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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Ne pfiíli‰ horké léto v Torontu

Ná‰ spolupracovník Miro Babel se zúãastnil “Jazz Photography Workshop” , kter˘ organizovala Pikto Photography
Lab. Workshop byl souãástí Party Grass Festivalu v historickém Toronto Distillery District. Na snímku kytarista
a trumpetista Chris Whitely.

Prázdninové povídání
s Petrem ChudoÏilovem

Vlastnû díky tomu, Ïe je telefon do ·v˘carska
neuvûfiitelnû levn˘, jsme si zaãali s Petrem
ChudoÏilovem povídat nûjak ãastûji. Minul˘ t˘den jsme
si fiekli, Ïe bychom si mohli takhle popovídat o
prázdninách ãi dovolené. Nakonec jsme se dohodli na
tom, Ïe já po‰lu otázky a Petr na nû faxem odpoví. I
stalo se.
ABE: Dovolená je nûco, kdy vrchnost povoluje

sv˘m podfiízen˘m, aby se chovali jako ona. Ty v‰ak
nepatfií‰ ani do skupiny, která nûco povoluje ani do
skupiny, které je nûco povolováno. Znamená to, Ïe
nemá‰ ani dovolenou?
PCH: Rád Ïiji zajímavû a krásnû. Pofiád. Dovolená je

nûco, co si dovolím nad pomûry. Tfieba pár dní v Itálii,
kde mi Ïádn˘ hotel není pfiíli‰ drah˘ a Ïádná veãefie v
nóbl restauraci nedostupná z dÛvodÛ ceny, i kdyÏ se
pak po návratu tûÏko pfiiuãuji nezbytné skromnosti.
Momentálnû jsem na dovolené v Malém Istanbulu,
ãímÏ ov‰em nemyslím tureckou megapolis, n˘brÏ cizinci
ob˘vanou ãtvrÈ Klybeck v mé domovské Basileji. Je
pfiístupná tramvajovou linkou ãíslo 14, jiÏ ·v˘cafii
obmyslili pfiezdívkou Orientexpres. Souãasná krize
zasáhla také mÛj obor - pohádkové kníÏky a rozhlasové
hry pro dûti - a tak si pfiíleÏitostnû pfiivydûlávám
rozná‰ením novin v Istanbulu. Zaãínám ve tfii hodiny
ráno. Noãní Ïivot je zajímav˘. Tu na tebe lidsk˘m
hlasem promluví vûc leÏící na zemi, jiÏ jsi aÏ doposud
pokládal za pytel na smetí, jindy zase tfii slovansky
spílající Balkánci se snaÏí nûjak chytit ãernocha, kter˘
jim pravdûpodobnû prodal drogu v hor‰í neÏ slibované
kvalitû. Toãí se kolem mého vozíku s novinami, jako
bych zde ani nebyl. Dnes v noci jsem na‰el na ulici
voÏral˘ho tureck˘ho dûdeãka, kterej zabloudil, netrefil
domÛ a neumûl ani slovo jinak neÏ turecky. Pfiidal se ke
mnû, nûco mi pofiád sloÏitû vyprávûl a je‰tû se k nám
pfiidruÏila koãka, nesoucí v tlamiãce Ïivou Ïábu. Byl to
sváteãní prÛvod. Já jsem vlastnû na dovolené pofiád,
celej Ïivot. “Myslíte, Ïe je to dobrá práce?” prohodil
skepticky krajan, jemuÏ jsem nad‰enû vyprávûl o mém
boufilivém noãním Ïivotû. “KaÏdá práce je dobrá, kdyÏ
je ãlovûku pfies ‰edesát a zrovna nemá prachy na
svého oblíbeného humra nebo ústfiice,” fiekl jsem mu.
ABE: Jsou dva typy lidí. Jedna skupina chce strávit

dovolenou zásadnû doma. Odpojit telefon, ãíst,
sedût na zahrádce a mít pohodu. Druhá skupina se
nemÛÏe doãkat a vyráÏí do svûta v okamÏiku, kdy
jim je‰tû hofií vajgl ve fabrice. Do které skupiny
patfií‰ ty?
PCH: Bejt doma - nejlépe sám - není ‰patn˘, ale jít

nebo jet doposud neznámou krajinou a oãima rozhrnovat
horizont je je‰tû lep‰í. Nerad balím kufry. Itálii a
·panûlsko bych si rád jednou pro‰el pû‰ky, jen tak bez
vûcí, beze spûchu. Itálii miluji, protoÏe s Italy je sranda,
a za to dám v‰echno.
ABE: Ty jako ãlovûk se svobodn˘m povoláním

nejsi vázán na roãní období. Je o tobû známé, Ïe se
koupe‰ i mezi ledovci. Kterému mûsíci dává‰
pfiednost, abys vyrazil do svûta?
PCH: Ledovou vodu jsem se nauãil sná‰et a pfiímo

milovat v mládí, kdy jsem si kaÏdé ráno po probendûné
noci ve spr‰e vyhánûl kocovinu z hlavy. UÏ jsem se

koupal v severním ledovém mofii, obklopen fiíjnov˘mi
mlhami, v doprovodu mé mlad‰í dcery. Velké
zaoceánské parníky na nás obdivnû houkaly a psalo se
o nás v norsk˘ch novinách. Rekordu jsem dosáhl v
nûmeckém Schwarzwaldu, koupelí v zamrzlém horském
jezírku 1200 metrÛ nad mofiem. Museli jsme s dcerou
ov‰em prorazit led pfii ústí potoka, kde byl tenãí, abychom
se vÛbec dostali na vodu. Bylo to na Silvestra. Cestuji
rád kdykoliv mimo turistickou sezónu, nejradûji zjara
nebo na podzim. Pfiedloni jsme se Ïenou proÏili nûkolik
nádhern˘ch dní v Benátkách chvíli pfied vánoci. Lezavá
zima vyãistila ulice od turistick˘ch davÛ.
ABE: ZáleÏí ti na politické situaci v zemi, kam

jede‰. Je zemû, kam bys nejel?
PCH: Mnû záleÏí na politické situaci v jakékoli zemi

svûta. Cel˘ svût je mÛj - podobnû jako Mûsíc na nebi -
a nesu za nûj odpovûdnost. Stydûl - bych se jet do
Severní Koreje a pozorovat tam dûti zblblé hladem.
Rád bych zbohatl, abych mohl konat dobro. Potû‰it
chuìasy a pak, sám nepozorován, kochat se jejich
radostí nad neoãekávan˘m pln˘m hrncem. V Africe,
Asii, kdekoli.
ABE: Vrací‰ se rád do âeska a byl jsi nûkdy v

poslední dobû na Slovensku?
PCH: DomÛ se nevracím rád. Po Chartû 77 nám

sebrali obãanství a se ãtyfimi mal˘mi dûtmi - nejmen‰í
je‰tû neumûlo pofiádnû chodit - nás vykopali ze zemû.
Ve svazku, kter˘ na mû StB vedla jsem se doãetl, Ïe to
bylo v dÛsledku “ofenzívních opatfiení”. Po listopadu
1989 se nikdy neomluvili, obãanství jsem si musel
koupit a po rozdûlení âeskoslovenska jsme o nûj znovu

pfii‰li. Praha je hluãná a uspûchaná, v jiÏních âechách
je to v˘raznû lep‰í. Loni pfied vánocemi mû pfiepadli na
Staromûstském námûstí v Praze. Slovensko miluji,
kdysi jsem tam Ïil a dokonce jsem se nauãil slovensky,
ov‰em v Ko‰icích, se stra‰liv˘m “vraÀársk˘m”
pfiízvukem. Bratislava mi pfiipadala v dobrém slova
smyslu svûtovûj‰í a zajímavûj‰í neÏ Praha. Naposledy
jsem byl na Slovensku v roce 1970, koupali jsme se
nazí v horské fiíãce a podráÏdili jsme tím Cikány z
nedaleké osady, pfii‰li nám domluvit, abychom se oblékli
a nedûlali vostudu. Je âesko je‰tû mÛj domov? Jo, ale
nemilovanej. Po listopadu jsem tam mûl nûkolik let byt,
velmi slu‰nû jsem si vydûlával Ïurnalistikou, snad jsem
tím byl i tro‰iãku uÏiteãnej. KdyÏ se mi zachtûlo, jel jsem
domÛ do Basileje. Já jsem doma v‰ude. Lidi v âeské
kotlinû to hroznû dráÏdilo. Pro âechy jsou typické
problémy s komunikací. Tak co, jsi bohatej, nebo chudej,
Ïebrá‰ tady nebo jsi se pfiijel vytahovat? Po druhé
ztrátû ãeského obãanství bych se byl musel hlásit na
ãeské cizinecké policii a Ïádat o povolení k pobytu - ve
vlastní zemi! Toho jsem si kdysi dostateãnû uÏil ve
·v˘carsku. Tak rad‰i bûhám v noci s tím vozejkem po
Malém Istanbulu a zji‰Èuji, Ïe i s oÏral˘m tureck˘m
dûdeãkem je nûkdy komunikace nûjak lep‰í a lid‰tûj‰í
neÏ s tûmi, kdoÏ se mnou kdysi chodili do ‰koly.
Doufám, Ïe pfií‰tí kníÏkou udûlám díru do svûta. UÏ aby
to bylo, penze se blíÏí, bude nevysoká. Îiju rád, kaÏd˘
den je pro mû dovolená a svátek, ale fiíkám si, tfieba to
bude po smrti je‰tû lep‰í? Mrtvej ãlovûk aspoÀ nemusí
pofiád shánût prachy a utrácet je za blbosti.
S Petrem ChudoÏilovem faxoval Ale‰ Bfiezina


