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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.

Pak jakoby nûjakou dobu zÛstala na bodû mrazu a pomalu se zaãaly objevovat jako
první kvûtiny na jafie ostrÛvky svobody. Tamhle nûkde nûkdo mohl vyjet do
zahraniãí. Obãas se i nûjaké dítû disidenta dostalo na ‰kolu. Pfii benzinové krizi se
najednou mohlo jet pfies zakázanou Jugoslávii. V rozhlase se opût zaãaly hrát
nûkteré západní skupiny. Divadla mal˘ch forem obcházela zákazy. Ale pofiád
vûznili disidenty. Ve vûzení zemfiel Pavel Wonka. Svobodná Evropa a Deutsche
Welle (proã právû ta, to je mi dodnes záhadou) byly stále ru‰eny, ale Hlas Ameriky
znûl o deváté veãer z kaÏdé domácnosti.
Marnû jsem se snaÏil ve Svobodné Evropû vysvûtlit, aby zkusili i veãer vysílat na
krat‰ích vlnov˘ch délkách v 13, 16 a 19 metrech. Odpovûì byla vÏdy stejná: „V tu
dobu není nejvhodnûj‰í pfienos na tûchto frekvencích.“ Nikdo z tûch byrokratÛ
nechápal, Ïe v tu dobu nebyl ani dobr˘ pfienos ru‰ícího signálu. Vzpomínám si, jak
jsem byl je‰tû v Praze vzteky bez sebe, kdyÏ koneãnû byla Svobodná Evropa dobfie
sly‰et a jak se od mikrofónu ozvalo: „Z technick˘ch dÛvodÛ konãíme pfienos v
pásmu 13 metrÛ, pokud chcete ná‰ program nadále poslouchat, pfielaìte si pfiijímaã
do pásma 16, 19, 25, 31, 41 a 49 metrÛ.“ KdyÏ jsem tak uãinil, nebylo v hluku ru‰iãky

„My zde nejsme pro Severní Ameriku, ale pro lidi v âeskoslovensku.“ Na mÛj
argument, Ïe ani tam nejsou pofiádnû sly‰et, místo odpovûdí následovala protiotázka,
jak to mÛÏu v Torontu vûdût.
O tom, Ïe tlak povoluje svûdãil nejeden lakmusov˘ papírek. Stále víc a více
nezávisl˘ch publikací (i kdyÏ opût byl Franti‰ek Stárek odsouzen k tvrdému trestu
dvou a pÛl roku vûzení a k tomu dvoulet˘ ochrann˘ dohled). Svobodná Evropa v‰ak
jiÏ v létû roku 1989 s oblibou vysílala Jake‰Ûv projev, kde pláãe, Ïe je jak kÛl v plotû.
Zatímco Chartu 77 podepsalo za dvanáct let asi jen dva tisíce lidí, pod manifest
Nûkolik vût se podepsalo bûhem pár mûsícÛ 30 000 obãanÛ. Na Západû se
najednou objevovali disidenti. Signály pfiicházely nejen od Gorbaãova, ale i z
Polska, kde byly první svobodné volby, v nichÏ se stal premiérem Tadeusz
Mazowiecki; z Maìarska, kde pfiestfiihli dráty do Rakouska, z v˘chodního Nûmecka,
odkud lidi utíkali na západonûmecké velvyslanectví do Prahy, následoval vlak
svobody a pád Berlínské zdi.

Po dvaceti letech
„Revoluce nevznikají v okamÏiku, kdy je útlak nejsilnûj‰í, ale v okamÏiku, kdy útlak povolí,“ sly‰el jsem nûkdy na pfielomu roku 1968 a 1969 na zimních kurzech
evangelické mládeÏe v Herlikovicích. PfiestoÏe to v tu dobu vypadalo jako Ïe uÏ jsme se vypofiádali s normalizací, Ïe nejhor‰í je za námi a Ïe pfiece jen nûco zÛstane
z PraÏského jara roku 1968, kle‰tû se stále víc svíraly. Rozhlas je‰tû odvysílal velmi odváÏného Silvestra. Místo Literární listÛ, které nahradily Literární noviny, teì
vycházely pouze Listy. Svobodná Evropa se ru‰ila, ale spí‰e jen symbolicky. Do zahraniãí se stále mohlo cestovat. Pravda, mûl jsem na krku první politick˘ proces za
demonstraci 7. listopadu 1968, ale byl jsem snad jedin˘. Jak˘si nadstráÏmistr Zámeãník mne obvinil z verbálního napadení pfiíslu‰níkÛ VB, mûl jsem jim fiíkat, Ïe jsou
gestapáci, ale u soudu to prohrál.

Nikdo z nás netu‰il, jak daleko tato plíÏivá normalizace pÛjde. Sinusovka, která do srpna 1968 smûfiovala pomalu nahoru k vût‰í svobodû, zaãala stále s vût‰í strmostí
smûfiovat dolÛ. TûÏko fiíci, kdy dosáhla nejniÏ‰ího bodu, ale pravdûpodobnû to bylo nûkdy, kolem roku 1977, kdy vznikla Charta 77, ãi kolem roku 1979, kdy byli zavfieni
pfiedstavitelé VONSu.

sly‰et naprosto nic. Po chvíli se oz˘vala jednotlivá slova, pak vûty. Pak jiÏ to bylo
docela srozumitelné, dokonce dobfie sly‰itelné a opût známá vûta: „…Z technick˘ch
dÛvodÛ…“ Tak se to den co den opakovalo. V okamÏiku, kdy byla Svobodná Evropa
koneãnû sly‰et, pfiestala vysílat.
Karel Kryl mi jednou vyprávûl, Ïe si stûÏoval na to, Ïe byla odvysílána nûjaká
nepfiesná informace. Tehdej‰í jeho nadfiízen˘ mu podal následující vysvûtlení:
„Preão sa pán Kryl takto rozãulujete, veì to tam stejnak nikdo nemôÏe poãuÈ.“
JenÏe nûkdy v polovinû roku 1988 pfiestalo nejprve ru‰ení rozhlasové stanice
Svoboda, která vysílala do Sovûtského svazu a pak jiÏ i Svobodné Evropy do
âeskoslovenska.
A jak na to zareagovali technici ve Svobodné Evropû? Pfiesunuli vysílání do
zahlcen˘ch vy‰‰ích pásem 41 a 49 metrÛ, takÏe opût posluchaãi nemohli témûfi nic
sly‰et. Jeden mÛj znám˘ mi po listopadu fiekl: „Po celou dobu jsem Svobodnou
Evropu poslouchal, ale v listopadu 89 jsem se ji marnû pokou‰el chytit.“
Jeho slova mohu potvrdit i z Toronta. PfiestoÏe jsem pravidelnû pfiejímal zprávy ze
Svobodné Evropy, v dobû kolem listopadu 1989 nebyla Svobodná Evropa
zachytitelná. KdyÏ jsem jim volal, Ïe nejsou sly‰et, dostalo se mi logické odpovûdi:

Tomáš Baťa na demonstraci v North Yorku 3. prosince 1989

Náměstí v North Yorku bylo zaplněné do posledního místečka

Češi a Slováci spatřili naději

Pokračování na str. 6


