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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Novoroãní rozhlasové projevy
Myslel jsem si, Ïe rozhlasov˘ novoroãní projev prezidenta
republiky je star‰í rituál  neÏ rozhlas samotn˘. M˘lil jsem
se. KaÏdopádnû jiÏ v dûtství prezidentská promluva po
slavnostním obûdû byla nûco jako gong v boxerském
ringu, kter˘ konãí období vánoãních kratochvílí a oznamuje
zaãátek vystfiízlivûní. Jakmile Antonín Novotn˘ domluvil,
maminka se zeptala, jestli mám hotové v‰echny úkoly,
které jsme dostali pfies vánoce a já namítl, Ïe do ‰koly se
jde aÏ tfietího. Pak jsme vyrazili na novoroãní procházku.
SnaÏil jsem se najít nejstar‰í prezidentsk˘ projev a

podafiilo se mi zjistit, Ïe v roce 1948 nemûl projev
prezident Edvard Bene‰, ale pfiedseda vlády Klement
Gottwald. Z roku 1952 se mi podafiilo získat pro zmûnu
vánoãní projev Antonína Zápotockého o tom, jak
kapitalisté chtûjí prostému lidu namluvit, Ïe chudí patfií
podobnû jako JeÏí‰ek do chlíva, ale Ïe my máme bohatého
pokrokového Dûdu Mráze.
První zkrácen˘ novoroãní projev jsem tedy objevil 1.

ledna 1958 aÏ právû s Antonínem Novotn˘m. Nalezl
jsem v archivu pouhé ãtyfii minuty, ale já vím, Ïe vÏdy trval
celou hodinu. To byla norma. B˘val˘ zámeãník to vzal od
míru a rejd imperialistÛ pfies Sputnika a plnûní plánu v
chemickém prÛmyslu aÏ k zemedûlství.
Jak se budoval socialismus, tak se krátily i novoroãní

projevy. V roce 1968 jiÏ mûl pouh˘ch dvacet minut. Ani
projevy prezidenta Svobody nebyly pfiíli‰ zábavné. Obãas
se rozpovídal o tom, Ïe chodí na vysoké hory, ale Ïe
nejpfiímûj‰í cesta vede nûkdy do záhuby, proto se musí
sestoupit také do údolí. V závûru období za nûj alternoval
Lubomír ·trougal a rozhlasové novoroãní projevy se
pomalu zmûnily v televizní one man show s hodinami v
pozadí, které ukazovaly pfiesn˘ ãas.
Gustáv Husák si to obãas s chutí vyfiídil s disidenty:

„Nikoho kráglovat nebudeme, ale stranu si krieglovat
také nenecháme!“ (To bylo na adresu dr. Franti‰ka
Kriegla.) Na adresu svého pfiedchÛdce Alexandra
Dubãeka pfii jiné pfiíleÏitosti utrousil pfiímo teologickou
moudrost: „Jeden biskup fiekl, Ïe ãert kdyÏ nemÛÏe
u‰kodit, tak alespoÀ zasmrdí!“
KdyÏ po Vánocích v roce 1989 byl zvolen prezidentem

Václav Havel a najednou se objevil 1. ledna 1990 na
televizní obrazovce nûkdo, kdo sdûluje pocity lidí, Ïe
na‰e zemû nevzkvétá, nikomu nevadilo, Ïe projev trval
opût témûfi hodinu.
JenÏe podobnû jako v socialismu, tak i od roku 1990 se

vyvíjely novoroãní projevy. Opût se zkracovaly. Nyní
máme dva. Jeden v âechách a druh˘ na Slovensku. Ivan
Ga‰paroviã chodil kolem Eura, které se stalo platidlem
na Slovensku s pfiíchodem nového roku, jako pes kolem
horké ka‰e. Pro jistotu o tom pronesl pouze jednu vûtu.
Co kdyby s tím byly potíÏe. Václav Klaus o pfiedsednictví
âeska v EU také skoro nemluvil. Upozornil, Ïe vstupujeme
do dvacátého v˘roãí, kdy jsme pfie‰li z plánovaného
hospodáfiství na trÏní ekonomii a Ïe mnozí oãekávali, Ïe
zde nebudou Ïádné problémy. Inu, nevím, jak mnoho lidí
to kromû Václava Klause oãekávalo. Jestli to nebyla
pouze zdravá sebereflexe státníka.
Projev trval i se znûlkami jedenáct minut. Václav Klaus

stál u jakéhosi pultíku pfied zavfien˘mi dvefimi, pfied
kter˘mi stály na zemi kvûtiny. Kdyby nûkdo v tu chvíli
vstoupil, tak by porazil vázu, popfiípadû by zakopl o tuto
dekoraci. Zfiejmû by to bylo zábavnûj‰í, ale nic takového
se nestalo. Doznûl projev, zatroubily fanfáry, vlk se
naÏral, koza zÛstala celá a protoÏe byl druh˘ den pátek,
mnozí mûli je‰tû den volna.

Ale‰ Bfiezina
***

Pfied ãtyfiiceti léty…

KdyÏ jsme vybírali s Yurim Dojãem fotku pro toto ãíslo, tak jsme se po chvíli rozhodli pro fotografii, kdy hlavní hrdinka
Anna, kterou hraje Eva Rysová je k objektivu zády. Vyjadfiuje nejen atmosféru hry Horúce léto 68, ale i dobu pfied ãtyfiiceti
léty. Pfiesnû pfied ãtyfiiceti léty v lednu 1969 se upálil na Václavském námûstí Jan Palach. Na fotografii hledí stárnoucí Ïena
do tmy, je k nám otoãená zády. Jako kdyby i svûtlo Ïivé pochodnû k ní nemohlo proniknout, pfied ní je noc. Noc, o které
Karel Kryl zpívá, Ïe nebude krátká, právû zaãala.
Noc z 20. na 21. srpen 1968 urãila osudy mnoh˘ch, zmûnila jejich Ïivoty a dnes se o této dobû jakoby cudnû mlãí. Pfii tom

je to období sv˘m zpÛsobem nesdûlitelné, nepfienosné. TûÏko chápou lidi, ktefií ode‰li situaci tûch, ktefií zÛstali. Na druhou
stranu ti, ktefií zÛstali a snaÏili se, jak fiíká básník Dylan Thomas nevzdat poklonu tomu braku, chápat Ïe i na druhé stranû
Ïelezné opony jsou zlatá telata, pfied kter˘mi je nutné se obãas uklonit a zvednout klobouk.
Nekompromisní rokér hraje po barech hezky do ou‰ka popíjejícím hostÛm. I emigrace dûlá své kompromisy. I emigrace

má svoje tragédie a sebevraÏdy. Úspû‰n˘ fieditel banky je k nepotfiebû a jeho dcera se stane doktorkou mezi Eskymáky, jako
v písniãce Leonarda Cohena o Eskymákovi na filmovém platnû, kter˘ se chvûl chladem a jeho prsty byly od mrazu modré,
ale tento muÏ byl svobodn˘.
Jistû najdeme zde dal‰í pfiíbûhy, které se ve hfie prolínají. Story faráfie, ãi spisovatelky Terezy, která chce sdûlit svÛj pfiíbûh,

ale ten není dobr˘ ani pro lidi venku ani po návratu pro lidi doma. Je to pfiíbûh MÀaãkov˘ch dûtí, které odjedou poznávat
Ïivot v Izraeli a prázdninovou brigádu skonãí na univerzitû v Torontu.
Obãas se ãlovûk boufií a fiíká si tak to nebylo. To bylo pfiece jinak. Kle‰tû normalizace se svíraly, ale v tom ãerném roce

1969 tu byla pofiád nadûje, pfiestoÏe Husák se rozãiloval, Ïe hranice nejsou korzem. Stále se mohlo volnû cestovat. Trvalo
to aÏ do oné noci 9. fiíjna 1969, kdy najednou pfiestaly platit v‰echny v˘jezdní doloÏky. Od toho okamÏiku se nedalo uniknout
ani prchnout. Noc, která se dá srovnat s nûãím, co bylo pro Nûmce Berlínskou zdí, ãi páteãní noc na pfielomu kvûtna a ãervna
v roce 1953, kdy lidi pfii‰li o témûfi v‰echny peníze pfii mûnové reformû.
Také zahraniãní rozhlas pro‰el metamorfózou. Od strnulého Hlasu Ameriky koncem ‰edesát˘ch let do‰lo v období vlády

prezidenta Jamese Cartera k promûnû, kdy lidi dostávali informace díky disidentÛm na druhé stranû, pfiesto se Hlas Ameriky
témûfi nikdy nevûnoval náboÏenské problematice, to zprostfiedkovávala velmi silnû ru‰ená Svobodná Evropa, která vysílala
evangelické bohosluÏby v nedûli po obûdû mimo jiné s t˘denním zpoÏdûním i z torontského kostela sv. Pavla, ãi z Curychu,
zatímco katolické bohosluÏby se vysílaly pfiím˘m pfienosem, jednou ãesky, po druhé slovensky z Mnichova.
V pfií‰tím okamÏiku v‰ak zase souhlasíme a fiíkáme si ano pfiesnû takhle to bylo. Spekulanti, ktefií si jezdili pro podporu

do Vídnû, emigrantské sny a touha vrátit se domÛ. Ale kde je domov? Pfii tom na stûnû mrká jako reklamní poutaã Evropa,
âeskoslovensko…  a zji‰tûní, Ïe není cesta zpátky.
Druh˘ den o divadle znovu pfiem˘‰líme, zkou‰íme, jak by hra vypadala v rozhlase, ãi ve filmu nebo snad kdyby to byl seriál

povídek… Zajímá nûkoho je‰tû ná‰ osud? Bude se hrát hra na Slovensku ãi v âechách? Budou to hrát emigranti anebo
nûkteré domácí divadlo… Otázky, které v nás klíãí a které nastolil dramatik dr. Viliam Klimáãek, se pokusíme odpovûdût
v pfií‰tím ãísle. Pouze pokusíme, protoÏe odpovûdi nejsou jednoduché a nûkdy snad ani nejsou…

Ale‰ Bfiezina
***

Eva Rysová v divadelní hře Viliama Klimáčka Horúce léto Foto Yuri Dojč


