyplácení
jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem
Místně příslušné pověřené obecní úřady rozhodují podle § 2 nařízení vlády o přiznání
jednorázové náhrady podle § 1 odst. 2 nařízení vlády (dále jen "náhrada") ve správním řízení
podle zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, na základě písemné žádosti osob, které jsou
uvedeny v § 1 odst. 1 nařízení vlády (dále jen "rehabilitované osoby").U rehabilitovaných
osob, které měly nebo mají trvalý pobyt na území České republiky, je к provedení správního
řízení příslušný ten pověřený obecní/obvodní úřad, v jehož správním obvodu má tato osoba
trvalý pobyt (trvalé bydliště). Pro rehabilitované osoby, které nemají trvalý pobyt na území
České republiky je místně příslušný Magistrát hlavního města Prahy.
Náhrada se přizná všem osobám bez ohledu na současné státní občanství a místo
trvalého pobytu, které vykonaly trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin,
za který byly rehabilitovány příslušným soudem České a Slovenské Federatívni republiky
podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený
v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy
řízení nebo stížnosti pro porušení zákona příslušným soudem na území České a Slovenské
Federatívni Republiky, dále osobám zařazeným do tábora nucených prací i řeholníkům
a knězům, kteří byli internováni v centralizovaných klášterech s režimem obdobným táborům
nucených prací, u nichž rozhodnutí o zařazení do tábora nucených prací bylo zrušeno podle
§ 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších
předpisů. Náhrada se přizná i osobám, jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona
č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno příslušným soudem České
republiky podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu
proti němu.
Pro účely posouzení žádosti rehabilitované osoby podle § 4 nařízení vlády se u téže
osoby doby výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo vazby kratší než 12 měsíců sčítají
v případech, kdy této osobě bylo rehabilitováno nebo zrušeno několik takovýchto trestů odnětí
svobody, jejich částí nebo vazeb. Obdobně se postupuje u osob, které byly opakovaně na dobu
kratší než 12 měsíců zařazeny do tábora nucených prací nebo centralizovaného kláštera
s režimem obdobným táborům nucených prací.
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К žádosti о přiznání náhrady je nutno přiložit kopie listin, kterými je nárok
rehabilitované osoby doložen. Těmito doklady jsou zejména:

- usnesení soudu o rehabilitaci a potvrzení o době strávené ve vazbě nebo v zařízení pro
výkon trestu odnětí svobody, které se rehabilitace týká;
- rozhodnutí příslušného ústředního orgánu státní správy o poskytnutí peněžní náhrady podle
§ 17 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.;
- propouštěcí potvrzení z tábora nucených prací;
- potvrzení o internaci v centralizovaném klášteře, vydané Náboženskou maticí;
- další doklady vystavené státními orgány, z nichž vyplývá doba, za kterou již bylo poskytnuto
odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb.
V případech, kdy rehabilitované osoby nevlastní uvedené doklady nebo v případech,
kdy je rehabilitovaná osoba imobilní (upoutaná na lůžko a pod.), zajistí je pověřený obecní
úřad, popřípadně si vyžádá potvrzení nároku rehabilitované osoby u příslušných ústředních
orgánů státní správy.
O odvolání rehabilitovaných osob proti rozhodnutí pověřených obecních/obvodních
úřadů rozhodne příslušný nadřízený úřad. O odvolání rehabilitovaných osob proti rozhodnutí
Magistrátu hlavního města Prahy rozhodne Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
V souvislosti se shora uvedenou informací považujeme za nezbytné rovněž sdělit, že
osoby, které byly zařazeny do vojenských táborů nucených prací, kterými se rozumí silniční
prapory ženijního vojska a pomocné technické prapory, byly mimosoudně rehabilitovány dle
ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění
pozdějších předpisů. V taxativním výčtu rehabilitovaných osob stanoveném nařízením vlády
č. 165/1997 Sb. tyto osoby uvedeny nejsou a z tohoto důvodu, dle stanoviska Ministerstva
financí České republiky, tedy nárok na přiznání a vyplacení náhrady v souladu s citovaným
nařízením vlády nemají.

Příslušný tiskopis ’’Žádosti o přiznání jednorázové náhrady........ ” si je možno
vyzvednout na konzulárním oddělení velvyslanectví České republiky v Den Haagu.

Česko-německý fond budoucnosti
V rámci Česko-německého fondu budoucnosti je připravován tzv. sociální projekt,
jehož účelem je poskytnutí účinné satisfakce českým obětem nacistické perzekuce. Databázi
jednotlivců, která bude sloužit jako podklad к zařazení mezi adresáty služeb, resp. prostředků
poskytovaných v rámci sociálního projektu, připravují níže uvedené organizace.
Toto humanitární gesto je určeno občanům České republiky, kteří dosud nedostali nebo
nepobírají odnikud (např. Jewish Claims Conference nebo SRN) žádné finanční odškodnění.
Nejedná se o odškodnění ze zákona, ale o snahu po naplnění litery česko-německé deklarace,
stanovující, že většina prostředků z Fondu budoucnosti má být vynaložena na projekty pro
české oběti nacismu. Na čerpání tedy nevzniká automatický nárok, který by byl soudně
vymahatelný. Při stanovování kritérií, podle nichž bude posuzována oprávněnost žadatelů, se
vychází pouze z rozsahu a nikoliv z důvodů represe. V tomto smyslu proběhla dohoda
s reprezentanty organizací zastupujícími české oběti nacismu. Vzhledem к výše uvedené
dohodě doporučujeme, aby se jednotliví tazatelé a žadatelé obraceli přímo na tyto organizace:

1/ Sdružení osvobozených politických vězňů
Legerova 22, 120 49 Praha 2

2/ Federace židovských obcí v ČR
Maiselova 18, P.O.B. 297, 110 01 Praha 1

3/ Svaz nuceně nasazených cs. občanů za druhé světové války
P.O.B. 98, 149 00 Praha 4

5

Rozsudok MSD v Haagu v spore o sústavu vodných diel na Dunaji
Gabčíkovo - Nagymaros (SR - MR)

Medzinárodný súdny dvor v Haagu vyniesol na verejnom zasadnutí dňa 25. septembra
1997 rozsudok v spore o sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, pričom vo väčšine
bodov sa vyjadril v prospech právnej pozície Slovenskej republiky.

MSD rozhodol, že Maďarsko nebolo oprávnené pozastaviť práce na Nagymarosi (MR)
v máji 1989 a neskôr tieto práce celkom zanechať, ako ani nemalo právo pozastaviť a neskôr
celkom upustiť od prác na gabčíkovskej časti sústavy vodných diel (SR), ktoré podľa
spoločnej dvojstrannej zmluvy malo Maďarsko vykonať.

Súd ďalej rozhodol, že Maďarsko nemalo nijaký právny dôvod na jednostranné
vyhlásenie skončenia platnosti dvojstrannej čs. -maďarskej zmluvy o výstavbe sústavy vodných
diel Gabčíkovo - Nagymaros (z r. 1977) v máji 1992 a zmluva naďalej platí, pričom
Slovensko je jej zmluvnou stranou. MSD rozhodol, že bývalá ČSFR bola oprávnená v
novembri 1991 pristúpiť k výstavbe dočasného riešenia (variantu C), ale zároveň rozhodol, že
ČSFR nebola oprávnená uviesť variant C do prevádzky v októbri 1992 (pretože podľa názoru
Súdu toto opatrenie prekročilo mieru proporcionality vo využívaní spoločného úseku Dunaja).
MSD rozhodol, že Maďarsko a Slovensko musia rokovať v dobrej viere a musia prijať
všetky potrebné kroky na zabezpečenie dosiahnutia účelu zmluvy z roku 1997 v súlade s
takými modalitami, na ktorých sa dohodnú. Súd rozhodol, že pokiaľ sa strany nedohodnú inak,
musí sa obnoviť spoločný prevádzkový režim v súlade so zmluvou z roku 1977.

Čo sa týka odškodnenia MSD rozhodol, že v prípade, že sa strany nedohodnú inak, MR
musí poskytnúť odškodnenie SR za škody spôsobené ČSFR a SR od mája 1989 a SR musí
poskytnúť odškodnenie MR za škody, ktoré boh spôsobené uvedením variantu C do prevádzky
v októbri 1992.
Vláda SR uvítala rozsudok MSD a považuje rozsudok MSD za záväzný tak ako to
vyplýva aj z Osobitnej dohody medzi SR a MR (Brusel 1993), ktorou bol spor predložený
MSD v Haagu. Zároveň vymenovala p. Petra Baču, ministra pôdohospodárstva SR za
vedúceho delegácie vlády SR na dvojstranné rokovania s MR o realizácii rozsudku MSD. Prvé
stretnutie oboch delegácií sa uskutočnilo dňa 23. októbra 1997 v Bratislave. Dvojstranné
rokovania sa uskutočňujú v dvojtýždňových intervaloch striedavo na území oboch krajín v
priebehu 6 mesiacov od vynesenia rozsudku, prípadne aj dlhšie, ak dvojstranné rokovania budú
pokračovať úspešne.

Jura/Sikra
ratica
Veľvyslanectvo SR
Haag
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MÍROVÝ PALÁC v DEN HAAGU
HET VREDESPALEIS
Československá republika a Maďarsko se v roce 1977
dohodly zlepšit splavnost Dunaje, zamezit povodním
a získat energii pro svůj těžký průmysl vodním dílem
na Dunaji, asi 40 km pod Bratislavou. Tento projekt,
zvaný také Gabčíkovo-Nagymaros, zahrnoval dvě pře
hrady a jednu vodní elektrárnu. Pod tlakem hnutí pro
ochranu přírody Duna Kör zastavili v roce 1989 Maďa
ři tuto stavbu na svém břehu u Nagymaros. V roce
1992 zrušila první demokratická vláda Maďarska po
protestní demonstraci asi 70.000 lidí před parlamen
tem v Budapešti jednostranně tuto smlouvu. Slováci
pokračovali v dokončení díla na své straně a 17 km
dlouhým kanálem odvedli vodu z Dunaje na svoji elek
trárnu. Tato stavba je stála dvě a půl miliardy dolarů
a elekrárna poskytuje dnes deset procent elektřiny ze
mě. Maďarsko obvinilo Slovensko, že tímto vodním dí-1
lem odebralo příliš mnoho vody a tím narušilo ekolo- i
gickou situatie v oblasti Szigetköz; snížila se hladina [

_

__

__ __ ________

spodní vody ale také trpí fauna (ubyl počet ryb) a flóra.
Tento spor předali к rozřešení Mezinárodnímu soudu v Den Haagu. Soud musel rozhodnout v delikátní
věci, neboť se nejednalo jen o právní a ekonomickou záležitost, technický problém nebo diplomatický
konflikt, ale také o národní prestiž. Tak obrovské investici se mladý stát nemůže jen tak zřeknout.
Slováci byli hrdí na to, že jako malá země jsou schopni toto obrovské dílo dokončit. Maďaři viděli toto
dílo jako symbol komunistické megalomanie a také proto měli к němu odpor. V záři 1997 dal soud
Slovensku za pravdu, že Maďaři nemohou jednostranně smlouvu se Slováky vypovědět. Ale dodal, že
Slováci neměli sami s realizací „varianty C' (hlavně se stavbou kanálu pro zásobování elektrárny
vodou) pokračovat, a rozhodl, že oba státy musí spolu dále o tomto problému mluvit. Slovensko
a Maďarsko se zavázaly do půl roku verbálně tento problém spolu vyřešit. Tímto rozsudkem se soud
snažil jak Slovensku tak Maďarsku nedat pocit vítězství, což by další rozhovory mezi nimi jen
komplikovalo.
Toto je jen jeden případ z dlouhé řady mezinárodních konfliktů, které Mezinárodní soud v Den Haagu
řešil. Mezinárodní soud má sídlo v nizozemském městě Den Haagu v budově Mírového paláce.
Vedle Mezinárodního soudu sídlí v Mírovém paláci také Trvalý smírčí (arbitrážní) soud.

Mezinárodní soud posuzuje na základě mezinárodního práva jen problémy a konflikty mezi státy.
Disponuje soudci z 15 zemi, kteří vykonávají tuto funkci devět let. Je to orgán Organizace Spojených
Národů, které mají dnes 185 členů. Průměrně trvá projednání konfliktu čtyři roky, největší část se
prostuduje a zpracuje písemně. Výrok soudu je veřejný a soudci к němu dojdou hlasováním. Během
konečného soudního přelíčení a výroku soudu ve velkém sále paláce sedí před soudci představitelé
států, které se do konfliktu dostaly, za nimi diplomaté a poté publikum. Takové zasedání není pro laiky
však až tak zajímavé, někdy i hodiny se předčítají žaloby a obhajoby.
Trvalý smírčí (arbitrážní) soud byl ustanoven z popudu cara Nikolaje II. již na konferencích v r. 1899
a 1907. Členem tohoto arbitrážního soudu je 85 zemí. Vlády těchto zemí jmenují odborníky v patřičné
záležitosti, kteří spor soudí podle zákonů států, které o řešení požádaly. Jejich výrok je tajný, protože
se často projednávají i vnitřní záležitosti (tajemství) podniků, jež se dostaly do rozporu. Tedy nejen
státy ale i velké organizace nebo podniky se mohou na tento smírčí soud obrátit, zaváží-li se předem,
že výrok soudu budou akceptovat a podle něj jednat.

V budově se nachází také největší knihovna mezinárodního práva a „Academie", která pořádá letní
kurzy mezinárodního práva . Také čeští a slovenští studenti práva nebo juristé si zde mohou požádat
o program kurzů na příští léto: Secretariaat van de Academie, Vredespaleis, Carnegieplein 2, 2517 KJ
Den Haag.

7

Minulý rok obětovalo víc než 100 studentů z 28-mi různých zemí své letní prázdniny, aby se zde
zúčastnili kurzu mezinárodního vyjednávání a řešení velkých konfliktů. Docenti jako Kurt Waldheim,
Lord Owen, 1 Neu (Carter Centre ve Washingtonu) a jiní vyprávěli studentům také o vlastních
zkušenostech. Cílem kurzu, který už podruhé pořádal International Institute for Mediation and Conflict
Resolution (limer; ředitel: C. Shearer), bylo budoucí světové politiky seznámit s velkými světovými
konflikty, poukázat na jejich možné řešení a na roli, kterou oni při řešení mohou hrát. Spojené národy
(UNO) nejsou schopné všechny světové konflikty řešit. Proto mají i nevládní (non-gouvernement)
organizace velký zájem o politiky se znalostmi, jak v případě konfliktů vyjednávat. Každý rok sestaví
americká National Defense Council Foundation přehled velkých světových problémů a konfliktů
a území, která jsou postižena velkou kriminalitou, obchodem s drogami, čímž je jejich ^stabilita
narušena. Na této listině se minulý rok 1997 nacházelo 67 území, což bylo více než rok předešlý
(a dvakrát tolik než v roce 1989), Od roku 1989 si tyto konflikty vyžádaly víc než čtyři milióny životů.
Dnes je jeden z 200 lidí na světě uprchlík nebo bezdomovec.
Studenti, kteří se tohoto kurzu zúčastnili a složili zkoušku, obdrželi od Rotterdamské univerzity
vysvědčení (certifikát). Ale už před přihlášením se na tento kurz se museli mnozí z nich, kteří nemají
zámožné rodiče, procvičit ve vyjednávání, v získání sedm tisíc guldenů zápisného.
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Pozoruhodná budova Mírového paláce byla vybudována hlavné finanční donací jeden a půl miliónu
dolarů amerického milionáře Andrew Carnegie, jenž si přál, aby Permanentní smírčí (arbitrážní) soud
byl slušně umístěn. Jmenuje se Mírový palác, neboť zakladatalé Smírčího soudu doufali, že se tímto
soudem mír na světě podpoří. Jejich idealismus se nesplnil: stavba budovy trvala od roku 1907 do
roku 1913, rok poté vypukla první světová válka. Palác byl vybudován francouzským architektem
Cordonnierem a nizozemským stavitelem Van der Steurern. Všechny státy se na stavbě a zařízení
paláce podílely. Ve vstupní hale zaujme návštěvníka bohatě vyzdobená podlaha a stěny zhotovené ze
140 druhů italského mramoru. U hlavního vchodu je kolem podlažní hvězdice nápis: Sol iustitiae
illustra nos: ať slunce justice nás osvítí. Na každém konci haly se nalézají dvě velké vázy z majoliky
věnované Maďarskem, jejich modrá a červená barva symbolizují právo a mír. Umělecky zhotovené
stropy, dekorace pilířů a barevné obrazy ze skla zasazeného do olova zhotovil mladý umělec Herman
Rosse (24 let). Skupina francouzských děvčat pracovala celý rok na vytvoření mozaikových podlah
chodeb. Z nich je vidět na vnitřní čtverhrannou zahradu, ve které je ve středu umístěna kašna
s černými tuleni a polárními medvědy, zhotovená z dánského královského porcelánu. Car Nikolaj II.
věnoval paláci obrovskou vázu zhotovenou ze zeleného kamene jaspisu, který se nalézá jen na Uralu,
na níž je jeho zlatý carský znak. V síni Smírčího soudu je u vchodu jeho portrét. Ve velkém sále
mezinárodního soudu s dřevěnými lavicemi se vlevo na stěně nachází malba Francouze Alberta
Bernarda: dole jsou jezdci na koních: dvě země, které chtějí začít spolu válku, mezi nimi je žena
Justice a nad nimi na skále vyjednavači (arbiters). Obraz symbolizuje mír pomocí spravedlnosti.
V budově najdeme více symbolických uměleckých předmětů. Postava Krista s křížem v prvním patře
není náboženský symbol, ale hlavně mírový: socha byla zhotovena z děl argentinské a čilské armády
po ukončení jejich konfliktu. Zajímavý je moderní symbol ženy Justicie oproti hlavnímu vchodu na
schodišti: bílá socha ženy má velké ruce a nohy jako symbol síly. Nemá zavázané oči, ale dívá se
protivníkům upřeně do očí a také nemá váhy a meč. Byla zhotovena jedním americkým sochařem
v r. 1924. Snad nejbohatěji je vyzdoben tak zvaný Japonský sál, kde se nachází křesla představitelů
států. Vnitřek dělá na návštěvníka jednoduchý ale důstojný dojem. Na podlaze je koberec z Turecka,
prý největší, který tam byl kdy zhotoven. Na stěnách jsou japonské malby na hedvábí na téma „sto
květů a sto ptáků na začátku jara na svaté hoře Fuji".
Pro našince je zajímavé vidět křesla českého a slovenského státního představitele se státním znakem.
Duch porozumění, snahy problém vyřešit dohodou a tak zachovat mír jsem zakusil zde i osobně.
I když je zde z bezpečnostních důvodů zakázáno fotit, domluvil jsem se s průvodkyní, že se chvilku
nebude dívat a tak jsem rád, že vám mohu naše křesla v Mírovém paláci zde ukázat.

Snad je zajímavé ještě podotknout, že Nizozemí nabídlo Spojeným národům (dnes je 185 států členem
UNO) 40 miliónů guldenů na založení Mezinárodního trestního soudu pro válečné zločiny (ISO) v Den
Haagu. К tomuto obnosu přislíbilo Nizozemí dále deset miliónů dolarů ročně na běžné výlohy soudu.
V roce 1998 se bude konat v Římě zakládající konference tohoto soudu. Očekává se, že tento soud
podpoří udržování základních lidských práv.

MIREK KABELA

AKCE ”BOEK VOOR DE KERST”
Všem čtenářům , kteří již reagovali na výzvu zaslání finanční podpory pro knihovny zaplavených oblastí

děkujeme. Uzávěrka byla stanovena v minulém čísle NL na 20.únor 98. Jelikož toto číslo vyjde až po dvacátém
únoru, prodlužujeme tuto akci do 20. března, abychom vás v příštím čísle o výsledku akce mohli s konečnou

platností informovat.
Čtenářům, kterým tato iniciativa "utekla" připomínáme, že mohou ještě přispět určitou částkou (měli jsme
na mysli min. f 20.-) na nákup knih pro knihovny zatopených oblastí, jichž je bohužel mnoho. Svůj příspěvek
můžete převést na konto Spolku pod značkou "Boek voor Kerst". Bankovní spojení: POSTBANK 6065337,
nebo RABOBANK 32 63 62 118, p.a. Jupiterstr. 17, 1562 WL Krommenie.
Líba van Dijk
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Informace pro krajany
Odbor kulturních a krajanských styků Ministerstva zahraničních věcí České Republiky,
Nad Závěrkou 16, 169 00 Praha 6. ***** Tel.: (420 2) 2051 3179, Fax: (420 2) 2051 3117
Vážení krajané a přátelé České republiky,
oslovuji Vás jako ředitel nově vytvořeného odboru kulturních a krajanských vztahů
(OKKV) Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Zkušenost ukazuje, že aktivity krajanů a přátel České republiky jsou většinou kulturní

povahy a že jsou často organizovány v těsné spolupráci s českými zastupitelskými úřady,
českými centry a místními kulturními organizacemi. Věřím proto, že souběžné sledování
krajanské a kulturní problematiky v jednom rozšířeném odboru ministerstva umožní mapovat
a případně propojovat aktivity různých subjektů, které mají podobné cíle, a v konečném
důsledku tyto aktivity účinněji podporovat. Možnost pracovat v těchto širších souvislostech
oceňují i všichni pracovníci bývalého odboru krajanských a nevládních styků (OKNS), kteří
se v rámci nově vytvořeného odboru problematikou krajanských a nevládních styků zabývají.
Krajanská problematika ve všech svých dimenzích je nadále jednou z priorit české
zahraniční politiky. OKKV bude samozřejmě pokračovat v aktivitách bývalého OKNS,
popsaných podrobně v minulých Informacích pro krajany č. 11/1996. Kromě obvyklé podpory
činnosti jednotlivých organizací budeme i nadále sledovat problematiku právních norem,
předpisů a dalších skutečností, které se vztahují ke krajanům. Navíc budeme usilovat o větší
informovanost krajanských spolků o kulturním dění v ČR, např. formou týdenního "Kulturního
servisu OKKV", který bude každou středu к vaší dispozici na nejbližším zastupitelském úřadu
ČR.
Vážení přátelé, přeji Vám hezký zbytek roku a pokud se rozhodnete zavítat do svého
druhého domova, tak Vám přeji také příjemný pobyt v České republice. Vyřizuji Vám rovněž

pozdravy od ředitele někdejšího odboru krajanských a nevládních styků pana Jaromíra Plíška,
který v současné době vykonává funkci velvyslance ČR v Rumunsku.
Úprimné se těším na další spolupráci.

PhDr. Ing. Zdeněk LyČka
ředitel odboru kulturních a krajanských styků
Ministesrtva zahraničních věcí ČR
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TSJECHISCH CENTRUM

ČEŠKE CENTRUM

České centrum informuje
V sobotu 31. ledna 1998 se konal v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Rotterdamu
večer českého filmu. Letošní ročník festivalu byl pozoruhodný tím, že byly do programu
zařazeny tři české celovečerní filmy - Knoflíkáři, Mrtvěj brouk a Cesta pustým lesem a dokument Martiny Kudláčkové Bezúčelná procházka, portrét představitele filmové
avantgardy třicátých let Alexandra Hackenschmieda, zařazený do hlavního programu krátkých
filmů. Snímky Knoflíkáři režiséra Petra Zelenky a Mrtvěj brouk Pavla Marka byly nominovány
na cenu Tiger Awards 1998, která je udělována nadějným mladým debutujícím režisérům. Film
Cesta pustým lesem dokumentaristy Ivana Vojnára byl zařazen do hlavní přehlídky festivalu.
Před premiérovým promítáním filmu Mrtvěj brouk zdůraznil ředitel festivalu Angličan Simon
Field letošní silné zastoupení české kinematografie. Následně se konala talkshow s režiséry
festivalových filmů - Petrem Zelenkou, Pavlem Markem a Ivanem Vojnárem. Talkshow
moderoval známý filmový publicista Hans Berenkamp, který dokonce označil festivalové filmy
za novou vlnu v českém filmu. Toto setkání přilákalo značnou pozornost festivalového publika.
Při slavnostním vyhlášeni výsledků dne 7.2. 1998 získal povídkový snímek režiséra Petra
Zelenky Knoflíkáři plaketu Rotterdamského tygra, jednu ze tří hlavních cen festivalu
dotovanou částkou 10.000 dolarů.

V neděli 1. února 1998 byla v kulturním centru Kumulus v Maastrichtu slavnostně otevřena
výstava CZECH PRESS PHOTO 97. Loňského ročníku soutěže se zúčastnili 202 fotografové s
celkovým počtem 2554 prací. Výstava Czech Press Photo 97 představuje 200 fotografií
oceněných mezinárodní porotou a některé další práce, které obdržely ocenění firemní nebo
vydavatelské.
Kulturní centrum Kumulus v Maastrichtu se specializuje na výuku v řadě uměleckých směrech
včetně fotografie. Aktivity tohoto centra přesahují i hranice Nizozemska (kulturní spolupráce
měst Maastricht, Liege a Aachen). Centrum Kumulus pravidelně organizuje i výstavy pro
veřejnost, v poslední době např. skotského sochařství nebo japonského umění.
Výstavu CZECH PRESS PHOTO 97, kterou uspořádalo České centrum v Nizozemsku již
podruhé (poprvé v minulém roce v Amsterdamu), otevřela velvyslaukyně České republiky v

Nizozemsku Helena Bambasová. К slavnostní atmosféře přispěla i skutečnost, že vítězná
fotografie psa plovoucího v zatopené uhci Uherského Hradiště, kterou pořídil 11.7.1997
fotograf Petr Josek z agentury Reuters, získala v Nizozemsku cenu za nejlepší zahraniční
novinářskou fotografii roku vybíranou žáky a studenty nizozemských škol. Tuto cenu
vyhlašuje Nederlands Foto Instituut ve spolupráci s Newspaper in Classs Foundation.
Výstava potrvá do 21.2. 1998 a z Maastrichtu poputuje tradičně prostřednictvím sítě českých
center do dalších zemí.
Koncem dubna připravuje České centrum ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu

ve World Trade Center Amsterdam akci "Reismarkt Tsjechiě", které se zúčastní zástupci řady
měst a okresů z celé České republiky (např. České Budějovice, Český Krumlov, Tábor,

Nymburk, Hradec Králové, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Brno a Jeseníky). V průběhu
akce bude organizován také kulturní program. Široké veřejnosti bude tato akce přístupná ve
dnech 24. a 25. dubna 1998. Srdečně zveme !
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ 11.7.1997
Foto Petr Josek (Reuters) Reprodukce s laskavým svolením Českého Centra v Den Haagu

CENA ZA NEJLEPŠÍ ZAHRANIČNÍ NOVINÁŘSKOU FOTOGRAFII ROKU 1997

(Výběr žáků a studentů nizozemských škol)
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650 let
UNIVERZITY KARLOVY

13481998

650. VÝROČÍ ZALOŽENÍ UNIVERZITY KARLOVY

V dubnu 1998 uplyne 650 let ode dne, kdy český král a římský císař Karel IV. založil v Praze vysoké
učení, univerzitu, která dodnes nese jeho jméno a stále se hlásí к poslání, které jí zakladatel kdysi
tak moudře určil - být místem, které otevírá cestu ke vzdělání, moudrosti a vědění...
Jubilejní oslavy mají připomenout dějiny Univerzity Karlovy i její místo v současném světě vzdělanosti
a kultury.
Dne 17. listopadu 1997 byly prvními akcemi oficiálně zahájeny oslavy 650. výročí založení Univerzity
Karlovy. 17. listopad - Den boje studentů za svobodu a demokracii - si univerzita zvolila záměrně jako
symbolické vykročení do svého jubilea.
Během oslav vydá Karolinum - Nakladatelství UK sborníky z hlavních vědeckých konferencí, poslední
svazek čtyřdílných Dějin UK (včetně cizojazyčné verze), obrazový kalendář na rok 1998 a řadu
dalších publikací. Česká pošta chystá emisi příležitostné poštovní známky s obálkou prvního dne a
Česká národní banka vydá pamětní mince (dvousetkorunovou stříbrnou a zlatou v hodnotě 5.000,Kč).

Přehled hlavních akcí

-

8.1. - 7.4.
11.2.- 30.10.
17.2., 14.4.,
16.6., 15.9.,
10.11.
5.3.

-

21. - 22.3.
3. - 6.4.

-

5.4.
6.47.4.

-

9.4.

-

1.5.
13.5.
28.6.-4 7.
22.10.
1.12.

-

Výstava o vzniku a vývoji UK v Karolínu.
Výstava dél českých výtvarných umělců v Karolínu.

Cyklus koncertů dobové hudby.
Slavnostní zasedání rektorů českých vysokých škol v Karolínu к zahájení roku
oslav 650 let Univerzity Karlovy.
Dny otevřených dveří v Karolínu.
Konference o roli univerzity na prahu 21.století a setkání čestných doktorů UK a
rektorů evropských univerzit.
Slavnostní koncert v Rudolfinu
Ekumenická liturgie v chrámu sv. Víta a položení věnce к hrobu Karla IV.
Slavnostní zasedání UK pro představitele veřejného života ve Vladislavském sále
Pražského hradu.
Slavnostní zasedání akademické obce UK s udělením jubilejních medailí UK ve
velké aule Karolína.
Majáles.
Rektorský sportovní den UK a ostatních pražských vysokých škol.
Týden zahraničních Čechů.
Cena Karla IV. - udělení ceny Karla IV. významné světové osobnosti.
Akademické mistrovství světa v judo.

Vybrala D. Kannegieter

14

Zakladací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. dubna 1348

Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a
český král. Na věčnou té věci paměť.
Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou
tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost a pozornost se
stále obrací к tomu, aby naše české království, jež nad ostatní
důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní
náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vši možnou
horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením
usilujeme, aby tak, jako se řízením Božím raduje z přirozené
hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším
přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím učených mužů.
A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání
lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat
almužny, ale aby našli v království stůl к pohoštění prostřený
a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, stali
poznáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné
mohli pokládat, za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet,
к cizím národům se obracet, nebo aby jejich dychtění bylo
ukojeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu
považovali, že mohou jiné z ciziny к sobě zvát a účastny je činit
té lahodné vůně a tak velikého vdšku. Protož, aby tak prospěšný
a chvalitebný záměr naší mysli zrodil důstojné plody a aby
vznešenost tohoto království byla rozmnožena utěšenými prvotinami
novoty, rozhodli jsme se po předchozí zralé úvaze zřídit,
vyzdvihnout a nově vytvořit obecné učení v našem metropolitním
a zvláště půvabném městě pražském, které je jak bohatstvím
zemských plodin, tak příjemností místa, jelikož vším potřebným
oplývá, nadmíru příhodné a uzpůsobené к tak velikému úkolu. Na
tomto učení budou pak doktoři, mistři a žáci všech fakult, jimž
slibujeme znamenité statky, a těm, které toho hodné shledáme,
udělíme královské dary. Doktory, mistry a žáky na kterékoliv
fakultě i mimo ní, všechny vespolek a každého zvláště, ať přijdou
odkudkoliv, jak na cestě, tak při pobytu i při návratu, chceme
zachovat pod zvláštní ochranou a záštitou našeho majestátu,
každému pevnou záruku dávajíce, že všechna privilegia, výsady
a svobody, kterých z královské moci užívají a kterým se těší
doktoři a žáci jak na učení pařížském, tak boloňském, všem
a jednomu každému, kdo by sem chtěl přijít, laskavě udělíme
a postaráme se o to, aby ty svobody byly ode všech a každého
jednoho neporušitelně zachovávány.
Toho všeho na svědectví a pro bezpečnějšíjistotu dali jsme
vyhotovit tuto listinu a kázali jsme ji potvrdit pečetí našeho
majestátu. Dáno v Praze léta Páně tisícího třístého čtyřicátého
osmého, v prvé indikci, sedmého dne měsíce dubna, druhého roku
našich království.
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STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
1347 privilegiem papeže Klimenta VI. se v Praze zřizuje obecné učení

1348 český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze 7. dubna univerzitu se čtyřmi fakultami
(svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou)
1366 Karel IV. zakládá kolej pro dvanáct mistrů (Karlova kolej)
1372 právnická fakulta vytváří samostatnou univerzitujuristu (trvala do 1418/19)

1383 Karlova kolej získává dům na Starém Městě (Karolinum), který od přestavby let 1383/86
sloužíjako sídlo celé univerzity
1409 18. ledna vyhlašuje král Václav IV. tzv. Dekret kutnohorský, jímž český univerzitní národ
získává přednostní postavení (odchodem členů ostatních univerzitních národů vzniká mj.
univerzita v Lipsku)

1417 univerzita se přihlašuje к husitství (kališnické konfesi) a je potrestána papežským
zákazem činnosti
1419 husitskými válkami je omezena činnost univerzity (až do počátku 17. století existuje
jediná, artistická fakulta)
1556 do Prahy přicházíjezuitský řád, který zakládá akademii v Klementinu s výukou filozofie
a teologie (1616 povýšena na univerzitu)
1609 počátek reforem univerzity: zaveden pevný studijní řád, zrušen celibát profesorů, správa
a hospodářství univerzity svěřeny kvestorovi)

1618 univerzita se aktivně účastní na odboji proti katolickému panovníkovi

1622 po porážce protestantských stavů je karolínská univerzita předána jezuitům
1638 tzv. světské fakulty (lékařská a právnická) se sídlem v Karolinu postaveny pod přímý
dohled státu
1654 tzv. unijním dekretem císaře Ferdinanda III. spojeno Karolinum a Klementinum do
společné univerzity (Universitas Carolo-Ferdinandea) se čtyřmi fakultami
1718 architekt F. M. Капка dokončil přestavbu Karolina v barokním slohu
1773 zrušen jezuitský řád

1781 počátek reforem univerzity: 1781 umožněno studium nekatolíků, 1783 univerzita
zestátněna a zbavena vlastního hospodářství, 1784 zrušena univerzitníjurisdikce,
studijní řád zavádí němčinu jako vyučovacíjazyk
1848 univerzita požaduje akademické svobody a zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve výuce

1849 zákon o organizaci univerzit zvyšuje pravomoc akademického senátu a profesorských
sborů, studijní řád (1850) zavádí rigorosní a státní závěrečné zkoušky (tituly JUDr.,
MUDr., PhDr., ThDr.)
1882 nařízením císaře Františka Josefa I. z 28. února se Karlo-Ferdinandova univerzita
rozděluje na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem
1920 zákonem o poměru obou pražských univerzit získává česká název "Karlova universita",
vytvořena přírodovědecká fakulta
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1939 po okupaci českých zemí nacisty je Německá univerzita (Deutsche Karlsuniversität Prag)
přiví člena к říši, po

studentských demonstracích 17. listopadu Karlova univerzita uzavřena spolu s ostatními
českými vysokými
školami
1945 obnovena činnost Karlovy univerzity - vytvořeny pobočky lékařské fakulty v Plzni (od
1958 lékařská fakulta UK) a v Hradci Králové (od 1959 lékařská fakulta UK), Německá
univerzita zrušena
1946 zahájena činnost pedagogické fakulty (1959-1964 mimo Univerzitu Karlovu)
1948 studentská demonstrace proti totalitnímu režimu (následovalo masové vyloučení
nekomunistických učitelů a
studentů z univerzity)

1950 zákon o vysokých školách ruší akademickou autonomii a podřizuje jejich činnost dohledu
komunistické strany,
teologická fakulta oddělena od Univerzity Karlovy (1950-1990 samostatná fakulta v
Litoměřicích)
1952 vytvořena matematicko-fyzikální fakulta
1953 lékařská fakulta se rozděluje na fakultu všeobecného lékařství, hygienickou a dětského
lékařství (od 1990 1. s názvem 2. a 3. lékařská fakulta)

1959 na univerzitu převeden Institut tělesné výchovy a sportu (od 1966fakulta tělesné výchovy
a sportu)

1960 založen Institut osvěty a novinářství (od 1965fakulta osvěty a novinářství, 1990fakulta
sociálních
věd)

1968 univerzita se podílí na událostech tzv. Pražského jara, po 1969 nová vlna represí
nonkonformně smýšlejících učitelů a studentů

1969 vytvořena farmaceutická fakulta v Hradci Králové
1989 demonstrace vysokoškoláků na paměť událostí 17.listopadu 1939 podnětem к pádu
komunistického režimu
1990 zákon o vysokých školách obnovuje univerzitní autonomii a svobodu bádání a výuky

1991 statutem jsou do Univerzity Karlovy inkorporovány tři teologické fakulty: katolická,
evangelická a husitská
1994 Univerzitu Karlovu tvoří 16 fakult (3 mimo Prahu):

Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikálnífakulta
Pedagogická fakulta
FaKuita socialnícn věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
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Prof. MUDr. Severin Daum
místopředseda
Mnichov, Německo

Prof. Karel Kánský, PhD
generální taiemnik
Bethesda, Md USA

JUDr Oldřich Černý
předseda
Ženeva , Švýcarsko

Za mezinárodní koordinační výbor

Přípravou a organizaci byl pověřen Mezinárodni koordinační
výbor, který úzce spolupracuje s přípravným výborem oslav UK
a s Odborem kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních
věcí České republiky.
К dnešnímu oznámeni připojujeme předběžný program
chystaného týdne a zároveň Vás žádáme o účast a spolupráci. Včasným
zasláním předběžné přihlášky nám velmi usnadníte organizaci
připravovaných akcí.
Týden zahraničních Čechů se koná pod záštitou ministra
zahraničních věcí České republiky a rektora Univerzity Karlovy.

TÝDEN ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ

ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, uspořádá ve dnech
28. června - 4. července 1998

konat od 17. listopadu 1997 do 7. dubna 1998, jsou zvláště zváni Češi
žijící v zahraničí jakož i ti, kdo se hlásí ke svému českému původu.
Akademická obec Univerzity Karlovy si váží jejich přínosu v dobách
nesvobody a jejich pocitu sounáležitosti s domovem a proto,

к účasti na jubilejních akcích Univerzity Karlovy, které se budou

ižení přátelé,

Praha, 30. července 1997

VŠEM ČECHŮM A PŘÁTELŮM ČESKÉHO NÁRODA V ZAHRANIČÍ

Češi za hranicem i na zlomu 20. a 21. století
Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích
zahraničních Čechů к domovu
Část 1. - Odchod •za hranice v souvislosti se třemi
přelomovými událostmi českých dějin: druhá světová válka,
únor 1948 a srpen 1968
Oběd
Sympozium: Část 1. - pokračováni
Přestávka, občerstvení
Sympozium: Část II. - Adaptace v novém prostředí.
Rychlost a typy přizpůsobování dle doby
odchodu
a místa pobytu. Význam sdružováni ve spolcích a organizacích

16.00- 16.30
16.30- 18.30

14.00 - 16.00

12.30-14.00

Sympozium: Část lil. - pokračování
Přestávka.občerstveni
Sympozium: Závěrečná část
Vědeckou koordinaci sympozia byl pověřen
etnografii a folkloristiku Akademie věd ČR

Oběd

Ústav

pro

Úterý 30. června 1998
9.00-10.30
Sympozium: Část II. - pokračováni
10.30- 11.00
Přestávka.občerstveni
11.00-12.30
Sympozium: Část III. - Komunikace s domovem. Druh
a intenzita dle doby odchodu a politického vývoje

12.30-14.00
14.00- 16.00
16.00- 16.30
16.30 -18.30

10.30 - 12.30

Pondělí 29. června 1998
9.00 - 10.00
Uvítáni
Zahajovací projev
10.00- 10.30
Přestávka, občerstveni

18.30 - 20.00

Registrace
Seznamovací setkání účastníků při sklence vína

Neděle 28. června 1998

14.00-18.00

■PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

TÝDEN ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ
28. 6. - 4. 7. 1998
Univerzita Karlova, Praha

19)

U K . Setkáni domácích a zahraničních absolventů a přátel UK

Panel II: Část I.
Přestávka, občerstvení
Panel II: Závěrečná část
Moderátoři Panelu II: P rof Jan Kmenta, Prof. Karel Kánský
Registrace nově příchozích účastníků Konference
Recepce: pořádá K arolinum - Spolek absolventů a přátel

Panel 11: Čeští ekonomové v zahraničí
Studijní a výzkumná příprava ekonomů na zlomu 20. - 21.
století. Podněty pro české vysoké školství.

Přestávka, občerstvení
Panel I: Část 11.
Oběd
Panel I: Závěrečná část
Moderátor Panelu I: Dr. Vladim ír Kabeš

10.30 - 11.00

Přestávka, občerstvení
Prezentace představitelů českých spolků a organizací
v zahraničí
Oběd
Cíle, působnost a aktivity Odboru kulturních a krajanských
vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR a diskuzní příspěvky

10.00- 10.30
10.30-12.30

16.00 -18.00

14.00 - 15.30

P rohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu pro
účastníky Konference

Uvítání
Zahajovací projev

12.30-14.00

Registrace nově příchozích účastníků

8.00 - 9.00

9.00-10.00

Přítom nost a budoucnost českých kom unit v zahraničí.
Konference představitelů a pracovníků českých spolků
a organizací v zahraničí

4.

к

českých

le t

6.-4.

7. 1998

Univerzita Karlova, Praha

28.

TÝDEN ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ

1 3 4 8 -1 9 9 8

650

Konference: Oživeni činnosti a spolupráce
komunit v zahraničí
Přestávka, občerstveni
Oživení činnosti a spolupráce: Část II
Slavnostní zakončeni Konference
Moderátor Konference: Dr Oldřich Černý

a parlamentu

Konference:

Úvodní
projevy
zástupců
vlády
tématice zahraničních Čechů
Přestávka, občerstveni
Jednání pracovních sekcí za řízeni zástupců vlády
a parlamentu: Část I
Oběd
.00- 16.00
Jednánipracovníchsekcí:
ČástII
(problémy
českých spolků a organizaci v zahraničí)
Tisková konference
Slavnostnípřijeti
účastníků
Konference na
půdě
Parlamentu ČR

července 1998

00-10.30

10.30 - 11.00
I 1.00 - 13.00

9

Sobola

16.00-17.00
19.00-21.00

14

12.30-14.00

11.00-12.30

9.00-10.30

Panelová diskuse o adaptaci ve světových hospodářských
systémech: úspěchy, problémy a zkušenosti. Příklady
pro současnost: Část 1.

Pátek 3. července 1998

P aneli: V ýznam níčcštípodnikatclévzahraničí

Čtvrtek 2. července 1998

17.00 - 18.30
19.30-22.00

16.00- 16.30
16.30 - 18.30

14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

10.30- 11.00
11.00- 12.30
12.30-14.00

9.00- 10.30

Středa l. července 1998

Dr. Frantisek Kolář, Historický ústav AV ČR

JAN MASARYK
(14. 9. 1886 Praha - 10. 3. 1948 Praha)

Jan Masaryk patřil к nejoblíbenějším
čs. politikům 20. století. Jeho obrovská popularita nejen
v CSR, ale prakticky v celém světě byla způsobena
jeho bezprostředností a temperamentem, jeho
vynikajícím vztahem ke všem lidem, mezi nimiž
nečinil rozdíly sociální, náboženské či rasové, jeho
veselostí a humorem, jeho lidstvím. Svou roli hrálo
i to, že byl poněkud "nezdárným" synem svého otce,
obecně uznávaného a váženého prvního prezidenta
a zakladatele čs. státu T. G. Masaryka. Ačkoliv měl
umělecké sklony - chtěl se stát pianistou - stal se
diplomatem. Mezinárodní respekt si vydobyl především
svými nekompromisními postoji během československé
krize 1938 a svou aktivitou v období 2. světové války.
Mladý Masaryk vyrůstal v atmosféře rodinné
harmonie a přátelství, v intelektuálním prostředí,
v neustálém styku s řadou vědců, politiků, novinářů
a spisovatelů. Evangelickou strohost rodinné výchovy
vyrovnával svým vřelým vztahem к umění a svým
"bohémstvím". Stálé problémy s disciplínou měly za
následek časté střídám pražských středních škol,
nakonec v roku 1906 absolvoval bez maturity Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici. V létě toho
roku otec rozhodl vyslat syna na zkušenou do USA. Od podzimu 1906 dojata 1907 pracoval Masaryk
jako poslíček v realitní kanceláři v New Yorku, poté přešel do oceláren otcova přítele Richarda Cranea
v Bridgeportu (Connecticut), kde působil zprvu jako dělník, poté učil přistěhovalce angličtinu. Koncem
roku 1913 se vrátil do Prahy, původně jen na dovolenou. Tady ho zastihlo vypuknutí 1. světové války.
Masaryk narukoval na podzim 1914 jako jednoroční dobrovolník к trénu. Vzhledem к otcově činnosti
v zahraničí byl neustále sledován. 28. říjen 1918 ho zastihl na italské frontě při společných oslavách
se Slovinci. V prosinci 1918 už vítal v Praze svého otce coby prvního prezidenta Československé
republiky.

V novém státě hledal Jan Masaryk uplatnění v diplomatických službách, к 1. 12. 1918
nastoupil na pražské ministerstvo zahraničních věcí. Brzy si získal pověst "člověka dokonale dobrého
srdce a naprosto pravdivého", který však má "slabou vůli a nedovede pracovat". Ovšem v listopadu
1919 byl Masaryk zpátky v USA, kde po americkém odmítnutí K. Perglera a R. Cranea byl od
prosince jmenován v hodnosti chargé d'affaires prvním diplomatickým zástupcem ČSR ve
Washingtonu. Ve funkci se mu dařilo střídavě. Zatímco české a zvláště slovenské krajany nadchnul
a připoutal к domovině, jeho obchodní aktivity provázely nezdary. V říjnu 1920 byl proto odvolán do
Prahy. Od prosince 1921 do října 1922 byl sice přidělen vyslanectví v Londýně, ale více se pohyboval
v blízkosti své nemocné matky Charlotty. Zároveň si doplňoval diplomatické vzdělání a pracoval pro
otce - na Hradě přijímal státní návštěvy, na podzim 1923 doprovázel T. G. Masaryka na jeho dlouhé
cestě po západní Evropě (Paříž, Brusel, Londýn).

Na jaře 1924 přijela do Prahy se svými třemi syny jeho dávná americká láska Frances CraneLeatherbee, koncem roku byli oddáni v New Yorku. V dubnu 1925 byl Masaryk jmenován
československým vyslancem ve Velké Británii, jednom z klíčových míst československé diplomacie,
úřad však převzal až v červenci.

V Londýně byl nejen věrným obhájcem otcovy a Benešovy linie zahraniční politiky, opírající
bezpečnost československého státu o těsnou spolupráci se západoevropskými demokraciemi Británií
a Francií a o Společnost národů, ale brzy se z něho stal "znamenitý společník, oblíbený ve všech
vrstvách anglické společnosti", který zapůsobil i na krále Jiřího V. a jeho rodinu. Své pověsti Jan
Masaryk s úspěchem využíval ve prospěch vlasti. Dařilo se mu čelit maďarské a později německé
antičeskoslovenské propagandě, vydobyl u Britů, kterým "Singapur byl bližší než Praha", respekt vůči
své osobě i svému státu. V řadě přednášek a veřejných vystoupení, z nichž к nej významnějším patřil
projev v britské Dolní sněmovně v prosinci 1936, varoval před nacistickým režimem v Německu,
apeloval na principy kolektivní bezpečnosti. Navzdory osobním krizím -1931 rozvod, 1937 úmrtí otce
- přecházelo ve 30. letech jeho někdejší "bonvivánství" ve stále zodpovědnější práci pro
Československo.
Vrcholem jeho působení ve vyslanecké funkci byly jeho nekompromisní postoje během
československé krize 1938. Už v únoru 1938 intervenoval u nového ministra zahraničí lorda Halifaxe,
aby britská vláda skončila s politikou ústupků nacistickému Německu, opětovně po březnovém
obsazení Rakouska a znovu koncem dubna po rozhodnutí ministerského předsedy N. Chamberlaina
jednat s A. Hitlerem. Jeho snaha přesvědčit britskou vládu, že její politika appeasementu je mylná
a nebezpečná nejen pro Československo, ale pro celý svět, kulminovala slavným dopisem
Chamberlainovi z 25. 9. 1938, v němž prohlásil, že "požadavky pana Hitlera v jejich nynější formě
jsou naprosto a bezvýhradně nepřijatelné pro moji vládu" a že vůči nim bude ČSR "klásti krajní
odpor". Mnichovskou dohodou a jejím přijetím čs. vládou 30. 9. 1938 však veškeré Masarykovo úsilí
přišlo nazmar. Proto 14. 10. 1938 podal demisi a zároveň požádal britské úřady o politický azyl.
Počátkem ledna 1939 přijel Masaryk do USA na přednáškové turné. Tady ho v březnu zastihlo
rozbití zbytku Československa a okupace českých zemí Německem. Okamžitě se vrátil do Londýna,
navázal spojem s E. Benešem a začal z dobrovolníků organizovat čs. armádu v zahraničí. Počátkem
září 1939 přednesl v londýnském rozhlase první ze svých pravidelných projevů krajanům doma i ve
světě. V červenci 1940 byl v ustavené čs. vládě v exilu jmenován ministrem zahraničních věcí, od
listopadu 1942 navíc náměstkem předsedy. Vedle E. Beneše bylo především jeho zásluhou, že
v červenci 1941 byla tato vláda uznána Británií a SSSR a poté i USA a de Gaullovou Francií, že o rok
později britská vláda odvolala svůj podpis pod Mnichovskou dohodou a že Československo bylo
přijato do rodící se protihitlerovské koalice. Úvahy o budoucnosti vedly Masaryka к jednám s polskou
emigrační vládou i к uznám "zvláštního" postavem SSSR v poválečné Evropě. Proto po teheránské
schůzce Churchilla, Roosevelta a Stalina přivítal v prosinci 1943 spojeneckou smlouvu se SSSR.
V březnu 1945 se v delegaci E. Beneše zúčastnil jednám v Moskvě o první vládě Národní fronty
Čechů a Slováků, sám v ní 4. 4. 1945 zaujal křeslo ministra zahraničních věcí. Avšak místo do vlasti
odletěl počátkem dubna 1945 do San Franciska, kde se od konce dubna do června konala ustavující
konference Organizace spojených národů, jež do budoucna měla garantovat světový mír a bezpečnost.
26. 6. 1945 tu za Československo podepsal Chartu OSN.
Masarykovy pobyty v Československu nebývaly po 2. světové válce dlouhé, diplomatické
povinnosti ho nutily к častým cestám do zahraničí. V době jeho nepřítomnosti proto řídil pražské
ministerstvo V. Clementis jako stárni tajemník. Masaryk byl však jmenován ministrem zahraničních
věcí ČSR i ve vládě K. Gottwalda ustavené v červenci 1946. Jeho postavem však na mezinárodní
scéně ztrácelo všechny prvky suverenity, odráželo prohlubující se rozdělení poválečného světa. V OSN
a na dalších mezinárodních jednáních byl nucen hájit stanoviska SSSR, zřejmým vrcholem jejio
pokoření byla v červenci 1947 cesta do Moskvy, kde Stalin nařídil československé vládní delegaci
odmítnout Marshallův plán americké hospodářské a finanční pomoci válkou zničené Evropě. V CSR
se však Jan Masaryk těšil neobyčejné popularitě, obyvatelstvu se stal symbolem kontinuity
demokratického Československa, pokračovatelem v díle svého otce. Možná i to byl důvod, proč
v kritických dnech února 1948 nepodal spolu s ministry občanských stran demisi. 25. 2. 1948 byl
znovu jmenován v převážně komunistické vládě ministrem zahraničních věcí. Avšak několik dní poté,
dřív než přijal úřad, tragicky zahynul.
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Do redakce došlo:
SLOVENSKO SA PECHORÍ S ČESKOSLOVENSKÝM DEDIČSTVOM
Predbežne má Slovensko svojho prezidenta. Aspoň do druhého marca 1998.
29. januára 1998 volil slovenský parlament nového prezidenta. Z troch kandidátov, Štefan

Markuš, Juraj Hraško a Augustín Kurek, sa nikomu nepodarilo získať potrebnú väčšinu hlasov.
Pohľad do Ústavy hovorí, že prezident potrebuje 3/5 väčšinu hlasov parlamentu. To znamená,
že zo 150 parlamentárov by 90 muselo podporovať jedného kandidáta. Opozícia má však len
65 kresiel.
Mečiarova strana (HZDS) má sama 61 parlamentných hlasov a s prirátaním koaličných má
83 kresiel vo svojej moci. Pozoruhodné je, že vládna koalícia nepredstavila kandidáta. Ak sa totiž
žiadnemu z troch menovaných prezidentských kandidátov nepodarí zíslať potrebný počet hlasov,
dostane vláda aj prezidentské kompetencie. To prakticky znamená, že Vladimír Mečiar je premiérom
a prezidentom v jednej osobe. Z tohoto dôvodu je zrejme stanovenie vlastného kandidáta zbytočnou
námahou.
Takéto dianie má v našej histórii precedent. Antonín Novotný, ktorý bol od roku 1953 prvým
tajomníkom ústredného výboru Strany, bol v novembri 1957, po smrti Antonína Zápotockého,
zvolený za prezidenta. Tento krok znamenal spojenie dvoch mocenských funkcií v jednu osobu; tým
pádom už nebolo možné hovoriť o nezávislých mociach, totiž štátnej a partajnej.
V septembri 1998 sa budú na Slovensku konať parlamentné volby. V súvislosti s tým sa javí
viacero nezodpovedaných otázok.
V máji 1997 zabránila vláda slovenskému obyvateľstvu, v poslednom momente
a jednostranne, v možnosti vyjadriť sa prostredníctvom referenda o otázke spôsobu volby prezidenta.
Opozícia dáva prednosť priamej voľbe, ale vládna koalícia je predbežne spokojná so súčasnou
situáciou.
V stredu 4. februára 1998 prehovoril Michal Kováč posledný raz k parlamentu vo funkcii
prezidenta. Jeho prezidentský termín bol poznačený neustálym bojom a konfliktami s premiérom. Aj
tento raz vyčítal Michal Kováč vláde nedostatok demokracie a poukázal predovšetkým na odmietanie
vlády vykonávať rozhodnutia Ústavného súdu, ba obvinil vládu z protiústavnej manipulácie.
Ak sa teraz nepodarí zvoliť nového prezidenta, získa premiér všetku moc. V každom prípade
do septembra. Problémom je však navyše skutočnosť, že v slovenskej ústave nie je zakotvené pravidlo
o odstúpení vlády, alebo menovaní novej vlády za absencie prezidenta. A tak Slovensko očakávajú
medzi marcom a septembrom 1998 ešte rušné časy.
Tým, ktorým leží osud Slovenska na srdci možno zopakovať posledné slová prezidenta
Kováča: "Občania očakávajú od tých, ktorí nesú zodpovednosť, že budú pri volbách navzájom
demonštrovať svoju múdrosť a opatrnosť!".

Vyvrcholením sčítavania obyvateľstva, konaného sa raz za päť rokov, bola pôvodná, slávnostná
rímska, očistná obeť venovaná Marsovi.
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Lustrum
Nielen Česká republika oslavila prvého januára 1998 prvú päťročnicu svojej samostatnej

existencie; aj pre Slovensko sa dostavil moment bilancie. Na počiatku sme mali všetci silné sklony
k porovnávaniu, až sme si uvedomili, že staviame na neporovnateľných základoch.
Slovensko začína skutočne ako nemluvňa. Do vienka si získalo na obyvateľa len 15% zo
všetkých západných investícií na území Československa a od počiatku zápasí s napätou politickou
situáciou vo vnútri krajiny. O to prekvapujúcejšie je, že aj keď toto nemluvňa nebolo očkované proti
všetkým detským chorobám, vyvíja sa uspokojivo.
So svojimi momentálne 5,3 miliónmi obyvateľov a klesajúcou nezamestnanosťou je Slovensko
jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonómií v strednej a východnej Európe.
Ročná inflácia ostáva pod 10% a podľa očakávania dosiahne Slovensko zakrátko takú výšku
životnej úrovne - meranú v brutto národného produktu na obyvateľa - akú malo krátko pred
ukončením socialistickej éry. Tým sa Slovensko zaraďuje za Poľskú republiku a Slovisko
a predchádza Čechy a Maďarsko. Ďalšie ekonomické údaje vykazujú, že štátny deficit je pod 1,5%

a tým ostáva slušne pod IMF stanovenou 5% hranicou.
Aj jedna z najväčších starostí, percento nezamestnanosti obyvateľstva, klesá po roku 1993
z 15% na 12,8% (1997).
Straty sme inkasovali a je čas hladieť dopredu. Plač nad tragickými a nenapraviteľnými
škodami spôsobenými výstavbou energetického projektu utícha. Problém československo-maďarskej
minulosti, priehrada na Dunaji, sa zdá byť riešiteľný. Vláda Gyulu Нота rozhodla 5. februára
jedenástimi hlasmi za a tromi proti priehradu dostavať.
Menovaním niektorých pozitívne sa vyvíjajúcich aspektov v Slovenskej republike uzatváram
svoje zamyslenie sa nad situáciou "doma". Verím, že i vnútropolitická situácia sa v dohľadnom čase
stabilizuje, aby negatívne nedominovala celkový vzhľad krajiny.
Do našich vlastí posielame pozdravy a želania, aby nás múdrosť, rozvaha a vytrvalosť
sprevádzali pri vytváraní BUDÚCNOSTI.

(Na základe denného spravodajstva v Nizozemsku - Zuzana Tvarožková, Rotterdam)

Český dialog
měsíčník pro Čechy doma i ve světě.

Přináší řadu aktuálních článků, rozhovory, reportáže, infor
mace z kultury, příspěvky čtenářů ze zahraničí i z ČR, prak
tické rady při cestách do ČR i do zahraničí, v rubrice Mezi
národní český klub umožňuje i vzájemné kontakty aj.
Adresa:
Národní 11, Praha 1, 110 00 (tel. 266216, fax: 2207-5605)
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WOLKERS V ČEŠTINĚ
LÍBA VAN DIJK
Rozhovor s překladatelkou Veronikou Havlíkovou

Veronika Havlíková se narodila v Praze 18.5.1962, studovala germánské jazyky, před dvěma
lety dokončila studium holandštiny a loni němčiny. Dostala od nadace Letteren en
Promotiefbnds dvouměsíční stipendium a já ji navštívila v Amsterdamu, kde ve "vertalershuis"
pracuje na překladu knihy Geerta Maka "Een kleine geschiedenis van Amsterdam". Zabývá se též
myšlenkou přeložit tvorbu Jana Zwagermana (problémy dnešní společnosti, drogy, prostituce
apod.). Chtěla by po návratu do Prahy začít sestavovat česko-nizozemský slovník, který by měl
vyjít přibližně za tři roky. Před několika lety studovala v Utrechtu, kde se připravovala na
diplomovou práci Doorbreking van taboes in de jařen 60. Práce se skládala ze dvou částí:
sociologické - nizozemská společnost jako taková, a literární - srovnání tří moderních holandských
spisovatelů, Jana Wolkerse, G.K. van Reve a Jana Cremera.
Proč jste si vybrala právě Jana Wolkerse ?
Jan Wolkers je můj nejoblíbenější spisovatel. Do češtiny se nesměl překládat, nikoli pro svůj
ateismus, ale pro otevřené líčení sexuality.
Co bylo nejtěžší přeložit ?
Wolkersovy povídky nejsou obtížné překládat. Musela jsem se zamyslet nad některými pojmy,
které jsou každému Holanďanovi běžné, ale českým čtenářům bylo nutno je blíže upřesnit.
Nečervenala jste se, když jste Wolkerse překládala ?
Nečervenala, protožeje něco jiného výrazy napsat a něco jiného je takovým způsobem mluvit.
A další věc je ta, že paní Krijtová, и nížjsem studovala, o všech výrazech otevřeně hovořila.
Kterého z českých spisovatelů byste mohla s Wolkersem srovnat ?
Nejspíše s Bohumilem Hrabalem, neboť chce psát obyčejné věci pro obyčejné lidi. Avšak Wolkers
postrádá Hrabalovu poetičnost a přívětivost. V otevřenosti líčení sexuality bych ho přirovnala к
Vladimíru Páralovi.
Jak se vám líbí v Amsterdamu ?
Přišla jsem na to, že si začínám zvykat. Při mé první návštěvě mi vadili cyklisté a déšť. Teď se
projíždím docela samozřejmě na kole - v dešti.
V doslovu říká Veronika Havlíková jednu věc, nad kterou neustále přemýšlím. Cituji: V tehdej
ším Československu byl sice Wolkerův zarputilý ateismus vítaným prvkem, ovšem otevřenost

líčenísexuality, označovaná režimem jako pornografie, byla neúnosná: obyvatelstvo komunistic
kého státu bylo zapotřebí udržovat v poklidné, tupé lenosti, a nedráždit je takovýmito "dílky".
Souhlasím s tupou lenostíatd., ale nepřispěl právě komunistický režim к uvolnění české morálky?
Možná srovnání holandské morálky s českou by mohlo rozvířit čtenářskou diskusi v NL.
Jednou jsem slyšela výrok, že překlad je jako žena: buď věrný a nebo krásný. Po nahlédnutí
do práce Veroniky Havlíkové musím přiznat, že ona výše uvedený výrok splnila, pro její překlad
však neplatí to buď a nebo. Její překlad je věrný a krásný a přeji jí i nadále mnoho úspěchů.
Jan Wolkers: MODEL, překlad V.Havlíková, vydala AURORA, Praha 1, Opletalova 8, Kč 99.-
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O UMĚNÍ JEN TAK BOKEM
LADISLAV MALÍNSKÝ
Jednou přišla řeč na Františka Kupku, jednoho z mých nejoblíbenějších malířů. Dlouho,

předlouho byl tento gigant ve své rodné zemi vzpomínán jen poskrovnu, zapoměli (nebo
nesměli?) jsme se jím chlubit a přenechali jsme cizině, aby ocenila jeho dílo jako jeden ze
základních kamenů moderního malířství. Kupkova plátna visí ve většině dobrých světových

muzeí, a v těch kde nevisí zeje mezera. Ceny jeho pláten se pohybují v šestimístných
číslech tvrdé valuty, pokud se někde objeví ke koupi, což je málokdy. Galerie se ani příliš

nesnaží Kupku prodávat, protože cena každým rokem viditelně stoupá a v dohledné

budoucnosti bude nutno další nulu přidat. Ale význam Kupky není v těchto částkách.

Já - a asi nejen já - si vážím Kupky a řadím ho mezi deset nejvýznačnějších malířů
všech dob proto, že on si musel abstraktní malířství (zůstaneme pro jednoduchost u tohoto

názvu) vymyslet, nebo lépe v bolestech vyrodit, a sám na svém písku. Bylo sice v oněch
prvých patnácti letech našeho století více abstraktním uměním zasažených, ale nevěděli

o sobě. Jeden z nich - Kandinsky - našel pro svého abstraktního novorozence řadu čilých
pečovatelů a tak knihy o něm zaplňují (právem) nemalou knihovnu. Jiní, především hrstka
ruských předrevolučních avantgardistů, která se prokousávala к abstrakci přes

geometrický konstruktivismus, zapadla na mnoho let do neznáma, či lépe byla potlačena,

aby se teprve v posledních dvaceti-třiceti letech pomalu začala vynořovat, udivovat svět
a dohánět popularitou i cenami co zameškala. Kupka si v rodné zemi vysloužil jednu knihu
(Vachtová), jednu knížku (Lamač), a několik článků. V cizině mnohem víc a dnes se velmi

těžko

shánějí.

Přesto v knižní

popularitě

Kandinskému

nestačil

a o ruských

avantgardistech se v posledních letech rodí obsáhlé monografie jako houby po dešti.
Poslední souborná výstava Kupkova díla na domácí půdě byla, pokud se pamatuji, roku

1946 v pražském Mánesu. Rozsáhlá výstava byla připravována a v tisku ohlašována před
asi dvaceti lety v pařížském Centre Pompidou. Dělilo mne tehdy od ní něco přes šestset
kilometrů a měl jsem málo volného času. Vyjeli jsme tedy jednu sobotu v malých hodinách

ranních abychom v Paříži zjistili, že výstava se nekoná, ač stále v tisku hlášena. Nikdo mi
nemohl vysvětlit proč. Měla to být první výstava po památné souborné výstavě Dalího, na

jejíž zahájení stávkující personál nevpustil nikoho, ani Dalího, dovnitř a Mistr zahajoval

svoji výstavu venku na nádvoří. Maně jsem si tehdy vzpoměl na jinou vernisáž na
chodníku. Bylo to roku 1962 před Špálovou galerií v Praze, kdy otevření výstavy malíře

Ladislava Dydka zmařila policie na pokyn politických pohlavárů. Důvody sice jiné, ale
situace podobná. U Kupky ani výstavu v tisku neodvolali. Obrátili jsme tedy a přijeli domů

o pár hodin dříve než bylo nutno. V poslední době se u nás přecejen situace poněkud
zlepšila, část Kupkova díla, pokud zůstala na domácí půdě, byla trvale к spatření v
prostorách Rudolfina a odtud byla pak přemístěna do nového muzea moderního umění ve
Veletržním paláci, kde ohlašují i Kupkovu výstavu. Mohutná soukromá sbírka amerických
manželů Mládkových bude po dlouhém váhání snad přece instalována v České republice.
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Ze zahraničních soukromých galerií nejvíce Kupků vlastní kolínská (nad Rýnem) galerie

Gmurzynska, která je vystavuje po celém světě a sama vydala dvě výborné monografie
tohoto umělce.
Říkal jsem, že řadím Kupku mezi deset nejvýznačnějších malířů všech dob. Často si
provádím v duchu tento výběr, jen tak, pro osvěžení paměti. Šest míst zůstává pevně

obsazeno, na zbylá čtyři už je nával. Je to výběr subjektivní, ale tři jména bych prosazoval

i do objektivní desítky, kdyby takovou bylo možno sestavit. Jsou to Picasso, Kupka a
Hieronymus Bosch. Ta desítka je poplatná decimální soustavě, snadněji by se vybíral

tucet, mandel nebo kopa. U sochařů se mi to nějak nedařilo, požádal jsem tedy Vladimíra
Preclíka, zda by takovou svou subjektivní desítku pro mne nevybral. Vyhověl mému přání

a jeho výběr zde uvádím: Feidias, Praxiteles, Michelangelo, Bellini, Braun, Rodin, Moore,
Brancusi, Tatlin, Oldenburg. Výběr jistě zajímavý.

Orientace v umění je dnes velmi nesnadná. V době mého útlého mládí bylo v
předválečném Československu asi třicet umělců, o nichž se mluvilo a o nichž psalo asi pět
vážených kritiků. Z umělců asi deset bylo vrcholových, deset dobrých a deset se více

méně nějak přiživovalo. V roce 1993 psal ministr kulury Kabát, že uměním se živí jedenáct

tisíc lidí. I když mi byla bližší košile než Kabát a i když všech jedenáct tisíc aktivně
netvořilo, bylo to množství pozoruhodné. Dnes je jistě toto množství ještě větší, a kritiků
je záplava. Nutným následkem musí být několikanásobné zředění produkovaného umění,

což nemusí být vždy ku prospěchu. Podobně je tomu i na poli světovém. Ku příkladu
umění výtvarné bylo takovou vlnou ředění zasaženo asi před dvaceti lety. Mám na mysli
vlnu, jejímž představitelům se svorně ve světě říká Wilden, čili Divocí. Každá vlna může

mít rozličný osud. Nejprve musí vzniknout, aby pak mohla něco buď zaplavit, nebo přejít
ve vlnu jinou, další, nebo se roztříštit a zaniknout. Tak je tomu i v umění.

Nebudu se pokoušet pátrat, kdo je odpovědný za vlnu Divokých. Možná, že to byl
Baselitz, jenže ten úporně hledal nějakou novou formu, šel někdy tak daleko, že některé

i figurální obrazy maloval hlavou dolů, což se dalo ještě poznat. Zatímco Baselitz hledal
formu, Divocí našli vhodnost doby. Vyhmátli, že pro méně náročné obecenstvo stačí méně

náročná tvorba. Vlna se rozprskla v nespočet vlnek malých, povrchních. Trvalo ještě
dlouho než se naplnil jejich osud. Ještě v letech sedmdesátých a začátkem osmdesátých

zaplavovali Divocí galerie a umělecké trhy světového významu, jako třeba Kassel nebo

Basel. Bylo jich mnoho a vesměs nová, neznámá jména. Nikdo nevěděl přesně kam s
nimi. Muzejní nákupčí, nejisti a v obavě, aby třeba nezmeškali dosud přístupné ceny (jako

se jim stalo kupř. u Picassa), začali nakupovat jejich díla, mnohdy nanášená pouze na

balicí papír gigantických rozměrů.
Na svých toulkách za moderním uměním jsem se potkával s těmito výtvory velmi často.
Až příliš často, a nebyla to shledání radostná. Byl jsem tehdy zmaten, propadal jsem

bezradnosti až i depresi, zdálo se mi, že ztrácím půdu pod nohama. Domníval jsem se, že
jsem dosud stačil chápat všechny ty -ismy moderního kumštu, a bylo mi mezi nimi dobře.
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A ten pocit jsem nyní začínal ztrácet Říkal jsem si, ve snaze zůstat objektivní, že buď moje

kapacita přijímat nové směry je vyčerpána, čímž končí jedna z mých velkých zálib, nebo
se snad přecejen jedná o odchylku, která se později ukáže mylnou.

Toto dilema mne znepokojovalo dost dlouho. Nejsem kunsthistorik, aby mi bylo vše
jasné, jsem pouze jakýsi duchovní konzument umění. Kunsthistoriků si nesmírně vážím,

pokud nám umění popisují, je předkládají, a veškeré dění ve světě umění pečlivě
zaznamenávají, pro nás i pro budoucí. Začnou-li ale dílo pitvat a vkládat umělci do štětce
nebo dláta mnoho složitých slov a vět, proti nimž se mnohdy ani nemůže bránit, jestliže si

jeho dílo přivlastňují jako námět pro vlastní teoretické úvahy, pak začínám být nedůvěřivý.
Nemám prostě rád, když někdo jiný vykládá, co chtěl autor sochy, obrazu nebo skladby

svým dílem říct. Domnívám se totiž, že kdyby chtěl něco říkat, že by raději mluvil nebo
psal. Mnozí, ba možno říci většina těchto komentátorů prokazuje umění medvědí službu,

neb způsob jejich psaní svou nesrozumitelností spíše zájemce o kumšt z širokých vrstev
odrazuje než láká.
Moje zmíněné dilema se rozuzlovalo pomalu, několik let. К jeho rozřešení přispěly dvě
složky: pochopitelně čas a kupodivu televize. Čas ukázal, že díla Divokých se pomalu

vytrácejí z mezinárodních uměleckých trhů, na posledním v Baselu byla již sotva к
nalezení. Plátna, či lépe papíry Divokých nápadně rychle uvolňují svá místa dílům
srozumitelnějším a náročnějším, v muzeích putují se stěn do skladišť. A v televizi jsem

shlédl před mnoha lety zajímavý rozhovor majitelů několika předních světových galerií,
evropských i zámořských, těch, které určují tón a směr. Obsah tohoto rozhovoru byl

otřesný, ale oceňoval jsem upřímnost a otevřenost, s jakou byl veden. Tito galeristé

vesměs přiznávali, že nyní už mají zájem pouze o obchod, umění stojí v pozadí jako méně

zajímavá složka. Pro tento obchod je nutno někoho dosud neznámého najít, jeho tak
zvaně udělat a vyhnat ceny do vysokých obnosů. К tomu mají jak potřebné jméno, tak i

prostředky. Dalším krokem je prodat co nejvíce a pak, je-li obchod saturován, ponechat
tvůrce jeho osudu. To, že se na vlastních nohách sotva udrží už nikoho nezajímá. Toto
otevřené doznání mi pomohlo nejvíce z mého pocitu vlastní nejistoty a radost z mé záliby
se mi vrátila.
Skutečnost v mnoha případech potvrdila a dosud potvrzuje přístup oněch galeristů.

Tolik zdánlivých hvězd na poli umění již zapadlo, že skutečně až vzdálená budoucnost
rozhodne, kdo se i v budoucnu udrží, podobně jako se vykrystalizovalo nebe všech oněch

přemnohých -ismů. Příklad, jeden za všechny. Před zhruba šedesáti lety byl zde nápor
surrealismu, kde kdo maloval surrealisticky, nebo se alespoň domníval, že tak činí. A kolik
jich zakotvilo v historii umění ? U nás je možno je spočítat na prstech a podobně je tomu

i na jevišti světovém. Hledat příčinu je téměř hledání živé vody. Přesto se ale domnívám,
že přecejen u těch úspěšných umělců je možno najít společného jmenovatele, jímž je

srozumitelnost. Ovšem zase tak snadné to není. Srozumitelnost nelze totiž přesně
definovat, je pojmem velice relativním a nezáleží pouze na tom, kdo se srozumitelně
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nabízí, ale, a to především, na tom, komu se něco к srozumitelnosti předkládá, na jeho

schopnosti rozumět, chápat a rozlišovat. Opět příklad, všeobecný; zůstaňme u surrealistů.
Dalího zná každý, většina ho uznává, neb mu rozumí. I když se třeba někomu nelíbí,
protože mu nerozumí. Doma je podobně uznáván Štýrský nebo Toyen. Možná utkvělo

ještě několik málo jmen z té doby, ale se jmenováním dalších už budou potíže, přesto že
jich byly tehdy stovky. Byli zapomenuti přirozenou selekcí, dalo by se říci. A stejně je tomu
u záplavy dnešních současníků, které ona selekce teprve čeká.

Přiznávám, že tato úvaha je poněkud kostrbatá, což je dáno (mezi jiným) šíří tématu

a omezením místa, ale snad přece někomu ulehčí rozhodnutí, aby moderní umění
bezmyšlenkovitě nezatracoval, nebo naopak snobsky nevyznával.

KOCIÁNOVO KVARTETO V HOLANDSKU
DAGMAR KANNEGIETER
Na pozvání nadace "Gunst, wat een Kunst" v Haagu bude v neděli 26. dubna 1998 v 14.30 hodin
hostovat Kociánovo kvarteto (Pavel Hula - primarius, Jan Odstrčil - sekundista, Zbyněk Paďourek violista, Václav Bernášek - violoncellista) v Diligentia, Lange Voorhout 5, s tímto programem:

J. Haydn
P. Hindemith
A. Dvořák

-

Op.77 nr. 2
Op. 32 nr. 4
Kvarteto in As, Op. 105

Kociánovo kvarteto se ustavilo v letních měsících roku 1972 jako Nové smyčcové kvarteto a
formovalo se za vedení prof. Antonina Kohouta, člena Smetanova kvarteta. V roce 1975 se soubor
představil s novým primáriem a se jménem houslového virtuosa a pedagoga Jaroslava Kociana
(1883-1950) ve svém názvu. V současné době hraje Kociánovo kvarteto ve složení: primarius Pavel
Hůla (1952), žák prof. Marie Hlounové na Akademii múzických uměni v Praze, dvojnásobný vítěz
Kociánovy houslové soutěže, laureát rozhlasové soutěže Concertino Praga, sólista s mezinárodními
ambicemi; sekundista Jan Odstrčil (1944), absolvent Akademie múzických umění v Praze, kde
studoval u prof. Jiřího Nováka, primária Smetanova kvarteta, do roku 1979 člen Symfonického
orchestru hl.m. Prahy FOK; violista Zbyněk Paďourek (1966), posluchač prof. Jaroslava Motlíka na
Akademii múzických umění v Praze, do roku 1993 člen Českého noneta; violoncellista Václav
Bernášek(1944) , absolvent ve třídě prof. Karla Pravoslava a Miloše Sádla na Akademii múzických
umění v Praze, laureát mezinárodní soutěže ve Vídni v roce 1967, do roku 1980 koncertní mistr
Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK.
Repertoárově se Kociánovo kvarteto zeměřuje na základní klasická díla kvartetní tvorby (nahrávka
Mozartových vrcholných kvartet a Brahmsových komorních děl pro firmu Nippon Columbia, nahrávka
šestí Haydnových smyčcových kvartet op. 20 pro firmu Orfeo). Zvláštní pozornost věnuje ansámbl
české tvorbě, a to jak dílům národních klasiků Smetany a Dvořáka, tak i tvůrcům našeho století Janáčkovi a Martinů.

Informace:
Stichting Gunst, wat een Kunst -

Mevr. Evelien Tollenaar 070-3460052
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FILMY:

MRTVEJ BROUK
Usuzuji, že se mnou to není jinak než s mnohými jinými: chtěl bych se zúčastnit nejméně jednou tolik
kulturních akcí a udělat to či ono, ale často zůstane při předsevzetí. Na vhodné přísloví nemohu přijít,
jen na už otřepanou „moudrost": bohužel, ale den má jen 24 hodin. Naštěstí máme v Nizozemí České
centrum. Jejich pozvánka je i určité pobídnutí a tak díky jim jsem měl možnost shlédnout alespoň
jeden ze tří českých filmů, které byly na letošním 27. mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu
uváděny. Byla to premiéra filmu Mrtvěj brouk od scenáristy a režiséra Pavla Marka.
Režisér Marek je syn českých rodičů. Narodil se v Indii, poté se s rodiči přestěhoval do USA a v roce
1970 se vrátili do Československa. V Praze vystudoval režii na FÁMU a příležitostně je objevil i jako
herec ve filmech Jana Švankmajera. S kameramanem Romanem Včelákem založili nezávislou filmovou
skupinu „Bullshit" (česky Bulšitfilm), která natočila asi 13 krátkých filmů a videosnímků. Je možné, že
díky jeho nevšednímu pozadí, má zájem i o nevšední témata, jako život určitého typu mladistvých
v Praze v prvních letech po sametové revoluci.
Protagonistem historky je 23-letý Martin, bydlící v jedné pražské chudší čtvrti. Svou osobností
a vzděláním zapadá však zcela do jeho málo inspirujícího okolí, ale jinak s lidmi v domě nebo ve čtvrti
nekomunikuje. Pro nezájem a častou absenci je jeho šéfem z čajovny, kde pracuje jako číšník,
vyhozen a ten mu přebere i jeho dívku Kláru, která v téže čajovně pracuje jako servírka. Martin je
hýčkán puberální fantazií, že se stane filmovým hercem a nemá dostatek introspekce, aby si uvědomil,
že „na to nemá". Ani neúspěšné audience u pochybných malých filmových „společností" mu oči
neotevřou. Při jedné potyčce v hospodě je v podnapilém stavu odveden policií a cestou autem na
policejní stanici se v autě pomočí, protože policisté mu nechtějí zastavit, aby si ulehčil. Není ani tak
silně pod vlivem alkoholu, jako že pokračuje v jeho komicky myšleném „hraní", čímž zmate druhé.
Ti nevědí totiž, do jaké míry si dělá legraci. Když pak později policie s ním u parku zastaví, vejde do
kašny s vodou, kde se trochu směšně potácí. Policie si nechce zmáčet boty a vyčkává nejdříve na
okraji kašny: Proč se na policejní stanici rozhodnou předat jej na vyšetření do psychiatrického ústavu
je nejasné. Řekl bych, že s opilci, kteří se divně chovají, mají víc než dost zkušeností. Je však možné,
že se mu za jeho „utahování si z policie" chtějí pomstít.
Tlustá ošetřovatelka na přijímacím oddělení psychiatrického ústavu vyplňuje mechanicky formulář
a i mužští ošetřovatelé vypadají spíše jako dozorčí hrozných vrahů ve vězení. Film však není myšlen
jako reklama pro českou policii ani pro psychiatrii, a autor scenáře a režisér má jednou právo na
uměleckou fantazii. Celá ta psychiatrická mašinérie na přijímacím oddělení je samozřejmě zcela „padlá
na hlavu". Když bylo rozhodnuto aby Martin zůstal v léčebně к observaci, jež by o něm sepsala zprávu
pro soudce, je přemístěn na oddělení mezi slabomyslné, epileptiky a chronické - povětšinou
schizofrenní - pacienty. To je samozřejmě výhodná situace pro režiséra aby diváky touto podivnou
společností pobavil a to se stane. Režisér při tom nehledí na hranice respektu к člověku, zde tedy
specificky к psychiatrickému pacientovi. Během večírku je každý z pacientů směšně nastrojen
a vyparáděn, jak se od bláznů očekává. Tím se existující předsudky o psychiatrických pacientech
a psychiatrii vůbec jen potvrzují. Samozřejmě, že divák očekává paralelu s filmem Miloše Formana
„Přelet nad kukačím hnízdem", a tu i zde najde: při kreativní terapii (malování) začnou ostatní pacienti
Milana napodobovat a pomalují si svůj obličej. To vede к obveselení nálady, jinak pasivní skupině
pacientů. Určitou vzpouru proti stereotypnímu vedení by člověk v tom také mohl vidět. Doba, ve které
byl Formanův film natočen je však již dávno za námi a problémy moderní psychiatrie jsou dnes zcela
jiné.
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Martin přemluví Markétu, mladou pacientku do které se zamiluje, a utečou spolu z blázince.
V normálním prostředí, v jeho světnici se Markéta ukáže jako starostlivé a citlivé děvče, které dokáže
z jeho špinavého příbytku udělat i útulný byt. Afektivní a pedagogické zanedbání Martina se však
v jeho charakteru rychle projeví. Pro klidný a pravidelný život není a Markétinu touhu po trvalé lásce
a stabilitě není schopen splnit. Jediné, co jej motivuje, je jeho touha konečně se uplatnit jako herec.
Ve spěchu na novou audienci nechce s ní ani poobědvat, a hltá nar/chlo usmažená vejce, které
připravila. Není schopen vytvořit s Markétou hlubší a trvalý vztah a začne zase koketovat s bývalou
přítelkyní Klárou. Markéta patří také do psychicky zanedbané a traumatizované mladé generace, mimo
jiné našla jako první svou matku, která spáchala sebevraždu. Do její smutné sbírky neštastných
okolností si uloží novou traumatickou zkušenost, když dojde к poznání, že Martin přestal mít o ní
zájem. Pro jednoho jeho přítele, který ji má rád a nesměleji to dává najevo, necítí víc než přátelské
sympatie. Chce zůstat věrná Martinovi a s ním si konečně vybudovat příjemný život. Film vystihuje
dobře tragédii všech těchto „ztracených existencí" žijících na okraji společnosti, hlavně jejich samotu
a i jejich citový handicap. Markéta nemůže toto nové zklamání snést, vrátí se zpět do ústavu, dostane
se do autistického stavu (s nikým už nepromluví) a nakonec zemře.
O výběru tématu se nedá diskutovat, z každého tématu může dobrý režisér vytvořit zajímavý film.
Motiv desperace se může samozřejmě snadněji použít pro šokující a tragické zpracování.
Pavel Marek nám svým filmem ukázal, že se jako režisér dobře vyzná ve svém řemesle, Děj má spád
a duševní prázdnota, nemohoucnost a tragédie těchto obou mladých hrdinů je dobře vystižena.
Esteticky výborně předvedené záběry a fotografie zdůrazňují dovedně citové prostředí děje. Náhlé
přechody z přehledné perspektivy do velmi zvětšených detailních záběrů (close up) působily na mne
překvapivě a měly svůj účinek. Jiné náhlé přechody děje samého, náhlé ocitnutí ve zcela jiném
prostředí jsem pociťoval spíše rušivě. Kratičký záběr z cesty jedné lokace do druhé by moji mentální
orientaci usnadnil. Zamilovaná scéna, skotačení Martina s Markétou v přírodě, bylo zdůrazněno
použitím barevného filtru což romantickou, snivou náladu zamilovaných oddělilo od pochmurné
skutečnosti. Je to působivé, ale bohužel, již často českými režiséry použito. Tento tragikomický film,
prostoupený typickým českým lehkým humorem a ironií, zanechává v divákovi osvěžující dojem
něčeho zcela jiného než běžné filmy západoevropské nebo americké kinematografie.
I když režisér v panelové diskuzi po ukončení filmu tvrdil, že pacienti, kteří se na filmu chtěli podílet,
mu к tomu dali souhlas a též jejich lékaři, a že se snažil jejich soukromí respektovat, měl jsem podivný
pocit překročení etických hranic. Jak jsem již řekl, předsudky obecenstva o zaostalé, málo humánní
psychiatrii tento film jenom potvrzuje. Lékař nemůže dát svolení filmovat pacienty v nějakém
léčebném ústavu, i když oni nemají proti tomu námitky. Je to proto, že pacienti se nacházejí v závislé
situaci. Ředitelství ústavu je zodpovědno za ochranu soukromí pacientů. Oproti situaci, kterou často
vidíme v detektivních a policejních filmech, policie nebo detektivové nemohou v nemocnicích pacienty
navštěvovat a už vůbec ne jejich vyšetření provádět. Důvěra v lékaře, který zachováná za každých
okolností lékařské tajemství a soukromí svých pacientů, je velmi důležitá. Bez ní by lékař nemohl
normálně vykonávat své povolání.
Podle zpráv z českého tisku (lidové noviny z 9.2.1998) byl Mrtvěj brouk vydán knižně. Knihu vydalo
nakladatelství GeoMedia ve spolupráci s Whisconti a obsahuje mimo jiné literární scénář, rozhovor
s režisérem a scenáristou Pavlem Markem, miniportréty hlavních představitelů Jana Zusky a Pavly
Jiráskové, i povídání s Davidem Kollerem a Michalem Dvořákem, kteří složili a nahráli hudbu к filmu.

MIREK KABELA, únor 98

stalo se ...

stane se ...

V sobotu 14. února se konal v Hardewijku v kostele Plantagekerk koncert brněnského houslisty
Františka Novotného (1964) v rámci družby Hardewijk - Znojmo. Koncert byl doplněn
vystoupením symfonického orchestru Calderón (dir. R. van Calcar). František Novotný,
doprovázen na klavír svou manželkou Petrou, hrál skladby Paganiniho, Ysajovy, Saint-Saense,
Regera а к velké radosti i Antonína Dvořáka, jehož živé podání českým posluchačům zvláště
lahodilo. Po nadšeném potlesku přidali Ave Maria od Bacha, které jistě v protestantských
kostelích Holandska nezní tak často.
Manželé Novotní přijedou příští rok opět, aby zde vystoupili s Brabantským orchestrem, ve
kterém hraje asi pět českých muzikantů. Doporučujeme vést v patrnosti.
M.K.

Z pera dr. Kabely vyšly loňského roku dvě odborné psychiatrické knížky: v květnu s pomocí
firmy Roche učebnice Psychosomatische syndromem a v říjnu Zelfdoding bij psychiatrische
Patienten (Wyeth-Lederle). Obě publikace, kritikou příznivě přijaté a velmi přístupně napsané,
jsou nejen odborným zájemcům dosažitelné buď u zmíněných firem nebo přímo u autora.
L.M.

Ivan Gaďourek/Jiří Nehněvajsa: Žalářování, pronásledování a zneuznání. Vydala Masarykova
Univerzita v Brně 1997, str. 130, náklad 1000, cena neudána. Knížka s podtitulem Svědectví ještě
žijících obětí stalinismu v českých zemích se dostala do naší redakce při poslední přípravné
schůzce tohoto čísla a již při prvém zvědavém prolistování bylo jasno, že zbývající čas by byl
mizivým zlomkem času a pozornosti, který si tato knížka bezesporu zaslouží. Předpokládám
proto, že se ke knížce v některém z příštích číslech vrátíme, až se všichni zájemci z redakce v její
četbě vystřídají.
L.M.

Boni Pueri: MATOUŠOVY PAŠUE. Matoušovy pašije, které napsal J.S.Bach cíleně pro sbory
mladých zpěváků, není třeba představovat. Snad několik slov o dnes již světoznámém pěveckém
sboru BoniPueri z Hradce Králové, kde byl založen roku 1982. Dnes má 300 členů, vesměs dětí
a mladíků mezi šesti a pětadvaceti lety. Z nich 70 nejlepších se šesti sólisty a filharmonickým
orchestrem Hradce Králové pod vedením Pavla Horáka je na přelomu března a dubna na velkém
turné v Holandsku. Pro ty šťastlivce, jimž se podaří ještě sehnat vstupenky na některý z koncertů
(z nichž řada je již vyprodána) uvádíme program turné, v závorkách telefony některých prodejen
vstupenek.
SO 28.3. STEENWIJK, Grote Kerk 19.30 (0521 - 381929)
PO 30.3. TILBURG, Kathol. Univers. Brabant 19.30 (neprodejné)
ÚT 31.3. ROTTERDAM, De Doelen 19.30 (010-2171717)
ST 1.4. ALKMAAR, St. Laurenskerk 19.30 (072 - 5140707)
PÁ 3.4. AMERSFOORT, St. Joriskerk 19.30 (0900 - 1122364)
SO 4.4 LEEUWARDEN, Grote Kerk 19.30 (Leeuw. Courant)
PO 6.4. OSS, De Lieverkamp 20.15 (0412 - 648922)
ÚT 7.4 STADSKANAAL, CC Geerts Teis 20.00 (0599 - 631731)
ČT 9.4 GOUDA, De Goudse Schouwburg 20.00 (0182 - 513750)
PÁ 10.4.DEN HAAG, De Grote Kerk 14.30 (070 - 3658665)
ČC/JK
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PŘECHYLOVÁNÍ A ŽENA
LÍBA v. DIJK
Každá Zadní strana L. Malínského má v sobě cosi zvláštního. Není to pouze jakási povídka,
která by se hodila dovnitř občasníku, je to něco neobyčejného, a tak čtu Zadní stranu vždycky jako
první. Zadní strana vánočního čísla se mi líbila, protože jsem ještě nikdy nečetla tolik hezkých
věcí o ženách. Někdy mne v naší moderní, technické a "přeemancipované" společnosti mrzí, že
se zapomíná na společensky dobré chování - neboli bonton. I když ženy zastávají vedoucí funkce
nebo pracují manuálně, tedy vykonávají i mužskou práci, přece jen by se nemělo zapomínat na
to, že se ženě líbí, když jí muž pomůže do kabátu, otevře jí dveře, pomůže jí z auta apod. Někomu
se to možná zdá zastaralé, ale mně samotné se to líbí. Zkrátka na světě jsou a zůstanou věci, které
umí udělat jenom žena, a naopak věci, které jsou vlastní mužům. A proto se mi líbí na
Malínského článku, že to jako muž dokáže přiznat a že si toho váží. Já sama jako matka a žena
v domácnosti mám někdy pocit, že vše co doma udělám je bráno jako samozřejmost a každý se
ozve jen tehdy, když něco neudělám. Mohla bych to brát také jako kompliment, ale někdy mám
zapotřebí aby mi někdo polichotil.
Proč o tom vlastně píši ? Od několika čtenářek jsem slyšela, že Malínského úvaha ženu trochu
ponižuje, protože on sugeruje, že žena patří jen za sporák.
Po přečtení článku "Přechylování ano či ne " od téhož autora jsem se zamyslela nad tím, proč
tomu tak je, že čeština (a jiné slovanské jazyky) tu koncovku -ová nebo -vá má. Musím ještě
podotknout, že přechylování cizích příjmení považuji sama za zbytečné. Alespoň já mám tu
zkušenost, že než přelouskám jméno např. Plowright ve všech pádech, tak mohu číst celý článek
znovu. Samozřejmě trochu přeháním.
V čem Malínský nemá pravdu je to, že když mužovo příjmení končí samohláskou -o, tak už
se nedává celá koncovka -ová, ale pouze -vá. O příjmeních končících na -ů nebo -a se nebudu
zmiňovat.
To, že se v germánských nebo románských jazycích ženská příjmení nepřechylují by se dalo
srovnat s určitou emancipací těchto jazyků. Právě tak jako se v těchto jazycích nedělá rozdíl mezi
vdávat sed ženit se. České vdávat se nebo provdat se vzniklo z vydávat se za muže, vlastně "dávat
se" mužovi. Ženit se vzniklo z "vzít si za ženu". A když si někdo vzal ženu, tak ta žena je jeho, tedy
Mužova a asi později Mužová. (Připouštím, že všechno může být jinak. Možná, že mne někdo
opraví).
Pavel Eisner ve své knížce "Čeština poklepem a poslechem" velmi hezky tyto dva výrazy
definuje. Cituji: Vdáti se i provdati se jsou slova pro právní akt, kterým se zakládá manželství a
tím si zachovává čeština na rozdíl od všech jazyků románských a germánských pronikavou
pohlavní dichotomii - prostě tím, že má pro tento akt dvě slova navzájem nezastupitelná: vdáti
se, oženitise. Již proto jsou to slova se zabarvením výrazně erotickým. Jejich erotický tonus jen
ještě zmnožuje jejich velká názornost: vdáti se - dáti se se vším všudy do mužova poručnictví,
oženiti se - opatřiti se ženou, zákonitou souložnicí. Srovnej s tím nepohlavní neutrálnost a
vyčichlou nenápadnost slov marier, heiraten." Potud Pavel Eisner, já к tomu dodávám holandské
trouwen. Čeština má samozřejmě i tu nepohlavní neutrálnost ve slově pozoruhodně českém vzít

se, ve kterém si doplněk za ženu, za muže odpouštíme. A tím je čeština (podle mého názoru)
tolerantnější, protože dává možnost každému vybrat si to, co se mu zamlouvá.
Na závěr jen tak z legrace: Manželka pana Ženatého je Ženatá i když je vdaná.
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ŽENA A PŘECHYLOVÁNÍ
LADISLAV MALÍNSKÝ
Príprava rukopisu pro tisk NL mi dala možnost nahlédnout do článku Líby v. Dijk a pripojil
několik věcných poznámek ihned a nečekat několik měsíců na další číslo Listů.
Tedy: К článku Žena z vánočního čísla, ve kterém podle mínění několika čtenářek ženu
ponižuji a sugeruji, že žena patří pouze za sporák. Protože pravý opak je pravdou musím na tuto
nesmyslnost reagovat. Onen článek je (jak uvedeno) z roku 1986 a za těch téměř dvanáct let jsem
pochopitelně slyšel hodně úsudků, a všechny se shodovaly s úsudkem Líby van Dijk, z něhož
cituji: "...se mi líbil, protože jsem ještě nikdy nečetla tolik hezkých věcí o ženách." Opravdu nevím
a nechápu, jak ony čtenářky došly ke svým sugescím a zajímaly by mne i názory jiných a jiné,
zaslechl jsem totiž i názor velkých mužů, že v uvedené úvaze zbytečně a příliš ženám pochlebuji.

A co vy na to ?
Ostatně úctu к ženě а к jejímu jménu vyjadřuje i článek o neoprávněném přechylování cizích
ženských jmen, jak je bohužel u nás zlozvykem. Líba van Dijk jej svou úvahou vhodně doplňuje
a dotýká se specificky českých výrazů pro úkon svatební, mezitím i dlouhé koncovky -ová
(Marková), vzniklé z původní krátké koncovky přivlastňovací -ova (Markova). Skutečně za první
světové války vznikl určitý rozdíl mezi oběma koncovkami, krátkou a dlouhou, tedy Markova a
Marková. Tehdy mladé ženy (svobodné), které měly své milé či snoubence na bojištích, dávaly
svou věrnost najevo právě onou krátkou koncovkou, tedy Markova. Na této koncovce trvaly,
důsledně se tak podpisovaly a pokud jim druh v boji padl a ony se již neprovdaly, zachovávaly si
krátkou koncovku pro celý život. Znal jsem takové ženy.
A ještě к tomu přechylování. Líba správně říká, že jména končící na -o mají v češtině koncovku
pouze -vá (Šedo - Šedora), ale u cizích]me,n tisk používá koncovku -ová, zejména u krátkých,

většinou aziatských jmen jako Ho, So apod., tedy Hoová, Soová ap., asi proto, že forma Hová,
Sová by nesmyslnost přechylování ještě více vyzdvihla.

KMÍN A OREGANO

К minidiskusi o názvech kmínu (víte že ...NL 4/97) jsme dostali další příspěvek, zdá se
odborný. Uvádíme pro zájemce doslova: Komijn - latinsky Cuminum Cymium -je znám

v české kuchyni pod názvem kmín římský. Název se zdůvodňuje přinesením tohoto
koření do Evropy starými římany z Egypta, resp. z Etiopie, odkud pochází. Snad pro

zajímavost o stáří tohoto koření a jeho významu je možno dodat, že bylo nalezeno v

hrobkách faraónů.
Tzv. Český kmín (Carum Carvi) je v Čechách kmín luční. Roste volně v přírodě na
lukách, kmín vodní je Čechy již méně užívaný Oenathe Phellandrium, rostoucí v

bažinách celé Evropy. Druhů kmínu je okolo třiceti, к této čeledi okoličnatých rostlin patří
též anýz, fenikl, kopr, koríandr, libeček aj. Často je slyšet, jak nejen české kuchařky rády

dávají na pizzu oregano, zatím co naše prababičky užívaly dobromyslu, což te totéž.

Tyto informace nám poskytl z Utrechtu pan

J. K. FRONK
Pozn. redakce:

Bude-li diskuse pokračovat, jsme ochotni zřídit kmínologům vlastní rubriku VE STÍNU KMÍNU

FINANČNÍ ZPRÁVA
Spolku demokratických Čechů a Slováků ke dni 31. prosince 1997

POČÁTEČNÍ SALDO 1997
CELKOVÉ PŘÍJMY
CELKOVÉ VÝDAJE

5.116,53
9.300,49
11.707,20

KONEČNÉ SALDO к 31. 12. 1997

2.709,82

PŘÍJMY ZA ROK 1997
Předplatné na Nizozemské listy (114)
Dotace členů Spolku
Dotace MZV ČR
Bank/Giro úroky
Příspěvek členů Spolku na akci"Boek voor de Kerst"

4.075,00
1.079,20
4.097,00
19,29
30,00

Příjmy celkem

9.300,49

VÝDAJE ZA ROK 1997
NIZOZEMSKÉ LISTY
Tisk časopisu Nizozemské listy (4 čísla)
Poštovné za distribuci Nizozemských listů
Štítky na adresy a obálky

7.423,00
3.097,00
331,79

ORGANIZACE VALNÉ HROMADY(19. dubna 1997)

REGISTRACE SPOLKU U KAMER KOOPHANDEL
DEBETNÍ ÚROK A BANKOVNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) POPLATKY
Výdaje celkem

765,00

61,00
29,41
11.707.20

Vypracovala: Eva Huijgen, pokladní Spolku dne 31. ledna 1998
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VALNÁ HROMADA
SPOLKU ČECHŮ A SLOVÁKŮ V NIZOZEMÍ
se bude konat v sobotu 9. května v budově FMB,

TORENSTRAAT 172, DEN HAAG od 12 hodin

Téma: BUDOUCNOST
PROMLUVÍ:
Líba van Dijk: O práci spolku a všeobecně к hlavnímu tématu
J. Diamant: Na prahu 21. století
J. Chudáček: Počítač v budoucnosti
J. Teplý: Hospodářsko-ekonomická situace v Čechách
J. Opšítoš: O nové hudbě (s ukázkami)
Z. Zavřel: Moderní architektura budoucnosti
(Změna programu vyhrazena)

Před budovou prostorné parkoviště

Možnost občerstvení

Hock : Noordvval / Torcn.straat

TEDY: 9.KVĚTNA VE 12 HODIN
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RŮZNÁ OZNÁMENÍ

Jestliže si rádi poslechnete českou písničku
a případně si i rádi popovídáte s krajany,
pak navštivte hudební bar

THE MUSIC BOX
1500 CD české i zahraniční hudby při Becherovce
každý den mimo pondělí od 21 do 03 hod., v sobotu do 04 hod.

Paardenstr. 9.
1017 CX AMSTERDAM
(Postranní ulice z Rembrandtsplein, naproti ABN-AMRO, poblíž zastávky tramvaje)

******* Kurz českého jazyka pro krajany v roce 1998 *******
V termínu od 30. července 1998 do 28. srpna 1998 se ve studijním středisku Ústavu
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Dobrušce uskuteční kurz českého jazyka
v rámci programu pomoci České republiky krajanům v oblasti školství.

Pro velký zájem krajanů bude v tomto roce poprvé otevřena třída pro úplné začátečníky.
Minimální věkový limit 15 let. Uzávěrka žádostí do konce dubna 1998.

Zájemci o kurz českého jazyka mohou obdržet dotazníky a další informace na Velvyslanectví
ČR v Nizozemsku, Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag, tel.: 346 97 12, fax: 356 33 49.

******* Kurz českého jazyka pro krajany v roce 1998 *******

POTOPA
je název knihy s fotografiemi ze zaplavených oblastí ČR, kterou vytiskly Moravské
tiskárny v Olomouci, cena f 25.Objednat možno na adrese: Ir. J. v.de BERG,
Weversgilde 15, 3994 BZ HOUTEN,
Tel. 030-63 74 695
Giro 5009914 (pozn. Boek watersnood)
Za tuto akci zodpovídá paní Gonda Rijksen, farářka Husitského sboru v Olomouci, kde paní Rijksen již 7 let pracuje.
Výtěžek z prodeje knih bude věnován na podporu zaplavených oblastí. Event, další informace na výše uvedeném
telefonním čísle.
L. van Dijk
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SVÁTEČNÍ LISTOVÁNÍ
LADISLAV MALÍNSKÝ
Až se toto číslo dostane čtenářům do rukou bude už asi jaro za dveřmi a doba kolem Vánoc
a přelomu roků bude už více méně jen vzpomínkou. Přesto, anebo právě proto, nebude na škodu
si tuto dobu připomenout a zalistovat v novinách či Časopisech z té doby a občas si něčeho
všimnout z tiskových zpráv a především z různých přehledů právě uplynulého roku, nebo z
oblíbených předpovědí co nás čeká a co nás nemine. Bez pořadí, bez souvislosti, jen tak na
přeskáčku.
U nás doma byla tato doba zpestřena bouřlivým kácením vládního lesa, při čemž se
nahromadily nevyhnutelné hromady třísek, v nichž se s gustem prohrabovalo mnoho
všudypřítomných vševědů. Pár takových třísek stojí za povšimnutí, byť z trochu jiného úhlu.

Třeba záliba našich politiků v aktivním provozování hudby. Tak vyšlo najevo, že poslanec ODS
Petr Čermák vystupoval jako zpěvák country skupiny Zelenáči. Z ODS Vlasta Parkánová zpívala

s dechovkou a Daniel Kořte zpíval repertoár klasický. Poslanec Michal Prokop je nadšený zpěvák
blues a bývalý člen skupiny Karla Gotta, rovněž z ODA Jan Kalvoda je kytarista, senátor Michael
Žantovský hudebník, textař a překladatel Boba Dylana. Za KDU-ČSL Josef Lux krom zpěvu hraje

na trubku, varhany a harmoniku, poslanec Josef Borák na kontrabas a Jaroslav Vorel zpívá
repertoár vokálně komorní hudby. A konečně z ČSSD Miloš Zeman hraje na klavír a hudební
schopnosti F. Ringo Čecha jsou dobře známy již mnoho let. Co takhle pánové dát dohromady

orchestr, neladilo by se vám lip ?
Za zmínku stojí také dvě z mnoha ničitelských akcí tohoto údobí. V jedné čtvrti města
Groningen se v tamním parku shluklo asi šedesát mládežníků ve věku 16-22 let, pokáceli si
stromy na mohutný oheň a vystěhovali a zničili právě neobsazené byty pokojných spoluobčanů.
Policie sice dostala včas hlášku, ale dostavila se až asi po čtyřech hodinách, prý nebyla na mladíky
připravena. Je též možné, že v té době nepříjemně poprchávalo. Poněkud dále položenou
bangladešskou vesnici kmene Garo, jehož příslušníci tradičně vaří na oslavu Vánoc silné pivo,
přepadlo asi pětadvacet vůní zlákaných slonů, dali si řádně do chobotů a pak v pivním opojení
honili vesničany, ničili a bořili domy a až na ten oheň si v ničem nezadali se svými holandskými
kolegy. To jen jako přirovnání.
Demoliční kolony podnapilých ničitelů a násilníků řádily na mnoha místech, málokdy rušeny
zásahem policie. Zato odpovědní ministři využili vánoční doby ke světovým objevům. V jednom
ministerstvu odhalili novinku, že stoupá kriminalita, z druhého jsme slyšeli, že bude nutno něco
proti tomu podniknout, především na ochranu policie. Na ochranu občanů se při tom opět nějak
pozapomělo. Dokonce i královna odsoudila kriminalitu ve svém poselství ke všem, kteří ji
poslouchali, tedy k nám, k vám, к našim i vašim známým, přátelům a rodinám. Jenže kdo ze
jmenovaných posluchačů jsou kriminálníci, kteří takovou domluvu mají zapotřebí ? Skuteční
výkonní kriminálníci si projevů nevšímají, a pokud zcela výjimečně či náhodou něco zaslechnou,
uvítají to s úsměvem a s uspokojením, že opět zůstane u slov.
Časopis TIME věnoval přechodu roku zvláštní stosedmdesátistránkové číslo, jehož obsahem
jsou převážně výsledky nejrůznějších výzkumů, z nichž některé budí v soudném čtenáři hluboký
obdiv, ale mnohdy ještě hlubší neklid. Mám na mysli nedozírné možnosti genetiky, dosud pečlivě
tutlané, které širšímu světu přiblížilo úspěšné klonování ovečky Nelly a její následovnice Polly.
Přes vládní zákazy přenést klonování na lidi jsou už v Americe plánovány kliniky, které nabídnou
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klonování potomků bezdětným manželům. O tom, že se najdou cesty jak zákazy obejít, není v
lidské společnosti dneška pochyby. Pochopitelně nejblíže praktickému použití jsou pokroky v
oblasti počítačů, internetu, mikročipů a všeho co s tím souvisí, pokroky, které se samořeší
rychleji, než se stačí přizpůsobit kapacita chápání průměrného dospělého mozku. Je příznačné,
že z tohoto oboru vzešel i tradiční Man of the Year 1977, kterého každoročně časopis TIME
vyhlašuje. Je jím pan Andrew Grove, jehož Intel čip lze nalézt téměř v devadesáti procentech z
83 milionů počítačů prodaných za minulý rok. Pan Andrew Grove je maďarský uprchlík před
sovětskými tanky z památného roku 1956, kdy jako dvacetiletý mladík za velmi dramatických
okolností se dostal přes rakouské hranice a nastoupil cestu do Ameriky, kde o něco později
přistál, dosud pod svým původním jménem András Gróf. Jak jeho mikročipy změnily svět je
zajímavá historie jednoho velmi pohnutého života, na kterou zde není místa.
Ve zmíněném zvláštním čísle TIME jsou též shrnuty prognózy toho, co nás v budoucnu čeká.
Tak ještě v tomto století budou běžné antikoncepční pilulky pro muže, v prvém roce století
příštího budou zcela běžné veliké ploché nástěnné televizní obrazovky, které v klidu budou sloužit
jako dekorační obrazy, v roce 2005 budeme posílat z dovolené televizní pohlednice, které
příjemcům budou ukazovat deset pohyblivých vteřin z našeho života kdesi daleko, čemuž zatím
lze docela věřit. Téhož roku budou však také v potřebě aktivní kontaktní čočky, které umožní
spojení s E-mail, o rok později přijdou na trh obleky s elektronickými sensory, podle nichž se
budou obleky v zimě zahřívat a v létě chladit, podle teploty prostředí. Od roku 2010 budou к mání
domácí roboti-šotkové, kteří poznají hlas svého pána a podle jeho pokynů budou provádět a řídit
většinu domácích prací. Tuším, že někdo se už nemůže dočkat. Jen aby ! V roce 2015 lze čekat
rozpoznání genetických příčin všech nemocí a o dva roky později přistanou první lidé na Marsu,
začátek osídlování této planety lze čekat necelých třicet let později. V což osobně nevěřím. Kolem
roku 2020 lze očekávat, že létající křídla přepraví tisíc cestujících do vzdálenosti až devíti tisíc
kilometrů průměrnou rychlostí 900 km/h. Poplašná prognóza pro rok 2022 hlásá, že bude možno
zárodky "počaté" ve zkumavce "donosit" v inkubátorech a "porodit" do života, aniž by bylo kdy
došlo к jejich styku s "mateřskou dělohou". Rok 2030 má přinést něco prospěšnějšího, neb vývoj
umělých plic, jater a ledvin vyvrcholí umělými končetinami a funkčně plnohodnotnými umělými
orgány zraku. A zpráva nejvíce znepokojující, pokud se lze domyslet širších následků, je
předpověď na léta kolem roku 2500, kdy by průměrná délka lidského života na zemi se měla
prodloužit z dnešních 78 let na 140 let.
Ale vraťme se ještě na chvilku do konkrétna. Tradiční novoroční anketa o nejhodnotnější
knihu roku u nás doma, kterou už léta pořádají Lidové Noviny, byla letos vážně ohrožena a
musela se spokojit pouze telefonickými dotazy v hodině dvanácté. Přesto bylo získáno 153
odpovědí, tedy o devadesát méně než loni. Z ankety vyšly vítězně Básně Josefa Topola (naklad.
Torst). S dosti značným odstupem se na společném druhém místě objevily čtyři knihy: Pavel Šrůt
Zlá milá (Torst), Nesmrtelný příběh Jiřího Kratochvíla (Atlantis), Cesta do Ašchabadu Ivana
Wernische (Petrov) a Tyrkysový orel Michala Ajvaze (Hynek). Těsně za nimi jsou Dvě knihy
vzpomínekNzá&zÁy Mandelštamové (Atlantis), vítěz ankety loňské.
A co zajímavého říká magazín TIME v přehledu svých nej... minulého roku. Velmi stručně.
V kategorii dyzajnu, kde jsme loni byli na prvním místě s "tančícím domem" architekta Franka
Gehryho na pražském nábřeží, se letos usadila na prvním místě budova Guggenheimova Musea
ve španělském Bilbau od téhož architekta, což se dalo očekávat. O další místa se dělí vesměs
kulturní budovy, jako kupř. Miho Museum (arch. I.M.Pei) poblíž japonského města Kyoto, dále
rekonstruovaný New Amsterdam Theater v New Yorku (Art Nouveau), The Getty Center (arch.
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Richard Meier) v Los Angeles a ještě několik budov v New Yorku. Za nejhorší je považována nová
padesátidolarová bankovka, která je přirovnávána к reklamním kuponům potravinových obalů.

V sektoru védy jsou na prvých místech dosud planeta Mars a ovečka Nelly, к níž přibyla Polly
stejného původu, dále farmaceutický výzkum, jehož produkty umožnily donošení života
schopných sedmerčat ve státě Iowa a znepokojující, i když ne překvapující zjištění, že výsledek
průzkumu roku 1996, podle něhož každý den přibývá 2000 lidí infikovaných virem HIV byl
nepřesný a je ho nutno opravit na téměř dvojnásobek. Podle čísel United Nations je z každého
sta sexuálně aktivních dospělých ve věku 15-49 let jeden nositelem HIV viru (Aids). A konečně
v sektoru sportu vede oprávněně keňský běžec Wilson Kipketer, dominující neuvěřitelnými časy
v běhu na 800 metrů a na dalších místech jsou nám známí tenisté Martina Hingis a Pete Sampras
a ovšem i taktický sběratel světových rekordů ve skoku o tyči Sergei Bubka.

Rozluštění křížovky
z minulého čísla
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NIZOZEMSKÝCH LISTŮ
Rozluštění zasílejte na adresu Dopisy NL, Sirtemastr. 287, 2513 XL Den Haag

VODOROVNĚ: A: Křestní jméno slavné sošky - příznak inkontinence - ňadro - otázka na totožnost. B: Oblíbená
přísada do coca-coly - léčivá rostlinka-vzdutá půda. C: Žába - první testpilot - nosní nudle - vodní víla. D: Větný přízvuk
- filmový komik starší doby - spojené království - obilí - poukaz. E: Mužské jméno - z husté pasty (příd.jm.) - plynové
reklamy. F: Metrický přízvuk, též pepka či atak - Obecná sociální škola (zkr.) - moravská víska s pálírnou - zlozvyk.
G:Španělský člen - hvězdář pomocník - to nikoli. H: Indiánské sloupy - narkotikum - malířská technika - mrav. I: Čelili
(něčemu) - nesmysl (lidově) - velká chutná plodina. J: Farmaceutická rostl.surovina - újma - derivát arsenu - záznamník.
K: Symetrála - lesklá stužka - opak ženské - forma básně. L: Rakouské těstovní město - útulek - čéšky - úchylní zarputilci.
M: Šachový velmistr - nezavlhčit - druh lesa-nevzdálit se po vodě. N: Sítko-zkr. měny evr.státu - rorátový orch. (zkr.)příslovce omezení - velmi ošklivý. O: Malé lože - heslo - italsky věž - habán (nář.). P: Velkoslávista - česká obec - cizí
mužské jméno - jádro ovoce. Q: Záducha - obyvatelé N.Zélandu - sopečnatý ostrov Filipín - příloha к vepřové. R: Kus
zeminy - šelma se nudila - přísluha. S: Přitakání - signál o pomoc - otvory zdí - jedna ze zkratek guldenu - balkánská
kořalka - český sochař (M.Jan Hus).T: Část mše - holandská řeka - řeka Španělsky - hol.zkr. pro doktora - slovensky křen italské přitakání. U: Římská čtyřka - maďarská spřežka - proslulý architekt - obyvatel světadílu - biblické město. V: Část
kolena - štěkat se (lid.) - citosl. drnčení - kuchyňský ručník. W: Náruživý školák - značka el.spotřebičů - cvrček francouzský černý. X: Předložka - název pražské ulice - obyvatel býv. Jugoslávie konající denní potřebu. X: Okresní
národní podnik (zkr.) - předložka - Werichův vodník - barvivo - severské území. Z: Amer.filmový herec - třísky slovensky
- spojka - české město - usazenina, a: Špaň. titul muže - ovoce - podílná dárkyně mléka, b: Kronika - pomalu - italská
rozhlasová stanice - komerční TV vysílač - zkratka Nizozemské rady nebožtíků - koumák.
SVISLE: 1: Italský šlechtický rod - latinská spojka - os.zájmeno - bývalý pražský tenisový klub - předpověď výsledku méně hodnotná oděvní kůže. 2: Látka na oděvy - uzenice - přeházené samohlásky - lesní zvíře (básn.). 3: Zástupce při
křtu - šašek - druh drogy - číslovka - stranou uklizená. 4: Značka kosmetiky - Začátek tajenky - kód Blanska. 5: Cizí
spisovatel (Cornelius) - přizpůsobení - inf.choroba (obecně) - rodinný název Adolfa - dívčí jméno - násep. 6: Loketní kost
- části obličejů - Tajný úřad cenový (zkr.) - povinná prohlídka aut - metropole Peru - náboženská zkratka - pohanský bůh druh kozího hlasu. 7: 1002 - starorakouská zkratka - vyznavač starořecké školy - vysoká karta - město USA - karetní výraz
- kniha moslimů. 8: Německy strýc - podklad pro olejomalbu - malá Otylie - český tanec - nelesklý - častý postrach nejen
v anekdotách. 9: Zasloužilý pilot - holandsky ledvina - potřeba к zámku - námořnictvo (lid.) - nabídka - polní míra. 10:
Angl.šlechtický titul - přísada do polévky - zkr.pro apartement - základ státu - letitá Anna. 11: Německy nový - útočiště
v poušti - bývalý čsl. mistr v boxu - jméno herečky Derek - značka hořčice v tubách - mniši (lidově). 12: Slovensky jíl nasycenost - značka motocyklů - listnáč - Homérův epos - srazit nohy. 13: Mnohdy lepší člověka - výzva к obdivu - člen
starého českého rodu - vývěr - prudký vítr. 14: Rváči (zřídka) - rostlina podobná heřmánku - slunce (nář.) - kompakt disk
- překážeti - holandská TV stanice - zkratka pro vteřinu. 15: Současný český malíř, prof AVU - skříňky к uskladňování
copů - zkratka světadílu - kancelářská zkratka - krátké spojem - skladatel popul.operet (maď.). 16: Klub vojenských letců
(zkr.) - pražská ulice - dobová - zábavný pořad - bývalý díl Německa. 17: Stupeň v judu - písmeno abecedy - užívaná
forma - mužské jméno - slovenská sport.zkratka - činí někdy televize - šachový pěšák. 18: Osobní zájmeno - klysma mužské jméno - starořecké písmeno - vlastnost elektr.nábojů reagovat - otázka - zkr. pro cyklickou jednotku času .
19:Zakončení tajenky. 20: Časté maďarské rodinné jméno - kulatá stavba - plody - minulého roku - jméno známé
zpěvačky (Diana) - dívčí jméno. 21: Americké domácí jméno - biblická postava - staročeský úd - evropské platidlo
budoucnosti - jádro (z latiny) - iniciály režiséra Kršky - Evropanka - značka vápníku. 22: Mužské jméno - francouzské
mužské jméno - opilý - prostoduchý - anglicky ucho - dravá ryba.

40

PŘÁTELŮM LUŠTÍRNY.
Vaše názory se zřejmě různí. Některým se zdají naše křížovky příliš těžké, jiným naopak. Strýc
vášnivého křižovkáře pana Fronka (viz kmín) na to měl jiný názor. Tvrdil, že na křížovkách marní
čas dva hlupáci: jeden co je vymýšlí (děkuji za uznání, L.M.) a druhý co je luští. Něco na tom asi
bude. Pane Fronk napište nám, jak jste se stal kmínologem a pošlete nám rozluštění z čísel 4:97
a 1:98 laskavě. Možná, že jsou to křížovky poslední.
Všem vám se chceme omluvit, neb v minulé Luštírně (NL 4/97) v legendě ke křížovce vypadlo
číslo 7 s heslem Sarmat. Asi si luštitelé sami opravili, nikdo si dosud nestěžoval, přesto nás to
mrzí. Anebo si toho nikdo nevšiml, což by nás mrzelo ještě víc.
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VÍTE, ŽE ... ?
* *“ letošní březen je měsíc kulatých výročí v naší redakční radě: sedmého dr.Malínský se svou osmdesátkou
a o tři týdny později, osmadvacátého, dr.Kabela se šedesátkou. Nějak nám ta redakce mládne.
‘*‘*3000 Holanďanů vykonává dobrovolnou, tudíž neplacenou, práci. Kdyby za tuto práci byli placeni,stálo by

to státní kasu jedenáct miliard guldenů.

““jednoho ze tří myslivců, kteří loni v září stříleli a zabili na Českobudějovicku domělého pytláka, poslal soud
na deset let do vězení. Na stejnou dobu mu zakázal držení zbraně a střeliva, takže odsouzený bude ve
vězení beze zbraně a bez možnosti střílet. Tolik zpráva tisku.

““jedna z povídek sbírky Americký kolotoč sochaře Vladimíra Preclíka, kterou vydalo brněnské nakladatelství
Petrov, má svůdný název Spaljsem s holandskou paní. Přestože povídka neměla za účel prohloubit mezizemskou družbu, ba ani nalákat svým titulkem erotomany, stojí spolu s ostatními povídkami za přečtení,
jako ostatně i všechny Preclíkový knížky, jichž je už celá řada.

““Kanada a Dánsko jako první státy Severoatlantické aliance ratifikovaly v prvých únorových dnec letošního
roku rozšíření NATO o Polsko, Maďarsko a Česko. Zbývajících 14 zemí tak má učinit do konce roku.
““po slově Robot vstoupí asi další české slovo do mezinárodního slovníku. Bude to termín Tunelování,
nejčastěji užívané slovo v žurnalistice minulého roku. V připravovaném slovníku neologismů Ústavu pro
jazyk český Akademie věd bude tato definice: Tunelování - podvodná finanční operace, jejímž cílem je
skrytě odčerpat z prosperujícího podniku majetek. Otázkou zůstává, máme-li být na co hrdi.
’“’poslední nositelkou olympijského ohně v letošním Naganu a tudíž i zapalovačkou olympijského ohné
byla bývalá mistryně světa v krasobruslení Migori Ito, táž, která jednou při své volné jízdě ztratila orientaci
a při jednom ze svých skoků přeskočila mantinel a přistála zcela nečekaně mezi televizními kamerami.

Stejnou cestou se hbitě vrátila na led, jízdu dokončila a ihned po dokončení zajela mezi kameramany zjistit
případné škody a omluvit se za neobvyklý výstup, dosud při volných jízdách neprováděný. Sklidila sice
tehdy mohutný potlesk, ale světové mistrovství neobhájila. Krasobruslařští soudcové jak známo nemají
rádi novinky.

ŠVEJK

Při LISTOVÁNÍ jsem si též povšiml zprávy, která by mohla zajímat naše vyznavače Švejka. Ač

mezi ně nepatřím (Hašek napsal vtipnější příběhy), rád ji pro ně ocituji. Bez komentáře. Ve své v Moskvě
vydané knížce Historie obrazu Švejka (nakl. Indrik) objevuje bohemista S. V. Nikolskij údaje o legionáři Josefu
Švejkovi, narozeném 22. listopadu 1892 v Dubí u Kladna, který bydlel v Praze v ulici Na bojišti čp. 463.

Povoláním pekař, vstoupil do legií 25. června 1916. Ze služebních spisů zachovaných v pražském archivu
vyplývá, že pan Josef Švejk 6. prosince 1916 přestoupil na pravoslaví a přijal jméno Alexandr, a od 1. listopadu
1918 byl příslušníkem čsl. vojenské rozvědky v Rusku. Podobně jako autor Jaroslav Hašek byl i skutečný pan
Švejk v zajateckém táboře Samica, a stejně jako Haškův Švejk bojoval u Zborová. 13. srpna 1918s lodním

transportem č.8 se skutečný Švejk vrátil z Vladivostoku do vlasti, kde zemřel v květnu 1965. Je prý
pravděpodobné, že Hašek skutečného pana Švejka znal, i když mu literární předlohou nebyl.
К této zprávě se ozvalo několik vyznavačů Švejka, souhlasně i naopak, ale to již přenechám к úvaze našim

L.M.

švejkologúm.
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EROTOSEX
Jak bylo již čtenářům mých samizdatů známo a jak je známo i čtenářům NL,
vyhýbal jsem se dosud všem námětům v nichž se hemží slova sex a erotika. Nikoli
proto, že by mi byla tato slova nebo to, co vyjadřují, nějak protivná, chraň bůh.
Domníval jsem se ale, že náplň těchto slov je jednou z nejsoukromnějších věcí
člověka, tedy jednotlivce, o níž nemá chuť se dělit, ani si do ní nechat mluvit ostatní
veřejností. Řídil jsem se touto zásadou po celý život, a při všech příležitostech, které
mi na tomto poli poskytl, a necítím se nikterak ochuzen.
Zřejmě jsem ale nějak zaspal dobu, protože kolem nás, kam oko pohlédne a ucho
zaslechne, všude se hemží erotika a sex, a velmi často přechází do nové formy, jíž
se úředně říká soft porno, čili jemná pornografie. To na rozdíl od hard porno, která
je jakousi substituční terapií pro předčasně duševně i tělesně ochablé a patří tedy
spíše do oblasti psychiatrie. Názorným příkladem je reklama a televize. Reklamu na
jakékoli mýdlo si dnes už nelze představit bez obnaženého alespoň jednoho ňadra,
к důkazu kvality pěny do koupele se vynořují ňadra dvě, a sprchová kosmetika
využívá možností ještě mnohem hlubších. Reklama na nejobyčejnější pracovní
kalhoty (džíny) neukazuje jak padnou, ale pravý opak, co slibují s rozhaleným
poklopcem. Pokud to nestačí, nechá je reklama spadnout až ke kotníkům, čímž
zřejmě chce naznačit jejich pracovní polohu. Bohužel naše (NL) tiskové možnosti
nedovolují zde kvalitně reprodukovat zde citované reklamy. Různé rafinovaně
obnažené části lidských těl, převážně ženských, dokazují kvalitu piva, výhodnost
jakéhosi pojištění, výkonnost elektrických vrtaček a žacích strojů, zdůrazňují
chutnost polévkových závarů, výhody bezdrátových telefonů, prostě vše. Reklama
nejodvážnějších pořadů kabaretu Moulin Rouge mezi nimi budí dojem ilustrace z
dětských čítanek a slabikářů. Je zajímavé, že reklama na spodní prádlo někdy
zakrývá více než reklama na sýr (i zde mi musíte věřit). Vysílání tzv. soft porno filmů
se přemístilo z pozdních hodin nočních do hodin časného večera, aby se i děti
mohly s nimi seznámit. Pro skupinové pohovory, jimž se říká talk show, je sex a
erotika nejčastějším námětem, často pod hlavičkou pořadů výchovných. Díky jim
se dítě dozví daleko dříve o tom, co asi dělají rodiče za občas zavřenými dveřmi
ložnice, než o tom, jak by se mělo chovat na ulici, na návštěvě, u stolu nebo vůbec
kdekoli.
Nenávidím mravouku vedenou heslem, že to za našich mladých let nebylo,
nemám rád puritánství a ještě méně samozvané puritány, odsuzuji pokrytectví ve
všech oblastech, tedy i v oblasti sexu a erotiky a nestydím se přiznat, že erotický sex
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pokládám za stejně důležité pojítko mezi milenci nebo v manželství, jako shodu
duševní. Jeho vyblednutí činí ze svazku formalitu.
A právě proto jsem proti nevkusné profanaci sexu a erotiky tak, jak nám je
předkládají media, především reklama a televize, které mají к nám všem
nejsnadnější přístup. A také přístup nejrafmovanější, proti němuž je téměř nemožné
se bránit. Mezi zprávami, mezi sportovními přenosy, mezi filmem, к snídani, к
obědu, к večeři a před spaním. Nevím jaký je účel tohoto přívalu erotiky a sexu do
našich domácností, aleje snadné domyslet výsledek. Vše, co je v nadbytku, otupuje
vnímavost, vše už je známo, nelze čekat už žádné z těch malých překvapení, která
jsou vzpruhou vzájemné přitažlivosti. Takový přebytek cizí a nežádané erotiky je pro
vzájemný vztah dvou lidí snad stejně zhoubný jako bačkory, tepláky, župan nebo
texasky.
Od dětství mám rád kouzelníky a eskamotéry. Od těch malých na ulici nebo na
poutích, kteří spojují a zase rozpojují kovové kruhy nebo řinčící řetězy, přes ty větší,
kteří tahají králíky z cylindrů a živé holubice z rukávů, přes ty velké, jako je třeba
britský Paul Daniels nebo holandský Jan Kázán, až к těm docela velkým jako byl
Dante, jehož jsem viděl jako kluk v pražském Varieté, nebo Siegfried a Roy, které
jsem obdivoval v Las Vegas, či americký David Copperfield. Fascinují mne dosud,
ať jsou to kartáři, kde obdivuji jejich šikovné prsty, nebo specialisté na rozřezávání
ještě upotřebitelných žen (nikdy jsem neviděl rozřezávat muže) a jejich opětné
zcelení. Fascinují mne zejména proto, že na převážnou většinu jejich triků nemohu
přijít ani na zpomaleném videozáznamu, a že vždy přinášejí něco jiného, nějakou
novou a vábivou variaci starého triku. A oceňuji, jak si svorně a důsledně dovedou
ochránit a utajit své výrobní tajemství před zvědavou veřejností. Tajemství
Copperfieldova létání jsem neobjevil ani z bezprostřední blízkosti.
Je mi zcela jasné, že kdyby každý kouzelník ukázal zákulisí svých triků, ukázal
jak se to dělá, a kdyby i ostatní televizní pořady triky kouzelníků rozpitvávaly, bylo
by brzo po iluzích, půvabech i přitažlivosti.
A tak nějak je to i s tím sexem a erotikou.
LADISLAV MALÍNSKÝ
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