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Vážení čtenáři,
toto podzimní čisto byio připravováno již během léta, a přiznejme upřímně, že
poněkud s obtížemi, jak to už v době dovolených bývá. Shodou okolností to bylo
v obou zemích léto povolební a politicky i počasím léto rozmarné.
Rádi konstatujeme, že nejen Nizozemským listům, aie i Spolku se dostává
uspokojivého uznání. Listy získávají čtenáře a předplatitele i mimo Holandsko,
především v naší vlasti a zdá se, že cesta, kterou v posledních letech zvolily je
správná. Dokonce i čtenáři se začínají ozývat s vesměs příznivou kritikou, která by
měla redakci zavazovat, chce-ii ve vydávání Listů pokračovat.
Zdá se, že i činnost Spolku dostává druhý dech a navazuje na již započatou
spolupráci družebních měst. V dohledné době hodlá Spolek s těmito městy a spolu
s jinými českými a holandskými činiteli uskutečnit dva semináře s předběžnou
tématikou drogové problematiky a otázky Romů. A příští rok se snad dočká
obnovení Informačního dne pro Holanďany.
Bývá zvykem v úvodnících čtenářům něco přát, a tak i my s troškou do mlýna.
Přejeme vám všem, aťiste kdekoliv, abyste se při vzájemné spolupráci respektovali
a měli ještě trpělivost. Aby se neustále nevyzdvihovaly pouze negativní stránky
života v naší vlasti, abychom si také všímali pozitivních věcí, i když je jich snad
méně než bychom si přáli, a abychom nezapoměli, že i v Česku žije ještě hodně

slušných Udí, kteří si vydělávají na živobytípoctivým způsobem. Jak by tomu mělo
být všude.

Hezké počtení v hezkých podzimních dnech 1
Redakce
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VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB 1998
Stručný přehled

ČSSD

32,3 %, tj. 74 mandátů

ODS

27,7 %, tj. 63 mandátů

Strany, které zasednou

KSČM

11,0 %, tj. 24 mandátů

ve sněmovně

KDU-ČSL

9,0 %, tj. 20 mandátů

US

8,6

SPR-RSČ

DŽJ

%, tj. 19 mandátů

3,9 %
3,0

Strany pod pětiprocentní hranicí, tudíž bez mandátů

%

Strany pod tříprocentní hranicí, které nezískají státní příspěvek

DEU
Zelení

1,45%
1,12%

MDS
ČSNS

Nezávislí

0,87 %

Občanská koalice 0,25 %

0,37%
0,29 %

Účast 74,03 %, voličů, tj. o 2,38 % méně než v roce 1996

SLOŽENÍ NOVÉ VLÁDY ČR
MILOŠ ZEMAN, předseda vlády
VLADIMÍR ŠPIDLA, místopředseda a ministr práce a sociálních věcí
EGON LÁNSKÝ, místopředseda a ministr pro zahraničně bezpečnostní politiku
PAVEL RYCHETSKÝ, místopředseda, zodpovědný za legislativu
PAVEL MERTLÍK, místopředseda pro hospodářskou politiku
JAN KAVAN, ministr zahraničí
VÁCLAV GRULICH, ministr vnitra
IVO SVOBODA, ministr financí
IVAN DAVID, ministr zdravotnictví
JAN FENCL, ministr zemědělství
PAVEL DOSTÁL, ministr kultury
OTAKAR MOTEJL, ministr spravedlnosti
EDUARD ZEMAN, ministr školství
MIROSLAV GRÉGR, ministr průmyslu a obchodu
ANTONÍN PELTRÁM, ministr dopravy
VLADIMÍR VETCHÝ, ministr obrany,
MILOŠ KUŽVART, ministr životního prostředí,
JAROMÍR CÍSAŘ, ministr pro místní rozvoj,
JAROSLAV BAŠTA, ministr bez portefeje
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INFORMACE Z KONZULÁRNÍHO ODDĚLENÍ VELVYSLANECTVÍ ČR
PAVEL ŘEZÁČ, konzul ČR
(Poznámka redakce: Před časem jsme dostali dopis od dr. K. Šrámka z Hilversum. Na jeho věcné dotazy je
reagováno ve druhé části příspěvku)

Dne 3. dubna 1998 byl Parlamentem ČR přijat zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění
a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a
doplnění dalších zákonů. Podle tohoto zákona počínaje dnem 1, srpna 1998 jsou
snoubenci při uzavírání manželství před matričním úřadem nebo oprávněným orgánem
církve povinni prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či
zda si ponechají svá dosavadní příjmení nebo zda spolu s příjmením společným bude
jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět své příjmení předchozí. Předchozí příjmení
nemusí být totožné s rodným příjmením. Bude-li předchozí příjmení složeno ze dvou
příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich. Tato prohlašovací
povinnost se týká manželství, která jsou uzavírána před státními orgány a ZÚ ČR
(občanský sňatek) a před oprávněným orgánem církve registrované v ČR (církevní sňatek).
Ode dne 1,8. 1998 do 31. 12. 1998 včetně může manžel, který přede dnem 1. 8.
1998 přijal příjmení druhého manžela a
který žije v platném manželství, oznámit
příslušnému matričnímu úřadu ČR, že bude užívat a na druhém místě uvádět své
předchozí příjmení. Oznámení má účinnost ode dne, kdy je oznamovatel úředním
způsobem učinil. Tato možnost se týká manželství státních občanů ČR, která byla uzavřena
jak v ČR (Československu), tak i v cizině. Možnost takového oznámení o příjmení je však
vyloučena u manželství, která již zanikla rozvodem či smrtí jednoho z manželů nebo která
byla prohlášena pravomocným úředním rozhodnutím za neplatná.

"Oznámení o příjmení" se provede písemně
a)
matričnímu úřadu, kde bylo manželství zapsáno - žadatel předloží průkaz totožnosti,
doklad o rodinném stavu (není-li tento údaj v průkazu totožnosti uveden) a oddací list
(pokud jej nemá, učiní písemné prohlášení o tom, že takový matriční doklad nevlastní).
Cizinec předloží průkaz povolení к trvalému pobytu, byl-li mu povolen. Cizinec bez trvalého
pobytu předloží průkaz totožnosti, doklad o rodinném stavu a oddací list,
b)
kterémukoli matričnímu úřadu - žadatel (státní občan ČR nebo cizinec) předloží
stejné doklady jako v bodu a). Tento matriční úřad postoupí žádost к vyřízení matričnímu
úřadu, kde bylo manželství zapsáno.
Bylo-li manželství státního občana ČR uzavřeno v cizině a uzavření tohoto
manželství zapsáno ve zvláštní matrice vedené Magistrátem města Brna; obrátí se žadatel
s písemným oznámením přímo na zvláštní matriku v Brně nebo cestou ZU ČR. Při takovém
oznámení o příjmení ZÚ ČR bude použit formulář "Zápis o oznámení o příjmení", který je
к dispozici na konzulárním oddělení.
Pokud uzavření manželství nebylo zapsáno ve zvláštní matrice, je třeba požádat o
jeho zápis a současně nejpozději do 31. 12. 1998 přímo zvláštní matrice v Brně nebo
cestou ZÚ ČR oznámit, že manžel, který přijal příjmení druhého manžela, bude užívat a na
druhém místě uvádět příjmení předchozí.

Na nově vyhotoveném oddacím listu pak příslušný matriční úřad ČR v poznámce
uvede, že zde zapsaný snoubenec dne......... oznámil, že spolu s příjmením společným
bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, t.j. ( např.) "Visserová Malá".
Neučiní-li manžel toto oznámení v zákonem stanovené lhůtě (od 1, 8 .1998 do 31.
12. 1998), může se obrátit na příslušný matriční úřad s žádostí o povolení změny příjmení
podle zákona č. 55/1950 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude-li jeho žádosti vyhověno,
uhradí správní poplatek ve výši Kč 1.000,-.
"Zápisy o oznámení o příjmení'^ které budou podány na konzulárním oddělení,
nepodléhají konzulárním poplatkům.
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Jako reakci na dopis pana dr. Karla Šrámka uvádíme dále rozbor problematiky
starobního důchodu, a to zároveň i s informacemi publikovanými již dříve, protože takto
tvoří ucelený komplex. Zveřejnění paragrafovaných znění jednotlivých právních předpisů,
které upravují tuto oblast, by znamenalo vydání jednoho zvláštního čísla Nizozemských
listů, což považujeme za nadbytečné.
S účinností od 1. 1. 1996 platí v ČR nový zákon o důchodovém pojištění (č.
155/1995 Sb.), podle kterého nárok na důchod není vázán ani na podmínku trvalého
pobytu pojištěnce ani na jeho občanství. Splní-li osoba potřebnou dobu pojištění a dosáhne
stanovené věkové hranice, vzniká jí nárok na důchod.
Vznik nároku na starobní důchod je podle českých předpisů o důchodovém pojištění
podmíněn splněním potřebné doby pojištění a dosažením zákonem stanovené věkové
hranice. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činí 25 let.

Důchodový věk činí u žen 53 - 57 let podle počtu vychovaných dětí, u mužů 60 let,
pokud byl dosažen před rokem 1996. U pojištěnců, kteří dosáhnou (dosáhli) těchto
věkových hranic pro nárok na starobní důchod v období od 1. 1. 1996 - 31. 12. 2006, se
důchodový věk postupně zvyšuje. Ke shora uvedeným věkovým hranicím se přičítají u žen
čtyři kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok a u mužů dva kalendářní
měsíce, takže po roce 2006 bude činit důchodový věk u žen 57 - 61 let podle počtu
vychovaných dětí a u mužů 62 let.

Vedle těchto podmínek vzniká nárok na starobní důchod též, jestliže pojištěnec
dosáhl věku 65 let a získal 15 let pojištění.
Do potřebné doby pojištění se hodnotí doba studia (učení) bezprostředně po
ukončení povinné školní docházky a doba péče o děti v rozsahu do čtyř let věku dítěte,
pokud se tyto doby nepřekrývají navzájem. U mužů se rovněž započítává doba vojenské
služby.

Jako doba zaměstnání (pojištění) se hodnotí též na základě zákona č. 119/1990 Sb.,
o soudní rehabilitaci v platném znění, doba vazby a výkonu trestu poškozeného, který byl
plně rehabilitován a dále podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudní rehabilitaci v platném
znění, některé další doby (doba od neplatného skončení pracovního poměru z důvodů
porušujících obecně uznávaná lidská práva a svobody až do vzniku nároku na důchod,
nejdéle do 1.4. 1991, dále doba, po kterou byla osoba zařazena v pomocných technických
praporech po dobu základní vojenské služby, výjimečných vojenských cvičení nebo doba
vysokoškolského studia, pokud byl student vyloučen v důsledku politické persekuce nebo
postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody). Uvedené doby se
prokazují osvědčením bývalého zaměstnavatele, případně nástupcem tohoto
zaměstnavatele, vydaným podle § 22 zákona č. 87/1991 Sb., v němž musí být uvedeno
datum skončení pracovního poměru a důvod jednoznačně prokazující neplatné skončení
pracovního poměru v důsledku politické persekuce, potvrzením příslušné vojenské správy,
které je vydáváno bývalým příslušníkům pomocných technických praporů na jejich žádost
či rozhodnutím trestné komise krajské vojenské správy o zařazení do tábora nucených
prací, dále pak potvrzením vysoké školy, případně jejího právního nástupce, prokazujícím
studijní rehabilitaci s uvedením data zahájení studia a předepsanou dobou jeho trvání.
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Služba v pomocných táborech nucených prací se odškodňuje poskytnutím příplatku
к důchodu ve výši Kč 15,- za každý měsíc této služby. Hodnocení této služby uvedeným
způsobem bylo zavedeno zákonem č. 267/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o
mimosoudních rehabilitacích.

Pokud osoba nesplní potřebnou dobu pojištění (25 nebo 15 let), nelze přiznat za
kratší období důchod, jestliže osoba žije ve státě, s nímž nemá ČR uzavřenu smlouvu o
sociálním zabezpečení.

S Královstvím Nizozemí není takováto smlouva uzavřena, a proto pro tento účel lze
aplikovat pouze doplacení si určité doby pojištění, což zákonná úprava umožňuje. V úvahu
přicházejí dvě varianty postupu:

1) požádat o zhodnocení dob zaměstnání v cizině před 1. 5. 1990 a zaplatit za ně pojistné,
2) přihlásit se к účasti na dobrovolném důchodovém pojištění.
ad 1) Pojistné za dobu zaměstnání v cizině do 31. 12. 1995 lze zaplatit nejpozději do
31. 12. 1999. Výše pojistného v období od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1995 byla různá:
a) v období od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1991 se pojistné platilo z vyměřovacího základu
určeného pojištěncem v rozmezí od Kčs 400,- do Kčs 10.000,- měsíčně, a to sazbou
20%,
b) v období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992 se pojistné platilo z vyměřovacího základu
určeného pojištěncem v rozmezí od Kčs 2.000,- do Kčs 10.000,- měsíčně, a to
sazbou 20%,
c) v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1993 se pojistné platilo z vyměřovacího základu
určeného pojištěncem, nejméně však z částky Kč 4.400,- měsíčně, a to sazbou
31,2%,
d) v období od 1. 1. 1994 do 31.12. 1995 se pojistné platilo z vyměřovacího základu
určeného pojištěncem, nejméně však z částky Kč 4.400,-, a to sazbou 30,2%.
ad 2) Institut dobrovolného důchodového pojištění byl zaveden zákonem č. 155/1995 Sb.,
a to s účinností od 1.1.1996.
Zákon rozlišuje jednak dobrovolné důchodové pojištění na základě taxativně
stanovených důvodů, mezi které patří i výdělečná činnost vykonávaná v cizině po
31. 12. 1995 a dále pojištění v ostatních případech. Jde-li o typ dobrovolného
pojištění z titulu výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995 lze přihlášku к účasti na
něm podat až do uplatnění nároku na důchod, nejvýše však za dobu dvou let před
podáním přihlášky. V druhém případě je účast na pojištění omezena na dobu 10 let
a zpětně je možné se přihlásit к pojištění na dobu jednoho roku před podáním
přihlášky. Vyměřovacím základem osob dobrovolně účastných důchodového
pojištění je v těchto případech částka, kterou si osoba určí, nejméně však částka,
do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro stanovení
výpočtového základu pro vyměření důchodu, která je platná к 1. 1. kalendářního
roku, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. К 1. 1. 1998 je tato částka
stanovena na Kč 5.900,-. Rozhodným obdobím pro zjištění vyměřovacího základu
je kalendářní měsíc. Sazba pojistného na důchodové pojištění činí 26%. Minimální
pojistné placené v roce 1998 tedy činí Kč 1.534,- měsíčně.
Žádosti dle možností uvedených pod body 1) a 2) se uplatňují přímo u České správy
sociálního zabezpečení na adrese: 225 08 Praha 5, Křížová 25.
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Závěrem ještě nové celnípředpisy.

Dne 1. července 1998 nabyla účinnosti vyhláška č. 136/1998 Sb., o osvobození
zboží od dovozního cla. Právní norma ve své hlavě XI upravuje nově limity úhrnné celní
hodnoty zboží osvobozeného od dovozního cla. Toto opatření se týká pouze zboží, které
nemá obchodní charakter a je dováženo cestujícím.
Od dovozního cla je osvobozeno každému cestujícímu pouze toto množství
následujícího zboží:

a) tabák a tabákové výrobky
1.200 kusů cigaret,
2.100 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus),
3. 50 kusů doutníků,
4. 250 gramů tabáku na kouření, nebo
5. Úměrná souprava těchto výrobků,
b) alkoholické nápoje
1. 1 litr destilátů nebo lihovin mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22% vol
nebo nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80% vol
nebo více nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo
podobných nápojů s objemovým obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% vol nebo
šumivého vína anebo likéry obsahující vína,
2. 2 litry vína.
Od dovozního cla je shora uvedené zboží osvobozeno v případě dovozu alkoholu
a alkoholických nápojů pouze osobám starším 18 let; v případě dovozu tabáku a
tabákových výrobků pouze osobám starším 16 let.
Od dovozního cla je dále osvobozeno zboží, jehož úhrnná celní hodnota
nepřesahuje
:
a) Kč 6.000,- u každého cestujícího staršího 15 let,
b) Kč 3.000,- u každého cestujícího ve věku do 15 let.
a

ZAPOMENUTÍ MISTŘI SVĚTA
Téměř bez povšimnutí proběhla českým tiskem zprávička, že na mistrovství světa Intersteno
ve Švýcarech získali zlaté medaile za psaní na počítači, za stenotypistiku a za strojový těsnopis
závodníci z Česka. Až sem bych to pochopil, co si ale představit nedovedu je 793 úderů do kláves
za minutu, tedy asi 13 za vteřinu» a to bez chbych. Nejen klobouk dolů, ale i čepici!

Im

MĚSÍCE PO VOLBÁCH
Na jiném místě uvádíme volební výsledky z 19/20. června. Podle dosti věrohodné věštírny
Sofres-Factum stoupla v prvém týdnu povolebního nadšení preference voličů pro ČSSD na 35,6%
(+3,3%) a u ODS klesla na 20,1% (-7,6%). Ale již za měsíc po volbách (24.7.) se tato čísla začala
znatelně měnit, u ČSSD klesla preference voličů na 30,3% (-5,3%) a u ODS stoupla na 25,0%,
(tj.+4,9%). Tím volební předstih ČSSD před ODS zůstal přibližně stejný, ale za další měsíc klesla
preference ČSSD na 27,8%, zatímco u ODS zcela nepozorovatelně stoupla (25,1%). V povolebních
dvou měsících to znamená u ČSSD pokles o 7,8%, a u ODS vzrůst o 5,0%. Volební předstih ČSSD

(4,6%) se tedy snížil o více než polovinu (na 2,26%).
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České centrum informuje
JAROSLAV KANTŮREK

Novou sezónu zahájíme přehlídkou současného českého umění na Universitě Twente
v Enschede. Moderní areál (campus) této university obklopený krásnou přírodou nabízí
zajímavé výstavní prostory. Kromě kulturního centra (De Vrijhof) budou umístěny exponáty i
v dalších objektech university. Rada netypických výstavních prostor bude využita zejména pro
instalaci první výstavy. Jedná se o díla textilního studia Žararaka, které vzniklo v roce 1989
v Praze a má v současné době 10 členů řádných (Alena Beldová, Věra Boudníková, Jiří Holek,
Eva Jandíková, Zuzana Krajčovičová, Miroslava Krausová, Svatoslav Krotký, Helena
boudová, Irena Mudrová) a 2 členy čestné (PhDr. Ludmila Kybalová, PhDr. Oldřich Palata).
Těžiště práce studia spočívá v každoročně pořádaných sympoziích s účastí mezinárodních
umělců. Jsou to pracovní setkání, která se konala na různých místech České republiky (např. v

Liberci, Uherském Hradišti, Hostinném, Novém Městě nad Metují, Dvoře Králové nad Labem,
Náchodě). Díla vznikají většinou z odpadových materiálů z místních textilních výrob, které
jsou pro příslušný region charakteristické a navazují na místní historické tradice. Jednotlivá díla
zaujala kulturní komisi Univesity Twente při výběru z naší nabídky také proto, že textilní
průmysl má v okolí města Enschede bohatou tradici. Výstava bude doprovázena fotografiemi
Bohdana Holomíčka, které dokumentují práci autorů. Výstavu zahájí paní Helena Bambasová,
velvyslankyně České republiky v Nizozemsku, dne 10. září 1998 v kulturním centru De Vrijhof
v areálu University Twente v Enschede.
Výstavu skupiny Žararaka vystřídá přehlídka děl laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého
(Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl,
Jiří Příhoda a Kateřina Vincourová). Výroční prestižní cena pro mladé české výtvarné umělce
do 35 let byla založena v roce 1990 v Lánech z podnětu prezidenta Václava Havla, dramatika a
spisovatele, akademického malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího
Koláře. Nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty
a filosofa Jindřicha Chalupeckého, který na sklonku svého života souhlasil s vypsáním ceny,
která nese jeho jméno. Cenou se vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého a
té jeho aktivitě, jíž podněcoval po roce 1968 u nás neoficiální, avantgardní výtvarný život a
zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a
nepřerušenou kontinuitu s tradicí českého moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou.
Svojí činností usiloval o propojování názorových okruhů a vrstev všech generací s cílem
zabránit probíhajícímu duchovnímu a morálnímu úpadku. I přes svůj vysoký věk, hloubku a šíři
poznání, byl stále přístupný novým, rodícím se tentendencím a mladé umění vždy podporoval.
Proto je cena vypsána pro mladé umělce se záměrem umožnit těm nejtalentovanějším a výrazně
osobitým tvůrcům přímý styk se současným světovým uměleckým děním. Zakladatelé
Společnosti Jindřicha Chalupeckého chtějí přispět к povznesení úrovně českého moderního
výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu člověka, jemuž se boj o osud
českého moderního umění stal životním posláním.
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ŽARARAKA
TEXTILE ART STUDIO

PRAGUE • CZECH REPUBLIC

ŽARARAKA, skupina textilních výtvarníků,
byla založena 1989. Z původních 14 členů
odešli M.Danielová, E.Frýdecká, B.Mrázek,
D.Piorecká, P.Říha, J.Slámová, V.ŠpaČková
a J.Mundil. Zůstali J.Holek, E.Jandíková,
Z.Krajčovičová, M.Krausová, S.Krotký a
I.Mudrová. Počátkem 90.1et přistoupili a setr
vávají A.Beldová, V.Boudníková, H.Loudová
a V. Nováková. Z řad teoretiků spolupracovali
se skupinou L.Žižková, L.Kybalová, O.Palata
a V.Weber.

Irena MUDROVÁ: Soužití 1,
140x450 cm, detail, tisk na plátně,
1997

Irena MUDROVÁ: Soužití 2.
140x140 cm, detail, malba na textil,
1997
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U příležitosti přehlídky současného českého umění proběhne i řada setkání našich umělců se
studenty i odborným publikem. Dne 12. října 1998 se bude konat v kulturním centru University
Twente přednáška mladého režiséra, scénáristy, kurátora a kritika výtvarného umění Martina
Dostála o současném českém umění v rámci pravidelného přednáškového cyklu, který
představuje umění z různých zemí světa. Návazně bude zahájena výstava děl laureátů Ceny
Jindřicha Chalupeckého, kterou bude pokračovat přehlídka současného českého umění na
universitě Twente v Enschede do konce října 1998.

Na tomto místě bych rád poděkoval panu Jaroslavu Boubínovi z Enschede, který reagoval na
naši výzvu v loňském vánočním čísle čísle Nizozemských listů a zprostředkoval Českému
centru kontakt se zástupci University Twente, kde kulturní komise vybrala z naší nabídky
právě dvě výše zmíněné výstavy.

České centrum se bude podílet na organizaci Dnu Brna v Utrechtu, které se budou konat ve

dnech 11.-13. září 1998. Festival „Setkání 1998“ navazuje na úspěšné loňské Dny Utrechtu
v Brně. Festival bude slavnostně zahájen za účasti paní velvyslankyně, primátorky města Brno
a primátora města Utrecht v Městském divadle dne 11. září 1998. Pro hlavní den přehlídky
byla vhodně zvolena sobota 12. září 1998, která je nejen dnem otevřených dveří muzeí a
památníků, ale i zahájením kulturní sezóny v Utrechtu. Během soboty se na mnoha místech
města budou konat vystoupení uměleckých souborů z Brna (divadelní soubor Genesis,
loutkové divadlo Radost, taneční soubor Fortunae, Madrigal Quintet, barokní operní soubor
Tibia, dětský pěvecký sbor, folklorní soubor Ondráš, dechový orchestr, romský soubor a
country skupina). V sobotu večer se bude konat literární večer. Během festivalu bude zahájeno
několik zajímavých výstav brněnských výtvarníků, výstava o architektuře brněnské Vily
Tugendhat a Rietveld-Schroeder Huis v Utrechtu. V kulturním centru Tivoli bude představen
multimediální projekt mladých brněnských umělců s tématikou kultura bez hranic a tolerance a
společný pořad techno hudby pro mladé publikum. Na přehlídce českých filmů budou
promítnuty mimo jiné i filmy Indiánské léto, Zapomenuté světlo, Učitel tance a Báječná léta
pod psa. Podrobný program festivalu Setkání 1998 si můžete vyžádat v Českém centru.
V září se konají po celém Nizozemsku další družební akce ve městech Naarden (partnerské
město Uherský Brod), Waalre (partnerské město Nové Město na Moravě) a další akce např.
v Hemskerk (téma Evropa) a Tilburgu (seminář o možnostech podnikání v České republice),
na které České centrum dodalo informační a propagační materiály.
Závěrem bychom chtěli čtenáře upozornit, že mohou až do 18. října 1998 navštívit unikátní
výstavu Česká historická loutka, o které jsme podrobně informovali v minulém čísle. Výstava

se těšila značnému zájmu tisku, rozhlasu i místní televize během mezinárodního loutkářského
festivalu Internationaal Micro Festival. Nyní můžete prohlídku výstavy spojit s návštěvou
malebného města Dordrecht a budovy historické radnice, kde se výstava nachází. Radnice je
přístupná veřejnosti každou sobotu a neděli od 14-17 hod., v ostatní době po telefonické
domluvě na č. 078-6396009.
Od 27. září 1998 do konce října t.r. můžete navštívit v prestižní galerii Marzee v Nijmegen
výstavu moderního českého skla a šperku (Marzee Galerie, Lange Markt 3, Nijmegen).
Již nyní chystáme vánoční dárek pro přátele Českého centra, neboť na začátek prosince
připravujeme vánoční koncert souboru Musica Bohemica. O místě konání a programu
vánočního koncertu budete včas informováni.
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STRUČNÉ O TÝDNU ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ
MIREK KABELA
Slavnostní uvítání

Začátkem července t.r. se konalo v Praze v rámci oslav 650. letého výročí Karlovy univerzity pod
záštitou ministra zahraničních věcí České republiky a rektora Univerzity Karlovy setkání Čechů žijících
v zahraničí. Po slavnostním zahájení českými představiteli a hosty v Karolinu, se v Modré posluchárně
vystřídal velký počet řečníků. Byl přečten také dopis prezidenta republiky krajanům, účastníkům tohoto
týdne setkání, ve kterém ocenil co emigranti pro vlast udělali a poděkoval za jejich zásluhy o dobré
jméno České republiky ve světě. Vzpomenul i nedostatků v relaci domova s emigrací, o kterých se
později obšírně diskutovalo, a vyjádřil snahu, aby stát udělal pro narovnání vztahů se svými
spoluobčany více, tak jak se tomu děje v Polsku či Maďarsku. Jeho dopis končil slovy: „Rád bych využil
této příležitosti, abych potvrdil svůj trvalý zájem o všechny osoby českého původu, kdekoliv na světě.
Chci Vás ujistit, že se vynasnažím o to, aby se na Čechy a krajany v zahraničí nezapomnělo, chci
usilovat o to, aby naši krajané měli vždy co říci nám zde doma a abychom my zde Vás vnímali jako
integrální součást naší historie i současnosti." Dopoledne se hovořilo o příčinách odchodu za hranice
v souvislosti se třemi přelomovými událostmi českých dějin (druhá světová válka, únor 1948 a srpen
1968) a odpoledne na téma: „Adaptace v novém prostředí a význam sdružování ve spolcích
я nrnaniyarírh"
Češi odevšad a jejich spolky
Bylo překvapivé a zajímavé slyšet od Čechů z různých koutů světa vyprávění o jejich osudech.
Z dalekých končin to bylo vyprávění o Češích v Austrálii a na Novém Zélandě (Moserová),
v argentinském Chaco (Botík) a jiných částech Latinské Ameriky (Barteček), z bližších nebo blízkých
krajin o Češích ve Švýcarsku (Kosová, Kouřil, Skoupý, Stránský), v Nizozemí (Kabela), ve Vídni (Mayer)
a na Slovensku (Kozák). Je pochopitelné, že většina přítomných poukazovala s hrdostí na bohatou
činnost mnoha krajanských spolků a to i po dlouhých letech odloučení od vlasti. Krajanské spolky
a tisk nemusí mít však jen pozitivní vliv. Mohou úspěšnou integraci migrantů v nové zemi brzdit, stát
se útočištěm neúspěšných krajanů, kteří zde najdou příležitost pro ventilaci svých frustrací a kritiky
nové země, nebo starších krajanů, kteří zde nachází staré, známé prostředí a společníky, také trpící
nostalgií. Jeden z přítomných přirovnal dokonce krajanské spolky s invalidními vozíčky. Mnohé
krajanské spolky (Sokol, Orel, Skaut atd.) žijí ze starých ideálů a sportují způsobem, který dnešní
mládež neinspiruje. Integrace a asimilace nemohou být objektivně hodnocené pojmy, záleží na
východiscích: mnozí ze staré vlasti hodnotí právě udržení „češstvi" migranta a jeho znalost češtiny, lidé

ze země která je přijala mají zcela jiné požadavky na migranta a on sám určuje také z velké části do
jaké míry a jak se chce v nové zemi integrovat.

Komunikace s domovem a zde hlavně ventilace kritiky
Příští den (úterý 30. června) byl věnován komunikaci s domovem. Byla dána pozornost exilové

literatuře (Měšťan), výtvarnému umění (Trinkewitz), vysílání rozhlasu hlasu Ameriky a Svobodné
Evropy (Kopecká-Valeská) a exilovému tisku (Vrána). O zkušenostech s vydáváním „Českého dialogu"
pro krajany promluvila Eva Střížková, šéfredaktorka. Alexander Vondra, velvyslanec České republiky
v USA se střetl s ostrou kritikou některých amerických migrantů, mj. že neodpovídá na dopisy. Vondra
se kritiky nezalekl, věcně a přesvědčivě na ní odpověděl a sám poukázal na různé aspekty, které
Česká republika vůči krajanům v USA bude muset ještě řešit. Poznamenal, že čeští politici si v lečcem
mohou vzít příklad ze svých sousedů: když americký senát se usnesl na přijetí České republiky, Polska
a Maďarska do NATO, poděkovalo Maďarsko a Polsko senátu („God bless Amerika"). Z české strany se
ozval jen komentář: „Američané potvrdili, že máme pravdu". Také další diskuse ukázala, že mnozí sem
nepřišli jen aby si „v příjemném krajanském prostředí" popovídali, ale také hlasně vyjádřili svou
nespokojenost a kritiku. Poukazovali na skutečnost, že až na ojedinělé vyjímky se sympozia
nezúčastnili domácí a domnívali se, že chybou byla nedostatečná propagace setkání v českých
hromadných sdělovacích prostředcích. Určité kritické výpady nebyly opodstatněné, jak se později
ukázalo (a v programu bylo už zahrnuto), dostali hosté dosti příležitostí к vyjádření svých názorů
oficielním českým představitelům. К opravdové diskusi nedošlo, jak pro způsob, jakým se kritika
vyjadřovala, pro velké množství přítomných (asi 250) a různorodost názorů, tak pro nedostatek času
na debatu.
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A co naše děti?

Za zmínku stojí snad referát Erazima Kobáka „Mýtus národa a zkušenost vzájemnosti". Zabýval se
dějinností, tak jak jí viděl Heidegger a Husserl. Podle Heideggera nabývají dějiny smysl historickým
(heroickým) činem. Lidé se s tímto ztotožňují a převezmou své vlastenecké dědictví, přijmou jejich
historický úděl. Podle Husserla je dějinnost lidstva určena vývojem. Viděl postupný růst člověka od
barbarství к civilizaci a tedy vzrůstající zodpovědnosti vůči druhým a světu. Podle jeho závěrů by češtví
znamenalo pracovat na humanitě lidstva, na demokracii, tak jak je v našem českém vývoji, dějinách,
už obsažena. Dnešní mladá generace odmítá však jak historické činy, tak sledování české
humanistické tradice. Velké filosofické myšlenky dnes už neinspirují naši mládež a proto ani ne naše
národnostní cíle a tradice. Mladí lidé se spise zajímají o jejich vztah к této zemi. Chtějí ji chránit a o ni
pečovat, aby byla i navzdory nesmírnému příbytku populace a náročnosti masy lidí životoschopná i pro
naše vnuky. Mohou krajanské spolky v tomto smyslu našim dětem ideologicky něco nabídnout?
Průměrný věk účastníků se podle mých odhadů přibližoval důchodovému věku, čímž by člověk dostal
dojem, že my, čeští emigranti jsme vymírající druh živočichů. Který mladý emigrant nebo člen „druhé
či třetí generace" si však může dovolit přijet z Tasmánie nebo Jižní Amerify na symposium do Prahy?
Jak Stanislav Brouček správně podotkl, obnovením demokracie emigrace Cechů do ciziny neskončila.
Emigrace je věčný proces, který jen určitou sociální nebo politickou situací může bých zesilněn nebo
oslaben.
Podnikatelé

Třetí den se účastníci rozdělili do dvou skupin. V první skupině hovořili úspěšní čeští podnikatelé
o svých zkušenostech v zahraničí. Mezi řečníky se nacházeli známí podnikatelé,Jako Tomáš J. Baťa
(Kanada), Tomáš G. Gabian (USA), Vladimír M. Kavan (Kanada), Jan Mladota (Švýcarsko), Milan
Platovský S. (Chile) a jiní. Jako lékař jsem se zapsal do mé profesionální skupiny a tak jen slyšel, že
přednášky a debaty podnikatelů byly velmi zajímavé, také jejich typickým postojem: nestěžovat si, být
pragmatický a hlavně přičinit se, spoléhat v první řadě na sebe a problémy jsou na to aby se vyřešily.
Protože jsem si zvolil druhou skupinu, mohu zde tlumočit jen poznámky několika krajanů, kterým se
vystoupení úspěšných českých podnikatelů velmi zamlouvalo.
Lékaři

Lékařskou sekci vedl kolega Severin Daum z Mnichova, jeho český protějšek, paní Eva Soyková, se bez
omluvy nedostavila. Kolega Daum dostal tak dosti času aby nám o svých bohatých zkušenostech
v cizině povyprávěl. Moderátor diskuse udal tón a mnozí přítomní se přidali: díky studiu na Karlově
univerzitě přišli do emigrace s vysokou odbornou kvalifikací, která převyšovala v mnohém lékařskou
úroveň hostující země. Pro relativizaci tohoto sebevědomého postoje nebylo v diskusi místo. Lékařské
výuky se v jednotlivých evropských zemích od sebe značně liší, čímž je porovnání těžké. Ani Evropská
komise v tomto neuspěla a proto dospěla к usnesení akceptace základního lékařského diplomu
jednotlivých zemí v celé Evropské Unii, bez porovnání kvality lékařského studia. Úroveň praktické
medicíny a lékařské vědy v určité zemi není lehké porovnat s úrovní v jiné zemi. Na incidenci
a prevalenci například úmrtí kojenců, nebo délku života mají nejen lékařské, ale i politické,
ekonomické, sociální a kulturní aspekty velký vliv. Pro porovnání úrovně lékařské vědy v různých
zemích se dnes používá jako měřítko počet vědeckých publikací v respektabilních světových
časopisech a citací těchto druhými vědci v porovnání s počtem obyvatel. V tomto porovnání se nachází
lékařská věda v České republice na třináctém místě evropského řebříčku mezi Španělskem a Řeckem
(holandská na šestém, švýcarská na prvním místě! Zveřejnění výsledků výzkumu a diskuse na světové
úrovni se dnes uznává jako jeden z předpokladů pro kvalitu lékařské vědy. Ale i zde hrají politické
a sociální aspekty roli. Například znalost cizích řečí (hlavně angličtiny, ve které je většina odborných
mezinárodních publikací zveřejněna) a intenzivní, nebo osobní kontakt se špičkovými vědeckými
středisky a tými hraje důležitou roli.
Z diskuse přítomných vyplynulo, že hlavně v oborech pracovního a rehabilitačního lékařství, ale také
na poli prevence, hygieny, kardiopulmonologie a kardiochirurgie se díky jejich profesionálního
standardu čeští lékaři v cizině dobře uplatnili a i pionýrsky pracovali. Ne vždy byli čeští lékaři
ve Švýcarsku a jinde v zahraničí vítání s otevřenou náručí. Často byli rádi přijímat funkce a místa,
o která domácí lékaři neměli zájem. Mluvilo se také o poskytování stáží českým lékařům, což bylo a je
stále problematické. Ze začátku se hlásili na stáže lékaři ze staré gardy, kteří díky své stranické
legitimaci zastávali vedoucí funkce a i po „sametové revoluci" v nich zůstali. Tím měli přístup
к informacím o možnostech stáží v zahraničí. Nejednou přišli na stáže i lékaři těsně před odchodem na
penzi. Bylo to také dáno neznalostí moderních jazyků mladší generací, což zapříčiňuje stále ještě malý
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zájem o zahraniční stáže mladých lékařů. V Německu musí mít občané ze zemí mimo EU pro stáže
trvající déle než pól roku pracovní povolení, které je obtížné získat. Ve Švédsku ovládají lékaři dobře
angHčtinu, ale neradi mluví cizím jazykem a proto také neradi přijímají cizí lékaře na stáže.
Ze Švýcarska bylo zasláno jako výpomoc do České republiky a na Slovensko za 6 miliónů švýcarských
franků švýcarských léků. Česko-švýcarská zdravotní společnost poslala do České republiky zdravotní
pomůcky a zařízení, placené z fondů pro výpomoc Východní Evropě, za 50 miliónů korun. V diskusi
bylo jmenováno několik příkladů, sjak malým zájmem byla často tato pomoc přijata, neodborně s ní
naloženo nebo byla i rozkradena. Čeští lékaři pokračují ve spolupráci se švýcarskými v zasílání léků
a zdravotních pomůcek do republiky.
Ocenění migrantů ministerstvem zahraničí
Další den dostal slavnostní zarámovaní už jen tím, že konference se konala v Černínském paláci,
v budově ministerstva zahraničí a slavnostním uvítáním přítomných náměstkem ministra zahraničí
Ottou Pickem a projevem ministra samého. Ministr předal také některým zaslouženým českým
migrantům cenu ministra zahraničních věcí České republiky Gratias agit. Pavel Tigrid, jeden
z nejznámějších emigrantů (Svědectví, Paříž), dnes poradce vedoucího Kanceláře presidenta republiky
poukázal na šťastnou skutečnost, že v posledních volbách nedostali Republikáni dostatečný počet
hlasů aby v parlamentě nedělali více hanbu českým politikům, ale kritizoval ostře skutečnost, že
parlament odmítl dát zahraničním Čechům hlasovací právo. Jak on, tak senátoři příští den, vyjádřili
přání, aby parlament českým migrantům v budoucnosti toto právo poskytl. I zde se vystřídala celá
řada řečníků s líčením života a akcí českých komunit v různých zemí. Na řadu přišly Israel, Ukrajina,

Polsko, Rumunsko, Rakousko a další.
Setkání s poslanci v senátu Českého parlamentu

Neméně slavnostní bylo přijetí účastníků symposia příští den (pátek, 3. července) v Senátu,
ve Valdštejnském paláci. Celé předsednictvo senátu, představitelé různých vládních resortů
a veřejného života byli přítomni aby naslouchali názorům české emigrace. Nemyslím, že to byla
taktika, neboť jejich „mea culpa" vůči emigrantům vyzněla zcela upřímně. Mrzelo je, že čeští politici
nevyužili z počátku dostatečně zkušeností zahraničních Čechů, že mnohými jsme nebyli ani tak
nadšeně ve vlasti vítání, že se nám, emigrantům, nedostalo patřičného ocenění za naši práci pro
nastolení demokracie v exilu, za nedostatečné restiruční odškodnění a konečně i za zamítnutí možnosti
zúčastnit se voleb v zahraničí. Bylo mi trapné tuto úpřimně znějící kritiku slyšet, neboť nikdo
z přítomných emigrantů nepoukázal na naše emigrantské selhání. Až na nepatrné vyjímky nedokázali
jsme my, emigranti, ani věcně a objektivně západní svět informovat o podstatě útlaku komunistické
totality, takže hromadné sdělovací prostředky a západní politici nás neposlouchali a s námi nepočítali.
Exil byl roztříštěn a tak zvaní představitelé exilu, organizace s honosnými jmény nikoho
nepředstavovaly a nelišily se od mnoha jiných bezvýznamných exilových organizací. Jen malá skupinka
migrantů podporovala Chartu 77 doma finančně a vydávala jejich publikace a prohlášení v cizině.
U většiny českých emigrantů neměli ohlas, mimo jiné protože mnozí z nich byli bývalí komunisté, ale
i domácí obyvatelé je vnímali spise jako výstřelky, které zbytečně narušují i tak už nelehký každodenní
život občanů. Nechci tím říct, že se nedělalo nic a mnozí aktivní exulanti byli za jejich exilovou činnost
představiteli demokratického Československa a České republiky právem veřejně oceněni. Také situace
třetího exilu se značně lišila od doby prvního a druhého exilu a poskytovala mnohem méně možností
se o obrodu demokracie ve vlasti přičinit. Může se někomu vyčítat, že nebyl hrdinou, že mnohdy
v těžké životní situaci v emigraci dal přednost osobnímu životu, úspěšné profesionální kariéře, než
zasvěcení svého života obrodě demokracie ve vlasti? Také pro skutečnost, že značná skupina
posrpnových emigrantů, aby mohli svou vlast navštěvovat, si „svůj poměr к socialistické republice
upravila" a tím finančně Husákův režim značně podpořila, můžeme mít porozumění, ale nemůžeme se
povyšovat nad domácími.
Emigrace není jen totožná s úspěchem
Jistěže jsou mnozí emigranti a jejich domácí zázemí hrdí na své úspěchy v emigraci. Celkový obrázek
emigrace tvoří však i méně pozitivní stránka. Jak mnozí občas poznamenali, dostali v Anglii, ve
Švýcarsku a jiných zemích často jen podřadnou práci ve svém oboru, o kterou domácí kolegové neměli
zájem. Tento úděl akceptovali a s velkou zodpovědnostía přičiněním svou práci vykonávali, i když za
to ani finančně ani společensky velké uznání nedostali. Řekl bych: moderní svati. Někteří z přítomných
se mi přiznali, že v emigraci neuspěli a to z velmi různých důvodů. I v Nizozemí, pro nás emigranty
příznivé zemi, znám celou řadu méně úspěšných emigrantů, například kteří zde vystudovali a poté
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nenašli práci ve svém oboru a žili až do stáří ze sociální podpory. Je samozrejmé, že jak emigranti, tak
naši doma chtějí slyšet jen „succes story". Škoda, že o tomto aspektu emigrace se na setkání
nehovořilo. I tito neúspěšní patří do naši velké národní rodiny.
y pracovní tématické skupině byla slyšet jen kritika
Účastnící se rozdělili do několika pracovních skupin, kulturní, školskou a výchovní, sociální, legislativní,
ekonomickou a politickou. Vybral jsem si poslední abych zvěděl, jakým zpôsobem môžeme my,
emigranti, pomoci dnes naší staré vlasti; bohužel к tomu nedošlo. Přítomní senátoři a představitelé
veřejného života (mj. zástupci mnoha ministerstev, vlády^ poradce senátu pro krajany, atd.) dostali od
mnoha přítomných emigrantů plnou dávku ostré kritiky. Česká republika se nevypořádala se svou
komunistickou minulostí, nekonaly se soudní přelíčení s představiteli bývalého režimu na všech
úrovních, s tajnou bezpečností, se zaměstnanci věznic, kteří týrali a i zabíjeli politické vězně,
s pohraničníky, kteří dali rozkaz střílet do uprchlíků, atd. Na většině místech (například v lékařských
a jiných profesionálních organizacích) sedí stále ještě bývalí soudruzi, taktéž nebyla provedena čistka
mezi úředníky. Nemluvě o těch, kteří terorizovali své spoluobčany vydáváním negativních posudků,
čímž se jejich oběti ve svých povoláních nemohly uplatnit, nebo jejich děti nemohly studovat. Také
rehabilitace komunisty postižených, jak domácích tak emigrantů, se dosud dostatečně neprovedla.
Tuto křivdu neseme dnes všichni a nezpracujeme dějiná traumata dokud ji neodstraníme.
Američtí Češi vytýkali České vládě, že se nepričinila o možnost dvojitého občanství krajanů žijících
v Americe, i když právně, na základě dřívějších dohod, dvojí občanství v USA bylo možné. Za velký
problém pokládají mnozí vyplácení důchodů: v západních zemích jsou tyto částky neúměrně malé.
Pan Engel, právník, 93 let a přes vysoký věk neuvěřitelně energický a aktivní, stal se mluvčím jedné
skupiny migrantů, kteří ostře napadli české politiky50 se restitucí komunisty odebraného osobního
majetku týče. Podle těchto emigrantů není dnešní Česká republika právním státem, ba dokonce jedná
v těchto záležitostech proti vlastní ústavě. Neupraví-li republika dostatečně restituční zákony, nebude
možné ji přijmout do Evropské unie. Pan Engel se na svůj boj o dosažení spravedlnosti od českých
státních představitelů dobře připravil, jak odborně, tak politicky. Rozdal přítomným „Provolání" pro
odstranění diskriminace emigrantů a pro obnovu právního státu, mj. uplatnění zákona 119/90 a soudní
rehabilitace postižených komunismem.,Toto provolání bylo podepsáno celou řadou emigrantských
organizací, mimo jiných také „Komité Čechů a Slováků v Den Meern", Holandsku.
Mnozí měli také pocit nedostatečného ocenění emigrantů domácími. Jeden z nizozemských emigrantů
navrhl vytvořit výbor, který by pracoval na zmenšení předsudků vóči emigrantům. Vyčítal se zde
přítomným politikům nezájem české veřejnosti o toto setkání (články v tisku bylí jen „okrajové"
a povrchní; jakoby politici měli na žurnalisty vliv!). Samozřejmě znovu a znovu bylo kritizováno, že
český parlament neposkytl zahraničním Čechům možnost zúčastnit se voleb (snad kritici při tom
zapoměli, že víc než 10% obyvatel volilo komunisty, kteří se nereformovali, ale zastávají starou svou

politiku).
Počet zde vyjmenovaných příkoří, frustrací a pocitů neocenení emigrantů a jiné kritiky vůči dnešním
veřejným představitelům byl tak hojný, že po určitém času jsem byl těmito výčitkami zcela nasycen
a tak jsem si během jednání vyšel ven na čerstvý vzduch. Venku na sluníčku, sleduje chodce na
náměstí, jsem si byl ještě více vědom naší emigrantské odluky od denní skutečnosti ve vlasti. Jako
bychom oslepli našimi frustracemi a viděli jen sami sebe a své nezahojené rány, z části dle mého
mínění zaviněné nemohoucnosti v emigraci něco kloudného pro obrodu demokracie v republice udělat
a proto ted' projektovali hromadně náš hněv na dnešní demokratické české politiky.
Poslední maratón (plenární zasedání) se odehrál zase v Modré posluchárně Karolina. Byla to dlouhá
a pestrá přehlídka mnoha emigrantských spolků a organizací po celém světě, která se protáhla až do
pěti hodin odpoledne. Jen několik náhodilých informací a dojmů:
První větší skupina Čechů přišla do Bulharska už v roce 1878, hlavně ze zvědavosti a touhy po
dobrodružství. V Chorvatsku žije dnes asi 15.000 Čechů, sdružených ve 22 spolcích, mají své časopisy
(mj. Jednotu: přítomní měli možnost celou řadu jejich publikací obdržet), 7 dechových kapel atd.
V Rumunsku je asi 6 ryze českých vesnic a tři smíšené. Naši předkové přišli sem na konci minulého
století za chlebem a díky jejich izolaci si udrželi národní pospolitost dodnes^ Pořádají české festivaly
a jiné folkloristické akce. Jejich spolky jsou sloučeny v Demokratický svaz Čechů a Slováků
v Rumunsku. Mimo jiné postrádají i české kněze, kteří by sloužili bohoslužby v českém jazyce.
Zajímavou zprávu přednesla delegátka z Torina, v severní Itálii. Mají tam kvetoucí České centrum,
jehož členy je asi 200 Italů a 50 Cechů, které nedostává žádné subvence a přesto vyvíjí bohatou
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činnost. Ve Švýcarsku žije také početná skupina, asi 12 až 14.000 krajanů. Vydávají dva časopisy:
Zpravodaj: koiem 1500 předplatitelů, a Polygon, zaměřený na politické zprávy.
Konec bez konce
Zasedání bylo ukončeno závěrečnými zprávami (briefings) moderátorů různých pracovních skupin.
Oldřich Černý, švýcarský předseda, se snažil shrnout tyto referáty a dojít к několika závěrům, což se
mu, pro širokost tématu a různorodost názorů, dle mého mínění, moc nepodařilo. Ani jeho návrh na
utvoření mezinárodního českého informačního střediska pro Čechy v zahraničí neměl ohlas.
Osobní dojem
Závěrem chci vyjádřit smysl setkání pro mne osobně. I když pasivně každý z nás ví, že Čechy najdeš
prakticky v každém koutu světa (tak jako Holanďany, Němce, atd, atd.) byl jsem přece jenom
překvapen se zde s nimi střetnout a popovídat si. Je v nás něco co nás pojí, jakési české podvědomí,
české dědictví, společné češství... bez toho, že bych mohl říci, co to je. Osud nám věnoval jeden
společný bod, že jsme se narodili z českých rodičů. Zajímavé je, že už jen tato skutečnost má svou
váhu. Vždyť naše pozadí je jinak zcela rozlišné, náš dnešní způsob žití velmi odlišný, máme úplně jiné
problémy, jiné cíle, mluvíme někdy prapodivnou češtinou s přízvukem řeči země, ve které žijeme,
... a přece к sobě nějak náležíme, jako bychom patřili do jedné rodiny. Tento pocit spřízněnosti byl pro
mne cenný a věnoval mi dojem být mezi svými, doma. V jednom pražském knihkupectví jsem zahlédl
knihu českého migranta z Israele, Sidona: Když zemřít, tak v Jerusalemu. Je to snad pud člověka
vracet se na své původní místo, jak ptáci se po přezimování v jižních končinách vrátí do jejich
původního hnízda?
Viděl jsem, že emigrace není vždy lehký úděl a u některých zapříčinila i velké frustrace.
Z psychohygienického hlediska má tedy smysl takové setkání pořádat častěji, aby všechny utlumené
frustrace se mohly ventilovat a tím lépe zpracovat. Mnozí emigranti opustili vlast z osobních,
existenčních, tedy egocentrických důvodů. Museli například zanechat opatrování starých rodičů svým
sourozencům. I když je pochopitelné, že nechtěli už dále strádat a být omezeni v seberealizaci a dali
přednost sobě, zůstal mnohým vágní pocit viny vůči těm, které zanechali.
Pobělohorská a také masová posrpnová emigrace ochudily intelektuálně naší vlast. Ti kteří zůstali a se
i ohradili vůči panujícímu zlu, mají právem pocit, že si to doma „odskákali", kdežto Češi v cizině si
budovali vlastní existenci a prosperitu. Aby se došlo к harmonického vztahu mezí emigrací
a domovem, musíme si všechny tyto, prozatím jen napůl vyslovené myšlenky, spolu prodiskutovat
a bude dle mého úsudku vhodné v organizování podobných setkání pokračovat.
Líčením důvodů к emigraci a životních příběhů mnohých emigrantů vznikl u mně dojem, že mnohé
„běžné", „oficielní' pohledy na naši národní historii je vhodné korigovat. Dialóg migrantů s domácími
může přispět к jiné interpretaci naši společné minulosti a našeho dnešního osudu, abychom, jak
Václav Havel to jednou vyjádřil, mohli žít -spolu- v pravdě.
S organizací Týdne zahraničních Čechů jsem byl zcela spokojen. Na nic organizátoři nezapomněli, vše
klapalo a hlavně: každý dostal příležitost to své zde říct. I za to jim patří náš vřelý dík.
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ČESTNÉ DOKTORÁTY KARLOVY UNIVERZITY 1998
Univerzita Karlova udělila v rámci oslav 650. výročí svého založeni čestné doktoráty

předním osobnostem světové védy a kultury. Z osob českého původu vyjímáme: PAVEL
MACHOTKA, psycholog a estetik umění, který ve 12 letech emigroval z Prahy do USA,
RICHARD PLASCHKA, historik, který po druhé světové válce odešel z Moravy do
Rakouska, GEORG I. STALLER, makroekonom, který v mládi emigroval z Brna do USA,
RUDOLF ZAHRADNÍK, předseda Akademie věd ČR. Dále pak nejen čtenářům
Nizozemských listů dobře známý ZDENĚK R. DITTRICH, který v roce 1948 odešel z
Bratislavy do Holandska.
Profesoru Dittrichovi к udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy jménem Kruhu

přátel a redakce Nizozemských listů srdečně blahopřejeme.

D.K.

TŘINÁCTÉ POPULÁRNĚ VĚDECKÉ SYMPOZIUM
SOBOTA 17. ŘÍJNA 1998 BAARN
OD 10.00 DO 17.00 HODIN
Zapište si prosím do kalendáře datum třináctého ročníku Sympozia, nebuďte pověrčiví a
přijeďte na stejné místo jako loni: Conferentiecentrum Drakenburgh, Dr.A.Schweitzerweg,

BAARN, telefon 035 889 588, fax 035 856 736.
T É M A:
ÚLOHA ČÍSLA 8 V DĚJINÁCH A ŽIVOTNÍCH DATECH ČECHŮ A SLOVÁKŮ
Přednášet budou:
Prof. Z. Dittrich (moderní historie), dr. J Volfová (dřívější historie) aj.
Účast přislíbila i velvyslankyně ČR paní Helena Bambasová, vydavatel švýcarského

Polygonu L. Friede a Martin Šimek, v diskusním panelu zasednou prof. Gad’ourek a dr.
Adámek.
Hudební vložka - české pečivo - knížky - časopisy
V ceně vstupenky f 35.- je zahrnut lunch i káva
Můžete přijet již v patek odpoledne a účastnit se večerního setkání při sklence vína. Nocleh

lze zajistit přímo v konferenčním centru (telefon a fax viz výše)
Případné dotazy rádi zodpoví členové organizačního výboru Josef Hrouda (023-5583010),

Věra a Karel Pokorný (tel/fax 0495-536375)
Alena a Mirek Vonkovi (tel/fax 072-5124147) a v Belgii Míša Swinkels-Nováková
(tel/fax 00 3211645205)
(Předběžné sdělení)
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LISTOVÁNÍ - TENTOKRÁT VE STOLETÍ
LADISLAV MALÍNSKÝ

Stále se více množí nejrůznější ankety, které pak vyhlašuji něco nebo někoho za nej...,
nej..., nebo se snaží o prognózu něčeho, nebo chtějí ukázat názor většiny. Jejich serióznost
je mnohdy velmi sporná a objektivita ještě víc, protože výsledek všech anket závisí od
četných faktorů, jimiž lze v případě nutnosti zájmově manipulovat. Ovšem všem anketám
nutno přiznat jednu společnou vlastnost: jsou téměř vždy nadmíru zajímavé a budí ve
čtenáři snahu projevit vlastní názor a anketu, opět subjektivně, kritizovat. Zvláště zajímavé
jsou ankety seriózních časopisů, mezi něž beze sporu patří týdeník TIME, který jsme již na
tomto místě citovali.
Pochopitelně blížící se konec nejen století, ale i tisíciletí, je lákavým vnadidlem pro
přehledné ankety, a ani TIME nemohl odolat a věren své každoroční anketě Muže roku
(Man of the Year) se pokouší dopídit se к Muži století. To už je velké sousto, i pro TIME,
a tak si to redaktoři a velmi učená porota rozdělili na pokračováni a na skupiny. Nechceme
se zde zabývat všemi podrobnostmi ankety, která krom pozitivní zajímavosti má i chyby
všech anket, především ryze americký aspekt, který se samozřejmě vždy nemusí hodit pro
ostatní svět. Proto si vybereme jen taková odvětví, která mají nejvíce společného i pro nás
Evropany. Jsme si ale plně vědomi, že i v této selekci se dopouštíme chyby subjektivního
názoru. Slibuji ale, že se pokusím ono subjektivní mínění co nejvíce potlačit, i když to
někdy nebude lehké.
Letos v dubnu otiskl TIME první dvacítku ze skupiny Revolucionáři a vůdci tohoto
století. Podrobnosti jsem bohužel prostonal a tedy alespoň oněch dvacet jmen, bez
komentáře a v abecedním pořádku: David Ben Gurion, W. Churchil, M. Gandhi, M.
Gorbačey, Л. Hitler, Ho Či Min, Jan Pavel II., Ayatula Khomeni, M. Luther King, V, I,
Lenin, Nelson Mandela, Mao, Ronald Reagan, Eleanor Roosevelt, F, D. Roosevelt,
Theodor Roosevelt, Margaret Sanger, Margaret Thatcher, Lech Walesa a Neznámý
dissident před tankem na čínském náměstí. Již z této dvacítky je zjevné, že přednost před
velkými osobnostmi mají ti, kteří měli větší vliv na současné dění. Tedy kupř. Reagan před
JFK apod., a toto měřítko uvidíme i v ostatních skupinách. Do konce roku to mají být tyto
skupiny: Umění, Obchod a výroba. Vědci, a konečně Hrdinové a inšpirátori velkých
myšlenek. Z toho pak v jakémsi finale bude vybrán onen Muž dvacátého století, ale to ještě
chvilku potrvá.
V červenci byla na řadě skupina Umění. Již sám pojem umění má hranici neurčitou a
subjektivní, pro někoho je umělcem výtvarník, pěvec, herec či hudebník a řada jim
podobných, pro jiného je striptýzová diva umělkyní (se všemi výhodami umělecké profese),
a pro dalšího i umělec v hladovění. Řekl bych, že na této skupině si vylámal zuby i zkušený
TIME, který věnoval místo mnoha podskupinám z odvětví reprodukčního uměni, a velmi
macešsky si zjednodušil skupiny jiné, jako kupř. umění výtvarné, kde se spokojil s
oprávněným prvním místem Pabla Picassa, za nímž jmenuje Andy Warhola a Henri
Matisse. I když se zmiňuje o dalších (Marcel Duchamp, Jackson Pollock, Salavatore Dali,
Robert Rauschenberg), je to tak trochu laciný únik z nesnází, neb si nedovedu představit
kolik míst by musel ponechat ostatním, aby se sem vešli. Dopustím se hned také chyby a
subjektivně se zeptám, kde jsou např. Kandinsky a Kupka, kde je Klee a Max Ernst, kde
jsou sochaři, kde skláři, a kde je tzv. dyzajn, který tolik ovlivňuje náš denní život. TIME si
všímá pouze návrhářů módy, kde Coco Chanel je sledována jmény jako Giorgio Armani,
Christian Dior a pochopitelně Mary Quant, která svým vynálezem minisukně ovlivnila
druhou polovinu století více než kdokoli jiný. Ale když tito, proč ne Versace, Pathou,
Lagerfeld, Schiaparelli a jiní ? Snad nejblíže výtvarnému umění je zde Architektura, kde
vévodí Le Corbusier, zřejmě díky svému vlivu a velikáni naší doby teprve následují, Frank

18

Lloyd Wright, Norman Foster, Frank Gehry, Mies v.de Rohe a Joem Utzov (opera v
Sydney). Ale jistě by sem patřili i další (Aldo Rossi, Meyer, Piano aj.). Podobně mezi
fotografy je jistě správně jmenován Henri Cartier-Breson, ale v údobí, kdy fotografie začala
nahrazovat realistické malířství, mi zde chybí kupř. Man Ray a mnoho jiných. A snad by
se zde našlo i místo pro našeho Sudka nebo Drtikola.
Tím TIME vyčerpal umění výtvarné a v dalším se věnuje velmi široce literatuře a
především reprodukčnímu umění, herectví, hudbě, televizi a přidruženým odvětvím, kdy
někdy o jejich významu lze pochybovat, alespoň u nás v Evropě. Již mezi spisovateli je
jméno James Joyce poněkud opředeno pochybami a někdo by jistě dal přednost někomu z
ostatních kandidátů, jimiž jsou Franz Kafka, Virginia Wolf, Ernest Hemingway, Gabriel
Garcia Lorca a Ralph Ellison. Anebo by přihlásil zcela jiného kandidáta ze svého osobního
výběru. Ještě nápadněji to vyniká u básníků, kde vítězný T. S. Eliot jistě není přáním všech.
Další jsou již pouze reprodukční umělci, kde převládá téměř výhradně hledisko
americké, pročež jen velmi stručně pro zajímavost. Celosvětově lze uznat mezi komiky
Charlie Chaplina, ba i jména jako Groucho Marx (žádná příbuznost s Karlem), Woody
Allen a Bob Hope obstojí, ale kde jsou Laurel a Hardy, Harold Lloyd, Buster Keaton
(Frigo) a nověji Benny Hill a Rowan Atkinson (Mr. Bean) a jiní. Mezi herci vážných rolí
kraluje Marlon Brando, sledován L. Olivierem, John Waynem a Cary Grantem. Ani tento
výběr u každého neobstojí. V dalších scénických oborech převládají spíše divadelní autoři,
Arthur Miller, Luigi Pirandello, Samuel Beckett, Edward Albee, jimž poněkud nadsazeně
v pojetí čistě americkém vévodí dvojice Rodgers a Hammerstein. Na ženy a ženské role
TIME pozapoměl, nechceme-li se spokojit s vítěznou popularitou paní Lucille Ball, jejíž
vliv zářil po léta z televizních obrazovek.
Ve vlivných představitelích vážné hudby vede Igor Stravinsky, a následující jména jsou
jen skromnou reprezentací, neb Leonard Bernstein, Maria Callas a Vladimir Horowitz jistě
nemohou mluvit za všechny ostatní. Podobně jsou pomícháni skladatelé s interprety lehčí
hudby, kde, soudě podle vlivu na vývoj, je nadsazen Frank Sinatra, neb se domnívám, že
kupř. Cole Porter a oba Gershwinové (sice v závěru jmenovaní) svůj obor ovlivnili mnohem
více. A postrádám zde jména Irving Berlin, Bing Crosby aj. Pro lidovou píseň, tzv. folk,
vybral TIME Bob Dylana, ale zde opravdu se nelze omezit na jedno jméno. Zvláštní
skupinu tvoří tzv.soul, kde sice vévodí Aretha Franklin, ale podle mého soudu by spíše na
první místo patřila některá z dále jmenovaných, tj. Bessie Smith, Ma Rainey, Billie Holiday
či Ella Fitzgerald. A pridal bych Mahalii Jackson, Ethel Waters, Lizzy Miles aj. V kategorii
rock najdeme právem královat Beatles s Elvisem v závěsu, kupodivu i Madonnu, ale kde
jsou alespoň Rolling Stones ? A konečně v kategorii jazzu za Louis Armstrongem jsou jistě
právem jmenováni Charlie Parker, Quincey Jones, Miles Davis, Duke Ellington a Wynton
Marsalis, ale i neprávem opomíjena řada dalších, jako kupř. King Oliver, Kid Ory, Jelly
Roll Morton, Bix Beiderbecke,Paul Whiteman a pro Evropu Jack Hilton. Jimi ovlivněné
následovníky lze počítat na sta. Snad ještě za zmínku stojí hodnocení filmových režisérů,
kde po vedoucím Steven Spielbergovi jsou jmenováni Akira Kurosawa, Ingmar Bergman,
Alfred Hitchcock a Francois Truffaut. I tady je výčet nesnadný a proto i neúplný. Ostatním
kategoriím se vyhnu, neb se převážně týkají televizních pořadů, seriálů, talkshows,
kreslených či animovaných pořadů, jichž je taková záplava, pro nás neznámých, a je proto
nemožné je hodnotit.
Závěrem ještě několik slov na omluvu tohoto článku v NizoListech, neb nemá zdánlivě
oprávnění zde být. Ale domníval jsem se, že by přece jen některé čtenáře, zejména z mladší
generace, jimž se nedostal původní pramen do ruky, mohl okrajově zajímat. Což ponechám
na vás.
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ŽENSKÁ Ženy si nafackovaly v pivnici
ZÁLEŽITOST Díky dohodě už sestry nebudou

muset taiit, kdo jsou jejich manželé

. Ruské školačky sní o profesi prostitutek
České prostitutky chtqíodE^^

Ošklivé modelky slaví úspěch
D.............

Počítač místo manželky

S křivým nosem°jeďte do Íránu

Partie krásného dragouna
Chovná klisna - plavka Nastasia Kinská

--------------- —
TRHY

Na českém trhu panovala býčí nálada
V Německu dopřávají kravám
luxus s odůvodněním, že více nadojí

Berlínští PSÍ
mají./ své/ bistro

Londýnský dentista trhá zuby velkým zvířatům
Zvířata chrání před týráním zákon

Kruté zacházení se zvířaty se
v České republice stále bagatelizuje %Francii hrozí evropský soud
za bezohledný lov divokých ptáků

Vepřín stále překáží památníku
Mlynář usiluje o důstojnou vzpomínku.

'Boí °
nebo o Mlynareí

Jak nakupovat hry pro děti

Nejvíc se mluví o hrách, které
nabízejí jako zábavu zabíjení
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ZRCADLO ZAJÍMAVOSTÍ
“ША*«-»*«-—--—

Klaus a Ruml jdou do Prčic .
Počet obyvatel klesl, a tak
budouv_ obci rozdávat viagru

Poslanec ČSSD Svoboda přišel o zub |
EU sjednotila velikost kondomů

Slovenský exministr vypil deset piv_Sel domů
l z nemocnice,
aniž se probudil

Vražd přibývá, nejhůře je na tom
hlavní město Praha
Objasněnost vražd naopak klesá

Pravomocně odsouzen byl
dosud jediný „estébák“
Domov

Nedělejme si iluze o budoucnosti
V době voleb politika od šaška nerozeznáš
'.BÚ^ová/přijela porazit
jdausé^ylákem^

Rumí se. ukázal v posteli;'
Zeman Jen v kravatě

Po volbách bude ve sněmovně mnoho nových tváří
Svůj hlas odevzdají také pacienti Nejméně 1Ô0 tisíc obyvatel
v psychiatrických léčebnách
České republiky trpí demencí

Ruml Zemanovi radí, aby se i
uklidnil a neposílal ho na psychiatrii!

ČSSD: rušt za
každou cenu

Soud rozhodne, zda se asociační dohoda ^áhu^’}^

JAK TEDY NEZBLBNOUT?

UDÁLOSTI

Kreinlička chrousta nesehnal,

Svět sledoval, jak a tak snědl aspoň potemníka
Kremlička jedl brouka Koa,ice s brouky P°temníky
Potemník v Kremličkových
ústech netrpěl, tvrdí vědci
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Zajímavosti z kultury
Po rekonstrukci byla znovu otevřena Obrazárna Pražského hradu
Do rekonstruovaných renesančních prostor koníren Pražského hradu se v červnu po několika
letech vrátila expozice Obrazárny Pražského hradu. Obrazárna byla uzavřena v prosinci 1990
poté, co z ní byl odcizen Cranachův obraz „Nerovný pár“. Nově zpřístupněná sbírka, jejíž
kořeny sahají do doby Rudolfa II., je podle kurátorky Elišky Fučíkové o třetinu obsáhlejší než
původní expozice. Expozice zahrnuje díla, která Obrazárně Pražského hradu dlouhodobě
zapůjčila Národní galerie, i nové akvizice. Některé z obrazů musely být v průběhu
rekonstrukce koníren restaurovány, u některých se nově určilo autorství. Mezi nej novější
přírůstky sbírky patří dvě malby Paola Fleminga a rastrový obraz Paula Roye, který patřil již
do rudolfínských sbírek. Obrazové sbírky Pražského hradu dnes obsahují téměř 4000 obrazů,
pro stálou expozici byly proto vybrány pouze nej významnější kusy historického i moderního
malířství. Nový vstup do Obrazárny je přímo z druhého hradního nádvoří.

Saudek porušil svůj slib a vystavoval v Praze
Porušit svůj slib, že už nikdy nebude vystavovat v České republice, se rozhodl fotograf Jan

Saudek. Souhlasil totiž s návrhem na uspořádání aukce a prodejní výstavy svých fotografií ve
prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Saudkova výstava s názvem „Sbohem Jane“
se konala v červenci a srpnu v Obecním domě v Praze.
Saudek se rozhodl v Čechách nevystavovat, když ředitelka nejmenovaného velkého muzea na
počátku 90. let odmítla jeho návrh retrospektivní výstavy s tím, že ji neuspořádá dříve než za
pět let. Motivy, které Saudka vedly к porušení slibu, objasnila Sára Saudková. Na otázku,
proč к výstavě svolil, jí prý odpověděl: „Sáro, já jsem bohatý a zdravý a tíží mě svědomí, když
vidím lidi, kteří jsou na tom o tolik hůř“.
Výstava nabídla reprezentativní výběr 60 fotografií ze Saudkovy tvorby, černobílé, kolorované
i barevné fotografie. Saudek s pořádáním výstavy souhlasil jen s podmínkou, že akce bude
plně benefiční. Výtěžek z prodeje fotografií ve výši zhruba dvou miliónů korun věnuje Saudek
Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Peníze použije nadace pro další rozvoj Centrálního
registru dárců kostní dřeně a modernizaci laboratorní techniky.

Vychází dosud oficiálně nepublikovaný výbor ze Seifertových básní
Několik v českých zemích dosud oficiálně nepublikovaných básní nositele Nobelovy ceny za
literaturu Jaroslava Seiferta obsahuje právě vycházející výbor z jeho poezie „Ruce Venušiny“.
Knihu vydává nakladatelství Labyrint. Reprezentativní výbor z poezie Jaroslava Seiferta
připravil к básníkovým osmdesátým narozeninám v roce 1981 editor Jiří Brabec, kvůli nepřízni
tehdejšího režimu k básnikovi však kniha nemohla být oficiálně publikována. Podle Brabce
totiž výbor neodpovídal oficiálnímu, pro režim přijatelnému básníkovu portrétu. Kniha tehdy
vyšla strojopisně v padesáti exemplářích. O tři roky později, v roce 1984, kdy Seifert obdržel
Nobelovu cenu, Ruce Venušiny publikoval ve svém torontském nakladatelství Josef
Skvorecký. Texty tehdy vyšly bez korektur s četnými nepřesnostmi a tiskovými chybami.
Výbor nakladelství Labyrint doprovázejí fotografie básníhova přítele Josefa Sudka, jež pro toto
vydání ze své sbírky zapůjčila historička fotografie Anna Fárová
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Zatím co

-Telč již

ochranu
UNESCO

požívá,
Litomyšl

o ni teprve
žádá
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Litomyšl podává žádost o přijetí do UNESCO
Východočeská Litomyšl předkládá materiál se žádostí o zařazení svého zámeckého areálu na
seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Žádost, kterou vypracovali
odborníci na historii architektury', se zasílá do sídla UNESCO v Paříži. 1 když na seznamu
UNESCO byla v minulých letech zařazena řada památkových rezervací, takových areálů, jako
je litomyšlský, však podle autom textu žádosti mnoho není. Zámek v Litomyšli je zajímavý tím,
že je to renesanční objekt, ve kterém se spojují prvky italské a české bez toho, aby se vzájemně
rušily.
Součástí světového kulturního a přírodního dědictví se rozhodnutím UNESCO stala v České
republice zatím Praha, Český Krumlov, Telč, Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou a lednicko-valtický areál. Ve východních Čechách se o
zařazení do seznamu UNESCO hodlají ucházet i Pardubice se svým historickým jádrem.

Novinka Věry Chytilové bude uvedena na Mezinárodním filmovém festivalu vBenátkách
Filmová novinka Věry7 Chytilové s názvem Pasti, pasti, pastičky, která měla v českých kinech
premiéru v polovině dubna, bude na podzim uvedena na prestižním Mezinárodním filmovém
festival vBenátkách. Příběh této „feministicko - pesimistické černé komedie“ vychází ze
skutečné události zdoby před 11 lety. Tehdy se žena, znásilněná dvěma muži, pomstila
násilníkům tím, že je po uspání vykastrovala. Děj režisérka přenesla do současností a svůj
snímek označila za protest proti jakémukoliv znásilňování.
V současné době uvažuje Chytilová o třech filmových námětech, avšak martyrium shánění
peněz ji děsí. Před premiérou „pastiček“ uvedla, že spolu s Bolkem Polívkou píše komedii
z nudistické pláže. Je pojata jako ráj, ve kterém bychom chtěli žít. „Jde však o vyhnání z ráje,“
říká. Od projektu o Boženě Němcové, o kterém přemýšlela řadu let, se vzhledem к mimořádné
finanční náročnosti „vzdaluje kosmickou rychlostí“.

Jediným českým zástupcem na EXPO'98 je pražská Opera Mozart
Zřejmě jediným českým zástupcem na světové výstave EXPO'98 v Lisabonu bude v rámci
doprovodného kulturního programu pražská Opera Mozart. Společnost uvede inscenaci „The
Best of Mozart“, která je výběrem árií zpracovaných formou avantgardních operních klipů.
Oceány - dědictví pro budoucnost je tématem letošní světové výstavy EXPO, která se
v Lisabonu koná od května do září. Pořadatelé očekávají asi 15 miliónů návštěvníků.

Karlovarský festival bude hostit mezinárodní filmový trh
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, který se uskutečnil od 3. do li. července
1998 a nabídl účastníkům poprvé ve své porevoluční historii mezinárodní filmový' trh. Ten se
má stát jeho pravidelnou součástí a zvýšit jeho mezinárodní i obchodní profil.
Podle organizátorů byl letošní trh orientován především na země východní a střední Evropy,
čímž napomáhá producentům a obchodním zástupcům tohoto regionu začlenit se do struktury
filmového průmyslu a získat nové obchodní partnery z ostatních zemí. Prodejcům filmů ze
Západu pak umožní najít vhodné partnery' pro nákup ve východní Evropě. Zvláštní sekce byla
věnována českému filmovému průmyslu. Byla zastoupena hlavními producenty a distributory7 a
představila rozsáhlé spektrum možností zájemcům z řad zahraničních producentů.
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Europalia 98
Prestižní podzimní kulturní festival Europalia 98, který se koná v Bruselu po tři měsíce
počínaje 15. října 1998, je letos věnován České republice jako vůbec první postkomunistické

zemi. Europalia má čtvrtstoletou historii a renomé prestižní akce - nad jejím letošním ročníkem
převzali záštitu belgický král Albert II. a prezident Havel.
Česká republika tu nabídne především jistoty kulturního vývozu a umírněně konzervativní tvář,

jak charakterizoval zamýšlenou výkladní skříň české kultury po výběru Bruselu deník Mladá
fronta Dnes pod titulkem „V Bruselu příliš nestojí o kulturní výboje“. Celá programová skladba
Europalie je jakýmsi průnikem dvou množin. V jedné byla nabídka české strany a v druhé
představa belgické strany o tom, co sami chtějí v Bruselu vidět. Podle programového ředitele
české části projektu Huberta Matějčka se belgičtí pořadatelé tradičně orientují na „prověřené,
nekonfliktní umění" hostující země.
V centru programu stojí velké výstavy: expozice pražského secesního umění, soubor děl
Františka Kupky, společná výstava Františka Drtikola a Josefa Sudka a kolekce českého
šperku z přelomu 19. a 20. století. Moderní výraz tuzemské výtvarné scény zastoupen nebude,
neboť výběrem pořadatelů neprošla ani nabízená expozice českého soudobého skla.
Navrhovaná Laterna magika byla naopak odmítnuta s tím, že je už v Bruselu dobře známá.
Belgičané vybrali představení Sladký Theresienstadt z pražské Archy, divadlo Alfred ve dvoře,
pantomimické Studio Marta z Brna, Naivní divadlo z Liberce a přímo si vyžádali bratry
Formany s Boudou. Se jménem Jiřího Kyliána a s Pražským komorním baletem vsadili
organizátoři opět na jistotu.

V oblasti vážné hudby ji symbolizuje Česká filharmonie. Zahraje však jediný koncert. Příčinou

je neuvěřitelně nabitý program tělesa i dirigentů. Hlavní město Evropské unie zato uslyší
několikeré provedení Dvořákovy Stabat Mater v podání Státní filharmonie Brno, dále
Pražskou komorní filharmonii a Pražský komorní orchestr. Kvarteta pak přijedou čtyři:
Panochovo, Škampovo, Talichovo a Wihanovo. O jazz se postará Emil Viklický a Karel

Růžička o pop skupina Laura a její tygři, jež těží z toho, že vsadila na koncertováni po
západní Evropě a zvláště v její frankofonní oblasti ji dobře znají. Totéž platí o Ivě Bittové a
rómské zpěvačce Věře Bílé.
V Bruselu nebudou chybět ani česká filmová šedesátá léta, jež fungují všude na světě. Ke
jménům jako Passer, Němec, Jireš a Forman se tentokrát připojí i jiná desetiletí: například
Gustav Machatý, neboť součástí přehlídky bude blok věnovaný české kinematografii 30. let.
Díla Jana Švankmajera, Jiřího Trnky a Karla Zemana pořadatelé zastřešili hlavičkou Český

animovaný film.
Literární část české účasti na Europalii se bude odbývat v režii Střediska českých studií, které
založil Jan Rubeš při bruselské universitě. Rubeš program postavil na několika kolokviích,
z nichž některá zabíhají mimo pole literatury. A tak se bude debatovat nejen o tématech jako
Příslušníci literární avantgardy Praha - Brusel - Paříž či Nizozemská literatura v českých
překladech, ale třeba také o tématu s názvem Češi a Evropa - identita národní a identita

evropská.

Vybral J.K.

25

MALÁ Q O M Ú
ROZJÍMÁNÍ NAD UPLYNULÝMI TŘICETI LETY
Čas minulý
a budoucí čas, to, co se mohlo stát
a co se stalo, směřuje
кJedinému cíli,
jež je vždycky přítomný.
V kruhu se vracím.

EVA HOROVÁ

(Pavel Šrůt, Malá domů, IX, PmD 1989 München)

Pamatujete si, co jste dělali, když zastřelili Kennedyho? Já náhodou ano: seděli jsme s mým
(tehdy již a dodnes) manželem a kamarády ve staroměstské vinámičce Na Zátiší . Paní
hraběnka, která se o nás, nemajetné studenty, mateřsky starala, nám pustila radio. Pamatuju si
i pocit, který jsem měla: něco jako ztráta naděje. To bylo v roce 1963. Bylo mi dvacet, a v
Čechách, ale hlavně asi v Praze, se probouzelo Jaro s velkým J. Takže jsme na Kennedyho
asi brzy zapomněli. Chodili jsme do Reduty, Na Zábradlí, na Suchého a Šlitra, četli
Literárky, stáli ve čtvrtek ráno frontu u knihkupectví a vůbec připadali si světáčtí a
sofistikovaní.

Pamatujete si, co jste dělali 21. srpna 1968, když jste poprvé slyšeli, že se tanky blíží к Praze?
Zcela jistě. Pocit naprosté bezmoci, nespravedlnosti, vzteku a lítosti. Každý z nás se s tím
vyrovnával po svém, podle vlastní nátury a osobních okolností. Muselo to pro naši generaci
být podobné, jako kapitulace v 1938/39 pro naše rodiče. A ve vztahu к našim dětem asi stejně
nesdělitelné, jako byly jejich zážitky nesdělitelné vůči nám.
O čtrnáct dní později s dvěma kufry a rok a půl starým synem ve Vídni. Jako tisíce dalších
krajanů. Vídeň vřela, Vídeňáci měli strach, že se ruské tanky nezastaví na hranicích. Měli s
nimi také své zkušenosti. Nečekaná setkání s některými z kamarádů z dob Zátiší. Jestlipak se
ten jeden matematik skutečně dostal na Island, kde podle něj je civilizace a kultura na
nejvyšší úrovni? Tolik osudů, tolik tragedií. Neseme jejich stopy všichni, dotkly se nás všech,
poradili jsme si s nimi každý podle vlastní nátury a osobních okolností.
Hlavně jsme se asi všichni museli učit: jazyku, kultuře nové země. A tomu, jak být
“emigrant”, jak se vyrovnat se ztrátou vlasti. Pro mně osobně to znamenalo hlavně číst.
Číst a číst, všechno, co se mi dostalo do niky, o historii této vlasti a různých pohledech na ni.
A při tom se zbavovat postupně nánosu různých mýtů, kterými jsme asi byli obdařeni všichni.
V dobrém úmyslu našimi rodiči a prarodiči - ti mí byli “kovaní”, až sentimentální vlastenci a
zároveň “bývalí” - zlí kapitalisté, buržousti a intelektuálové. V kombinaci se školou, kde nám
byli předkládáni Fučíkové a Timurové a jejich party to bylo zajímavé.
Na jedné straně mytický stařičký císař (má prababička ho pamatovala), tatíček Masaryk
(babička) a moudrý Beneš (otec a máti), neméně mytické doby, kdy v domácnosti byla
služka a šofér (jejich existenci potvrzovaly fotografie vánočních večeří, kde se tito lidé
vyskytovali, včetně uniformy). Na straně druhé nastajaščij čelovjek, již zmíněný Timur (do
toho jsem byla mírně zamilovaná, byl to v tom filmu hezký chlapec!), různé častušky povinně
zpívané v hodinách zpěvu, a pak - a to hlavně, protože ani tak moc nevyvracené mou
vlasteneckou rodinou - mýty historické: Libuše a Přemysl, hrdinní husité, slavná česká
kultura. Jeden ve své pubertální naivnosti musel nabýt dojmu, že kdyby bylo nebylo
komunistů (vliv mé rodiny byl přece jen silnější než vliv školy), Československo by bylo
pupkem Evropy. Poláci jsou líní, Maďaři napůl fašisté a vůbec, ani nejsou Slované, Rusové
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negramoti, o Němcích se ani nemluvilo, tak byli zavrženíhodní Jo, to Anglie a Francie, ty by
se nám možná mohly rovnat, jenže ty nás zase nechaly na holičkách v Mnichově. Zbývala
Amerika. Byla daleko, a tak báje a legendy měly prostor. Těch kovbojek co jsme přečetli! A
indiánek, a vyprávění Eskymo Welzla, a tak dále a tak dále. Však taky můj bratr, tehdy
svobodný, stár dvaadvacet let, z té vroucí Vídně odcestoval do Kanady a dodnes se živí
dolováním zlata na Yukoně, opravdu, nic si nevymýšlím!
Taky tam trochu zaostal. Život v divočině skýtá méně příležitosti ke kritickému zkoumání
minulosti zemí českých, a tak můj bratr zůstává zatížen starými mýty. Pevně věří v kulturní
podstatu českého národa, a v jeho potencielní velikost. Kdyby bylo nebylo těch komunistů ...

Nevyvracím mu to. Když jednou za dlouhá léta přijede do Evropy, upřímně se těší z jejích
historických památek, vstává ve čtyři ráno, aby se mohl sám projít po Karlové mostě a potěšit
se s Bruncvíkem. Musím se přiznat, že ani mě se ještě nepodařilo se této sentimentální
slabosti zbavit docela. Šum jezu u Novotného lávky, kvetoucí kaštany na Kampě .. ano, nic

hezčího na světě není. Ale, bohužel (nebo bohudík?), osud nás zavál do střízlivého,
kupeckého Holandska, a navíc mě donutil v této zemi pracovat v kolektivech, které všechny
byly nějakým způsobem “politicky angažované” : ekologové, biologové, kantoři na střední
škole, levicově orientovaní úředníci na obecních a provinčních úřadech.
Člověk se pak nevyhne konfrontaci: konfrontaci starých českých mýtů se střízlivým
pohledem celkem dobře vzdělaných a informovaných nových přátel. Začala jsem o mýtech
velmi přemýšlet, a došla jsem к závěru, že Holanďané snad ani žádné nemají. Rozhodně
nespoléhají na osvícené jedince, nebo jakousi mýtickou vyšší sílu (myslím tím ty typicky
české “ony”, kteří za všechno mohou), která za ně všechno vyřeší. To za to my máme:
Blanické rytíře, první republiku, svátou Anežku, Havla, Klause a tak dál.
A za tohle rozhodně komunisti nemůžou. Jen, mám dojem, této naší slabosti šikovně využili
Očištěna od mýtů, jak asi bude vypadat budoucnost mé vlasti? A s ní spojená budoucnost
moje? Nevím; mám pocit, že se asi nic moc nezmění, stejně jako se nic moc nezměnilo
(odhlédneme-li od politických zvratů a vezmeme-li v úvahu chování a činění jednotlivých
osob a globální fungování nepolitických organizací) za posledních..... let! Dokládám toto
troufalé tvrzení několika úryvky, více méně namátkou vzatými z knih v naší knihovničce.

Cituji na závěr po řadě z Nerudy a z Čapka:

Jubilejní výstava (1890) ; Jan Neruda, Praha ČIN, 1942
(úryvek)
... Nu tak vidíte, zeje Stromovka svůdná!

Napřesrok nebude ale už tak tichá a poetická! Jenže prý bude zase pak jinak svůdná! Pravé
prý vítězství pro Stromovku, tahle výstava! Nebohá Stromovko! Druhý králi Pyrrhu!
Vezmou-li ti pro výstavu dobrou pětinu tvé rozlohy - ještě jedno takové vítězství Arci, arci, něco se musí obětovat. A také se už obětuje. Četli jste přece, že už se také kopá
lůžko pro vlečnou dráhu, ale šest set se vykopalo kvůli ní keřů z Letenské stráně - šest set
keřů - a co tam provždy pokaženo půdy -! Ovšem, dráha na Letnou musí být; ale Ale, jestli mně přijdou ještě s tou zbytečnou, hříšnou dráhou nahoru na Petřín, tak ať hned do
první ruky, která zakopne, hrom Pánbůh mě netrestej!

O demokracii (1932); Karel Čapek, O věcech obecných
(úryvek)
... Naše demokracie přece není dosud hotova, ba ani se dosud nevžila. Vemte si průměrného
občana a jeho vztah к státu, к vládě, к úřadům, к parlamentu; řekněte sami, máte-li před
sebou psychologický typ lidovíádce, který si je vědom, že o těch věcech spolurozhoduje, -
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nebo typ reptajícího, neochotného a podrážděnéhp ovládaného? Vypadáme v celku, jako
bychom si vládli - nebo jakobychom skřípali zuby pode jhem jakéhosi cizího vládnutí a
ouřadování? Tady nejde o to, máme-li určité příčiny skřípat zuby; jde o duševní habitus
našeho občana, který se dosud nevžil do toho, že demokracie, vládnutí, pořádek a to všechno
je kolektivní dílo, na kterém i on má svůj kousek účasti a případně spoluviny. Duševně žijeme
ještě pořád ve stavu nevolnictví, ovládanosti, nesvobody.....
Konec citátů.
A tak se vracím na začátek: zastřelili Kennedyho, mě bylo dvacet, bylo “Jaro” a, živena
českými mýty, domnívala jsem se, že už brzy nastane ten demokratický ráj, jak mi ho doma
líčili. Jakou bude mít podobu, o tom jsem tenkrát neuvažovala, aspoň si to nepamatuju. Asi
nějaký kříženec mezi Amerikouušlechtilýchlndiánů a poctivých, statečných kovbojů,
rakouským mocnářstvím mé prababičky, kdy byl chleba za grejcar, a první republikou mých
rodičů, dobou lesklých aut a šoférů s čepicí se štítkem. Hlavně se bude moct číst co člověk
bude chtít, dixiland nebude pouze trpěn na Hřebenkách, a bude se moct cestovat kam bude
člověk chtít. A nebudu muset vyvěšovat praporečky na prvního máje.
Kdo a jak to všechno zařídí, nad tím jsem nepřemýšlela. Asi “oni”, silní, slavní jedinci.
Takový ráj se nekonal; nikde, ani v kapitalistické cizině, kam jsme vyemigrovali. A už vůbec
ne po roce 1989 v Československu, s výjimkou svobody slova a pohybu, zaplať pánbu. Je to

rozhodně lepší, než to bylo těch minulých třicet let, ale do toho vysněného to má daleko.
V žádném případě ale tento ráj nemohou stvořit ti mytičtí “oni”, a ani sebepevnější víra ve
slavnou minulost našeho národa (a to musíme hledat hodně daleko, poslední dobou až ve
Velkomoravské říši) nepomůže. Ono věřit v jedince je totiž velmi pohodlné, člověk se vyhne
vlastní zodpovědnosti. Takže dospívám к závěru, že je třeba se od mýtů oprostit, neboť jsou
nebezpečné, zavádějící. I když je to bolestivý proces, jeden rád věří pohádkám. Neexistenci
Ježíška jsem taky obrečela.
Ale protože jez u Novotného lávky šumí ze všech jezů na světě nejkrásněji, chci mít ten
nejkrásnější ráj tam. A být u toho, když se bude tvořit. Třeba jednou vznikne, kdo ví.
Až přestaneme věřit v Blanické rytíře?
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Byl divný tenhle stát,

když musel jsi se dívat,

68

jak zakázali hrát

a zakázali zpívat.

Karel Kryl
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STŘEDOŠKOLÁCI Z ROKU 1989 KDEPAK JSTE ASI DNES ?
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O NIZOZEMSKU V ČESKEM TISKU
Vybrala DAGMAR KANNEGIETER
KRÁLOVNA BEATRIX OSLAVILA JUBILEUM. Ve společnosti příslušníků dalších evropských panovnických rodů
a nejbližších přátel oslavila své šedesáté narozeniny nizozemská královna Beatrix. Vrcholem programu třídenních oslav
byla večeře a bál v prostorách amsterdamského královského paláce. V Apeldoornu v paláci Het Loo byl uspořádán pro
královské hosty koncert skladeb v podání kvarteta historických nástrojů. Nejzábavnějším okamžikem koncertu bylo
pro řadu vznešených hostů nečekané zazvonění mobilního telefonu v kapse jednoho z nich. Královnu Beatrix to prý
vůbec nepotěšilo ....
Lid.noviny, 2.2.98

RÁJEM PRO PODNIKÁNÍ BUDE NIZOZEMSKO. V nadcházejících pěti letech bude nejlepší zemí pro investice

a podnikání Nizozemsko, které tak odsune z první příčky až donedávna nedostižný Hongkong. Uvádí to časopis The
Economist na základě modelové studie své sesterské výzkumné organizace Economist Intelligence Unit (EIU). Ze
vzorku 25 vyspělých a rozvíjejících se zemí světa byly v uplynulých pěti letech na prvních místech Hongkong,
Nizozemsko, Británie, Singapur, Kanada a Spojené státy americké....
Lid.noviny, 7.3.98
V JIHLAVĚ ROZKVETLY KVĚTINY Z NIZOZEMSKA. Tisíce krokusů a narcisů rozkvetly na zelených plochách
v Jihlavě. Jejich cibulky svému partnerskému městu darovali radní z nizozemského Purmerendu... Během tří let se
uskutečnily desítky recipročních návštěv a obyvatelé obou měst mezi sebou uzavřeli přátelství. L.n., 15.4.98
ZEMĚ TULIPÁNŮ UVEDLA NA TRH GENOVĚ UPRAVENÝ MODRÝ KARAFIÁT. Země tulipánů Nizozemsko

dává na trh první evropskou genově manipulovanou květinu. Je to karafiát, kterému byla z petúnie genově přenesena
sytě modrá barva, která ovšem na karafiátu převzala odstín světle fialové. Oznámila to květinářská šlechtitelská firma
Florigene v Rijnsburgu s tím, že к distribuci dostala od orgánů Evropské unie atesty nezávadnosti a příslušné povolení.
Genově manipulovaný karafiát dostal obchodní název Moondust (Měsíční prach). První sklizeň našich světle fialových
karafiátů se připravuje na červen, prohlásil ředitel šlechtitelské a pěstitelské firmy Jos Grootscholten. Květy budou
podle jeho slov určeny zatím výhradně pro domácí trh a teprve od příštího roku lze počítat s vývozem do dalších zemí
EU....
Lid.Novinv. 4.5.98
ČESKÉ PROSTITUTKY CHTĚJÍ OD EU VÝHODY. Dohodou o přidružení mezi EU a ČR se ohánějí advokáti

českých prostitutek, kterým nizozemské úřady odmítají vydat povolení к pobytu. Advokáti argumentují, že tyto ženy
přesně odpovídají popisu živnostníků Či podnikatelů, kterým dohoda dává právo pracovat ve státech unie. Nizozemský
úřad pro imigraci a naturalizaci zamítl jejich žádosti o povolení к pobytu s tím, že ve většině přidružených zemí je
prostituce zakázaná, proto se na ni asosiační dohody nemohou vztahovat, i když ji explicitně nevylučují. Zároveň
usoudil, že dámy nebudou u soudu schopny prokázat, že vykonávají skutečně nezávislé řemeslo. Advokáti prostitutek
se nyní obracejí к soudu v naději, že jim dá za pravdu cizinecký soud v Amsterdamu, který už loni nevyhověl požadavku
Úřadu pro imigraci, aby těmto ženám bylo odepřeno povolení к pobytu. Zdůvodnil to tím, že úřad neposkytl dostatečné
důkazy o jejich závislosti na kuplířích ... Podle českého konzulátu v Haagu se dá těžko odhadnout, kolik dívek z ČR
se v Nizozemsku takto živí. Jedinou možností by bylo obejít výlohy, v nichž se vystavují a spočítat je, řekl jeho
pracovník.
Lid.noviny, 17.7.98
SVĚT DOSTAL NOVÝ MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁL. Až budoucnost ukáže, čím bude Mezinárodní
trestní tribunál, který v pátek v noci schválili a v sobotu (18.7.98) slavnostně podepsali účastníci konference OSN po
týdnech zdlouhavých a obtížných jednání v Římě. Pro navržený statut této soudní instance se vyslovilo 120
zúčastněných států, sedm bylo proti a 21 se zdrželo hlasování... Tribunál bude sídlit v Haagu a práci zahájí poté, co
jeho základní stanovy ratifikuje nejméně 60 států. Soudit bude osoby obžalované z válečných zločinů, z genocidy a ze
zločinů proti lidskosti, spáchaných kdekoli na světě. Tribunál bude tvořit osmnáct soudců z osmnácti různých zemí
s devítiletým mandátem ...
MF Dnes, 20.7.98
V NIZOZEMSKU BYLI ZATČENI ŠIŘITELÉ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE NA INTERNETU.

Nizozemská policie odhalila v Zandvoortu členy sítě, která šířila dětskou pornografii do celého světa prostřednictvím
Internetu.... Podle dostupných zdrojů přispěla к odhalení pedofilní pomosítě především belgická dobrovolná organizace
pro boj proti pornografii Morkhoven, která informace pak předala nizozemské policii...
Lid.noviny, 17.7.98
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LADISLAV DYDEK: TONI, jeden z našich tří psů
Kresba z roku 1997
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víte, že... ?
0000 v deseti letech života vykoná lidské srdce 368 milionů stahů... ?

0000 osmička na konci letopočtu, které se přisuzuje zvláštní význam, řádila letos i v okruhu NizoListů. Nejprve
zasáhla krutéjubileum Babči Malínského, pak přijatelné výročí Mirka Kabely, a nyní zasahuje povzbudivě i na
Líbu van Dijk. Hádejte kolik, končí to také nulou a začíná pětkou. Více neprozradíme, bude to asi tak 1800
milionů srdečních stahů.

0000 ve Spojených státech žije přes padesát tisíc Udí ve věku přes sto let, což je 3680 milionů srdečních stahů
na osobu.
0000 v roce 2040 by mělo být na zeměkouli 7,7 miliard obyvatelů. Naproti tomu jsou v Evropě místa, kde
porodnost nebezpečně klesá. Mezi nimije i Morava.

0000 bylo dosud dokumentováno 16 úmrtí na vrub potentní modré tabletky jménem Viagra, od jejíhož
krátkodobého efektu se očekává zlepšení vztahů mezi mužem a ženou. Což takhle začít vynalézat tabletku
pro vzájemnou lásku ? Snad by to šlo i bez úmrtnosti a mělo i delší účinek.
0000 koncem srpna bude opět otevřeno Gemeentemuzeum v Den Haagu. Po rozsáhlých úpravách a opravách
zevně i uvnitř této památné budovy, které trvaly téměř tři roky, z nichž skoro dva roky bylo muzeum
nepřístupno veřejnosti, bude normálníprovoz zahájen výstavou Kandinského obrazů.

0000 počet vražd v Praze stoupá. Za prvnípololetí letošního roku bylo na území Prahy zaznamenáno 32 vražd
(loni 29), objasněno bylo 22 . Za tutéž dobu bylo na témže území registrováno 724 loupeží (loni 707),
objasněno 214 (loni 190). Krádeží a vloupání bylo za půl roku hlášeno 8545 (loni 8707). Na celkové trestní
činnosti se podílejí cizinci třinácti procenty, pod/e ČTK převládají Slováci, za nimi následují Ukrajinci, Bulhaři
a Němci.

0000 jsme se přes pražskou ČTK dověděli něco o Holandsku, co nám zde asi uniklo nebo čehož jsme si
nevšimli. Tak kupř. že holandská vláda zakázala všem zdravotnickým zařízením, i soukromým, nabízet volbu
pohlaví dítěte při umělém oplodňování. Důvod byl velmi prozaický: Zatím jediná soukromá klinika v Utřechtu
nabízela tuto službu za ve/mi vysoký obnos a nemohla za to poskytnout záruku. Dále...

0000 v provincii Drente jsou organizovány kurzy ve svádění žen a dívek pro mladé rolníky, kteřípro dlouhou
pracovní dobu mají málo času a hlavně příležitosti vejít ve styk se ženami. Zda absolventi po skončení kurzu
obdrželi závěrečný glejt s titulem diplomovaného svůdce ČTK nevypátrala. Dále ...
°°°° Holandsko se chce světu prezentovatjako jednotné umělecké dílo, tedy jako celek. Aby to mohl vidět i
svět chce budovat na různých místech vysoké vyhlídkové tribuny, z nichž by návštěvníci mohli přehlížet úseky

krajin, které přetvořila lidská ruka. V Holandsku o takové krajiny není nouze, zejmén tam, kde bojovali s vodou
a přetvářili výrazně celý ráz krajiny, kterou pak lze právem považovat za lidský výtvor a umělecké dílo. Opět
podle ČTKprvní dvě tribuny majíbýt na místě kde Rýn vniká na holandské území a druhá и Hoek van Holland,
kde tentýž Rýn ústí do Severního moře. Zatím konec ČTK.
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stane se...

stalo se...

Mnoho lidí pochybuje o výchovné úloze televizních programů. Nelze s nimi tak zcela
souhlasit, neb děcko, které absolvuje holandskou základní školu (věk asi 12 let) stihne sledovat
v TV programech šest tisíc vražd a 90 tisíc jiných projevů hrubého násilí. Děcko by muselo být
pořádně zaostalé, aby si z tohoto návalu násilí něco neodneslo do života, zejména když se tato
výuka děje se souhlasem příslušných ministerstev, vlády a i rodičů. Spočítala to paní Dr. Patti
Valkenburg, autorka knížky Oči do čtverce (1997) a my nepochybujem, že se tak děje nejen v
Holandsku.

Snaha o náboženskou snášenlivost je v popředí holandských vysokých činitelů. Při nedávné
svatbě v kruhu panovnické rodiny to dokázali ostrým odsouzením společného přijímání katolíků
a evangelíků, kteří se konečně a v pohodě sešli na půdě jednoho kostela. Podobně i při
fotbalovém mistrovství svčta vc Francii, když při Dnu evangelické mládeže 13. června v Arnhemu
poslalo 35 tisíc účastníků spontánní přání úspěchu holandskému mužstvu, muselo se církevní
vedení omluvit za tento nehorázný přestupek. Evangelická církev holandská totiž jakýkoli zájem
o fotbal zakazuje. Natož telegramy! Hrůza. Šance o vytvoření druhého Irska se však neujala.
Též i národnostní snášenlivost se těší zájmu holandských politiků. Před zápasem Holandska
proti Jugoslávii na letošním světovém šampionátu v kopané doporučila největší holandská
politická strana, aby při hraní jugoslávské státní hymny holandští fotbalisté a jejich příznivci
odvrátili své sportovní tváře na opačnou stranu. Skutečně báječné a dobře promyšlené gesto к
vyvolání třenic v době, kdy celý svět má potíže s vandalismem a násilím ve sportovních
stadionech a kolem nich. Pánové z PVDA dobře vědí, že к rozdmychání ohně stačí jiskra, je-li
dobře plánována co do času i místa. Ještě že ti fanouškové v plném stadionu měli tentokráte více
rozumu než politikové PVDA.

Zemřel pan McDonald ve věku 89 let a proč o tom píšeme, když pan McDonald nás vůbec
nezajímá. Začnu tedy jinak. Pan Richard McDonald byl jedním z dvou bratrů, kteří předvídali že
po válce oživnou americké silnice, a tak roku 1948 otevřeli první drive-in buffet, kde bylo možno
bez vystoupení z auta se lacino napít a najíst. Nápad to byl dobrý, za prvých osm let otevřeli sedm
dalších, stejně organizovaných buffetů. Kolem roku 1954 navštívil jednu z McDonaldských
restaurací jakýsi pan Albert (Ray) Kroc, do té doby pocestný prodavač plastikových kelímků,
nápojových mixerů a příležitostný pianista. Nápad bratrů McD se zalíbil jeho obchodnímu duchu
a jeho prodavačské výmluvnosti se podařilo získat od bratrů licenci na vedení jejich podniku. Do
pěti let se rozšířila síť McD buffetů na sto podobných provozoven. A nyní konečně ono proč. Pan
Albert Kroc se narodil roku 1902 v Chicagu jako syn českých emigrantů odkudsi ze Stupňa u
Plzně. Kroc pokračoval dále v budování sítě drive-in buffetů a restaurací, v roce 1961 koupil
veškerá práva na podnik i se značkou a v roce 63 prý prodal svůj miliardý hamburger. Od 1967
budoval síť i mimo USA a v letech osmdesátých se stává jeho imperium největší restaurační sítí
světa, která denně obslouží na dvacet milionů zákazníků, a jejíž zisky již dávno překročily sto
milionů dolarů. Podle časopisu Time má značka McDonald dnes 23 tisíc restaurací ve 111 zemích
světa. Kroc zemřel 1984 a zděděné jmění jeho třetí ženy převyšuje hranici dvou miliard dolarů,
z nichž bohatě profituje řada dobročinných akcí.
Porůznu sebral L.M.
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MEZINÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK KORUPCE
V některých odvětvích sportu je velmi snadné seřadit žebříček úspěšnosti podle bodů, podle
vzájemných utkání, podle vyhraných či prohraných zápasů nebo soutěží, podle vzájemné
konfrontace či podle jiných kritérií. U korupce je to asi vždy relativní, přesto se ale o to pokusil
Mezinárodní měnový fond spolu se Světovou bankou. I když tyto instituce jsou jistě dostatečně
seriózní a jejich úmysly kalé, přecejen ve směrodatnosti se nelze vyhnout možným pochybám.
Přesto tento zajímavý pokus zde citujeme. Nejpříznivější index korupce (převedeno na body) má
Dánsko, nejhorší Kolumbie a Rusko, jak ukazuje následující tabulka (čím vyšší index, tím menší
korupce).
Dánsko 100
Nemecko 82
Polsko, Maďarsko 52
Finsko 95
Izrael 80
Itálie, Tchaiwan 50
Švédsko 93
USA 77
Malasia, Korea 43

Nový Zéland 93
Kanada 91

Rakousko 76
Hongkong 73

Zambia 43
Čína, Thaisko, Filipíny 30

Holandsko, Norsko 90
Portugalsko 70
Argentina 29
Austrálie 89
Francie, Japonsko 66
Venezuela, Vietnam 28
Lucembursko 87
Španělsko, Chile 60
Indie 28
Singapur 87
Řecko, Belgie 53
Mexico 27
V.Britanie, Irsko 83
ČESKO 52
Rusko, Kolumbie 22
Česko na před-předposledním místě Evropy příliš lichotivé není, stejně tak přibližně dvojnásobná
korupce ve srovnání se severní Evropou a značně vyšší proti Evropě západní. Pouze Itálie (krom
Maďarska a Polska) je nám bližší, a naopak proti Rusku máme korupci poloviční. A Holandsko
mezi top-10 poctivějších států, před Britanií, Německem, Rakouskem, Francií a jinými státy ??
Vynašel LM

Tabulka podle revue Pohledy a LN

JEŠTĚ К PŘECHYLOVÁNI у minulých číslech NL (a i jinde) jsem se důrazně zastával toho,
aby jména cizích státních příslušnic nebyla u nás soustavně komolena, a abychom tyto ženy
jmenovali tak, jak se skutečně jmenují, podobně jako cizina respektuje jména žen našich. Česká

paní Kašpárková nese pro celý svět své jméno Kašpárková (což má i v pase) a nikdo v cizině se
nesnaží podle místních zvyklostí její jméno přetvořit na Kašpárek. Stejně tak paní Novotná,
Suková, Navrátilová a ostatní. Ale nástojte! (Nevím přesně jak se nastojuje, ale zní to hezky.) V
nedávných dnech se zabýval světový i český tisk osudem držitelky Nobelovy ceny míru, barmské
aktivistky SU ŤIJ. A náš tisk ? Opět nástojte: Žádná paní Su Ťijová, jak by se dalo očekávat, ale
pěkně paní SU ŤIJ ve všech pádech a bez neuctivého přechylování. Jedna vlaštovka sice jaro

L. M.

nedělá, ale přece jen jakousi naději dává.

Když Pythagoras objevil svou poučku,

obětoval 100 volů. Od té doby, když se
objeví nová pravda, se všichni volové

třesou.

Honoré de Balzac
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OHLÉDNUTÍ DO BUDOUCNA
Úvahy redakcí prošlé

Příští číslo NizoListů, letos čtvrté a poslední, bude jako obyčejně vánoční. Máme na mysli
několik organizačních změn, o kterých bychom své předplatitele rádi informovali, případně slyšeli
jejich názor.
Začneme tím méně příjemným. Ve vánočním čísle budou opět složenky na zaplacení
předplatného na příští rok, ale nejen to, jsme nuceni poprvé od začátku Listů se přizpůsobit době
a zvýšit předplatné. Protože je nám to proti srsti, pokusíme se vyjít s minimálním zvýšením na
f 40.- za rok. Obnovíte-li včas své předplatné, nebo získáte-li nové předplatitele, ovlivníte příznivě
další osud Listů.
Protože se nám administrativně prolínají příspěvky Spolku s předplatným NizoListů bude
nyní Listy vydávat Kruh přátel NL při Spolku Čechů a Slováků v Nizozemí. Je to pouze změna

к usnadnění administrativy, stránky Listů zůstanou i nadále otevřeny pro zprávy Spolku a ani
složení redakční rady se tím nikterak nezmění. Pouze to usnadní práci naší pokladní, kterou, jak
doufáme, zůstane i nadále paní Eva Huijgen.

Protože jsme v poslední době dostali přecejen několik dopisů к obsahu Listů, nevzdáváme se
zcela naděje na bližší kontakt s našimi čtenáři a pokusit se jednou či dvakrát do roka svolat Kruh
přátel NL ke společnému posezení na některé sobotní odpoledne (nebo jiný den ?) a vystavit
redakční radu přímé kritice či diskusi na zvolené nebo náhodné téma (nebo témata), spíše v
duchu volných rozprav, nebo jak se říká v duchu volné zábavy. Těch přísně vážných schůzí je dost,
ať už je to Valná hromada Spolku, Populárně vědecké sympozium, informační dny nebo
příležitostné přednášky.

Bude to více méně pokus a záleží na vás, přátelé Listů, zda tato myšlenka bude mít
budoucnost, ne bo zhasne-li ještě před uskutečněním. My to bez znalosti vašeho názoru nevíme
a i když si neděláme iluze, že nám svůj názor napíšete (na adresu Dopisů nebo Spolku, které
najdete na zadní straně titulní stránky), přece by nás několik vašich hlasů potěšilo. Tedy zkuste
to, kus papíru, adresovaná obálka, 80 ct známka, poštovní schránka na rohu a hlavně váš názor!
Všem odvážlivcům s pochopením děkujeme.

Redakce

PRAVIDELNÉ RUBRIKY. Jak jste si asi všimli, usídlilo se v NL několik stálých rubrik,

ostatní dosud krystalizují. К těm prvým patří v prvé řadě zprávy a informace z ambasád

a konzulátů ČR a SR (\ když Slováci na nás pro toto číslo zapoměli). Jistě nepostradatelné
jsou i informace Českého centra, na spolupráci s ním si nemůžeme stěžovat. Víte, že... ?,
Stalo se...stane se..., Luštírna a Zadní strana jsou dalšími příklady pevně zakotvených

rubrik s celkem příznivou reakcí čtenářské obce, alespoň pokud se ohlasy к nám donesou.

Zajímavosti z tisku jsou též pravidlem, ač dosud nemají ustálenou podobu ani pevnou
směrnici. Naopak středová dvoustrana v posledních dvou číslech si není jista svým

osudem. V tomto čísle jsme se pokusili o více obrázků, často čtenáři požadovaných, vše

záleží, jak vyjdou v tisku.
Vážení čtenáři a předplatitelé, možná, že nějakou rubriku postrádáte, nebo naopak

pokládáte za zbytečnou, nebo byste chtěli některou rozšířit, prohloubit. Sdělte nám to,
zvážíme vaše názory. A ještě lépe: přispějte sami do některých rubrik, vhodné příspěvky
rádi uveřejníme.

3?

Okresní muzeum Mladá Boleslav, hrad 1,293 01 Mladá Boleslav
Tel. 326/25616,22542, 25644. Fax 326/22542.

Historie vystěhovalectví z Mladoboleslavska
Okresní muzeum v Mladé Boleslavi připravuje výstavu o historii
vystěhovalectví a emigrace z Mladoboleslavska od 17. století do současné doby.
Při této příležitosti plánujeme rovněž vydání publikace к této tematice.
Obracíme se s prosbou o pomoc na krajanské spolky, na krajany, jejichž
předkové (či oni sami) pocházejí z okolí těchto míst: Mladá Boleslav,
Kosmonosy, Březno, Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Kněžmost, Dolní
Bousov, Dobrovice, Luštěnice, Čachovice, Předměřice nad Jizerou, Benátky nad
Jizerou, Brodce nad Jizerou, Chotětov, Skalsko, Katusice a Bělá pod Bezdězem.
Budeme Vám vděčni za poskytnutí informací a zajímavostí o krajanech
z okresu Mladá Boleslav.

Pokud nám zašlete adresu, budeme Vás rádi informovat o přípravě celé akce
a samozřejmě Vám zašleme pozvání. Výstava se uskuteční od 1. 7. do 29. 10.
roku 2000.
Program: 29. 6. 2000 od 14.00 seminář к vystěhovalectví z českých zemí
(potrvá do 1. 7. 2000 do 12.00)
1. 7. 2000 ve 14.00 slavnostní zahájení výstavy
1. 7. 2000 od 17.00 společné setkání krajanů s představiteli okresu
a města + kulturní program
Předem Vám děkujeme za Vaši pomoc a těšíme se na spolupráci.

Kontaktní adresa: Okresní muzeum
PhDr. Jaromír Jermář (etnolog)
293 01 Mladá Boleslav - hrad
Česká republika

Tel. 326/25616
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Připomínky, kritiku či reakci na obsah Listů, případně rozluštění hádanek zasílejte na adresu:
DOPISY LN, Sirtemastr. 287, 2513 XL DEN HAAG

Legenda ke křížovce NL č.3/98

VODOROVNÉ: A: Základ státu - měl průjem, ale ... B: Dobropis - evropský stát - cizí ženské jméno. C:
Mazadlo některých pokrmů - pohnul' s dvojitě víčkem. D: Holandský pivař foneticky - hezoun. E: Ženské jméno se dvěma eR přežila potopu - známá fontána. F: Nápoj batolat - Zájmeno přivlast. - výrobce mazadla některých pokrmů.
G: Výrobce dřevěných van - slangová zkratka pro velvyslankyni - karetní odpor - domácky Háta. H: Látka ložních
povlaků - číslovka - Muž.jméno. I: Zkratka značky lux. aut - zkr.našeho občasníku - část hlavy - zakroucená ančovička
(lidově) - Chaplinova žena. J: Opera ženského jména - Zkr. velmoci - unavit. K: Skupenství vody - vařečkou vpravit svatební květina . L: Souhlas - španělský pokrm foneticky - vladař - Marie. M: Vojenská hodnost - lid - Sarmat - tropic
ké ovoce. N: Kraslický podnik - moře - pádová otázka - zakončení katol. mše. O: Stahovací žaluzie - buditel a majitel
sadů v Praze - český básník - padesát. P: Vada hlasu - jeden z ničitelů lidstva - stavební dílec - zkr. střední školy. Q: Snad špíny - světová organizace - ženské jméno.
SVISLE: 1: Pozdrav - Označení býv. evr. státu - starověký stát - biblický dopravní prostředek. 2: Křičel - Šexpírův
hrdina - veletok - latinsky smrt. 3: Malé prázdné kolečko - PRVNÍ DÍL TAJENKY - předložka. 4: Divocí - druhý bájný
letec po Ikarovi - biblická katastrofa. 5: Menší kus papíru - kýta - výmol. 6: Malý otvor - cukrářské pochoutky. 7: Hol.
cestovní kancelář - hol. fotbalový klub - souřazení - zkr. utišující drogy. 8: Zkr. vládního tělesa ČSR - zkr. č. deníku cizí muž. jméno - kaz - hráčské město v USA - 9: Bývalý vladař novým pravopisem - procházky - mužské jméno. 10:
Olezlá píseň - pořadí - dovětek dopisu (zkr.). 11: Mazlavá hlína (slovensky) - holandská řeka česky - iniciály jednoho z
hromadných vrahů - venkovská kapela - koncovka mnoha českých křest, jmen . 12: Ženské jméno - reprodukční
technika - mládež. 13: Soška - staropražské křestní jméno - skupina deseti hudebníků, jimž jeden odešel. 14: DRUHÁ
ČÁST TAJENKY. 15: Zn. elektr.spotřebičů - muzikál - nalakovat - hrob. 16: Šachová prohra - Rom - domácky Renáta
- mudrc z Knihy džunglí - spojka.

Tajenka je věnována dojemným písním českého lidu
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ZÁVAZNÉ POKYNY PRO AUTORY: Pokud se chystáte něco pro nás napsat, vystřihněte si
následující řádky, budete je potřebovat. Prosíme, aby nám rukopisy byly zasílány pokud možno
v jednotné úpravě, hotové pro tisk, tedy: Na formátu A4 po jedné straně bílého papíru, psáno
pokud možno počítačem, výjimečně dobrým psacím strojem, s českými typy, tj. s čárkami a háčky.

Ručně připisované háčky odmítáme, v případě krajní nutnosti je nepřidělávejte sami, ponechte
to na nás. Na počítači je nejvhodnější velikost písma 12pt (jako tyto řádky), tvar písma libovolný.
Důležité je zachovávání okrajů, standardní je minimum 2,5cm, nikdy méně! Nejdůležitější je
dolní okraj, raději více,

nikdy méně. Na první stránce ponechte horní okraj 5cm pro titulek a

jméno autora, obojí prosím napište čitelně tužkou na zadní stranu, titulek připíšeme uniformně
sami. Rovněž stránky číslujte tužkou na zadní straně a nepoužívejte svorek. Je-li možno
nepřekládejte. Pro event, reprodukci obrázků jsou nejvhodnější černobílé kresby s ostrými
konturami (tzv. pérovky), dobré kontrastní černobílé i barevné fotografie v originále, tedy nikoliv

xeroxové kopie, jichž další kopie je již nepřijatelné kvality. I při použití obrázků dbejte okrajů.
Všimněte si data redakční uzávěrky (na zadní straně první obálky). Je to poslední datum pro
domluvené či slíbené příspěvky, ale uvítáme každý den, o který dostaneme příspěvek dřív !!!

Redakce

Děkujeme, usnadníte-li nám práci.

JSME RÁDI, ŽE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT
INZERCI V NIZOZEMSKÝCH LISTECH
JE SICE LEVNÁ, ALE MŮŽE ZABRAT I
ZKUSTE TO A POSUĎTE SAMI

CENY:

(Šíře inzerátu max. 160 mm, tj. celá šíře stránky)
Celá strana, cca 160x240 mm, jedno číslo f 100.-, celoročně f 350.Půl strany, cca 160x120 mm, jedno číslo f 60.-, celoročně f 220.Čtvrt strany, cca 160x60 mm, jedno číslo f 40.-, celoročně f 145.Osminka pro profesionální sdělení, cca 6 řádek textu v rámečku 160x30 mm, jednorázově f 25.-

Objednávku se zněním inzerátu posílejte na adresu DOPISY, příslušný obnos na konto Kruhu přátel NL s označením
INZERCE. Povšimněte si též data uzávěrky čísla. Všechny tyto údaje naleznete na rubu přední strany obálky.

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 ulic© z Rembrandtsplein, naproti ABN-AMRO, poblíž zastávky tramvaje)
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MÁME
UKLIZENO
Máme uklizeno, ale neměli jsme. Žiji se svou (druhou) ženou deset let ve, podle
našeho úsudku, spořádané domácnosti. Dříve sice nečekané návštěvy při odchodu
občas poznamenali "měli byste si tu trochu poklidit”, ale nějak jsme to pokládali
spíše za část pozdravu na rozloučenou než za upozornění, natož za výtku. Trochu
nám začalo svítat, když podobnou poznámku jsme tušili i na rtech návštěv
očekávaných, před jejichž příchodem jsme byt, nebo alespoň návštěvám přístupnou
část, uklidili.
Asi si myslíte, že přeháním, a máte trochu pravdu. Občas jsme utírali prach a
odnášeli překážející předměty na jiná místa, takže v následujících dnech se naše
konverzace hemžila slovy ’’kam 's dala", "kdepak je ta..." nebo "ještě včera tady byla"
apod. Moje žena chodí do pravidelného zaměstnání a já se občas snažím projevit
snahu "muže v domácnosti", jak jsem se o to pokoušel v létech vdovectví. Tedy
mnoho jsem toho nepodělal, ale na pračku, žehlení, nákupy a trochu rozehnat prach
jsem si troufal. Alespoň jsem si to myslel, i když jsem poněkud nelibě nesl, když
žena po návratu z práce se jala utírat prach, a to právě na těch místech, kde jsem
před jejím návratem utíral prach já.
Podle úsudku většiny známých máme tu pro dva lidi prostoru až dost, ale podle
mne je to krcálek. Trpíme oba totiž různými komplexy, z nichž každý se
kvasinkovitě rozrůstá a zabírá čím dál tím více obytné plochy. Největším problémem
jsou ovšem knihy a různé časopisy, takže knihovnu (sousedící otevřeně s obývákem)
opustil pořádek jako první. Je tam též můj psací stůl, dnes již neviditelný pod
záplavou časopisů, novin, volných knih, rozepsaných článků, psacích potřeb všech
barev a velikostí a přidružených maličkostí, na jejichž rozmanitost žádná fantazie
nestačí. Druhý na řadě byl můj tzv. "hobykámr" (dříve ateliér a dílna), který je
přeplněn všemožnými nástroji, elektrickými vrtačkami, pilami, šroubováky, pájkami,
desítkami štětců a plechovek s barvami a laky, a zaplaven obrazy, většinou vlastní
výroby. А к tomu zásoba všeho, co je líto vyhodit, ač to к ničemu není, ale mohlo
by jednou být, což se pozná až po případném vyhození. Stejně je to z celkového
haraburdí pouze menší část, ta větší část vytlačuje auto z garáže.
Prostě byt se stával difuzně nepořádný a proto jsme před několika lety rozhodli,
že získáme pomoc v domácnosti. Štěstí nám přálo a hned na druhý pokus (první
dopadl zoufale) jsme získali zlatou paní jménem Вер, na jedno dopoledne v týdnu.
S manželkou se dohodly na prostorách, které budou spadat pod její pravomoc, a
naopak o prostorách, které budou pro Вер tabu, i když budou její oko lákat a volat
po uklízecím zákroku. Sem spadala oblast okolo mého psacího stolu a můj
hobykámr, kde jsem si udržoval pro mne přehledný nepořádek sám. Později к tomu

39

přistoupila i oblast kolem počítače, který se usídlil i s příslušenstvím v jakési hale
uvnitř bytu. Вер toto omezení těžce nesla, bylo jí vidět na očích jak ráda by zasáhla,
jaké by to bylo pro ni pochutnání. Zkusila to jen jednou o naší dovolené (kdy chodí
zalévat kytky) a odkryla psací stůl. Trvalo mi pak měsíce, než jsem našel alespoň
nejdůležitější potřeby. Na oblast počítače si dosud netroufla.
Вер se osvědčila jako poklad, je něco přes padesát let, postavy drobné, pohybů
čilých na zemi i na štaflích, je přesná v docházkách a nedbá na pár minut přesčas,
umí za to vzít, jak se říká, dosud nic nerozbila, je absolutně poctivá a spolehlivá, a
když se jí něco řekne, tak to zaručeně poplete, včetně písemných vzkazů manželky.
Вер ovšem změnila náš život a naše zvyky. To dopoledne, kdy к nám chodí, což je
úterý, mám pracovní povinnosti. Musím tedy být včas a bez výmluv nasnídán a i
jinak upraven, neb až přijde Вер musím pro ni vařit kafe, pouze pro ni, a tedy takové
to holandské, hodně sladké a hodně světlé. Druhá káva, později, je espresso pro oba
a musím mít v zásobě nějaký zákusek. Při tom druhém se dovídám, jak úspěšné jsou
její dvě dospělé dcery, jak to bylo v pěveckém sboru a jak v nemocnici, kam chodí
bezplatně vypomáhat. Jelikož v mé osobě nemá dobrého konverzačního partnera
brzy to vzdá a jde dodělat kuchyň.
V pondělí večer máme s manželkou pracovní povinnost oba. Žádné návštěvy,
žádná televize nebo jiná zábava. Přece ten byt nemůžeme tak nechat, zítra přijde
Вер, co by si pomyslela. Ty saka nebo svetry pohozené po židlích musí pryč, to Вер
na svém úseku nesnáší a dala by to určitě bůhví kam, ty časopisy je nutno někam
schovat, než je Вер zítra někam založí, ty pytle na odpadky jsou už zase skoro plné,
ještě do nich vysypat popelníky a odpadky z koupelny, než je zavážem a odstraníme.
No a ty dřezy v kuchyni, a vanu a umyvadlo v koupelně je taky potřeba prohlédnout,
aby to Вер měla čisté, než tam zítra začne rozkládat mycí potřeby, prášky, hadry,
kůže a kartáče. A ty papíry, z nichž bude sestávat příští číslo Nizozemských listů,
včetně korespondence s Mirkem Kabelou taky musím uklidit s jídelního stolu, kde
jsem s nimi rozložen, zítra bych se v nich nevyznal, díky zásahu Вер a jejího
mokrého hadru. Ve volných chvílích úterního dopoledne se snažím něco někde psát
nebo číst, ale pouze do doby než se Вер ozbrojí vysavačem a začne mne z mých
pozic vyhánět, protože pouze uhýbat nohama jejímu prodlouženému chapadlu
pokládá za zbabělou obranu.
Prostě Вер změnila náš domácí řád, snažíme se (se střídavým úspěchem) udržet
byt v přijatelném pořádku, protože v úterý přijde Вер uklízet.
LADISLAV MALÍNSKÝ
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