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Michal Horáček – jako jeden ze zakladatelů iniciativy Most – byl u prehistorie naší „něžné 
revoluce“. Ale nejen to. Hlavně byl účastníkem dění v centru této „revoluce“ v Občanském 
fóru. Byl tehdy opravdu všude a u všeho. Nevěděl jsem, že si to všechno pamatuje a navíc 
zapisuje. Ale jsem tomu moc rád. Historici mají dík jemu jeden z mála vskutku autentických 
dokumentů o těch hektických dnech. 

 – Václav Havel
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Několik slov autora k druhému vydání

Co dělají situace? Nastávají. Mnohé už známe, a tak si s nimi umíme poradit. Někdy však 
známé nejsou, a tu nás zaskočí. A jsou-li mohutné, strhnou. Třeba láska. Anebo... revoluce.
Ten, jehož události strhnou do svého proudu, si nemůže zachovat chladnou hlavu. S chladnou 
hlavou lze pozorovat a hodnotit proud pouze ze břehu. To neznamená jen z jiného prostoru, 
ale i z jiného času. Pozorovatel může posoudit, co měli lidé smýkaní proudem dělat, a co dělat 
neměli. To nejdůležitější však udělat nemůže: tok pozorovaných událostí ovlivnit. Proud je 
mokrý stejně jako ti, které strhl. Stržení mají hlavy horké; o tom, co je třeba podniknout, musí 
se rozhodovat „z první dobré,“ okamžitě. Jejich činnost je proto intuitivní a ryze praktická. 
Přinejmenším činnost aktérů listopadové revoluce taková byla; ačkoli jsem pak od lidí stojících 
na břehu času uslyšel mnohá doporučení, jejichž rozšafnost uznávám, jedno budu tvrdit dál: 
v proudu událostí nemá rozvážná reflexe a objektivita místo. A já neměl mnoho příležitostí 
dokonce ani k tomu, abych si psal soustavné záznamy. Ale bylo-li to jen trochu možné, 
zaznamenával jsem – po notýscích, po útržcích papírů a na okrajích novin – mnohé z toho, co 
jsem během klíčových 292 hodin revoluce viděl a slyšel, čeho jsem se bál, čemu věřil, co se 
sám snažil utvářet. Ano, v nejistotě, a především v ní: to nejistota otevírajících se možností je 
vodou řeky, v níž události proudí.
Svůj chaotický deník jsem dopsal před osmnácti lety. Před tolika, kolik potřebuje novorozeně 
k tomu, aby dospělo. Biologicky, ale třeba i politicky – v plnoprávného občana. Plnoprávný 
občan se svými právy a svobodami počítá, má je za nezcizitelné. Nesní o tom, že ho v tomto 
směru něco zaskočí; sní-li o vlastním přepadení, pak o závratné nejistotě lásky nebo vlastní 
životní cesty.
Z relativní jistoty svých práv a svobod se nicméně těšíme dnes; sevřená v ledech nehybného 
komunistického režimu je moje generace znala jen z doslechu. Jenom v ně doufala. Vím, že 
pro dnešní osmnáctileté je obtížné naši tehdejší situaci nahlédnout, natož pochopit. Právě proto 
a zejména pro ně znovu předkládám svůj deník psaný ve dnech, kdy ledy začaly pukat. Je 
naprosto subjektivní, protože jej psal aktér uprostřed jeku a zuření valících se událostí. Čtenář, 
který dává přednost objektivním studiím, nepochybně vyhledá spíš práce historiků, tedy lidí 
píšících z časového odstupu v tichu a klidu archivů. Můj deník je pozvánkou pro ty, kteří chtějí 
ujít 292 hodin revolučních událostí roku 1989 krok za krokem, lavinovým polem možností, 
které se teprve otevírají. Je to pozvánka z jistoty do nejistoty.

Michal Horáček, listopad 2007
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PÁTEK 17. LISTOPADU

20:37 „Jsou tady lidi!“
Volají lidi. Jejich několik set. Stojí jednotlivě i v hloučcích mezi žlutobílými antony před 
obchodním domem Máj na Národní třídě. Proti nim policisté.
Přehradili jim cestu.
Antonů je sedmnáct. Policistů nepočítaně. Mají nerozlišitelné obličeje a splývají v několikařadou 
hradbu. Na otázky neodpovídají. Něco se děje, stalo se, stane.
Mrštnější z těch postávajících se obracejí o pomoc k útlým kmenům velmi mladých lip. Taky 
to zkouším. S podprůměrným zdarem. Přesto natahuji krk a nahlédnu přes kordon. Vidím však 
jen uvolněnou křižovatku Národní se Spálenou a za ní další řady postav v tmavozelených 
stejnokrojích. Bílé helmy. Snad cosi jako ploty. Za nimi slabě mručí vzdálený dav. Odkudsi 
huhlá neosobní hlas z policejní vysílačky.
Skupinky před Májem se rozrůstají.
„Jsou tady lidi!“ Volají tři stařenky před Domem kubánské kultury. Jedna svírá kabelku z kůže, 
která v jiné éře, v jiném světě, byla asi i na první pohled krokodýlí. Pán středních let, s brýlemi 
a tváří učitele, se k nim přidává.
Mladá dvojice vedle něho taky. Potom všichni. Od úst stoupají bílé obláčky.
Lidé chtějí k lidem.
Hradba strážců zákona – strážců lidí? – přešlápne. Bojíme se jich, máme ale pocit, že i oni se 
bojí – nás. Ministerstvo strachu vítězí nade všemi.
Takže skrz kordon to nepůjde. Zkusím to obejít, najít skulinu. Určitě se mi to povede. Na 
dlažebních kostkách okolních ulic jsem vyrůstal.

20:44 Průchodem Platýzu, kde před odchodem do exilu hrával kdysi na věčně rozladěnou 
kytaru Jaroslav Hutka, pak doleva na Perštýn. I tam ale napříč vozovky i chodníků vyrostla 
zarytě mlčící zelená bariéra. Dáma s kokršpanělem na vodítku dokazuje otevřeným občanským 
průkazem, že bydlí ve Spálené. Marně.

20:46 Běžím kolem Bartolomějské. Je uzavřena. Na náměstí před Betlémskou kaplí zase 
doleva. Ale na Národní to nikudy nejde. Pokračuji Betlémskou.
Nejsilnější ostraha hlídá jižní konec ulice Karolíny Světlé.

20:49 Zmatek a tíseň rostou. Že policisté nepouštějí nikoho, kdo by se mohl připojit k zástupům 
na Národní, to se dá pochopit. Kordony ale nepouštějí nikoho ani ven. Je to nevysvětlitelné, 
a proto najednou hrozivé. Tady, mezi ústím do Národní třídy a proslulým „Bartákem“, kde 
jsem uvnitř kachlíkované budovy strávil před lety nejkrušnější hodiny a dny svého života ve 
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vyšetřovnách StB, mi zazní v hlavě čísi věta: Na uprázdněných oltářích poskakují démoni. Tak 
nějak to bylo.
Tak nějak to je.

20:53 Krocínovu taky hlídají. Ani v Divadelní to není jiné. Rozbíhám se po temném schodišti 
na nábřeží. Provoz tam není rušnější než kdykoliv jindy.
Lampy svítí do řídké, lezavé mlhy.

20:55 Dobíhám na roh Národní třídy. Za osvětlenými okny kavárny Slávia si hosté, jako 
obvykle, pochutnávají na sachr-dortech. Upíjejí kávu: někdo s malíčkem na oušku šálku, jiný 
s prstem zvednutým, všichni s úsměvem.
Trochu mě to uklidňuje. Bůhvíco jsem si namlouval. A navíc – první člověk, na něhož narazím, 
je ten, jehož jsem se vydal hledat: Michael Kocáb.
Podivná náhoda.

21:01 Michael říká, že hlouběji do Národní se nelze dostat; kordon ho zastavil kdesi za budovou 
ČSAV právě ve chvíli, kdy já to zkoušel směrem od Máje.
Teď už jsme měli být oba tři sta metrů odtud, v Karlově ulici. Tam Michael bydlí a tam máme 
dva dny předem sjednanou schůzku.
Jdeme tak rychle, jak jen to Michael dokáže. Předevčírem, během natáčení filmu o Výběru 
někde v Gottwaldově mauzoleu, stoupl na hřebík trčící z pohozeného prkna.
Konečně jsme na místě. Nikdo nás nečeká. Vytahujeme cigarety. Vyprávím o odpoledním 
představení slavného brněnského Rozrazilu na Chmelnici.
Pověst nelhala, říkala se tam pravda – jako by si cenzoři dobrovolně propíchli ušní bubínky.

21:21 Když zašlapujeme vajgly, přibíhá půvabná Annie Kochová z rozhlasové stanice 
společnosti BBC. Prosí, abychom dojednanou schůzku s ní a s kolegyní Felicity Marshovou 
odložili. Felicity se jí kdesi ztratila, nepochybně zůstala uvnitř kordonu na Národní. Smluvíme 
se na jedenáctou, Annie si přitahuje utíkáček a spěchá někam pryč.
Vycházíme. Zahýbáme do Liliové, dostáváme se na Betlémské náměstí.
Michaelova noha ale bolí pořád silněji, musí často zastavovat. Vracíme se.
Potkáváme kohosi povědomého; vypráví o odpolední manifestaci. Prý tam mohlo být čtyřicet, 
padesát, ale taky až sedmdesát tisíc lidí. Po čerstvé zkušenosti z 28. října, kdy se nás sešlo 
desetkrát méně a cestující v autobusu s poznávací značkou Hradce Králové si při pohledu na 
nás ukazovali na hlavu, se mi to nechce věřit. Kdosi povědomý se ovšem dušuje. Šlo se prý 
z Albertova na Vyšehrad. Všichni manifestanti se tam ani nevešli. Skandovalo se Jsme na 
špatném hradě!, bylo veselo.
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Po desáté V Michaelově bytě si dáváme čaj, vařila Marsha Kocábová.
Diskutujeme o přípravě dalších návrhů naší iniciativy MOST. Chvíli si vzájemně vyčítáme, že 
jsme ještě na předsednictvo federální vlády nestačili předat dopis Jiřího Křižana a dalších lidí 
z nezávislých iniciativ, i když jsme ho na zpola konspirativní schůzce v kavárně obdrželi už 
před několika dny.
Zaříkáme se, že to co nejrychleji napravíme.

Před půlnocí Když dospíváme k názoru, že mladé ženy z BBC už nepřijdou, zvoní zvonek. 
Vchází Felicity. Ve tváři je bílá, zornice rozšířené. Nesouvisle vypráví o masakru. Koukáme na 
ni a nevíme, co si máme myslet.
„Přímo přede mnou,“ říká Felicity, „tak na osm deset stop, srazili k zemi nějakého mladíka. 
Měli dlouhé obušky... Kopali ho do břicha... Do obličeje... Přestal se hýbat... Asi ho umlátili. 
Myslím, že byl mrtvý...“
„To není možné!“ Jsem si jist, že přehání.
„V našem národě není brutalita,“ říká Michael.
„Já to viděla na vlastní oči,“ trvá na svém Felicity.
„Proč jste se nerozutekli?“ ptám se.
„Nebylo kam... Strašná tlačenice, panika... Udělali uličku, pouštěli ven po jednom, každého 
bili... Hodně jich zatkli... Měli štíty, helmy, ty dlouhé obušky, byli tam i nějací další, prý 
parašutisté... Taky mě někam strkali, nakonec uznali můj průkaz a pustili mě, jiní novináři 
dopadli hůř, rozmlátili jim kamery... Něco takového jsem v životě neviděla.“
Pořád nevěříme. Když v pozdním odpoledni 28. října vyšel průvod Národní třídou, uslyšel 
jsem policejního důstojníka v čele řad bránících vstupu na most říkat: „Jestli se pokusíte přes 
nás protlačit, použijeme zbraně.“
Ale přeložili jsme si to jako Tudy vážně nechoďte. Nejenže se nestřílelo, ale necvakly ani 
kohoutky, zástup odbočil na nábřeží a nikdo mu nepřekážel.
„My nejsme suroví. A policajti jsou taky Češi,“ říká znovu Michael.
Marsha nabízí hostům kávu. Avšak ještě hodnou chvíli drkotají Felicitiny velké anglické zuby 
přes kraj šálku.
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SOBOTA 18. LISTOPADU

Po půlnoci Přes vnitřní pavlač jdeme všichni čtyři do Michaelova nahrávacího studia. Ještě 
není úplně hotové. Ani hudba ne – se skládáním je to letos dost složité. „Není čas na brnkání,“ 
říká Michael v posledních měsících pořád častěji.
Pokouší se zapojit počítač, nakonec se mu to daří. Ozvou se tóny rozpracované skladby pro 
housle a symfonický orchestr. Po monitoru poskakují noty. Muzika bude podkladem pro náš 
rozhovor s BBC.
Není to jednoduché. Jednak ze spánku vyrušená sousedka buší do zdi, jednak máme všichni 
plnou hlavu jiných myšlenek. Aniž chceme, stáčíme hovor k tomu, co není pro tohle vysílání 
vůbec určeno – k MOSTu. Annie a Felicity to zajímá. Takže se vracíme na začátek, do prvního 
srpnového týdne.

Výročí 21. srpna celá země očekávala s nervozitou. Nikdo nevěděl, co se stane, kolik lidí půjde 
do ulic, co udělá policie; byly prý připraveny tanky a zvažovalo se i řešení ve stylu pekingského 
náměstí Nebeského klidu. Na všech stranách strach, nikde ani náznak řešení. Názory, beztak 
dost vyhraněné, se rychle vyhrocovaly ještě víc. Kromě toho přišel zákaz veřejného účinkování 
pro signatáře Několika vět, výslechy na StB, skandalizace, dezinformace, nenávistné lži 
v Rudém právu. Přibývalo politických vězňů.
Projev Miloše Jakeše v Západočeském kraji koloval na kazetách i na videu, smáli jsme se 
a současně trnuli nad tou neschopností myslet a chovat se přiměřeně situaci, nabídnout aspoň 
minimálně smysluplný program. Některé kriticky smýšlející osobnosti ještě volaly po dialogu, 
ale pořád víc bylo těch, kdo dialog s Jakešem a dalšími mocipány považovali za nesmysl.
„Jsou toho názoru, že s takovými lidmi ani komunikovat nelze,“ začal Michael.
„Ukazovalo se taky,“ navazuji, „že polarizované síly žádný dialog zahájit nemohou, i kdyby 
chtěly. Neexistoval totiž pro všechny strany přijatelný prostředník, jenž by k takovému dialogu 
vyzval. I ty nemnohé pokusy – třeba když pražský komunistický tajemník Štěpán přišel na 
filozofickou fakultu s bohorovným sdělením, s kým, o čem a za jakých podmínek je ochoten 
mluvit – vypadaly jen jako hovor z jedné strany do prázdna. Případně se rovnaly předvolání. 
V podobné situaci byla i Charta a další nezávislí – vesměs jim nezbylo než své názory a návrhy 
rozšiřovat prostřednictvím samizdatů a hlavně zahraničních vysílaček.“
„Ale jeden potenciální prostředník tu přece jen byl,“ říká Michael.
„Kdo?“ chce vědět Felicity.
„Přední osobnosti kultury. Ty mají totiž zpravidla přístup jak k undergroundu, tak 
k představitelům moci,“ Michael na to.
„A nikdo jim nemůže podkládat, že by bažily po vládních funkcích. Třeba filmová režisérka 
Věra Chytilová bude asi sotva chovat tajné ambice na post ministryně hutního průmyslu,“ 
přidávám.
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„Takže vy dva, jeden skladatel a zpěvák, druhý textař a novinář, jste se rozhodli stát se takovými 
zprostředkovateli,“ nadhazuje Annie.
„Není to trochu naivní?“ mhouří jedno oko Felicity. „Bral vás vůbec někdo vážně?“ 
„Asi to naivní je. Jenže právě v tom je ta síla,“ říká Michael a zapaluje si cigaretu v místnosti, 
kde dosud nikomu nedovoloval kouřit. Annie s úlevou hned taky vytahuje rothmansku.
„Každopádně jsme se sešli a za jednu noc sepsali dvoustránkový program iniciativy, které jsme 
začali říkat MOST,“ postrkuji hovor.
„To je nějaká zkratka?“ chce vědět Felicity.
„No, měla být,“ přiznávám. „Vždycky se mi líbila americká schopnost vymýšlet krásná 
akronyma. Třeba SALT nebo START. Nám se to moc nepovedlo: význam mají jen lichá 
písmena. M jako „mimořádný“ a S jako „smysluplný“. Potom jsme se zarazili a tu hříčku 
odložili. Důležitý je celkový smysl. MOST ho má.“
„V čem?“
„V tom, že se klene. Od jedněch k druhým,“ odtuší Michael.
„I když je mimořádný?“
„I tak. Je mimořádný, protože i situace je mimořádná. Normální by bylo, kdyby se občané 
mohli obracet na své volené zástupce. Jenomže nemůžou.
Trhlina se rozšiřuje. Proto ten most.
„Co jste do toho programu napsali?“ pokračuje Annie.
Michael hledá a mezi kupou notových papírů i nalézá jednu z xeroxových kopií původního 
dokumentu. „Tak poslouchej,“ obrací se k Annii. „MOST je iniciativa, která si vytkla za cíl 
dosáhnout nové úrovně politické kultury. Usiluje o vytvoření prostoru a mechanismu rozprav 
mezi zastánci nejrůznějších myšlenkových proudů.“
„MOSTu nejde o to, aby spolu antagonistické síly souhlasily,“ říkám nahlas, „ale aby se přímo 
seznamovaly se stanovisky druhých stran. A tak předcházely zbytečným omylům, které třeba 
mohou pramenit jen z nedokonalé interpretace, avšak mohou mít vážné následky.“
Michael se po mně podívá. S touhle myšlenkou přišel on.
„Tuhle myšlenku tam dal pan Kocáb,“ povídám.
„No dobře,“ zasahuje Felicity. „A co z toho?“
„Seznámili jsme s naším programem vynikající osobnosti z kultury. Aby poradily nebo něco 
přidaly,“ odpovídá Michael. „Tohle je totiž jiná akce než třeba Několik vět. Nechtěli jsme, aby 
se lidé jen přidávali svými podpisy k něčemu, co někdo – byť chytře a přesně – už sepsal.“
„Chtěli jsme, aby MOST byl živým procesem. Nic není tak dobré, aby to nemohlo být ještě 
lepší,“ doplňuji a Michael pokračuje: „A pak ještě to, že nejen podpisem, ale i vyjádřeným 
názorem a podnětem se člověk osobně víc zavazuje.“
„Chci připomenout ještě další rozdíl od předchozích petic a provolání.
MOST nemá žádný jiný program než existovat. I když si osobně myslíme leccos, nikoho 
nenapadáme. Mluvíme o tom, kdo a proč se má s kým setkávat.
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Jsme parlamentáři. Ti nestřílejí,“ snažím se vysvětlovat.
„Zato se někdy střílí na ně.“
Radši to přecházím: „Když jsme těch podpisů a připomínek už pár měli, šli jsme na úřad 
předsednictva federální vlády. To bylo 18. září. Tenkrát se vlastně MOST narodil.“
„A začal i fungovat?“ doráží Felicity.
Ticho. Tváříme se eventuálně.
„Ano,“ odhodlám se po chvíli. „Jenže zatím o tom nemůžeme nic bližšího říct.“
„Proč ne?“ pátrá Annie.
„Protože kdyby se předseda federální vlády dozvěděl o MOSTu z cizí vysílačky, už by se ten 
most prý nikdy... nevyklenul,“ odpovídáme.
„Proč to tedy neodvysíláte nebo neotisknete napřed doma? Podle toho, co jste říkali, na tom 
není nic špatného. Spíš právě naopak,“ namítá Annie.
„Když to nechtějí otisknout oficiální periodika v Československu, jakou jinou šanci máte než 
ty zahraniční vysílačky?“
Michael se na Annii podívá s patrnou shovívavostí: „To je přesně ten bludný kruh...“
„A my, bohužel,“ nezdržím se, „zatím jiné kruhy ani neznáme.“

Asi půl druhé Hudba zase hraje. Angličanky natáčejí, jak si s Michaelem vzájemně skáčeme 
do řeči. Vyprávíme i veselé historky z reálného socialismu.
Mně se nejvíc líbí ta Kocábova o peklu na zemi.
Tak nějak se jmenoval pořad, který o konsolidovaném Československu přijela natočit japonská 
televize. Dlouholetý moderátor ČST Oldřich Vejvoda měl styk s Japonci na starosti. Obrátil se 
i na Kocába. Ten mu řekl, že pokud bude mluvit, tak bez servítků. Poví i to, že současná moc je 
zcela zdiskreditovaná, musí odejít ze scény, a to okamžitě. Jak se ukázalo, naší televizi nejenže 
to nevadilo. Naopak. Potřebovala ty jeny tak naléhavě, že doslova všechno šlo stranou. 
Československá socialistická republika, z nedostatku jiného vývozního artiklu, začala prodávat 
svůj kabát z ostudy.
Hořkosladkým historkám, tak jedinečně českým, Angličan hned tak neporozumí.
V tom je jeho štěstí. Přesto Felicity a Annie – když vidí, že bychom sice měli plakat, ale 
smějeme se pořád víc – smějí se nakonec s námi.
Zkoušíme dovolat se na taxislužbu odposlouchávaným telefonem. Kocáb tvrdí, že stačí 
zvednout sluchátko, číslo ani nevytočit a sdělit dutině v bakelitu své přání. Někdy bývá 
splněno. Ne proto, že by to bylo kouzelné sluchátko z dětského seriálu o Machovi a Šebestové 
– na druhém konci drátu sedí estébák. Ten si chce svůj plat zasloužit, a proto posílá estébácké 
taxi. Sledovaný i sledovatel sice o sobě vědí, jinak je ale všechno pěkně pod kontrolou, akce 
vlastně klape. Taky po česku.
Jenže dnes v noci se estébácké kontrole asi leccos vymyká. Vůz nejede a nejede, na oficiální 
taxislužbu se nelze dovolat. Jdu s Angličankami na nábřeží; svírají pod paží Michaelovy plakáty.
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Před třetí Radím cizinkám, aby v noční Praze mávaly na všechny automobily, i když to 
nejsou taxíky. Vůbec nejlepší přitom bude, když zamávají západními novinami. Půjčují mi 
Guardian; zastaví hned první vůz, letitá škodovka. Černý taxík. Řidič správně vycítil propast 
mezi nabídkou a poptávkou na poli městské osobní dopravy.
Jedeme do hotelu Alcron. Felicity se už nesměje. „Opravdu si myslíš,“ ptá se, „že toho člověka 
tam na Národní neumlátili?“
Koukám z okénka na zašedlé fasády ubíhajících secesních činžáků, do nichž už dobře čtyřicet 
let nikdo neinvestoval ani halíř, i když nájemné se vybírá měsíc co měsíc. Nemyslím. Nevím.

Kolem půl čtvrté Jsem už v pyžamu. Vyčistil jsem si zuby, ale těžká pachuť zůstává, a není jen 
z cigaret. Moje žena Rut spí tvrdě, hlavu na lokti, na spánku perličku potu. Jdu si sednout do 
kuchyně. Myslím na nevysvětlitelné, nepropustné kordony v nočním městě. Myslím na MOST. 
Teď už by měl fungovat naplno. Čas kováříčků se naplnil, musíme za kovářem. Půjde to?

Když jsem na sklonku léta vezl dálnicí premiérova poradce dr. Oskara Krejčího, jel jsem 
stokilometrovou vzdálenost z Humpolce do Prahy dvě a půl hodiny. Chtěl jsem slyšet co nejvíc. 
Výběr největších hitů:
 – Co je to socialismus?
Dobrá otázka. Byl jsem v Moskvě a také jsem se na to ptal. Ale nevědí to ani tam.
– Jak je tedy možné někoho pronásledovat za protisocialistickou činnost?
Člověk musí mít to, čemu se říká třídní cítění.
– Myslíte si, že by KSČ vyhrála svobodné volby?
Jasně že ne.
– I v metru stojí psáno, že veškerá moc vychází z lidu. Proč se KSČ drží u moci, když ji lid 
nechce?
Přece od toho teď nepůjdeme. I lid se může mýlit.
– Kdo to posoudí, jestli se mýlí?
Člověk musí mít třídní cítění.
– Tenhle systém už nemá proti pluralitní demokracii jedinou výhodu.
Čtyřicet let byla dost dlouhá doba na to, aby nějakou vytvořil.
Co znamená v dějinách čtyřicet let?
– Co Gorbačov?
Ten se snad úplně zbláznil, když povolil republikový chozrasčot. To je začátek konce.
– Proč neodvoláte Poučení z krizového vývoje?
Jde o 400 000 lidí vyloučených ze strany. Někdo je přece vylučoval.
Když se ta otázka otevře, všechno se zhroutí. Nejlepší by bylo, kdyby se na všechno zapomnělo.
– A co Adamec?
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Je sám. Všechny ty balvany odvalit nemůže. Nejbližší doba ale bude kritická.
V nejhorším půjdu zase zpátky do teorie.
– Co rozhovory s nezávislými iniciativami? Třeba s Havlem?
Veškerá změna musí vyjít zevnitř, z partaje. Nepřeceňujte těch pár disidentů.
Za jedno ručím: s Havlem si za jeden stůl nikdy nesedneme.
– Říká se: nikdy neříkej nikdy.
Já říkám, že s Havlem za jedním stolem mě nikdy nikdo neuvidí.

Na první pohled to nebyl moc povzbudivý začátek. Ale ze slov poradce připraveného „odejít 
do teorie“ se dalo leccos vytušit. Každopádně jsme program MOSTu odevzdali 18. září 
prostřednictvím podatelny k rukám premiéra Ladislava Adamce.
Hlavně proto, že to byl premiér; jako občané jsme se chtěli obracet na vládu – a ne na jistou 
stranu, jejímiž členy jsme nikdy nebyli.
A pak taky pro skutečnost, že jsem se poznal s Oskarem Krejčím, i když jen z rozhovoru, který 
mě neuspokojil. Ale setkáním tváří v tvář se prolomila ta zlověstná, jinak dokonalá bariéra 
mezi „námi“ a „jimi“, mezi občanem a mocipánem, mezi poddaným a vrchností. Vzájemný 
strach a nedůvěra uměle rozdělených světů se počínají drolit, setkává-li se člověk s člověkem.
Tak mi to aspoň připadalo.
Ráno 19. září jsme šli s Michaelem na předsednictvo federální vlády znovu.
Z haly jsem Oskara Krejčího zavolal, připomněl se mu. Vzpomínal si velmi dobře. Řekl, že 
pro nás přijde.
Napřed jsme ale museli ven a do levého křídla, kde jsme pod dohledem morouse za přepážkou 
vyplnili jakési kartičky. A znovu zpátky do budovy a do poradcovy pracovny. Už na schodech 
nám sdělil, že ví, proč přicházíme.
Nad kávou dopravenou na stolek číšníkem v černém jsme jinými slovy vysvětlovali, co už 
jsme do programu MOSTu vepsali. Upozorňovali jsme na to, že nejde o petici, o podpisovou 
kampaň. Zmínili jsme se ovšem nejasně o osobnostech, které už MOST podporují. Mluvili 
jsme i o tom, že program zatím nechceme zveřejnit v zahraničních vysílačkách – předem jsme 
se snažili obrnit se proti všem záminkám, které moc při odmítání dialogu s kýmkoli zpravidla 
předkládala.
Oskar Krejčí to hned a plně pochopil, několika slovy to dokonce laskavě ocenil. Možná se mu 
ještě nechtělo tak rychle do teorie. Střídavě nás tituloval soudruzi a hoši. Dal jsem mu svou 
desku, na oplátku slíbil svou knihu ze Spojených států, až vyjde v nakladatelství Svoboda. 
Přišlo mi to jako výměna dárků mezi kapitány hokejových týmů před zápasem. Horoucně jsem 
doufal, že se k zápasu opravdu začne schylovat.
Oskar Krejčí byl vlídný. Pořád se usmíval pod tenoučký knírek. Slovo naivní vyslovil asi 
osmkrát. Politika, říkal, je úplně jiná, než si představujeme.
Ladislav Adamec je sice předsedou federální vlády, ale taky členem předsednictva ústředního 
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výboru strany. Musí se řídit jeho kolektivním rozhodováním.
A vůbec – kdyby se chtěl s někým sejít, tak si ho pozve. A nepotřebuje k tomu nějaký MOST.
„To říká dnes,“ zdůrazňoval jsem několikrát. „Jenže co když pozítří to bude najednou jinak? 
Nebo třeba dvacátého října večer, či druhého listopadu ráno?“
„Hoši, hoši,“ říkal na to Oskar Krejčí.
„Chystá se akce k pokračování Několika vět,“ ucedí zčistajasna Michael.
„Ano?“ Oskar Krejčí je v plné pohotovosti.
„Chtěli byste se s tím seznámit?“
„Ano.“
„Dokonce bychom se mohli dohodnout, že ten dokument bude pro zahraniční vysílačky 
embargován na deset dní. Abyste to mohli prostudovat a pak se rozhodnout, jak uznáte za 
vhodné.“
„Ano. Dá se tomu embargu věřit?“
„Jistě,“ Michael nedává na sobě znát, že se ho ta pochyba dotýká. „Mohl bych někoho zavolat, 
aby to hned přivezl.“
„Ano?“
„Třeba tímhle telefonem?“
„Ano.“
Tím člověkem na druhém konci drátu je v poslední době mimořádný oblíbenec StB Jiří Křižan, 
hlavní organizátor podpisové akce Několik vět.
Přes hystericky štvavou kampaň komunistického tisku, přes osobní postihy a hrozby, přes 
otevřený i skrytý nátlak se k provolání připojilo svými podpisy v té chvíli už přes třicet tisíc 
občanů Československa.
Křižan zadoufal, že když hned skočí do auta, bude na chodníku před úřadem předsednictva 
vlády za čtvrt hodiny. Čekáme čtyřicet minut. Řidič měl smůlu, u Národního divadla se srazily 
autobusy, nábřeží bylo neprůjezdné.
Nakonec ale přijíždí. Poradce na zlomek vteřiny zaváhá, zda přijmout nabízenou ruku; letitá je 
hrůza kazatele při setkání s tím, jehož si navykl považovat za Belzebuba. Okamžik však míjí 
a dvě pravice jsou potřeseny. Je to vlastně historická chvilka. Krejčí převezme papír, a to je pro 
tentokrát všechno.
„Ještě se ozveme,“ praví Michael nakonec.

Stalo se. I když za jiných okolností, než jsme čekali.
Večer 29. září, na svatého Michala, jsme s Kocábem dvě minuty před sedmou doběhli před 
Novou scénu Národního divadla, našli mou ženu Rut, jak čím dál tím slaběji odolává žadonění 
pána v šedivém klobouku o vstupenky, vyběhli po schodech do hlediště a klesli do křesel právě 
včas, abychom představení s titulem Ptákoviny viděli od začátku. Pozval nás kamarád Zdeněk 
Merta, usilovný šiřitel MOSTu a taky autor hudby k té hře.
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Tvrdil, že se musí vidět, protože Žáčkova velmi volná parafráze Aristofanova textu je „nářez“.
No, jak se to vezme. Mne ty verše moc nenadchly; zněly hezky česky, ale dotýkaly se výhradně 
nejrůznějších následků, a ne příčin. Všechno mi to připomínalo práci člověka, který se snaží 
narovnávat stín obrovské mramorové sochy a přitom dělá, jako by žádná socha slunce neclonila.
Nicméně Ptákoviny, byť jako agitka pro jeden den, pro jednu hodinu, přece měly svůj smysl. 
Věděl jsem totiž, že soubor i šéf činohry profesor Lukeš museli za Ptákoviny svést složitou 
poziční válku s bojem o každý zákop.
Ta válka se přelila daleko za území divadla až k ministru kultury Kymličkovi, až na odbor kultury 
ÚV KSČ k Jaroslavu Čejkovi. I mezi vrchními dohlížiteli nad kulturou kříslo, i Ptákoviny mezi 
ně vrážely klín či aspoň klínek.
Ze hry nakonec vypadlo několik relativně nejodvážnějších pasáží a hrála se.
Důležitější než hra se pro nás ovšem ukázala přestávka. Stáli jsme ve foyeru.
A deset metrů od nás – ministerský předseda osobně!
Ladislav Adamec přišel s menší štíhlou dámou. A jinak – oči mi samým překvapením povylezly 
z důlků – s nikým. Nablízku nikdo s pronikavým těkavým pohledem a s boulí v levém podpaží. 
Nikdo s ním dokonce ani nekonverzoval, nežaloval na osobního nepřítele, nenabízel své služby 
pro vyslanectví v Gabunu, nelichotil. Nic. Kolem předsedy vlády jako by kdosi v jinak plném 
foyeru opsal neviditelnou křídou začarovaný kruh. Znalci vnitřních mechanismů partaje to asi 
vycítili a nechtěli si zadat; ostatní se za premiérem neodvažovali.
„Připadá mi trochu jako kůl v plotě,“ řekla Rut.
Dívali jsme se s Michaelem nejisté po sobě. Teoreticky jsme to měli všechno pěkně spočítané, 
teď se nabízel prchavý okamžik praxe.
„Máte šanci. Běžte se mu představit,“ poštívala má žena.
„Já nevím. Je to takový divný,“ povídám.
„Co bys mu řek?“ ptal se Michael.
„No, asi tohle: Pane předsedo vlády, my jsme ti dva, co si s vámi dopisují.
Možná by bylo vhodné, abychom...“
„Tak jdem!“ vyhrkl skladatel a vyrazil chůzí nosorožce.
Sotva jsem mu stačil.
Ladislav Adamec vypadal zblízka jinak než v televizi. Vysoký, mohutný, s přímým držením, 
zdaleka ne tak brunátný a dýchavičný. Na rozdíl ode mne měl vyžehlený oblek a velmi dobře 
vyčištěné boty.
Michael nás představil. „Vy nás asi neznáte...“ pokračoval. Premiér ho přerušil. „Znám, moc 
dobře vás znám.“ Přemítal jsem, zda je příznivcem našich písní, nebo jestli si dal vyhotovit 
zprávu od nějakých úplně jiných pánů, než jsou hudební kritici.
„Myslíme si, že situace je víc než napjatá. Krveprolití zatím asi nehrozí.
Naši lidi nejsou drsní...“ uváděl MOST Michael.
„Já znám mnoho statečných lidí, kteří se nebáli,“ pravil předseda federální vlády. Zdálo se mi, 
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že má na mysli partyzány z povinné školní četby.
„Ano, ale brutální nejsme,“ navázal Michael. „Ten náš MOST by mohl začít napětí uvolňovat... 
Četl jste to?“
„Nečetl. Byl jsem v zahraničí, mám spoustu práce. A dopisů dostávám denně kupu, to víte,“ 
premiér na to. Měl jsem pocit, že tak obsáhlým a především tak rychle podaným tvrzením, že 
MOST nečetl, se podřekl.
Určitě si prošel aspoň Krejčího zprávu o něm.
„Prosím vás,“ pokračoval. Uvědomte si, že jsem členem strany, musím se řídit příkazy vedení. 
Proti straně já nikdy nepůjdu, jsem komunista přes čtyřicet let.“
„Jste mladí lidé,“ vstoupila do hovoru paní Adamcová, „musíte vynaložit všechny síly pro svou 
zemi.“
„Přesně to chceme,“ obrátil jsem se k ní. Stupidní chyba – i když jde člověk za ministerským 
předsedou, nesmí ignorovat dámu. Snad nám bude odpuštěno. I to, že Michael má teď 
z nervozity jednu ruku v kapse. A já nečištěné polobotky. „Musíme udělat něco pro to, aby se 
napětí ve společnosti už nezvyšovalo. To přece neprospívá nikomu. Proto jsme vymysleli ten 
MOST. A máme to za tak důležité, že vás obtěžujeme v přestávce kulturní...
Kulturního... Divadla, madam.“ Nevím, jestli se ženě člena kolektivního vedení komunistické 
strany a nejspíš taky straničce říká madam. Možná ne. Ale tak mi to v dětství vštěpovala 
babička. Všechno to najednou bylo nějaké neskutečné.
„Největší potíž je v tom,“ říkal premiérovi Michael, „že různé proudy o sobě sice slyší, ale 
jakoby v tiché poště. Nakonec vždycky vyleze něco jiného, než je pravda.“
„Těšilo mě,“ natáhl premiér náhle ruku.
„Ještě se ozveme. Zajdeme za doktorem Krejčím,“ využívali jsme při loučení posledního 
záchvěvu premiérovy pozornosti.
„Hezký zážitek, madam,“ popřál jsem paní Adamcové.
Usmála se.

V následujících dnech jsme se snažili pátrat, jak jsme na předsedu vlády zapůsobili. Kocáb se 
prý nějak kymácel, sdělil mi vládní mluvčí Miroslav Pavel přes dva prostředníky, ale v zásadě 
jsme asi slušní hoši. A pak hlavně:
„Soudruh předseda se na vás nezlobí.“
A to mělo být všechno? Že se na nás nezlobí, je sice lepší, než kdyby se čertil. Ale co to řeší? 
I když ukázal vcelku laskavou tvář, zůstává vrchností.
A my poddanými. Avšak jedno se podařilo: opět se setkal člověk s člověkem.
A to je přímo proti bytostným zájmům totality, to ji bortí.
Proto jsme pro MOST získávali další příznivce. Chartisté a vůbec disidenti vykonali a řekli, 
co cítili za nutné a spravedlivé vykonat a říct. Byl nejvyšší čas, aby se občansky začali chovat 
i ti ostatní, i my ostatní. Všichni – včetně členů KSČ. Kolem půlky října čítal náš vzorek 
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reprezentativní intelektuální populace kolem třiceti členů MOSTu. První byl textař Zdeněk 
Rytíř, pak Bolek Polívka a Věra Chytilová, potom Luboš Beniak, Milan Kruml, Anastázie 
Kudrnová, Petr Šabata, Martin Komárek, Zdeněk Procházka a další novináři z Mladého světa, 
Mladé fronty, z televize a mnoho jiných.  
Pak přišly demonstrace 28. října. A z předsednictva vlády se ozvali.

Dostavil se jen prostředník prostředníka. Premiérův poradce vyslal dr. Zdenko Pavelku, zástupce 
šéfredaktora Tvorby, aby sjednal setkání s dalšími prostředníky, tj. s námi. S podmínkou, že 
já u jednání s poradcem nebudu. Před nedávnem jsem totiž podepsal a byl uveden – spolu 
s Janem Rejžkem a Ladislavem Kantorem – jako garant dalších podpisů pod novinářskou 
peticí za propuštění našich kolegů Rumla a Zemana, vedoucích redaktorů nezávislých a teď 
zakázaných Lidových novin. Premiéra to nepotěšilo, prý jsem nevyzpytatelný.
Proč naopak považovali Michaela Kocába za vyzpytatelného, mi nebylo docela jasné. Podepsal 
toho roku úplně všechno včetně Několika vět, dal rozhovor Lidovým novinám, mluvil pro 
Videožurnál. Ptal jsem se na to a Zdenko Pavelka opáčil, že „ta záležitost s peticí na obranu 
redaktorů Lidových novin je ještě příliš čerstvá.“ Rozmýšlel jsem se, jestli se mám i při MOSTu 
nechat kádrovat. Nakonec jsem ustoupil. Pokud by se MOST mohl začít dařit, nemá cenu ho 
ohrozit kvůli jakékoli osobní záležitosti.
Aby takové setkání mělo opravdu smysl, připravili jsme s Michaelem během noci na 1. 
listopad tři dokumenty. První se zabýval proskripčními listinami signatářů Několika vět. 
Druhý propuštěním redaktorů Lidových novin a obnovením jejich činnosti. Třetí doporučoval 
premiérově pozornosti nově vzniklou iniciativu Kruh nezávislé inteligence. U všech jsme 
uváděli návrhy na způsob řešení, hlavně však, kdo a kde se má s kým sejít.

Zatím se sešel Kocáb s Krejčím, to však už byly první tři dokumenty MOSTu podány „na 
vládě“ – chránili jsme tu myšlenku před vlastní bázní a pochybami; žádný rozhovor ji nesměl 
rozleptat.
Naštěstí řeči o naivitě zůstaly tentokrát stranou. Krejčí návrhy ocenil a požadoval urychleně 
předložit další. Došlo i na hovor o možném setkání premiéra s předními činiteli toho, co poradce 
nazýval opozicí v uvozovkách.
S Václavem Havlem ovšem ne. S Křižanem? Možná. Asi ano. Ať napíše, o čem by se mělo 
mluvit.

Jiří Křižan, vysoký, klidný, často usměvavý, přinesl návrhy o několik dní později do kavárny 
Slávia. Byla to jedna strojopisná stránka, „rukopis“ byl ovšem jasný: Havel. S některými 
myšlenkami dodanými přáteli.
Ještě než Jirka dorazil, jednali jsme u stejného stolku s Jaroslavem Čejkou, vedoucím odboru 
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ÚV KSČ pro kulturu.
Za kavárenským stolkem mluvil Jaroslav Čejka bez obalu o shnilé hrušce.
Příměrem nezapřel původní profesi autora básnických sbírek. Jako ostatní „progresivisté“ 
v KSČ sledoval strategickou linii, že strana musí zůstat u moci, jen ona prý může v rámci 
systému přivodit nějakou změnu.

Dlouze si stěžoval na urputnost a slepou vášeň stalinistů, především Otto Lišky. Pak přešel 
k tomu, co nás opravdu zajímalo: k MOSTu. A – zalapali jsme po dechu – navrhl jeho uveřejnění 
v Tvorbě.
Tak tohle bylo vážně novum. Mělo ovšem své háčky. Čejka žádal několik úprav v textu, což 
Michael rovnou odmítl. Mocný bezmocný muž se pak nechal slyšet, že zveřejnění stejně závisí 
na šéfredaktorovi Tvorby soudruhu Matějkovi. Nemůže mu přece nic nařizovat. A vůbec, žádá 
nás, abychom se o naší konverzaci nikde nezmiňovali.
Ptal jsem se, kdy mám panu Matějkovi zavolat. Jaroslav Čejka řekl, že už musí jít. A šel. Osud 
MOSTu jakožto součásti oficiálního československého periodika zůstal značně nejistý. Jedno 
však jasné bylo, a to dokonale: vnitřní rozpory shnilé hrušky už nebyly ani špatně skrývaným 
tajemstvím.

I Jiří Křižan přispěl k dobovému koloritu vyprávěním historek, byly ovšem z jiného soudku. 
Dozvěděli jsme se například o nedávné cestě do polské Vratislavi. Křižana, Jaroslava Korána 
a písničkáře Jirku Dědečka, mého někdejšího spolužáka, přes hranice nepustili. Ptali se 
dotyčného estébáka proč. Řekl jim: „To vy přece musíte vědět líp než já.“
Přesto Jiří Křižan a další lidé okolo Václava Havla nepolevovali. Podpisů pod Několik vět 
přibývalo, chystaly se další akce. Mluvilo se o shromáždění a průvodu studentů 17. listopadu, 
nikdo nepochyboval, že oficiální částí nic neskončí. Pak přijde pouť ke svatému Vítu u příležitosti 
svatořečení Anežky České. Potom obrovský koncert Pro všechny slušný lidi, s účastí nejen 
kriticky smýšlejících, ale i otevřeně vystupujících umělců. Plánuje se shromáždění všech 
signatářů Několika vět, svolané na 12. prosince k Palackého pomníku na pravém břehu Vltavy. 
Organizátoři už požádali Národní výbor hlavního města o povolení... Jistě to povolení nikdo 
nevydá, ale Jiří Křižan neviděl budoucnost nijak černě. Zpráva, že někteří reprezentanti moci 
nejsou tak neochotní přijmout MOST a jeho prostřednictvím snad i představitele nezávislých 
struktur, ho v těch pocitech jen utvrdila.
Takže MOST, i když teprve vratký, přece jen asi nebude úplnou chimérou.
Nadchází chvíle, kdy na něj budou muset vstoupit lidé, aby zabránili katastrofě...
Teď, v nadcházejícím sobotním ránu, to bylo nabíledni.
Po návratu z Michaelova studia zamířím rovnou k psacímu stolu, abych si začal psát pokud 
možno souvislý deník.
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Není ještě devět Budí mě telefon. Volá ustaraná tchyně z Odoleny Vody.
Tchánovi se přitížilo.
Než Routa oblékne děti, pročítám noviny. Do schránky nám chodí dvoje, Mladá fronta a Lidová 
demokracie. Tentokrát jsou opravdu dvoje i co do obsahu. Mladá fronta v nepodepsaném, 
evidentně agenturním článku Když skončil průvod, píše: „Masové shromáždění v Praze 
zneužila skupina osob nechvalně známých z různých protispolečenských vystoupení v minulém 
období. Vykřikovala hesla hanobící socialistický stát, ústavní činitele a představitele strany 
a státu. Znovu prokázala, že jí nejde o dialog, že jí nejde o přestavbu a demokratizaci, že jí 
jde o destabilizaci, narušení a rozvrat společenského života. Shromáždění chtěli využít pro 
své osobní ambice i někteří známí exponenti z období společenské krize 1968/69. Vzhledem 
k tomu, že pokusy o protispolečenské vystoupení, k němuž byli strženi další lidé, pokračovaly 
i po skončení vzpomínkové akce, byly pořádkové jednotky nuceny přijmout opatření k zajištění 
klidu a pořádku.“
Jako novinář tuším práci oddělení ÚV KSČ, vedeného Josefem Horou, známým po všech 
redakcích jako Železné kladivo. Naproti tomu Lidová demokracie četkařský materiál vůbec 
nepřetiskuje! Navíc svůj vlastní článek Síla studentské solidarity končí zgruntu jinak: „Na 
Perštýně průvod zastavily pořádkové jednotky a vyzvaly shromážděné, aby se vrátili na nábřeží.
Ústupová cesta zpět však byla zatarasena... Někteří lidé podávali příslušníkům VB květiny 
a opět zapalovali svíce. Znovu volali po otevřeném dialogu s našimi představiteli. Přibližně 
za hodinu pořádkové síly po několikanásobně opakovaných výzvách k rozchodu a uvolnění 
Národní třídy tvrdě zasáhly.“

Poledne Routin tatínek leží v posteli, strašně vyhublý. Dlouhá choroba mu vysává poslední 
síly. Teď ho ještě začalo bolet střední ucho; ani silná antibiotika nezabírají. Chtěl by s námi 
mluvit, ale příliš ho to vyčerpává. Zavře oči.
Jdu s Filipem a s malou Routičkou na procházku do lesa. Spíš než procházka je to útěk; chceme 
se vymanit z tísnivé atmosféry, ale i listopadový remízek je vlhký a teskný.

16:15 Zpátky doma. Volá Michael Kocáb, abych na šestou přišel do divadla DISK. Neví přesně, 
co se tam má odehrát, ale prý cosi důležitého.

18:06 Parkuji před DISKem. Vstupní hala je prázdná. Šatnářka na mne od pultu spiklenecky 
mrká: „Běžte nahoru!“
Vybíhám po schodech. Rozrážím lítačky na balkón. Někoho uhodím, je tam úplně plno. 
Všechna sedadla jsou obsazena, místo není ani v uličkách.
Vládne tu naprosté ticho. Jen odkudsi zdola, z tušeného jeviště, je slyšet mladý hlas.
S výslovností nastávajícího profesionála a s podtónem slavnostnosti onen neviděný právě říká: 
„Zároveň žádáme zveřejnit ve sdělovacích prostředcích pravdivé svědectví očitých svědků 
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a svědectví obrazového materiálu.
Za druhé – okamžité vypsání mimořádných voleb. Za třetí – zrušení ústavního článku o vedoucí 
úloze KSČ, který je v rozporu s principy demokratického státu.“
Je to jako rána palicí. Nedokážu dopsat tu větu na rub paragonu z obchodu obuví, kde jsem 
si koupil ponožky, papírek třepetavě padá, ruce samy tleskají, stovky dalších kolem taky, 
sedící vstávají. Jako bych těmi lítačkami vtrhl na jinou planetu, kde se věci nazývají pravými 
a přesnými jmény.
Žádné pokrytectví perestrojek, teď je konečně pojmenován sám kořen zla.
Starší pán, který si jako většina diváků nestačil sundat kabát a tleská vedle mne, jako by chtěl 
vytleskat vlastní kuráž a kdesi skrytou sílu, má slzy v očích. Jedna mu pomalu kane dolů po 
tváři.
Na následující body nejsem schopen se soustředit a taky nemůžu hned najít spadlý paragon. 
Slyším a zapisuji až: „A za desáté – vyzýváme všechny občany, kterým není lhostejný stav 
v našem státě, aby vyjádřili svou vůli generální stávkou 27. 11. 1989 mezi dvanáctou a čtrnáctou 
hodinou.“
Nový potlesk. Hlava se točí, ale taky ve mně hrkne – sedmadvacátého je za devět dní, to je 
šíleně brzo, nemůže se to přece vůbec zorganizovat, prohrajeme kvůli netrpělivosti, teď když 
máme na dosah možná životní šanci.
Zdola se ovšem mluví dál. Zaregistruji, že na druhé straně balkónu je volněji. Protlačím se 
tam a vidím na jeviště. Forbínu zdobí květiny a zapálené svíčky. Na prknech mladí herci. 
Dnes večer měli mít premiéru. A také ji mají, jenže je to úplně jiná hra. Drama okamžiku mění 
napsané postavy v živé, scénář si píšou samy. Jakýsi mladík čte další prohlášení. Věty jako 
perly, sotva se dokážu soustředit: „...Volali: Máme holé ruce a zvedali je na důkaz bezmocnosti 
a odhodlání... Důkaz nelidskosti a zvůle režimu, který nechce slyšet hlas lidu, o němž říká, že 
z něj pochází... Dějinné srovnání se situací v roce 1939 je děsuplné. To srovnání musí každému 
nutně přijít na mysl, protože kdo tam byl, viděl, že 17. listopadu na Národní šlo o život. Policie 
se rozhodla pro masakr zcela programově. Uzavřela pokojný dav ze všech stran a začala ho 
nekompromisně bít, najížděla do lidí transportéry a každého, kdo se v zoufalství a panické 
hrůze snažil utéci, surově zbila obušky do krve.“
V divadle je ticho jako v hlubinách oceánu. „V davu nastal takový tlak, že praskaly kosti,“ 
pokračuje mladík jasným, lehce chvějícím se hlasem.
„Hrozilo ušlapání, lidé se dusili a báli se smrti. Viděli jsme zakrvácené tváře, zlámané ruce, 
lidi pokousané od psů, ale také bezmocný vztek, uplakané oči a hlubokou beznaděj... Někde 
pod změtí nohou skončil transparent Nechceme násilí!, hodinu držený před očima policistů. 
Nikdo z účastníků demonstrace brutální zákroky neopětoval. Všichni se odevzdaně poddali 
teroru. Jejich silou, a všichni to v ten okamžik věděli, je pravda. Tu nelze ani ranami, ani smrtí 
změnit. Mnozí si jistě vzpomněli na slova studenta Klímy, přednesená odpoledne na Albertově, 
že život v porobě je horší než smrt, heslo studentů v roce 1939. Už je toho dost!, volal průvod 
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ještě na nábřeží.
A bylo toho ještě víc, můžeme říct teď. Všichni jsme se dosud snažili prosadit dialog, tolik 
proklamovaný i státním vedením. Snažili jsme se navázat rozhovor přesto, že vést dialog 
o samozřejmostech, jako svoboda slova, tisku, shromažďování, politický pluralismus, 
demokratický parlamentní státní systém, je v dnešním světě ponižující... Jediným východiskem 
je okamžité odstoupení současných státních a stranických představitelů, demise vlády, zrušení 
zakotvené vedoucí úlohy strany, bezprostřední změny právního řádu, který anuluje tresty za 
takzvané protistátní a protisocialistické aktivity a umožní rehabilitaci lidí za takovou činnost 
odsouzených... Kdo dovolí a je ochoten přihlížet, ne-li velet tomu, co se na Národní třídě dělo, 
nemůže být v čele státu v centru civilizované Evropy...“
Všichni jsme bez dechu. Konečně jsme slyšeli všechno a naplno.
Na jevišti se ovšem mluví dál, teď už se nečtou pregnantní věty dokonale stylizovaných 
prohlášení, každý mluví za sebe a nikomu se nechce pryč.
Z řeči vyrozumím, že odpoledne se uskutečnilo v Realistickém divadle setkání, které mi 
připadá jako mítink hvězdné společnosti divadelníků z celých Čech a Moravy. Byl tam Arnošt 
Goldflam, jehož jsem včera viděl báječně hrát jakéhosi kvazilenina v Rozrazilu. I Rajmont, 
Steigerwald, Oslzlý.
I šéf činohry Národního divadla profesor Lukeš. Po bouřlivé diskusi shromáždění podpořilo 
požadavky studentů DAMU a FAMU.

18:50 Průběžně docházejí zprávy z dalších scén. Vesměs se k vyhlášené stávce připojují. 
I Vinohrady. I Kladno... Každé sdělení vítá nový aplaus.
Vzpomíná se na včerejší demonstraci. Neurovnaná, syrová svědectví.
Řeč, dychtivá a přece pořád nějak slavnostní, už nepatří jen těm na jevišti; teď hrajeme všichni. 
Přichází návrh, aby se každý mluvčí napřed představil, „i když jistě jsou tady mezi námi i ti...“ 
Potlesk. Všichni nesou kůži na trh s fanfarónskou radostí.
Námitka, že venkov se k Praze nepřipojí. Žijí si tam bez problémů. Klídek.
K tomu tuhá stranická struktura. Slovo si bere muž na balkóně úplně vpravo. Je z Ústí. „Situace 
je katastrofální, na severu se nedá dýchat, plánujeme evakuace dětí, dokud nepomine inverze. 
Jejich mámám nemusí nikdo nic dlouho vysvětlovat.“
Tleskáme. Chceme tomu věřit, chceme věřit sami sobě.
Návrh, že by bylo dobré jít za hráči Sparty, zítra má letenský klub na pořadu ligové utkání 
s Interem Bratislava. „Jak by o bezvýsledném výsledku psaly pondělní noviny?“
„Je to v Sazce!“ informuje někdo. „Co by tam uvedli?“
„Křížek!“ přichází okamžitá odpověď.
Na místě je domluveno, že se na Spartu půjde. Kdosi z přítomných prý zná kapitána Ivana 
Haška.
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Někdo přibíhá se zprávou, že včerejší dosud nevysvětlitelný zásah policie si vyžádal možná 
čtyři, ale nejméně jednu lidskou oběť. Vzpomínám na slova Felicity.

20:09 Herci zpívají hymnu, celé divadlo s nimi.
Takhle zpívanou jsem ji naposledy slyšel před dvaceti lety. V devětašedesátém u rozhlasu, 
jehož fasáda nesla stopy nepřátelských střel. Bylo mi sedmnáct.

20:20 Před jevištěm je plno, zvláštní „představení“ skončilo, ale mnozí se tlačí dolů, aby se od 
studentů na scéně dozvěděli, co mají udělat. Dostanu se k jednomu z nich; chci, aby mi text 
prohlášení po někom poslal do redakce Mladého světa. V pondělí to zkusím prosadit do deníku 
Mladá fronta, mám to přes chodbu: MS má třítýdenní výrobní lhůtu.
Nevěřím, že se mi to povede. Ale pokusím se. Přinejmenším mi v ruce zůstane svědectví. 
Doklad pro chvíli, kdy to třeba zveřejnit půjde.
Hlas ode dveří volá, že na Václavském náměstí je demonstrace. Jdu s hloučkem ostatních.

20:50 Před Laternou magikou nás protijdoucí informují, že policie demonstraci u sochy 
svatého Václava rozehnala. Ne tak brutálně jako včera, ale tvrdě až dost. Běžím průchodem 
Domu obuvi. Václavák je ale klidný, od křižovatky s Vodičkovou je vidět, že v horní části se 
už nic neděje.

21:22 Z domova volám kamarádovi a lékaři dr. Tomáši Srpovi do Vinohradské nemocnice. 
Mluvím o tchánově chorobě. Tomáš mlčí, případ zná, nechce mi lhát. Potom ho žádám o pomoc 
v záležitosti mrtvého studenta, ať se pokusí zjistit, jestli je to pravda. Vzpomínám si, že padlo 
i jméno. Milan nebo Martin Šmíd. Měl umřít Na Františku. Tomáš říká, že udělá, co je v jeho 
silách.

21:55 Volá redakční kolega Jirka Franěk. Slyšel o Šmídovi – je to pravda?
Zdůrazňuje, že takové zprávy se musí důkladně ověřit. Kolega sám by mi snad mohl pomoct – 
vzpomínám si, že při jakési zahraniční cestě byl s Adamcem v jednom letadle; neopatřil by mi 
adresu jeho soukromého bytu?
Po rozhovoru s Frankem se mi vybaví slova Heleny Rytířové. Mezi řečí se kdysi zmínila, že 
ve stejném domě jako Ladislav Adamec bydlí manažer z pop-music jménem Obrda. Volám do 
Řevnic k Rytířům, kdeže ten Obrda vlastně žije. Zdeněk to ví; nezná sice číslo popisné, ale na 
dům si pamatuje.
Dohodneme si schůzku o půlnoci u mě.
Volám znovu Tomáši Srpovi na Vinohrady. Ještě nic neví. Na Františku jsou nějak divně 
nervózní, stejný dotaz už dostali. Zkusí to přes kamaráda, který tam pracuje.
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22:30 Volá Kocáb. Přijde taky o půlnoci.

22:50 U telefonu je tentokrát spisovatel Petr Hájek. Rovněž jeden ze signatářů MOSTu. Má 
zprávy, které musíme probrat. Zvu i jeho.

23:15 Tomáš Srp se konečně spojil se svým kamarádem. Na Františku, kde měl zemřít Šmíd, 
nezemřel nikdo. Prý se na to můžu spolehnout.
„A jinde?“ ptám se. „Na Vinohrady převezli šest lidí. Všichni přežili. Jinde – jak to mám 
vědět?“
Jdu si vařit třetího turka, noc bude ještě dlouhá.
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NEDĚLE 19. LISTOPADU

00:10 Kde je ten Kocáb?
Už zvoní, už jde. S bolavou nohou, ale v rezolutní náladě: Neodkladně musíme za Adamcem. 
Je nutné, aby MOST vypracoval konkrétní návrhy.
Čekáme na přátele, aby je pomohli vymyslet.

00:23 Zdeněk Rytíř se na ulici potkává s Petrem Hájkem, který marně hledal náš dům. Teď jdou 
nahoru i s Jirkou Závozdou, redaktorem deníku Práce, a s dalšími dvěma kamarády. Usedáme 
ke stolu.
Shodujeme se na tom, že je nutné okamžitě něco dělat. Diskutujeme o návrzích, z nichž má 
vzniknout pátý dokument MOSTu. Než se ale k té práci dostaneme, chceme se vypovídat z toho, 
co každý z nás během posledních třiceti hodin zažil. Zdeněk Rytíř byl odpoledne v Realistickém 
divadle, bezvýsledně mě předtím sháněl doma. Hájek a Závozda mluví o schůzce novinářů, 
svolané od telefonu k telefonu na třetí hodinu odpolední v neděli do redakce Svobodného 
slova. Mohl by tam vzniknout nový Svaz, nezávislý na tom, jemuž šéfuje urputný Ján Riško. 
Nedá mi to, abych nevzpomněl na poslední Riškův akt ve funkci ředitele rozhlasu (po létech 
intrik ho z postu vyštípal Indrův zeť Kvapil): zakázal pořad, v němž jsem četl ze své knihy 
Hvězdy na splátky.
Vracíme se k MOSTu. První dva návrhy jsou samozřejmé: skoro všichni se živíme psaním, 
takže se přeme jen o stylistiku. Nezabere to ani půlhodinku:
1. Zajistit naplnění ústavního článku o svobodě shromažďování a s okamžitou platností zrušit 
všechny podzákonní normy, které tomu brání.
2. Okamžitě ustavit komisi pro vyšetření událostí ze 17. listopadu 1989, její výsledky předložit 
veřejnosti a viníky spravedlivě potrestat. Ve sdělovacích prostředcích neodkladně zajistit úplné 
a pravdivé informace o počtu obětí.
Ano, mluvíme o „obětech“. Petr Hájek tvrdí, že Šmíd opravdu zemřel, že to má ověřené. Ptám 
se, ve které nemocnici to bylo. Prý na Františku.
Předávám Srpovu zprávu, která říká opak. Ale shodujeme se nakonec na tom, že v zemi se 
zničenou sítí informací vůbec, a těch dotýkajících se policie zvlášť, je nejisté úplně všechno.
Vzpomínám na miliónový průvod před dvaceti lety. Vyprovázel mučedníka Jana Palacha. 
Milión lidí v ulicích se nedá zastavit vůbec ničím – jestliže následkem zásahu na Národní třídě 
někdo zemřel, nepochybně se uskuteční manifestace, jejíž význam bude obrovský. To je třeba 
předvídat. Navrhuji připsat:
3. Zajistit důstojný průběh pohřbu obětí.
Všichni schvalujeme, ten bod se dá přece vyškrtnout.
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01:40 Michael Kocáb připomíná, že musíme dotáhnout ten návrh mnohem dál. Už nejde jen 
o studentskou demonstraci a o útok na ni. Může být rozbuškou, začátkem otevření klíčově 
důležitých věcí.
Co je klíčové? Každý z nás řekne: Osmašedesátý. Okupace. Zdroj moci současné kliky.
Nalézám letitý záznam proslovu Gustava Husáka z konce srpna 1968.
Právě se vrátil z Moskvy a promluvil k Národnímu shromáždění. Jeho řeč obsahovala i tehdy 
přirozenou, zato dnes téměř neuvěřitelnou větu: Ja stojím plne za Dubčekovou koncepciou, bol 
som pri jej tvorbě, ja ho budem plne podporovať, alebo s ním budem stať, alebo odídem.“ Proč 
nevstoupila do čítanek? Proto.
Teď ovšem nejde o to ukázat morální úroveň dr. Husáka. Důležitější jsou slova o přísahách 
„všech soudruhů“, že nikdo z nich okupační vojska nepozval – ze stejného proslovu. Bohužel 
nevíme, jak toho svědectví využít pro návrh MOSTu, jak tam ten osmašedesátý včlenit. Konečně 
mě to napadá: bylo to násilí, a to musíme odmítnout ve všech formách. Zapisuji proto:
4. Jednoznačně se distancovat od veškerých forem represivního používání moci, a to jak ve 
vnitřních vztazích – brutální zásah proti pokojné demonstraci 17. 11. 1989 – tak ve vztazích 
mezinárodních – invaze armád Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968.
Debatujeme ještě o tom, zda neskončit „ve vztazích mezinárodních“, je to přece pochopitelné, 
co tím myslíme. Michael však rázně prosazuje konkrétní pojmenování. Takže tam nakonec 
zůstane i ta invaze. Je doba hesla Hop, nebo trop.
Když je zapsáno, trvám na tom, abychom zavolali Krejčímu domů. Teď hned. Měl by Ladislava 
Adamce na naši návštěvu připravit. Michael souhlasí.
Hledám v telefonním seznamu. Krejčích jsou tam plné sloupce, Oskar a CSc. Naštěstí jediný, 
v Ruzyni. Je to on, jednou jsem ho tam přece už vezl.

02:35 Michael se u telefonu vzdává. Po třetím čísle vždycky naskočí obsazovací tón. Možná 
je to dobře, i můj telefon je skoro jistě odposlouchávaný a pošta prohlížená. Dopis od Václava 
Havla šel čtrnáct dní.
Nezbývá než dopoledne vtrhnout do premiérova bytu bez ohlášení. Zavoláme si s Michaelem 
kvůli tomu v devět ráno.
Napadá mě, že před rokem nás uvádělo do vytržení maďarské heslo:
„Do nového tisíciletí bez komunistů!“ I když znělo spíš jako pohádka, určitě bychom to všichni 
bývali taky brali. Ale dnes ne. Vytyčuji heslo jiné:
„Bez komunistů u moci do nového týdne!“
Všichni se smějí. Tvrdím, že to myslím vážně. Jak známo, v přehradě stačí škvíra velká jako 
dlaň – bez ohledu na to, jak je hráz mohutná, nevyhnutelně praskne. Tu škvíru musíme ráno 
u ministerského předsedy rozšířit.
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02:55 Hájek, Závozda a další dva hosté odcházejí. Jména posledních dvou jsem si nezapamatoval. 
Oba se připojili k MOSTu; jeden – učitel – tam napsal: Aby se už dětem nemuselo lhát.
Michael a Zdeněk ještě chvíli zůstávají. Pak odjedou spolu, směr Letná.
Podívat se na dům, v němž bydlí ten Obrda. A taky premiér.
Jdu přepsat pátý dokument MOSTu na stroji, aby se premiérovi dobře četl. Pak vysypu 
z popelníků asi sto nedopalků.

03:55 Padám do postele. Cítím se strašně unavený, ale usnout dlouho nemůžu.

08:02 Zdá se mi, že jsem vůbec nespal, přesto ale se z něčeho budím.
Zvoní telefon. Volá Jirka Franěk. Jak slíbil, sháněl premiérovu adresu.
A sehnal.
Zkouším volat Krejčího. Nevede se mi líp než v noci Michaelovi.
Volám Michaela. Pořád obsazeno. Skladatel má sice doma fax, ale telefon je šestilinka.
Konečně se dovolám. Ozývá se Marsha. Michael ještě spí, jde ho budit.
Dáváme si schůzku na Letné před poštou v jedenáct hodin.

10:10 Volá dr. Pavelka. On a Krejčí mají zájem o rozhovor. I se mnou?
Na pozadí věcí čerstvějších už ta moje asi tak čerstvá není. Povídám, že na takovou schůzku už 
nebude čas, právě jdeme přímo za Adamcem. Napadá mě ovšem pojistit se – ať mi dá Pavelka 
Krejčího skutečné číslo, abych ho mohl informovat. Dostávám je. A je jiné než to v seznamu. 
Asi tiskli seznam dřív, než se poradce stal poradcem a povýšil i v telefonních číslech.

10:17 Krejčí se ptá, jsme-li u soudruha předsedy ohlášeni. Srdnatě mlžím, že nám kdosi přislíbil 
svou pomoc. Tiše doufám v poradcovu starost, aby ten kdosi neotřásl jeho pozicí styčného 
důstojníka. Nahlas říkám, že k premiérovi jdeme každopádně.

10:25 Telefon zvoní znovu. „Přijme vás,“ říká Krejčí. „Ale...“
„Tak čau,“ skočím mu do řeči.
„Eh – čau,“ povídá poradce.

11:20 Vstupujeme s Michaelem do vrat poměrně zachovalého, ale nijak přepychového činžáku. 
Jdeme do druhého patra. V dohledu žádná gorila.
Na dveřích obyčejná cedulka, černá písmena na bílém: LADISLAV ADAMEC.
Otevírá paní Zdena Adamcová: „Pojďte dál, chlapci.“
Podáváme si ruce. „My se známe z divadla,“ říkám jí přitom.
„Láďo!“ volá hostitelka. Věším si čepici na věšák v nevelké předsíni.
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Ministerský předseda v ležérním domácím oblečení – má na sobě bezovou vestičku – nás 
vyzývá, abychom se nezouvali.
Zouváme se a jdeme do obývacího pokoje. V koutě pianino. Ještě je šance, že Kocáb něco 
zahraje, pro klid v práci. Místo abychom se cpali do politiky... Ne – teď už vážně není čas na 
brnkání.
Sedáme si do nepříliš pohodlné sedací soupravy z tuzemska. Já do křesla po pravici pana 
domácího, Michael naproti na pohovku. Za ministerským předsedou trůní na nízké skříňce 
plyšový krtek s červeným čenichem. Očividně letošní hit českých domácností – krtkovy bratry 
už jsem viděl u Zdeňka Rytíře a Petra Hapky. Vida, jsou věci, které nás tajně spojují. Srdce 
mi zalévá blažený pocit, že je nemožné, aby majitelé krtků s červeným nosánkem opustili své 
domovy a šli po sobě střílet nebo se dávali zavírat do gulagů.
„Tak co jste mi přinesli, hoši?“ ptá se ministerský předseda.
Uvědomuji si, že v televizi jsem ho vždycky považoval za mléčně šedovlasého, zatímco ve 
skutečnosti jsou jeho vlasy výrazně blond.
„Myslíme si, že situace je vyhrocená. Dnes ještě víc než tenkrát, když jsme se setkali v divadle,“ 
povídá Michael. „Jdeme s tím MOSTem, abyste se mohl přímo seznámit s našimi návrhy.“ 
A přistrkuje přes konferenční stolek papíry. „Ten první je od nezávislých iniciativ.“
Premiér federální vlády čte stránku podepsanou disidentem.
MOST existuje – je to možné?

11:35 „Já se přiznám, že tomu nerozumím,“ říká hostitel. „Co navrhují?“
„Setkat se, za určitých podmínek,“ konstatuji.
„No dobře, hoši. Ale pochopte mě. Copak já mohu něco dělat?“
„Ať je to jakkoli, návrh jsme vám předali. Co s tím uděláte, už není na nás, ale na vás,“ chci 
zabránit další lekci o politické pozici člena kolektivního vedení strany.
„Máme tu i svoje vlastní návrhy,“ chvátá stejným směrem Michael.
Hostitel čte body, které jsme sepsali o pár hodin dřív. Pozorujeme ho při tom. Je vidět, že čte 
pozorně. Jinak na sobě nedává nic znát.
Podívá se po nás: „Nový zákon o shromažďování a spolčování se už připravuje.
Nedávno jsem se setkal s výborem pro lidská práva a humanitární spolupráci, předložili svoji 
verzi. Posuzuje se to. Zákony se přece nedají dělat ze dne na den. Letos jsme jich přijali 
sedmadvacet, mějte trochu trpělivost.“
Nemáme ji a je to na nás vidět. Ostatně dvacet let je dlouhá doba. I těch pět od nástupu 
Gorbačova. A pak – ten výbor pro lidská práva přece známe, byl jsem na jeho ustavujícím 
sezení. Polovičatost je pro něj výrazem přehnané chvály. Stejně jako pro ten navrhovaný zákon. 
Četl jsem ho celý, šéfredaktor Mladého světa Petr Kučera ve výboru zasedá a dal mi materiál 
k nahlédnutí. Nejsem právník, ale že každá chystaná demonstrace by se měla pouze ohlásit, 
o tom se tam nemluvilo.
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„K tomu druhému bodu,“ pokračuje premiér. „Včera mi sem přišla dvě děvčata z fakulty 
žurnalistiky. Říkala mi, co se stalo. Já nemám žádné přesné informace. Všechno nechám 
přešetřit, to slibuji. Pokud byl zásah neadekvátní, vyvodíme důsledky. Ten bod o zajištění 
důstojného pohřbu – víte určitě, že je někdo mrtvý? To jsou vážné věci.“
„Nevíme,“ polknu. „Ale v případě že ano...“
Pomalu nastává rozhodný okamžik – bod čtyři. Duševně se připravujeme na hněvivý výbuch.
K ničemu takovému však nedochází. A určitě nejen proto, že právě vchází hostitelka a nese nám 
kávu. Premiér mluví pouze o nutnosti, aby invazi odvolaly ty státy, které ji podnikly – v čele se 
Sovětským svazem. Už jsme to slyšeli od Eduarda Ševardnadzeho, respektive četli v rozhovoru 
pro polskou Gazetu Wyborczu. Spíš než slova je tu významný tón, jímž o tom Ladislav Adamec 
mluví. Je nám jasné, že odsouzení okupace mu vůbec není proti mysli. Naopak. I on ví, stejně 
jako my, co je základem moci šéfů současného politbyra.
V bludných kruzích se ovšem potácíme všichni. Akt invaze bude podle Moskvy odvolán, jen 
co ho odvoláme my. A my to neuděláme dřív, než to udělá Moskva. Pat. A naše životy pádí ke 
smrti.
„Ještě je tu jedna důležitá záležitost,“ říká Michael. „Máme zprávy, že Artcentrum, to hlavně, ale 
taky Národní galerie a další instituce ve spolupráci s ministerstvem kultury uzavřely smlouvu 
s anglickou dražební síní Christie’s. Budou tam rozprodávat starožitný nábytek a umělecká 
díla pod nálepkou muzejních přebytků a poškozených exponátů. Chtějí prodat naši minulost.“
„Slyšel jsem, že soudruh Kymlička to vyvrátil,“ konstatuje premiér.
„Nevěřte tomu, pane předsedo,“ pospíším si. „My v Mladém světě jsme za tím šli jako předtím 
za Osou Nostrou. Něco už se asi dokonce odvezlo, zřejmě ze státního židovského muzea.“ 
Gigantický kšeft je už příliš rozjetý – o tom se nám opravdu dostávalo signálů ze všech stran.
„Nechám to prověřit,“ slibuje Ladislav Adamec. Nic si ovšem nezapisuje.
Chce si to opravdu pamatovat?
„Zítra ve dvě jdete za Valtrem, že?“ přeruší nečekaně mé myšlenky. Asi to má být náznak, že 
vnitřně už MOST akceptoval, neboť naše akce sleduje.
Jak by mohl vědět – a hlavně proč by si to pamatoval – že v pondělí skutečně máme schůzku 
s docentem Komárkem? Možná naznačuje i to, že je čas skončit úvod a přejít k věci.
„Nejdůležitější je,“ říká premiér, a najednou už není tím bodrým pantátou udělejte-si-pohodlí-
jako-doma, hostitelem a přítelem vycpaného krtka svých potomků. Ale držitelem významného 
úřadu. „Nejdůležitější je, aby oběti byly co nejmenší.“
Koukáme mlčky.
„Aby oběti byly co nejmenší,“ opakuje.
„Hlavně proto jsme připravili MOST,“ říká Michael.
„Ano. To, co se bude dít, bude vážné,“ dodávám.
„Bude to vážnější, než si myslíte,“ opáčí premiér.
„Ne. To bude ještě vážnější, než vy se domníváte, že já si myslím,“ triumfuji.
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Vzpomínám na atmosféru v DISKu a jsem si jist, že tentokrát se už lidi nedají. Půjdou do toho. 
Stranu a vládu obklopí takové potíže, jaké si ani nedovedou představit.
„Ať si myslíš co myslíš, tak to bude horší,“ trvá premiér s veškerou vážností na svém.
Vidím, že už si zase nerozumíme. Pochopil jsem, že on má na mysli odhodlání mocenských 
struktur, sílu jejich zbraní i nemilosrdnosti.
„Prosím tě, děti chodí po ulicích,“ pokračuje hostitel. „Jaký mají program?
Volají Jakeša do koša! Nebo co. No. Jak dlouho myslíš, že jim to vydrží, co dál? Moje vnučky 
tam taky chodí, děti.“
Možná, říkám si, má recht. Ovzduší DISKu mi v hlavě odeznívá, no ano, jsou to vážně bezmála 
děti. A navíc jich moc není. Taky se bojím, že to nevydrží.
„To v NDR je to něco jiného,“ pokračuje Ladislav Adamec. „U nás je to patnáct tisíc, i třeba 
dvacet tisíc – co to je? Žádný problém. Ale v Lipsku – co? Dvě stě tisíc!“ Chytne mě pravou 
rukou za levou, jíž se držím opěradla křesla. „Tři sta tisíc! Co?“ svírá mě pevně.
„Zatím dvacet tisíc,“ podotýká Michael.
Premiér přesunuje svou pozornost na Kocába a uvolňuje stisk. „V muzice ti nesahám ani po 
kotníky. To uznávám. Ale dovol mi, abych ti řekl něco o politice.“
Michael se usměje svým dětským úsměvem. Oba ty nezvykle elegantní věty oceňujeme.
„Podívej, dělám v politice čtyřicet let, jsem komunista. Už jsem vám řekl, že stranu nikdy 
nezradím. Vedoucí úlohy ve společnosti se strana nevzdá.
Asi se bude muset přestrukturovat... Možná i pod jiným jménem...“ Zamyslí se. Pak: „Tenkrát 
po válce nám Gottwald řekl: „Slíbit vám nemůžu nic, nic nemám. Ale vidím, že jste nezkušení, 
nevzdělaní. Když vyhrajeme, tak to vzdělání dostanete, za to ručím!“ No a my za ním šli, to 
byl náš program,“ vzpomíná předseda vlády.
Mlčíme.
Cítím nutkání zeptat se, co jim Klema řekl, když nechal popravit své nejbližší kamarády. 
Snažím se ovládnout, když už jsem pro změnu v roli diplomata.
Michael má asi podobný problém.
Mlčíme.
Potom Michael: „Ti študáci svůj program mají. Nikdo jim nemusí žádný nutit.“ Přidávám se 
lišácký: „Pomozte jim, ať jsou slyšet. To přece můžete.“
Premiér: „Hoši, co já můžu? Stůjte na zemi. Už před rokem jsem podal Jakešovi návrh na nutné 
kádrové změny. Slíbil mi je. Ale neprovedl...“
Žasneme nad tou otevřeností. Napadá mě, že může snad tušit, jenže rozhodně ne vědět, co jsme 
vlastně zač. Ani to, jestli třeba neskrývám někde v náprsní kapse takový ten šikovný japonský 
magnetofónek. „Ten Štěpán, člověk by čekal, že do toho půjde, gorbačovsky, že něco udělá – 
a nic!
Vemte si to, že Fojtík cenzuruje moje projevy v parlamentu... Tu první verzi ani nepřijal... 
V novinách chyběly celé odstavce!“ A tu se premiér zarazí:
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„Prosil bych ale o nešíření toho, co si tu říkáme. Já jsem upřímný, myslím to poctivě, ale 
kdybyste to někde povídali, to bychom pak spolu mluvit nemohli.“
Kýváme.
„No vidíte. Nemám sebemenší vliv na masmédia. Ty si řídí Fojtík. Ani na všechna ministerstva, 
která by pod pravomoc vlády měla spadat. Jaká je to vláda?“
„Divná,“ povídám. „Co ministerstvo vnitra?“
„Prosím tě...“ řekne premiér, a pak se ovládne. Tohle zákulisí není radno otevírat ani těm, jimž 
člověk třeba i trochu věří.
„No,“ navazuje vzápětí, „já často nemůžu dělat vůbec nic. To pak musím dělat, že nic nevím. 
Mrtvý brouk. Tuhle volal z Říma ten doktor Hromádka.
Já se musel nechat zapřít!“ Teď už se rozhorlil.
„Chtěli jsme vás požádat, abyste MOSTu umožnil vyjít v některých novinách,“ chci se dobrat 
nějakého konkrétního výsledku.
„Však vám povídám, že masmédia neřídím.“
„Ani Československou tiskovou kancelář? Ta pod pravomoc vlády nespadá?“
„Ne. Nic. Pochopte to – já už dvakrát nabízel svoji demisi.“
„Ale aspoň dopis, že jsme vás navštívili a že jste MOST převzal, třeba jen k prostudování, to 
byste nám poslat mohl, pane předsedo?“ naléhám.
„K čemu takový dopis?“
„Abychom měli něco na papíře. A mohli jednat už oficiálně... Smysluplně... Jít s tím do těch 
novin sami.“
„No dobře, to není problém. Ale...“
„Takže se můžeme spolehnout?“ Už mi otrnulo.
Vchází paní Adamcová a na podnose nese talíře. Jsou plné zelné polévky.
Kouří se z ní. „Jen si dejte něco teplého, chlapci.“
Polévka mi chutná.
„Každá země má vlastní podmínky,“ navazuje premiér. „My nejsme NDR, rozdělená země. 
Ani Polsko, kde je hlad. Víte, kde se to všechno ukáže? Na sjezdu JZD začátkem prosince. To 
něco uslyšíte. Na venkově má každý domek, auto, kdekdo záhumenek. Tam se na Prahu dívají 
jako na blázny, k ničemu se nepřidají. Dívejte se na to rozumně.“
Díváme se do polévky.
„Relativně dobré bydlo přece není všechno,“ namítá Michael. „Určitě i na venkově vědí, co 
jíme a pijeme... Jedy.“
„No dobře. Ale nepřeceňuj to. Herci a umělci v Praze, vaši známí, to přece není celý národ.“
„Už tisíc let se všechno a vždycky v téhle zemi rozhoduje jen a jen v Praze,“ nadhazuji.
I v premiérovi nepochybně cosi hlodá, červ nejistoty se vrtí. Asi i proto nahlas předkládá tolik 
argumentů o nepravděpodobnosti dramatického zvratu.
„Tady manželka včera poslouchala Svobodnou Evropu,“ vece Gottwaldův žák. „Normálně to 
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neposlouchá, ale...“
Paní Zdena Adamcová na nás přívětivě mrkne. Každý máme nějaký ten hříšek.
Nedozvíme se už, co mělo následovat za tím „ale“. Zřejmě něco v tom duchu, že z těch Fojtíkem 
řízených masmédií se nedozví nic kloudného vůbec nikdo.
„Proto by přímé rozhovory byly nejlepší,“ nadhazuje Michael, který očividně sledoval stejnou 
myšlenkovou nit.
„Vlastně jediné dobré,“ připojuji.
„Hoši, už jsem vám říkal, stůjte na zemi. Politika je umění možného,“ tvrdí premiér.

12:37 V předsíni uklouznu velmi nediplomaticky na nějakém koberečku.
Soukáme se do bot, Michael si zavazuje brčálově zelené tkaničky, asi se to tak v bigbítu nosí. 
Třeba tak chodí i diplomati, musím připustit. Žádného jsem zatím tak zblízka neviděl.
Předseda vlády nás vyprovází až na domovní chodbu. „Já nemám žádnou vilu. V tomhle bytě 
jsme bydleli šestadvacet let, bydlíme tu i teď,“ odtuší.
Je to zvláštní, ale nemám při tom pocit, že by se chtěl zachraňovat. Něco mi říká, že chce 
naznačit jen to, že k „nim“ – Honeckerům, Ceaușeskům, Štrougalům – nechce prostě aspoň 
v tomhle smyslu patřit.
Hodláme ta dvě patra seběhnout po schodišti, ale hostitel nás přinutí jet zdviží. Podává nám 
ještě jednou velkou ruku, pak za námi dokonce zavírá výtahové dveře.
Zíráme s Michaelem na sebe a kroutíme hlavami.
Co se to děje? 

12:59 Routa nám doma sděluje, že na cestě je další delegace. První volal Zdenko Pavelka; 
řekla mu, ať přijde v jednu.
Volá Láďa Kantor. Když se dozví, že se blíží Pavelka, zachmuří se: „Co ten mezi nás pořád 
leze?“
Ach jo, zajímají mosty ještě vůbec někoho?

13:06 Přijíždí Pavelka, ani jsem nestačil dojíst polívku, tentokrát od vlastní ženy. Za chvíli 
dorazí i Zdeněk Rytíř, Tomáš Bím, Vláďa Merta a později i Kantor. Michael mluví o setkání 
s Adamcem. Dodržuje nepsanou úmluvu: sděluje podstatné, ale ne detaily. Hosté nás informují, 
že ve dvě hodiny se schází smuteční shromáždění na Karlově náměstí.
Pavelka říká, že Tvorba je připravena otisknout program MOSTu hned ve středu. Michael 
mu ovšem podává i čtyři body; nad tím čtvrtým zástupce šéfredaktora viditelně znejistí. 
Přesvědčujeme ho, že je nutné to uveřejnit se vším všudy. Nakonec říká: „Uvidíme, asi to 
nepůjde.“ Tvorba prý dřív než do trafik jde na stoly blíže nespecifikovaných „stranických 
činitelů“, ti by něco takového nepustili. Politika je umění možného. Přesto si dáváme schůzku 
na osmou ráno v pondělí. Máme přijít do redakce.
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13:40 Tomáš Bím se připojuje k MOSTu, Vladimír Merta přidává dvoustránkový koncepční 
komentář. Jeden přes druhého přitom povídáme o svých dosavadních zážitcích.
Konečně vyklopýtáme z bytu a z domu, nasedáme do aut. Jedu s Rytířem a s Kantorem, Michael 
veze Pavelku.

14:20 Parkujeme na Karlově náměstí nedaleko věže Novoměstské radnice.
Park největšího náměstí Prahy je plný lidí. Studenti rozdávají letáky. Přišli jsme pozdě, na 
rohu Ječné už mluvil herec Petr Haničinec. Michael se jede podívat domů, já spolu s Rytířem 
a Bímem jdeme Spálenou směrem k Národní. Před stanicí VB nasedají policisté do vozů 
a někam odjíždějí.
V ulicích, za podzimních nedělí jindy tak ospalých, je rušno. Studenti mají trikolóry na levé 
straně hrudi. Co chvíli potkáváme někoho známého.
Když projede policejní auto, dav mu posměšně tleská. Osádky odvracejí pohledy. V podloubí 
na rohu Mikulandské plápolají stovky svíček. „Co jsme to za národ, že si dáme všechno líbit?“ 
volá mladá žena a pláče.

14:50 Narychlo se loučím s přáteli a rázuji ke Svobodnému slovu, kam má přijít i Michael. 
Před kavárnou Tatran slyším z tlampačů městského rozhlasu čerstvou zprávu. Evidentně ji 
neformuloval žádný stranický byrokrat, je uměřená a používá zhola nezvyklého, lidsky 
srozumitelného slovníku.
Oznamuje, že Martin Šmíd nezemřel a ani žádné jiné oběti na životech z pátečního zásahu 
policie nejsou známy.
Na dav, zvolna rostoucí na Václavském náměstí, to ovšem nijak uklidňujícím dojmem 
nepůsobí. „Žvásty!“ říká poblíž mladík své dívce. „To je přece jedno!“ skanduje skupinka před 
Pragoimpem.
Ne, to není jedno, myslím si. Kdyby začala revoluce přesto, že oběti na životech nebyly – to by 
bylo teprv správné, to nejlepší. Fantastické! Ale – začne ta revoluce?
Před vchodem do Melantrichu se podle úmluvy potkáváme s Petrem Hájkem. Do redakce 
Svobodného slova je obtížné proniknout. Dveře hlídá zvláštní služba a pouští dovnitř jen 
málokoho. Nám otvírá, jdeme dál.
Redakce je plná vzrušených, pobíhajících lidí. Dostáváme se k Martě Bystrovové, nabízím 
MOST. Přichází šéfredaktor. Text ho zajímá, ale pro pondělní vydání, které se právě chystá, 
je moc dlouhý, nevejde se tam vedle všech informací a naléhavých výzev. Doporučuje úterý.
Vtom přichází Kocáb, různí kolemstojící ho žádají o text MOSTu, zprávy o něm se už 
podivuhodně rozkřikly. Naštěstí máme několik kopií – jednu chce mladý redaktor z Lidové 
demokracie, další redaktorka z Mladé fronty.
Škrtáme z návrhu bod o důstojném pohřbu a necháváme na novinářích, zda otisknou pouze návrh 
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nebo i program. Chvíli na to máme v rukou prohlášení Československé strany socialistické 
k 17. listopadu.
Čteme, co jsme v legálním českém tisku ještě nečetli. Jasné stanovisko, sebevědomé, rozhodné 
věty: Radikální a okamžitý rozchod s minulostí. Pohled do budoucna – nikoli k demokratizaci, 
ale k demokracii. Tohle že opravdu vyjde?
Už se zase ptáme: je to možné?
V místnosti je i uznávaná autorita mezi našimi hudebními kritiky Jiří Černý. Vlastně můj kolega; 
kdysi pracoval v Mladém světě. Něco dopíše a ptá se na MOST, připojuje se i s komentářem. 
Říká, že v půl deváté večer bych měl přijít do Vinohradského divadla. Tam se prý přesunuje 
plánované setkání novinářů. Kdosi jiný však trvá na tom, abychom se dostavili v osm do 
Činoherního klubu. Uvidíme.

15:55 Na Václavském náměstí je asi sedm nebo osm tisíc lidí. Protlačíme se až k Zemědělským 
novinám do Opletalovy; vzpomněli jsme si, že ve Svobodném slově na nás jeden novinář ze 
ZN chtěl MOST. Musíme se pokusit – čím víc semínek, tím spíš něco vzejde. Otištění by nám 
pomohlo při jednání s premiérem a pomohlo by vlastně i premiérovi.
Vrátný v Zemědělských novinách má rudou pásku na rukávě, říká nám „soudruzi“ a chce 
průkazy ke vstupu do budovy. Zvenčí sem zaléhá tartas houfující se demonstrace, stráž mluví 
o hrozbě jakýchsi narušitelů. Když přiznáme, že vlastně nevíme, za kým jdeme, je s rozumem 
v koncích. Nechceme jeho muka prodlužovat a radši odcházíme.
Neponecháváme nic náhodě. Jdeme se přeptat do Mladé fronty, jestli MOST zítra vyjde. 
Šéfredaktorka Moučková, na první pohled zbrocená potem, říká, že se právě pracuje na 
nějakém důležitém prohlášení. Michael jí podává poslední zbývající kopii MOSTu se slovy: 
„Zítra máme kvůli tomu schůzku s panem Mohoritou, zavolejte mu.“
Dohodneme se, že se za půl hodiny vrátíme.

16:25 Pijeme kávu v prázdném baru hotelu Paláce. Jeden šálek tu stojí dvacet korun. Do ticha 
hraje klavírista.
Zkoušíme si rozebrat situaci. Není to jednoduché, dojmy se valí jako vodopád.
Michael říká, že když vezl Pavelku, svěřil se mu zástupce šéfredaktora Tvorby a dlouholetý 
redaktor Rudého práva, že je pro, aby strana už neměla monopol... Propachtovaná moc je 
k ničemu, partaj se o přízeň voličů musí ucházet v regulérních volbách.“
Michael se zmiňuje i o tom, že dostal naléhavý vzkaz, aby večer v osm nezapomněl na Činoherní 
klub. Neví nic určitého, ale něco se tam asi chystá.

16:45 Jsme zpátky v Mladé frontě. Šéfredaktorka se Mohority skutečně dovolala. Že prý se 
ještě uvidí. Nedá jí to však a tvrdí, že prohlášení SSM je odvážnější než (nějaký) MOST. 
Nechceme s ní debatovat o tom, že posláním MOSTu je cosi jiného než náhlá odvaha SSM 
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atd. Ptáme se však, jestli manifest svazáků odsuzuje intervenci v osmašedesátém. To už by 
znamenalo hodně.
To prý ne.
„Aha,“ říkáme a mizíme.
Jdeme přes Národní třídu na most a míříme k levému vltavskému břehu jako zadní voj průvodu. 
Přední část se však mezitím zarazila o kordon bílých přileb. Tentokrát naštěstí žádné obušky. 
Jen hradba uniforem.
Spolu s mnoha ostatními se pomalu vracíme zpátky. Auta na mostě stojí, jet není kam, mezi 
nimi se proplétají proudy demonstrantů. Vyzývají řidiče, aby se připojili aspoň troubením. 
Skoro všichni sahají po klaksonech – hotová kakofonie. Do toho volání: „Je tu celá Praha!“
Škoda že jde jen o zbožné přání. Zatím tu je pár tisíc mladých. Z oken autobusů, vezoucích 
venkovany za velkoměstským předvánočním nákupem, už si na hlavu nikdo neukazuje. To je 
však bohužel všechno. Naše nálada najednou prudce klesá. Bojíme se, aby Ladislav Adamec 
neměl přece jen pravdu – pár tisíc studentů, jak dlouho jim vydrží ta vzpurná nálada?
Bylo by potřeba nějak to všechno zorganizovat, kdo to udělá?
Průvod se roztrhal. Někteří zůstali před kordonem na Malé Straně a snaží se zapřádat s policisty 
rozhovory. I na křižovatce před Národním divadlem, kde několik uniformovaných mužů podle 
předpisu hlídá světla semaforů.
Obklopil je hlouček starších žen, asi matek studentů z pátečního průvodu.
Neslyším, co říkají. Dovedu si to však představit. Vzpomínám na srpen v osmašedesátém, na 
debaty kolem tanků a na věčně opakovanou otázku:
Počemu?
Michael kulhá domů za Marshou. Dáváme si schůzku na rohu Slavie ve čtvrt na osm. Půjdeme 
do Činoherního.

18:00 Dav se opět spojil a míří teď opačným směrem. Před Novou scénou zastavuje a zdraví 
stávkující herce. Ozývá se i mohutné: „Ať žije Kemr!“ hned potom: „Kde-je-Švorcová?“ Hned 
pak: „Ta ještě hraje!“
A všeobecné: „Vydr-žet, vydr-žet!“
I před zlatou kapličkou se zpívají hymny. Do té slovenské se skandovaně tleská.
Průvod se hne. Zahlédnu režiséra Adama Rezka z televizní hudební redakce.
Přišel i s manželkou. Když jsem je viděl naposledy, s úsměvem mi sděloval, že z deseti 
natočených pořadů mu jich deset zakázali.
O televizi, nejpevnější baště posrpnové reakce, kolovaly historky jak na běžícím páse. Ředitel 
Batrla (ve výtahu v Jindřišské ulici jsem viděl nápis: TV dospěla ke svému Batrloo) si v ničem 
nezadal s předchozím Janem Zelenkou, který ještě před odchodem ze svého dlouholetého postu 
si v rozhovoru s Kocábem trpce stěžoval, že mu do televize nalezli samí kontrarevolucionáři 
a chartisté; provádějí tu svoje rejdy a on ať dělá co dělá, už to nemůže ukočírovat.
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Když dav skanduje: Na Štěpána bez Štěpána!, vzpomenu si na výrok jednoho televizního 
šéfredaktora, že všechna ta nervozita pramení ze zásadní chyby: po lednových demonstracích 
se měl Havel a tři čtyři další popravit.
Když se ho ptali, za co a proč (vyprávěl mi to přímý svědek), vypěnil: „To je ten váš 
intelektuálskej přístup. Samý za co? A proč? Kdy už se naučíte vidět věci třídně?“
Adam se ničemu nediví, televizi zná. S gustem se přidává ke skandování.
Vstupujeme do ulice 28. října. Volání mohutní. Mezi sevřenými domy burácí ozvěna.
Na Václavském náměstí studenti volají: „Češi, pojďte s námi!“ Mnozí se přidávají. Policajti 
vymizeli, Václavák je dneska náš. Co bude dál?
Vracím se zpátky na Národní. Záhony svíček hoří po celé její délce.
Na Národním divadle jsou vylepena provolání. Pražané i lidi z venkova se kolem nich shlukují 
a čtou. A čtou.

19:15 Kocáb přikulhá tentokrát přesně. Jdeme přes ulici na prostranství mezi budovami 
Národního divadla. Uprostřed roste hlouček kolem mladé dívky. Předčítá provolání. Není mi 
jasné, zda to, které jsem slyšel v Disku, nebo nějaké jiné. Každý bod vyvolává halasný jásot 
okolostojících. Pak vystupuje herec Boris Rösner. Mluví o tom, že ředitel Pauer odmítl vydat 
klíče od budovy Národního divadla. Herci však rozhodně stávkovat budou, technický personál 
se k nim připojil.
Jdeme Jungmannovou, pasáží divadla ABC, průchodem do Smeček.
Nevidíme ani jediného policistu.
Před Činoherním klubem potkáváme Michala Tučného s manželkou Martou. Hala je plná, 
hlediště taky: Boris Hybner, Zdeněk Merta, Ladislav Kantor, Marta Elefteriadu, Jan Rejžek, 
Tomáš Bím, desítky známých tváří.
Co očekávají? Možná to sami přesně nevědí: Něco. Stoupáme si ke zdi za poslední řadu.

20:02 Na prázdné jeviště přichází hubený obrýlený mladík v džínsách.
Nepříliš silným hlasem se představuje jako Saša Vondra. Hlediště se nadechne očekáváním, 
všichni víme, že je mluvčím Charty. Omlouvá se, že má před tolika lidmi trému. Snad by se 
mohlo začít písničkou. Je tu někde Vláďa Merta? Ano, už se objevuje a bez nástroje zanotuje:
Kdo mi co zakáže
za moje peňáze?
Ani pán, ani král,
ani sám generál!
Potlesk. Úsměvy. Saša Vondra si bere slovo, rád by nám někoho představil.
Václava Havla.
Vstoupí na scénu v tmavém svetru s plachým úsměvem pod blond knírem.
Dosud jsem ho viděl – mám pocit, že ve stejném svetru – jen při jediné povolené demonstraci 
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na Škroupově náměstí, a pak jen v zákulisí Bratislavské lyry 89, kde to hučelo vzrušením 
po vystoupení Joan Baezové a po zrušené tiskovce. Potom už pouze na maličké fotografii 
v Rudém právu, kde mu – jako „panu Vaňkovi z Malého Hrádku“ – přáli přátelé všechno 
nejlepší k třiapadesátým narozeninám. Československo se tím na vrub komunistického tisku 
nádherně pobavilo... Teď, když si jde Havel-Vaněk sednout na levou stranu jeviště, hřmí 
naplněným sálem obrovský aplaus. Tu písničkovou ouverturu určitě vymyslel on – dramatik, 
napadá mě.
A Saša Vondra pokračuje, postupně volá na scénu další hosty, vesměs zástupce různých 
nezávislých iniciativ, které divákům představuje: Charta, Výbor na obranu nespravedlivě 
stíhaných, Otevřený dialog, Hnutí za občanskou svobodu, Obroda, Nezávislé mírové sdružení 
a další. Taky – MOST. Michael se ošije: „Snad tam nebudou zvát mně, ale nestačí dopovědět, 
už jde provázen potleskem k jevišti, kam ho zavolali.
Sotva se tam vejde, protože vedle Havla už sedí i Křižan, ing. Rudolf Battěk, Václav Malý, 
Jana Petrová, Jan Ruml, profesor Venek Šilhán i spousta dalších, známých takřka každému 
z relací Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky.
A pořád přibývají, není kam vtěsnat narychlo přinášené židle: Jan Škoda z Československé 
strany socialistické, Jiří Svoboda, režisér a člen KSČ, přijel i horník z Kladna, představuje 
se jako Milan Hruška. Je tu i Petr Čepek, zástupci PEN klubu, z nichž jeden je můj redakční 
kolega ing. Josef Velek, Petr Oslzlý a taky studenti; jednoho z nich jsem viděl včera v DISKu, 
jmenuje se Martin Mejstřík.
Bude se diskutovat o situaci, vedením rozpravy je pověřen profesor Radim Palouš. Má řídký 
bílý vous, ale hlavně dostatečně zvučný hlas, který se zakrátko ukáže jako nástroj k nezaplacení. 
Všichni jsou plni zážitků, pocitů i představ. Takřka každý má vyhraněný názor na to, co je třeba 
podniknout, mluví se z jeviště a pak i z hlediště, atmosféra zhoustne, kdykoli někdo řeční příliš 
dlouho.
Předstupuje Václav Havel s tím, že „s přáteli jsme něco sepsali.“ Prosí, aby všichni poslouchali 
až do konce, pak že se vrátíme k jednotlivým větám a poradíme se o nich. Nemluví moc plynule, 
často klopí oči – to má být ten supernebezpečný opozičník?, říkám si. Pojem revolucionáře je 
v mých představách spojen s Leninem, jak si ho pamatuji z filmů promítaných na školních 
představeních: rezolutní formulátor burcujících, zvučných, úsečných vět, arci geniálních. 
Rudí námořníci jásají vůdci v ústrety, mluví jejich řečí, Iljič! Václav Havel, drobný a nejistý, 
si nasazuje brýle v tlustých obroučkách a pokašlává. V levé ruce drží papír, pravou si dává 
dokonce v bok. A jak zjišťuji, ráčkuje. To ale Iljič taky.
Po všeobecném úvodu konstatujícím krizi společnosti přechází řeč k požadavkům.
První zní: Ať ihned odstoupí ze svých funkcí ti členové předsednictva ÚV KSČ, kteří jsou 
bezprostředně spojeni s přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z roku 1968 
a kteří jsou odpovědni za mnohaletou devastaci všech oblastí společenského života u nás. 
Jde především o Gustava Husáka, Miloše Jakeše, Jana Fojtíka, Miroslava Zavadila, Karla 
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Hoffmanna a Aloise Indru, kteří po léta odmítali jakýkoli demokratický dialog se společností, 
a jejichž zhoubná politika zcela zákonitě vyústila do hrůzných událostí posledních dnů.
Hlediště hřmí souhlasem, ztiší se, Havel čte dál: Za druhé: Ať ihned odstoupí první tajemník 
Městského výboru KSČ v Praze... Přeruší ho výbuch nadšení, každý zná jméno držitele 
toho úřadu, na něj se již od začátku roku, kdy dal brutálně rozehnat první demonstrace na 
Václavském náměstí, soustřeďuje všeobecná nenávist a pohrdání; Jakeš je ubohá figurka 
blekotajícího klauna, svým způsobem nedostižný, a proto v jistém smyslu vlastně oblíbený 
komik, ale tenhle chlap s tučným obličejem a bohorovnými manýry gauleitera vyvolává 
strach... Miroslav Štěpán... Nová bouře aplausu a pískotu... A federální ministr vnitra František 
Kincl, kteří jsou odpovědní za všechny zásahy, které policie v posledních měsících provedla 
proti pokojně manifestujícím občanům.
Václav Havel si narovnává brýle, pokračuje: Za třetí: Ať se ustaví komise, která konkrétně 
vyšetří tyto zásahy, zjistí jejich viníky a navrhne jejich potrestání. Za čtvrté: Ať jsou okamžitě 
propuštěni všichni vězňové svědomí, včetně těch, kdo byli zadrženi v souvislosti s posledními 
manifestacemi.
Kromě toho se žádá zveřejnění všech požadavků v oficiálních sdělovacích prostředcích, 
a hlavně podpora dvouhodinové generální stávky v pondělí 27. listopadu. Vím, že si nedokážu 
zapamatovat přesné znění těch vět, ale psát poznámky si netroufám. Václav Havel pak dodává, 
že signatáři navrženého prohlášení jsou připraveni jednat o uvedených požadavcích se státním 
vedením. Určitě řekl „se státním“; tím vlastně přímo vybízí MOST k činnosti – takové jednání 
nikdo jiný v téhle chvíli připravit nemůže.

21:00 Diskuse je jako Pacifik. Stejně bouřlivá a taky tak bezbřehá. Nějaký student se dožaduje 
konkrétních závěrů, aby je mohl předložit svým kolegům.
Dobrat se jich však vůbec není snadné.
Pepa Novotný, někdejší textař Výběru, detailně popisuje svou představu vhodného způsobu 
demonstrování: vatu do uší a píšťalky do úst, to bude rachot! Radim Palouš mu však při první 
příležitosti slovo bere: „K věci, prosím pěkně, k věci!“
Ozývají se hlasy, že s vedením takových lidí, jako jsou Husák, Jakeš či Štěpán, se jednat 
nedá a nesmí, jsou to zločinci – to prosazuje Jiří Křižan, jemuž hromově aplaudují hlavně ti 
mladší. Jiní naproti tomu upozorňují, že je „nesportovní žádat někoho o to, aby cosi vyšetřil 
a současně chtít jeho okamžité odstoupení“; doporučují uvážlivost. I takovému názoru se 
tleská, podporu často dostávají přímo protichůdná stanoviska a kýžený závěr se spíš vzdaluje, 
než blíží. Herec z kladenského divadla oznamuje, že kladenský soubor stávkuje, ale včerejší 
obecenstvo protestovalo, augusti je mají bavit, jak k tomu pracující přijdou, koupili si přece 
lístky! Už dvacet kilometrů za Prahou je leccos jinak než v Praze. Přítomní by to měli vzít 
v úvahu a netlačit tolik na pilu.
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21:25 Cit ve mně zápasí s rozumem. Vím, že všechny ty požadavky jsou vrchovatě oprávněné 
(něco tam spíš chybí, třeba jméno hlavního vlastizrádce Vasila Biľaka), jak je ale budeme 
prosazovat? Starost mi dělá termín generální stávky. Dá se tak rychle zlomit moc komunistické 
infrastruktury ve fabrikách a na dolech? Své obavy si však nechávám pro sebe. No co? Alea 
iacta est. Požadavky jsou správné, ostatní ať jde k čertu!
Rozum se ale nedá odbýt, krouží jako sup a vrhá se na další slabé místo – vypočítat jména 
všech nejdůležitějších mocipánů je taktická sebevražda, jedině to je může stmelit. Určitě se už 
mezi sebou přou, leckterý se asi domnívá, že se na úkor těch druhých ještě může podržet vesla, 
vždyť zrazovat je jediné, v čem opravdu vynikají. Jenže teď půjdou v jednom šiku, budou se 
bát. Prosazení vznesených požadavků se totiž i v jejich očích rovná státnímu převratu.
Nemyslím si to sám, podobně právě mluví kdosi z pléna, má dost velkou podporu. Slovo 
dostane i Michael Kocáb, je bledý a strašně nervózní. Pochopitelně: chce uchovat MOST 
a jeho důvěryhodnost. Opatrnictví mu však nejde z duše, chtěl by se sám připojit ke všem 
požadavkům, ale rozdvojit se nemůže, rozum a cit jsou siamská dvojčata. Koktá, zadrhává se, 
nikomu nemůže být jasné, o čem vede řeč, ta se však pořád prodlužuje. Tváří v tvář radikálům 
to Michael nakonec nevydrží. Zmiňuje se tedy, že příprava jednání s premiérem už probíhá, 
představuje i mne a závěrem slibuje neodkladnou akci.
Srdce se mi bezmála zastavuje, vzpomínám na dopolední rozhovor s Ladislavem Adamcem, 
tohle se určitě zveřejnit nemělo. A říci to tady, přímo do magnetofonů estébáků, kteří si tenhle 
dýchánek nemohli nechat ujít, to je jako dát to rovnou do svodky, či jak se tomu na StB říká. 
Přítomné naštěstí Michaelova řeč zas tak neohromila, styky s mocí jim dnešního večera 
nepřipadají rozhodující, debata se rychle stáčí k předešlým tématům.
Mluví docent Libor Pátý z Kruhu nezávislé inteligence, kultivovaný starší pán. Dobře si ho 
pamatuji, před pár týdny jsem ho poznal v přívltavské loděnici.
Vysedl jsem tehdy v Braníku na konečné tramvaje číslo 17, spojka mi sdělila „rovně a za 
mostem doprava“, další mi ukázala cestu mezi bahnitými, tmavými lukami a plevelným 
křovím a tak dál, až jsem se dostal k té loděnici a úzkými schody do vydýchané místnosti 
pro sto lidí, kam se směstnalo dobře tři sta příchozích, aby kuli pikle proti strnulému režimu, 
který jim znemožnil vědecky pracovat. Kromě docenta Pátého jsem tam viděl i dr. Ivana 
Gabala, akademika Katětova, ing. Josefa Vavrouška a další, mluvili o svých rozpracovaných 
programech, nálada byla radostně bojovná, taky jsem vystoupil a mluvil o MOSTu, který by 
Kruhu nezávislé inteligence rád zprostředkoval styk s inteligencí uměleckou, po němž vědci 
volali. Ta schůze – říkal jsem si, když jsem zase mazal temnotou zpátky k obloukům bizarní 
stavby, jíž folklór shodou okolností přezdil Most inteligence – mě povzbudila jako máloco: 
vznikaly konkrétní programy, práci vedli vynikající vědci z oficiálních struktur, disidenti už 
v tom nebyli sami. Společenská sebeobrana začala tkát své sítě.
Dnešní večer si ovšem kladu otázku, zda jsou ty záchranné sítě už opravdu utkané. Mluvčí 
střídá mluvčího, student znovu žádá o nějaké konkrétní závěry, profesor Šilhán mluví o tom, 
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že „musíme jednat na úrovni a s plnou odpovědností,“ což irituje i mne, protože to je sice 
hezké, ale nikam to nevede, vedoucí diskuse Radim Palouš má pořád těžší práci a začínám 
k němu pociťovat úctu, neboť bez něho by zavládla zběsilá kakofonie hlasů... Naučíme se 
někdy kulturně diskutovat?

21:55 Kdosi přibíhá s prosbou tuším ředitele divadla, abychom setkání urychleně skončili. 
Cítíme v tom hrozivý podtón, ale nemůžeme si pomoct.
Režisér Jiří Svoboda navrhuje umírněný postup, je prakticky vypískán, nálada se dramaticky 
radikalizuje. Studenti, umělci a všichni, kdo už své kostky vrhli, žádají totéž i po ostatních – je 
to jasné.
Slovo dostává Václav Havel. Během diskuse si dělal s pomocí Saši Vondry poznámky, teď čte 
starý text v nové úpravě. Vtom ke mně přistoupí bezvadně oblečený vysoký blondýn a anglicky 
se ptá, co můžu říct o připravovaných jednáních s vládou, je z BBC. Znovu mi dojde dech – 
tak tohle vážně ne! „Vidíte ty kamery?“ ptá se mě. „Jsou ze švédské televize, z německé, 
holandské, je tu spousta zpravodajských posádek. Všechno natáčejí.
A všichni se chtějí dozvědět o MOSTu co nejvíc a hned, to je pro ně zpráva!“
Vysvětluji pánovi z BBC, že jakýkoli komentář je předčasný. Vyzvídá vytrvale dál. Opakovaně 
mu zdůrazňuji, že marně. Zahraniční vysílačky, to je přece pro stranu a vládu jako muleta pro 
býka. Teď by bylo neodpustitelné jim dát klasickou záminku, aby jednání odmítli. Doslova 
v předvečer velkých věcí by se mohl MOST zhroutit.
Uvědomuji si však, že co nejde dnes, může být aktuální zítra. Slibuji cizinci, že hned jak 
situace dovolí, sám se na něho obrátím s informacemi.
Moc mi nevěří, přesto mi nabízí svou vizitku: Julian O’Halloran.
Nedostatek času nakonec vtlačí diskusi k jedinému bodu: zda jmenovat odpovědné činitele 
plnými jmény, nebo je uvést jaksi v houfu. Václav Havel očividně bere vážně obě alternativy, 
Radim Palouš nechává hlasovat. Les rukou vyrůstá pro první možnost. Sám zvedám pro druhou, 
mrknu po Michaelovi, i on má teď ruku nahoře. Většina však rozhodla radikálně.
Zbývá ještě nově ustavenou opozici nějak nazvat. Někdo pronese slovo fórum. Má něco do 
sebe a nikdo ho taky dlouho nezpochybňuje, mnohem déle se diskutuje o jeho specifikaci. 
Demokratické? Národní? Možná Havel, možná někdo jiný navrhuje Občanské. To je pak 
přijato.

22:25 Název bychom měli, teď musíme vytvořit fóru reprezentativní a hlavně práceschopné 
vedení. Havel, Křižan, Čepek, ing. Battěk, Milan Hruška. Taky docent Pátý, Jana Petrová. Kdo 
dál? Kdosi navrhuje Kocába.
Ten svádí urputný vnitřní boj, mezitím je zapsán. Stejně jako MOST mezi iniciativy, které 
Občanské fórum spoluvytvářejí. Mezi členy výboru OF dále přibývají dr. Jelínek, Milan 
Kňažko, dr. Kopecký, Martin Mejstřík, Petr Oslzlý, Jan Ruml, dr. Šilhán, další student Ondřej 
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Trojan, ing. Vavroušek a samozřejmě Saša Vondra.
Dřív než je seznam úplný, pronikám na jeviště. Vyzývám Kocába, aby nechal MOST vyškrtnout 
– otevřené členství v centru opozice by přece odporovalo samé podstatě jeho poslání. Michael 
si to dobře uvědomuje, rychle se tedy s Jirkou Křižanem domlouváme, že cíle OF budeme 
prosazovat, oficiálně ale MOST musí zůstat zatím nezávislý. Křižanovi je to taky jasné, 
souhlasí.
Hlavou mi bleskne, že ta nezávislost musí být nejen oficiální; jsem-li právě most, musím se 
klenout, ať se děje cokoli. Jsem-li most, vstupuji do určité morální kategorie, kterou nesmím 
zradit hlavně sám před sebou...
Účastníci ustavující schůze Občanského fóra se rozcházejí, někteří ovšem dojdou jen na 
chodbu, tam se diskutuje znovu.

22:45 Zatímco Michael mluví s panem Dusem, přemítám o představě Václava Havla, že 
občanská fóra by měla vznikat všude, kde lidé smýšlejí v duchu jeho prohlášení. „Členem 
Občanského fóra je každý, kdo se jím cítí být,“ říkal. Oproti stranické struktuře s vertikální 
posloupností moci je to hodně jiný koncept – jen jestli vůbec může ve skutečném životě 
fungovat.
Jsme my, poddaní, připraveni stát se občany? Zazpívat z plna hrdla: „Kdo nám co zakáže za 
naše peňáze?“ a odpovědět si: „Ani pán, ani král. Ani sám generál!...“
Ptám se na to všechno sám sebe i Ondřeje Hejmy, vedoucího pražské pobočky Associated 
Press. Odpovědět na to neumíme. Soudím, že v téhle chvíli to nedokáže nikdo. Nejspíš ani 
Václav Havel, který to vymyslel jako další krok na své cestě politiky – umění nemožného.

23:10 Cestou po schodech nahoru zabírá každého z nás půltucet videokamer.
Těch zahraničních společností, co vyslaly své reportéry do Činoherního klubu, je vskutku dost. 
Asi měly dobrý čich.
Na Václavském náměstí stojí skupinky, vyměňují si nejrůznější informace.
Zprávu o Šmídovi prý schválně rozšířila StB, pod Petřínem umřeli čtyři studenti, nejméně dvě 
těla odvezl z Národní vůz bez jakékoli poznávací značky, šoupli je do igelitu, severočeské doly 
už stávkují, Šmíd je opravdu mrtvý, ale je to prý nějaký jiný Šmíd...

23:45 Před Melantrichem je houf lidí, čtou prohlášení Československé strany socialistické 
k 17. listopadu. Tak to přece vyšlo!
Jdeme k Michaelovi domů, porovnat si dojmy. Je chladno a přijde mi líto, že má čepice zůstala 
u premiéra.
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PONDĚLÍ 20. LISTOPADU

00:05 Pouštíme si televizní Sky News. Praha je jedním z bodů pořadu pod titulkem Czech 
Unrest, České nepokoje. Hlasatelka referuje o událostech na Václavském náměstí: Největší 
pražská manifestace za posledních dvacet let. Což, jak my bohužel dobře víme, zas tak moc 
neznamená.
Rozebíráme průběh shromáždění v Činoherním klubu. Mám výhrady.
Příliš mnoho řečí, hlavně zástupci Obrody se mi nelíbili, pořád ta stranická rétorika. A vůbec – 
debata strašně doširoka, radikalismus naproti tomu často bezhlavý. A předpokládaný lídr nebyl 
lídrem, vlastně ani nebyl moc vidět, poslouchal všechny stejně, i bohapusté mluvky. „To víš, je 
to demokrat,“ říká Michael. Oponuji, že v čase revoluce není na takovou demokracii čas, jinak 
se akční centrum změní v diskusní klub a tím to zvadne. „Mám tenhle názor, tuhle strategii – je 
někdo proti? – tak se to musí šéfovat,“ tvrdím.
Michael se vrací k tomu, co jsem vytušil, celou dobu si připadal jako na rožni. MOST a revoluce 
– snesou se vůbec?
Ještě je na pořadu NBC Nightly News, z Ameriky se přihlásí Tom Brokaw.
NBC pražské události zaznamenává. Taky ovšem nic podstatného. Tom Brokaw hlásí 
z Washingtonu, pohoda. Když se střílelo na náměstí Nebeského klidu, byl v Pekingu, když 
padala zeď, v Berlíně. Až přijede do Prahy, půjde opravdu do tuhého.
Jedu černým taxíkem domů a píšu deník, dokud si něco pamatuju. Dokud si hlavně pamatuju 
pocity: až z těch poznámek jednou budu psát knihu, musím mít čím usvědčit sám sebe a nedělat 
se chytřejším, jasnozřivějším, klidnějším, než jsem opravdu byl. 

02:30 Rut spí. Na stole mám vzkaz: kup limonády.

06:15 Budík zvoní, běžím se oholit, hledám ponožky, vařím kávu, běžím ze schodů, běžím do 
schodů, beru dvě kopie MOSTu, běžím ze schodů, jedu autem, z jehož zpětného zrcátka jsem 
nestačil seškrábat jinovatku.

07:55 V budově Rudého práva si pod dohledem strážných čtu Rudé právo.
Píšou tam, co jindy. V úvodníku nazvaném Rozhodně proti provokacím stojí doslova: 
„Agresivní jádro demonstrantů vyvolalo střet se silami pořádku.“
KSČ očividně nehodlá ustoupit ani o píď. A přesto, osvěžen pětihodinovým spánkem, si 
vzpomenu na vlastní heslo: Do nového týdne bez komunistů!
Proč se právě mně zdál plán generální stávky včera tak bezhlavě radikální?

08:20 Kocáb přichází, voláme Pavelkovi. Jdeme nahoru. V redakci Tvorby je zmatek. Nějaký 
kolega se ptá Pavelky: „Už jsi čet dnešní Rudé právo?“
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Pavelka přisvědčuje: „Doufám ale, že to nemusím komentovat?“
MOST prý rozhodně hodlá otisknout, k bodu o invazi se ovšem musí vyjádřit šéfredaktor 
Matějka. Škoda že má právě nějaké jednání.
Konečně poznáváme šéfredaktora osobně. Je roztržitý. Ve středečním vydání, povídá, není 
vlastně místo. Příští středu to určitě bude lepší, co my na to? My na to, že lepší někdy než 
nikdy, ale nechť si ještě rozmyslí, jestli by se nějaký prostor přece jenom nenašel. Lituje, 
nenašel. Je nám jasné, jak by asi dopadlo Čejkovo eventuální „doporučení“ nepřijít 17. listopad 
– když se Tvorba nemůže k ničemu rozhoupat ani po něm. Pan Matějka s vyděšeným pohledem 
zase odbíhá. Kvůli němu jsem tedy vstávat nemusel.
A když, tak jsem mohl jít koupit ty limonády. Takže bychom se s dovolením rozloučili.
Nikdo nám to nevymlouvá. Dáváme si s Michaelem schůzku v jednu před hlavní poštou.

09:40 Redakce Mladého světa je skoro prázdná. Jak mě informuje kolega Luboš Beniak, 
všichni se rozběhli, aby všechno dopodrobna zaznamenali.
„Uděláme speciální monočíslo... Zatím to trochu hapruje, tři odešli na fakultu žurnalistiky... 
Kam půjdeš ty?“
„Na fakultu žurnalistiky, pochopitelně,“ povídám. „Mám přednášet v půl dvanácté na téma 
Otevřený dopis. To si nemůžu nechat ujít – přednášet tam, odkud mě před patnácti lety jako 
studenta exemplárně vyloučili.“
„Dneska se asi vyučovat nebude,“ konstatuje Luboš.
„Ne tak jako jindy. Ale podívat se půjdu. Jako reportér jsem pro to monočíslo asi nepoužitelný. 
Začal jsem psát knihu. Bude se jmenovat Jak pukaly ledy.“ A vyprávím, jak jsem v poledne 
jedl zelňačku u předsedy vlády a poslouchal předsedu opozice. Naznačuji, že MOST začal 
fungovat.
Jenže Luboš má plnou hlavu představ o monočísle a o tom, kam poslat reportéry. Šéfredaktor 
se zatím nevyskytl; tuším, že někde naslouchá instrukcím Železného kladiva Josefa Hory, jak 
má v popisu „práce“. Činorodý kolega mě vede k počítači, v jehož paměti se budou všechny 
zprávy uchovávat. Termín pro odevzdání posledního materiálu: hodina po případné generální 
stávce.
„Jen aby byla,“ říkám. Je to zvyk z dostihů: to, čemu člověk nejvíc přeje, se nikdy nesmí 
vyslovit dopředu. Z prostředí hazardu vím, co ve sféře událostí předem nejistého výsledku 
funguje a co ne. Jsou v tom léta dřiny.

10:10 Koukám do novin. První strana Mladé fronty je podivuhodným zrcadlem doby. Článek 
Fáma vyvrácena mluví o „nejpádnějším argumentu, vyvracejícím lživost různých zpráv“: 
televize předvedla dva žijící, zdravé Martiny Šmídy. Pod titulkem Rozvahu a odpovědnost 
zase hovoří předseda české vlády Pitra: „Program přestavby a demokratizace... Je trnem 
v oku některým kruhům doma i v zahraničí. Každá příležitost je jim dobrá k organizování 
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destabilizace a rozvratu a tím k narušení nastupujících reforem.
K tomu zneužily i situaci po pátečním pietním shromáždění pražských vysokoškoláků... 
Organizátoři provokací se neštítí ničeho... Doslova nic jim není svaté...“ Vedle však nalezne 
čtenář prohlášení MV SSM a MVR SSM. Jsou tu myšlenky jako „jediným východiskem je 
tu celospolečenský dialog,“ a vzápětí: „Zároveň důrazně odmítáme všechny síly, kterým jde 
o konfrontaci a násilí a distancujeme se od nich.“ Koho tím myslí? Policii, nebo Chartu? Jsou 
to kulišáci. Navzdory tomu však „vyjadřují znepokojení“ a dokonce „rozhořčení“ a konstatují, 
že „podle dostupných informací převažují názory, že zákrok byl neadekvátní a politicky 
neuvážený.“ Ještě před pár dny se tahle mafiánská záloha lísala k mafiánským bossům, 
aplaudovala Štěpánovi a na své konferenci v Lucerně disciplinovaně vypískala jediného 
rozumně mluvícího řečníka – a ejhle!
Jdu do ulic.

10:40 Pěší zóna žije. Za výlohou knihkupectví Melantrich visí provolání ČSS. Na nárožích se 
objevily výzvy, vzkazy, hesla. Jdu si koupit briošky do Astry. Mají se šunkou i s uherákem. To 
je divná revoluce.
Mířím na nábřeží. Nevím vlastně, kde teď fakulta žurnalistiky sídlí. Mě normalizační expert 
Miroslav Hladký a další soudruzi profesoři vyhazovali ještě z Celetné. Samozřejmě se spletu, 
vnutím se o vchod vedle. Nad oběma jsou obdobné nápisy: Okupační stávka. 

11:25 Na žurnalistice je rušno. Přednáška o psaní otevřených dopisů odpadá, nemám se prý 
zlobit. Co bych se zlobil? Raduju se.
A to pořád víc. Jak jinak, když studenti okolo vůbec ničím nepřipomínají žáky Hladkého, 
Hudce, Bartoše. Poslední jmenovaný šíříval světlo vzdělanosti výrokem: „Láska je něco, co ve 
skutečnosti neexistovalo, pokud ji neučinila plně možnou Velká říjnová socialistická revoluce.“ 
A tak podobně.
V indexu jsme měli zapsány Dějiny mezinárodního dělnického hnutí, Marxisticko-leninskou 
filozofii, Politickou ekonomii... Jeden chlapec mi podává nějaké tištěné materiály. Jiný mi za 
pětikorunu nabízí studentský časopis Kavárna, jehož šéfredaktorem je Martin Mejstřík. Dívka 
v rohu velmi obstojnou angličtinou poskytuje interview reportérům americké televizní sítě 
ABC.
Protest proti šíření zkreslených a nepravdivých zpráv odsuzuje výslovně Rudé právo a ČTK, 
jakož i „brutální zákrok elitních jednotek ministerstva vnitra“. Rázně jde k podstatě věci: „Není 
třeba diskutovat o tom, zdali někdo zemřel či nikoli.“ A končí: „Zdá se nám proto nezbytné, 
aby v souladu s novinářskou etikou byly publikované informace uvedeny na pravou míru.“ 
Jaké osvěžení, číst to slovo etika, to klíčové a zásadní, ten středobod, kolem něhož by se měla 
otáčet veškerá tvůrčí práce! Co chtějí profesoři tuhle mládež ještě učit?
Jeden ze studentů mě odvádí do místnosti s výhledem na Pražský hrad.
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Představí se mi; jeho jméno bohužel okamžitě zapomínám, neboť mě zavaluje informacemi: 
Národní uzavřeli dávno před osmou. Dlouho se nedělo vůbec nic. Do lahůdkářství si chodili 
kupovat rohlíky a čokoládu, Mělnická vinárna taky jela. Když začal masakr, snažili se lidi 
schovat, kam se dalo.
V tom domě, co je dole květinářství, se jich padesát ukrylo na půdě. Dva se zasekli ve výtahu. 
Celkem šestnáct se namačkalo do předsíně bytu nějakého hodného pána. Někteří se pak 
schovávali celou noc, báli se jít domů, aby je nesebrali. Pár ostatních se potkalo Na zábradlí, 
po půlnoci se rozhodlo o jejich schůzce s režiséry v Realistickém. Asi dvacet společně sepsalo 
prohlášení DAMU, mezi nimi Martin Klíma, mladý Benda, mladý Dienstbier. Ze Šumavy 
volal v noci Šimon Pánek – jeden z těch, kdo už od jara připravovali nezávislý studentský svaz, 
měli kontaktní adresy „lidí, zajímajících se o něco“, síť byla vlastně předpřipravená.
Jak šly hodiny, scházeli se v soukromých bytech, v divadlech i „po Praze“, na konečných 
metra. V neděli na kolejích Hvězda a Větrník.
Z Hvězdy se rozprchnou po zprávě, že se blíží policie. O zlomkrk lezou okny.
Znovu se scházejí, hádají se o taktiku. Nakonec dají dohromady program asi o patnácti bodech.
„A dnes, na žurnalistice?“ ptám se. 
Můj informátor ještě vzpomíná, že Martina Bendu prý sebrali doma, šest hodin trčel v předběžné 
vazbě. Jakousi Renatu zatkli v cirkuse Humberto... V 7:00 studenti zabrali učebny a všechny 
prostory školy kromě děkanátu a rektorátu.
„A co děláte teď?“
„Obvoláváme studenty, aby všichni přišli do školy. Máme z demonstrace nějaký videomateriál 
a víme, že štáb pana Špáty z Krátkého filmu natočil celý průběh zákroku, chceme to získat. Už 
máme kontakty na vídeňskou a západoněmeckou televizi. Odvysílají to. Aby naši lidi aspoň na 
Jižní Moravě, v Bratislavě a v západních Čechách viděli, co se stalo.“
Jsem u vytržení. Otázka Ladislava Adamce, jestli ty děti budou vědět, co dál, našla svou 
odpověď. Slyším také, že katedra fotografie už pracuje na obrazové dokumentaci... Někteří 
studenti se rozjeli po různých místech republiky, aby všechno dosvědčili...
Ptám se studenta, který právě položil telefon se slovy Tak přijďte: „Kdo má přijít?“
„Volala nějaká paní,“ usmívá se. „Prý je komunistka z Libně. Že když ty svoje nápisy o stávce 
nesundáme ze dveří, přijdou nám soudruzi rozbít hubu.“
„A proč se tomu směješ?“
„Protože ráno to chtěli udělat policajti. Pak ale odjeli.“

13:02 Dobíhám před hlavní poštu společně s Kocábem. Jde poslat nějaké složenky.
Zastavujeme se na skok v Mladém světě. Diktuji do Lubošova počítače útržky toho, co jsem 
slyšel na žurnalistice. Na chodbě šéfredaktor: „Hlavně se neunáhlit.“
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13:45 Rozdali jsme pár kopií MOSTu jeho mladosvětským členům a kvačíme k Prognostickému 
ústavu.
Bzučák u vchodu sice bzučí, ale nikdo neotvírá. Potom kdosi vychází a podrží nám dveře.
Kdysi nádherná hala s mramorovými sloupy a složitým štukováním je rozdělena, jak je to 
v kraji obvyklé, jakousi hobrou na menší prostory. Ve zbytku se tísní spousta vzrušených mužů 
a žen. Propracováváme se davem k ředitelově sekretářce. Pan docent o nás ví, hned nás přijme. 
Dáme si kávu?

14:10 Docent Komárek vychází z ředitelny se širokým úsměvem. Neadresuje ho ovšem nám, 
ale jakémusi velmi voňavému muži, jehož vítá rusky.
Bere si ho dovnitř.
Před pár týdny mě Televizní klub mladých spolu s Lubošem Beniakem zvolil mezi Osobnosti 
roku 1989 za článek OSA Nostra. S titulem se pojila i odměna. Byla pikantní! Slibná obálka, 
uvnitř čistý bílý papír. Měl se tam skrývat poukaz na jakýsi zájezd, avšak „nestihlo se to“. 
Přesto jsem byl odměněn měrou vrchovatou, neboť při natáčení jsem se seznámil s docentem 
Valtrem Komárkem. Nevím proč, ale nějak jsme si hned padli do oka. „Rád bych přišel na kus 
řeči,“ řekl jsem úvodem. „Kdy by vás to nejméně obtěžovalo?“
„Vy mluvíte jako anglická příručka bontonu,“ smál se docent. „V pondělí ve čtyři.“
Přišel jsem tedy a nabídl MOST. Komárek se zahloubal do textu. Hloubal dlouho. „Všeobecný 
rozklad,“ řekl posléze. „To, co nabízíte, je zřejmě „vytváření prostoru a mechanismu rozprav 
mezi zástupci nejrůznějších myšlenkových proudů.“
„Přesně to, pane docente.“
Díval se na mne, mlčel. Nebylo to nijak hrozivé ticho, spíš chápavě pobavené.
Jak jsem si všiml, díval se tak vždycky. „Chcete mi sdělit, že jsem naivní?“ ptal jsem se.
„Jak si představujete, že to bude fungovat?“ ptal se místo odpovědi.
„Upozorníme předsedu vlády na jevy a osobnosti, jimž by podle názoru signatářů MOSTu měl 
věnovat pozornost.“
„Proč by to dělal?“
„Aby se choval jako předseda vlády.“
„A proč?“
„Aby řešil – snažil se řešit – věci k řešení.“
„Ano. Ale proč? Totalitní moc nemá na skutečném dialogu zájem. Žádný nechce, brání se mu, 
je pro ni nepřijatelný.“
„Dnes třeba ano. Jenže co když za měsíc, za dva, za půl roku bude situace jiná? Pak třeba ještě 
hodně rádi sáhnou do šanonu, budou mít komu zavolat.
Tomu, kdo dialog dovede zprostředkovat. Oni už to neumějí, nikdo jim nevěří a oni to vědí.“
„Vy stále předkládáte argumenty pouze na podporu svého názoru, tak se pravdy nedoberete,“ 
vyčetl mi zlehka.
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„Předpokládám, že ty opačné argumenty dodáte vy.“
Nic.
„Dialog může v téhle chvíli zprostředkovat jen kulturní fronta. A pak, v MOSTu jsou vesměs 
lidé s morálním kreditem, čistým štítem, značnou popularitou. To něco znamenat musí,“ 
naléhal jsem dál.
„Myslíte?“
„Jistě. Podepíšete?“
„Tohle je moje telefonní číslo domů. Zítra ráno budu s předsedou mluvit.
Přeptám se. A... Pomůžu. Když to aspoň trochu půjde.“
Promluvili jsme si pak ještě několikrát. Vzájemně jsme si vyměnili postřehy.
Ty jeho podporovaly naši naději. Natolik, že jsme si vprostřed týdne smluvili schůzku na 
pondělí 20. listopadu.
Trochu mě překvapilo, že po dramatických víkendových událostech ji kvůli něčemu 
naléhavějšímu neodvolal.

14:33 U docenta Komárka má člověk pocit, že se nespěchá, i když třeba spěchá. Vzrušení 
zaměstnanci se v té hale sešli proto, aby sepsali zásadní prohlášení, šéf se ovšem věnoval 
nám. Vypadal zcela uvolněně a nepřestal tak působit ani ve chvíli, kdy mu sekretářka přinesla 
prášky. Potěšeně se usmíval. Stříbrnými vlasy a bradkou – ale nejen tím – mi připomínal lesní 
bytost z pohádky Mrazík.
Mluvil o tom, že dosud strnulá struktura se zakymácela. Je potřeba ji rozkymácet ještě víc. 
Zprávu o domácké besedě s předsedou vlády vyslechl s potěšením; přijme-li totalitní moc 
dialog, je v koncích.
Ptali jsme se na jeho názor na jednotlivé členy politbyra. Jak se kdo z nich asi zachová? Řekl, 
že v poslední době zjistil náznaky toho, že Jan Fojtík se od jádra začíná když ne trhat, tak 
poněkud uvolňovat.
Koukali jsme jako z jara – Fojtík?
No ano, je z nich nejmazanější.
S tím ne – řekli jsme s Michaelem Kocábem unisono jako ve špatném filmu.
A co Adamec?
„Povídat si u zelné polévky je hezká věc, ale moc to neznamená. Měli byste chtít něco 
konkrétnějšího, ne těšínská jablíčka. Požadujte rozhovory na předsednictvu vlády. Výsledky 
zveřejnit. A pro rozhovory reprezentativní partnery.“
„Udělá to?“
„Jsem prognostik, ne věštec.“
„My na tom rozhodně budeme pracovat.“
„Pracujte. Budeme se vzájemně informovat. Teď musím za těmi svými divochy.“
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14:50 Docent Komárek jde za divochy. My proti lidským proudům do Jindřišské a na ÚV SSM 
za Vasilem Mohoritou. Vpadneme do sekretariátu, sekretářka je přeuctivá. Další káva na cestě, 
soudruh předseda taky. Momentíček, soudruzi.

Vasila Mohoritu jsem poprvé spatřil in natura 19. září. Přiběhl jsem do Domu sovětské vědy 
a kultury právě včas, abych zachytil druhou část jeho projevu ke Dni tisku. Hovořil jazykem 
klasického stalinismu, míchaje v to ovšem i slova lidská. Bylo vidět, že nadarmo nestudoval 
v Moskvě hned od počátku našich normalizačních let, ale současně byl schopen povystrčit 
z ulity růžky. Po projevu odpovídal na otázky svolaných redaktorů mládežnických časopisů. 
Sledoval jsem ho se vzrůstajícím zájmem.
Dialog? Jistě, připouštěl, ale je dobře si všímat, nejen jaká je otázka, ale taky kdo ji klade, jak 
ji klade, proč ji asi klade.
Sám pak jednou otázkou přispěl, když se otázal: „Proč o mně ten Plíhal zpívá „Mohorita, 
Mohorita, už by měl jít od koryta?“ Po přestávce jsem předsedu SSM vyzval, aby při nejbližší 
příležitosti protestoval proti právě připravované novele tiskového zákona. Slíbil to. Tajemnice 
Entlerová mi současně rezolutním vrtěním hlavy vzkazovala, abych na něco takového radši 
zapomněl. Šel jsem pryč v domnění, že už se neuvidíme.
Jednoho říjnového večera však osobně zavolal. Mimořádně vlídně se čtyřikrát ujistil, že 
opravdu nevyrušuje. Ještě vlídněji mě zval na setkání.
„O nic nejde,“ vysvětlil účel návštěvy.
Když jsem se druhého dne posadil za kulatý stůl v jeho kanceláři, vyčítavě se zeptal: „Proč jste 
to dali na vysílačky?“ Ne že by mi to měl nějak za zlé, to ne, ale proč?
Popravdě jsem opáčil, že smysl otázky mi uniká. Postupně jsme se však přece jen dostali 
aspoň na okraj jakési reality: předseda ÚV SSM byl kýmsi informován, že o MOSTu vysílala 
Svobodná Evropa. Ujistil jsem ho, že je to vyloučené. Sami jsme podnikli kroky, aby se tak 
nestalo, i kdyby někdo chtěl. Navíc nedáváme text z ruky. Kdo chce, připojí se po přečtení 
originálu.
Byla radost sledovat, jak ho ta zpráva potěšila. Stejně jako projev mé důvěry, když jsem i jeho 
s textem seznámil. Nad některými větami sice znejistěl a slabě protestoval, nad jinými však 
hlasitě jásal. Přestával jsem chápat, kde to jsem, s kým to mluvím, co se děje... Opakoval celé 
odstavce, vysvětloval mi jejich smysl, přesvědčoval mě o jejich moudrosti.
Zmínil jsem se, že program jsme s Michaelem odevzdali k rukám Ladislava Adamce. Připojil 
jsem náš dojem, že předseda vlády je jediný, koho můžeme a chceme oslovit.
„Přesný postřeh!“ volal předseda ÚV SSM. „Je vidět, že vám to politicky myslí. To se nezapře 
– novinář. To se musí umět číst! Ty se orientuješ moc dobře.“
Slíbil, že s předsedou vlády o MOSTu promluví. „Když něco, dám ti vědět.
Když ne, tak nic. Chápeš.“
Chápal jsem.
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„Svaz mládeže by se mohl stát prostředníkem, co říkáš? Zavoláme si,“ podal mi ruku.
Neříkal jsem nic. Ale skutečně jsme si zavolali. Telefonoval opět osobně.
„Sejdeme se v pondělí 20. listopadu, řekněme ve tři. A přiveď i Kocába.“

15:05 Vasila Mohoritu sotva poznávám. Jeho tučná tvář pod bujnými vlasy je dnes bledší 
než příslovečně bledá líc Kocábova. Ruce se mu lehce třesou. Usedáme za stůl, který je pro 
rozhovor tří lidí groteskně nadměrný.
V této místnosti je dnes jiné a disproporční všechno. Prázdné jeviště; drama je dohráno, světla 
pohasla, herci odešli. Kampak asi zmizel Pavel Čírtek, Mohoritův nohsled, autor televizní 
inscenace o roce osmašedesátém a díky tomu ředitel brněnské televize?
„Měli jsme dobrou vůli... Ano, dělali jsme i chyby, to se nedá popřít... Nám taky říkali věci, 
věřili jsme jim... Nebyla to pravda... Bylo to složité...“
Necháváme ho mluvit. Vypadá jako odsouzenec. Evidentně se bojí. Nevíme čeho, možná to 
přesně neví ani on, možná má naopak své informace.
Zmizela žoviální bodrost budovatele šťastných zítřků. Proti nám sedí člověk na prahu čtyřicítky, 
jehož letitá perspektiva se během několika dní rozpadla.
Říká nám: „Já tu funkci vlastně nikdy nechtěl, věřte mi, klidně můžu jít dělat něco jiného.“
„Vy nám ten MOST otisknete, že jo?“ ozval se poprvé Michael.
„No ano, už jsme o tom jednali... Je to smysluplné... Hned jsem říkal, že jedině takovýhle 
koncept má šanci... Tady Michal to může potvrdit.“
Kývnu.
„Má to takový dodatek,“ říká Michael a odsekává slova.
Je to velký poker. Rozhodující hra. Znám to dobře. Zásadní pravidlo: Neprozradit své karty. 
Tahle partie se ovšem hraje v podivné herně, hlavní město říše obklíčily voje obléhatelů, už 
jsou v zoologické zahradě, pronikly k řece, už jdou. Úřady nicméně pořád úřadují.
„Je to aktuální,“ dodávám. „Vlastně v duchu prohlášení Městského výboru SSM. Tys u toho 
přece byl, nemám pravdu?“
„Ano. Byl jsem tam,“ říká předseda s nádechem hrdosti. Přebírá papír.
Čte. Zarazí se. Mlčí.
„Byl jste na Václaváku?“ Ptá se Michael. „Dneska je tam sto tisíc lidí.“
„MOST bude v zítřejším vydání Mladé fronty,“ promluví předseda.
„Možná víc než sto tisíc, Michale,“ obracím se ke Kocábovi. „Nezapomeň, že lidi jdou teprve 
teď z práce.“
„Pánové, ten poslední bod po mně nechtějte. To vám Mladá fronta nemůže otisknout, uznejte.“ 
Vasil Mohorita mluví tiše, bezmála prosebně.
„Obsah periodik podléhá rozhodnutí vydavatele. Tím je v tomhle případě ÚV SSM,“ ucedím.
„Jistě, ale něco takového bych musel konzultovat. To nejde okamžitě.
Zítra by to prostě nevyšlo.“
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Mlčíme. Michael si pozorně prohlíží klíče od auta. Je to renault.
„A co kdybyste aspoň tu poslední větu prostě škrtli?“ ozve se náhle předseda. „Když tam 
necháte to odmítnutí násilí i v mezinárodních vztazích, každý přece pozná, o čem se mluví.“
Tak. Pro mě je to vyhrané, zkasíroval bych žetony a šel. Jenže Michael dál kouká na klíček od 
zapalování. Potom: „Škrtnout se to nedá, nemá to smysl. Vy souhlasíte s intervencí?“
„Pane Kocáb!“ volá Vasil Mohorita. „To je strašně složité, je to záležitost mezinárodního 
významu. To já takhle nemůžu, na svou pěst.“
No, to asi nemůže. Přesto se zdá, že víc než nás přesvědčuje sám sebe.
„Vždyť i beztak jsou ty vaše požadavky... Ostré. A hlavně snad chcete, aby MOST pracoval, 
aby došlo k jednání. Tak proč to komplikujete?“
Předkládáme právě ty požadavky, o kterých se musí jednat. Vyšetření zákroku je jedna věc. 
A intervence další...“ upozorňuje Michael.
„Všechno souvisí se vším,“ nezdržím se. Vida, jak mi zkouška z marxismu-leninismu přišla 
vhod, i když to tehda bylo jen za tři.
„I kdybych s vámi tisíckrát souhlasil, nejde to. Dneska to skutečně nejde.“
„Tak dobře,“ povzdechne Michael. „Ale řeknu vám, že byste nelitoval.
Teď to třeba tak nevypadá... No ale nelitoval.“
Vasil Mohorita poslouchá a opravdu slyší. Rozvažuje. Leč po dlouhé chvíli se rozhoduje, že 
svůj Rubikon nepřekročí.
„Když to vidíš takhle, tak se to celé možná dnes tisknout nemusí,“ navazuji.
Je očividné, že ten poslední štych jsme neuhráli. Taky jsme ovšem neměli nic v ruce, snad jen 
tu trojku – z marxismu. A to je plíva... „Mělo by tam ovšem stát, že už v září jsme s programem 
MOSTu seznámili předsedu federální vlády.“
„Samozřejmě!“ Vasil Mohorita má radost. Možná mu intelekt našeptával, že by nakonec 
opravdu nelitoval.
„...A taky, že jste byli přijati na ÚV SSM, tak to přece bylo,“ dodává předseda.
„Tak napišme, že ÚV SSM prostudoval MOST na vlastní žádost. Vždyť tys mě tenkrát volal. Já 
bych to postavil asi takhle...“ Píšu pár úvodních vět na papír. A přikládám k návrhům, v nichž 
jsme škrtli tu poslední větu.
„Dobře. Tohle půjde do novin.“ Vasil Mohorita je roztěkaný. Myslí na spoustu věcí současně. 
A přesto se trochu uklidnil. Dokonce zpola usmál.
My taky. Když slib splní, pomůže dost. MOSTu i rozkolísání moci. „Jdeme se podívat na ten 
Václavák, tam dnes nemůže nikdo chybět,“ loučíme se.

15:50 „My jsme ta hrstka!“ slyšíme už od prodejny Paris-Praha. O pár kroků dál se nám otevírá 
úžasný pohled. Sto tisíc lidí tu možná ještě není, ale příliš jsme neblufovali. Naše karta byla ve 
skutečnosti pořádně silná.
Dnešní dav je nepřehledný. „Svobodné slovo! Svobodné Slovo!“ burácí před budovou 
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Melantrichu. „Napsali pravdu! Napsali pravdu...!“
Prodíráme se zmatkem náměstí vzhůru.
Cinkají kouzelné zvonečky. Svazky klíčů chřestí nad hlavami.
Pánové nahoře! Budíček.

16:20 Rádi bychom zůstali. „To bych Marshe nemoh udělat, nechat ji doma teď, když se hroutí 
bolševismus,“ naléhá však Michael. Už ho zas rozbolela noha, v Jindřišské si bereme taxi.
Vůz postrádá zadní sedadlo, krčím se na nějakých trubkách. Když prokličkujeme do Karlovky, 
řidič odmítá peníze: „Dnes ne.“ „Tak díky,“ povídám, jak se hrabu z těch trubek. „My vám taky 
něco dáme, možná. Vynasnažíme se zbavit vaši rodinu teroru bolševiků, co říkáte?“
Řidič si myslí, že to nebude tak hned. Přeje nám, abychom zlomili vaz.

16:45 Zatímco Marsha obléká děti k podívané, o niž nelze přijít, bavíme se o návštěvě 
u Mohority: „Bylo fakt nutné od té poslední věty ustoupit?“
Hledám po kapsách přímé číslo, Michael činí ještě jeden pokus.
„Ale pane Kocáb. Nechte toho,“ říká předseda ÚV SSM. A pak: „Já jsem se rozhodl, že na ten 
Václavák taky půjdu...“
Slyším to docela dobře, Michael oddaluje sluchátko od ucha.
„Co myslíte?“ ptá se předseda.
„Dělejte, co myslíte vy,“ usmívá se Michael.
„No, já půjdu,“ ozývá se ze sluchátka.
Tomu říkám krok přes politický Rubikon!
„Ale co tam mám říkat?“ klade tu klíčovou otázku Vasil Mohorita.
„Říkejte, co chcete. V tom vám nikdo neporadí.“ Michael Kocáb si tuhle vzácnou chvilku 
dovede vychutnat.
„To je fakt. Tak... Na shledanou,“ povídá předseda, ale zní to jako sbohem.
Telefon klapne, člen ústředního výboru Komunistické strany Československa odchází mezi 
sto tisíc lidí protestujících proti diktatuře Komunistické strany Československa. Jako by ve hře 
zvané oko táhl na sedmnáct.

17:00 Kocábovy holčičky – Natálie a Jessica – jsou dávno navlečené do kulichů a teplých 
bundiček. Ještě ale musíme vyřídit pár telefonů. Číslo na Krejčího jsem nechal doma, Rut mi 
ho diktuje.
Žádám o neodkladnou schůzku premiéra s představiteli nezávislých iniciativ: MOST vyjde 
ráno v Mladé frontě, oficiální tisk ho tak podpoří. Oskar Krejčí říká, že se pokusí. Máme 
zavolat zítra před osmou.
Křížovnické náměstí je prakticky neprůchodné. Průvod se mezitím pohnul z Václavského 
náměstí, mezi řadou stojících tramvají se proplétá po nábřeží směrem k Domu umělců. Daří se 
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nám proklestit si cestu na schody kostela. Marsha se přesto bojí o dvouletou Jessiku. Jdeme na 
Karlův most, tam je volněji. Sledujeme, jak se nábřežím valí nespočetný, zpívající dav.
Marsha se rozhodne vrátit, my jdeme špalírem soch přes řeku. O šesté začíná v Realistickém 
divadle setkání členů výboru Občanského fóra.
Právě když míjíme trinitářské sousoší a zavrženci za mřížemi pekel na nás otevřou svá ústa, 
objevují se na protilehlém konci Mostecké ulice modré majáky. Policie přijíždí hájit levý břeh 
Vltavy. Přidáváme do kroku, jen taktak to stihneme. Michael se ještě chce vrátit, má strach 
o manželku a o dcery, kdoví, kam až chtějí policejní oddíly dojet a co hodlají vlastně dělat.
Uklidňuji ho, že holky jsou už jistě dávno doma, mezitím vyvstane na úpatí mostu neprostupný 
kordon.

17:55 Přijíždíme tramvají k Realistickému divadlu. Mříž u vchodu hlídá skupina mladých 
lidí. Jdeme do prvního patra. Nějakými skříněmi zavalená místnost, za ní další. V ní malý 
konferenční stolek. Kolem plno.
Sešlo se tu asi dvanáct nebo patnáct lidí. Některé poznávám: Saša Vondra, Jirka Křižan, Jana 
Petrová, Venek Šilhán, Radim Palouš, Jan Ruml, Ladislav Lis.
Václav Havel sedí v jejich středu. Drobnými doušky tu a tam upíjí pivo z láhve. Kouří Petry. 
Rozcuchané vlasy se mu vzadu stáčejí do kudrn. Z metrové vzdálenosti si konečně všimnu, 
že jeho oči jsou šmolkově modré. Na kolenou má aktovku, vedle sebe vlasatého a vousatého 
Vladimíra Hanzela, hudebního kritika a především svého tajemníka. Vpravo ode mne drží 
černovlasý muž videokameru, z jejíhož boku svítí rudé očko.
Konečně máme čas informovat fórum o včerejším rozhovoru s premiérem.
Mluví Michael, snažím se ho doplňovat. Nabízíme i subjektivní dojmy o předsedově osobě, 
politické pozici, eventuální ochotě jednat. Vtom si kdosi uvědomí, že videokamera pořád 
natáčí – jsou to lidé z Holandska.
Chtěli pár obrázků, před jednáním dostali svolení, pak se na ně zapomnělo.
Naštěstí znám jejich průvodce a tlumočníka, fotografa Dana. Slibuji, že dám záležitost do 
pořádku. V přední místnosti vysvětluji pak Holanďanům, že tohle už není debatní kroužek 
kriticky smýšlejících intelektuálů, ale konspirativní mítink centra opozice. Nic z toho, co se tu 
říkalo, nesmí proniknout ven. Vedoucí týmu, dáma středních let, mě ubezpečuje, že všechno 
smažou. Žádám, aby to udělali před mýma očima. Jsou s tím potíže. Nakonec mi natočenou 
kazetu předávají, můžu si ji smazat sám, pošlou si pro ni.
S dovolením pléna ji předávám Kocábovi. Mezitím – zřejmě po dost složité diskusi – výbor 
Občanského fóra odsouhlasil, abychom s Ladislavem Adamcem jednali. Koneckonců zastává 
funkci předsedy vlády. Slibujeme, že přípravy k tomu podnikneme ještě dnes.

19:05 Debatuje se o spoustě věcí. Také o tom, že manifestace jsou živelné, zítra ve čtyři je 
nutné konečně lidi oslovit. Naštěstí stojí na Václavském náměstí budova Melantrichu. Ústřední 
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tajemník Československé strany socialistické Jan Škoda – Havel ho důvěrně nazývá Nosáčem, 
očividně se znají – už o tom ví. Mluvit se bude z balkónu. Problém je s ozvučením.
Někdo musí na radnici požádat primátora o souhlas k použití městského rozhlasu. Možná se ale 
budeme musit spolehnout na vlastní síly a použít znalostí studentů z fakulty elektrotechniky.

19:15 Vzduch v malé místnosti těžkne a modrá nikotinem. Zprávy trumfují jedna druhou. 
Celá redakce časopisu Ateliér se přihlásila k Občanskému fóru. Svaz českých výtvarných 
umělců dal výtvarníkům k dispozici budovu Mánesa, už se tam podepisují protestní archy, 
vybírají peníze. Stejně tak ve Spálově galerii a v Galerii u Řečických. Václav Havel konstatuje 
informační chaos: Nikdo neví, co se děje mimo Prahu, je potřeba vytvořit skupinu lidí, kteří 
budou poslouchat všechny rozhlasové stanice, naše i zahraniční.
Jenže dřív, než se úkolu někdo ujme, dozvídáme se, že nejen policie, ale i Lidové milice hlídají 
mosty a celý levý břeh Vltavy. Taky budovu KSČ. Mají i psy. Vzápětí se řeč vrací k zítřejší 
manifestaci: kdo na balkóně promluví?
A kde se výbor Občanského fóra sejde příště? V Realistickém už to prý nepůjde. Kdosi navrhuje 
Galerii u Řečických.
Vycházíme s Michaelem společně. Václav Havel stojí na chodníku a s kýmsi debatuje. Sleduji, 
jak mu překáží aktovka. Teprve teď si uvědomuji, že se na něm napětí chvíle vůbec neprojevuje. 
Je spíš pobavený, skoro užasle radostný. Jako by si sám pro sebe říkal: „To jsou věci!“
Michael mě představuje. Podávám si s Václavem Havlem ruku. Říká, že si moje jméno už 
domyslel. Děkuji mu za dopis, přišel ve čtvrtek ráno.
V několika vteřinách přemýšlím; mám mu říct, co jsem chtěl odepsat? 
V tom dopise, odeslaném 2. listopadu a psaném tenkým černým fixem vypsanou rukou, stálo:

Milý pane Horáčku,
dostal jsem petici novinářů na obranu Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana, za kterou Vám – 
jako jednomu z těch, kdo ručí za autenticitu podpisů – srdečně děkuji. Nečekaně rozsáhlou 
a spontánní vlnu solidarity s redaktory LN považuji za jev nesmírně důležitý a dobrý; je to 
jedna z těch věcí, které přispívají k lepšímu vývoji v naší zemi. Když už Vám píšu, rád bych 
dodal, že znám Vaši novinářskou práci a vážím si jí.
Váš
Václav Havel

Proč to nepřiznat? Strašně mi lichotilo, že mou práci ocenil světoznámý dramatik. S marnivou 
pýchou jsem ten dopis kdekomu ukazoval. Avšak poděkování za ručitelství autenticity podpisů 
jsem si nezasloužil: Totiž:
Jednoho nedělního podvečera mě telefonem vzbudil Jan Rejžek. Kde vzal mé číslo, to nevím, 
v životě jsme spolu nemluvili. Znal jsem ho jen z osobních urážek, jimiž mě na stránkách Melodie 



51

pravidelně zahrnoval pod záminkou hudebních kritik. Ptal se, zda znám petici novinářů. Prý 
je potřeba mít pro ni garanty podpisů, jichž se sešlo asi sto deset. Řekl jsem ano, petici znám. 
Předložili mi ji, podepsal jsem. To je všechno. Líbilo se mi, že Rejžek – nepochybně garant – 
zřejmě všechny podepsané ověřuje. V případě Několika vět došlo k trapným odvoláním, což 
akci kapku diskreditovalo.
Krátce nato svolal šéfredaktor MS schůzi, aby redakci, z níž se k petici připojila polovina 
mých kolegů, promluvil do duše. V jejím průběhu zavolal z vlády Oskar Krejčí a s výčitkou 
mu sdělil, že jako garant je tam uvedena jeho ovečka – já. Tak mě to překvapilo, že jsem se ve 
vteřině podřekl, že o tom nic nevím. Naštěstí mi to nevěřili a petici nezpochybnili, přesto jsem 
zuřil.
Prostřednictvím Ládi Kantora jsem žádal o schůzku s Křižanem. Chtěl jsem mu říct, že budu 
držet basu, to je jasné. Ve stavu nepřipravenosti jsem však mohl akci ohrozit. A hlavně: dva 
roky jsem zaměstnaný v Mladém světě a po celou dobu se mě mocipán snaží fackovat zleva. 
Mám se teď začít nechat fackovat zprava? Manipulace jako manipulace, ať ji na mne zkouší 
kdokoli, a třeba v zájmu sebelepší věci. Jsem a budu nezávislý – za každého režimu.
Křižan všechno uznal. Mluvil o nedorozumění. Rejžek se prostě nevyjádřil dost jasně. Což 
jsem Křižanovi věřil, Rejžkovi ne – neměl ani odvahu přijít, i když to slíbil.
Chystal jsem se tedy v odpovědi na Havlův dopis vzdát nezasloužených díků za garanci, 
která podle mého mínění nebyla výsledkem mé kuráže, a zároveň vyslovit své výhrady proti 
manipulování s lidmi vůbec. Události předběhly mé úmysly. Teď jsem mu to mohl říct přímo – 
jenže jak dlouho bych nad tak závažným tématem musel filozofovat? Dlouho, a na to teď není 
čas. Řeknu mu to, až ten čas jednou bude – po revoluci.
Takže jsem se jenom usmál. A on taky.

20:25 Z Michaelova bytu voláme Krejčího, že se musíme okamžitě sejít.
Souhlasí. Když mu včas pojede autobus, stihne to z Ruzyně do města – kam vlastně? Na kulaté 
náměstí, do kavárny – v devět.
Co uděláme s holandskou kazetou? „Tu už nedostanou!“ mne si ruce Michael. „Jednou to bude 
historický doklad.“

21:02 Oskar Krejčí se vyloupne z temnoty. Jdeme dovnitř. Objednáváme si tři koly, z nichž se 
pak nikdo z nás nestačí ani napít.
Poradce předsedy vlády je zděšený. Poznávám to i z toho, že jde rovnou k věci. „Kdybyste 
věděli, co já musel kvůli MOSTu v posledních týdnech vytrpět, co vám budu povídat,“ 
povzdychne si.
„Hlavně, žes to prosadil,“ chválí ho Michael. „Teď to začíná nabírat koule.“
„Nemyslete, že ulice je všechno. Vy vidíte jen tu, ale hraje se na několika šachovnicích. Nejmíň 
na čtyřech.“
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„To je možné. Ale jednat se musí hned, aby to všechno dostalo nějakou fazónu,“ naléhám.
„Nezapomínejte, že Adamec je sám. Úplně sám. V tenhle moment nemá naprosto žádnou 
podporu.“
„Je to předseda federální vlády.“
„Dnes večer ještě ano.“
„Tak to bude zítra ráno taky,“ konejší Michael.
„Co ten Křižan?“ ptá se najednou poradce. „Dá se s ním mluvit? Jeho otec...“
Vzpomenu si, že Jirka měl dostat Státní cenu Klementa Gottwalda za scénář k filmu Signum 
laudis. Odmítl ji. Právě někdy v té době se obrátil k disidentům. Jeho tátu popravili v padesátých 
letech poté, co Klementa Gottwalda marně žádal o milost... Takže Křižana si proklepli 
i s rodokmenem, vracím myšlenky do žhavé současnosti.
„Jirka je inteligentní, kultivovaný. S ním se dá mluvit vždycky,“ říká Michael.
„Aby neměl touhu se mstít...“ Oskar Krejčí, to je zřejmé, už vzdal třídní cítění, vzdal obhajobu 
systému, myslí ryze prakticky. „Musím říct, že nás překvapilo, když to dohodnuté embargo 
dodržel, to jsme ocenili,“ dodává zamyšleně.
„Mezi těmi, kdo budou jednat, by určitě měl být Havel,“ nadhazuje Michael.
Jenže tak daleko poradce ochoten jít není: „Neblázněte, to není politicky možné. Říkám vám 
znovu, že hrajeme na několika šachovnicích.“
„Co nejdřív k tomu stejně musí dojít,“ přidávám se k Michaelovi.
„Zítra tedy rozhodně ne. Mějte rozum.“
„Vy Vaška neznáte. Ale ve skutečnosti je nejrozumnější ze všech. To mi věř,“ pokračuje 
Michael neochvějně.
Oskar Krejčí to zaznamenává, ale mlčí. „S předsedou jsem mluvil, přijďte hned ráno,“ povídá 
za chvíli. „A říkám znovu, buďte rozumní.“
„To teď musejí být všichni,“ opáčím.
„Most,“ říká Oskar Krejčí, „je to nejnebezpečnější místo. Jedna strana střílí na druhou, a nejvíc 
střel padá doprostřed.“
Mluví mi z duše.

Hned na začátku, někdy v srpnu, jsem se ptal Michaela: „Je ti jasné, že to nakonec schytáme 
od všech? Už slyším, co nám řeknou – paktovali se s bolševikem.“
„No jo, taky na to pořád myslím. Jenže nějaký most je zapotřebí, bez něj nic nebude. Někdo to 
na sebe vzít musí.“
„Mě nepřesvědčuj. Když tenhle nestoudný gang vyklidí scénu, risknu i nepochopení od našich 
vlastních lidí. Jistě si uvědomuješ, že k němu nejspíš dojde.“
„Samozřejmě. Ono to dokonce může dopadnout tak, že ochranu budou potřebovat bolševici. 
A já budu první, kdo je pak bude chránit.“ Michael se při té představě směje svým obvyklým 
smíchem brambor padajících ze schodů.
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„Dobře že to vidíme stejně. Když si to dnes řekneme nahlas, nebudeme mít za rok právo si 
stěžovat ani potichu.“
„Most nikdy nikdo neocení,“ dumá Oskar Krejčí nad svou nepitou kolou.
„Víš, co mě vážně překvapilo?“ opáčí Michael. „Ani ne to, že nás přijal a zase přijme Adamec. 
Hlavně to, že nás nevyhodili ti nezávislí. Vidíš, že Havel má rozum.“
„Byls na Václaváku?“ nadhazuji směrem k poradci.
„Ne.“
„Chyba. To bys měl vidět.“
„Ulice je jen jedna šachovnice.“
„Snad, a většinou samí pěšáci – jenže jich je sto tisíc. Včetně Mohority.
Šel tam taky. Říkal, že promluvit.“
Oskar Krejčí nechce věřit svému sluchu: „Sebevrah!“
Chvíle, kdy je všechno najednou jinak, přichází snad jedinkrát v životě, možná ani to ne. Teď 
je ale tady. Pamatuji na americký bonmot: When the going gets tough, the tough get going. 
Předělávám si ho v duchu folklóru hazardních hráčů z Chuchle: When the going gets tough, the 
weak get screwed.
Kdo bude silný a kdo slabý, až začnou pukat ledy? Odpověď na tuhle otázku je hlavní zápletkou 
detektivky, v níž i my sehrajeme své role – jaké?
„V osm ráno jsme u vás jak na koni,“ povídám poradci.
„Přijďte už ve tři čtvrtě,“ povídá on.

22:20 Na chodbách divadla Na zábradlí postává spousta lidí. Mluvíme s ředitelem doktorem 
Vodičkou. Prosí, aby někdo zašel do nemocnice za Milošem Kopeckým a potěšil ho, když 
má tu smůlu, že nemůže být právě teď mezi námi. Kousek od nás stojí Václav Havel, říkáme 
mu o dojednané ranní návštěvě; hned po schůzce s premiérem bychom se mohli dohodnout 
o dalším postupu v bytě u Havlů. Proslulý disident neskrývá potěšení.
Potkáváme se s dalšími a dalšími přáteli a známými, nálada je odhodlaná a plná očekávání 
čehosi obrovského. Očekávání změny, k níž se tu každý zavazuje přispět ze všech sil. Napadá 
mě, že takové ovzduší všeobecné semknutosti jsem znal jen z knih o bitvě u Thermopyl, 
o výpravě Argonautů do Kolchidy, o obraně legendárních měst – teď mě však obklopuje, 
bezmála hmatatelně.

22:35 V divadle DISK vzrušeně diskutují studenti: situace není všude zrovna ideální, co bude, 
jestliže nastoupí policie, armáda, milice...? Martin Mejstřík je mezi těmi na jevišti, na tváři 
několikadenní strnisko, oči mu svítí.
Na chodbě mi jedna ze studentek vypráví o své misi mezi zemědělce:
„Co nám to chcete povídat? Co jste vůbec zač? Studenti? Kdo myslíte, že vás bude poslouchat?“ 
ptali se jí. „Pošlete herce, dcerko. Bohdalku. Ne, radši Pepu Dvořáka. Nejlepší by byl Pepíček 
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Zima. Tomu řekněte. Dostane výslužku.“
Jiné dvě studentky nám ukazují čerstvý výtisk zítřejšího vydání Lidové demokracie. Na třetí 
straně pod titulkem Rozhořčení a oprávněné požadavky se píše o stávce vysokoškoláků, 
o jejich prohlášení, obsahujícím výzvu ke generální stávce, o Provolání k dělníkům a rolníkům: 
...Myslíme na dělnice a dělníky pracující v podmínkách urážejících lidskou důstojnost, 
v textilkách, konzervárnách, slévárnách, dolech a jinde, na mladé rodiny bez bytů, na důchodce 
a všechny sociálně slabé a potřebné, na špínu korupce a stínové ekonomiky, které se dnes už 
nedokáže vyhnout nikdo a žádná oblast národního života, na nezasloužená privilegia mocných, 
na zanedbaný stav našeho školství, zdravotní péče a životního prostředí, na nedostatečnou 
možnost cestování a styku se světem...“
Vzájemně se od novin odstrkáváme jako žízniví od džberu s vodou, nemůžeme se nabažit 
skutečnosti, že to, co všichni dávno víme, se tiskne i v novinách. Napadá mě přitom, jak 
asi dlouho se tyhle přesné, sebevědomé studentské formulace utvářely a tříbily ve vypjaté, 
nervózní atmosféře názorových střetů a hledání? Všichni chápou rizika, jež podstupují. Zděšení 
ochromuje a the weak get screwed. Přitom i ti studenti mají všechny důvody se obávat; jestliže 
nezvítězí, a to na celé čáře, čekají na spoustu z nich jen kotelny, na některé dokonce kriminály, 
na další nucená emigrace. To ví každý, a přece nastoupili do totální ofenzívy, přece jdou šířit 
pravdu do vesnic očekávajících Josefa Zimu. Pamatuji, jak docela nedávno v Paláci kultury 
skandovali milicionáři po Štěpánově projevu „Nebudeme tancovat polskou mazurku!“ celou 
čtvrthodinu, než změnili téma na „Nebudeme tancovat maďarský čardáš!“ I těmhle fanatikům 
se studenti postavili s pouhými slovy.
Proto si vždycky uchovám vzpomínku na to, že v posledních dnech listopadu 1989 se chovali... 
No, musím to tak říct, byť jsme si ten výraz odnavykli používat a věřit mu: jako hrdinové.
„To jsme my, jak jsme v sobotu navštívily Adamce,“ říká mi jedna ze studentek, co přinesly ty 
neuvěřitelné noviny.
Jsou drobné a hezké, tyhle čipery. Jako novinářky by to mohly někam dotáhnout, když mně 
bylo devatenáct, nevěděl jsem, že žiju.
„Je to možný?“ halasí Michael zahleděný do novin, od nichž mě prve definitivně vyšoupl. Teď mi 
dovolí aspoň juknout, kam ukazuje. Vidím mezititulek Reprezentace veřejnosti: Občanské fórum. 
A pak čtu, že... Na jevišti i v hledišti se tu vedle sebe sešli zástupci tzv. Nelegálních struktur, to jest 
například Charty 77, Čs. helsinského výboru, nezávislých studentů a dalších organizací...“ Oči 
mi padají z důlků, ... Občanské fórum... se cítí být způsobilé okamžitě jednat se státním vedením 
o kritické situaci v naší zemi, vyjadřovat aktuální požadavky veřejnosti a jednat o jejich řešení...
Požadavky jsou redukovány do čtyř bodů...“ A pak, černé na bílém:
...Aby ihned odstoupili ze svých funkcí... Odpovědni za mnohaletou devastaci všech oblastí 
společenského života... Jmenovitě se jedná o Gustava Husáka, Miloše Jakeše, Jana Fojtíka, 
Miroslava Zavadila, Karla Hoffmanna a Aloise Indru.“
Co jiného můžu teď udělat než vykřiknout jako předtím Michael: „Je to možný?“
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ÚTERÝ 21. LISTOPADU

00:15 „Je to možný?“
Ptá se Václav Havel. Právě jsme mu triumfálně přinesli Na zábradlí venkovské vydání Lidové 
demokracie.
„Není, pane Havle,“ povídám.
„No ne, vážně, je to možný?“ ptá se znovu. Úžas se vylil z břehů. A radost.
Nepamatuji, kdy jsem naposled viděl člověka, jehož by radost tak prostoupila.
V pravé ruce drží skleničku, levou si v týle prohrábne vlasy, podívá se na chvíli vzhůru, pak se 
na mne usměje s neslyšným vzkazem. Ano, taky si to myslím, pane Václave: Život je opojné 
dobrodružství.
„To by mě nenapadlo,“ řekne potichu, jinak snad ani nemluví „že když člověk něco takového 
v neděli odpoledne napíše, bude to v pondělí v noci v novinách.“
Podíváme se s Michaelem po sobě, oběma nám bleskne stejná myšlenka:
Podřekl se! Nevydržel a podřekl se.
„No jo, Kocáb s Horáčkem vždycky všechno vyžerou. Jako by ty noviny vydali oni,“ vpadne 
do toho menší tmavovlasá redaktorka Svobodného slova.
Je v tom, mám pocit, stavovská čest: Svobodné slovo zářilo včera, ale dnes je to Lidová 
demokracie...
„To se holt musí umět,“ usměju se.

00:50 Je-li první vydání Lidové demokracie už na světě, pak Mladá fronta taky. Jedeme 
Michaelovým autem do Panské ulice. Podívat se, jak Vasil Mohorita splnil slib.
Chvíli bouchám na vrata, otevírá noční vrátný. Ano, pár výtisků mi může přenechat. Ne, 
rozhodně si žádné peníze nevezme.
Rozevíráme noviny. MOST tam je! I s našimi adresami. Hned pod zprávou o přijetí kostarického 
ministra zahraničních věcí Gustavem Husákem.
Je tu i prohlášení vlád ČSSR, ČSR a SSR: „Nechceme jít cestou konfrontací, kterou se nám 
pokoušejí určité protisocialistické živly vnutit... Proto vlády ČSSR, ČSR a SSR souhlasí 
s opatřeními, která měla za cíl obnovit pořádek, uchránit majetek a životy občanů.“
Čí životy byly ohroženy? Ach, pane předsedo federální vlády, to jste tomu vytřeli zrak. Jak 
budeme přesvědčovat nezávislé struktury, aby si s vámi sedly za jednací stůl? Jako bych slyšel 
Jirku Křižana: Se zločinci se nevyjednává...
Mladá fronta s datem 21. listopadu je ovšem zajímavým kaleidoskopem.
Přetiskuje totiž nejen MOST, ale i dvě další prohlášení. První vydal výbor čs. veřejnosti pro 
lidská práva a humanitární spolupráci. Protože „jde o zachování základních hodnot socialismu 
a dodržování socialistické zákonnosti,“ žádá „státní orgány o důkladné přešetření postupů 
pořádkových sil v uplynulých dnech“. Je to klasický duch toho maňáskového divadla: státní 
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orgány mají vyšetřovat státní orgány!
Druhé prohlášení vydal ÚV SSM. Praví se v něm, že „většina mladých lidí požaduje a podporuje 
zásadní a nezbytné politické reformy v naší společnosti.
Možná někdy s menší soudností a větší kritičností mládí, ale upřímně.“
No, nevím, kdo tu má menší soudnost, pánové v sekretariátu. Ovšem to, že „v pátek večer 
stejně jako několikrát v posledních měsících, stáli proti sobě na ulicích i členové SSM,“ je 
fikané. Slušná páka pod ty neodvalitelné balvany.
Vedle obou těchto prohlášení jsou návrhy MOSTu naprosto jednoznačné.
Ovšem i redaktoři MF leccos posbírali mimo výbory a svazy – po školách, po divadlech, po 
náměstích. A nejen pražských. Tady už to zní naplno:
Brutální zásah, Studenti vždy věděli, kde je dobro a kde zlo, Z jedenácti pražských středních 
škol, kam jsme se dovolali, probíhalo vyučování pouze na SPŠ Zborovská. Pro mne je ovšem 
nejzajímavější zpráva o podvečeru Vasila Mohority.
Nezahynul. Píše se o tom v článku Bez megafonu, k lidem. Znovu prý potvrdil, že stojí 
jednoznačně za stávkovými výbory. Materiál vrcholí větou:
„Za pochvalného pokřiku Mohorita, Mohorita, se odebral předseda mládežnické organizace 
řešit některé konkrétní návrhy studentů.“
Vida, vida. Sebevrah ožil.

02:00 Podívali jsme se s Michaelem na zprávy, tentokrát jsem doma já.
Stanice Sky News znovu mluví o největší pražské demonstraci za posledních dvacet let. Rut 
je ještě vzhůru, ukazujeme jí LD. Když si přečte požadavky Občanského fóra, ptá se: „Je to 
možný?“ U ní je to zvlášť vhodný dotaz. Pokud není na mateřské, pracuje zrovna v dotyčných 
novinách jako redaktorka.
„Všim sis, jak se Vašek podřek?“ vrací se Michael o dvě hodiny zpátky.
„To víš, že jo. Všichni měli za to, že prohlášení Občanského fóra je kolektivním dílem,“ 
konstatuji.
„No jo, je to lidské. V takové chvíli by se neudržel ani ten nejskromnější člověk na světě.“ 
Michael se usmívá.
S tím vůdcovstvím je to jinak, než jsem si myslel. Úplně jinak, napadá mě. Je skutečné a přitom 
není ani vidět, vlastně ani tušit. Mne jste tedy doběhl, pane Havle. Jenže teď už vím, že tahle 
revoluce má a bude mít svoje vedení.
„Routo, je to vyhraný,“ řeknu nahlas.
„Prosím tě, jak tě to napadlo?“ ptá se moje žena, která při televizních novinách slyšela stejné 
plky jako každý večer za těch šestatřicet let, co je na světě. Neodpovím. Nechci vyprávět 
o složitém vývoji vlastních názorů na vůdčí úlohu Václava Havla.
„Já jsem tak ráda, že se toho táta dožil...“ Přesto má slzy na krajíčku.
Abych ji přivedl na jiné myšlenky, vyprávím o návštěvě u docenta Komárka a u Vasila Mohority, 
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o konspirativní schůzce Občanského fóra. A o tom, že zítra jdeme zase k premiérovi, teď už 
přímo na vládu.
„Koupíš ty limonády?“ chce vědět.
„Jasně.“ I já vedu už léta stejné plky. A proč ne? V rodině jsem generální tajemník a děti zatím 
nestávkují.

03:30 Michael odjíždí. Ráno půjdeme rovnou na ultimu, slibujeme si.
„Mimochodem,“ prohodím, „ty noviny vem s sebou.“

06:50 Vzbudím se s hlavou na stole. Sprcha, žiletka, káva, pak volám Kocábovi. Marsha s ním 
jde zatřást.

07:40 „Hned jsem u vás,“ odpovídá mi ve sluchátku Oskar Krejčí.
A kvačí ze schodů a bere nás nahoru, o vyplňování nějakých kartiček ani řeči.
Cestou potkáváme odcházející skupinku asi pěti studentů, mezi nimi redakčního eléva MS 
Vaška Bartušku. „Adamec tu není,“ povídá mi.
Tentokrát míříme do jiné, honosnější místnosti. V předpokoji sídlí dvě sekretářky. Ano, kafíčko 
nám přijde vhod.
„Jaký mělo smysl vydávat to paralytické vládní prohlášení?“ ptám se poradce.
„Podívejte,“ spěchá Oskar Krejčí a ztišuje hlas, „abyste věděli, náš předseda to nepodepsal. 
Demonstrativně odešel před koncem.“
„A je vůbec ještě ve vládě?“ ptám se.
Poradce po mně mrkne – tak vidíš, říká jeho pohled, včera jsem nekecal, dnes se sám ptáš na 
to, co jsem ti včera naznačil. „Bude tu každou chvíli,“ zní odpověď.
„Četls noviny?“ obrací se na poradce Michael.
„Máme je tu všechny,“ ukazuje Oskar Krejčí na kupu denního tisku.
Dnešní nášup glasnosti stojí v pěkném štůsku. Tyhle srovnané noviny, nepochybuji o tom, dnes 
ještě nikdo neotevřel. „Mohorita zabodoval celkem slušně, že jo?“ říkám škodolibě. Dřív, než 
může poradce odpovědět, cvakne klika, dveře letí a premiér vchází do dveří.

07:55 Jak po mně můžete chtít, aby odstoupili z funkcí všichni ti lidé, které tam jmenujete?“ 
hartusí předseda vlády, ještě než dosedne. Ve tváři má nach.
„My máme svoje informace,“ vmísí se poradce.
„Vláda nejmenuje předsednictvo ÚV strany, copak to nechápete?“ burácí premiér dál. „Já jsem 
vám řekl, že jsem pro čestné a rozumné jednání.
Prosím, věci můžeme probrat, posoudit. Ale toto není žádný dialog...“
„My netvrdíme a nenavrhujeme nic. Kromě toho, že jednání musí začít, pane předsedo,“ 
vysvětluji jako MOST.
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„Copak já jmenuji Jakeše, Fojtíka? Nebo Štěpána? O tom se jednat nedá.
Mám je na stole, ty vaše požadavky. Četl jsem je. To se nedá utajit.
„My máme svoje informace,“ připomíná znovu poradce.
„Ale ty má kdekdo. Je to i v novinách,“ kontruji.
„Třeba tady v Lidové demokracii.“ Michael vytahuje noviny, jako by to mohly být kterékoli. 
Rozevírá je na třetí straně. Ukazuje na mezititulek Reprezentace veřejnosti: Občanské fórum.
„No!“ Ladislav Adamec kratičce zaváhá, zda si článek přečíst, nebo předstírat, že už ho 
četl, či dělat, že co se píše v nějaké Lidové demokracii, není nijak zvlášť důležité. Nakonec 
zvolí kombinaci všech možností: mluví dál, ale koutkem oka sleduje písmenka. A pak mluvit 
přestává. To když dospěje k vytištěným jménům Husák, Jakeš, Indra, Štěpán, Kincl... Všechno 
trvá jen chvilku, nicméně momentální šok jsme zaznamenali. Přesně tak – šok. Bleskurychle 
se ovšem ovládne, všechna čest. Ukládám si do paměti, že to byl první čtenář, který nad těmi 
řádky nezavolal: „Je to možný?“
„Tu záležitost s Artcentrem o vývozu našich kulturních statků nechávám znovu prověřit. Pokud 
by něco takového bylo, zabráníme tomu,“ obrací se náhle ke mně. Vida – musím si pamatovat, 
že si hodně pamatuje.
„Situací ve společnosti se velice vážně zabýváme,“ pokračuje. Tón je znovu energický. 
„Požádal jsem generální prokuraturu o přešetření zásahu.
Generální prokuratuře snad věříte, ne?“
„Generální prokuratuře...“ začne Michael. Předseda vlády mu vpadne do řeči: „Něčemu snad 
věříte. Musíte věřit, ne? Čemu tedy chcete věřit?“
Vzpomenu si na rozhovor se starším prokurátorem GP ČSR JUDr. Pavlem Myslivcem. 
S Lubošem Beniakem jsme ho navštívili při sběru podkladů pro reportáž OSA Nostra. Vysvětlil 
nám, proč komunisty ve funkcích OSA nemůže obžalovat. Jeho důvody na nás působily jaksi 
chabě. Ve slabé chvilce potom Lubošovi ilustroval situaci: Na ministerstvu vnitra měli oddělení 
BESIP, Bezpečnost silničního provozu. Vedl ho člověk, který v opilosti šoféroval auto, někoho 
přejel, usmrtil. A BESIP řídil dál... „Co prokuratura proti vnitru nadělá?“
„My jako MOST navrhujeme pro vyšetření zásahu zvláštní komisi,“ říká Michael.
„Když nechcete věřit ani Generální prokuratuře ČSSR, no tak to je potom špatné. No, umíte 
ještě v něco věřit?“ točí se premiér na jednom tématu.
Jako expert na řeč mezi řádky v tom slyším i tohle: „Chceme mluvit s každým, ale vy to 
znemožňujete svým slepým extremismem, politickým diletantismem, odmítáním úplně všeho, 
i těch nejvelkorysejších ústupků, nedostatkem pozitivního programu, to je pak těžké.“
Premiérovy náznaky mě urážejí. Vzmáhá se ve mně vztek. Michael to pozná, pod stolem mě 
kopne do lýtka. Zuřím, protože v zájmu MOSTu nemůžu teď říct: Právě naopak, my věříme. 
Navzdory všemu kolem věříme ve skutečnou spravedlnost a důstojnost, v nezbytnost opravdové 
nezávislosti soudů a prokuratur. V co nevěříme, je arogantní nekompetentnost systému.
A pak, napadá mě vzápětí, jak to, že vláda může zčistajasna prokuraturu o něco žádat? 
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Prostřednictvím vládního mluvčího Pavla i televizního komentátora Fořta jsme letos několikrát 
slyšeli, že petice občanů, žádající propuštění Havla a dalších politických vězňů, jsou mylně 
adresovány. Vláda s tím prý nemá nic společného, socialistické soudnictví je naprosto nezávislé.
„No, jak říkám. Situací se zabýváme, můžeme ji společně posoudit.
Přijďte, přiveďte svoje soudruhy. Nějakého herce, třeba toho... Bartošku.
A zástupce studentů,“ pokračuje Ladislav Adamec, který si mého funění dobře všiml.
„Rozhodně přijdou i zástupci Občanského fóra,“ navazuje Michael.
„Asi Václav Havel.“
„Tak to bychom spolu jednat nemohli!“ vybuchne premiér. „Já jsem vám řekl, že je mojí 
snahou, aby oběti byly co nejmenší. Ano, co nejmenší.
Ale takto?“
„Hrajeme na několika šachovnicích, nezapomínejte,“ pípne poradce.
„Jak myslíte, že by takové jednání bylo posouzeno? Copak já si můžu sednout ke stolu – hned 
s Havlem?“
Premiér křičí. Je mi jasné, že tudy cesta nepovede. Z jeho pohledu je jakékoli jednání krajně 
riskantním dobrodružstvím. V Mladém světě jsem se vždycky snažil být přítomen redakčním 
rozhovorům se všemi funkcionáři a vím, že žádný z nich by nešel ani zpola tak daleko. A navíc, 
uvažuji rychle, říká, že to neudělá hned. To je důležité – příště už to třeba půjde.
„Jenže my jako MOST nemůžeme nikomu poroučet, koho může k rozhovorům poslat,“ naléhá 
Michael.
Dávná zkušenost vyšetřovaného mi říká, že vyšetřovatelé musejí být vždycky dva, jeden zlý 
a jeden hodný. Oběť se upne na toho druhého a má-li co přiznat, přizná to jemu. Tím dobrákem 
teď můžu být já...
Avšak instinkt mě nutí odsunout tu chytristiku, přidat se k partnerovi: „To by se MOST taky 
mohl zřítit. Přijatelný musí být pro všechny strany.“
„Když pro všechny strany, tak dovolte, aby i pro nás. A jednání s Havlem je pro mne dnes 
nepřijatelné!“ trvá Ladislav Adamec rezolutně na svém.
Zase řekl dnes. Tak asi ano. „Takže říkáte herec, student a... Nějaký disident, ale ne Havel,“ 
vcházím na pole lehké demagogie.
Ladislav Adamec takové nuance chápe velmi dobře. Jako by toho disidenta neslyšel! Je to 
v ažůru – naznačuje tím, že je ochoten přijmout i ďábla, jen když to nebude sám Lucifer. Dnes 
tedy může do budovy federální vlády přijít i signatář Charty. To je zlom! „Jde mi o rozumný 
dialog s lidmi, s nimiž se dá mluvit. Na kolik hodin takové setkání navrhujete?“ jde rázně 
k věci.
Včera jsme se s Havlem, Vondrou a Křižanem dohodli, že kvůli manifestaci ve čtyři může 
případná schůzka začít nejpozději ve dvě. Radši dřív.
„Asi v jednu, pokud vám to vyhovuje,“ říká Michael.
„Dobře. V jednu hodinu.“ Premiér vstává. Podáváme si ruce.
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Byl to boj. A bude.

08:35 „Já to zařídím,“ říká Oskar Krejčí, když jeho představený odejde.
„Na setkání si přiveďte svoje lidi, já pozvu ještě nějaké další, SSM a tak.
„Ty bys mohl,“ obrací se ke mně, „zajistit předsedkyni fakultního výboru SSM z filozofické 
fakulty Pavlínu Kupovou.“
„Tak jo, zkusím to. Kupová, říkáš? Tu neznám.“
„To je dobrá holka,“ tvrdí Oskar Krejčí.
Co by ne, myslím si. Proč tam ale zase musí strašit SSM a kdovíkdo ještě?
S těmi ať si premiér jedná třeba od rána do večera, MOST chce zprostředkovat jeho jednání 
s těmi zástupci veřejnosti, na něž se on sám obrátit nemůže.
Takhle se to všechno rozmělní. Jistě – na to se tu hraje.

09:00 Michael mě přinutil nezaparkovat před domem na nábřeží, ale o dva bloky dál. Jdeme po 
schodech do posledního patra, zvoníme, otevírá nějaký mladík.
Je to vzdušný, prostorný, čistý a světlý byt. Pokoj, do něhož vstupujeme, má velká okna. Stojí 
tu psací stůl se spoustou tužek, srovnanými listinami a se dvěma telefony, které nepřetržitě 
vyzvánějí. Sluchátka zvedá Vladimír Hanzel: „Byt Václava Havla, dobrý den.“
Sedáme si do moderních bezových křesel k nízkému stolku. Po pravé ruce mám bílé skříně 
s vyrovnanými gramofonovými deskami a několika desítkami videokazet. Potlačím nutkání 
vstát a jít se tou diskotékou prohrábnout – co se tu asi poslouchá?
Místností pořád někdo prochází a zase mizí, zvonek u dveří cinkne každou chvíli. Štíhlá dáma 
se stříbrnými vlasy nám nabízí čaj z konvice. Chroupu slané tyčinky, zdravíme se s drobnou 
tmavovlasou Slovenkou. Jmenuje se Dáša, je to manželka Václavova bratra Ivana. Vzápětí 
přichází sám pan domácí, jehož kdosi přivolal přes dveře koupelny.
Zjevuje se i Jan Ruml, trochu se leknu. Jak asi přijme zprávu, že Václava Havla si premiér 
u jednacího stolu nepřeje?

09:30 „Premiér navrhuje,“ shrnujeme, „aby se jednání uskutečnilo dnes v jednu hodinu. Mezi 
jednajícími může být kdokoli, jen ne Václav Havel. Je to přijatelné?“
Honza Ruml se zakaboní. Václav Havel kouří petru svým svérázným způsobem. Opírá ji 
o dolní ret, cigareta trčí v pětačtyřicetistupňovém úhlu vzhůru. „Přátelé,“ řekne, „pojďme se 
poradit, kdo by v té delegaci měl být.
Jistě především zástupce studentů. Co Ondra Trojan?“
Nečekal jsem tak hladký průběh. Ale šéf to nemá snadné, právě pro svou strategii neviditelného 
vůdcovství. Nemůže přece začít hřímat, že nepůjde-li on, nepůjde nikdo? To by museli nanést 
jiní – a ti tu teď nejsou.
„Nebo Martin Mejstřík? Myslím, že ho zvolili předsedou stávkového výboru,“ nadhazuji. 
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„Museli bychom ho ovšem sehnat. Snad na DAMU, je to v Řetězovce, nebo v DISKu.“
Kdosi se nabízí, že Mejstříka vyhledá – buď Dáša Havlová, nebo ten chlapec, který nám 
otevíral.
„Taky někdo z divadla,“ pokračuje Michael. „Adamcovi se líbí Bartoška.“
„Ať Jirku někdo zavolá a zeptá se ho,“ navrhuje pan domácí. „A nezapomeňme na dělníky.“
Vladimíru Hanzelovi u telefonu přibývají úkoly.
Kdo půjde za nezávislé iniciativy? „Honzo?“ obrací se Václav Havel na Jana Rumla.
Honza si prohrábne svého pěkného bíbra, zavrtí se: „To ne, to po mně nechtějte. Já s nima 
jednat nemůžu, asi bych se neudržel, ne.“
„Pane Ruml, zkuste to ještě zvážit,“ naléhám a snažím se nemyslet na to, že Honzův táta je 
v téhle chvíli v tom samém vězení, které znám jako chovanec zevnitř i já. V rohu je záchodová 
mísa s velkými šlapkami á la Bulharsko, kolem většinou chybí závěs... „Já vím, že je to těžké. 
Ale budou tam taky jejich lidi, ze SSM... Atd. Musíme mít pořádnou protiváhu...“
„Zástupce Charty žádný představitel moci ještě nikdy nepřijal,“ poukazuje Michael.
„Charta žádala dialog, ten teď možná může začít. Tahle šance se vlastně nedá odmítnout,“ 
dodávám.
„Kluci, to je všechno pravda. Ale já pro to nejsem ten typ, nehodím se tam.“
Václav Havel mlčí, kouří, kouká.
„Vemte to jako nutnou oběť,“ přemlouvám Rumla.
„No jo, ale já s nima... Nechci mít nic společnýho. Ať jde někdo jinej, vážně.“ Jan Ruml je 
nešťastný.
„Ale kdo? Tu delegaci musíme sestavit teď, nemáme moc času,“ konstatuje Michael.
Václav Havel: „Máme před sebou ještě schůzku v Mánesu. Jména pro delegaci tam předložíme, 
aby je Občanské fórum posoudilo. Na vládu se může jet odtamtud.“
A co když se nedohodnou? Napadne mě. Ale abych nezdržoval, jdu k telefonu.
Shánět tu Pavlínu. Když konečně seženu někoho, kdo ji zná, nechávám vzkaz, aby v půl jedné 
čekala na auto.
V místnosti se objevuje další mladík, prosím ho, aby pro jistotu šel pátrat po Martinu Mejstříkovi 
i on. Vracím se na své místo ke stolku, kam zatím zasedl i Saša Vondra. Dozvídám se, že Jan 
Ruml se nakonec rozhodl jet s námi. Představíme ho jako „nezávislého novináře a signatáře 
Charty 77“.
Dokud náš výběr delegátů neschválí Občanské fórum v Mánesu, nemáme ještě zdaleka vyhráno. 
Chci případný spor otevřít radši teď, dokud je čas. „Co tomu říkáte, pane Vondro?“ obracím se 
k mluvčímu Charty.
„Myslíte si, že se dá přijmout, aby pan Havel na vládu nešel?“
„Ale jo...“ povzdechne Saša Vondra. A mně padá kámen ze srdce.
Zbývá úvodní řeč. Prosíme s Michaelem o Havlovu formulaci. Dramatik sklání hlavu, klopí 
oči – signál, že hledá vhodná slova. „Poslední jmenovaní,“ říká, „sem přicházejí z pověření 
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v neděli 19. listopadu 1989 se... Ehm... Ustavivšího Občanského fóra jako jeho delegace. 
Hm. Občanské fórum sdružuje tolik rozmanitých složek společnosti, že se cítí – jak... ehm... 
přímo uvádí ve svém úvodním provolání – způsobilé jednat v zastoupení kriticky smýšlející 
veřejnosti s... naší vládou.“
Tak. Je tam všechno. I ta návaznost na publikovaný program, což je na pozadí pozvání na vládu 
úspěchem politiky OF. Václav Havel navzdory všemu zadrhávání a sklopeným pohledům, 
navzdory neustálému nabízení prostoru všem názorům je v jistých věcech jako střelka kompasu. 

11:45 Mejstřík je nezvěstný, Ruml nešťastný, Hanzel utelefonovaný.
A my s Michaelem oblečeni tak, jak se pro historická jednání na předsednictvu vlády nesluší.
Jedu i na červenou a tramvaje předjíždím zleva.

12:15 Už jsme v oblecích, už píšeme. Rut nám volá taxi, protože autem poveze Routičku 
k lékaři. Rychle naťukám tu jednu stránku naší úvodní řeči na stroji, utíkáme ven. Vysychá mi 
v krku.

12:55 Před budovou předsednictva vlády stojí předseda Městského výboru SSM Martin Ulčák 
s nějakým mladíkem. Oskar Krejčí nás představuje.
Dozvídáme se, že je to místopředseda téhož Jan Prádler. Poradce přitom každých dvacet vteřin 
vrhá zoufalé pohledy na hodinky: kde, kruci, jsou všichni?

13:03 Přijíždějí dvě auta, první z nich zanedbaná škodovka. Vedle řidiče černá bunda – Havel!
Oskar Krejčí je na omdlení. Jako by se mu náhle zjevila godzilla nebo jiný strašlivý bubák. 
Chvíli mám dojem, že se otočí a uteče. Podvědomě mu zastoupím cestu.
Michael Václava Havla představuje. Poradce mu podává ruku jako rozpálené plotně, ale přece. 
Hned však nás dva mostaře odvádí takřka násilím stranou: „Tohle je nemyslitelné.“ Bere 
Michaela nahoru za předsedou vlády, já mám prý „Havla přesvědčit, aby se účasti vzdal“.
To určitě. Zdravím se místo toho s Milanem Hruškou, s Jiřím Bartoškou, s Janem Rumlem. 
A taky s Martinem Mejstříkem v pleteném svetru a s šátkem Ferdy Mravence u krku. Je 
udýchaný a zděšený: „Je možné, že na nás vlítnou!“
Minuty běží. Michael s poradcem konečně vycházejí z vrat: předseda láteří, nejde to. Na 
poradce doráží pan Bergman, který sem z Mánesu taky přijel: „Věčně nás kádrovat nebudete!“ 
Václav Havel prožívá trapnou chvilku, kouká do země. Znám to důvěrně, mě přece Oskar 
Krejčí při prvním jednání s MOSTem taky vetoval, ani já už jsem se nechtěl nechat kádrovat, 
nakonec jsem v zájmu věci ustoupil, bylo to tehdy moudré? Havel zaboří ruce do velkých 
kapes bundy, klopí oči, hledá slova, odkašle si:
„V revolučních situacích jsou okamžiky, kdy je nutné rozhodovat samostatně ... Že ano. 
Dostal jsem od přátel z Občanského fóra mandát, abych se jednání zúčastnil. Možná budu 
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z Občanského fóra vyloučen, jsem na to... ehm... připraven. Moje svědomí je však čisté. Říká 
mi, abych jednání, které považuji za nesmírně důležité, neznemožnil. Přátelé, jděte beze mne.“
Oskar Krejčí zírá, u delegace Občanského fóra nevyvolávají ta slova pražádné nadšení, kdekdo 
přešlápne z nohy na nohu. Poradce se vzpamatuje první: „Tak pojďme, pojďme, předseda 
čeká!“
„Zuří,“ špitne mi Michael. „Měl pozvanou televizi, poslal ji pryč. Když se o Vaškovi dozvěděli, 
měli to za zradu. Až jsem se bál, že mě někdo přetáhne...“
Václav Havel má pořád ruce vražené do kapes, kouká k zemi. Ostatní, skoro proti své vůli, 
jdou dovnitř. Ten pohled mi zůstane vyrytý do paměti: tenhle člověk, který právě utrpěl v bitvě 
porážku od protivné strany a pravděpodobně za hodinu či dvě utrpí další, ještě mnohem 
bolestnější, i od své vlastní, je schopen vést a vyhrát válku. Ten, kdo teď do své obnošené 
bundy hrábl po krabičce levných cigaret, je pro mne příštím... No, uvidíme.

13:14 Sotva se shromáždíme v jednací místnosti, přichází ministerský předseda. Každému 
podává ruku, usedáme. My s Michaelem do čela stolu jako strana nestranná.
Martin Mejstřík si však sednout nechce. Žádá, aby mu premiér odpověděl na jedinou otázku: 
„Po fakultách se šíří panika, koluje zpráva, že vysoké školy budou mocensky obsazeny – je to 
pravda?“
Ladislav Adamec nezaváhá: „To jsou nezodpovědně šířené pověsti.
K ničemu takovému nedojde. Zaručuji se svým slovem a svou osobou, že proti studentům 
a proti pokojným shromážděním žádné zásahy nebudou!“
Martin pádí z místnosti: „Kde je tu telefon?“ Napadá mě: jak se může premiér zaručovat za 
ministerstvo vnitra, které, jak sám naznačuje, vláda neřídí? A za Lidové milice, jejichž vrchním 
velitelem je generální tajemník ÚV KSČ...? Ale není čas na úvahy. Jen na bleskovou modlitbu.
Rychle si sami udílíme slovo. „Vážený pane předsedo federální vlády, dovolte, abychom vám 
představili účastníky tohoto rozhovoru,“ začínám.
Vzápětí mi ale dojde, že všechny neznám. Například člověka s nezaměnitelným obličejem 
absolventa „vokovické Sorbony“. Představuje se sám: „Docent Zdeněk Veselý, předseda 
celozávodního výboru KSČ na filozofické fakultě.“
Michael uvádí naše přátele. Když řekne „...A pana Jana Rumla, nezávislého novináře 
a signatáře Charty 77,“ ztuhnou docentovi rysy a kouká na naši sešlost jako černoch na hokej. 
Ani Ladislava Adamce tohle extempore právě netěší, hosty by mnohem radši přijal en bloc. 
Když dochází na dvě věty od Václava Havla, je už jako na trní.
Po premiérově pravici sedí ing. Miroslav Pavel, vládní mluvčí. Po levici Oskar Krejčí, o kus 
dál Miroslav Fořt – proč, když televizi poslali pryč?
Všichni se diví, že první slovo máme my.
I premiér se však dočká. „Federální vláda,“ zahajuje, „v souladu se svým programovým 
prohlášením z listopadu minulého roku cílevědomě připravuje zásadní společenskou přestavbu. 
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Velký kus práce byl již vykonán v ekonomické oblasti, takže od 1. ledna příštího roku přejde 
na nová pravidla řízení celá ekonomika. Nyní je potřeba soustředit se i na politickou oblast.“
Pan předseda opravdu hraje na několika šachovnicích. Podle jeho soudu mají ovšem nestejnou 
důležitost. To, co říká nám, současně adresuje úplně jiným lidem. (Vy u první šachovnice, 
poslouchejte to, co mi nedovolíte říct do mikrofonu.) V této situaci jsme pro něho jedinými, 
a proto vítanými spojenci.
„Především,“ pokračuje plynně, „půjde o návrh nové ústavy, o návrhy zákonů o svobodě 
shromažďovací a spolčovací. Vláda přestavbu urychluje, naším cílem je zkrácení přestavby 
o rok...“
„Nezlobte se, pane premiére, ale my jsme přišli kvůli dialogu o důležitých věcech, a ne 
vyslechnout projev o urychlování přestavby,“ vpadá Ladislavu Adamcovi do řeči Jiří Bartoška.
Ulčák s Prádlerem trhnou hlavou, předseda CZV KSČ zesiná; něco takového ještě nezažili. 
Ladislav Adamec se však na podobnou možnost připravil:
„Nech mě domluvit! Ukážu celou situaci, abychom mohli diskutovat,“ opáčí rezolutně. „Jde 
o přestavbu celé společnosti. K tomu je třeba změnit myšlení lidí. Demokracie je zákonitá 
nutnost, má však svoje specifika.
Za prvé je tu falešná stabilita kádrů, na přední místa musí mladí lidé.
Každá instituce by měla tempo zrychlit, i když lidi, to uznávám, tomu moc nevěří. Za druhé 
bude nová ústava předložena k celonárodní diskusi. Zbaví se řady starých prvků, na pořad 
přijde i nové hodnocení vedoucí úlohy strany.“
Podívejme. Ladislav Adamec podniká vzpouru proti vedení KSČ. Jenže lidi už se vzbouřili 
proti celé KSČ, s jakýmkoliv vedením. Je vůbec ochoten si to připustit?
„...Na tom se musí každý občan spolupodílet. Samozřejmě, pan Bartůšek chtěl něco říci. Ale já 
se musím ptát: Proč nehrajete divadlo? Lidé chtějí chodit do divadla.“
„Však oni tam chodí, pane předsedo.“ Jirka Bartoška je rovněž energický.
„A nejsou to jen mladí, ale lidi všech věkových a sociálních vrstev.
V těchto dnech hlavně, vedeme tam dialog. Přijďte se někdy podívat.“
Martin Ulčák mluví o tom, že studenti čekali na zprávu vlád SSR, ČSR a ČSSR. Nevzbudila 
nadšení. Ba ani souhlas. Proto Městský výbor podporuje provolání studentů.
Pavlína Kupová: „Nálady na filozofické fakultě jsou různé. Postoje k deseti studentským 
požadavkům také, staví se za ně určitě víc než třetina všech, většina pak podporuje dnešní 
stanovisko SSM – zásah byl neadekvátní.“
No vida, loutkovému divadlu se nějak pocuchaly špagátky.
„Proč se blokují informace z nemocnic?“ ptá se Martin Mejstřík, který se mezitím vrátil od 
telefonu a je klidnější.
Premiér si činí poznámky na papír. Hodlá asi odpovídat na všechny otázky najednou. Znám ten 
starý trik. Nebýt mostem, vykřiknu: „Trvejte na okamžitých odpovědích na jednotlivé otázky!“
„Žádáme o zřízení vyšetřovací komise, složené ze zástupců veřejnosti,“ přidává Jan Ruml. 
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„Jsem mezi těmi, kdo se k dnešnímu rozhovoru dostavili jako delegáti nově ustavené iniciativy 
Občanské fórum. Sdružuje se v něm ta část veřejnosti, která se kriticky staví k politice strany 
a vlády. Jsem pověřen předat vám naše prohlášení.“ Podává list papíru přes desku stolu. 
„Občanské fórum v této chvíli ještě nemá široký mandát, bude se však sdružovat s prognostiky, 
ekonomy, ekology, s církvemi. Dialogu se chceme zúčastnit, také si ale klademe určité 
podmínky. Tou první a nejzásadnější je neodkladné propuštění všech vězňů svědomí.“
„Chtěl bych se k tomu vyjádřit,“ přistupuje Ladislav Adamec k věci. „Jako občana mne mrzí, 
že k těmto událostem došlo. S mnoha problémy jsem vystoupil už v listopadu loňského roku. 
V červnu znovu. Před týdnem jsem podával v parlamentě kritickou zprávu. Ohlas byl pozitivní. 
Musí dojít k zásadní změně, aby především ústava zaručovala možnost... právo na svědomí.
V pondělí jsem dohodl s generální prokuraturou prošetření událostí.
Bude to urychlená prověrka, nařízená vládou. Závěry lze pochopitelně vyvodit až po šetření. 
Komise veřejnosti existovat může. Nic nebrání tomu, aby vznikla. O blokovaných informacích 
z nemocnic nevím nic, dám to přešetřit.
Demonstrace však nepovažuji za správný způsob dialogu. Ten se nedá vést na ulici. Jsou přece 
lepší fóra.“
„Charta dialog nabízela,“ upře na premiéra zrak Jan Ruml. „Nebyla však vyslyšena. Ale naopak 
pronásledována, dokonce... démonizována.
Občanské fórum by dnes bylo schopné současné problémy formulovat.“
„Pane Ruml,“ odpovídá premiér bez váhání, „z dialogu nevylučujeme ani Chartu...“
Cože? Slyšel to kdy svět?
...Nechávám to teď zvlášť, můžeme se k tomu vrátit. Oprostěme se však od křivd minulosti. To 
by teď ničemu neprospělo.“
Takhle tedy pukají ledy. Vyměníme si pohled s Michaelem; i on si dnes zapisuje.
„Prohlášení Občanského fóra jsem už četl. Žádáte,“ pokračuje předseda vlády, „ať odejde 
Husák. A další. Já, bohužel, to právo nemám. A k těm demonstracím – takové v Praze nebyly 
už hodně dlouho. Nemohu souhlasit s tím, že by se mladí lidé flákali po ulicích. Moje vnučky 
byly taky na Václaváku.
Tam se politika nedělá. Uznávám, je to těžké dědictví...“
„Ani vysokoškoláci léta nevedli politiku,“ konstatuje Martin Mejstřík.
Docent komunista je zděšený: „Jsou principy, od nichž nelze ustoupit,“ vece. „Konstruktivní 
dialog ano, ale výhradně na bázi socialismu, ne se silami rozvratu a chaosu, s nepřáteli přestavby. 
Demokracii si nikdo nesmí plést s anarchií.“
Chci do tohoto rozhovoru tentokrát vstoupit. „Jako profesionální novinář,“ deru se překotně 
do hry, „musím říct, že sdělovací prostředky musejí veřejnost pravdivě informovat. Skutečná 
svoboda tisku je prvním pilířem každé demokracie.“
„Chci ještě jednou zdůraznit, že federální vláda nepodporuje zásahy Bezpečnosti a nedovolí 
žádné stanné právo,“ chápe se slova premiér. „Navrhuji, abyste návrh na ustavení Občanského 
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fóra předali Národní frontě – i když, myslím si, to současná Národní fronta dobře nedělá. Stav 
v masmédiích, s tím souhlasím, je neúnosný. Tyto věci si musíme ujasnit. I to, že ve federální 
vládě by měli být i bezpartijní, jinostraníci a hlavně mladí lidé.
Jsme připraveni přijmout v tomto ohledu dobrou radu od kohokoli, pokud to přispěje k obnově 
socialistické společnosti. Každý názor je vítaný. Pan Bartuška se snad na mne nebude zlobit... 
Socialismus však budeme chránit a o tom diskutovat nebudeme.“
„Já jsem jen obyčejný horník z kamenouhelných dolů,“ ozve se náhle Milan Hruška z protilehlé 
strany stolu. „Tak mi to promiňte, ale co to vlastně je ten socialismus? Je třeba v Maďarsku?“
„Ano, v Maďarsku je,“ kývne premiér.
„A v Polsku taky?“
„I tam.“
„Aha. No tak dobře.“
Ticho. Premiér se podívá na hodinky: „Budu se muset omluvit, už na mne čeká doktor 
Hromádka... Na závěr chci tedy ještě jednou prohlásit: dialog povedeme, federální vláda se mu 
nevyhýbá. Jsme ochotni diskutovat o všech otázkách, zejména po kvalitní přípravě. Proto vás 
znovu žádám, abyste se vrátili do škol, začněte znovu hrát v divadlech.“
Vstáváme. „Tak co, jaké to bylo?“ ptá se mě premiér potichu. „Dobré?“
Myslím, že je sám spokojený. Ti disidenti nakonec nejsou takoví šílenci.
„No, takové – různorodé, pane předsedo,“ povídám. Kývne hlavou: „Ještě se tomu dialogu 
musíme všichni učit. Ale pro začátek... Co?“
Miroslav Pavel jde připravovat zprávu pro ČTK. Ta bude asi hustá, pomyslím si. Jestlipak tam 
z chudáka Honzy Rumla neudělají nakonec kolaboranta?
Ptám se vládního mluvčího, co z jednání by podle jeho názoru mělo přijít do zprávy, která se 
bude za hodinu číst na Václaváku? Navrhuji tři body: vláda je pro dialog, prokuratura provádí 
šetření, k dalšímu masakru nedojde. Souhlasí. Plus bod, že zpráva projde ČTK. Takže je to 
jasné – noviny, řízené Fojtíkem a Horou, nemusejí tu agenturní zprávu převzít.
Ladislav Adamec je ve své vzpouře očividně sám.
Kdosi mě tahá za rukáv jako za záchrannou brzdu expresu řítícího se do propasti. Docent 
normalizace. Ještě se ze svého zděšení neprobral. Naopak.
„Já s těmi lidmi, s těmi chartisty, nemám vůbec nic společného, to musí být jasné.“ Ujišťuji ho, 
že to jasné je. „Nevěděl jsem,“ sděluje mi přerývaně, „že tu budou. Bylo to všechno narychlo, 
pozval mě Oskar.“
Pan poradce má zajímavé kamarády.

14:35 Dole v hale se setkáváme s Václavem Havlem. Celou dobu kouřil u stolečku s telefonem.
„Honzo, super,“ říkám Rumlovi.
„Já už nikdy,“ odtuší.
„Hm. Díky.“
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Jedeme k Řečickým.

14:50 Ve vyklizené galerii je plno lidí. Jdeme do zadní místnosti. Její dveře cloní nějaký panel. 
Uvnitř asi dvacet židlí, rozestavených do půlkruhu.
Nálada je kupodivu jednoznačně skvělá. A vydrží, i když Václav Havel sděluje, že při jednání 
nebyl. „Musel jsem řešit okamžitou situaci – pokud mi to máte za zlé, zbavte mě členství 
v Občanském fóru.“
Diskusi řídí Radim Palouš. „No tak!“ usmívá se na Havla. Mluví se pouze o tom, že dnešní 
rozhovor považuje OF spíše za přípravnou schůzku, jako zahájení cesty ke skutečnému dialogu 
o požadavcích veřejnosti.
Václav Havel pije pivo z láhve a vtipkuje. Aspoň mi to tak připadá. Jeho humor nesměřuje 
k tomu, aby se posluchači plácali do stehen, baví spíš sám sebe, směje se dovnitř. Vypráví, 
že zatímco seděl dole v hale, chodily k němu různé delegace s rezolucemi podniků a škol 
pro podatelnu; jako by tam měl improvizovanou kancelář, navíc pod ochranou uniformované 
policie.
Na pořad se dostává program manifestace. Ozvučení, i když značně provizorní, je zajištěno, 
zprávu o jednání s vládou přečte Bartoška. Měl by zdůraznit, že další zásah nehrozí. Havel 
promluví o vzniku OF, prohlášení výboru přečte Petr Burian. Moderovat bude Václav Malý.
Vycházíme s Michaelem do přední místnosti. Petr Žantovský z agentury Reuters a Ondřej 
Hejma z AP se vyptávají na podrobnosti. S chutí znovu rekapitulujeme dnešní události. Jiří 
Křižan se usmívá, i on ví, že dnes se podařilo vytvořit předmostí. Kdosi za mnou posílá Milana 
Hrušku, abych mu ještě v chůzi zredigoval text, který chce přečíst z balkónu. Čtu a vidím, že 
není co měnit.
Všichni společně pak táhneme Vodičkovou: studenti, Havel, herci, Křižan, chartisté. Průvod 
organizuje Standa Milota, manžel Vlasty Chramostové.
Davy houstnou.
Ale proč, probůh, nás nikdo nezatýká? Tohle snad vážně není možný.

15:50 Stojíme s Michaelem pod balkónem Melantrichu, odkud se za chvíli bude mluvit. Zebou 
mě nohy. Přesto se nemůžu odlepit z místa a jít domů a do postele: od Muzea i od Můstku se 
valí další davy. Přicházejí pánové pod transparentem Česká filharmonie nehraje a hovoří, vítá 
ji nadšený potlesk. Stejně jako dělníky z TOS Hostivař, studenty středních škol. „Rudé právo 
psalo, že je nás tu málo!“ burácí náměstím. A „Už je toho dost!“
Kolik je tu lidí?
Statisíce. A ani jeden policajt.

16:05 Z balkónu mluví zástupce šéfredaktora Karel Sedláček, vítán hromovým „Svobodné 
slovo! Svobodné slovo!“ Po něm se objeví známá tvář s chlapeckým úsměvem pod blond 



68

knírem. „Ať žije Havel! Ať žije Havel!“
Omlouvá se, že není táborovým řečníkem.
„To je zbytečný, takhle se omlouvat,“ říkám Michaelovi. „Všichni chtějí jasnou řeč.“
Jiří Bartoška zase zklame Michaela. Zprávu o jednání s Adamcem dav ale ocenil. I všechny 
další řečníky. Přesto máme dojem, že projevy zůstaly za dobou, která přináší změny od hodiny 
k hodině.

17:20 „Musím se okamžitě vyspat,“ odpovídám Routě na otázku, jestli konečně skočím koupit 
ty limonády.
„To se ti asi nepodaří,“ vzdychne manželka. „Na stole máš vzkazy od rozhlasových společností.“

17:30 Nestačím ani zalehnout, když volá David Aikman z týdeníku Time.
Prý aspoň krátký rozhovor. Zvu ho na jedenáctou večer. Do té doby se snad Michael ozve. 
Chci, aby interview bylo společné, vždyť od začátku jsme v tom spolu.
Sotva usnu – kolik je hodin? – Routa mě budí: „Přerušili vysílání, v televizi promluví Mikeš.“
Vstávám, oblíbeného komika si ujít nenechám.
Generální tajemník je dnes ve zvlášť dobré formě. Je si vědom „odpovědnosti za to, aby 
důsledky nezbytných změn nedopadly na bedra pracujících, neohrozily sociální jistoty občanů 
a jejich životní perspektivu... Vítáme dialog se všemi, kteří jsou pro socialismus, i když 
vyjadřují kritická stanoviska k nešvarům a nedostatkům, s nimiž se potýkáme.“
„Tak to se plácl přes mozek – přiznal nešvary,“ komentuji směrem k manželce.
„ÚV KSČ dochází v těchto dnech množství telegramů a dopisů, v nichž kolektivy i jednotlivci 
požadují zabezpečení pořádku a klidu, podmínek pro tvořivou práci... Jak však postupují a jaký 
mají program ty skupiny, které stojí v pozadí nynějších událostí v Praze? Snaží se bezohledně 
manipulovat částí mládeže a zneužívat její upřímný zájem pohnout rychleji věcmi kupředu...“
„Víš co? Čím dýl tam bude, tím líp,“ mudruje Rut.
Je chytrá jako opice.

22:55 Michael se ve dveřích srazil s reportérem ze slavného časopisu.
David Aikman má dokonalý oblek, perfektně uvázanou kravatu, přízvuk vzdělance z Harvardu. 
Vypadá spíš jako Angličan než Američan. Všechno je v tyto dny jinak: „Jestliže rocker a novinář 
sjednali rozhovor mezi předsedou komunistické vlády a disidenty, je to něco v dějinách politiky 
ojedinělého, prvotřídní světová senzace,“ přesvědčuje nás. A ne my jeho.
Chystáme ještě něco dalšího?
To si pište, pane Aikmane.
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STŘEDA 22. LISTOPADU

00:30 Ono se to snadno řekne.
Ale jak se to udělá?
„To, že MOST vyšel v novinách,“ říká Michael, když nás povzbudivě objektivní pan Aikman 
opustí, „je fajn. Jenže to bylo už dávno – včera. Teď musíme vypracovat další návrhy, uveřejnit 
je, předložit...“
„Víš, jaký mám dojem? Že požadavek „vyšetření brutálního zásahu“ už není to pravý 
vořechový,“ uvažuji nahlas. „Zítra nebo pozítří začne po vyšetřování volat i KSČ. Pak se to 
nějak jako prozkoumá, možná se najde nějaký obětní beránek a basta fidli. Jenomže dnes už 
jde o jinší věci.“
„No jistě,“ kývá Michael.
„Tak to pojďme rovnou na tu nejpodstatnější podstatu, na základnu moci.“
„To je osmašedesátý, vždyť jsem k tomu Mohoritu přece tlačil.“
„Jasně. A co nešlo včera, dnes už třeba půjde. Jenže my musíme být pořád napřed, i před 
zítřkem. Jedině tak můžeme všechno roztáčet do pořádných obrátek, nabalovat lavinu. Já bych 
se vrátil k tomu Husákovu projevu.“
„Tak to najdi a přečti,“ souhlasí Michael.
Z vystoupení Gustava Husáka v Národním shromáždění ze dne 27. srpna 1968 vybírám několik 
odstavců:
„Vojská piatich socialistických štátov vstúpili na naše územie. Prišlo k tragickému 
nedorozumeniu, tragickému nepochopeniu. V tejto súvislosti sa nadhadzuje otázka, kto vojská 
pozval. Predsedníctvo ÚV KSČS v tú noc, keď prišlo k udalostiam, dalo vyhlásenie, že ani 
prezident, ani vláda, ani vedenie strany pozvanie neurobili. Otázka, kto vojská pozval, nie 
je dodiskutovaná, nie je vydesená. Mená neboli nikde uverejnené. Keď sme o tejto otázke 
hovorili, či v Bratislave, či v Prahe, alebo v Moskve s našimi vedúcimi súdruhmi, každý 
z členov vedenia KSČS i KSS sa bez výnimky čestným slovom zaručoval, že takýto krok 
neurobil a že o ňom nevedel.“
„To je humus! Víš určitě, že to takhle řek?“ ptá se Michael.
„Otiskla to slovenská Pravda. Jak se dočítám, tak 29. srpna 68.“
„Jak to ale dát do návrhu MOSTu?“
„Třeba: Navrhujeme znovu si připomenout slova dr. Gustava Husáka, pronesená dne, atd. 
A pak citát zakončit: Toto tvrzení musí být do důsledků objasněno.“
„Tak to napiš. A pak tam můžeme dát jako následující bod, že takové připomínání se týká 
i dalších dob. Například 50. let.“
„Skvěle to formuloval ten prognostik... Zeman. Napsal, že Československo je země s naprosto 
nevyzpytatelnou – minulostí.“
„Ha, ha,“ poskakují brambory po schodech. „Jak to řekneme my?“
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„No, dejme tomu... O době husitské revoluce víme víc, než o dobách, které jsme sami prožili. 
Tedy o padesátých a šedesátých létech a o úloze tehdejších politických vůdců,“ nadhazuji.
„Zejména Klementa Gottwalda,“ doplňuje Michael. Asi nemůže zapomenout, že ten hřebík si 
vrazil do nohy právě v Klemově svatostánku.
„Oukej,“ zapisuji. „A pak tu mám zase věc... Jako uklidnění po těch nářezech, a je to důležité: 
Nepřipustit pojem kolektivní viny, za nějž jsme v dějinách našich národů krutě zaplatili v době 
nacistické okupace (tažení proti veškerým Židům a Cikánům), po válce (odsun všech Němců) 
i později (frontální útok proti příslušníkům takřka všech společenských tříd).“
„To je skvělý.“
„Musím honem přiznat, že to všechno není z mojí hlavy. Nedávno jsem se o tom v redakci 
bavil s Rudou Křesťanem. On je myslím napůl Němec, nějaké příbuzné mu taky odsunuli. Já 
to ale vidím hlavně směrem ke komunistům: tady jde návrh nejdál, do chvíle, když už revoluce 
vyhrála a lidový hněv vyvře, obrátí se proti všem straníkům. A to bude ta kolektivní vina.
Neříkám, že zloději by neměli jít před soud, to by jistě měli. Ale za to, že to jsou zloději. 
Odmítnutí kolektivní viny musí být jasné jak nám, tak komunistům – už jen proto, aby v hrůze 
o vlastní život nesáhli po zbraních.“
„Rozhodně to tam dej. A nakonec ještě připiš, že o další návrhy prosíme všechny... Spoluobčany. 
MOST musí být pro každého.“
„Hlavně, aby nám to někdo otiskl hned v zítřejších, ve čtvrtečních novinách.“

02:10 Zase píšu deník a myšlenky se mi rozbíhají. Lidi v mezních situacích.
Havel. Ruml. Adamec... Ta záruka slovem i osobou, kterou dal premiér Mejstříkovi i celému 
národu, je nejspíš taky sázkou v pokeru. Jestliže policii a milice neřídí, nemůže ručit za jejich 
nezasahování – blufuje! Jenže... Jak to říkal? „Musíme se postarat, aby oběti byly co nejmenší.“
„Routo,“ třesu spící ženou, „o včerejšku by se dala napsat kniha!“
„Tak ji napiš. A nech mě spát... Jo – v Lidovce o tom Husákovi a Štěpánovi nic nebylo.“
Chvatně hledám úterní LD. Fakt! Jmenovitě se tam o nich nemluví. Takže pražské vydání 
Fojtík a Hora už stihli upravit... Venkovské ještě ne, tím jsme ráno šokovali a možná definitivně 
nalomili premiéra.
Štěstěna je k nám štědrá, kéž taková zůstane.

08:20 Telefon. V polospánku slyším ženský hlas. „Mohl byste přijít odpoledne ve čtyři hodiny 
do televizního studia Beseda?“
„Nemohl. To bude manifestace. Ve tři by to nešlo?“
„Tak dobře.“
„Poslyšte, já s sebou vezmu Michaela Kocába. Co myslíte?“
„Proč ne. Budeme se těšit – ve tři.“
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09:10 Deníky Mladá fronta i Lidová demokracie otiskly zprávu Četky o „Setkání L. Adamce 
s veřejností“ ve shodném znění.
Mašina polopravd se ještě nezasekla. Vládní mluvčí Pavel a ten četkař se zase vyznamenali. 
Záměrně zamlčeli, že čtyři účastníci rozhovorů byli delegáty Občanského fóra. Uvedli jen Jana 
Rumla. Neřekli ale, že přišel i za Chartu... A že se o Chartě mluvilo. Stejně jako o požadavku 
ustavit nezávislé komise. Účastníci prý premiéra jen „informovali o svých pohledech na 
současnou situaci... Zdůraznili, že k vyhrocení, k manifestacím a stávkám dochází pro 
neadekvátní zásah pořádkových sil.“
Článek končí citátem ze slov Ladislava Adamce: „Vraťte se do škol, začněte opět hrát 
v divadlech!“
Chudák Honza Ruml.

09:30 Volá Tomáš Srp: „Michale, přečetli jsme si to v novinách. Všichni máme strach, jestli 
jste to moc nezkompromisnili.“
Tak, tady to máme. „Tomáši, vůbec ne. Všechno je na nejlepší cestě, odkdy věříš novinám? 
Rozhovory budou pokračovat, a řekni všem, že i s Občanským fórem, i s Chartou. Jedeme do 
toho naplno. A ve čtyři zase na Václaváku!“
„Dobře, já jsem si to myslel. Ale to víš, v novinách to moc růžově nevypadá.“

10:50 Pojedu s MOSTem do Lidovky. Napřed ale do Mladého světa.
Vezmu s sebou zároveň jeden Dopis z lásky a nenávisti. Předtím nesměl vyjít, i když k němu už 
vznikla krásná ilustrace. V titulku je adresován Janu Lucemburskému, ale mezi řádky... „Ještě 
by si někdo mohl myslet, že je to na Husáka!“ vykřikla v únoru tehdejší šéfredaktorka Olga 
Čermáková.
Nynější šéfredaktor Petr Kučera není přítomen. Připíšu tedy na horní okraj dopisu: „Vážený 
pane šéfredaktore, je potřeba, aby tenhle dopis v této době vyšel. V případě zákazu prosím 
písemně.“ Kladu dopis na stůl.

Po poledni Kde je Michael? Musím mu někde nechat vzkaz, že jdeme ve tři do televize.
Schodiště do galerie U Řečických stráží silná hlídka. První patro hučí lidským rojem. V přední 
části vzniklo nezávislé tiskové středisko, operující v neskutečném nepohodlí a se záchodem na 
mrazivé pavlači. Kdosi mi vstrčí do ruky papír s dopisem Občanského fóra prezidentu USA G. 
Bushovi a předsedovi Nejvyššího sovětu SSSR M. Gorbačovovi.
Než se propracuji do zadní místnosti, zaslechnu, že text napsala během deseti minut doslova na 
koleni Eva Kantůrková. Stěny prázdné, jinak plno, lidí i kouře. Za sedícími i stojící – poznávám 
Sašu Vondru, Jirku Černého, Láďu Kantora, Josku Skalníka, Radima Palouše, u dveří stojí Ivan 
Klíma.
Jsou tu i Václav a Ivan Havlové, docent Pátý, Jiří Kantůrek, profesor Zdeněk Jičínský, Jiří 
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Křižan, Venek Šilhán, Ladislav Lis, Petr Kučera, Petr Oslzlý, Václav Benda, ing. Josef 
Vavroušek. Vesměs je znám, i když některé den či dva. Jiné tváře jsou pro mne nové, počet 
členů Občanského fóra se rychle rozšiřuje.
Mluví se o různých, těžko ověřitelných zprávách. Už v noci prý zaznamenaly studentské hlídky 
příjezd mimopražských oddílů Lidových milicí, někdo je viděl na Pankráci, jiný v Riegrových 
sadech. Kupodivu to u nikoho nevyvolává zděšení, ani bůhvíjak hluboký zájem. Jako by si 
všichni řekli: máme dost vlastních problémů. Ostatně, jak podobnou hrozbu řešit?
Přibývá žadatelů o slovo, Radim Palouš se snaží udržovat přehled o jejich pořadí, každý má 
svůj námět. Jirka Černý si mě bere stranou: „Dostavil se i Čestmír Císař, že chce mluvit na 
Václaváku. Vašek mu nabídl, aby vystoupil hned zítra. A pan Císař na to, že zítra by už mohlo 
být taky pozdě.“
Kocába nevidím. Nechávám mu u několika lidí vzkaz a odcházím; slyším ještě, že kdosi – 
Láďa Kantor? – získal pro odpoledne Martu Kubišovou a že ozvučení bude prý dneska lepší, 
všechno je jištěné. To máme i vlastní generátor, kdyby Štěpán vypnul proud? Napadá mě.

13:20 Zpátky v MS. Šéfredaktor se už vrátil. Dopis Janu Lucemburskému leží na mém stole, 
bez vyjádření. „Co je?“ Ptám se Luboše Beniaka.
„Prý mu nemáš dávat ultimáta. Mimochodem: Dana Emingerová udělala před chvílí rozhovor 
s Jakešem.“
S šéfredaktorem není řeč. Příspěvek neotiskne, ale písemný zákaz podepsat nechce.
„Nic zakazovat nehodlám,“ tvrdí.
„Jak to, že ne? Tím, že můj dopis odsuneš na kraj svého stolu, a ne do novin, zakazuješ, ale 
bojíš se nést odpovědnost. Tomu říkám alibismus – podstata úpadku společnosti.“
„Jak to se mnou mluvíš? Já ti nerozumím, já ti radši ani nechci rozumět.“
Marná snaha. Tady ledy ještě nepukají.

14:30 Televizní studio Beseda. Když mě zve moderátor před kameru, na malém pódiu už sedí 
Luboš Beniak, asi půltucet studentů z různých fakult, a taky starší muž s knírkem a pichlavýma 
očima.
Jedeme: Luboš řekne své, pak náhle přibíhá Michael Kocáb, sedá si mezi nás. Hovoříme 
o MOSTu; budeme ve zprostředkování dialogu mezi nezávislými iniciativami a vládou 
pokračovat. Studenti mluví o policejní brutalitě, o stávce, o svých požadavcích. Starší muž, 
dozvídáme se, je docent Jaromír Sedlák. Rozvádí řeč o dialogu, o nějž prý strana vůbec a on 
zejména už dlouho usilují. Cituje jakési diskusní kluby. Studenti jsou čím dál nervóznější.
Co chvíli mám pocit, že některý vstane a dá docentovi pěstí. Docent ale dál mudruje, že stávky 
na školách k ničemu kloudnému nepovedou.
„Chcete-li něčemu pomoci, zajímejte se třeba o ekologii!“
Student vedle docenta Sedláka rudne. Skáču všem do řeči: „Ekologie, to je následek. Mluvme 
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o příčinách...“
Docent Sedlák mě probodne očima jako pletacími dráty. „Heh!“ vyrazí.
„…Jakou je třeba intervence pěti armád. Přečtu vám teď...“ A čtu Husákova slova. Srdce mi 
bouchá jako křídla ptáka, který zabloudil do hladomorny.
„Kdo tedy – když ne vláda, když ne strana, když ne všichni ti zapřísahající se soudruzi – 
vlastně vojska pozval?“ ptám se nakonec. „Pan prezident by měl patrně tu otázku zodpovědět. 
Na televizní půdě mě napadá, že nejlépe v televizi... A teď, promiňte, musíme jít.“
Odcházíme. Docent si povolil límeček. „Ty ses pominul,“ říká mi někdo na chodbě.
Asi ano, z toho věčného mlčení. Bože, jaká je to úleva.

16:00 Ve Vodičkově je zřejmé, že skrz dav se ke Svobodnému slovu neprodereme.
„Možná je tu někde zadní vchod,“ doufám nahlas.
Ptám se prodavačky v prodejně tabáku. Kdepak.
Zamíříme do pasáže. Napadá mě zkusit to v kině Hvězda. V prázdné chodbě stojí uvaděčka. 
„Myslím, že ano... Snad tudy.“ Vede nás ke dveřím na pravé straně. Za nimi tmavý dvoreček, 
zavalený sutí a odpadem.
Vrátka na druhé straně jsou – otevřená!

16:10 Tentokrát se nemluví z balkónu, ale z velkého otevřeného okna.
Místnost je plná euforických redaktorů Svobodného slova; obrovský chorus jim burácí vstříc: 
„Napsali pravdu!“ To, co je jinde samozřejmostí, skandujeme u nás na náměstí a všichni se 
z toho utápíme ve štěstí.
Jsou tu ovšem i zahraniční žurnalisté, jejich videokamery a mikrofony jsou všude. V křuskách 
do plískanic bez rozpaků lezou po psacích stolech českých kolegů. Podaří se mi odstrčit 
nějakého Japonce, dostávám se k oknu.
Předestře se mi pohled tak závratný, že se mi zatočí hlava. To už nejsou skupiny z neděle, 
ani proudy z pondělí. Dnes tady stojí sama matka měst, hrdá a odhodlaná znovu rozhodnout 
klíčový okamžik v našich dějinách, stojí tu národ. Něco podivného tu však... Nevím, nevím, už 
vím! Nepočítaně se třepetá československých vlajek – a ani jediná rudá. Je to scéna z tisíckrát 
sněného snu.
Padá sníh s deštěm. Mana naděje.
„Pane Vondro,“ obracím se na mluvčího Charty, „pojďte sem dopředu.
Vy... si to zasloužíte víc než já.“
Saša rozpačitě drmolí „Ale kde... Co to...“ Ustupuji stranou. Jako bych v tramvaji pouštěl 
sednout někoho, kdo se na sezení necítí. To převzácné místo je prázdné.
Vtom Vašek Malý ohlásí jako dalšího řečníka Václava Havla. Lidský kotel vybuchne nadšením 
a rázem přitáhne Sašu k okennímu parapetu jako obří magnet.
Havel s proslovem napsaným na papíře je dnes úplně jiný řečník. Řadí myšlenku za myšlenkou, 
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mluví pevně, i když hlasem pořád chraplavým ze stovek cigaret a z nastuzení. „Jako by padaly 
zvony,“ uklouzne mi. Saša se napůl otočí; vidím v očích za brýlemi stejnou závrať.
„Občanské fórum se stává skutečným reprezentantem kriticky smýšlející československé 
veřejnosti. Začíná být bráno vážně i státní mocí.“
Ano, jednání s Adamcem bylo na místě. Vždyť je to první úspěch OF na politické scéně. Oskar 
Krejčí by asi řekl na další šachovnici, napadá mě.
Mezitím mluví nějaký tesař, dobře. Podporuje generální stávku, ta národní hospodářství 
neohrozí. Potom akademik Katětov a posléze Jiří Černý za nezávislé žurnalisty. Parafrázuje 
Havla: „Pro novináře není větší cti než žít v pravdě se svým národem.“ „Pište pravdu! Pište 
pravdu!“ burácí zezdola.
Jirka pokračuje: „Nebudeme skandalizovat ty, kteří v tomto boji zůstanou na štítě.“ Než 
dořekne, letí vzhůru odpověď: „Nejsme jako oni!
Nejsme jako oni!“ Všechno se mi zamlžuje, tohle snad je opravdu sen, slyším revoluci andělů, 
nebo co? „Nejsme jako oni!“ Pak mluví nějaký herec, tuším z Činoherního klubu, nejsem 
schopen soustředit se na všechna jména, která Václav Malý uvádí na tohle neuvěřitelné pódium. 
Říká: „Chtěl bych být jako každý člověk hrdý na svou práci. A na to, že jsem z Československa.“
A vzápětí zvukový příval: „Tady jsme doma! Tady jsme doma!“
Ano, už nikdy importované ideologie a cizácká dogmata, neboť tady jsme doma, chceme tu být 
rádi a řídit svoje vlastní záležitosti.
A pak se v charakteristickém gestu zdvíhají statisíce rukou k přísaze, Marta Kubišová zpívá do 
mikrofonu hymnu a všichni ostatní s ní, slyším syté hlasy Radima Palouše a Stanislava Miloty, 
sám nevydám ani zvuk, protože se mi do krku nevejde.

17:30 Na chodbě zahlédnu kolegyni Danu Emingerovou: „Tak co ti říkal Jakeš?“
„Povídal, že po roce 1948 se to trochu zformalizovalo. Prý nastoupila pohodlnost.
Hlavně jsem se ptala, co je to podle něho socialismus. Řekl, že když nebude vykořisťování.“
„Byl nervózní?“
„Ani ne. Vůbec ne.“
„Jak je to možný?“
„To nevím. Ale řekni, myslíš, že mi odpoví i Havel?“
„Dano, to asi nepůjde. On je pořád u všeho, to je strašnej záhul. Já ti v tom nepomůžu. No ale 
zkus to sama. Jsi ženská, na to on třeba dá, řek bych.“

17:40 Za ruce nás chytá nějaká nešťastná, uštvaná paní. Prý je z televize, vysvětluje Michaelovi. 
Plánovalo se přímé vysílání z manifestace, v rámci pořadu Kontakt. Začalo, ale pak bylo 
přerušeno. Lidi z televize ale vysílat chtějí, musíme jí to věřit. Ti nejodvážnější se na Kavčích 
horách scházejí v garážích, vydupali si jednání s ředitelem Batrlou. Ten ráno v devět přijal 
požadavek na přímý přenos...
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Věřím jí to. Pak si vzpomenu na odpolední pořad. Kéž ho odvysílají.
Píše si. Slibuje pomoc.

18:05 Náměstí je ještě dost plné, ale vyprazdňuje se v nepochopitelném klidu. Revoluce po 
pracovní době a před večeří.
Jdeme taky na pár chlebíčků. Do bistra v Jungmannově ulici. Obklopí nás studenti z bohoslovecké 
fakulty, poznali Michaela. „Jak to všechno bude?“ vyptávají se.

18:30 Stráž u dveří, znovu zesílená, čítá i známý obličej – judista Petr Jákl?
Uvnitř galerie U Řečických se dozvídáme, že přišli nějací mladíci z Laterny magiky. Ředitel 
Pauer scény Národního divadla proti vůli zaměstnanců uzavřel, ale všichni se rozhodli, že to 
budou ignorovat. Laterna je Fóru k dispozici!
Michael vznáší otázku, zda plénum podpoří další jednání s premiérem.
A rovnou navrhuje, aby splnění našich požadavků mělo pevný časový limit.
„Právo spolčovací nejpozději do konce roku!“ ozve se kdosi. Deset lidí na něho sykne: „Pssst!“
Dodávám, že tentokrát bychom měli výslovně žádat zvláštní jednání bez dalších 
potěmkinovských zástupců veřejnosti. Dívám se na Václava Havla, kývne. Přítomní souhlasí. 
Ptám se po složení delegace.
„Nesmí být příliš početná, aby mohla smysluplně jednat,“ upozorňuje Zdeněk Jičínský.
„Takže kdo?“ ptá se Radim Palouš.
„Havel!“ ozve se z několika stran.
„Zástupce studentů,“ říká Havel.
„Kde je Mejstřík?“
„Je tu nějaký student?“
„Samozřejmě! Igor Chaun.“
„Venek Šilhán za Obrodu.“
„A za herce? Petr. Petr Čepek.“
„Měl by jít taky Vašek Malý! A Saša Vondra! Profesor Jičínský! Rudolf Battěk!“
Nakonec je schváleno prvních šest, další dva budou náhradníky.
„A – předmět jednání?“ ptám se úřednicky.
„Aktuální požadavky československé veřejnosti!“ odvětí Václav Havel obratem a ostře. 
Zapisuji.
Celá záležitost nezabrala ani čtyři minuty. Debata se řítí dál. Hlásím se taky: „Střed města už 
je náš, tam nemusíme nic dokazovat. Zato mosty hlídají.
Na levý břeh nesmíme. Co kdybychom na závěr manifestace vyzvali lidi, aby se klidně 
a důstojně vydali po Královské cestě? Přes řeku a na Hrad, před Arcibiskupský palác? A tam 
ještě jednou zazpívali naši hymnu?
A pak se v klidu rozešli... Musíme si udržet iniciativu, překvapovat je.“
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Chvilkové ticho. Radim Palouš se směje: „Já bych byl pro.“ Ladislav Lis: „To není špatný – 
když to bude v klidu. Vašek Malý: „Není to moc riskantní?“
Nějaký student: „Mně se to líbí, mohli bychom jít se svíčkami. Václav Havel: „Co se stane, 
když čelo průvodu narazí na kordon? Zastaví se, ale ostatní půjdou dál. Může dojít ke zmatku.“ 
Několik dalších hlasů: „Na to čekají.“
Nakonec tedy ne. Škoda.

19:30 Jdeme kvůli MOSTu hudrovat do Mladé fronty. Před hlavní poštou nás zastaví Michaelův 
známý, doprovázející s videokamerou na rameni dva Angličany. „Adamec prý narychlo odletěl 
do Moskvy. Co o tom víte?“
Snažíme se vypadat tajuplně. Jak asi vypadáme opravdu?

20:05 Na Klárově vystupujeme z taxíku.
Budova předsednictva vlády je nezvykle tichá. „Chtěli bychom mluvit s panem premiérem,“ 
hlásí Michael strážnému u stolku v hale.
„Není tu.“
„Je to naléhavé.“
„Není tu. Nikdo tu není.“
„Pan premiér je v Moskvě, že?“ ptám se.
„Přijďte ráno.“
Aha – tak v Moskvě nejspíš není, to by to nestihl.
„Tak nashle ráno.“ Michael rozmarně salutuje.

20:15 Z telefonní budky voláme Oskara Krejčího domů. Sluchátko drží Michael, tentokrát nic 
neslyším.
„Byl jako vyměněnej,“ hlásí po chvíli. „Komisní. Adamec je prej na politbyru, to je všechno. 
Máme zavolat před osmou ráno. Pak to položil.“

20:30 Vystupujeme z metra přímo před Laternou magikou. Dav se srotil v průchodu, k hlavnímu 
vchodu se nedostaneme. Zkouším doťukat se na nějaká postranní dvířka. Je to zázračný den – 
otevírají se, jsme v Kouzelné lucerně.
Sál je nabitý. Před pódiem zježený les kamer na trojnožkách, takový tartas jsem zažil jen před 
pěti lety v sanfranciském Moscone Center na sjezdu Demokratické strany. Tam to ovšem bylo 
v podzemní hale pro deset tisíc lidí.
Tady se esa světové žurnalistiky musejí vecpat do mrňavého divadýlka.
Na scéně asi patnáct židlí. Uprostřed mluvčí Vašek Malý, vedle Havel a starší šedovlasá, 
nakrátko ostříhaná dáma, která plynně překládá do angličtiny.
Kdosi nás vyzývá, abychom si tam taky sedli, váháme. „Jen když budeme mít nějakou novou 
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informaci, přece se tam nepůjdeme jen tak kasat,“ šeptá mi Michael.
Kdo nám může takovou informaci dát? Komárek! Naštěstí mám jeho telefonní číslo u sebe, 
běžím mu zatelefonovat. Ale odkud?

20:40 Nahoře v Laterně je dvojitá místnůstka, v ní dva věčně okupované telefony. Bláznivá 
náhoda je při nás, jeden z nich má pod palcem rázná produkční Ivanka Slámová, s níž se znám 
od natáčení hudby k Odysseovi. Po čtvrtém zazvonění ženský hlas: „Ano, hned mu řeknu.“
„To jste vy, Michale, copak se děje?“ ptá se Valtr Komárek.
„Kéž bych to věděl, pane docente! Nemůžete mi spíš říct něco vy? Adamec jedná na politbyru 
– o čem? Prý se to protáhne.“
„Já jsem se dva poslední dny snažil vysondovat to nejdůležitější. Zda může dojít k mocenskému 
zásahu.“
Ten má tedy smysl pro dramatickou pauzu! „Milice prý táboří v Riegráku,“ vzpomenu si.
„Není to tak špatné. Povolali oddíly z venkova, ale rozpadá se jim to.
Propukly mezi nimi spory, někteří milicionáři podle mých zpráv dokonce už zase odjeli. 
Domnívám se, že čínská verze už nepadá v úvahu.“
„A co jinak?“
„Všechno se soustředí na páteční jednání ÚV. Tam se rozhodne.“
„Tak díky. Mockrát. Já... Ještě zavolám, jestli můžu.“
„Samozřejmě.“

20:50 Jdeme si sednout na pódium, vedle tiskových mluvčích studentů.
Sotva dosedneme, Vašek Malý nás představuje jako MOST. „To se těžko překládá, je to 
akronym,“ zpola básní překladatelka, postavená před svízelný úkol.
Michael mluví o rozhovorech s premiérem; Občanské fórum to pokládá za jakousi předehru, 
bude na co navázat. Požadavky jsou zcela konkrétní.
Setkání se pravděpodobně uskuteční zítra, ve čtvrtek. Já doplňuji, co jsem slyšel od spřáteleného 
prognostika.
Tiskovka končí. Ze všech stran nám reportéři strkají mikrofony do obličeje, přitom nás někdo 
zezadu vyhání z jeviště, které na takový nápor není stavěné. Japonec, jehož jsem odpoledne 
vypudil v Melantrichu od okna, mě rýpne objektivem videokamery do ucha, zvyšuji hlas: 
„Take it easy, gentlemen, we’re at your service, but... one at a time, if you please.“
Nejčipernější je černovlasý hoch, který řve: „Sí-Bí-Es!“ Jako by to bylo nějaké „Sezame, 
sezame, otevři se“. A taky že jo, nejvlivnější televizní síť ve Spojených státech nelze pominout. 
S Michaelem nás od sebe dávno odtrhli, směju se na CBS sám.
Trvá to asi hodinu, než se krkavci dílem nasytí, dílem odkvačí stihnout své uzávěrky. „Tak 
tohle jsem ještě neslyšel, vážně,“ svěřuje se anglický reportér.
„Do divadla tramvají? Zajímavý pán, ten premiér. Zvolí ho v pátek generálním tajemníkem?“
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„Mně na tom nezáleží, jakého šéfa si komunisté instalují. Občanské fórum žádá dialog s vládou.“
„Ale tu jmenují komunisté, nemýlím-li se?“
„Zatím to tak bylo. Jenže s tím už končíme.“
„Myslíte?“
„Teď si to myslím, protože si to myslet chci. A taky jsem v takové náladě.
V jiné, než před hodinou, kdy Michael telefonoval s Krejčím; tváří v tvář kamerám, jimiž se na 
mou zemi dívá svět, nechci dát najevo své obavy:
„Jsem o tom přesvědčen. Vsadíme se?“

22:15 Michael vytyčuje směr DISK. Rázuje jako za mlada, noha se mu zahojila jako po živé 
vodě, nebo to tak aspoň vypadá.
Na pódiu dřepí zarostlý, vyčerpaný Mejstřík. Atmosféra vzrušenější a nervóznější než kdy 
předtím, poplašné zprávy o studentské únavě a upadajícím odhodlání: „Policie prý je ve 
stavu plné pohotovosti, rozdali jim ostré. Budou do lidí střílet, jinak půjdou policajti do lochu 
a důstojníci ke zdi... Od Benešova a Příbrami se prý stahují transportéry...“ Co chvíli neudrží 
někdo nervy na uzdě, Martin zvládá debatu s vypětím sil, napadají ho ze všech stran. Tak do 
toho se ještě my motat nemůžeme.
Sedáme si v chodbě na prázdný pult šatny, ten se uvolní, oba spadneme.
Sbírají nás kluci z bratislavského Elánu. Josef Ráž byl taky v sále, propadá zděšení. Přijel do 
Prahy pro informace a našel bohapustý zmatek. Uvědomuji si, že nevíme vůbec nic o tom, co 
se děje současně v Laterně, na vládě, v DISKu, v KSČ, divadlech, armádě, v dalším středisku 
Mánesu, ani ve Špálovce, natož za Prahou. Kdo naopak přijede sem, představuje si asi, že 
v hlavním městě probíhá všechno podle scénáře vypracovaného už dávno, možná i se zahraniční 
pomocí, a teď jen revoluční radou mudrců dirigovaného.
A přitom je to všechno čirá improvizace hodinu od hodiny, minutu od minuty, fantasmagorický 
karneval postav a představ, totální happening, jaký by nevysnil ani Milan Knížák. A to mě baví, 
to mě fascinuje!
„Taktika je jedna věc a strategie druhá,“ povídám spíš sám sobě. „A strategii máme.“
„Cože? Jakou strategii?“
„Vědět, co je důstojné a spravedlivé. A za tím jít. Občanské fórum i studenti už to přece 
formulovali. Teď je třeba prosadit požadavky i u jednacího stolu. Hned.“
„A jak v tom můžeme pomoct?“
„Jožko, to musí každej odhadnout sám. Co vlastně děláte vy? Jak je to na Slovensku?“
„Moc toho nevíme, jsme na šňůře zde v Čechách. Ale nehrajeme,“ informuje Jožka. 
„Podporujeme Fórum, mluvíme, křičíme, diskutujeme, kamkoli přijedeme. Byli jsme v Ústí, 
demonstrovalo tam šest tisíc lidí.“
„Skvělé! Co ti mám vykládat? Víte všechno.“
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23:10 Nějaký student mi napůl přitakává, napůl oponuje. Do Michaela hučí kdosi neznámý, že 
má kontakty na sovětském velvyslanectví „nemysli si, že jsem fízl, upřímně, nejsem“ – a může 
nám dát dobré rady, my mu zase řekneme něco z Fóra; Michael se ho snaží zapudit, protože si 
zjevně myslí, že to fízl je. Jak se v takových chvílích rozhodovat? Jen intuicí, ta nás vede, kéž 
příliš často neselhává.
„Máte vůbec nějaké prachy? Z čeho platit jídlo a tak?“ ptám se studenta.
„Jo, chodí na konto DAMU, asi hodně, ale režie musí být obrovská. Kolik?
Nevím, nemám tuchu. Na DAMU se i vaří, ale teprve to začíná fungovat, cpali jsme se 
rohlíkama, co já sněd rohlíků... Teď se hlavně jezdí mimo Prahu, ale někde nás do fabrik ani 
nepustí, je to…“ 
„Jaký?“
Student si promne zarudlé oči: „Všelijaký.“
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ČTVRTEK 23. LISTOPADU

00:20 Michael ještě zůstává, já jedu psát deník. Magistrála je vlhká a temná jako celé město. 
Nad plochou střechou Elektrických podniků rudě září SLÁVA KOMUNISMU.

00:40 Na stole se mi kupí asi padesát dopisů, otevírám jeden po druhém, všechny jsou na 
stejné téma. V tom, který právě držím, se říká: „Plně sympatizuji s Vaším prohlášením MOST, 
se všemi třemi návrhy, a jsem Vám vděčen, že Vám nejsou lhostejná práva mladých lidí. Král 
Vladislav, dřevorubec, Křížany.“
Další a další dopisy, jako ruce podávané z Litoměřic, Klatov, Olomouce, Plzně, Jablonce, 
Sušice, Hradce Králové, Vimperka, Pardubic. Dotýkají se mých a mně je slavnostně a zároveň 
trochu stydno z důvěry toho lidského řetězu neznámých známých. Některé stránky jsou plné 
podpisů. Končí čas bázně.
Na střechách matky měst neony ještě ujišťují, že je třeba vzdávat chválu komunismu, svítí však 
už z minula, nenávratného jako paleolit. Mašinérie strachu, které se přestáváme bát, se konečně 
zadrhla a je vlastně tak trochu směšná, asi jako demodé sako.

Kolem druhé Volá Jan Rejžek: „Právě zabavili celý náklad Mladé fronty.
Pravděpodobně i Lidovou demokracii a Svobodné slovo, to ještě ověříme.
Mladá fronta je ale tutovka; Adamec by o tom měl vědět.“
Po přečtení těch dopisů mě zpráva o konfiskaci deníků nedokáže patřičně vyděsit; je to jen křeč 
těch, kdo dovedou pouze zakazovat a zabavovat – a ne podporovat a rozvíjet. Těch, co sami 
sebe odsoudili k porážce už dávno a teď ji pouze dovršují.
Zabavili celostátní noviny!
A přesto jdu spát s klidem, jaký jsem už dlouho nepocítil.

07:50 Prudce se budím. Sakra, už jsem měl být na vládě! S prázdným žaludkem utíkám do 
auta. V noci napadl sníh, silnice jsou umrzlé, přímo přede mnou se srazí dvě auta. Složitě 
couvám s neprůhledným zadním okénkem. Na Prašném mostě dýmají výfuky aut zamotaných 
v dopravní zácpě, křižovatku neřídí ani světla, ani policajti. Zapaluji si první cigaretu.
V oblaku modrého dýmu se zvolna sunu do nového dne, do nového románu.

08:12 Jako vždycky parkuji jedním kolem na chodníku před hospodou se staženou roletou.
A jdu právě včas. Ta postava v černém plášti, kráčející přede mnou od metra, je Michael Kocáb.

08:15 Sekretářky už nás znají, staví na kávu. I dobrodružství se časem změní v rutinu, říkám si.
Oskar Krejčí by se mnou asi nesouhlasil. Místo úsměvů dneska jenom cuká knírkem. Dává si 
prst na ústa, zapíná rozhlasový přijímač, zesiluje zvuk.
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Michael ho do zpěvu Ivety Bartošové přesvědčuje, že jednání s Občanským fórem jsou 
nevyhnutelná, neodkladná. Sekretářka nese kávu. „Letos přišla zima nějak brzo!“ hlaholí 
poradce.
„Pan premiér by měl delegaci přijmout dnes,“ tvrdí Kocáb.
Podávám poradci list se jmény delegovaných.
Oskar Krejčí studuje od Václava Havla, dramatika, až po Sašu Vondru, mluvčího Charty 77. 
Bez komentáře.
Pak jde k rádiu a pouští zvuk na maximum. „Hoši, nezapomeňte, že hrajeme na čtyřech 
šachovnicích,“ šeptá. „Já vám to nakreslím.“
A kreslí. Čtyři kruhy. Nad ně pak píše:
ULICE     ÚV     VENKOV ZAHRANIČÍ
      O          O            O                 O
„Vy pořád vidíte jen tu ulici, a navíc jen v Praze. Je tu ale ještě ÚV strany, a to má zítra 
mimořádné zasedání. Kromě toho existuje venkov, kde je to různé. Máme zprávy, že uhelné 
revíry do stávky nepůjdou. No a potom zahraničí, rozdělené na Východ a Západ. To všechno 
má svůj význam.“ Jeho tón mi vzdáleně připomíná tu letní přednášku. Diletantům je třeba dát 
nahlédnout do reálné politiky, byznysu profesionálů.
„Ulice?“ nadhodím. „Lidé říkají národ.“
„V politice...“ začne poradce.
Skočím mu do řeči: „Čtvrtá šachovnice je taky jasná, ne? Západ pro, Východ přinejmenším 
neutrál. Venkov zatím možná napůl. Takže je to 2 ku 1. Proč nejednat?“
„Před zítřejším mimořádným zasedáním ústředního výboru se žádné jednání asi neuskuteční,“ 
konstatuje Oskar Krejčí.
„Je tu premiér?“ ptá se Michael přísně a káravě. Chce ke kováři.
Proč tedy studoval poradce složení delegace tak bedlivě? Napadá mě, že jsem se unáhlil, pak 
si řeknu: čerta starýho! Nemáme se s čím skrývat.
Poradce Michaelovu otázku zřejmě přeslechl. Asi proto, že Karel Gott právě nasadil k refrénu 
a kantilénou drnčí okna: „To musím zvlááádnout sám!“
„Adamec řekl, že jednání budou pokračovat. Občanské fórum připravilo konkrétní návrhy,“ 
pokračuje Michael.
„Říct mu to můžu. A řeknu, spolehněte se,“ opáčí poradce. „Ale nedělejte si zbytečné naděje. 
Před zítřejším zasedáním.“
„Zítra je zítra. A dnes už nebude na manifestaci sto tisíc lidí jako v pondělí.
Ale půl miliónu jako včera. Půl miliónu netrpělivých lidí. Jaký to má smysl – dráždit je? 
Nečinnost je taky činnost,“ hlas se mi třese.
„To je systém pštros. Nebo vlastně – mrtvej brouk,“ vzpomene si Michael.
„K čemu to povede? Chcete si to vzít na odpovědnost? Co víc má Fórum dělat, než být 
připraveno k jednání? Jednat.“
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Oskar Krejčí se ani nesnaží naznačit, že začínáme vydírat. Všemu rozumí.
Vítězství Občanského fóra na první šachovnici už dávno uznal. Ví však přímo bytostně, že 
hráči usazení proti nám na druhé straně se dnes upínají výhradně k velké páteční rošádě na 
druhé šachovnici.
Ten šachovnicový model mi od začátku připadá pošahaný. Vidím vůli národa proti vůli vládců. 
To je jediná opravdová hra, podstata situace. Ostatní jsou jen konstrukce, vzorečky teoretika, 
který v praxi selže, protože vychází z toho, co si připravil, a ne z překvapivého života. Mluví 
se tu o čtyřech šachovnicích, oni však dovedou hrát na jediné. Rezignovali na Východ, Západ 
i na vlastní lid. Zajímá je jen slonovinová věž ÚV partaje.
„Ovšem kdyby Havel na Václaváku...“ šeptá poradce tak, že ho málem neslyšíme.
„...Dal provolat Adamce!“ chápe Michael okamžitě. Oskar Krejčí zpola vděčně, zpola bojácně 
špitne: „Nic takového jsem neřekl.“
To by se ti líbilo, abychom vám právě my dělali popularitu, aniž byste vystrčili nos z kanceláře. 
Ficken fein, zahlen nein. To je drzost... Ale šikovná, myslím si. Michael určitě taky, protože 
zlomil v prstech sirku a zafuněl.
„Takže s kůží na trh máme jít my. To je bezvadný,“ konstatuju a myslím na to, jak ten návrh 
budeme tlumočit Václavu Havlovi.
Mám pocit, že Oskaru Krejčímu vůbec není trapně. Myslí v šachových tazích a ví, že právě 
udělal jeden velmi šikovný: „Jak vám říkám, marné naděje si nedělejte.“
Laškovně odbíhá s papírem, na který předtím kreslil své kruhy. Jako by tančil. Než si stačíme 
cokoli říct, je zpátky. Bez papíru. Neuběhla ani půlminutka.
Už si nesedá.
„Satelit!“ ječí z rozhlasu Petr Kotvald.
„My se ještě ozveme, před polednem.“ Michael vstává.
„Dnes to nemá smysl,“ říká poradce velmi nahlas. V místnosti sekretářek se zastavuje u zařízení, 
které navlas připomíná leštič bot z chodby hotelu Intercontinental.
„Sem to dáme...“ bere mi z ruky list se jmény delegátů Občanského fóra. A předvádí, jak 
pracuje drtič dokumentů. Znám tu mašinku – z thrillerů Johna le Carré. Vrrrr. A je to.
Máme po delegaci.

08:55 To je ale zima. Jedeme přes most na nábřeží a zastavujeme o dva bloky stranou. Před 
domem ale nikdo nehlídkuje, na schodišti taky ne. Co to tropíš, policejní státe?

09:17 Václav Havel se omlouvá, že je ještě v županu. Šel spát pozdě, pak nemohl usnout, vzal 
si nějaký prášek. Sedáme si ke stolku, telefony nepřetržitě vyzvánějí.
Teď zrovna volá švédský velvyslanec. Stan Andersson, ministr zahraničních věcí skandinávského 
království, přijede, aby předal Václavu Havlovi cenu Olofa Palmeho. Nastávající laureát 
shledává situaci pikantní: ministr zahraničí Johanes podle protokolu uvítá hosta na letišti, a ten 
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pak pojede k disidentovi.
„Adamec nás před jednáním ÚV asi nepřijme... Krejčí chce, abys Adamce nechal od lidí 
podpořit...“ shrnuje Michael výsledky našeho rozhovoru.
Neříká se mu to lehce.
„Kreslil nám takové kruhy,“ dodávám a kreslím je taky. „Tady tomu prvnímu říká ulice. To 
nás – ehm – uráží...“ Už si odkašlávám jako pan domácí. On je takový nakažlivý, bleskne mi 
hlavou. Ať už je po revoluci, nebo nakonec začnu i ráčkovat.
„Provolat Adamce?“ Václav Havel cosi uvážil, teď klopí pohled, takže to patrně bude formulovat. 
„To by neměl být – snad to nezní příliš... ehm... velkopansky – zas takový problém... Já to 
řeknu – pokud je to potřeba.“
Problém ovšem je, zda je to potřeba. Vyzývá nás, ať to taky posoudíme.
„S někým se jednat musí. No – uvaž to,“ říká Michael.
„S jiným než s Adamcem je to asi úplně bez šance,“ podporuji ho.
Václav Havel to zaznamenává. „Kdo by měl zpívat hymnu?“ převede náhle řeč jinam.
Nevíme. Václav Havel potáhne ze své cigarety. Tuším, že jsem měl něco říct.
„Co třeba Hegerová? Vy jí přece píšete písničky,“ obrací se ke mně.
„Ta určitě. Jenže co vím, tak je většinou v Německu. Pražskou adresu znám, telefon ne.“
„Jirka Křižan ji najde.“
„Kdyby byla pryč – co Zagorová? Podepsala Několik vět... To jim dalo ránu, měla velké 
nepříjemnosti.“
„Dobře, tak Zagorová. Zařídíte to?“
„Zajedeme tam,“ nabízí Michael.

10:27 „Máme pro tebe skvělou zprávu – zazpíváš si na slušně velkém jevišti,“ oznamuji Hance 
hned ve dveřích.
„Chcete říct, pánové, že budu zpívat hymnu z Melantrichu?“ ptá se Hanka triumfálně.
To je vandal, ten Křižan.
„Chceme ti říct, že známe tajnou cestu. Bude šílený nával, nemusela by ses tam dostat...“ Bože, 
co to žvaním?
„Neměla bych se do té doby nějak... schovat? Pan Křižan mě přece informoval telefonem. 
A taky potom, večer...?“
Co to ta Hanka žvaní?
Vlastně – co jiného ji má napadat, když si vzpomenu na všechny ty anonymní dopisy, které 
dostávala na sklonku léta? „Ty šišlavá kryso!“ stálo v jednom z nich. „To je dobře, žes nemohla 
mít děti. Členka KSČ, matka pěti dětí.“

10:55 Než nastane čas „před polednem“, jdeme na skok do redakce Mladého světa.
„Já dostal kvůli MOSTu snad sto dopisů,“ vzpomene si cestou Michael.
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„A taky jeden od Adamce.“
„Neříkej! Tak přece splnil slovo!“
„No jo. Ale napsal, že návrh MOSTu postupuje ministerstvu kultury k rukám soudruha 
Kymličky. Když jsou v MOSTu lidi z kultury.“
„Super. Kymličku znám. V redakci jsem s ním strávil pět hodin. Ptal jsem se ho, jak jeho 
ministerstvo hájí signatáře Několika vět před zákazy činnosti.
Odpověděl, že základy Tylova divadla jsou 140 centimetrů hluboké a že práce na tympanonu 
Smetanova divadla provádí družstvo Štuko.“
„Co naděláš? Ale nějakej papír přece máme. I když teď už na tom asi nezáleží.“

11:05 V redakci hltá Michael noviny. Mladá fronta nakonec vyšla, jenom na titulní straně je 
fotografie nějakých usměvavých pracantů, utahujících závěry na rourách. Vrcholná aktuálka, 
dodaná ČTK. Dozvídáme se, že původně tam byla úplně jiná fotka, v noci ji museli vyměnit. 
Kvůli tomu a kvůli názoru Venka Šilhána z Minut našeho času se vydání Mladé fronty opozdilo 
natolik, že ráno na stáncích nebyla. A co do krajů, došla?
Nikdo neví.
Beru si poštu. Asi třicet dopisů. Není čas, namátkou vyberu jediný. Přišel z Brna. Když ho 
dočítám, musím se otočit, v očích mě zaštípala sůl.
Vážený pane, na stranách Mladého světa jste napsal celou řadu dopisů fiktivním i skutečným 
osobám historie. Dovolte, abych takový napsal také já Vám.
Bylo mi dvacet roků, když jsem šel v roce 1945 demonstrovat na brněnské náměstí Svobody; 
nadšeně jsme vítali novou svobodu. Stál jsem tam i v mrazivém únorovém odpoledni v roce 
1948. Tehdy s důvěrou v krásnou budoucnost a sociální spravedlivost. Pak už jsme nechodili 
demonstrovat, ale chválit. Odhlasovali jsme smrt pro členy protistátního spikleneckého centra; 
to z nás už nadšení jaksi vyprchávalo. Ale přesto jsme v roce 1953 souhlasili s měnovou 
reformou, která ožebračila milióny lidí. To už z nás udělali jakýsi hlasovací stroj, jenž byl 
kdykoliv v pohotovosti přisvědčit jakémukoliv rozhodnutí těch neomylných nahoře. Léta 
plynula, čím víc jsme chválili, tím to bylo horší...
Pak jsem šel na náměstí Svobody v roce 1968. S novou vírou, že teď už to konečně bude to 
pravé. Pak jsem měl co utíkat, aby mne nepřejel tank, který mi přátelsky přijel ukázat, že nová 
pravda chutná železem a svinutou pěstí.
Léta stagnace pomalu ubíhala, dožil jsem se důchodu. Takže, co mi vlastně chybí?
A vidíte, předevčírem i včera jsem zase šel na náměstí Svobody! Tentokrát jsem tam asi patřil 
k nejstarším. I když to snad může znít jako fráze, zažil jsem s těmi mladými demonstranty 
překrásné chvíle. Ale zároveň jsem ucítil veliký strach. Začal jsem se o ně bát – a proto Vám 
vlastně píši.
Bylo Vám dopřáno jednat za všechny ty mladé, v nichž se rozhořelo nadšení pro pravdu, 
spravedlnost, rovnost a vůbec všechny krásné ideály lidstva – i když se celý systém výchovy 
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po léta snažil vyškolit je jinak.
Prosím Vás – po tom, co jsem slyšel včera zase od těch, kteří si na věčné časy propachtovali 
svoji pravdu i moc – nedejte na ty jejich tisíckrát omleté fráze! Nedejte se umluvit, zaplést do 
jejich pavučin! Stůjte pevně a konkrétně na všech našich požadavcích, statisíce mladých jsou 
s Vámi. Máte strašnou, ale zároveň nádhernou odpovědnost za milióny lidských osudů, za 
budoucnost naší tolikrát zkoušené země. Ať je lepší, než byla naše minulost.
Slíbili jsme si, že se dneska znovu sejdeme. Odpoledne zřejmě bude pršet, ale já zase zapálím 
svíčku, plamínek naděje, která se znovu rozhořívá.
Budu ji chránit tepem svého srdce. Mám totiž strach, že kdyby zhasla a my i tentokrát prohráli, 
už bych víckrát na náměstí Svobody nemohl přijít...
Srdečně Vás zdraví Slavomír Šindelka

Michael si všimne, že se mi lesknou oči. Mlčky mu ten dopis podávám.
„To je nádhera,“ řekne, když dočte. „Tenhle dopis schovej tak, abys ho nikdy neztratil.“

11:45 Oskaru Krejčímu se do rozhovoru s námi nechce. Michael ho stihne až na třetí lince. 
Přichází neochotně, s tváří okázale odmítavou.
„Tak máme zkusit dát ho provolat? Možná by to šlo,“ říká Michael.
„Dělejte, jak myslíte. Podívejte, já se s vámi nemůžu bavit.“

12:02 Laterna magika vře. Už ve vstupním vestibulu do sebe naráží několik desítek lidí, schody 
hlídá pětičlenná stráž, dolů pustí málokoho.
A přesto je plno i dole, na chodbách, v šatnách a v různých zákoutích. Porada se koná v kuřárně.
Nemyslím, že jakákoliv místnost kdy nesla přiléhavější jméno. Když nás další stráž, vedená 
Johnem Bokem, menším člověkem s divým vousem a ještě divějšíma očima, vpustí za dveře, 
nerozeznám v těžkých namodralých oblacích zprvu nikoho. Teprve po dvou třech krocích 
zasvítí jako maják v mlze zlatá kštice: Jarek Nohavica! Takže všichni, kdo tu mají být, se sem 
slétají stejně neomylně jako medonosné včely k úlu. Zdravíme se úsměvem.
Václav Havel právě vstává a odchází někam do šatny psát projev, o jehož bodech se plénum 
mezitím dohodlo.
Ozvučení a produkci programu si vzali na starost Láďa Kantor s Petrem Oslzlým a dalšími 
přáteli.
O zvuku se zatím nedebatuje, zato o definitivní podobě programu vznikne málem spor. 
Kandidátů je mnoho. Koho vybrat, koho odmítnout a neurazit, těžká volba. Řečníci musejí 
tvořit spektrum, odrážející politickou podstatu Občanského fóra: student, dělník, herec, vědec, 
písničkář, ekolog... I když byla vymezena pro jedno vystoupení tříminutová hranice, méně než 
čtrnáct řečníků být nemůže. Takže s moderátorskými vstupy Vaška Malého je to minimálně 
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hodina. A to se neví, jak dlouho budou mluvit zástupci ČSS, kteří jsou v budově Melantrichu 
našimi hostiteli a jejichž program neovlivňujeme.
Poradu v kuřárně přeruší na chvíli zpráva, že Československou televizi prý obsadila milice. 
Bez dlouhých debat je přijat návrh na demonstraci před budovou. Na Kavčích horách bude 
Ivan Rajmont, Jiří Bartoška. A Jirka Kantůrek, ten jako bývalý známý komentátor je všeobecně 
uznávaným zástupcem Občanského fóra pro televizi.

12:59 Václav Havel se vrací. Čeká, až mu Radim Palouš udělí slovo. Pak říká, že k textu 
bude dobře přidávat nápady z pléna. A čte prohlášení Občanského fóra. Zpřesňují se v něm 
požadavky, znovu vyjadřuje ochotu k dialogu. O Adamcovi se nezmiňuje. Text sepsaný v tak 
krátkém čase a tak nepříznivých podmínkách je znamenitě formulovaný. Zřejmě výsledky 
tréninku ve vězeňských celách. Připomínky nejsou, krátce zatleskáme, jede se dál.

13:20 Mezi diskutujícími je několik studentů. Disciplinovaně se hlásí o slovo, mluví krátce 
a k věci, vesměs přímočaře a radikálně. Ten s brejličkami a tváří intelektuála upozorňuje na 
hrozící rozkol mezi studenty. SSM vidí, že studenti tíhnou k Fóru, a snaží se proto ovládnout 
stávkové výbory.
Vycházíme s Michaelem na chodbu. „Za Mohoritou!“ vytyčuje kolega cíl improvizované mise.

13:40 „Soudruh předseda tu není a dnes nebude,“ tvrdí sekretářka.
„Tak mu aspoň dejte vzkaz, že jsme ho hledali. Je to naléhavé,“ rozkazuje Michael. „Ať nám 
volá na tahle čísla. My taky ještě zavoláme.“
„Soudruh předsedaje mimo Prahu.“
„Kdo ho zastupuje?“
„No... mohli byste jít za... předsedou Čs. ústředí vysokoškoláků soudruhem Petruželou.“
Na chodbě si zapalujeme cigaretu. „Michale, je mi to jasný. Všichni členové ÚV se dohodli, že 
na dnešek zmizí, aby zabránili separátním jednáním před zítřejší rošádou.“
„Vypadá to tak. Ale někde být musejí. Na jednom místě? Porůznu? Kde může být Mohorita?“
„Na Veselíkově,“ vyhrknu. „Ale to je minimálně hodina rychlé jízdy.
A dovnitř se nedostaneme.“
„Proč bychom se nedostali?“
„Je tam hlídaná brána. A psi. Středisko ÚV SSM. Odtamtud šéfsvazáka nevykouříš. Konečně 
– může být i někde úplně jinde.“
„Tak to zkusíme s tím Petržílkem, nebo jak se jmenuje. Ať vystoupí na Václaváku a odsoudí 
intervenci,“ nadhazuje Michael.
„Bude se kroutit. Ale jo – když se to povede, nebude už moct couvnout.
Možná mu nic jiného ani nezbývá, chce-li si udržet nějaký kredit. Pokud ještě nějaký má.“
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13:58 Ivan Petružela je nevyspalý, předrážděný. Michael ho vyzývá, aby SSM nezasívalo mezi 
mladé lidi nešváry.
„My studentské problémy známe. Stávky je potřeba skončit, hodně lidí nám říká, že už za tři 
neděle nebudou posluchači nic umět. A není těch hlasů málo.“
„Co si myslíš ty?“ rýpnu.
Petružela bere do ruky papír. Je na něm náčrt prohlášení, které se prý ve vedlejší místnosti 
právě přepisuje: „Zásah 17. 11. 1989 morálně ranil každého člověka a sjednotil studenty 
rozdílných názorů a přesvědčení. Je čtvrtý den stávky bez uspokojivých odpovědí na prohlášení 
studentů. Trváme na požadavku vytvořit zvláštní komisi Federálního shromáždění s třetinovým 
zastoupením studentů... Požadujeme vyvodit konkrétní závěry vůči všem, kteří za současnou 
situaci nesou plnou odpovědnost... Požadujeme urychlené vypracování a přijetí nových 
zákonů týkajících se základních lidských práv a svobod. Očekáváme účast všech oficiálních 
představitelů na veřejných a studentských shromážděních...“
Ano. S tím na Václaváku klidně vystoupit může. Petruželovi ale říkám: „Včera možná. Ale 
dnes je to málo.“
„Co tam ještě chybí?“ diví se upřímně. Přejede si hřbetem ruky přes čelo.
„Třeba připomínka temných období naší minulosti,“ nadhazuje Michael.
„Ivane,“ strká kdosi hlavu do dveří, „je tu ta televize.“
„Ať počkají. Nechcete taky něco říct?“ obrací se na nás.
„V žádném případě,“ odmítá Michael s rezolutním gestem. Nechce dopadnout jako kardinál 
Tomášek v sestříhaném včerejším rozhovoru se Štěpánem.
„Některá jména jsou prostě tabu,“ konstatuji.
„To jo.“
„Masaryk, například.“
„Gottwald,“ přihazuje Michael.
„Slánský. Horáková. Jak dlouho o nich chcete mlčet?“
„My? My přece nic nezamlčujeme.“ V Ivanu Petruželovi stoupá hněv.
Abych to zas nepřehnal.
„O těch zasutých osobnostech a událostech byste se měli zmínit,“ radí hodný Kocáb.
„To je fakt, jasně. Dáme to tam třeba... takhle? V našem dialogu nesmí být tabu žádné události 
ani osoby v dějinách našich národů.“
„To už je lepší. Ale pořád povšechné. Chybí tomu ta jména,“ odfrknu.
Stačilo by jedno datum,“ konejší Michael. „Osmašedesátý. Intervence.“
„No počkej...“
„Ale jo. To je přece nejdůležitější ze všeho. Když to tam dáte, jsme u podstaty. Teď to chce 
mluvit jen o podstatě.“
„Tak já... skočím o patro níž, aby to k našim požadavkům připsali. Svazáci nemusejí bejt 
vždycky takoví tupci, jak si myslíš,“ obrací se ke mně.
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„Teď je zlomová doba, všechno je v sázce. Nikdo to nemáme lehký,“ uklidňuje atmosféru 
Michael.

14:15 Zjevuje se Martin Mejstřík. Přišel sem, protože ve včerejší dramatické debatě se studenti 
jednající v DISKu přihlásili k Občanskému fóru.
A vztah k SSM se musí na pozadí nových skutečností co nejrychleji vyjasnit.
Vypráví nám i o tom, jak je všechno zmatené. Prohlášení Městského výboru SSM z 22. listopadu 
bylo prý hrozně důležité, svazáci i nesvazáci mezi studenty chápali, že jejich společným 
zájmem je sjednotit se. Studenti někam poslali jakéhosi posla, ten vyrazil a nakonec se i vrátil. 
Jenže se zjistilo, že v tom spěchu papír kdesi vytrousil...
Ivan Petružela se vrací s upraveným prohlášením, zatímco do místnosti se dere posádka 
z televize. Znovu odmítáme mluvit na kameru. Zato se ptáme, zda jsou Kavčí hory opravdu 
obsazeny milicí. Hoši z televize to potvrzují.
Také oni mluví o zmatku. Když odejdou, podotkne Michael zlehka: „Dobře napsané, to 
prohlášení. Mělo by se s tím vystoupit na Václaváku.“
Martin je očividně pro. Svazák se okamžitě rozhoduje: „Jasně.“ Pak ale zaváhá: „Budeme 
k tomu mít čestné podmínky?“
„Samozřejmě,“ slibuje Michael. Mejstřík se usměje stylem „Tys o tom pochyboval?“ A dodá: 
„Je to i naše záležitost.“
Ivan Petružela ještě není tak docela přesvědčen: „Určitě se tam budou číst i prohlášení, s nimiž 
SSM nebude souhlasit.“ Střídavě ho ujišťujeme, že on přece mluví za sebe a za svou organizaci. 
Nakonec souhlasí.

14:38 Na rozloučenou Ivan Petružela připomíná, že fakultní výbory SSM poskytly stávkovým 
výborům prostory a finance. Večer, povzdechne, by si pro změnu šel rád lehnout. Jenže musí do 
Valašského Meziříčí, má pětileté výročí svatby. „Tchán by mě prostě zabil,“ smutní.
Ano, potvrzuje nějaká svazačka. Šestsettřináctka bude připravena.
Ve výtahu jedeme s předsedkyní Českého ústředního výboru SSM Zdenou Tesařovou. Je 
vyčerpaná, zpocená, pokouší se na nás usmát, nejde jí to.
Mně ano; cítím se při tom jako sňatkový podvodník.

15:03 Laterna. Našvihnutá, zakouřená, hladová, nevyspalá, nervózní.
Václav Havel ještě váhá. Nakonec se rozhoduje nic nerozhodovat. Ať zasáhne Prozřetelnost. 
Když z atmosféry Václaváku vycítí, že je to vhodné, vysloví Adamcovi podporu. V opačném 
případě ne.
Pan Chudík prý ve svém příspěvku oceňuje Adamcovu ochotu jednat. To by ale vypadalo 
jako koordinovaná akce. Michael to běží ověřit a já jsem vyslán pokusit se něco vyzvědět od 
docenta Komárka.
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Běžím nahoru a zkouším se dovolat, ale všechny aparáty jsou v permanenci.
Konečně dostanu šanci, na druhé straně je však hluboké ticho.

15:15 Vracím se. Havel mluví s Kocábem, který to stihl těsně přede mnou. Našel pana Chudíka, 
šlo skutečně o jeho příspěvek, je tu vůbec? Není čas se na to ptát. Havel si nahlas formuluje 
větu o podpoře Adamce. Podíváme se s Michaelem po sobě, jsme zarytě tiší, netroufáme si na 
vyrovnané mističky vah přihodit ani slůvko.

15:30 Stanislav Milota a John Bok razantně formují ochranu průvodu.
Václav Havel odchází první, obklopen hochy Petra Jakla a zvláštní studentskou stráží. Zahlédnu 
Hanku Zagorovou a Jirku Bartošku, dostali zvláštní propustky. I mně s Michaelem takové na 
poslední chvíli strká všudybyl Vojta Wagner. Je to tenký papírek s vytištěným „Melantrich“. 
Pod tím stojí:
„Akreditační karta ke vstupu do prostoru vysílání“. Bude někdo něco vysílat?

15:35 Průvod zvolna vychází. „Nesmíme z toho udělat pompézní záležitost,“ naléhal opakovaně 
Václav Havel. Milota s Bokem ho vyslyšeli. Jungmannkou, Palackého a průchodem Lucerny 
jde naše skupinka jako brigáda socialistické práce z obchodního domu Kotva na představení 
do ABC.
S Jirkou Černým a Hanou Zagorovou jsem až úplně na konci, když houstnoucím davem 
v průchodu přicházíme na Václavské náměstí. Mezi výlohami Melantrichu a vzdouvajícím se 
zástupem se vine úzká ulička. Vstupujeme garážovými vraty. Trojnásobná kontrola karet.

15:55 Jsme uvedeni do stejných místností jako včera. Michael u vytržení kouká na docenta 
Komárka: na telefonu nebyl, zato se doslova zjevuje tady, aniž s tím kdo počítal. Tak to v těchto 
hodinách chodí, všechno kvasí samo ze sebe a plánovat nelze nic.
Michael bere docenta Komárka stranou, o minutu později už mluví s Václavem Havlem.
„Komárek to rozhod. Jestli prý chce Adamec něčí podporu, ať si ji zaslouží.
Bianco šeky už vydávat nelze. A Vašek tu větu škrt,“ zpravuje mě o výsledku spolumostař.

16:01 Za obrovského aplausu a skandovaného „Rudolf!“ přistupuje k mikrofonu pan Hrušínský. 
S pečlivě protahovanými samohláskami čte do hrobového ticha báseň Pabla Nerudy. Když 
dočte, náměstí se ozve: „Hodně zdraví! Hodně zdraví!“ Ruleta citů se roztáčí.
S bezmála dvanáctiminutovým projevem vystupuje ústřední tajemník ČSS Jan Škoda. „Od 
pondělí,“ říká, „se ČSS považuje za nezávislou a svobodnou stranu.“ A také: „ČSS žádá, aby 
se co nejdříve sešli zástupci všech politických sil v naší zemi a zástupci všech občanských 
iniciativ.“
Ne že by na to neměl právo, ale všechny politické síly a všechny občanské iniciativy...? Jak 
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velký stůl by potřebovaly? A kolik dní a měsíců k jednání?
Bylo by to nekonečně zdlouhavé. Pro veřejnost bude v této chvíli jediná schůdná cesta: 
Občanské fórum a premiér.
Než si to všechno v hlavě proberu, je tu s projevem předseda Ekumenické rady dr. Hromádka. 
Ten se nedotýká tolik aktuální politiky, nýbrž nadčasových hodnot: „Hmotně budeme mít snad 
méně, ale duchovně budeme bohatší.“ Náměstí nadšeně souhlasí.

16:24 Začíná program Občanského fóra. Vašek Malý okamžitě navazuje kontakt s lidskou 
povodní o dvě patra níž. Spirituál kvintet zpívá Až se k nám právo vrátí, v refrénu se všichni 
přidávají.

16:41 Václav Havel domluvil, o Ladislavu Adamcovi se nezmínil. Nálada vrcholí, ještě burácí 
nekonečně se valící vlna „Fórum! Fórum! Fórum!“ a už letí náměstím: „ČKD je tady!“ Zástupy 
se rozestupují jako vody moře před nohou světce, dělnický krok duní, výbuch nadšení otřásá 
vzduchem:
„Ať žije ČKD! Ať žije ČKD!“
Jaké figurky zbývají na vaší šachovnici, soudruzi?

16:52 Vašek Malý vypočítává některé z velkých podniků, které půjdou do pondělní stávky. 
Největší jásot vítá jméno z Kladna: „Ať žije Poldovka!“
Do statisíců hlasů vstoupil dnes bojový duch armád před rozhodující bitvou.

16:56 Vystupují dr. Sacher a V. Bartončíková z Československé strany lidové.
Ostře kritizují vedení své strany. Další karta v této šíleně se zrychlující politické hře. Kromě 
jiných si zapisuji i tuhle nadšeně aplaudovanou větu:
„Marx-leninská filozofie havarovala ve všech směrech, kromě v potlačování svobody 
a demokracie.“

17:01 Jako mnohokrát předtím musí být program znovu krátce přerušen.
Tentokrát ne kvůli sanitce, ale kvůli chlapci, který se ztratil rodičům. „Desetiletý Honza,“ říká 
Vašek Malý, „stojí u svého auta.“
Smích. Potom sto tisíc hlasů: „Honzo, vydrž!“

17:05 Mluví Ivan Petružela. Dlouho. Ale nic o intervenci! Výzvu ke zrušení „tabu“ ilustruje 
takhle: ...Ať již jde o období první republiky, padesátých let, nebo krizového období 1968–69.“
Jaké „krizové období“, ty šílenče? Kam sem taháš ten biľakovský termín?
Ale co, uklidňuji se názvem jedné své písničky: Starýho psa novým kouskům nenaučíš.
Čas pádí ozlomkrk, vystupují další řečníci. Jirka Kantůrek se vrátil z televize a sděluje, že 
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drtivá většina televizáků chce informovat pravdivě a šanci k tomu si hodlá vybojovat, dělník 
z ČKD volá: „V pondělí zavřeme brány fabrik a půjdeme na Václavské náměstí!“ Valtr 
Komárek se jednoznačně přihlašuje k Občanskému fóru a říká, že „velký zápas za svobodu 
a demokracii nemá alternativu, tato cesta je nezvratná a definitivní.“ Přichází i písničkář Jarek 
Nohavica. Prozáří duše zástupů, zpíváme s ním všichni, protože to jinak nejde. A pak znovu 
nářez. Josef Vavroušek varuje před ekologickou katastrofou. Tu lze „odvrátit pouze ráznou 
změnou politického systému“.

17:28 Hana Zagorová, Marta Kubišová a C&K Vocal zpívají hymnu, zvedáme prsty pravé 
ruky... Kdo by v těchto okamžicích pochyboval, že je rozhodnuto?

17:50 Chvíli čekáme, než se náměstí uvolní. Pak Michael běží na skok domů, dáváme si sraz 
v sedm v Laterně.
Hanka Zagorová mě zve na rychlou večeři. Vděčně přijímám, od včerejška jsem nestačil sníst 
ani sousto. Jdeme na roh do Indické restaurace, venku je neuvěřitelný klid, jako by náměstím 
neproletěla neslýchaná emociální smršť, a to před slabou půlhodinou. Kdo by v těchto chvílích 
věřil, že je rozhodnuto...? A tak to jde neustále, horská dráha naděje a pochyb.
Uždibuji nějaké kořeněné placky. Hanka vzpomíná, jak ji v září předvolal na koberec Miroslav 
Müller, po desetiletí všemocný šéf kultury. I jako důchodce Jakešovi dosud radil. Žádal, aby 
Hanka odvolala svůj podpis Několika vět, prý se to nikdo nedozví. Pak vyhrožoval, a nakonec 
se ji pokoušel opít. Hanka vyhrála, Müller skončil namol, ona poměrně rovným krokem odešla. 
Brečela až doma.
Potom dostala předvolání na StB... jako ostatní. Vzpomenu si na svého oblíbeného Zdeňka 
Svěráka „Podepsal jste to?“ ptali se ho. „Ukažte,“ zabrejlil. „No ano. Jako by mi to z duše 
vytrysklo!“ A smál se, a taky estébáci se smáli, znali pana Svěráka z televize.

18:50 V pasáži Laterny houstnou davy. Ke dveřím do divadla jako do Smolného spousta lidí 
přináší zprávy i čiré fantazie, peníze, prohlášení, petice.
Další žádají informace, pokyny, instrukce, nabízejí nejrůznější služby. Auta, byty, počítače. 
Zástupci OF se pokoušejí vytvořit z nich frontu, příliš se to nedaří, nervozita je obrovská, 
každý má strašně moc na srdci, ale najeden osud tu statisticky připadá zhruba šest vteřin... 
K uklidnění nepřispívají ani desítky reportérů s kamerami a kabely; dožadují se vstupu na 
ohlášenou tiskovku.
Celý ten kolotoč se v místnůstce hned za dveřmi pokouší zvládnout neskutečně klidný Jan 
Urban s děvčaty z produkčního oddělení Laterny.
Když nakouknu dovnitř, mluví právě výtečnou angličtinou, o dvě minuty později ještě lepší 
ruštinou, a když položí sluchátko, rázně řeší otázku nedostatku barev pro xerox.
V kuřárně mi kdosi šeptá, že Adamec určitě odletěl do Moskvy, prý tajně a z Ostravy, asi před 
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hodinou. Mezi známými tvářemi zahlédnu i některé nové. Jedna z nich patří Petru Millerovi, 
kováři z ČKD. Je to hranatý, vysoký, řízný chlap; to on vedl desetitisícový průvod z největší 
pražské fabriky přes město, kolem budovy Rudého práva a na Václavák.
V časové tísni se připravuje tiskovka, Radim Palouš zvládá debatu jednak díky svému talentu 
k takové činnosti, jednak díky nadlidské laskavosti.
Havel kromě jiného upozorní, že informovanost mimopražských oblastí o aktuálních událostech 
je mizivá. Ani to však nezabránilo vzniku Občanského fóra v Brně a příbuzného hnutí na 
Slovensku. Tuším, že se jmenuje Verejnosť proti násiliu, v Bratislavě prý při manifestaci 
vystoupil také Alexander Dubček...
Mnozí pravidelní účastníci těchto bouřlivých porad tu dneska scházejí.
Kde je třeba profesor Jičínský, Venek Šilhán...? Prý na pódiích pražských divadel.
Kolik asi deníků by musilo být napsáno, abychom se jednou aspoň zčásti dozvěděli, co vlastně 
jsme společně prožívali?

19:40 Vmáčkli jsme se s Michaelem ke zdi sálu mezi reportéry. Včera jsme byli za hrdiny, 
dnes – když se neuskutečnilo jednání s premiérem – tak trochu za blbce. So it goes, jak pravil 
Vonnegut.
„Občanské fórum je dítě čtyři dny staré, a přesto se za tuto krátkou dobu prokazatelně stalo 
mluvčím národní vůle,“ řekl úvodem Václav Havel, jeden ze šestnácti zástupců OF na jevišti. 
Konstatoval, že do Laterny docházejí stovky rezolucí, výrazů podpory a zpráv o zakládání 
občanských fór.
Obrátil se i na profesory a učitele, aby pomohli udržet na stávkujících školách kázeň a atmosféru.
„Jak dnes probíhalo jednání s premiérem?“ ptá se první zahraniční reportér.
Václav Havel se nakloní k mikrofonu, novináři zastříhají ušima. „No comment,“ sdělí jim.
Češtinu tu člověk moc nezaslechne, naši prohrávají zhruba v poměru 30:2. Jeden reportér 
z Londýna: „Pan Horáček včera sliboval, že jednání se dnes uskuteční – a nic.“
„Nic takového jsem nesliboval,“ zařvu na něho v jeho jazyce. „Mluvili jsme o nadcházejícím 
pátečním jednání ústředního výboru komunistické strany. A to se uskuteční. Byli jsme přesní. 
Buďte prosím i vy.“ Tahle tiskovka se pomalu rozpadá, všichni jsme napjatí.

20:50 Dostávám papírek se vzkazem, že přijely Annie a Felicity.
O chvilku později je s Michaelem potkáváme. „Ano,“ říkáme, „ten rozhovor sjednáme. Ale 
zítra ne, to bude to klíčové zasedání. Zůstaňte v Praze, bude to stát za to.“

22:05 V kuřárně se probírá průběh tiskovky. Všichni cítí, že se moc nepovedla.
Rita Klímová plísní Havla: „No comment se říká jen v případě, že člověk nechce něco 
komentovat, i když o tom ví hodně.“
No jistě, přesně tak to taky bylo. A i kdyby nebylo, tak to musí vypadat, že bylo!
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Václav Havel výtku přechází: „Musíme se ty tiskovky naučit dělat. Nemůže nás tam chodit 
tolik, to je zřejmé. Taky zachovat klid, mluvit krátce a... ehm... s vtipem. Mělo by se zjistit, jak 
to pořádají ve světě, sehnat nějaký mustr.“

Před půlnocí Jdeme s Michaelem z kuřárny do vestibulu. Ve dveřích z Laterny do pasáže se 
zastavíme. Teď už tu postává jen několik lidí, průchod je prázdný.
Po schodech kluše nahoru parta Johna Boka. Obklopuje Václava Havla.
Snad vezmou zpátečku, až uvidí, že v pasáži je to v pohodě.
Chyba lávky. John svou funkci miluje. Hned za dveřmi popadnou dva maníci Václava Havla 
v podpaží. A napůl ho nesou, napůl vlečou kamsi z dohledu. Fascinováni zíráme na vzdalující 
se podrážky jeho polobotek.
Tak tady podlehl.
Mrkneme s Michaelem po sobě a smějeme se jako blázni, škytavě a nezadržitelně.
Ne, není to špatné – dívat se na odvrácenou stranu revoluce.
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PÁTEK 24. LISTOPADU

Po půlnoci Michael mě doprovodil k autu, dáváme si schůzku v půl deváté na vládě.
Doma čtu včerejší noviny – za celý den jsem na ně neměl čas.
Mladá fronta, na jejíž titulní straně museli vyměnit fotografii, je čímsi panoptikálním.
K čemu výměna fotky, když hned z první stránky křičí titulek Žít v pravdě s národem – 
Nejmohutnější manifestace pražského lidu v posledních letech? V článku, černé na bílém, se 
píše: „Vystoupení V. Havla shromážděný lid bouřlivě přivítal... Studenti hodlají stávkovat až 
do úplného splnění všech svých požadavků... Úžasná lidskost, soudržnost, odhodlání, radost, 
slušnost... City nás všech... Zítra ve čtyři znova...“
Volám Michaelovi: „Jak jsi to v poledne čet ty noviny? Poslouchej.“
A předčítám mu některé pasáže. Pod titulkem Dnes jdou za premiérem se píše: „‚Existovaly 
úvahy o jediném řešení, které by mohlo dnešní situaci ještě zvrátit. A takovým řešením se zdála 
takzvaná čínská verze,‘ prohlásil včera na tiskové konferenci v zaplněném sále pražského 
divadla Laterna magika publicista M. Horáček. Nyní je však už naprosto jasné, že podobné 
řešení je vyloučeno. Tiskovou konferenci pořádalo Občanské fórum, zúčastnili se jí jeho 
představitelé včetně V. Havla, zakladatelé iniciativy MOST M. Kocáb a M. Horáček a další. 
Když M. Kocáb informoval o úterním rozhovoru občanských kruhů s předsedou vlády ČSSR 
L. Adamcem, označil je za nulté, seznamovací setkání. Uvedl, že pravděpodobně dnes dojde 
k dalšímu jednání, kde budou ministerskému předsedovi předloženy požadavky s určitým 
časově omezeným řešením... Nebo ze zahraničního tisku – polský deník Rzeczpospolita 
označil setkání Ladislava Adamce s představiteli Občanského fóra za první vítězství opozice. 
Magyar Nemzet to považuje za ‚historický krok‘. Ministerstvo zahraničních věcí USA vydalo 
prohlášení, v němž vítá úterní jednání L. Adamce s představiteli opozičních skupin, a jeho 
závazky chápe jako úsilí o pokračování v procesu reforem mírovými prostředky...“
Michael nic neříká. Potom: „Poslyš, je ti jasný, že tenhle telefon je odposlouchávaný?“
„Michale, já ti čet z oficiálního denního tisku.“
„Počkej...“
„Kdybych to neviděl, tak bych taky nevěřil. Ale vidím.“
Co se to děje se světem? I s námi?
„No... Když už máme tu příležitost,“ načne Michael z jiného soudku, „tak bychom jim mohli 
něco vzkázat. Tahle revoluce bude totiž nakonec dobrá i pro ně. Víš, koho myslím.“
„Samozřejmě. Dejte se k nám, pánové.“
„Budete smět jezdit do ciziny.“
„Budete moci dělat smysluplnější práci.“
„Oddechnete si. Slezete ze svého tygra.“
„Hm. Jenže ještě něco,“ vracím se k Michaelovi. „Slyšels. Ten článek se jmenuje Dnes jdou za 
premiérem.“
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„Šli jsme.“
„Ale nedošli.“
„A co? Je revoluce. To musí každý chápat.“
„Bojím se, že nemusí. Ten pán z Londýna na mě křičel, jako obvykle jsem si to vyžral za tebe.“
„Neměls tak vypěnit. Havel měl pravdu. Když říkal, že na tiskovkách musíme spíš s vtipem.“
„Tak jo. Odteďka už budu jen vtipkovat. Můžeme to zkusit hned ráno u Krejčího. Nezaspi.“
„Já?“

01:10 Dočítám novinovou mozaiku. Včetně toho „důležitého prohlášení MV SSM“, o němž se 
zmínil Martin Mejstřík. Má deset bodů. První zní: „Distancujeme se od všech sil, které se snaží 
diskreditovat budování socialismu v naší vlasti.“ Hm, zase se ode mne distancují.
Telefonováním s Michaelem jsem vzbudil manželku. „V televizi dnes mluvil generál Václavík, 
bylo to hustý,“ povídá. „Ukazovali taky Štěpána, jak mluví k dělníkům v ČKD.“
„A co?“
„Nic. Vypískali ho.“
„Cože?“
„Vypískali.“
„A to bylo v televizi?“
„Jak jinak bych to věděla? Copak můžu někam chodit, když jsi pořád pryč?“
Na rande se Štěpánem do ČKD bys stejně nešla.“
„Co ty víš?“
„Nevím nic. Kromě toho, že když v televizi ukážou, jak se vypískává papaláš, naučí se to 
i jinde.“
„Můžeš myslet na něco jiného než na politiku?“
Dám Routě pusu na ucho: „Ne.“

08:25 Budím se ze zmateného snu o revoluci a mám pocit, že jsem celou noc oka nezamhouřil.
Ze schránky beru dnešní noviny, jedu k úřadu předsednictva vlády, parkuji přímo před vchodem. 
Nikdo nic nenamítá.
Čekám na Michaela a čtu. Miloš Jakeš přijal delegaci stranických, odborových a mládežnických 
organizací z Mostecka. Vyjádřila mu obavu ze současného vývoje a postavila se proti snahám 
vyhlásit generální stávku. Jakeš řekl, že KSČ se zasadí o zastavení negativního vývoje – 
politickými prostředky.
No prosím!
Další články: „Požadujeme pravdu! Na DAMU soustřeďují písemné výpovědi svědků z Národní 
třídy, nemají záruky, že ustavená komise bude pracovat objektivně. Podobně v Brně, Ostravě, 
Gottwaldově, Hradci, Budějovicích.
V Liberci studenti vyšli do ulic, obracejí se i na dělníky a rolníky, policajti jim berou materiály, 
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několik jich zatkli. Kolik deníků by se mělo psát?

08:55 Michael nikde. Jedu ho vzbudit.

09:05 „Tak už neprskej.“ Michael upíjí kávu, v očích ještě ospalky. „Stejně by nás zase vykopali, 
když dneska mají zasedání. Nemusíme přece chodit pořád za poradcem. Vyzveme jako MOST 
premiéra k jednání rovnou z Václaváku. Já jsem si to v noci sepsal.“
„Tos mi nemoh zavolat?“
„Já tě nechtěl budit.“
Je to nedoma. Jenže ten nápad s výzvou přímo z Melantrichu – to je ono! Znovu kvituji 
Michaelovu schopnost myslet velkoryse. Jako tenkrát v Lucerně...
Musím se usmát, jako už stokrát předtím, při vzpomínce na naše jarní vystoupení před nabitým 
sálem při oslavách výročí Ypsilonky. Popřejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta, to jsme věděli. 
A šťouchneme aspoň malinko do poměrů. Ale jak? „Vyměníme si role,“ napadlo Michaela. „Já 
muzikant budu recitovat, ty poeta hrát na klavír.“
Ani jsem nestačil zaprotestovat a už mě usazují za nástroj, na němž neumím sešlápnout ani 
pedál. Michael sonorním hlasem oznamuje, že přednese mou báseň Lamentace, nic netušící 
baskytarista mi říká, že se chytí, opírám se do kláves: „Ještě planou strážní ohně v nočních 
tmách,“ vece recitátor, já se přehrabuji v basech, to jsou ty klapky vlevo, „ještě stojí ozbrojenci 
na hradbách,“ baskytarista zmateně šátrá po strunách, tři tisíce lidí zírá.
„Běda! Běda! Nám běda!“ hořekuje Michael, zatímco já třískám do kvílivých výšek vpravo, 
burácí potlesk, šéf Ypsilonky Jan Schmid se prohýbá smíchy stejně jako přihlížející Petr Hapka, 
velevážně se ukláníme. Všichni pochopili.
„Tak ukaž, jakpak jsi to sepsal,“ vyzývám Michaela.
Postupně měníme začátek, konec i rozsah, chceme maximální sevřenost, zato ale připisujeme 
dovětek: „Protože víme, že nás z tohoto místa dobře slyšíte, vyzýváme vás, pane předsedo 
federální vlády, abyste na naši naléhavou žádost reagoval.“ To je přece ta páka, kterou měl 
Michael na mysli.
MOSTu teď může pomoci jen podpora veřejnosti, jíž Oskar Krejčí říká ulice.
Hotovo.
„Dobrý den!“ hlaholí jakýsi urostlý pán s velkým načervenalým nosem.
Marsha ho mezitím vpustila do bytu. „Posílají mě za vámi z Laterny magiky.“
Hrkne v nás. Co se děje? Neshánějí nás z vlády? Nejedou tanky? Zatkli někoho?
„Situace na stavbě jaderné elektrárny Temelín je vážná, já tam dělám, včera tam nepustili 
nějaké studenty, hodně z nás jde s Občanským fórem, jenže náměstek má švagra...“ vypráví 
nenadálý host dál a dál, spleť nám neznámých vztahů houstne, ničemu nerozumíme.
„Co pro vás můžeme udělat?“ přerušuji ho konečně.
„No ne, ten švagr má ty nejužší kontakty na předsedu, na kraji...“ vysvětluje obšírně.
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Klesá mi čelist. Minuty běží. „Tak nám nakreslete plánek, jak se tam dostat, my někoho 
vypravíme,“ navrhuji. Ale hostovi patrně o revoluční delegaci tolik nejde, snaží se nám sdělit 
hlavně něco jiného. Marně. Jak se zachovat, když ten pán přijel do Prahy s těmi asi nejčistšími 
úmysly a se záležitostí, kterou považuje za důležitou, možná je opravdu hrozně důležitá, 
možná vůbec ne, jak mu říct, že prostě máme na starost jiné věci, a přitom se ho nedotknout? 
V Laterně to kdosi vyřešil tak, že ho poslal sem. Kam ho pošleme my?

10:45 Utíkáme do Laterny. V jedenáct má vypuknout porada.
Začíná na minutu přesně, i když napřed musel Stanislav Milota vykázat z kuřárny všechny 
reportéry a taky spoustu lidí, o nichž nikdo očividně nic neví.
První jsou na pořadu informace o průběhu šetření generální prokuratury.
Potom několik žádostí o vyslání zástupců OF do různých míst, především na Litoměřice. Dále 
je nutné vytvořit operační partu pro neodkladné úkoly v příštích hodinách. Vybrali pět lidí, 
kromě Michaela taky Sašu Vondru, Zdeňka Rajniše a dva další. Všichni okamžitě odcházejí, 
aby sestavili kostru programu pro odpolední manifestaci.

11:24 Přichází Václav Havel, poprvé ho vidím v obleku s kravatou. To asi kvůli té ceně Olofa 
Palmeho, vzpomenu si.
Havel konstatuje, že plénum OF se neúnosně rozrostlo. Je třeba rozdělit si úkoly a začít pracovat 
v komisích. Navrhuje, aby v každé byl zastoupen aspoň jeden student a jeden dělník.
Tím, že právě před chvílí plénum ustavilo operační komisi, uvedlo přesně tuhle myšlenku 
v život. Okamžitá situace dovoluje klást jen konstruktivní otázky. Jaké komise potřebujeme? 
Především koncepční. Kdo v nich má být? Radim Palouš přijímá návrhy, Vladimír Hanzel 
zapisuje.
Za Občanskou besedu Jan Stern. Za výtvarné umělce architekt Masák.
Za Romskou iniciativu dr. Emil Ščuka. Za divadelníky Petr Čepek. Za historiky dr. Křen. Za 
nezávislé mírové sdružení dr. Hana Marvanová. Za Kruh nezávislé inteligence ing. Vavroušek. 
Za Demokratickou iniciativu E. Mandler. Za Hnutí za občanskou svobodu ing. Battěk. Za 
katolíky Václav Benda. Za spisovatele Ivan Klíma. Za Sociální demokraty Jaroslav Kohout.
Za Obrodu Miloš Hájek. Za studenty Tomáš Drábek. Za dělníky Petr Miller. Za České děti pan 
Placák. Všechno jde ráz na ráz.

11:35 Sestava koncepční komise je schválena. Příští plénum stanoveno na 18 hodin. Havel 
připomíná, že je nezbytné zajistit trvalý přísun zpráv. To by mohla dělat informační komise. 
Mohla by si vzít na starost i různé organizační záležitosti? Někdo zavolá: „Ať se jmenuje HPV. 
Holka pro všechno!“
Smích. Ano. Kdo pro HPV? Honza Urban. Za Východoevropskou informační agenturu Anička 
Šabatová. Za katolický samizdat Michal Holeček.
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Za archiváře pan Seifert. Dál? Petr Pospíchal. Rita Klímová. Jiří Kantůrek.
Jan Ruml. Petr Burian. Adam Piňos. Kdo za studenty? Dohodnou se, jméno sdělí.

11:40 Havel: „Každá komise by měla ustavit svého zástupce.“ Palouš: „Ten musí být všeobecně 
znám.“ Havel: „Rovněž musíme ustavit pokladníka.
Přinesli jsme 90 000 korun v tašce...“

11:42 Radim Palouš vyhlašuje pauzu. Podle ducha chvíle: tříminutovou.
Jsem silný kuřák, ale tohle je i na mne moc. Vycházím na chodbu, aspoň se nadýchnout. Jenže 
tam je víc lidí než uvnitř v kuřárně a všichni mají cigarety.
Černovlasý Francois mě chytá za ruku a drmolí: „Zajistěte nám prosím akreditaci na Václavské 
náměstí – pro CBS!“ Nevím, jestli to dokážu.
„Tam nahoru se dostane kdekdo. Jen CBS ne. To je diskriminace. Proč diskriminujete právě 
CBS?“
Kolik lidí, kteří chtějí vystoupit na Václavském náměstí, má asi v tyto dny přesně takový pocit? 
Diskriminace... A přitom jde v téhle zoologické zahradě převážně o náhodu, o příznivou shodu 
okolností, o šťastnou chvilku.
Ti, jimž fortuna nepopřeje, se určitě cítí strašně, ale co se s tím dá dělat?
Vždyť všechno je jen kvas a první komise vznikla před pár minutami. Snad to někdo v budoucnu 
pochopí, a proto odpustí.
Jdu za Vojtou Wagnerem. Nemá ze mne radost. Těch akreditací už beztak vydal až moc, 
redakce Svobodného slova není nafukovací. Vysvětluji mu, co CBS v Americe znamená, že 
její zpravodajství v nejbohatší zemi světa sleduje kdekdo. Moc to na něj nepůsobí, ale povolí: 
„Že seš to ty.“
Tak vida, na společnost CBS se Štěstěna zazubila. Jenže Francois chce akreditace rovnou tři – 
pro reportéra, kameramana a tlumočníka. Nakonec mu vybojuji dvě.

11:51 Michael vybíhá z místnůstky, kam se předtím uchýlil operační štáb: „Já málem zapomněl, 
v poledne máme být v rozhlase.“
Klestíme si cestu hlučícím vestibulem, plnou pasáží. Taxík? Žádný.
„Pojď, poprosíme někoho, kdo pojede kolem.“
Hned první je tmavomodrý renault z půjčovny aut. Zastavuje. Za volantem – Francois z CBS! 
Takže boží mlýny mohou mlít taky okamžitě!

12:02 „Je to strašně těžký,“ říká mi Michael, zatímco se prodíráme proudy aut k Vinohradům. 
Provolání k premiérovi mělo na kahánku, prošlo jen poměrem hlasů tři ku dvěma.“
„Hlavně, že prošlo.“
Francoys zastavuje před rozhlasem. Za prosklenými dveřmi vidíme skupinu uniformovaných 
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policistů. Pak někdo kousek od nás říká, že „v rádiu všechno při starém, nic se nemění, ředitel 
Kvapil to má v ruce.“

12:06 Reportér Mejstřík nám pokyne, abychom přešli na druhý chodník.
Ukazuje malý levný kazeťáček: „Kde to natočíme?“
Navrhuji nedalekou Severku. V bistru je ale příliš hlučno, prosím barmana o nějakou tišší 
místnost, třeba vzadu: „Potřebujeme něco namluvit na magnetofon.“
„Pánové, to nepůjde. Já mám svoji práci...“
Ve vedlejší prodejně knih přednášíme prodavačkám stejnou prosbu. Na nic se neptají, 
uvádějí nás do malinké místnůstky. Stojí tam smeták. Zavíráme dveře a střídavě čteme výzvu 
k předsedovi vlády. Bude se to dnes vysílat?
Kdoví. Zkusit se musí všechno.

12:30 Přes Václavské náměstí seběhneme do Panské ulice a odtud na náměstí Republiky. 
Obecní dům praská ve švech. Sešli se tu všichni, kdo jakkoli patří k české pop-music. Bude se 
mluvit o Svazu autorů a interpretů.
Celý letošní rok jsme se spolu s Michaelem, Láďou Kantorem, Michalem Prokopem a Zdeňkem 
Rytířem scházeli na ubíjejících jednáních s právníky a s činovníky ministerstva kultury, 
abychom uvedli do života novou organizaci.
Měla chránit zájmy hlavně skladatelů, textařů, hudebníků, zpěváků, kritiků a dalších lidí z této 
profese proti zvůli šéfů sdělovacích prostředků, a především proti svévoli vedoucích činitelů 
odboru kultury na národních výborech, kde mohli jakoukoli uměleckou produkci kdykoli 
zakázat. Přestože všechna vystoupení musela stejně projít schvalovacím řízením na agenturách.
Proti výrokům nad místní kulturou nebylo odvolání.
Když se někdo znelíbil, dostal „zaracha“. A s ním i všichni členové kapely, vesměs s rodinami, 
které živili.
Svaz autorů a interpretů se rodil v bolestech. Nesměli jsme dát mocenskému aparátu záminku, 
aby ho rovnou zakázal, základní práva jsme však do stanov vtělit museli... A dnes, po všech 
těch strastech, ministerstvo vnitra přislíbilo poslední, rozhodující štempl!
Jdeme rovnou na jeviště, zároveň s Prokopem, Kantorem, Jožkou Rážem, Antonínem 
Matznerem, Jirkou Černým, Petrem Jandou. Sál je natřískaný, nálada vzrušená. V téhle chvíli 
však jde o Svaz autorů a interpretů až v druhé řadě.
Michal Prokop zahajuje, pak mluví Matzner, po něm Kantor: „Jde nám o to, aby už nikdo 
nemohl perzekvovat umělce nejrůznějšími zákazy, omezeními a sankcemi.“ Hromový potlesk.
U mikrofonu se ocitám i já: „Vím, že všichni už jsme v duchu tam, kde se sejdeme ve čtyři. 
Musíme zbořit staré struktury a rozmetat je tak, aby se už nikdy nevzpamatovaly. Současně ale 
musíme myslet i na stavbu něčeho nového a lepšího. Jinak by žádná destrukce neměla smysl. 
Proto považuji za štěstí, že populární hudba má plán své budoucnosti aspoň v hrubých rysech 
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připravený. V tom máme náskok, to je naše nesmírná výhoda...“
Právě když Michael mluví o struktuře a filozofii SAI, dostávám lísteček se vzkazem od Hanky 
Zagorové: „V Loděnicích je to na vážkách. Mám tam jet?“
Hledám ji v řadách tváří a kývám. „Poslal jsem Zagorovou agitovat do lisovny gramodesek,“ 
šeptnu Michaelovi, sotva domluvil.
Jirka Černý vyzývá k podpoře Občanského fóra. Michal Prokop prosí o příspěvky stávkujícím 
studentům. Sál nadšeně tleská.
Nejméně polovinu přítomných znám osobně. Ještě před měsícem si často nemohli přijít na 
jméno, pop se hádal s rockem a rockeři zesměšňovali folkaře, folk nechtěl do televize a televize 
nechtěla jazz, a kdekdo přemýšlel, kolik vydělává ten druhý a jak se vzájemně vyšoupnout 
z omezených nahrávacích a lisovacích možností gramofonových firem, a všechny dohromady 
okrádali filutové z Ochranného svazu autorského. Kdo by kdy řekl, že se setkáme právě takhle, 
budeme společně tleskat, pískat a dušovat se, že všichni jsme ochotni dát bůhvíco všechno za 
společnou věc?
V kuřárně Laterny mívám pocit, že vymýšlíme teorie, spřádáme plány, ale že jen málo z toho 
se v reálném světě může uskutečnit. Taková je setrvačnost lidské zkušenosti. A zatím život 
najednou předbíhá i nejodvážnější sny. Připadám si náhle jako v tramvaji, která zrychlila 
a cestující mají co dělat, aby se udrželi na nohou.
Vzpomenu si na inženýra z Temelína. Prosím, aby se tam někdo z přítomných vypravil.

15:06 V Laterně usedám na schody, honem si píšu poznámky. Kolem mne se rojí Petr Jákl, 
František Jákl, Pavel Vaněk a Jiří Kuba. Elitní složka bodygárdů. Berou mezi sebe Václava 
Havla a vyrážejí.

15:15 Vzhlédnu od notýsku a bleskem si uvědomuji, že ochranný oddíl nebyl jen pro Havla, 
nýbrž pro všechny, kdo dneska smějí do Melantrichu.
Vojto, pomoz!
Vojta chytá dva urostlé studenty: „Tenhle člověk se musí do Melantrichu bezpodmínečně 
dostat! Doveďte ho tam.“
Běžíme jako o závod. Je to pěkné mít vlastní tělesné strážce. Hlavně, když mě nepopadli 
v podpaží. Snažím se držet krok se svými ochránci, davy houstnou, v pasáži Lucerny už to asi 
nepůjde ani s nimi... Ba ne, jsou to borci! A to doslova. Už jsme na dohled kinu Hvězda.

15:25 První, koho vidím, je Hana Hegerová – poslední v průvodu z Laterny.
Tělesná stráž se vrací, my jdeme přesně tou cestou, kterou jsem předevčírem objevil – přes 
chodbu kina a špinavý dvoreček. „To je Ho Či Minová stezka, Haničko,“ informuji šansoniérku. 
Má baret na stranu. A diví se.
Schodiště se prohýbá pod kameramany, teď dělám bodygárda já, útlá Hanka zkouší držet se mě 
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za kapuci kabátu. V patře jeden ze strážných řve: „Už dost těch reportérů!“ Kdosi do Hanky 
strká, jiný ji v poslední chvíli zachraňuje.
O deset schodů níž se probíjí vzhůru Láďa Kantor, Vladimír Merta mu zjednává prostor 
pouzdrem kytary.
Poslední dveře hlídají elitní strážci. Na nich kromě jiných zájemců ztroskotal fotograf Mladého 
světa Mirek Zajíc: „Michale, musíš mě tam dostat!“
Volá úpěnlivěji než rodička z paluby potápějící se parolodě na důstojníka, který obsazuje 
poslední záchranný člun. „Jo!“ křičím, a už jsem s Hankou ve dveřích; podle pokynů Jirky 
Křižana pouští vyvolence dovnitř největší a nejširší stěhovák ve střední Evropě. Kdo ty lidi 
shání? A kde?
Hlavně ale, že tu jsou.
„Jirko, venku mám Mirka Zajíce. Udělej to pro něj,“ prosím Křižana.

15:42 Michael mě táhne do nějaké místnosti. Naposledy zkoumáme text, bez milosti škrtáme 
všechno, co není nezbytné. Zato „dialog lidu s premiérem“ rozšiřujeme na „dialog lidu, 
zastupovaného Občanským fórem...“
Mezitím už z balkónu mluví první řečník, šéfredaktor Svobodného slova Jaromír Mašek.

15:49 Program musí být přerušen. Z horní části náměstí, kdesi od Domu potravin, se ozývá 
nějaká konkurenční estráda. Provokace? Pleticha temných sil? Nebo prostě jiní řečníci na 
jiném shromáždění? Vašek Malý volá po nápravě.

15:55 Vláďa Merta zpívá nad oceánem vlajek proslulé Kecy. Mezitím vchází do místnosti 
v černé bundě Václav Havel v doprovodu – Alexandra Dubčeka!
Prý přijel z Bratislavy autobusem. Připadá mi to, jako by další díl velké skládačky zapadl na 
své místo.

16:01 Vašek Malý dává Dubčekovi slovo. Nadšení nebere konce, všichni natahují krky 
a někteří skandují: „Není vidět!“ Host z Bratislavy se naklání přes zábradlí, rozpřahuje ruce, 
jako by chtěl všechny najednou obejmout – ale než řekne první větu, musí se povolat sanita. 
Před Svobodným slovem někdo omdlel. Našlapaný dav se dokáže rozestoupit – nechápu jak. 
To je stejně divné, že ambulance má jet právě teď, napadne mě. Řídí každou z nich opravdu 
řidič záchranné služby?
Alexander Dubček mluví, mezitím přichází Michael a ještě jednou konzultuje provolání 
MOSTu. Jiří Černý ho upozorňuje, aby věty nedrmolil, dělal pauzy; Petr Čepek předvádí.
„Dnes se formuje Občanské fórum se základnou nové demokratické obrody,“ zní Dubčekův 
hlas. „I tady prohlašuji, že jsem na této základně a dávám jí tady před tváří vás Pražanů svůj 
hlas. Pražané sehráli v jednotě se všemi lidmi významnou úlohu v obrodě socialismu před 
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jedenadvaceti lety...“
Obroda socialismu? No jo, tenkrát. Proč o tom mluví dnes?

16:12 Alexander Dubček hovořil obšírně. Teď se z náměstí ozývá jásot i volání „Dubček na 
Hrad!“ a „Dubček – Havel!“ Oba mávají z balkónu. 
O tohle nesmějí fotografové a kameramani přijít – lezou jeden přes druhého, klejou, prosí 
a vyhrožují v různých jazycích, někdo shodil ze stolu telefon.
Standa Milota několik nejdrzejších nechává nekompromisně vynést za dveře. Mezitím se 
středem zástupů zvolna sune další sanitka. Volání se mění na čtverácké: „Miloši, střídáme!“

16:16 Vašek Malý uvádí „toho, kdo je pro dnešní zápas nejdůležitější.“
Havel má zvučnější hlas než včera: „Přátelé, představitelé státní moci si myslí, že problémy 
této země se nedají řešit na ulici.“
To je ono! Zahrnul tam termín soudruha poradce.
„Charta 77 navrhovala a navrhuje věcný dialog občanů této země. Třináct let nás za to zatýkali. 
Dialog dnes nabízí Občanské fórum, které fakticky reprezentuje všechny obyvatele republiky. 
Voláme po svobodných volbách, po zrušení vedoucí role jedné strany. Ubezpečujeme vás, že 
dojde-li k pokojnému dialogu, budeme o všech těchto oprávněných touhách s vládou jednat.“
Občanské fórum je dnes úlem, k němuž se slétají všechny části společnosti s pěkným bzukotem. 
Mohutní každý den, každou hodinu. Jeho smysl se stvrdí tím, že se stane partnerem pro jednání 
s vládou, teď už zbývá jen to.
„Olof Palme, jehož cenu jsem měl dnes tu čest převzít, řekl: Demokracie znamená, že vláda 
spravuje zemi podle svobodných vyjádření a přání občanů.
To chceme i my!“

16:23 Po přečtení prohlášení primase českého kardinála Tomáška volá moderátor kapitána 
fotbalové reprezentace Ivana Haška, pak Petra Oslzlého, Petra Čepka. Minutu stráví za 
mikrofonem i Joska Skalník za Jazzovou sekci. Každá řeč má svou odezvu, nejčastěji dav 
burácí: „Demisi! Demisi! Demisi!“
Vašek Malý vypočítává další podniky, které se přidají ke stávce, a dodává: „Generální stávka 
národní hospodářství nerozvrátí, ale postaví ho na nohy!“
Jak je to dávno, co jsem Vaška viděl poprvé? V neděli večer... Tehdy se nám s Michaelem hrubě 
nelíbil. Stejně jako každý, kdo hned neformuloval svůj názor několika přesnými větami. Avšak 
den ode dne, nad hlavami nespočetných zástupů se Vašek mění, a rychlost té metamorfózy je 
skoro neskutečná.
Ne že by zvládl profesi konferenciéra, jak ji každý známe z lidových zábav typu televizních 
show Dva z jednoho města. A to je jeho přednost.
Jeho řeč je stálá improvizace, vytrysklá z pocitu sounáležitosti se zástupy vzrušených 
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posluchačů. Jim naslouchá a k nim hovoří.

16:42 „Kocáb! Kocáb!“ rozléhá se náměstím hlavně z mladých hrdel.
„MOST je tu proto, aby se klenul odněkud někam,“ říká Michael. „A v těchto historických 
chvílích naplní svůj smysl tím, že zprostředkuje rozhovor lidu zastoupeného Občanským 
fórem se současnou vládou. Zatím se nám od pana ministerského předsedy nedostalo přesného 
termínu jednání o aktuálních požadavcích veřejnosti. Opakujeme, co jsme již řekli: při nultém 
setkání šlo pouze o vyjasňování pozic. Konkrétní požadavky ještě projednány nebyly. Občanské 
fórum je k tomu jednání neustále připraveno.
Vývoj událostí si to naléhavě žádá. Protože víme, že nás z tohoto fóra velmi dobře slyšíte, 
vyzýváme vás, pane předsedo federální vlády, abyste na naši naléhavou žádost reagoval.“
Po tolika žádostech o demisi se mi úží dech – teď padne kosa na kámen.
Ale ne! Už ani slovo! Tisícihlavá bytost pod prapory tam dole okamžitě pochopila.
Ladislav Adamec dostal ještě jednu šanci.

16:46 Zpráva o podpoře naší věci od soudců a některých prokurátorů.
Její konec se topí v unisonu: „Pravda zvítězí! Pravda zvítězí!“
„Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, ty ať pominou,“ zpívá Marta Kubišová 
á capella. Když sytý hlas dozní, prosí ji náměstí: „Ještě jednu!“
Ale čas kvapí. Padl soumrak.
Dělník z Pragovky přišel jen s několika větami, tu poslední vykřikne jako Jánošík pod hákem: 
„A tu bronzovou plaketu 99 podpisů z Pragovky strhneme z naší fabriky při pondělní generální 
stávce!“
Celý svět exploduje. Bouchnu pěstí do stolu, všichni řveme, i laskavý pan profesor Palouš má 
ústa dokořán, Jirka Černý se v úžasu chytá za hlavu, Kamila Moučková se chraptivě směje, 
přestože tady v místnosti nám Stanislav Milota zakázal i šeptat – aby naše řeči nešly přes 
mikrofony rovnou na náměstí.
Píšu si: „Nejlepší věta manifestace.“

16:54 Věra Čáslavská volá: „Pohár trpělivosti přetekl!“ A zástup odpovídá: „Už je toho dost! 
Už je toho dost!“
Na plátně citů další majstrštyk, po řízném dělníkovi ženskost, dnes se naši režiséři vyznamenali. 
Dokážu jít ještě někdy do kina, jak jsem chodíval dřív? Sledovat nějaký thriller a zatajit dech, 
když jsem prožil tenhle spektákl?
17:05 Program pokračuje, mluví kultivovaný studentský předák Šimon
Pánek, po něm Vlasta Chramostová. Představuji se Věře Čáslavské: „Blahopřeji, paní Věro, 
bylo to krásné.“ Rozpačitě se usmívá.



104

17:06 „Nejsme bašta konzervativních názorů!“
Před mikrofonem stojí Petr Miller.
Zezdola: „Ať žije ČKD!“
„Svobodu už si vzít nedáme!“
„Nedáme!“
„Dnes nás přišlo deset tisíc. Požadujeme zrušení Lidových milicí a zničení jejich zbraní!“
„Zrušte je!“
„Jak nahradí milicionáři zameškané směny, když už kolik dní nepracují?“
„Milice do práce! Milice do práce!“

17:12 „V jednotě je síla!“ volá dav v odpověď paní Kamile Moučkové.
Jak si vysvětlit, že shromáždění tolika lidí myslí naráz jednou hlavou, mluví jedním jazykem? 
Jakými cestami se od mozku k mozku šíří v setině vteřiny stejná myšlenka? Pospolitost 
odhodlání a lásky... Páni vědci, zmapujete někdy tu krajinu?

17:15 C&K Vocal hlubokými hlasy zpívá chorál Svatý Václave. Někteří z nás tady uvnitř stojí 
jako při hymně, jiní se objímají.
Vím, že je vyhráno.

17:18 Vašek Malý oznamuje, že ústřední výbor KSČ právě zasedá ve Vokovicích.
A že zítra, po shromáždění na oslavu svatořečení Anežky Přemyslovny, se sejdeme na Letenské 
pláni – ve dvě hodiny.
„Přijdeme! Přijdeme! Přijdeme!“

17:19 „To ÚV ve Vokovicích jedná za zavřenými dveřmi,“ vrací se k předchozímu tématu 
Vašek. „Jděte tam, ať vědí, co si o nich myslíte!“
Srdce mi sevře strašná pěst. „Ne!“ vykřiknu hlasitě. Vlasta Chramostová se po mně podívá: Co 
se tomu člověku stalo?

17:20 Hana Hegerová a Marta Kubišová s C&K Vocalem zpívají, že nad Tatrou sa blýská, 
hromy divo bijú, nedokážu se připojit, v ústech mám sucho.
Do místnosti vbíhá Havel s Dubčekem, berou Martu za ruku, mávají z balkónu, poklusem se 
vracejí. Laškovný chorovod.
Trnou mi zuby jako po injekci – co tady tajtrlíkují? Za hodinu může téct krev, hopsá-hopsá, 
řinčí pásy tanků, cha cha cha.
Havel je v té trojici poslední, Kocáb ho chytá za ruku: „Vašku! Lidi jdou do Vokovic!“ Ale 
osloveného táhne Marta, kterou táhne Alexander Dubček ven na chodbu. „Už se stalo!“ zavolá 
Havel a je pryč.
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17:25 Michael se prodírá k Malému, ten poslouchá, krčí rameny. Konečně kývne. Nakloní 
se k mikrofonu: Do těch Vokovic ne všichni – posílejte tam jen svoje zástupce, delegace. Pro 
případnou diskusi...“
Ach, to bylo vlažné. Vaškovi to nešlo od srdce...
Kam teď zamíří zástupy? Domů, nebo za vedoucími soudruhy? Tohle je přece něco úplně 
jiného, než jsem navrhoval předevčírem. Chtěl jsem klidný, důstojný pochod Královskou 
cestou, zakončený zpěvem hymny před Arcibiskupským palácem. Symbolické vyjádření naší 
převahy. Ale ne hrozbu!
„Já to změnil... Nemoh jsem nikoho přesvědčovat, nebyl čas... Já nevím...“ Michael se kouše 
do rtů.
„Michale, zaplať pánbu, žes to udělal. Já si myslím přesně to, co ty. O ničem nepochybuj. Pojď, 
řekneme Vaškovi, ať to odvolá ještě jednou a nějak... Líp.“
Jdeme za moderátorem. „Vašku, prosím tě na kolenou, řekni to znovu – ať do těch Vokovic 
nikdo nechodí. To je katastrofální omyl, nesmyslné nebezpečí,“ chytám ho za ruku.
„Kluci... Já... To nejde pořád měnit, jednou se to tak rozhodlo... Už jsem to stejně řekl... 
Mikrofony už jsou vypnuté... Všechno je v rukou božích.“

17:31 Klopýtáme z Melantrichu na chodník. Vzduch nás udeří do tváří.
„Michale, svatý Václav je při nás,“ špitnu. „Podívej. Prší.“
Neodpovídá.

17:40 V Laterně naléhá Michael na Radima Palouše. Na Zdeňka Jičínského. Na Křižana. 
Jsou nejistí. Jičínský: „Když se něco domluví a přijme jako kolektivní rozhodnutí...“ Má 
pravdu. I nemá. Ví to. Pochod na Vokovice je nebezpečná chyba. „Mně to připadá jako holý 
avanturismus,“ podpořím Michaela.
Jdeme za Havlem.

17:46 V miniaturní šatničce houstne vzduch. „Pravda,“ souhlasí Havel.
Dá se ještě něco dělat? Namluví na pásek výzvu k rozchodu. Bude se vysílat na všech stanicích 
metra, snad jeho hlas lidi poznají a uvěří, že to není provokace.
Navrhuji, aby se na ty stanice rozjeli i studenti a demonstranty vraceli. Vojta Wagner to zařídí. 
Do Vokovic pojedu já s Kocábem. A někdo, koho lidé okamžitě poznají. Je tu Petr Čepek? 
Ptám se. Ten má silný hlas.
Někdo ho běží sehnat, myslím Petr Pospíchal. Havel namluví ten pásek ve zvukovém studiu 
Laterny. Zatím od něho není klíč. Kdo ten klíč má?
A kdo mi dá cigaretu? Petr Čepek už je tu.
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18:20 Nahrávka ve studiu kvůli čemusi vázne. Pojďte, pojedeme bez ní, čekat už nemůžeme. 
Zařiďte nám auto.
Honza Urban už ho dávno objednal, musí tu být každou chvilku.

18:33 Kde je to auto? Seženeme jiné. Jakékoli, kdekoli. Klušeme po schodech. Jungmannovu 
třídu zatarasil nějaký náklaďák, tudy se žádný vůz neprocpe. Sníh s deštěm padat nepřestal, 
snad ochladí horlivost případných pochodujících. Kolik jich může být? Vyjeli mezitím studenti 
na stanice metra a tramvají?
Skáču před první vůz na vozovce Národní třídy. Vezmete nás do Vokovic?
Mladík za volantem přikyvuje. Jedeme. Perlovou, přes Uhelný trh a přes most na Smíchov.

18:50 „Jak daleko je to z Václavského náměstí k té Sorbonně? Pět kilometrů?
Normálním krokem prý člověk ujde čtyři kiláky za hodinu. V průvodu třeba míň,“ mluvím, 
abych se vymluvil z hrozící hysterie.
Petr Čepek mlčí.
Michael Kocáb mlčí. Vytrvale si kouše spodní ret.

19:02 Konečně se přes Motol, Břevnov, Petřiny a Ořechovku dostáváme na Leninovu třídu. 
Řidič to vzal zbytečně oklikou, omlouvá se. Studujeme cestující za okny tramvají. Je jich víc 
než obvykle? Zdá se, že ne.
A hlavně – Leninkou žádný průvod netáhne!

19:07 Blížíme se k místu zasedání ÚV KSČ. Je to dlouhá, ohavná budova.
Jako by ji sem přenesli z Alma-Aty. Vyhlíží opuštěně. Možná že soudruzi provádějí svou rošádu 
někde úplně jinde – kdoví? Rozhodující však je, že na chodníku postává jen malý hlouček, 
stěží dvacet lidí.
Jedeme zpátky. Dohadujeme se, kudy by průvod šel nejspíš. Třeba jsme ho postranními cestami 
minuli. Projíždíme Dejvicemi, Hradčany, Letnou.
Nikde nic neobvyklého.

19:20 Vracíme se k Laterně. Michael nabízí mladému řidiči peníze, ten je s úsměvem odmítá: 
„Já se rád někdy jen tak projedu po Praze.“
„Pojď se projít,“ navrhuji Michaelovi. „Já bych šel ke svatému Václavu.“
Jdeme lezavým deštěm a máme pocit, že tak krásné počasí jsme ještě nezažili.

19:38 Z pasáže Alfa se řítí nějaký chlapec v kožené bundě a řve.
„Padl Jakeš! Padlo politbyro!“
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19:42 Před sochou svatého Václava se shlukl hrozen lidí. Kdosi k nim mluví přes mikrofon: 
„A to už je dnes opravdu všechno. Zítra na shledanou!“
„Počkejte! Počkejte!“ skandují nějací studenti vedle nás. Muž u mikrofonu neslyší, slézá 
z podstavce.
„Počkejte!“ křičí tenoučká blondýna, proplétá se davem. Za okamžik je mluvčí znovu 
u mikrofonu: „Přátelé, tak přece ještě jednu zprávu na dobrou noc!“
Prší, ale do deště létají čepice. A celé náměstí tančí.

19:48 Když si v šatně vinárny U Šuterů kupujeme cigarety, nevydržím to.
„Dobrý večer!“ volám na hosty, „snad by vás mohlo zajímat...“
Zajímá je to.

19:53 Do sálu Lucerny je skoro nemožné proniknout, neboť reportéři z celého světa se chtějí 
popást na tváři Alexandra Dubčeka.
Zahlédneme ho na jevišti spolu s Václavem Havlem, mluvčím Václavem Malým a překladatelkou 
Ritou Klímovou. Tak to je ten nový mustr tiskovek – před novináře jen ti nezbytní.
Vedle nich právě přisedl Jirka Černý, chce něco říct, nedostává slovo.
Konečně se prosadil: „Právě jsme se dozvěděli, že generální tajemník ÚV KSČ a celé 
předsednictvo dali své funkce k dispozici!“
Sál zařve, ruce letí nad hlavu, cizinci jsou zmateni, pak slyší anglický překlad.
Všichni vyskakují ze sedadel, tleskají, volají Congratulations!, kdosi podává láhev šampusu 
(kde ji vzal, probůh? Ale co je tenhle zázrak proti těm ostatním), zátka vystřelí, mok pění, 
Havel s Dubčekem si připíjejí, kameramani se derou o nejvýhodnější záběry.

20:07 Z aparátu v kuřárně, která se teď větrá černým průduchem za závěsem, volám Routě: 
„Ozval se Krejčí?“
„Ten ne. Zato volalo dvacet stanic, chtějí interview.“
„Hm.“
„Místo Jakeše je tam nějakej Urbánek. Znáš ho?“
„Kapku. Ale nás teď zajímá jen Krejčí. Určitě by se měl ozvat. Za hodinu volám zas – když ho 
mezitím neseženu.“
Položím sluchátko. Zrak mi padne na dnešní výtisk Rudého práva. Ve stanovisku redakce se 
žádá „prošetřit okolnosti, které vedly k zásahu“ a odmítají se „zejména výzvy ke generální 
stávce.“
Čert to vem, kdo koho zavolá dřív. Ozveme se soudruhu poradci sami.
Jenže z telefonu už tón nedostanu.
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20:20 Jdu ze suterénu do přízemí. Objevila se tu tabule, na ni se přišpendlují různé vzkazy. 
Taky jich tu mám několik. Dávní známí a z mysli sešlí spolužáci se připomínají, nabízejí 
Občanskému fóru svoje služby. Předám je Honzovi Urbanovi, snad je využije.
Byl to právě Honza, kdo den po masakru na Národní ukončil sobotní setkání v Realistickém 
slovy: „Jste svědomím národa, tak se podle toho zachovejte!“
Běžel domů na předem dohodnutou schůzku s přáteli a odtelefonovat studentské texty pro 
zahraniční vysílačky. Z okna uviděl přijíždějící auta, utekl po lešení; osm přátel bylo při 
odchodu z bytu tajnou policií zadrženo.
V noci se dostal Na zábradlí, kde se dělaly překlady studentských manifestů do několika jazyků. 
Potkal se tam s Mejstříkem a Pajerovou, kromě jiného přišli na nápad vyzvat k nošení trikolór. 
V neděli ráno spolu s Milošem Hájkem a Vladimírem Kabrnou z Obrody znovu oživili asi dva 
měsíce starou myšlenku o společném postupu všech iniciativ. Cvičně tomu říkali fórum. Teď se 
dohodli, že okamžitě začnou všechny nezávislé kontaktovat, Urban jel k Havlovi. Tam už seděl 
Vondra a Křižan, všichni souhlasili. Havel v poledne volal i Janu Škodovi. Mezitím pracoval 
na svém prohlášení také Kruh nezávislé inteligence...
„Tak mi, Honzo, poraď: odkud se rychle dovolám?“
„Dám ti tip, ale nerozkecej: zkus to odvedle z vrátnice Kosmetického ústavu. Pánovi v té 
kukani řekni, že jsi z Občanského fóra.“

20:30 Hned za dveřmi vidím postávat Jiřího Janouška.
Bohem nadaný novinář; k nevýslovné škodě naší publicistiky vyměnil jako Štrougalův zeť 
svou profesi za ředitelské křeslo ve Filmexportu...
Prohodím s ním pár slov, jde to těžce. Přešlapuje tu, ani uvnitř, ani venku.
„Kde jsi? Všude tě hledám! Dovolal ses Krejčího?“ vyrazil ze dveří Michael.
„Nedovolal. Ale už vím, odkud to půjde.“

20:45 Poradce tentokrát nasadil mnohem laskavější tón, informuje Kocáb a div si nemne ruce. 
Jakeš je ze hry, teď prý ještě sestavit nějaké akceschopnější politbyro, snad to přece jen půjde. 
Uvidíme, jak dopadne Adamec. Zatím se jedná.

20:50 Potkávám Jirku Černého: „Závidím ti, žes tu zprávu mohl ohlásit do celého světa. To je 
určitě zážitek nadosmrti.“
Směje se. Pak, aby změnil téma: „A co teď?“
„To je jasný,“ odpovídám bez rozmyšlení. „Teď zorganizujeme referendum o vedoucí úloze 
strany.“
„Přesně!“ Jirka mě plácne po rameni. Něco takového by za normálních okolností neudělal.

20:55 Sedám si do prázdné šatny, horečně uvažuji. Všechno do sebe zapadá:
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Praha tančí na deštivém Václaváku, že Miloše opravdu střídají. Jenže ta změna nesmí lidi 
ukolébat. Co bude znamenat úspěch generální stávky?
Jak ji kdo bude vykládat? Požadavek vlídnějšího socialismu? Dost! Musíme se sjednotit na 
srozumitelném, nepřekroutitelném a hlavně jednom jediném požadavku. Chtějme generální 
stávku jako referendum o ústavně zakotvené vedoucí úloze KSČ.
Jdu to říct Michaelovi.

21:05 „Mám nápad!“ volá na mne Michael v kuřárně, kde svítí na zdi obrazovka televizoru.
„Já mám lepší,“ přerušuji ho.
„Jak to můžeš říct, když ten můj jsi ještě neslyšel?“
„Poslouchej...“
Michaelovi zazáří oči. „To je skvělé! To musíme prosadit.“

22:10 Předneseme ten nápad až na poradě, nebo napřed někomu jinému?
Zkusíme to s kamarádem Křižanem.
Jirka je okamžitě pro. A co Ivan Havel? „Pánové,“ říká, „to je vynikající. Prosaďte to.“
Chci jít za Václavem Havlem. Michael souhlasí.
Na Havla čeká před šatnou masérka. Už hodinu. Za protějšími dveřmi je stísněná místnůstka, 
kde se na zvláštním stole dostává úlevy unaveným údům baletek a tanečníků. Václav Havel 
je dnes vyčerpaný přinejmenším stejně jako jindy představitel Odyssea – několik dní už 
z nakloněné scény revoluce prakticky nesestoupil. Zatím mu nevybývá ani těch pár minut na 
masáž. Místo masérky jdeme k němu my.
„Pojem referenda naše ústava nezná,“ konstatuje Václav Havel.
„Tak se zavede – je revoluce,“ snažím se.
„Ano. Navrhněte tedy generální stávku jako...“ usměje se čemusi, „neformální referendum 
o mocenském monopolu KSČ.“
„O mocenském monopolu jedné strany. Jakékoli.“
„To je přesnější. Domnívám se, že... ehm... je to dobré. Neformální referendum... Ano.“
Kouknu po Michaelovi. Souhlasně mrkne. Za dveřmi do mne šťouchne:
„Teď zabodujeme.“

21:40 V televizi běží téměř objektivní zprávy z Prahy, diváci v kuřárně spontánně tleskají. 
S veselou myslí začínáme poradu.
Michael informuje o nové naději na brzké, nejspíš už zítřejší jednání s premiérem. Znovu se 
probírá sestava případné delegace. „Musí v ní být dělník,“ připomíná Radim Palouš.
„Ten kovář z ČKD mluvil dobře. Petr... Miller?“
Dobře, ať ho někdo kontaktuje. HPV.
A co nápad s referendem? Michael mě hypnotizuje, Křižan se dívá. Mlčím.



110

Zakroutím lehce hlavou. Ten tah musí být přijat a zvítězit na celé čáře.
Ať ho navrhne ten, jenž tu má největší váhu.
Přichází Václav Havel, přece jen namasírovaný. Poslouchá debatu, orientuje se, naklání hlavu 
k Vladimíru Hanzelovi, vymění pár vět, mrkne po mně. Hlásí se o slovo, a pak přednese návrh 
jednotící ideje generální stávky jako referenda o vedoucí úloze jedné strany. Sotva skončí, 
začínáme s Michaelem tleskat, ostatní se přidávají. S radostí přijato.

22:07 Padne několik připomínek. Taky ta, že o zveřejnění cíle generální stávky se musíme 
postarat. Zdeněk Rajniš, který je stále ve styku s výtvarníky ve středisku Mánes, kde se tisknou 
plakáty a letáky, to zaznamenává.
Ale bude stávka opravdu? Zprávy z různých míst republiky se tomu zdají nasvědčovat. Přesto 
ale není všude jasno. Ustoupit ovšem nelze, stávka být musí.
V kapse mám průklepový papír se vzkazem pro Václava Havla od Jana Kačera a Tomáše 
Töpfera. Taky měli nápad:
Václave!
Prosím Vás, soustřeďte se!
Nesmíte vystupovat na lidových shromážděních. Ať mluví Vámi delegovaní zástupci. Vy se 
nutně musíte izolovat od všech podružných informací.
Uvědomte si, že jste nyní jedinou hlavou celého hnutí a všechny informace musejí vycházet 
od Vás... Do neděle večer soustřeďte všechny své síly ke kulatému stolu v divadle. V neděli 
večer, při veřejném přenosu televize musíte klidně vyhlásit program. Je to poslední termín před 
generální stávkou. 
Pokouším se vstoupit do diskuse. Jako na vztek se mi to tentokrát nedaří; námětů a zpráv je 
spousta. Nakonec papír schovávám – ukážu ho Havlovi při první šanci. Říkám si, že místo 
vyhlášeného programu je přece mnohem účinnější mít pro generální stávku jedno heslo, jeden 
cíl. Nedělní večer je nesmírně daleko.

22:48 Další problém: Laterna v pondělí se stávkou končí. V úterý už by měla hrát. Na rozdíl 
od jiných divadel, která pořádala dialogy s diváky a vybírala vstupné, Laterna jako štáb OF 
zůstala bez příjmu. Za dobrotu na žebrotu.
Kam se Občanské fórum přestěhuje? Zatím se neví.
Architekt Zdeněk Rajniš se naštěstí pro jistotu už poptával. Nabízí se Klub architektů v Letenské 
ulici. Nebo cosi na Perštýně. Tam to zná Jarda Kořán, je to prý malé.

22:52 Ivan Havel vysvětluje, že OF není právnická osoba. Proto nemůže mít konto v bance.
„Ale nějakou hotovost po ruce mít musíme. Zvlášť, když za pár minut začíná víkend. Možná 
že peníze budeme potřebovat už na Letné,“ nadhazuje kdosi.
„Na Letné?“ ptá se Václav Havel. „Je to opravdu to nejvýhodnější místo? Už tam jisté 
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manifestace probíhaly, že?“
„Na Letné proto, že se tam budou moci lidé přesunout z hradčanského shromáždění k Anežce,“ 
padá vysvětlení.
Je to jasné. Dál?

23:01 HPV ke mně poslala mladou dámu s adresou a telefonem Petra Millera kvůli zítřku.
Jdu telefonovat na Prosek.
Mužský hlas: „Kdo? To by mohl říct každý. Kam vám můžu zavolat zpátky?“ Diktuji mu číslo 
Laterny. Za dvacet Vteřin telefon zvoní. „Nezlobte se, ale jistota je jistota.“ 
„Naopak – to děláte dobře, pane Millere. Chtěl jsem vás však poprosit, abyste byl dopoledne 
k dosažení. Vypadá to na delegaci k panu předsedovi federální vlády. Vy byste se měl určitě 
zúčastnit, to je názor OF.“
„Dobře, budu čekat.“

23:12 Dostáváme zprávu, že v místnosti je možná bomba. Má prý vybuchnout o půlnoci. 
Pyrotechnici právě dorazili.
„To je za poslední dva dny už potřetí,“ usměje se Joska Skalník.

23:25 Většina přítomných se rozešla za dalšími úkoly, Michael vyrazil za studenty. Zůstává 
hlavní štáb, zhruba deset lidí. Patřím mezi ně spolu se Sašou Vondrou, Joskou Skalníkem, 
Petrem Oslzlým, Jirkou Křižanem, docentem Pátým a Láďou Kantorem. Ten v nepřítomnosti 
Radima Palouše diriguje debatu. Musíme skloubit program na další den.
Kromě už shromážděných žádostí o vystoupení jsou tu i naše vlastní náměty.
„Pan Hrabal asi vystupovat nebude... Domnívám se,“ říká docent Pátý.
„Ale zkusit to můžeme,“ tvrdím.
„Dobrá.“ Pan docent si to vezme na starost.
„A hymnu? Gott?“ ptám se.
„Jen když se přihlásí k Občanskému fóru,“ říká Křižan. „Na Letné je program Občanského 
fóra.“
Navrhuji hlasovat. Valnou většinou ano. Jdu telefonovat, číslo znám zpaměti.
Dlouhé vyzvánění. Nic. Osud rozhodl za nás.

23:59 Láďa Kantor: „Jak to bude na Spartě s ozvučením? Kdo tu Letnou zařizoval?“
Díváme se jeden na druhého. Takže nikdo.
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SOBOTA 25. LISTOPADU

00:02 V sobotu se nepracuje, víkend nabízí čas na revoluci. Ohromná spousta lidí z venkova už 
se jistě třese na Prahu – vidět, co vlastně se v hlavním městě děje. Zprávy, které se k nim zatím 
dostávaly, musejí být hodně zmatené. A je tu rovněž svatá Anežka... Řekl bych, že odpoledne 
se na pláni sejde aspoň milión Čechů a Slováků. Krom toho celé pluky reportérů.
Vašek Malý pozval už málem celý svět. Pracujeme dokonce na programu – jenže... Kdo má 
klíče od stadiónu Sparty? Vzpomenu si. Dr. Tikal – mám jeho telefon! Když jsem za Mladý 
svět válčil s agenturou Pragokoncert, ptal jsem se pana doktora, proč se v Československu 
nesmějí pořádat rockové koncerty na stadiónech. Nevěděl to sice, ale číslo mi zůstalo.
Existuje ovšem lepší spojka, a to přímo mezi námi. Mirek Kvašňák. Na první pohled se pozná, 
že je synem proslulého enfant terribla československého fotbalu a dlouholetého hráče Sparty 
Andreje Kvašňáka. Co mu zbývá než si vzít akci Sparta s Láďou Kantorem na starost?

01:20 Program jsme navrhli, na technické přípravě manifestace pracují odborníci. Není ve 
výboru klubu taky premiérův syn? Mám pocit, že ano.
Pikantní situace. Jsme malá země.
Ani se mi nechce myslet na to, jak se pláň bude ozvučovat. Naštěstí prý pomůžou profesionálové 
včetně Výzkumného ústavu zvukové techniky.
Stavím se ještě za Honzou Urbanem. Je to běžec dlouhých tratí, pracuje i teď.
„Jak dopadli ve stanicích metra studenti? Ti, co měli za úkol odvolat pochod na Vokovice?“ 
vyzvídám.
„Dobře. A dobře že tam šli. Spoustu lidí vrátili. Přesto se jich před tím barákem nakonec 
objevilo několik set. Tam policajti byli – ukazovala to i televize, v Aktualitách. Nakonec se 
v klidu rozešli.“
„Zaplať pánbůh.“
„Jo, a tu kazetu, co ji Vašek namluvil, dostal Kocáb. Hned jak jste se vrátili.
Asi už nebude potřeba.“
„Bude. Jako historický dokument – pro nějaké muzejíčko revoluce.“
„Ty už jdeš spát?“
„Ty ne?“
„Rád bych počkal, jak bude vypadat to nové politbyro. Možná bude potřeba k tomu něco říct.“
„Ve verších?“
„Proč?“
„Já jsem textař. Ne expert na politbyra...“

02:40 Takže Urbánek, dumám, když u stolu v kuchyni dopíšu bodový deník. Pro veřejnost 
nemá nic společného s osmašedesátým, zato se moc neví o jeho působení ve Výboru pro 



113

stranickou práci v českých zemích. A o všem, co tam s takovou Hutterovou a dalšími už stihl 
napáchat, hlavně v kultuře.
Jak asi dopadl Adamec?
To mě zajímá především. A od pana poradce se dozvíme víc až za pět hodin.
Tak se na to vyspíme.

07:19 Vyjíždím z domova. Oholený, hladový, napjatý.
Zastavuji přímo před budovou předsednictva vlády. Dveře jsou zamčené.
Nikde nikdo.

07:31 Volám Kocábovi. Neví, co se s ním děje. Pro změnu zaspal.
Ze stejné budky volám Oskaru Krejčímu. Máme pro něho hned přijet, Cvak.

07:55 Vypudil jsem Michaela z koupelny, jedeme jeho autem. Za křižovatkou Leninovy 
a Horoměřické kupujeme ve stánku poslední noviny – Rudé právo. Prodavačka říká, že se lidé 
stavěli do fronty ještě za tmy.
Tak jaképak máme politbyro?

08:15 Předčítám nahlas jména nové komunistické superelity, jednomyslně – jak jinak? – 
odkývané dnes dlouho po půlnoci: Karel Urbánek, Josef Čížek, Miroslav Huščava, Ignác 
Janák, Ivan Knotek, Jozef Lenárt, Miroslav Štěpán, Miroslav Zajíc, Miroslav Zavadil.
„Kdo je to ten Huščava? A Čížek?“ ptá se Michael.
„To ti můžu říct, právě u těch dvou to totiž hrdě píšou. Huščava – horník z Ostravy, Čížek – 
předseda JZD Chelčice. Dva do výkladu socialismu, jako že to u nás řídí taky horníci a rolníci. 
Jak se ti líbí ten zbytek?“
„To je humus! Zavadil, Lenárt, Štěpán. Vážně i Štěpán?“
„Úplně vážně.“
„A co Adamec?“
Pročítám sestavu kandidátů ÚV, tajemníků i sekretariátu. Je tam i Mohorita a hned vedle 
proslulý Otto Liška, ale...
„No jo, co Adamec?“

08:25 Kdo se má v tomhle ještě nedostavěném, a přece už se rozpadajícím sídlišti vyznat? 
Dům jako dům, betonová pouzdra na lidi. Příspěvek komunismu ke gotice, renesanci, baroku, 
empíru matky měst.
Ptáme se náhodných promrzlých chodců. Nikdo tu neví nic víc, než jak se dostat k vlastnímu 
pouzdru, na které deset či dvacet let čekal a pak zakoupil pod názvem byt. Přesto se nakonec 
dopídíme zvonku s nápisem Krejčí.
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08:40 Zvoníme. Nic.
Chceme už odejít, když premiérův poradce tiše vyklouzne z výtahu. Vypadá ještě drobnější než 
obvykle, v tváři šedivý. Mlčí. Naše nálada se hroutí – něco se stalo a určitě nic povzbudivého.

08:45 „Adamec vystoupil v diskusi jako jeden z prvních. Všichni se postavili proti němu, 
nikdo ho nepodpořil. Nabídl svou demisi. To je... konec.“
Poradce to v duchu definitivně vzdal, o tom není pochyb. Co teď?
No právě. Donekonečna vyčkával, teď ho nechtějí ani lidi na náměstí, ani většina Občanského 
fóra – a nakonec ani komunisti. Vlastní poradce by na něho nevsadil ani grešli, on sám hází 
ručník do ringu.
„Sami si vzali možnost pozitivního řešení,“ Oskar Krejčí hořce spřádá podobné myšlenky.
„Proč Adamec utíká z boje? Nikdo ho k tomu nenutí,“ povídá Michael od volantu.
Poradce mlčí. O druhé šachovnici ví své a neopájí se iluzemi.
„Slyšeli jste, jak jsme ho vyzvali odpoledne na Václaváku k dialogu? Pomohlo mu to? 
Ublížilo?“ slídím.
„Cože? Ne... Neslyšeli.“
Vytřeštím oči. Ten tón se nedá nacvičit, je v něm skutečné překvapení.
Vůbec o tom nevědí! O „ulici“ se nestarali, nechali atmosféru, požadavky a význam 
bezprecedentního shromáždění plavat. Je to vůbec možné?
„Jak to, že neslyšeli? Když to slyšelo na vlastní uši půl miliónu lidí?“
Poradce je zticha. Vidí, že se vážně podřekl. Barbucha mého dojmu, že „oni“ vědí vždycky 
všechno, splaskl na mikroskopické barbušátko, ubohé strašidýlko už jen pro smích, pro 
úsměšek. Nevědí nic, ničemu nerozumějí.
Hádají se na svém Titaniku o zasedací pořádek při večeři. Honem do nich.
„Podle průzkumů Občanského fóra se na dnešní manifestaci čeká přinejmenším jeden a čtvrt 
miliónu lidí. Dopoledne je pouť ke svaté Anežce, jede sem celá země. Jen z Michalovců je jich 
potvrzeno deset tisíc. Máme zprávy z nádraží, ze silnic,“ básním. Ať se Barbucha všeznalosti 
a neskonalé profesionality protivníka tyčí pro změnu nad nimi.
Ach, kdyby jen věděl, že teprve o půlnoci jsme zjistili, že na tu Spartu dosud nikdo ani nezavolal, 
že ty dva telefony v Laterně jsou pořád obsazené, že...
Poradce se propadá hlouběji do sedadla. Sbírá sílu a houfuje myšlenky.
Pak: „To je neuvěřitelná nekompetentnost! Případ Štěpána a Zavadila hlavně.“
„Připadá mi to, jako by ÚV chtěl lidem plivnout do obličeje. Teda – ulici,“ neodpustím si ironii.
„To přinese straně nenapravitelné škody. Teď už přijde jen chaos.“ Oskar Krejčí uvažuje nahlas. 
Říká to, co si opravdu myslí, šachy teď nehraje.
Šachovnice se převrhly.
„Proto se Adamec nesmí vzdát. Vysvětli mu to, jestli to náhodou neví, jestli je v rozpacích,“ 
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navazuje Michael.
„Teď je přece chvíle chovat se jako politik. Odvážně. S inspirací. Chaos může chtít jenom 
idiot,“ dorážím.
„Podle toho, co říkáš, tak stejně nemá co ztratit,“ přisazuje Michael.
„Zato získat může hodně. Pořád ještě je premiérem. A my se tak k němu budeme... můžeme 
chovat. O jeho nabídnuté demisi mimo ÚV nikdo neví,“ naléhám.
„Hoši, hoši,“ vzdechne Oskar Krejčí.
Sjeli jsme letenským tunelem a míříme k předsednictvu vlády. Kdo ho odemkne? „Teď přece 
může s Občanským fórem klidně jednat – když je stejně na odchodu,“ využívá posledních 
momentů Michael.
„Co může? Musí! Dokud to jde,“ nezdržím se.

09:05 „Jeď dál, prosím tě,“ vybízí poradce Michaela.
Zastavujeme sto metrů za rohem, na Klárově.
„Zlom vaz, Oskare,“ podáváme si ruce.
„Bojuj,“ říká Michael. „Teď na tobě možná záleží všechno. Za hodinu zavoláme.“
„Hm,“ Oskar Krejčí se rozhlíží. V dohledu ani živáčka. „Radši za dvě hodiny, nejdřív... No, 
dělali jsme, co jsme mohli,“ smutně se na nás zašklebí.
A jde.
Ještě do praxe nebo už do teorie?

09:20 Zouváme se za bílými dveřmi bytu Václava Havla. Paní Olga nad tím vrtí hlavou, jde 
manžela budit. Ten se zjevuje v pyžamu, nedospalý.
Usnul až k ránu. Nechceme se ptát, proč. Kvůli stanovisku OF vůči novému politbyru? To je 
teď pro nás ovšem vedlejší.
V obývacím pokoji se vrhám na slané tyčinky, snědl bych jich aspoň pět kilo. To je zase trapas, 
cpát se v klíčovém okamžiku revoluce.
Václav Havel přichází v košili, oholený. Michael mu nabízí Rudé právo.
Tak se to v civilizovaných zemích dělá – ke snídani oblíbený list.
„Já vím, je tam i ten Štěpán,“ konstatuje pan domácí. „Někdo to o něm řekl, ehm, dosti trefně, 
že vypadá jako svoje vlastní gorila.“
„Otto Liška prý taky není k zahození,“ mumlám s plnou pusou. Těch tyčinek už moc nezbývá. 
Musím se donutit, abych tam ty čtyři siroty nechal.
„Pan Adamec v tom předsednictvu není,“ utrousí Václav Havel bez sebemenšího náznaku, co 
si o tom myslí. Nechá to na nás, když jsme ten MOST.
Druhá stránka novin ho zajímá víc než první. „To je výmluvné, že?“ ptá se spíš sám sebe 
a čte o tom, že kardinál Tomášek protestuje proti „zkreslujícímu způsobu“, jakým sdělovací 
prostředky referují o jeho rozhovoru s „panem Miroslavem Štěpánem“.
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„Po tom vypískání včera v ČKD Štěpána asi v ruďasu odepsali,“ povídá Michael.
„Poněkud předčasně, jak je vidět,“ bavím se představou popela sypajícího se na redaktorskou 
hlavu.
„Zřejmě. Ale to jsem nechtěl říct,“ pokračuje Václav Havel. „Hned vedle – a právě to je 
příznačné – se píše... Jmenuje se to Jediný představitel... O Občanském fóru a také o mně: 
Jakým právem mluví Václav Havel jménem stovek a tisíců pracujících, kteří zasílají svá 
stanoviska, volají po klidu a stavějí se proti vyhlášení generální stávky?“
„No jo,“ koukám mu přes rameno, „váš přítel Jaroslav Kojzar.“
„To není přesné, co píše. Tak jsem to neformuloval,“ polemizuje Václav Havel s nepřítomným 
autorem a říká, jak to formuloval opravdu.
Usměju se. V zemi nastala chvíle osudových rozhodnutí, a dramatik se pře o slova. Nevadí mu, 
že Jaroslav Kojzar cosi šíří – jen kdyby to dělal vlastními slovy a nepřekrucoval ty jeho. To 
je ošklivé. Když ztratí smysl i slovo, co si ho podrží? Mělo by být stejně nedotknutelné, jako 
velvyslanectví, jako chrámový azyl, zasním se.
Pak si vzpomenu na myšlenku pánů Kačera a Tópfera, snažím se ji shrnout, kladu jejich papír 
na skleněnou desku stolu. „Už mi cosi říkali,“ odtuší Václav Havel. „Uvidíme, jak se situace 
vyvine, že?“
„Adamec je vyřízenej!“
Michael skočil do vody. „Jdeme od Krejčího, ten je úplně daun. Premiér nabídl demisi.“
Ticho. Beru si tyčku. Ty tři zbývající jsou vlastně taky ještě kolektiv.
„Říkali jsme Krejčímu, ať to Adamec nepokládá. Uvidíme, po jedenácté mu máme volat,“ 
pokračuje Michael.
„Jestli je to aspoň trochu politik – a já se domnívám, že jaksi... je – tak s námi jednat bude,“ 
polknu s obtížemi slané těsto. „Spíš mě zajímá, zda je k jednání pořád ještě připraveno Občanské 
fórum.“
„Pokud si dobře pamatuji, včera večer bylo schváleno složení případné delegace.“ Václav 
Havel se příliš nevzrušuje. Nebo ano? Olízl si rty.

11:15 Oskar Krejčí seběhl do haly: „Tak pojďte.“
Předsednictvo vlády zeje prázdnotou. Jako ostrov, obývaný už jen několika poněkud zoufalými 
trosečníky. Na chodbách nepřirozené, číhavé ticho.
Po červeném běhounu schodiště nám kvačí v ústrety vládní mluvčí Miroslav Pavel se zděšeným 
výrazem. Vítá nás jako delegaci z Bílého domu. Tak teď už zase „hoši“ nejsme. Co to znamená?
V prvním patře proti nám stylem biliárové koule vyráží drobný, nebezpečně rozrušený pán 
v tmavomodrých šatech. Mám pocit, že je to ministr zdravotnictví Prokopec. „Idioti,“ volá, 
„prostě idioti! Jinak se to říct nedá.
Úplně zešíleli, kreténi.“
Koho tím myslí? Tvůrce nového ÚV? Nebo nějaké nám neznámé osoby, které znemožnily 
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případné jednání premiéra s OF? Nezasedla snad na mimořádném zasedání celá vláda?
„Blbci. Já se přece znám s tvým tátou taková léta,“ šermuje ministr rukama před Michaelem. 
A co chce říct zase tímhle? Michael se shovívavě uculuje: „No jo.“
„Říkám jim pořád znova a znova, že takhle to nejde. Že to je sebevražda.
Ale jako bych hrách na stěnu házel, zabedněnci!“
Kolem velmi zvolna přechází muž v šedivém, ne moc dobře padnoucím obleku. Oskar Krejčí 
nás chytá za ruce: „Pojďte ke mně.“ Dohlížitel mizí jak apoštol na orloji. „Nebo ne, támhle!“ 
mění poradce předchozí rozhodnutí.
Všichni míříme k nějaké chodbě. „Vlastně,“ Oskarovi už nezbývá než to říct naplno, „chci vám 
to povědět o samotě.“
Ministr zdravotnictví se dál čertí a gestikuluje, avšak zůstává na místě.
Miroslav Pavel přešlapuje s nejistým úsměvem. „Kde je pan premiér?“ ptám se.
Šedivý oblek se zjevuje znovu. Nepokrytě se nám dívá až do žaludků.
„Soudruh předseda tu není!“ křičí Krejčí z plna hrdla. To musí slyšet i ti kolegové zvědavého 
pána, které nevidíme.
Miroslav Pavel na nás mrká. Napověz více, ó vědmo.
„Třeba támhle,“ táhne nás poradce k malému stolku v hale. Vládní mluvčí se za námi neodvažuje. 
Chvíli přešlapuje dál, pak se kolébá z dohledu.
„Bude jednat, nebo nebude?“ střílí Michael rovnou.
„Ne, nejde to.“
„Jak to, že nejde?“ cítím příval hněvu, už mám té čtverylky akorát po krk. „Musí to jít, jinak 
taky může téct krev. Už třeba mohla – včera ve Vokovicích.
Jak dlouho si chcete s lidma zahrávat? S miliónem lidí! Co když je to přestane bavit a vyšlápnou 
si z té pláně pěkně na ÚV? Věčně jim plivat do obličeje, jako s tou šaškárnou v politbyru – to 
nejde!“
„Já vím, já vím. Je to vážné. Už jsme o tom mluvili, můj názor znáte. Ale šéf má návrh, teda, 
máme takový návrh...“ Z poradcova hlasu syčí naléhavost.
Miroslav Pavel se zase přikolébá. S hranou ležérností si k nám sedá.
Oskar Krejčí si odfrkne, chce něco říct, pak to vzdá.
„To je situace!“ Vládní mluvčí si cosi připravil. „Já to nechtěl brát, když mě tenkrát lámali do 
strany. Přišli za mnou i socialisti, že já jim to odmít.“
„Aha, to si chce dělat jen očko u nás. A neví, jak na to. Panebože, ať se na to teď vykašle.“
„Hodinu jsme se hádali,“ nadhazuje. Krejčí po něm mrskne pohledem.
To mu ještě scházelo, aby někdo prozrazoval nejednotu a že šéf tu někde je.
Hm, to není špatná informace.
„Jaký návrh?“ vrací Michael řeč.
„Podívejte se,“ podívá se poradce vůkol. Šediváka nevidět, přesto ztišuje hlas. „Předseda to 
včera na ÚV rozbalil. Prohlásil, že už od února opakovaně informoval generálního tajemníka, 
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že reformy probíhají nesmírně pomalu.
A že nabídku své rezignace měl připravenu na prosincové plénum – na protest proti soustavnému 
ignorování svých připomínek!“
„No a co?“ chci vědět, když se pauza prodlužuje.
Poradce vidí, že musí přihodit. „V předsednictvu šéf není. Ale nabízeli mu to. Odmítl, že 
s takovými lidmi tam pracovat nemůže a nechce.“
Takže premiérův poradce se rozhodl. Tajnými informacemi zjednání politbyra, jimiž naším 
prostřednictvím zásobuje opozici, vytáhl proti komunistickému kánonu centralismu, 
vytyčenému už na začátku století rezavým Vladimírem Iljičem. Monolit se zhroutil, 
respektování kolektivních usnesení, ještě před pár týdny zásadní argument proti navazování 
kontaktů s představiteli opozice, už neplatí. Revoluce došla na ÚV.
„To je... no... slušnej humus.“ Michael se zasměje.
„A víte, co na jeho adresu řek Štěpán?“ ptá se poradce dramaticky. „Ptal se, jak prý Adamec 
mohl přijmout chartisty, aniž se ho zeptal, zda mu to dovolí!“
„Super! To je číman!“ plácnu. „A co dál?“
„To by se lidi měli dozvědět,“ opáčí poradce.
Mlčíme.
„My to zveřejnit nemůžeme,“ konstatuje významně.
Michael: „Takže máme nechat provolat Adamce a opřít to o jeho slova ze včerejšího zasedání.“
„A o Štěpánova,“ dodávám.
Oskar Krejčí si velmi viditelně oddechne.
„Tak to ne,“ řeknu.
„Podepisovat bianco šeky – to fakt nejde,“ povídá Michael.
„Prosím vás, udělejte to.“
Oskar Krejčí opravdu prosí. „Když zveřejníte, co bylo skutečně řečeno, tak si přece před nikým 
nezadáte. Říkáte, že nechcete chaos. Šéf mu zabrání, udělá pro to všechno. Je to rovnej chlap. 
Na to se můžete spolehnout.“
„Myslím, opravdu věřím, že rovnej je. Ale proč nepřijde na Letnou a neřekne to sám?“ chci 
vědět.
„Už jsem vám říkal, že to nejde. Buďte politici.“
„To nebudeme politici, ale magoři. Vyneseme přímo z jednání ÚV cosi, co je tajné. Když 
nevyhrajeme, tak nás za to pověsí. Mám dvě děti.“
Michael mlčí. Poradce mlčí. Jasně, je to tak.
„To si rozhodněte sami,“ vyzývá Oskar Krejčí. Předstírá klid a hraje obrovský gambit, avšak 
konečně na té jediné, správné šachovnici.
„My nerozhodujeme nic. Můžeme tvůj návrh na Občanském fóru jen tlumočit,“ upozorňuje 
Michael.
„Pánové, k čemu ty řeči? Záleží na tom, jak to přetlumočíte. Informace máte.“
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„A když Vašek Adamce nepodpoří?“ ptá se Michael.
„Pokud podpoří, šéf mu to nezapomene. Chápejte, že on chce taky vidět dobrou vůli, nějaký 
vstřícný krok.“
„To je přece pochopitelné,“ kývá Miroslav Pavel.
Michael vraští čelo. Koukneme po sobě.
„Tak mi, Oskare, nadiktuj, co přesně na tom ÚV včera říkal,“ otevírám červený notýsek. 
A začínám: „11:55. A. Od února písemně informoval...“

12:04 „Ještě mi řekni,“ vyzývám poradce, když jdeme ze schodů, „jak jste hlasovali – o tom, 
jestli dnes s OF jednat nebo ne.“
„No, to...“
„Tak aspoň – bylo to těsný?“
„Těsný to bylo. Hodně. Ale nic jsem neřek.“

12:12 Sedíme v autě a nikam nejedeme. I v nejvypjatější situaci se šikne pár minut klidu, než 
se zvířený kal mysli usadí.
„Viděls ho?“ ptá se Michael.
„Ne,“ přiznávám. Vím, že myslí premiéra.
„Stál tam celou dobu. Za sloupem. Měl texasky.“
„Víš to určitě?“
„Tutově. Mám dojem, že chtěl, abysme si ho všimli.“
„Když měl texasky, tak to přišel ráno fakt narychlo. Možná na Krejčího naléhání... Koho si 
pozval?“
„Všechny asi ne. Celou vládu určitě nesvolal. Václavíka, Kincla – sotva.“
„Poslyš, Michale, víš, že teď riskujeme krk?“ obracím se. „Když to upadne, tak Krejčímu 
nikdy nikdo nedokáže, že tu zprávu z ÚV nám prásknul on. Normálně zmizíme. Nafurt.“
„Co to je rána do hlavy? To je taková chvilka, ani se nedozvíš, že jsi mrtvej.“
„Tak to nejsi žádnej hrdina, když se nebojíš. Já se bojím, a přesto do toho půjdu. A tím pádem 
jsem zralej na Řád Bílého lva.“
„Co je to za blbost,“ Michael se vážně zlobí, „že jsi hrdina, když se bojíš?“
„Jednou ti to vysvětlím. Teď pojď radši přemýšlet, jak to vysvětlíme Havlovi.“
„Jaképak vysvětlování? Předneseme, co nám řekli. Na koho jiného než na Adamce máme 
vsadit? Na Urbánka? Na Štěpána?“
„V tom je právě ten nevkus. Adamec chce podporu, ale zadarmiko.
S kůží na buben ať jdeme my dva. Oni nás vlastně vydírají. Spoléhají na to, že kvůli šanci na 
jednání nasadíme všechno.“
Sedíme, kouříme, oba v černých oblecích. I premiér už chodí v džínsách, v celé zemi se teď 
strojíme jen my dva, poslední dva manekýni, kteří nosí šaty, aby při jednáních dobře vypadali. 
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Jenže jednání jsou pořád v nedohlednu, a možná že je nikdo už nechce.
V náprsní kapse mi jako meč v pochvě Kostěje Nesmrtelného poskakuje dopis pana Slavomíra 
Šindelky. „Bylo vám dopřáno jednat za všechny ty mladé, v nichž se rozhořelo nadšení pro 
pravdu... Máte strašnou, ale zároveň nádhernou odpovědnost...“
„Mají pravdu. My nasadíme všechno. Adamec to vymyslel dobře,“ směje se Michael svým 
nepřirozeným chechtotem.
„Dobře možná – pro svou pozici a pro dnešek. Ale jinak úplně špatně.
To je ta daň z myšlení politika. Lid žádá na premiérovi své vlády dialog, on ale hraje šachy. 
Někde jsem slyšel, že i v té hře je cosi jako oběť kvality, jenže tu ovládají pouze velmistři, co 
vyhrávají turnaje,“ horuji. A ještě si pomyslím:
Havel takovou oběť předvedl přímo před mýma očima. Není politikem víc než profesionální 
politikové? Rozhodně je hráčem, který může vyhrát turnaj.
„To je konstrukce, Majkl,“ vrací se Michael do přítomnosti. „My teď uděláme, co Adamec 
navrhl, takže uspěl.“
„Jenom v případě, že se nesplet. Že jsme slušný a zahrajeme si ruskou ruletu, zatímco on se na 
to podívá v televizi,“ komentuji to.
„Nesplet se. Jedeme.“
Napadá mě, že chudák Petr Miller asi už pár hodin čeká na telefon, který zase nezazvoní.

12:25 Prorážíme poslední stráží do šatny číslo tři. Václav Havel tam přišel o pár minut před 
námi. Za tiché asistence Vladimíra Hanzela na poslední chvíli píše odpolední projev.
Michael ho zasvěcuje do situace: „Majkl si to opsal do notýsku,“ uzavírá. „Moh by ti pro ten 
projev dodat, co se Adamce týká, pár vět.“
Havel souhlasí: „Jistě. A...“ obrací se ke mně, „mohli bychom si už začít tykat... ehm... Vašek.“
Stisknu mu ruku: „Já vím, že na psaní máme sotva deset minut, pane Havle. Přesto chci říct, že 
ta... nabídka je pro mne veliká čest... Vašku.“
Usměje se jako obvykle. Trochu rozpačitě a dovnitř.

12:40 Na pultíku před zrcadlem smolím zadaný odstavec. Cloumá mnou pathos: „Nadešla 
osudová chvíle...“
První dvě informace z premiérova vystoupení na ÚV pomíjím. Zato že odmítl vstoupit do 
předsednictva kvůli jeho složení a Štěpánův výpad, to sedne.
„...Jediný, kdo si s představiteli Občanského fóra sedl za jednací stůl, je tedy pan předseda 
vlády Adamec!“
Vašek si už řeč promyslel. Teď píše a psané současně čte: „…A pondělní generální stávka by 
se měla stát skutečným všenárodním referendem o vedoucí úloze KSČ.“
„Ano!“ Ukážu mu vztyčený palec, jak jsem to viděl v jednom filmu o anglických válečných 
letcích. Na to teď musíme bubnovat ze všech sil.
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Motiv generální stávky neustále opakovat, při všech příležitostech.
Když nadejde chvíle mého odstavce, zapíše a opakuje: „...Pan předseda vlády Adamec.“ A ještě 
jednou, razantněji. A znovu. Není to lehké – být v učení na táborového řečníka.

13:02 V přízemí si beru vzkazy. Další dva dobrovolní taxikáři, pak čísi informace o tom, že 
Miroslav Štěpán už ve čtvrtek nevydržel, popadl pendrek a vyrazil na ulici, kde osobně přetáhl 
několik kolemjdoucích. Kdo to píše?
Proč? Je to pravda? A je-li, co já honem s tím?
To platí i o další zprávě. „Pane Horáčku,“ píše se na čtverečkovaném papíře vytrženém 
z bloku, „čtu vaše články a myslím, že Vám mohu svěřit informaci, která Vám snad pomůže. 
Na nočním zasedání ÚV bylo na funkci generálního tajemníka těchto šest soudruhů: Adamec, 
Pitra, Štrougal, Liška, Urbánek a Zajíc. Velká kritika se snesla na Vasila Mohoritu. Ještě větší 
na sdělovací prostředky, jejich zpravodajství označeno za šokující, zejména v MF. Nezlobte se, 
že se nepodepisuji.“
Po pravdě, zlobím se. Avšak takhle zpráva působí věrohodně. Soudruzi musejí prožívat 
skutečný šok, když mezi kandidáty je vedle Ladislava Adamce stalinista Otto Liška.
Usměju se nad Havlovou větou, na niž, jak vím, zanedlouho na Letenské pláni dojde: „Jsou 
sice ještě nebezpeční, ale naštěstí také neschopní.“
Schovávám papírek s nepodepsaným vzkazem. Třeba se někdy hodí.
„Pojď sem!“ volá na mne mladík ode dveří. „Tady ten pán chce mluvit s někým z vedení 
Občanského fóra, prý je to naléhavé.“
Jsem ve vedení? Je tu vůbec nějaké vedení? „Co pro vás mohu udělat?“ ptám se toho pána. Je 
malý, neholený, rozčilený a přijel z jižních Čech.
„Já vám nic neřeknu, samotnému. My přijeli tři, vy musíte být také tři. Je to tajné, důležité, já 
to jen tak nepovím.“
„Pane, vážím si toho, že jste přijel. Sem ale přijíždějí každý den stovky lidí. Chcete-li nám 
věřit, věřte. Když ne, nevěřte. Není čas na prověřování, jen na důvěru,“ snažím se mu vysvětlit 
stav Občanského fóra.
„My jsme tři. Vy musíte být taky...“
Naštěstí se na úpatí schodiště ze suterénu zjevuje právě Michael.
„Dva by vám nestačili?“
Jihočech souhlasí, představuje nám své dva syny. Jeli do Prahy, aniž o tom informovali paní 
máti. Starostí by onemocněla. „Po celé zemi,“ sípá, „je v policejních sborech vyhlášen stav 
nejvyšší pohotovosti. Ta informace je přesná, přímo od zdroje. Bylo vyhlášeno heslo Uran. 
Občanské fórum musí být obezřetné.“
„Heslo Uran?“ ujišťuje se Michael.
„Uran.“
„Tak to vám mockrát děkujeme. Kdybyste věděl něco dalšího, dejte nám vědět. Díky.“
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„Co s tím uděláme?“ ptám se Michaela, když jsme z doslechu.
„Já nevím. Víme, co je to Uran.“
„Místo!“ křičí John Bok. „Udělejte tady místo, ať se dá chodit!“

13:25 V Jungmannově ulici stojí přistavený autobus s nastartovaným motorem. Před ním 
sanitka, bude dělat cestu.
Sedám si do třetí řady. K oknu zamrzlému zvenčí a zadýchanému zevnitř.
Vedle mne Hana Zagorová, za námi Jan Vodňanský, za ním Miloš Zeman, Jiří Suchý, Jiří 
Dědeček s kytarou. Ti už sedí, další se slézají jako švábi na pivo.
Samý intelektuál nebo kumštýř, a jedou dělat revoluci obstarožním kostitřasem, jako by 
vyráželi na estrádu po bramborové brigádě.
Čekání na všechny, kteří mají vystoupit, se nekonečně prodlužuje, řidič láteří. Všechno na mne 
padá – hlad, žízeň, zima, a hlavně nervozita.
Přece jen vyjíždíme. Vlevo do Palackého a zase vlevo do Vodičkovy a přes Václavské náměstí 
do Jindřišské, předpisy nepředpisy. A potom přes most, přes nedávno magickou hranici 
rozděleného města; druhá půlka otevřela své brány bez odporu. Vidím to čelním sklem a příliš 
mi nestíní střízlík ve slavnostní havířské uniformě, zlatá na černé, přijel z Ostravska.
Stačilo by zvednout červenou plácačku, vyměnit šoféra, odvézt nás místo na stadión někam do 
ťurmy, vyhlásit Uran. Ale nikdo to nedělá! Jedeme ulicemi, v nichž houstnou mávající davy 
pod prapory. Toto město je naprosto dobyto. Victoria na dosah. A přesto mám strach – z čeho?
Nevím. Ale dobře mi není, není.
„Chceš prášek?“ ptá se mě Hanka z ničeho nic.
Mlčky zavrtím hlavou. Ten by mi nepomohl.

13:48 Z autobusu jdeme do nitra stadiónu, v jedné velké místnosti už je skoro plno. Vidím 
Martu Kubišovou, cosi šije, zblízka švidrá na jehlu přes brýle. Je tu Martin Mejstřík, Dan 
Větrovský, Petr Miller. Střetneme se pohledy, rozhodím rukama.
Klubko lidí se tu mačká kolem černobílé televize. Mezi nimi i redakční kolega Petr Veselý. „Co 
je to?“ ptám se.
„Záznam tiskovky k novému politbyru,“ informuje mě a usmívá se.
Vidím Josefa Horu, dále šéfredaktora Rudého práva Zdeňka Hořeního a šéfa Svazu novinářů 
Jána Riška. To je trojka!
„Komunistická strana Československa plně uznává svůj dokument Poučení z krizového 
vývoje...“ Hoření se potí, co chvíli si špitá s Riskem.
„Co říkáte programovým prohlášením Občanského fóra?“ ptá se Hořeního jeden ze zahraničních 
novinářů anglicky. Jsou tam vůbec nějací Češi?
„Dosud jsem je nečetl...“ No jistě, má přece tolik práce na své šachovnici, „ale v nejbližších 
hodinách se s nimi seznámím.“
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„Teď sis podkop bedýnku, blbečku,“ řeknu nahlas. A hned se v duchu peskuji: je neslušné 
mluvit k pánovi na obrazovce, který mě neslyší. Tak mě to učili v Americe. Dalo jim to dost 
práce – vždyť sezením doma a odmlouváním televizi se náš národ zabývá, co jen pamatuju.
„Pokud dobře počítám, tak počet členů nového předsednictva se liší od toho předchozího. Teď 
je jich devět. Kolik jich bylo předtím?“ Tazatel má brýle v tenkých obroučkách spuštěné na 
špičku nosu, v ruce blok a tužku, připraven zapisovat.
Hoření se naklání k Riškovi. „Jedenáct,“ hlásí potom. Znovu porada, huhlají sice, ale dost 
hlasitě a leccos proniká přes mikrofon. Tihle dva pánové mají být z titulu svých funkcí nejlepší 
z československých novinářů.
„Dvanáct,“ opravuje Hoření.
„So twelve. Are you sure?“ ptá se pán v brýlích.
Ne, nejsou si jisti. Kamera zabírá tázajícího se. Detail. „To mluví za všechno,“ ozve se Petr 
Veselý.

14:00 Jdu spolu s Michaelem v přední části průvodu mířícího z tribuny ven na schody a na 
ochoz, otevřený k pláni. Tu však nevidím. Pohltily nás masy těl. Hoši Stanislava Miloty nám 
ztěžka razí cestu, těch novinářů tu jsou snad stovky. Konečně doklopýtáme k prostranství 
u zábradlí, čtyři metry na čtyři uvnitř improvizovaných zábran, kam se při fotbale lepí reklamy.
Mluví Vasil Mohorita. Kde se tu vzal? Dav nevidím, slyším jen jeho volání „Není Vasil jako 
Vasil!“ Atmosféra audacis iuvat, přeje každému odvážlivci.
Předseda SSM mluví o tom, že „soudruh Štěpán kriticky zhodnotil svou pozici a rozhodl se 
vzdát se své funkce.“
Jako každý posel dobrých zpráv je i Mohorita bohatě odměněn, křik je veliký a rodí se 
z něho „Štěpán k lopatě! Štěpán k lopatě!“ lidové hlasováni o pracovním zařazení pražského 
šéfkomunisty.
Mohorita je chytrý. Řekl, co říct chtěl, ustupuje do pozadí. Dobře volil slova. Až ho budoucnost 
postaví do pozice oponenta Občanského fóra, bude nebezpečný.
Než k mikrofonu přejde Vašek Malý, rozšíří se mi zorný úhel. Mimoděk zalapám po dechu 
– tam dole se snad opravdu sešel milión lidí! Vidíte to, páni poradci, nebo ještě dumáte nad 
svými rošádami? Do nedohledna se rozlil oceán vlajek a transparentů – Konec vlády jedné 
strany! Trváme na svých požadavcích! Dělníci Kladno. Jdem s vámi! – ne těch propagačních 
z prodejen, ale podomácku načmáraných na rozstřižených prostěradlech a lepenkových 
krabicích.
Ke břehu toho lidského moře přistupuje Vašek Malý se svým dětským výrazem a stává se 
jednou z jeho kapek, součástí jediné bytosti s miliónem tváří. Dýchá atmosféru davu, mluví 
jeho řečí. Uvádí Havla, obrovské ovace.
Vidím černou bundu s velkými kapsami, z jedné vytahuje papír. Čte.
„...Ve skutečnosti jen úzká skupinka neostalinistů, kteří jsou sice ještě nebezpeční, ale naštěstí 
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také neschopní.“ Znovu se usměju. „...A pondělní generální stávka by se měla stát skutečným 
celonárodním referendem o vedoucí úloze KSČ!“
„Plís, plís!“ řve mi do ucha nějaký chlap s videokamerou. „Musím mít ten záběr, musíte mi 
pomoct!“ Naklání se přes zábranu, padá na záda kolegů.
Ti nechtějí ustoupit... Kdyby překročili opsaný kruh a vpadli k nám, umačkají nás, neboť pak 
je nic nezadrží.
„Okamžitě zpátky!“ řvu anglicky a sotva stačím zadoufat, že se můj hlas nepromíchá 
v mikrofonu s Havlovým, který právě rezolutně hlásí: „Pan Adamec!“
Tak – dostali jste, co jste chtěli. Dav to vzal, zabouřil, zajásal. Když vás od šachovnice ÚV 
vystrnadili, stejně musíte hrát na té naší. Ale teď jste na tahu. „Plís! Plís!“ ječí cizinec. „Vy jste 
přece taky novinář!“
Nevím, kde se to domákl, ale na tom nesejde. „Dělejte svou práci. Avšak z místa, které máte 
vyhrazené.“
„Plís, plís, fakin mes...“
„Ještě slovo a támhle ten džentlmen si to s tebou vyřídí!“ syčím výhružně a ukazuju na beztak 
už zuřícího Stanislava Milotu.
Mezitím mluví Alexander Dubček, žádá odvolání Poučení. Stanislav Milota postupně zjednává 
jakýs takýs pořádek. „Já musím taky vystoupit, haló, soudruhu, je to důležité, co děláte, 
nestrkejte do mne, já musím mluvit,“ kdosi mě přes bariéru tahá za kabát. Kdo? Co? Otáčím 
se, ale ruka, co mě před chvilkou svírala, mizí v lese jiných jako do bažiny.

14:34 „Michal Horáček! Je tu někde Michal Horáček?“ Jirka Křižan mě ukazuje tazateli. 
„Honem pojďte se mnou, máte telefon. Pan Urban z Laterny, je to naléhavé.“
Tentokrát dostávám osobní strážce hned tři. Vytvářejí radlici buldozeru, sunou se proti 
spoustám všech, co pronikli až sem, ale chtějí ještě blíž, teče voda proti vodě. Nakonec vítězí 
mí ochránci, metelíme po schodech z tribuny a do dlouhé chodby. Na samém konci pokojíček, 
v něm sluchátko na stole.
„Do Laterny se právě dostavil tajemník Československé strany socialistické pan Škoda. Nabízí, 
že zprostředkuje jednání Občanského fóra s Národní frontou.“
„S kým konkrétně, Honzo?“
„To se ještě dojednává.“
„Aha.“
„To jednání by mělo začít neodkladně. Nejradši hned. Ve čtyři, nebo ještě dřív. Manifestace by 
se měla rychle ukončit.“
„Aha.“
„Jednalo by se v Obecním domě.“
„Tak jo. Poběžím to říct Havlovi. Před třetí sem zase zavolej – kdo z jejich strany by se měl 
zúčastnit.“
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„Dobře. Před třetí.“

14:44 Ochranka mě provedla zpátky, uvnitř kruhu černá bunda. „Vašku, teď to možná začíná 
být zajímavé. Nabízejí nám jednání. Není přesně jasné kdo, prý Národní fronta. Hlavně to tady 
máme rychle zabalit. Já, jestli můžu... bych tak rychle nepakoval. Nechal bych je vyhnít.“
„Dobře.“
„Před třetí dostaneme jména.“
„Dobře.“
Havel se dostává k mikrofonu: „Možná že za čtvrt hodiny vám budeme moci oznámit zajímavou 
zprávu.“ Dramatikova duše si musí lebedit.
Kde jste, ochránci? Pojďme ještě jednou. I tady s panem Kocábem. Konečně jsem Michaela 
zahlédl.

14:57 „Píšu si.“
Michael podle diktátu Jana Urbana – nebo to rovnou mluví Jan Škoda na druhém konci drátu? 
– zapisuje jména navrhovaných partnerů. Poledník, Entlerová... Ostatní tři nebo čtyři neznám. 
„Běž s tím za Vaškem,“ posílá mě Michael s pravou rukou přes mluvítko sluchátka a upřesňuje 
si podrobnosti.

15:06 „Vašku, samý malý ryby. Největší z nich je Poledník, ale ten není ani v politbyru, 
dokonce ani kandidát. Mám dojem, že mu dali dělat svaz tělesný výchovy. Entlerovou znám, 
tu posílají na ty jakoby dialogy, co nikdy nikam nevedou; dělala na SSM. O dalších nevím nic. 
Já bych to nebral.“
„U-hm.“
„Kocáb ještě přijde s detaily. Můžeme se jim ale vysmát už teď, lidi se dobře bavěj.“
„Přátelé! Slíbili jsme vám zajímavou zprávu,“ říká Havel do mikrofonu.
„No, ona tak moc zajímavá není...“
Milión lidí se směje. Jsme v Čechách.

15:22 Ano, Michael opravdu konverzoval s Janem Škodou. Vykládám, co jsem řekl Havlovi, 
ta nabídka je přece spíš urážkou? Na jaké úrovni chtěl pan tajemník to kýžené jednání 
zprostředkovat? Vždyť v takové sestavě nemohou o ničem rozhodovat ani do ničeho mluvit. 
To je opravdu diplomacie á la Národní fronta, dumám. Ba ne, tady má šanci jedině MOST. Ví, 
že chodit se dá jedině za kovářem.
I když tomu kováři už už berou kovadlinku, přidává v zájmu objektivity mé novinářské já.

15:40 Řečník střídá řečníka, Vašek Malý je ve vrcholné formě. Stojím v přední řadě vedle 
Havla, je odtud pěkný výhled. Nad katedrálou svatého Víta vpravo se zvolna kloní slunce, 
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vlevo začalo asi sto tisíc lidí v řadách poskakovat, aby se zahřáli. Vidím i televizní kamery 
– jestlipak se dnešní šaráda už vysílá, jestlipak to Jirka Kantůrek se svými spojenci z garáží 
Kavčích hor už vybojoval? Včera prý trval přímý přenos přesně tři minuty.
Předstupuje Jiří Suchý, Hanka Zagorová – a Jaroslav Hutka! Tak je přece zpátky doma! Po 
nějakých dvanácti letech, a hned na takovémhle koncertě.
Bude se zpívat Ach, synku, synku. Tu písničku míval rád T. G. Masaryk.
Ti tři do mikrofonu, milión od plic. Hoši to naberou kapku falešně, Zagorové překáží rezavý 
liščí kožich, ale snaží se dirigovat, což nikdo nerespektuje.
Zazpívají dvě sloky, pak toho nechají, očividně nechtějí zdržovat.
„Dvě sloky – jistě. Ale jiný! Určitě tu, jak se zpívá Nauč se synečku hospodařit, o tom to přece 
dneska je.“
„Aha. No jo, mně to připadalo už moc dlouhý.“ Hanka se chytá za blonďatou hlavu. „A Suchý 
zpíval falešně!“ žaluje a směje se.
Pak mluví prognostik Miloš Zeman. Co slovo, to zdrcující fakt. „Nejvyšší úmrtnost v Evropě... 
Kolem 72. místa na světě v podílu národního důchodu, který jde na kulturu... Až za Nepálem... 
Pondělní generální stávka nebude ohrožením hospodářství, ale naopak nejlépe vynaloženou 
investicí za posledních čtyřicet let!“
Gratuluji řečníkovi. „Chtěl jsem mluvit déle,“ svěřuje se, „ale seškrtali mi to.“
„Tentokrát krátili naši režiséři na nepravém místě,“ odtuším.
Prognostik sáhne do kapsy pro dýmku.

16:10 Všechno nebo aspoň mnohé, už bylo řečeno – Mejstřík a Větrovský žádali odstoupení 
zkompromitovaných osob a splnění všech studentských požadavků, Josef Kemr vyzval 
k smetení ďábla z povrchu zemského, dozněl největší a nejvzdornější chorál v dějinách Evropy. 
Houfujeme se k odchodu. Tělesná stráž, posílená o několik tuctů urostlých studentů, zápasí 
s kameramany. Ti nehledí napravo nalevo, jen když se jim podaří zachytit Havla s Dubčekem, 
kteří průvod vedou. Za nimi jde Jiří Křižan a já s Michaelem. Za námi Jiří Suchý; když dorazíme 
na schodiště, nesměle se táže: „Jářku, pane Kocáb, myslíte, že bychom z toho mohli mít nějaké 
nepříjemnosti?“
Vybuchneme smíchem, nejsme k utišení. To je revoluce podle mého gusta:
Když ji dělají revolucionáři jako vy, milý pane Suchý!
Alexandr Dubček vystupuje z předního sedadla škodovky, do níž předtím nasedl. A jde hledat 
jiný vůz, aby mohl jet s Venkem Šilhanem. Stará přátelská pouta nesmí zpřetrhat ani nová doba.
Mne a Michaela bere modré žiguli. Vyjíždíme na hlavní třídu, středem nesmírného zástupu. 
Řidič mává cedulkami s nápisem Občanské fórum.
Vojta Wagner je vyrobil tak, aby se daly pověsit kolem krku, a s pomocí dětské tiskárničky 
je vybavil obrázky jakýchsi žabiček – jako nástrahu případným padělatelům. Zástup se před 
těmi žabkami rozestupuje a tleská. Je mi trochu stydno z té pramálo zasloužené pocty, stáčím 
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okénko, ruku v gestu á la Churchill. Tisíce prstů se vztyčují v odpověď.

16:40 Přijíždíme k Laterně. Na chodníku, pohledy upřené k oknu v prvním patře, kde svítí 
velká obrazovka, se houfují nové zástupy. Sledují záběry ze zákroku 17. listopadu.
V kuřárně nás čeká zpráva, že co nevidět prý v televizi promluví Ladislav Adamec. Na kterém 
programu? Televizor tady na zdi má jen první.
Beru si papír nadepsaný Prohlášení OF z 25. 11. 1989 – 4:30 hod. Teď mám pocit, že přece jen 
vzniklo přinejmenším o několik hodin později, možná až před polednem, za konečné Havlovy 
redakce. Ale co? Jen ať si protivník myslí, že Občanské fórum nikdy nespí.
„Generální stávka 27. 11. 1989 by se měla stát skutečně všenárodním neformálním referendem 
o tom, zda chceme či nechceme, aby nás i nadále ponižovali a aby i nadále tuto zemi ničili 
vůdci jedné strany, která si přisvojuje natrvalo vedoucí roli. Personálními obměnami jsme už 
byli tolikrát podvedeni, že se něco takového nesmí již nikdy opakovat...“
Výborně, na to referendum se bubnuje.

17:03 Navrchu postranního schodiště stojí další televizor. Ten sice druhý program má, chybí 
mu však anténa. Navíc nesmí nikdo stát blíž než na dva metry, jinak se obrázek rozpadne. 
A volno kolem kouzelné bedýnky nelze zajistit – ti, kdo neměli tak průbojného šoféra jako my, 
se teprve teď trousí z Letné. Přesto v jasných chvilkách zjišťuji, že právě začíná onen pořad, 
který jsme s Michaelem natáčeli ve středu. „Kluci,“ říkám strážcům ve vchodu, „teď možná 
bude slušnej nářez.“
Na obrazovce zatím mluví Luboš Beniak. Letím shánět Michaela a srazíme se, protože od 
druhého televizoru právě vyletěl on pro mě.
Začíná mluvit Ladislav Adamec. Má tmavou koženou bundu, teď už je jasné, že Michael si 
všímal dobře, když ho za tím sloupem zahlédl v džínsách.
Zasedání vlády proběhlo narychlo, stejně jako natáčení.
Ano, zasedání skutečně proběhlo, a to mimořádné. Vláda se prý „zabývala usnesením 
včerejšího jednání ÚV KSČ, přijala některá opatření, doporučila prezidentovi, aby ji doplnil 
o představitele jiných politických stran a nestraníků a zastavil trestní stíhání...“ a další a další 
body, každý z nich by ještě před týdnem znamenal politickou explozi. Premiér se snaží 
o iniciativu, předchází očekávaným návrhům a požadavkům Občanského fóra.
A Občanské fórum? Premiér se vyslovuje pro „další setkání“! A pro „společné hledání 
východisek ze současných problémů“!
Šťouchneme se s Michaelem pod žebra. Tak to přece klaplo.
Jo, Adamec je rovnej, pomyslím si. Imaginativní moc ne, strhující a inspirující už vůbec, ale 
rovnej asi ano. Udělali jsme vstřícný krok, o nějž žádal.
Teď on učiní ten svůj – jak slíbil.
„Jdu volat,“ volá Michael.
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Běž, kamaráde. Já si vychutnám tu televizi.
Nevychutnám. Řeči o MOSTu tam sice nechali – oukej. Ale výzvu k Husákovi vystřihli, každé 
slovo. Mám zavolat Zbyňku Fialovi? Jako bych slyšel, co mi řekne: „Víš, ono to nějak přeteklo, 
muselo se to zkrátit.“

17:55 Michael letí zpátky: „Všechno je na nejlepší cestě! Ještě máme zavolat, ale vypadá to 
najednání už zítra dopoledne.“
Na schůzi akční skupiny se nám jde dobře. Ve dveřích do kuřárny se srazíme s Havlem, který 
odkudsi právě také přiběhl.
Přihlásí se o slovo. Říká, že právě přijel z Kavčích hor, kde natáčel monolog pro televizi. 
Disident na obrazovce! O kolik on asi přetekl? Mihne se mi hlavou.
„Mluvil jsem o tom, co je to Občanské fórum. Aby nikdo nečekal podněty z centra... Naši 
odborníci vypracují harmonogram společenských přeměn... Můžeme být partnery pro jednání 
s vládou...“
Michael sděluje, že s tou vládou budeme patrně jednat už zítra. Znovu se tvoří delegace, do 
třetice všeho dobrého. Měla by být asi tak pětičlenná.
Havel, za studenty Mejstřík, za herce Čepek. Dále profesor Jičínský jako odborník na ústavní 
právo. Jak ale rozhodnout mezi ekonomem ing. Klausem (ten se mi líbí, na poradách mluví 
vesměs výborně, přišel z Prognostického ústavu) a mluvčím OF Vaškem Malým?
Půjdou oba.
Kdo na dnešní tiskovku? Malý, Rita Klímová, to je automatické. A Jiří Dienstbier. To je 
ten pán s šedým knírkem, už jsem ho párkrát viděl a slyšel. Kdosi mi řekl, že do Laterny 
přijel z Bratislavy. Snad tam vypaloval StB rybník jako zvlášť hledaný disident, snad ho tam 
Havel vyslal, abychom na Slovensko nezapomínali a případně pomohli i tam... Dále Pajerová 
s Klímou a kdosi navrhuje i mne s Kocábem. Zvedáme se.

18:43 Co od nás reportéři budou chtít nejspíš vědět? Ptáme se, když konečně zaklapnou dveře 
hlídané Johnem Bokem. Chtějí mluvit hlavně o delegaci k premiérovi. Předneseme její složení. 
Jistě, Kocáb s Horáčkem půjdou taky.
O čem se bude jednat zítra? O požadavcích již zveřejněných. Můžeme je zopakovat. Připomínám, 
že znovu musí zaznít motiv generální stávky: referendum o vedoucí roli KSČ. Dobře, zazní.

19:28 Tiskovka vypukne za dvě minuty. Kocáb letí znovu telefonovat Krejčímu. Já se zatím 
za závěsem na konci jeviště zakusuju do půlky pomeranče a dvou chlebů. Sotva polknu, 
mašírujeme.

19:31 Vystupujeme na prkna, která prý znamenají svět. Tváří v tvář houštině kamer a stovkám 
žurnalistů ze všech koutů planety tomu člověk lehko uvěří. Od dnešního večera už v Praze 
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nechybí jediný významný deník, jediná vlivná televizní společnost.
Přibíhá Michael, klesá na židli: „Pohoda!“ Vypadá to, že místo za blbce už budeme zase za 
hrdiny. Na jak dlouho? Usměju se. Slávy hra šálivá. Ale proč se vůně té opojné byliny aspoň 
nenadechnout?
Vašek Malý čte a Rita Klímová plynně překládá různá prohlášení OF.
Pak je čas na otázky. Zleva kdosi pohlcen stínem křičí: „Věříte, že už hned zítra může jednání 
opozice s předsedou vlády přinést konkrétní výsledky?“
Natáčím si mikrofon: „Soudím, že tady dochází k záměně pojmů, pane.
Opozice jsou oni.“ Ozve se potlesk!

21:30 Ještě pár sólo interview na kamery „Rád bych znovu zdůraznil, že generální stávka 
je referendem o monopolu moci jedné strany,“ světe, drž téhle zemi palce – a honem dojíst 
druhou půlku pomeranče.
Dřív, než mám šanci zakousnout se do ovoce, chytá mě za ruku nějaký mladík. „Máte chvilku 
čas? Prosím vás!“
„Samozřejmě,“ říká Michael. Jako obvykle.
„Nešlo by to někde stranou?“ Mladík je vyděšený a vidím, že není sám, vede ještě vyděšenějšího 
kamaráda.
„Tak dobrá. Třeba tady?“ zůstáváme za černočerným závěsem na pravé straně jeviště.
Ti hoši jsou – je to možné? – policajti. Dokonce z pohotovostního pluku.
Chtěli by zítra promluvit na Letné. Prý v uniformě a dokonce v bílé přilbě.
Cože? Chtějí před lidi, které minulý týden sráželi obušky k zemi a bagančaty kopali do břicha? 
Proč?
„Abychom řekli, že jsme byli zneužiti. A že už to nikdy nedovolíme.“
Trochu pozdě, myslím si.
„Tak jo – zkusíme to prosadit. Vystoupíte, abyste se omluvili a požádali o odpuštění?“ Michael 
se rozhodl.
„A-ano.“
No, nevím. Tohle je nejsilnější kafe, jaké si lze představit.
„Máte odvahu,“ konstatuje Michael.
„Já... se bojím,“ řekne ten, co dosud mlčel. Zatají se mi dech. Pochopím nezměrnost jejich 
kuráže.
„Kluci,“ načnu, „bylo by dobrý si to napsat. Pak to spolu projdeme. Pamatujte hlavně na to, že 
to musí bejt krátký. A naprosto přesný. Nejradši bych vám to napsal sám, já tyhle manifestace 
tak trochu sleduju...“
„Zítra přijďte, nejradši už dopoledne,“ vyzývaje Michael a oběma podává ruku.
Vděčně ji přijímají. Ono pro ně nebylo snadné ani objevit se tady.
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21:50 „Michale, mám pochybnosti. Odpuštění – jistě. Ale ne na úkor spravedlnosti. Tihle 
policajti mají hodně černý svědomí,“ kroutím hlavou.
„Ba ne – chápeš, že tohle je ten největší štych? Musíme přece ukázat, že se nemají čeho bát. 
Když přejde na naši stranu i policie, tak je to v kešeni.“
Michael nemá ani stín pochyb.
„No jo, ale co když jim lidi neodpustí, tak zčistajasna? Já bych jim třeba odpustil. Ale to je 
akademismus, mně ledvinu nenatrhli. Co když je vypískají, co když je zbijou? Oko za oko.“
„To musíme zvládnout. Postavit to tak, aby to odpuštění dostali.“
„Co když to nezvládneme?“
„Musíme.“

21:55 Za místnůstkou, kde pět děvčat neustále připravuje obložené chleby a vaří kávu – už 
máme svou polní kuchyni – je skryta ještě jedna. V ní pět křesel a proti nim na podélné zdi 
televize. Sedí tu Eva Kriseová, dávná hvězda Mladého světa. Měl jsem pocit, že emigrovala... 
Usedám vedle ní a už je tu John Bok a za ním Václav Havel v bordó županu s tmavomodrými 
pruhy: „Už by to brzo mělo být.“

22:00 „Přímo ve dveřích, to bylo... ehm... pikantní, jsme se srazili s panem Urbánkem. Celou 
dobu jsem myslel na to, jak mě v nějaké jiné místnosti poslouchají, aby se podle toho mohli 
zařídit. To je nefér – já jeho povídání neslyšel,“ vzdychne Havel.
„No a co? Hlavně, když nic nevystřihnou,“ mávnu rukou. „Mimochodem, pane Václav, vy jste 
cejtit jako stará rajda. Co to na tebe nalili?“ snažím se jeho napětí nějak uvolnit.
Moc se mi to nepovedlo. „To je kafr,“ ohradí se dotčeně. „To prý u masáže musí být. A – pozor! 
Johne, prosím tě, zesil ten zvuk.“

22:05 Lucifer v televizi! Přes něj titulek Václav Havel, dramatik.
Nejradši bych vypískl, podobně jako lidi na náměstí: „Už je to tady!“
Ale místo toho zas jen špitnu: „Je to možný?“
Ne, není to krátké povídání. Obsahuje všechny body, jimiž se Vašek v posledních dnech při 
projevech obíral, ať už před mikrofonem v Melantrichu, nebo na Spartě. Morálka, etika, ideály, 
partnerství, demokracie... Důstojné a chytré. Až moc chytré. A k tomu ještě zajíkavé, nesouvislé. 
Takové jako v kuřárně Laterny, kde se loví ta pravá slova a předem se nepíše skoro nic.
Kouknu na Michaela, ruce má založené na prsou, klopí oči. Asi má stejný pocit jako já: 
neřeknou si ti, kdo se smáli Jakešovi, že Havel nemluví o nic líp? Kdo půjde tak daleko, aby 
pronikl pásmem přednesu a dostal se slovům na dřeň, k významu? To každý nedovede, kde by 
to taky natrénoval.
Hm, hm.
Konec. Havel se vrací z krajin soustředění, šrámy vrásek na čele: „Tak co?“
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„To bylo výborné, skvělé!“ jásá John Bok a plácá ho po zádech.
Michael mlčí, Eda taky. „Ale jednu dobrou stránku to mělo,“ nakousnu významně. „Lidi, který 
tě neznali – a to jsou skoro všichni – museli poznat, že nejsi godzilla, jak tě líčí Kojzar. Spousta 
z nich musí mít z tebe strach. Ale ten... projev nebyl hrozivý. Strach určitě nebudil – a to je teď 
možná to vůbec nejdůležitější.“
„Uh-huh,“ dá se slyšet. Přesvědčený moc není; ne, televizní premiéra se zvlášť nepovedla.

23:05 Na poradě v kuřárně přednáší Michael návrh na zítřejší vystoupení policistů 
z pohotovostního pluku.
Rozpaky. Mručení. „Ať jdou do prdele, řezníci.“
Michael je svou myšlenkou posedlý. A proto přesvědčivý. Vašek Malý se k němu přidává. Petr 
Oslzlý, druhdy režisér v divadle a teď na manifestacích, prohodí: „A hned potom společná 
modlitba.“
„To je ono, Petře,“ vyhrknu. „Otčenáš!“ Patnáct let života hazardního hráče převážilo, vsadím 
taky. Bude to největší sázka v životě. Jak to těm policajtům napíšu?
Pokud k tomu ovšem dostaneme šanci. Akční skupina – nebo jak se to dneska vlastně jmenujeme 
– se zatím nedokáže sjednotit.

23:45 Honem na schůzku s CBS.
Ale nebude to tak jednoduché. Na pultě šatny před kuřárnou leží papír, nad ním se sklánějí tři 
muži: Zdeněk Jičínský, Pavel Rychetský, Ivan Havel.
„Michalové, pojďte sem!“
Vyrozumím, že tahle trojice je jakýmsi jádrem koncepční komise pro soupis požadavků, které 
by OF mělo ráno předložit premiérovi.
Odstoupení zkompromitovaných činitelů; dr. Husák rezignovat na funkci prezidenta; propuštění 
politických vězňů; zastavení trestního stíhání... Celkem deset bodů, vesměs poměrně obsáhlých. 
Mne však zajímá ten nejkratší, třetí. Má šest slov: Neodkladně zvolit Alexandra Dubčeka 
prezidentem republiky.“
Nechce se mi věřit vlastním očím.
„Pane profesore,“ obracím se na Jičínského, „vy jste odborník na ústavní právo, já úplný laik. 
Asi proto nerozumím tomu, že lze žádat, aby byl někdo neodkladně zvolen.“
„To ještě není dopracované, dostylizované...“
„No prosím, ale proč Alexandra Dubčeka?“
„Koho jiného? To je přece jasné.“
„Mně je jasné jen to, že studenty, kteří tuhle revoluci začali, by asi takové vyvrcholení revoluce 
neoslnilo.“
„Tvoji studentští přátelé, Michale, nejsou všechno.“
„Všechno ne, ale hodně. Přinejmenším v téhle chvíli – dynamo revoluce.“
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„Prezidentská funkce je především ceremoniální.“
„To je dneska. Ale bude taková, jakou náplň jí prezident dá. Nemyslím, že pan Dubček to 
dokáže. Při vší úctě – je to postava minulosti.“
„Je to symbol, zná ho celý národ.“
„Symbol velkého pokusu. Ale nenávratně minulého. Mladé lidi zajímá budoucnost.“
„Studenti nejsou všechno.“
„Ivane,“ obracím se k mladšímu Havlovi, „co vy na to?“
„Nu, nesmí se zapomínat ani na to, že je Slovák. Národnostní vztahy jsou už teď významné. 
A budou čím dál víc.“
Přesto mám pocit, že úplně od srdce ta slova Ivanovi nejdou. Snad se mu zdá nepřijatelné 
nahlas podpořit vlastního...
„To je fakt,“ přikyvuje Michael. „To se musí vzít do úvahy.“
Víte co? Myslím si vztekle. Trhněte si nohou.

23:50 Rozhovor nikam nevede. Tedy, připouštím, nevede tam, kam bych si přál. Mám na mysli 
úplně jiného prezidenta.
Napadá mě: to je ta daň za neviditelné vůdcovství? To klape tak dokonale, že je opravdu 
neviditelné, i pro ty nejbližší. Ale dá se přece vycítit tak snadno...
Uvidíme. Teď hajdy do hotelu Paláce. Když ne mezi svými, tak aspoň před americkou kamerou 
si můžu říkat, co chci. So it goes.
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NEDĚLE 26. LISTOPADU

00:07 Francoisovi postávajícímu v hale hotelu Paláce se viditelně ulevilo.
Uvádí nás do apartmá v prvním patře. Za nekřesťanské peníze si tyhle a další místnosti pronajal 
štáb CBS News.
Kameramani si už připravili stojánek, dobře oblečení mladí muži rotují kolem stolu, v křesle 
trůní dokonale upravená dáma. Jmenuje se Betsy.
Žádám, abychom směli mluvit oba. Američané jsou v rozpacích. Michaelova angličtina jim 
nevyhovuje, Michaela zase trápí, že se v cizí řeči nedokáže vyjádřit tak přesně, jak by sám 
chtěl; je to nepříjemné. Hostitelé se nás snaží usmířit sendvičem, kávou a krabičkou cigaret 
Dunhill; asi jako kapitán Cook, když zrcátky podplácel rozhořčené domorodce.
Skutečný problém spočívá v tom, že Betsy nerozumí téměř ničemu, co u nás v těchto dnech 
probíhá. „Klade své připravené otázky, a vůbec nesleduje odpovědi,“ šeptá mi pohoršený 
Michael.
Americkou reportérku trápí, že Ladislav Adamec, jehož tipovali na generálního tajemníka, 
není ani v ústředním výboru. Dokonce nám to zpola vyčítá: „Vy jste pořád říkali Adamec, 
Adamec – a kde je?“
„Tam, kde být má. V předsednictvu vlády. Za pár hodin tam s ním Občanské fórum bude 
jednat. Myslím si, že to je zlomový moment.“
„Ano, ale proč není v politbyru?“ Betsy je jako šprt, vyvolaný z jiné básničky.
„Řeknu vám proč. Když jinak nedáte,“ sdělím jí významně. „Protože celé vedení Komunistické 
strany Československa jsou mnohaletí agenti FBI.“
Betsy polkne.
„FBI si usmyslelo zdiskreditovat a zničit komunistické hnutí. S tím se vlastně nikdy netajilo 
a určitě to tušíte i vy. Avšak těm agentům, vyslaným do Československa, se to podařilo tak 
dokonale, že už se sotva kdy dokáže zmátořit. Husarským kouskem sabotáže bylo právě včerejší 
politbyro; taková sestava znamená prakticky prosbu o lidové povstání,“ tvrdím skálopevně.
„Co blbneš?“ sykne Michael.
„To myslíte vážně?“ tápe Betsy.
„Smrtelně. Už je dokonce známo skutečné jméno vrchního agenta: Kenneth Smith.“
„A kdo to je?“
„To ještě nevíme. Ale KSČ, to je vlastně zkratka Kenneth Smith Corporation.“
Jak je vidět, zhostila se svého úkolu zničit komunismus lépe, než by kdo mohl vůbec tušit.

01:35 Ano, kávu si dám. Chtějí američtí přátelé ještě nějaké další informace?
Chtějí. Proč není Adamec generálním tajemníkem?
Usmívám se mlčky. „And what about Dubček?“ mění Betsy konečně téma. 
„What about him?“
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„Jak se k němu dostaneme? Máme nějaké číslo do Bratislavy, ale tam to nikdy nikdo nezvedá.“
„Pan Dubček je teď možná na cestě domů, možná se rozhodl zůstat ještě v Praze. Je revoluce, 
všechno se rychle mění. I rozhodnutí. Zkuste to zítra na Letenské pláni. Nebo už předtím. 
Ptejte se v Laterně. My nic nevíme.“
Betsy mi to nevěří.
Jenže my opravdu nevíme, a proč bychom také vědět měli. Vím jen to, že po pátečním 
vystoupení na balkónu Melantrichu přemlouval Václav Havel pana Dubčeka, aby aspoň ještě 
den v hlavním městě vytrval. Podle všeho mu to dalo dost práce, významný host ze Slovenska 
měl zpáteční lístek na autobus... Ale proč bych Američanům prozrazoval věci, do kterých mi 
nic není?
„Hledejte, jak umíte. Hodně štěstí,“ přeji CBS News.

02:03 Jdeme Panskou ulicí a Michael mi nadává: „Jak můžeš takhle šaškovat? FBI...“
„Pro masmédia s vtipem, vesele a neotřele,“ bráním se.
„Teď mluvíš pro půl Ameriky, co si o nás pomyslí? Že jsme klauni.“
„Nebo že máme veselou revoluci. Pokud se revoluce zatím rovnala krev, tak teď se rovná 
sranda. To je česká hřivna dějinám.“
„Jenže to nikdo nepochopí.“
„A co? Nejsem agitátor. Jsem individualista; dělám, co cítím. Na takovouhle revoluci není 
příručka.“
„Takhle budou myslet, že jsme se zcvokli.“
„A ne?“

02:15 Přicházíme do prakticky neosvětlené Karlovy ulice, jdeme do temného průchodu a po 
letitých stupních schodiště do třetího, čtvrtého nebo osmdesátého patra. Sotva popadám dech.
Otevírá nám nějaký mladík – šéf ostrahy Martin Kurel? – a jsme v centru celostátního 
koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol.
Nu, žije to tady. V jedné místnosti sice několik studentů na nafukovacích matracích spí, zato 
hned v další, označené cedulí Televizní, rozhlasová a satelitní centrála, leží výtisky prakticky 
všech deníků. Dvě děvčata poslouchají rozhlas. Vyslechnuté zapisují. V jiném, dost rozsáhlém 
pokoji, jsou dvě telefonní linky, neustále v permanenci. O čem se tu pořád mluví?
„Občané se ptají, kdy a kde budou demonstrace,“ říká jedna dívka, kráska jako ze Sicílie. 
„Školy chtějí informace a rady, spoustu lidí zajímá, kolik můžou vyfasovat, když je chytí při 
vylepování plakátů, při stávkování, případně nám nadávají. Pokud nevolají železářství u Rotta, 
se kterým se to pořád plete,“ směje se vesele.
Za dveřmi s nápisem Velín ostrahy – nevstupovat! Sedí a plány spřádají členové koordinační 
skupiny, mozkový trust dynama revoluce. Z volby vyšli vítězně Martin Mejstřík (DAMU) 
a Šimon Pánek (Přírodověda), spolupředsedové, plus Tomáš Ctibor (UMPRUM), Dan 
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Větrovský (DAMU), Martin Benda (Elektro) a Marek Benda (Matfyz). Je to akční špička 
pyramidy, jejíž základnou jsou fakultní stávkové výbory. Ty volí své zástupce na plénum 
v DISKu, z pléna vzešla koordinační skupina. Jak celou tu fungující strukturu dokázali tak 
najednou zorganizovat? Párkrát jsem přece sám zachytil vřavu studentské diskuse...
Žasnu. Úkoly jsou rozděleny a plní se s efektivností, o níž nikdo v Laterně nemůže ani snít. 
Jsou zvoleni a pracují čtyři tiskoví mluvčí: Monika Pajerová z filozofie, Michal Sedláček 
z žurnalistiky, Igor Chaun z FAMU. A Jan Fulín z DAMU. Ekonomická fakulta organizuje 
studentské výjezdy mimo Prahu, přírodověda se stará o koordinaci postupu se středoškoláky, 
právnická fakulta o právní poradnu. A ještě je čas na životodárnou recesi; na fakultě žurnalistiky 
vznikl WS, Výbor pro veselejší stávku, a Martin Ondráček připravuje vydávání listu pracovně 
nazvaného Fámizdat, s rubrikami typu Komunistická Přelud-Revue (Pozor! Ve Svobodném 
slově byl zatčen Kačer Donald).
Teď k ránu, opřeni o zeď, tu dřepí Mejstřík, Ctibor, Větrovský a ještě jeden jejich kolega. 
Žádný z nich si nedokáže vzpomenout, kdy spal naposledy.
Neusnou ani teď, jejich organismus zapomněl, jak se to dělá. A pak, jsou tu poplašné zprávy, 
na které je nutné operativně reagovat. Mejstřík právě poslal dva automobily ověřit telefonickou 
zvěst, že od Motola se ku Praze sunou obrněné transportéry. V tomhle směru měli nejvíc práce 
v úterý a ve středu, to často probleskla i hysterie. Jak oddělit fámy od skutečnosti?
Tím, že se prověří úplně všechno. Kdykoli.
Vypadá to, že studentům naštěstí v těchto dnech pomáhá bezpočet příznivců.
„K večeru volal nějaký řezník,“ usmívá se Tomáš Ctibor, „porazil dvacet prasat a chtěl vědět, 
kam je má poslat.“
Kluci objednávají u děvčat kávu pro sebe i pro nás.
Nad kouřícími šálky se nálada ještě rozjasňuje. Mnu si ruce: „Kamarádi, kdo by to byl tušil. 
Je vyhráno!...“ Ticho. Tak tohle je tabu. Revoluční elán se sytí všemi a neustále opakovaným 
tvrzením, že vítězství je daleko, dosaženo nebylo zatím vlastně ničeho, je třeba vytrvat 
a nepolevit. Ve vypjaté atmosféře hraničí vyslovené sebeuspokojení s nahrávkou na smeč 
odpůrcům stávky. „Vyhráno asi bude, ale zatím vážně vůbec není,“ zachraňuje situaci Michael.
No jo, snad jsem tolik neřek, v tak úzkém kruhu.
Tomáš vzpomene na kolegu, který mluvil v Melantrichu. Nazítří volal z DAMU svému tátovi, 
s nímž se už týden nepotkal: „Viděls mě? Cos tomu říkal?“ Táta mu to řekl od plic: „Tak 
vysoko na balkóně, takový fredo – a tys neměl čepici!“
Martin Mejstřík, pořád ještě neholený, píská na vážnější notu. Delegace čítající jeho i Ctibora 
včera několik hodin jednala se třemi ministry federální vlády v čele s akademikem Julišem. 
Studenti dospěli k názoru, že tihle pánové nedokážou jejich požadavky ani plně pochopit, 
natož hledat smysluplné cesty k jejich realizaci. Skoro na všechno stejná odpověď: k tomu není 
vláda kompetentní. Odvolat Poučení? Hoši, to je přece stranický dokument.
Podle Tomáše Ctibora bylo nejtristnější přiznání, že ministři neznají ani způsob, jak zajistit 
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objektivní prošetření policejního zásahu ze 17. listopadu.
Vládní činitelé stáli po čtyřiceti letech před potřebou začít vládnout – a netušili, jak na to.
„Ztráta času,“ komentuje Dan Větrovský. „S těmahle to prostě nejde.“
„To by nešlo ani s jinými, je to v systému. Proto zrušení mocenského monopolu KSČ je klíčem 
ke všemu. Vlastně i pro vládu. Mně ovšem zajímá i něco jiného. Generalizace nemám rád, ale... 
Není tu kromě jiného i generační průrva?“ nadhazuji.
Tomáš Ctibor se vesele ušklíbne. Tohle není nezajímavé. Já s Michaelem jsme věkem někde 
uprostřed a dobře, že to téma dáváme na přetřes.
„To víš, že jo.“
„Dědkárna. My tomu říkáme dědkárna,“ nezdrží se Dan. „Naši taky choděj do Laterny, i já. To 
jsou užvaněnosti, zatíženost...“
Před očima mi vyvstane atmosféra kuřárny. Taky bych z těch řečí někdy vyrost. A to se situace 
ve srovnání s nedělním večerem neuvěřitelně zlepšila; lidi jako Václav Klaus nebo Josef 
Vavroušek jdou přímo k věci a mnozí další se to rychle učí. A přesto... spousta rétoriky, věčné 
odbíhání od podstatného, přeskakování od jednoho ke druhému.
„Koho bys chtěl mít za prezidenta?“ napadne mě zeptat se Tomáše.
„To nevím. Ale určitě někoho, kdo kouká dopředu.“
„Alexandra Dubčeka?“
„Co? Proč toho?“
„Četli jsme takový návrh nějaké odborné komise.“
„Komise dědků?“ Dan zuří. „My osmašedesátej nezažili, nic nám neříká.
Nezlob se, ale fakt ne. Ani teď, když mluví na manifestacích. To je přesně ta...“
„Dědkárna!“ vypískne z kouta ten čtvrtý. Smějeme se.
„Moment!“ vkládá se do řeči Michael. „To je složitější. Prezidenta mít musíš, aby nenastala 
ústavní krize, až se bude měnit vláda. A nezapomínej, že Dubček je Slovák a že na rozdíl od 
tebe většina lidí ten osmašedesátej prožila.“
„Ptali jste se, koho bychom chtěli za prezidenta my,“ konstatuje Tomáš.
„A co Havel?“ odvážím se.
„Toho moc neznáme. Vlastně skoro vůbec.“
„Tak ti řeknu jednu věc za sebe – to není dědek,“ usměju se.
„Já bych samozřejmě taky byl pro Havla,“ dá se slyšet Michael. „Jenže chci zvážit i všechny 
okolnosti – je to schůdný? Je to vůbec možný – dostat ho na prezidenta? Taky bysme to mohli 
přepísknout.“
„To je dobrý, jak tady sestavujeme vládu!“ napadne Tomáše.
Uvědomí si to všichni naráz, chechtáme se jako pominutí. Kromě Mejstříka.
„Počkejte!“ oči mu blýsknou. „To není sranda. Ono to tak totiž je.
Proč bychom se o to neměli starat?“
„Jasně,“ pomáhá mu Michael. „Právě teď je na to doba. Revoluce.“
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„A ne jakoby revoluce,“ přisadím si. „Je těžký si na to zvyknout se vším všudy, jde to rychle. 
Ale doopravdy. Naostro.“
„Revoluční výbor žádá cigarety!“ křičí Tomáš do pootevřených dveří.
Dívčí ruka mu podává krabičku.
Tak jak tu vládu sestavíme? A jak dobudeme Hrad?

Po páté „Routo!“ budím ženu. Kdykoli ji vidím, spí. Má tak někdo život.
„O dnešním dnu by se dal napsat román.“
„No jo. To mi přece říkáš každej den.“
„Však je to taky vždycky pravda. Vem si třeba to, že Adamec neměl kuráž říct nějaký věci sám 
– a my to řekli za něj.“
„Jaký věci?“
„Tajný.“
„To může... Myslíš taky někdy na děti, na nás?“
„Hlavně na vás. Jakou lepší výchovu můžu dětem nabídnout než ukázat, že v důležitý chvíli 
překonám strach a udělám, co je správný?“
„A z čeho budeme žít, když tě zavřou?“
„Já se bojím hladu. Ale ještě víc se bojím, abych nezapomněl, že je... no... hvězdný nebe nade 
mnou a mravní zákon ve mně. Všechno, co člověk udělá, se někde ukládá. Až se to sečte, tak 
nechci mít mínusovej účet.“
„Dělej, jak myslíš. Ale mysli taky na nás.“
„Vždyť to povídám.“
„A co bude dneska?“
„Další román.“
„Jakej?“
„Já ho ještě nečet.“
„Pojď si lehnout.“
„Jo, to nemůžu. Musím nějak zapsat ten včerejší.“
„Tak tam připiš, že jsem viděla v televizi Havla. To se nepovedlo... Lidem se to určitě nemohlo 
líbit. Zato se musel líbit Komárek. Ten mluvil jako kniha. Odborně. Kompetentně. Všichni 
budou chtít kompetenci. Aby se uklidnili. S tím Komárkem byste měli počítat.“
„Asi jo. Mně se taky líbí, jak mluví. Ale já počítám s Havlem; na prvním setkání jsem byl z něj 
zrovna tak nešťastnej. Vždyť pamatuješ. Jenže ono je to všechno jinak.“
„Jen jestli si to budou myslet ještě jiný lidi.“

08:20 Když už jsem nespal, aspoň se oholím. Aby mě jednou nemuseli z obrázků v čítankách 
retušovat, říkám si v koupelně při pohledu do zrcadla.
Ale myslím přitom spíš na jiné věci. „Michale,“ povídal jsem v půl páté ráno kolegovi na 
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rozloučenou, „mě to vlastně uráží – že rovnou neprosazujeme Havla. To je ta jediná morální 
volba.“
„To je jasný, ale nebuď tak hrr. Víš, jak nám dvěma už teď říkají?“
„Pat a Patašon? Čuk a Gek?“
„Nešaškuj furt. Havlovci.“
„No a co?“
„Abysme nezblbli. Třeba to tak nevypadá, ale tohle je politika. Když budeme pro Vaška 
agitovat, tak mu můžeme taky ublížit. Co ty víš, – kdo má jaký tajný ambice? Kdo si dobře 
všímá, že chodíme z jeho bytu na vládu a z vlády do bytu?“
„Všichni se kolem Vaška soustřeďují možná i proto, že je dramatik, chce zůstat dramatikem, 
nechce do vlády, s nikým nesoupeří – to máš recht. Já bych z toho problému nedělal problém.“
„Jasně. Ale musíme si dát majzla.“
Tak to je přesně to, co nechci. Nenásilná revoluce je krásná. Politika určitě moc ne. Ve jménu 
krásy – žádné chytristiky.

09:10 Můj myšlenkový biograf přeruší hlas ve sluchátku. „Musíme honem na vládu,“ volá 
Michael. „Za deset minut. Všechno se vaří!“
Asi ano, když ho tentokrát nemusím jet budit.

09:25 Mrzne až praští, sněhové vločky víří. Přijde v tomhle psím počasí někdo odpoledne 
manifestovat? Jako bychom každý den uzavírali životní sázku na to, že ano.
Michael ještě nedorazil, zato jakýsi Švéd s videokamerou už tu krouží.
Strká mi objektiv dvacet čísel od nosu a ptá se mě na nesmysly.
„No comment.“

09:33 Tentokrát jde všechno ráz na ráz: „Schůzka v jedenáct – vyhovuje?“
Oskar Krejčí je dnes v docela jiné náladě. V poledne zasedá vláda a po manifestaci by to nešlo, 
vysvětluje. V 16 hodin jsou okresní schůze, v 18 začíná plénum ÚV.
Takže v Obecním domě? Kolik vás bude? Zapisuje si. Jméno Havel bez mrknutí oka.
„Vašek se ti bude líbit,“ věnuje Michael poradci ten nejmedovější úsměv ze svého rejstříku.
„Je ze všech nejrozumnější, uvidíš,“ snažím se. „Velký nárazník na všechny radikály, a že jich 
není málo. Ty tomu přece rozumíš, Adamec je na tom stejně – z druhé strany,“ fantazíruju.
„Já vím, to je... Chápeme.“ Poradce je zrovna tak medově smířlivý. Ví, že vím, že před čtyřmi 
měsíci se dušoval, že s Havlem za jeden stůl? Nikdy!
A před čtyřmi dny to pořád ještě platilo, ale dnes je dnes a všechno se změnilo.
Co?
Nic. Oznámit nám členy delegace předsedy vlády nepokládá za nutné.
Tak rychle se zas neučí. Ale snad kvůli tomu nebudeme příliš lamentovat.
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Je příjemné hrát s otevřenými kartami a nebát se toho.
„Poslyšte,“ naklání se poradce blíž, „kdyby předseda vystoupil na Letné, bude mít férové 
podmínky?“
„Že váháš,“ Michael zní dotčeně. „Jako každý. Úplně stejné.“

10:17 Laterna. V šatně číslo tři se schází nejužší štáb. Havel, Malý, Křižan, Jičínský, Klaus, 
Čepek, Vondra, Michael a já. Na formulaci několika jednacích bodů máme slabou půlhodinu. 
Oddychnu si, když nikdo nevytahuje včerejší elaborát pracovní skupiny.
Zato zazní návrh: aby nás nikdo ani teď, ani později nemohl obviňovat z kabinetní politiky, 
nahrajeme všechno na kazeťák, který prostě postavíme na stůl.
Výborně! Otevřít karty a vzhůru za krásou.

10:41 Čtyři body jsou napsány. „A časový limit pro splnění?“ připomíná Michael. „Ad pět,“ 
navrhuje Jičínský, „ať budou či nebudou tyto požadavky splněny do zítřka do čtrnácti hodin, 
stávková pohotovost trvá dál.“
Dobrá.
„Ad šest,“ dodává Havel a směje se sice jako vždycky dovnitř, ale tentokrát na celé kolo, „dnes 
je poslední dějství dramatu. To mám vypočítaný.
Jmenuje se katastrofa. Teď jde jen o to, pro koho.“
„Amen,“ špitnu.
Jdeme.

11:02 Objeli jsme pěší zónu, zastavujeme před Obecním domem. Strážci klestí cestu k šatně. 
„Ne, na lísteček čekat nemusíte, to je v pořádku,“ usmívá se na mne šatnářka.
Jdeme do salónku, očividně připraveného zvlášť pro tento účel. Škoda že se o tom kromě 
toho Švéda, který asi ještě stepuje na předsednictvu vlády, dozvěděli všichni fotoreportéři 
v Praze. Prodíráme se s Michaelem úplně vlevo za dlouhý stůl pokrytý popelníky a lahvičkami 
s tonikem. Komu pošlou fakturu?
„Těbůh!“ zdraví mě JUDr. Lubomír Lédl. Chodili jsme spolu do školy.
Pak se z něho stal svazácký vedoucí, upřímně přesvědčený o blahodárnosti invaze a normalizace, 
a nedávno i místopředseda toho šme-výboru na ochranu lidských práv.
„Těbůh!“ zdravím zrovna tak vesele. To je senzace. Stalinisti jsou tu taky!
„Hm,“ podumám mikrosekundu nad tonikem, jestli jsem si ho nevychutnal až moc?
Vašek se zatím usazuje uprostřed, se jmenovcem Malým po levici. Teprve teď si uvědomím, že 
přivedl i Vladimíra Hanzela jako svého tajemníka (ten ruče vytahuje kazeťák a dává ho na stůl 
hned vedle stojánku s vlaječkou, kterou připravili pořadatelé) a Edu Kriseovou jako morální 
vzpruhu.
A než to domyslím, vstupuje premiér se svými.
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S mnoha svými. I on má našeptávače: Oskar Krejčí si stoupá za jeho židli. Ostatní se usazují. 
S lehkým úžasem sleduji, že z vlády – pokud nepočítám mluvčího Pavla – je mezi nimi jediný 
JUDr. Marián Čalfa. A ten, pokud si vzpomínám, nemá ani ministerstvo. Zato přišel Mohorita 
za SSM, Němcová za ženy, Poledník za sport, Škoda za socialisty, Kučera – za co?, asi taky za 
socialisty. Každej pes jiná ves, jak pravil básník.

11:09 Sotva dosedl, Ladislav Adamec povstává. Obrací se přímo na protisedícího: „My se ještě 
neznáme, pane Havel...“ A podává mu ruku.
Jedna nula.
Srdce mi skočí do krku, tak tohle je opravdu do čítanek! Aparáty cvakají, blesky blýskají, oba 
muži se strnule drží za ruce. Vašek vypadá, jako by hrál ve vlastní hře postavu šéfa opozice, 
jemuž se ve vězeňské cele zdá živý sen o setkání s premiérem, jehož je potřeba držet před 
objektivy za ruku, jak to zná z televizních novin. Jestlipak mu hlavou aspoň bleskl ten stálý 
leitmotiv těchto dní: je to možný? A jak se asi cítí premiér, který ještě docela nedávno, jak mi 
prozradili kolegové novináři, označil ve Vídni Havla et al. za politickou nulu?

11:14 Když konečně Milotovi hoši vytlačí reportéry, ocitáme se v oné pověstmi opředené 
krajině Za zavřenými dveřmi, kam se co jen pamatuji uchylují různí pánové, aby rozhodovali 
o osudech světa. Tentokrát jsme těmi pány my... Je to možný?
Jednání zahajuje svou nezaměnitelnou mluvou člen předsednictva ústředního výboru Národní 
fronty dr. Kučera. Hned z výkopu si přivlastní roli zprostředkovatele tohoto jednání. To si musím 
zapsat zvlášť pečlivě. Famózní nestoudnost! Mrkneme s Michaelem po sobě, kroutíme hlavami.
Každý v této místnosti přece ví, jak to bylo. Však on vám to Vašek vytmaví!

11:15 Ladislav Adamec představuje delegaci na své straně stolu. „I když jsem si ji nevybral,“ 
dodává suše. Slyšme, slyšme!
Ti, které jsem nepoznal, se jmenují Španiel – tajemník ÚRO, Herman – předseda jihomoravského 
krajského výboru NF, Vokrouhlický – místopředseda Výboru čs. Veřejnosti pro lidská práva 
a humanitární spolupráci, Meči – děkan právnické fakulty UK. Stafáž! Důležitý je výhradně 
premiér.

11:16 Havel děkuje Československé straně socialistické za zprostředkování.
!
Zakuckám se tonikem; Michael, mám pocit, omdlí.
Cože? Tohle říká autor myšlenky, že sebenepatrnější lež pronesená v zájmu pravdy je jistým 
začátkem konce?
Neumím se smířit s tím, že svět není dokonalý a lidi teprve ne. Snad je to moje chyba, ale 
nehodlám se takovému smiřování učit. Tahle Vaškova slova mě už nikdy trápit nepřestanou, 
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myslím si s hořkostí, která mě úplně prostupuje.
Kocába, jak vidím, taky. Ach bože, ach jo.

11:18 Tak dost; musím se soustředit!
Premiér nasazuje pracovní tón, tak odlišný od rozvláčné pustiny oficiálních projevů.
„Jednejme racionálně. Několik poznámek: Nechme teď stranou křivdy minulosti. Lidi nás 
posoudí podle toho, co uděláme dnes. Generální stávce už nelze zabránit. Mluvme o jejím 
průběhu. Trvám jako premiér na tom, že nelze připustit přerušení práce v nepřetržitých 
provozech.
Budete uplatňovat řadu požadavků. Posoudíme je. Dnešní dialog považuji za pokračování 
toho již zahájeného. Řadu námětů jsme v mezičase již realizovali, budeme pracovat dál. Tato 
rozmluva však asi nemůže zajistit, aby všechny požadavky byly splněny naprosto a hned. To 
je otázka zákonů, ústavy, takové věci nelze řešit ze dne na den. Můžeme se ovšem sejít zítra, 
pozítří a tak dále.“

11:22 Havel: „Měli bychom si stanovit časovou posloupnost. Za prvé – dnešní manifestace. Za 
druhé – zítřejší generální stávka. Za třetí – co potom.
Za týden, za měsíc, za rok. V této souvislosti dovolte jednu otázku: bude pan premiér ochoten 
na manifestaci vystoupit? Pochopitelně bez jakýchkoli podmínek z naší strany na obsah jeho 
projevu.“

11:25 Adamec: „Na manifestaci vystoupím. Budu mluvit o dialogu.
Včera jednali moji ministři s Mejstříkem, čtyři hodiny. Mimo jiné o tom, co jsem už říkal. Že 
generální stávka nesmí poškodit národní hospodářství.
Jak v nepřetržitých provozech vůbec, tak zejména v energetice a v dopravě.
Já vím, co by to znamenalo. Obrovské škody. Ty si nemůžeme dovolit.“
Havel: „To jsme vždycky zdůrazňovali. Generální stávka má politický, především manifestační 
charakter.“
Petr Čepek: „Jde tu o odpovídající způsob stávky. Je možné se k ní připojit různě, třeba 
zvukovým signálem, sirénou.“

11:28 Jičínský: „Předpokládáme, že průběh bude vysílat i televize. Žádáme o to.“
Adamec: „Vysílání bude. Provokace ne.“

11:29 Havel: „Stávku, znovu opakuji, chápeme jako manifestační. Dodávám, že zároveň 
doufáme, že bude i poslední. Potom bude ovšem trvat stávková pohotovost. Náš mluvčí Václav 
Malý teď přečte naše požadavky v několika bodech.“
Malý: „Za prvé. Odstoupení zkompromitovaných lidí. Konkrétně – dr. Husák rezignuje na 
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funkci prezidenta do konce roku. Štěpán a Kincl ihned... Asi... se to nedá stihnout? Dále. Ještě 
do zahájení stávky ustavit parlamentní komisi pro vyšetřování zásahu na Národní třídě. V této 
komisi musejí být i zástupci veřejnosti. Žádáme také nejen propuštění, ale i zastavení trestního 
stíhání vězňů svědomí. Jsou tu případy Ruml, Zeman, Čarnogurský, Uhl a další. V této chvíli 
evidujeme těch případů osmnáct. Upozorňuji přitom, že jejich seznamy pravidelně a dlouhou 
dobu podáváme na předsednictvu vlády i na ministerstvu vnitra.“
Havel: „V každém případě způsob, jak se budou tyto požadavky plnit, jistě ovlivní průběh 
stávky i nadcházejícího období.“
Premiér mlčky zapisuje.
Cosi mě napadá. S nikým jsem to sice nekonzultoval, ale co. V revolučních situacích... Zvedám 
ruku. Ladislav Adamec kývne.
„Pane ministerský předsedo, jako novinář chci upozornit na skutečnost, že svobodu tisku vážně 
narušuje dosud platná praxe předvolávání šéfredaktorů na příslušné oddělení ÚV KSČ, jehož 
instrukce jsou závazné. Takové podmínky jsou... Nelze v nich smysluplně pracovat.“

11:41 Dr. Kučera slibuje maximálně urychlené zasedání Federálního shromáždění. Patrně 
v úterý. Pokud se podaří, tak možná hned v pondělí odpoledne. Připomíná však, že přes všechnu 
dobrou vůli má omezené pravomoci:
„Jsem až několikátým místopředsedou.“

11:43 Havel: „To by bylo dobré. V této chvíli jsme všichni pod kontrolou veřejnosti...“
Adamec: „Žádám vás o menší rezolutnost, vy nás tlačíte... O Husákovi vláda nerozhoduje. 
Štěpán je vyřešen, ÚV dnes bude mít mimořádné zasedání. Předvolávání šéfredaktorů,“ koukne 
po mně, „je záležitostí... Když někdo vydává noviny, má snad právo jejich obsah ovlivňovat.“
Nevím, co tím myslí, už si zase nerozumíme. Copak KSČ vydává Mladý svět, o Lidové 
demokracii ani nemluvě? A přesto je Fojtík s Železným kladivem kontrolují. Tak tohle se 
panu premiérovi nepovedlo. Momentálně má nicméně jinou starost. Rozhlédne se, na vteřinku 
zarazí: „Pane Havel, kdybyste seděl na mém místě, asi byste jako spisovatel použil lepšího 
slova než... Tlačíte...“
Všichni se usmějeme, Vašek líbezně. Jde to, jde to! Ať je tomu jakkoli, tohle určitě není žádná 
šaráda, ale konečně skutečné jednání. Přes všechnu nervozitu to cítíme do jednoho.
Adamec: „Doporučuji následující závěr. Dnes neotvírejme dál. Navrhněte další termín, 
abychom se mohli připravit. Žádám však garance, že generální stávka neohrozí hospodářství.“
Malý: „Chci ještě jednou apelovat na vaše lidské srdce. A to v kompetenci máte, pane předsedo: 
Umožněte vstup do země panu Landovskému a panu Grušovi.“

11:56 Havel: „Raduji se z toho, že uprostřed tohoto stolu je československá vlajka. Navrhujeme 
další setkání v úterý v jedenáct hodin. Opět tady.“
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Adamec: „Snad ještě otázku, co o tomto jednání budeme zveřejňovat.
Chci navrhnout prozatím embargovat otázku odstoupení Husáka.“
Havel: „Za Občanské fórum chci říct hlavně to, že postoj pana předsedy oceňujeme a jsme rádi, 
že k tomu setkání došlo. Podrobnosti pro tisk zatím neuvedeme, až na tiskové konferenci OF 
dnes večer.“
Všichni vstávají. Do hluku šoupaných židlí Miroslav Pavel: „Tisková konference je připravena... 
Řekněme, že došlo k zásadní dohodě, že federální vláda a ÚV Národní fronty budou na všechny 
požadavky OF reagovat, že další schůzka je v úterý, že vystoupili prakticky všichni členové 
delegací na obou stranách, cítili svou historickou odpovědnost...“
Havel se domluví s Malým dvěma slovy a jedním pohledem. OF se tiskovky taky zúčastní.
V hlavě mi zahučí poplašná siréna: Pozor! Aby náhodou nechystali nějaký trik! Po předchozích 
zkušenostech bych panu inženýru Pavlovi nevěřil ani to, že je doma, i kdyby se vykláněl z okna. 
„Vašku, my taky zaskočíme,“ říkám našemu mluvčímu. „Pro jistotu.“
„Éééé,“ řekne jejich mluvčí. Ale neprotestuje. Spolu s Michaelem rázujeme ze dveří. Tak kde 
je ta tiskovka?

12:05 Hned vedle.
Usedáme za stůl s bílým ubrusem, proti nám houf novinářů. Každé volné místo je už hodinu 
obsazené, tahle místnost pro všechny zájemce nestačí.
Miroslav Pavel odříkává dohodnutou zprávu, kdosi překládá do slovanské angličtiny. Zatím fajn... 
ale... ohó! Ladislav Adamec to prý byl, kdo navrhl, aby „průběh generální stávky měl manifestační, 
a nikoli konfrontační charakter.“ Tolik mu na tom záleží, že kvůli tomu vystoupí i na Letné...
Hle, potměšilost polopravd! Manifestační, nikoli konfrontační charakter – a v závorce zatím 
nevyřčené, ale tak zřejmé „jak chtějí extrémisté z Občanského fóra.“ Pěkný oslí můstek i na 
tu Letnou – rozumný zkušený politik by na estrádu disidentů jinak nešel, ale volá ho pocit 
odpovědnosti. Pokusí se zabránit škodám, které už už hrozí způsobit nerozumní a neodpovědní 
disidenti. Kdo si vzpomene, že právě OF prosazovalo stávku jako politikum, jako manifestační 
vyjádření občanské nespokojenosti s vládou jedné strany – a nikdy jako ránu pro hospodářství? 
Jenže to vám tentokrát už neprojde, pane vládní mluvčí. Ještě že jsem se sem vnutil – holedbám 
se sám před sebou.
„Atmosféru charakterizovalo i to, že všichni účastníci jednání si uvědomovali závažnost 
situace, svou historickou odpovědnost v ní, a tomu odpovídal i jejich přístup v diskusi,“ vece 
Miroslav Pavel.
Vašek Malý sděluje, že Občanské fórum řekne svoje na večerní tiskovce v Laterně. Omlouvá 
se a odbíhá.
„Chci ještě dodat,“ beru si slovo jako MOST, „že pan premiér Ladislav Adamec vskutku 
položil mimořádný důraz na to, že připravovaná stávka by neměla poškodit ekonomiku země. 
Václav Havel ovšem v odpovědi podtrhl, že stávka byla myšlena jako manifestační od samého 
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počátku. V žádném případě jako ohrožení hospodářství.“
Rozhlédnu se po novinářích. Jsou jim ty nuance jasné? Těm cizím asi ne.
Hlavně, když to uvedou naši.
„Na závěr snad,“ napadne mě stvrdit oficiální statut a závaznost jednání, „ještě jednu větu 
Václava Havla, kterou jsem si poznamenal: „Raduji se z toho, že uprostřed jednacího stolu je 
československá vlajka.“

12:17 Zvedáme se. Na chodbě mě chytá mladý zpravodaj TASSu nebo Novostí. Ptá se, zda 
bude stávkovat i metro. Kdo poveze lidi do práce? Nějak ho odbudu, utíkáme do Laterny.

12:32 Nejužší štáb zasedl v šatně číslo jedenáct a v dobré náladě. Zdeněk Jičínský zrovna září, 
ani Petr Čepek není tak ponuře zamyšlený jako jindy.
Michael znovu vznáší kontroverzní bod vystoupení policistů na Letné.
Havel však nenechává nikoho na pochybách; jasně dává najevo, že s návrhem souhlasí. 
Hlasujeme. Valná většina pro.

12:50 „Musíme ty policajty uvést tak, aby jim lidi opravdu odpustili. Napsals to?“ ptá se 
Michael.
„Už jdu na to. Potřebuju k tomu aspoň chvíli klidu.“
Michael získává od příslušné mladé dámy klíče k miniaturní šatně.

13:02 Pro policisty čtyři věty. Přehlížím, přeříkávám nahlas, pak jednu škrtám. Čím méně 
slov, tím menší prostor pro různé možnosti výkladu a pro nedorozumění: „Někteří z nás byli 
hanebně zneužiti. Všichni vás prosíme za odpuštění. Shodli jsme se, že něco takového se v naší 
zemi už nesmí opakovat.“
Tak, tři rány. To by v tom byl čert, aby to lidi nevzali.

13:09 „Máš to?“ Michael už je nažhavený.
„Ještě ne. Ale už vím, o čem to bude: o zemi, kde lidi musejí žít spolu, a ne proti sobě.“
„To je ono. Ale ještě jedna věc je důležitá – je to těžké najít sílu k prosbě o odpuštění. Ale ať 
ji najdou všichni.“
„Přesně! Tak asi takhle: Jsou věci okamžité a jsou věci věčné. Mezi ty věčné, a přitom nejtěžší, 
ale i nejkrásnější, patří – odpuštění. I ti, které vám teď představíme, žijí v téhle zemi. Aby to 
byla země, kde všichni žijí spolu, a ne proti sobě, musíme se naučit odpouštět. Předstupují před 
vás příslušníci pohotovostní jednotky VB. I když oni sami se brutálního zásahu nezúčastnili, 
vzali na sebe to nejtěžší břemeno: poprosit za sebe i za své kolegy o vaše odpuštění. Našli 
v sobě tu sílu. Najděte ji i vy.“
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„Perfekt. Rozdělíme si to.“
„Tak jo. Měl bys začít. Tebe lidi víc znají.“
„Ještě to ukážeme Vaškovi Malému, aby to moh pak sám rozvinout.“

13:22 „To jste mě doběhli, kluci. Přesně o tom jsem chtěl mluvit, o odpuštění.“
Vašek Malý je v rozpacích.
„Však ty si poradíš!“ Vůbec o tom nepochybuju. „Ale stejně je to risk.
Možná nejtěžší věc, co tu byla.“
„Nepochybně.“
„Když se to povede, pak je všechno vyhraný.“ Michael možná trochu potřebuje povzbudit 
i sám sebe.

13:29 Klušeme po schodech nahoru. V pasáži mě kdosi chytá za ruku:
„Musím ti něco říct!“
„Nezlob se, teď to nejde. Až... pak.“
„Ale je to důležitý. Zástupci Obrody dopoledne jednali s ÚV KSČ. Je to ověřené.“
„Cože? Díky mockrát.“
Běžíme pasáží, nasedáme do jednoho z aut v koloně, která už čeká.

13:35 Krev mi buší ve spáncích. Zrada! Všechno říkáme veřejně, příprava jednání s premiérem 
probíhá před očima a ušima všech, společně se volí delegace, určují priority. Všechny nástrahy 
jsme dokázali překonat, nespolkli jsme nabídku k jednání s figurkami, udrželi jednotu 
a Občanské fórum je širokým nástupištěm revoluce. Právě to současnému režimu nejvíc vadí, 
proto mluví o „jednání s OF a s umělci a se studenty“, jako by to nebylo jedno hnutí, ale tříšť 
různých. Chtějí nás rozdělit, nedaří se to – a najednou nůž do zad od těch, co s námi sedí 
v Laterně! Separátní jednání dřívějších předních komunistů s těmi současnými; pokud vím, 
nikdo z Obrody se před fórem ani slůvkem nezmínil. Komunista holt zůstane komunistou, 
strana je přednější než národ, než morálka, než cokoli. Svatou bolševickou víru nevymaže 
ztráta legitimace. Ozve se vábnička politbyra, a je to jako zpěv Sirén – nedokážou mu odolat. 
Pokud vůbec odolat někdy hodlali.
Doufám, že budou mít tolik cti a v Laterně se už neukážou, dumám hořce.
Radši na to nemyslet. „Michale,“ napadá mě, „s těma policajtama to bude opravdu zapeklitý. 
Asi bych spíš měl začít já s tím... všeobecnem.
A pak ty, abys je moh uvést.“
„Jak myslíš.“
„Tak jo. Napíšu ti to tvoje zvlášť.“
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13:54 Uvnitř tribuny je zmatek. Na levém konci předlouhého stolu sedí Havel, Křižan, Vondra, 
Jičínský. Premiér prý právě dorazil.
„Nemám ho pozvat sem? Nebo se ho zeptat, jestli nechce počkat v jiné místnosti, pokud se 
s námi nechce kompromitovat?“
Jičínský kývá. „Tak se ho zeptej.“
Ale není mi přáno. Ve dveřích narazím na Michaela, mluví se třemi policisty.
Nabízím, že jim přečtu ty tři připravené věty. Mají však svoje. Ukažte.
Jedna stránka, hustě popsaná strojopisem. „Kluci, to se musí zkrátit...“
Podávají mi ten papír, čtu větu za větou. Dobrá. Dobrá. Dobrá... Co z toho vypustit? Možná 
sem tam něco, jenže na to už není čas. Vracím s díky – tak jo. Je to vaše show.
A vaše kůže.
„Já...“ začne jeden, „jsem si sbalil věci. My jsme tu... My jsme ve službě. Bez dovolení. Říkal 
jsem to manželce, rozloučili jsme se. Na... pár let. Ale řekla mi, že musím. Že by se mnou 
nechtěla být... kdybych to neudělal.
Takhle že na mě počká. A že bude pyšná...“
„Víte co? Napište nám svoje jména – můžete?“ ptá se Michael.
„I hodnosti a útvar. Dám to premiérovi, aby vás ochránil,“ vytahuji papír.
„Já jsem Ludvík Pinc, poručík. Tohle podpraporčík Němec Vladimír.
A nadstrážmistr Tláskal Jiří. Pohotovostní motorizovaná jednotka.“
„Fajn. Dáme to i do rozhlasu,“ napadá Michaela.

14:04 Právě vycházíme směr tribuna, když dostávám vzkaz. U brány na mne čeká Theodor 
Pištěk.
S hlavou plnou starostí o tři chrabré policisty bych za jiným, přiznávám si, teď asi neběžel. Avšak 
pan Pištěk, s nímž jsem přede dvěma roky psal interview pro Mladý svět, patří k nejcennějším 
lidem, jaké znám; charakter a talent v jedné osobě – kolikrát se potkají? Určitě nese něco 
důležitého.
Nositel Oskara za kostýmy k Amadeovi mě netrpělivě vyhlíží: „Pane Horáčku, právě jsem 
mluvil s Milošem Formanem. Chtěl by taky něco vzkázat.“
Na stejný cár papíru, kam jsem včera psal návrh odstavce pro Havlovo vystoupení, se snažím 
poznačit pár Formanových vět, jak si je pan Pištěk zhruba pamatuje: „Chtěl bych dnes být 
mezi vámi, Kukaččí hnízdo jsem točil pro vás. Záběr, kdy chovanec ústavu proráží mříže 
a získává svobodu, se dnešním dnem naplňuje v životě naší země. Po dvaceti letech evropského 
outsiderství je Československo znovu na prvních stránkách světového tisku. 
A co je úžasně cenné – k těmto velkým událostem nedává popud hlad, ale myšlenka na konec 
ponižování... Prosím vás, vydržte.“
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„Pane Pištěku, já se pokusím. Nemůžu zaručit, že to prosadím, nicméně to zkusím. Mockrát 
vám děkuju.“
A letím na tribunu, pod níž opět burácí lidské moře, dnes ještě bouřlivější než včera.

14:09 Na tribuně trojnásobek zábran, uvnitř volněji. Ještě pořád je to zoo, ale člověk už 
nepotřebuje specialisty z ochranky, aby si mohl hrábnout pro cigarety do vlastní kapsy.
Právě začal mluvit Havel: „Po sedm dní prožívá Praha i celá republika velké drama. Po 
čtyřiceti letech totalitní vlády začali doteď manipulovaní občané svobodně myslet a jednat. 
Za Občanské fórum vám mohu oznámit, že dialog moci s veřejností začal! Dnes dopoledne se 
sešel ministerský předseda pan Adamec s delegací Občanského fóra.“
No prosím, žádné řeči o Národní frontě a ostatní stafáži.
„Veřejně děkuji za dobrou vůli panu premiérovi, který za chvíli jako host Občanského fóra 
promluví.“
Nepatetické sebevědomí, to je asi to, co všechny fascinuje. Hlavně nás, kdo jsme už jako 
embrya byli odsouzeni k doživotnímu vězení, nikdy nežili v ničem jiném, a nejsme tudíž 
schopni mluvit jako plnoprávní občané. Havel to umí, umí. Jak může být někdo tak slepý 
a navrhovat za prezidenta Alexandra Dubčeka místo něho? Mind boggling, jak by řekl Joseph 
Heller.
„Zítra projevíme svou touhu po demokracii, svobodě a míru manifestační generální stávkou. 
Prosíme vás, aby tato stávka neohrozila trvalé provozy, lidské zdraví a životy. Nechceme bořit 
naše hospodářství. Naopak.
Chceme, aby fungovalo lépe.“
Co asi řekne premiér? Vašek všechny jeho věty právě použil... Nebude to mít snadné. Napsal 
bych mu to: jednali jsme, jednáme, budeme jednat, ať žije rozum, na shledanou. A měl by to 
v kapse...
Havel končí: „Občanské fórum navrhuje, aby stávkové výbory setrvaly v permanentní stávkové 
pohotovosti a zároveň se proměnily ve fóra, která budou svéprávnými a samostatnými 
reprezentanty společenské vůle v celé republice. V této chvíli můžeme být jednotní proto, 
abychom se mohli brzo a pokojně rozejít do nejrůznějších svobodných, odborových, politických, 
studentských a zájmových organizací. Občanské fórum chce být mostem...“
Hleďme, každý by chtěl být najednou právě tím. Mimořádným, smysluplným – a na těch 
dalších písmenkách nezáleží.
„...mostem od totality ke skutečné demokracii a pluralitě, kterou posléze zajistí svobodné 
volby.“
Ovace, potlesk. A teď Ladislav Adamec.
Když zazní jeho jméno, strhne se jásot. „A-da-mec! A-da-mec! A-damec!“
Mohl někdy byť jen ve snu zadoufat, že ho půl miliónu lidí takhle oslaví? V pětašedesáti letech 
a na prahu velkých věcí. „A-da-mec! A-damec!“
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Odměna za odvahu dívat se živým do očí, a ne mrtvým do prdele.
„Rád vysvětlím své názory a vyslechnu požadavky veřejnosti všude tam, kde je zájem o nalezení 
společných východisek. Proto jsem přišel mezi vás.“
Potlesk.
„Dnes dopoledne jsem se zúčastnil dalšího jednání se zástupci Občanského fóra...“
Potlesk, potlesk.
„...Za účasti některých vedoucích funkcionářů Národní fronty. Shodli jsme se na tom, že situace 
je skutečně vážná. A co musíme udělat pro její uklidnění. Vystoupil jsem se stanoviskem, že 
dnes není čas na řevnivost a prestižní spory.“
Trochu moc nekonkrétní. Prestižní spory? Mezi kým? Ale budiž.
„Do generální stávky zbývají už jen hodiny. Jsou obavy, co se bude dít a co přinese. Osobně 
jsem přesvědčen, že k projevení postojů není třeba stávkovat dvě hodiny, stačí několik minut.“
Pískot! Dnešní dav není nakloněn takovému rozumování. Chce slyšet buď, anebo. What side 
are you on, Mr. Prime minister?
Lidské moře dole se převaluje. Havel si šeptá s Dubčekem.
„V celé zemi existuje zásadní shoda o nutnosti urychlení všech reforem.“
Špatně! Reformy už nikdo nezbaští.
„K tomu je zapotřebí omezit co nejdříve společenské napětí, ukončit stávky a demonstrace.“
Pískot! Pískot! Havel s Dubčekem postupují o několik kroků dopředu, stavějí se za premiéra. 
Něco oleje na rozbouřené vody, národ dole se zklidňuje.
Téměř.
„Prosazování oprávněných politických požadavků musí být v plném souladu se snahou zlepšit 
hospodářskou situaci. To považuji v současných podmínkách za zásadní otázku. Na dnešním 
jednání s představiteli Občanského fóra jsme se podrobně zabývali požadavky stávkujících 
studentů. K některým se vyslovila včerejší schůze vlády. V něčem musíme počkat na rozhodnutí 
dalších orgánů, například Federálního shromáždění.“
Pískot! Všichni už čekali příliš mnoho let. Nikdo už na nic čekat nechce; premiér má asi 
pravdu, ve vládní kompetenci toho vskutku mnoho není, ale proč o tom teď mluvit? Ten projev 
mu musel psát politický analfabet.
A píská se dál. Havel s Dubčekem to vzdali, proti takové nevoli se nedá bojovat, oni ji ostatně 
nezavinili. A premiér mluví, jako by projevy nesouhlasu neslyšel, udržel i své tempo. To je 
obdivuhodné – z výšin Araratu do propasti během pěti minut, a hlas se mu ani nezachvěje. To 
je památná scéna.
„Se všemi požadavky, které jsem obdržel, seznámím dnešní zasedání ústředního výboru KSČ,“ 
(pískot) „a budu požadovat, aby se jimi odpovědní funkcionáři v co nejkratší době zabývali. 
Znovu se sejdeme v úterý dopoledne a společně posoudíme, co se podařilo uskutečnit a co je 
třeba dále dělat. Chtěl bych vás ubezpečit, vážení spoluobčané, že federální vláda je rozhodnuta 
vyhovět všem požadavkům, které jsou v její pravomoci a sledují odstranění oprávněně 
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kritizovaných nedostatků.“
Už zase. Kdo to rozhodne – co je oprávněné? Stařičký trik, stařičká rétorika.
Všichni – jsme přece čtenáři mezi řádky – ji známe tak dokonale, že to rozluštíme. Dnes je to 
jiné v tom, že místo souhlasu se dá pískat.
„Věřím, že v tom získám i vaši plnou podporu.“
„Pozdě! Pozdě!“ křičí Letná. Premiérova poslední věta zní nad hlavami rozhořčených statisíců 
jako situační vtip.
Kupředu jde Alexander Dubček, stoupá si k mikrofonu. Zástup ještě píská na premiéra 
a současně vítá oblíbeného Slováka, jemuž se dívám na záda.
Situace je elektrická, co s ní Vašek Malý udělá?
Rozhlédnu se kolem. Havlova tvář je neproniknutelná, Kocáb kouká do země. Adamec – na 
mne prstem kývá!
Bože můj!
Půl miliónu lidí probodává premiéra pohledem, míří na něho televizní kamery a za nimi další 
nesčetní přihlížející. V téhle chvíli je to nejneoblíbenější muž republiky; nesplnil naděje, které 
sám vzbudil, a ty naděje byly veliké, tím hůř. Kdybych se k němu postavil, jsem v tu ránu 
automaticky za jeho nohsleda, vyřízený. Už nikdy nikomu to nevysvětlím, protože mě nikdo 
nebude chtít ani poslouchat. Ne, nemůžu.
Jdu.
Napůl v mrákotách, ale vydávám se na tu pouť přes nesmírnou vzdálenost čtyř metrů. Jako člověk 
můžu mít jakkoli vyhraněné názory, ale jako MOST se musím klenout. Od téhle chvíle si kdekdo 
přede mnou už jen odplivne – ale na tom mi musí záležet zrovna tak málo, jako na děkování nebo 
neděkování; jediné, na čem záleží, je přece to hvězdné nebe nahoře a mravní zákon uvnitř...
„Příště byste neměli dávat dopředu ty poblázněné děti. Určité věci nechápou,“ říká premiér na 
půl úst. Druhou půlkou se optimisticky směje pro kamery. Zachoval rozvahu. Ale...
„Pane předsedo, já vím, já vím. Jenže my nikoho nikam nedáváme. Ani dopředu, ani dozadu. 
To není nacvičené, zorganizované. My přece máme všechny důvody vás podporovat.“ Pozor! 
– vzpomenu si. Začal slovem „příště“. Ať chce nebo ne, je teď s námi na jedné lodi. Naznačuje, 
že to ví, že půjdeme dál. Dobře.
„Oni tomu neporozuměli,“ vzdechne znovu.
„To je mi líto. Opravdu. Ale co se dá dělat? Jsou svéprávní.“
„Já...“ premiér hledá slova a já mu vlastně poprvé dokonale rozumím, a to dokonce dřív, než 
je vysloví. „...Já jsem to tak musel říct. Je to moje přesvědčení. Kdybych říkal něco jiného, 
považoval bych to za nečestné.“
V téhle chvíli konečně mlčí politik a mluví člověk drcený okolnostmi, člověk, který se nutně 
a hned potřebuje někomu svěřit. Čtyřicet let víry a práce pro komunistickou stranu nechce 
zahodit. I když ví, že prohrál a že by bývalo tak snadné vyhrát. Obětoval kariéru za vnitřní 
pocit své pravdy...
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Jako lidé jsme nesmiřitelní protivníci – a současně jsme v úplně stejné situaci. Kéž bych tuhle 
neskonalou scénu dokázal popsat!
„Rozumíte, co jsem chtěl říci?“
Předseda vlády má na rtech pořád ten televizní cukrblik a v hlase nekonečnou naléhavost.

14:37 Opakuji premiérova slova Havlovi. Zatímco mluví kdosi další, mám pocit, že student 
Pánek, stojí Vašek stále stejně nehnutě uprostřed, s Dubčekem po pravici a s Adamcem po 
levici. Je v tom nějaká symbolika?
„Jo – a hlavně řek Příště.“
„Uh-hm.“

14:42 „Ty jsi snad zešílel!“ zuří Michael. „Vždyť na to, jak mluvíš s Adamcem, se dívala celá 
republika.“
„A co jsem měl dělat?“
„Nechodit tam.“
„To nešlo. Normálně mě zavolal. Měl jsem ho v tý chvíli vyplivnout? Copak by s náma moh 
potom ještě jednat? Jsme přece MOST pro všechny.“
„Tak ses měl ztratit, aby tě zavolat nemoh.“
„Asi ano, jenže nejsem věštec. A jak zavolal, tak... MOST je pro mne
etická kategorie. To mi nevymluvíš.“
Dívám se, jak premiér odchází.
Sakra, nedal jsem mu jména těch policajtů.

14:50 Nálada zástupů je bojovná. Už putovala nad hlavami lopata s příčnou cedulí „Pro 
Štěpána“. Hrklo ve mně; napřed jsem myslel, že je to šibenice.
Premiérův projev přítomné podráždil. Vašek Malý to cítí; včera si vysloužil všeobecnou 
a naprostou důvěru, musí tedy něco udělat, aby se lidem zas prosvětlily tváře, neboť vzadu 
čekají ti tři bledí, třesoucí se, ale pořád ještě odhodlaní policajti, kteří taky cítí náhle změněnou 
atmosféru. „Podívej se, Gusto, jak je tady husto,“ zažertuje přidrzle na adresu hradního pána.
No, nevím. Ale dav to bere! Statisíce se smějí, ovzduší se přece jenom projasní, ten Vašek je 
náš kluk.
Zírám na jeho zápas, ruce se mi potí, v krku vysychá: Dokáže je naladit tak, aby vzali i ty 
policajty? Sotva; dnes by asi musel k mikrofonu slétnout archanděl Gabriel.
„Možná že vás zklamal projev předsedy federální vlády, ale jednání, i když obtížná, ještě 
budou. A věřte, že vás nedáme!“
„My vás taky ne! My vás taky ne!“ Dílo se začíná dařit.
A je tu šéfredaktor Lidových novin Jiří Ruml a taky Rudolf Zeman a s nimi Petr Uhl – všichni 
čerstvě propuštěni z Ruzyně. O politických vězních mluví další postava z Laterny, přední 
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činitel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Václav Benda: na svobodě už je i slovenský 
intelektuál Ján Čarnogurský! Zbývají však ještě uvěznění Cibulka, Panova, Veverka, Kokeš, 
Jelínek...
„Já už... Prosím vás, dělejte něco!“ Poručík Pinc mě zezadu tahá za kabát.
„Kluci, musíte vydržet.“
Horník z Mostu mluví o redaktorovi Mikrofóra, který chtěl navštívit jejich důl. Ale „vedení 
nejde s námi dělníky a horníky. Zakazuje nám navazovat spojení se studenty a herci.“ Tomu 
novináři rozbili mikrofon.
„Hanba! Hanba! Hanba!“
Jak udržet atmosféru revoluční neústupnosti a přitom vytvořit předmostí pro odpuštění? To 
přece nejde, Vašku, ať děláš co děláš. Tady by se musel stát zázrak, pomoci už může snad jen 
svatá Anežka.
A kdyby tenhle rozhořčený zástup přece jen odpustil...?
O tom by se rozepsaly kroniky, a jejich čtenáři ještě za tisíc let by žasli a zpola nevěřili, 
jakož i my žasneme nad svatým Václavem, který vyjel oblohou, aby povzbudil české voje na 
Moravském poli. Ach, svatá Anežko Přemyslovno, oroduj za nás.
I ty, vousatý Jardo Hutko se svou kytarou, stejně rozladěnou, jako kdysi v pasáži Platýzu.
Krásný je vzduch.
Krásnější je moře.
Co je nejkrásnější? Co je nejkrásnější?
Usměvavé tváře.
Pevný je stůl.
Pevnější je hora.
Co je nejpevnější? Co je nejpevnější?
Ta člověčí víra.
Půl miliónu lidí se bere za ruce! Půl miliónu těl se zvolna kolébá; jako kobra před píšťalkou 
zaklínačovou.
Mocná je zbraň.
Mocnější je právo.
Co je nejmocnější? Co je nejmocnější?
Pravdomluvné slovo.
Nemůže být uspokojivější povolání než písničkářství. Ty rýmy jsou sice psané jako paznehtem, 
napadne mě mimoděk, ale v tom to právě je – kam nedosáhne profesionál, tam kraluje amatér. 
Copak nejmilovanější písničkou minulého století nebyla ta, kde se zpívá Spi, Havlíčku, v svém 
hrobečku?
Řemeslo je řemeslo a cit je cit, a bez něj celá věda je pekelníkův trus.
Velká je zem.
Šplouchá na ni voda.
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Co je však největší? Co je však největší?
Ta lidská svoboda.
Obrovské shromáždění dozpívá. Teď, nebo nikdy!
„Prosím vás, abyste dobře poslouchali. Máme pro vás asi nejdůležitější věc celého odpoledne,“ 
odvažuje se Vašek Malý. „K mikrofonu zvu Michala Horáčka z Mladého světa a Michaela 
Kocába, hudebního skladatele.“
Vítají nás potleskem! Jarda Hutka a Vašek nám připravili skvělé entrée, a teď už je všechno na 
nás. Mrknu dozadu, poručík Pinc je o krok za mnou a s ním jen jeden kolega. Kde zůstal ten 
druhý?
Přede mnou lidská spousta, jejíž mohutnost bere dech. Musím ho najít, stejně jako v té mase 
jednotlivé lidské tváře. Nacházím je; paní s igelitovou taškou – co v ní asi přinesla, snad ne 
handgranát nebo pukavce? – mladíčka ve vatované dělnické bundě, letitého pána pod krempou 
omšelého klobouku.
Mám chuť odložit, co jsem si napsal a improvizovat: „Moji milí!“
Jsou mými a jsou milí, mí nejmilejší – bez nich nemá smysl nic a všechno je blábol. Kéž nás 
vyslyší!
„Když se vám dívám do tváří a taky na starý velechrám za vámi, napadá mě, že jsou věci 
okamžité a jsou věci věčné. Mezi ty věčné, nejtěžší, ale i nejkrásnější, patří – odpuštění.“
Zástup potichne, to je asi cosi opravdu významného, když na to jdeme tak od lesa, ukročím 
stranou, u mikrofonu už stojí Michael: „Ti, které vám teď představím, žijí v této zemi...“
Dívám se svým třem vyhlédnutým střídavě do očí, tahle tribuna je nízká.
„...Našli v sobě tu sílu. Najděte ji i vy,“ končí Michael. Poručík Pinc se zjevuje mezi námi, před 
zraky zástupů. Co teď?
„Pojďte s námi! Pojďte s námi!“
Poručíkovi se třese hlas, škobrtá o slova. „Klid,“ špitnu. Když nabírá dech, tleskáme 
s Michaelem, jak nejvíc můžeme. „Zrychli to,“ pobízím kajícníka.
„Zatím dobrý!“
Konečně doklopýtá na poslední řádku, je mu, jako by četl celou bibli tam a nazpátek, ale už je 
konec a plání – je to pravda? – letí obrovské, zázračné:
„Odpouštíme! Odpouštíme!“ Utřu si oči, tohle se nedá vydržet. „Odpouštíme!
Odpouštíme!“ Už vím, že třetí policajt předtím z toho napětí omdlel, avšak kamarádi ho 
zastoupili parádně. Jeho i všechny ostatní policajty, vysvobozené z křeče nesounáležitosti se 
svým národem.
„Odpouštíme!“
Morální vítězství revoluce, jejíž smysl je velkoryse naplněn po sám okraj.
„My chceme mír! My chceme mír!“ Nikdy bych nevěřil, že se dožiju okamžiku, kdy se 
nejkrásnějšímu ze slov vrátí význam.
Vašek Malý prosí přítomné, aby se s ním pomodlili. Ti, kdo to neumějí, nechť se aspoň nad 
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myšlenkou odpuštění zamyslí. „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé...“
A prostorami, jimiž tak často rachotily pásy obrněnců a nad kterými zněly výzvy k nesmiřitelnosti 
vůči třídnímu nepříteli, zní „...A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům...“

16:05 Vyprovázíme s Michaelem hochy z motorizované jednotky k autu, v němž s nimi 
rozhlasoví redaktoři natočí rozhovor, aby je uchránili před anonymním zmizením.
Budou tu pomoc potřebovat, útvar není v názorech na jejich čin zdaleka jednotný. Víc než 
o sebe se ovšem bojí o své rodiny.
Prosím o adresy, jednu dostávám: Praha 9, Žíželická 1612. Petr Jákl na všechno dohlédne: 
rodiny odveze do nějakého hotelu, kde je pohlídá naše stráž. Skvělý nápad. Díky, Petře.

16:15 Vyjíždíme. Směr Laterna. Pomalu. Navzdory zimě chtějí tu ještě mnozí setrvat. Jiné 
napadlo vytvořit lidský řetěz od odstřeleného Vissarionovičova monumentu na Hrad, znovu 
pozdravit primase českého před Arcibiskupským palácem. Tak přece! Přesně tak jsem si to 
v úterý představoval.
Na kraji Chotkových sadů si všimnu policejního vozu. Lidi mu mávají.
Národ se slil do jednoho řečiště a kromě úzké vrstvy posledních stalinistů v něm není vyděděnců.
Bravo, Vašku Malý. Bravo, Anežko. Ať mi nikdo nevypráví, že tato chvíle nebyla divotvorná.

16:40 Beru si vzkazy do zmrzlých rukou.
Ve velké obálce je zajímavá zpráva. Cyklostyl několikastránkového materiálu nadepsaného 
Obsahově metodické pokyny pro vedoucí politické přípravy vojáků základní služby na 
den 27. listopadu 1989.
Soudruzi! Píše se tam, v posledních dnech jsme svědky vyvrcholení pokusů protisocialistických 
sil o přímou konfrontaci se státem. Jde o předem promyšlenou a připravenou akci 
protisocialistických sil za účinné pomoci západních sdělovacích prostředků a ideově 
diverzních centrál. Došlo k hrubému zneužití mentality, politické nezkušenosti a nevyzrálosti 
mladých lidí, zejména vysokoškolské a středoškolské mládeže. K vyhrocení politického neklidu 
a emocí přispěla zejména neadekvátní vystoupení představitelů kulturní fronty, neobjektivní 
a nezásadové postoje části pedagogických pracovníků vysokých a středních škol. Ale i rádoby 
objektivní, ale ve své podstatě tendenční komentování zmíněných událostí deníky Svobodné slovo, 
Mladá fronta a Lidová demokracie, i komentáře v Čs. televizi a Čs. rozhlase. Závažnými jsou 
i unáhlená rozhodnutí, vycházející z emocí a ne na základě poznání skutečnosti, představitelů 
sekretariátu UV SSM, ale i nekomunistických politických stran... Základní směry postupu 
byly vypracovány ve Spojených státech s cílem zorganizovat dlouhodobou propagandistickou 
kampaň proti ČSSR a rozdělit ji do tří etap. V první etapě do konce letošního roku mají být 
vedeny kampaně zaměřené proti čs. Stranickému a státnímu vedení.
Ve druhé etapě, tj. v období konání okresních a krajských konferencí KSČ, mají být zneužity 
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jejich výsledky k zásadním kádrovým změnám, což má podle jejich záměrů vést k prohloubení 
pasivity části obyvatel, ale i k radikalizaci, zejména mládeže. Za třetí období je považováno 
období příprav a konání XVIII. Sjezdu KSČ. Kampaň má v tomto období aktivizovat mladou 
generaci a ekonomicky slabší obyvatelstvo, zejména ve větších hospodářských centrech, s cílem 
zvýšit četnost demonstrací.
Překrásná básnička. Hoši, nás ovšem kapku podceňujete. Jenže to, co se píše dál, už tak legrační 
není: Třeba si uvědomit, že pokud to bude vyžadovat bezpečnost našeho státu a socialismu, 
armáda své poslání odpovědně splní.
Tak takhle to myslel ministr obrany Václavík ve svém televizním projevu, kde to přece jen 
zašmodrchal, aby to tak nevypadalo!
Zvlášť závažná je skutečnost, že 19. 11. Ve 20.30 hod. Se uskutečnilo v Činoherním klubu 
v Praze 1 veřejné diskusní fórum. Zúčastnili se ho představitelé všech opozičních skupin 
v ČSSR, představitelé kulturní fronty a zástupci vysokoškolských studentů. Fórum organizačně 
řídil Havel...
Ta hrůza! Ale jak daleko zasáhl svým jedem do samé armády?
Negativním působením sekretariátu ÚV SSM a stávkujícími vysokoškoláky se dala ovlivnit 
část absolventů VKVS... Při aktivu na štábu 19. Msd vystoupil v diskusi čet. abs. Trlica, který 
přečetl 10 bodů pražských vysokoškoláků, hovořil o nutnosti svobodných voleb, odstranění 
moci komunistů.
Motivem jmenovaného je jeho nepřátelství k socialismu, které, jak je zjištěno, se projevilo 
již v srpnu tohoto roku před nástupem k vykonání vojenské služby sympatiemi k prohlášení 
Několika vět.
Náš národ je snad opravdu svatý, když pánům, jako je ministr Václavík, dokáže neutrhnout 
hlavu. Ten, kdo mluví o nutnosti svobodných voleb, je podle něho motivován nepřátelstvím 
k socialismu... Přečíst si tyhle řádky o pár hodin dřív, asi bych neměl dost síly uvádět před 
zraky zástupů žadatele o odpuštění.
Je třeba dále upevňovat spolupráci a součinnost s civilními stranickými a státními orgány 
a organizacemi strany na závodech a pracovištích. Zabezpečovat vzájemnou výměnu informací 
a účinně se podílet na akcích a opatřeních směřujících na podporu politiky strany a obranu 
socialistických hodnot.
Všestranně upevňovat jednotu strany a lidu. Současně s tím musí velitelský sbor a politický 
aparát zabezpečit, aby byl eliminován jakýkoli vliv na činnost vojáků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat výběru lidí do strážní a dozorčí služby a zejména pak jejímu výkonu...
A co na to ostatní? Jednomyslně, jak píší, vyjadřují příslušníci politické správy Západního 
vojenského okruhu ČSLA, že nepřipustí splnění cílů našich nepřátel, sledujících rozvrat 
socialistických výrobních vztahů, návrat naší společnosti do kapitalistických poměrů a řešení 
jejích problémů na úkor dělnictva, rolníků, pracující inteligence, mládeže a občanů v důchodu, 
jak se to děje v některých zemích, kde komunisté ztratili své vedoucí postavení...
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Dědictví naší práce se nesmí stát majetkem protisocialistických sil, Charty 77, Havlů, jim 
podobných a jejich chlebodárců ze Západu.
Hezké dědictví. Ještě pár let a zničíte i to, co vytvořili naši pradědové.
Dost! Do nového týdne už opravdu bez komunistů.

17:00 „Tady jste!“ křičí nadšením Diana Wallersteinová z CBS. „Mám pro vás ohromnou 
zprávu! Zítra vás bude živě interviewovat sám Dan Rather!“
„Je to možný? Znovu se tak musím ptát, a znovu si hned nedokážu odpovědět.
Osobnosti jako Dan Rather považuje člověk za postavy kdesi na samé hranici skutečné 
existence, asi jako dalajlámu, Rockefellera, Vinnetoua.
Když mi odebrali cestovní pas, emigroval jsem několik let každé úterý aspoň na hodinku do 
společnosti právě Dana Rathera; z monitoru videa na americkém velvyslanectví mě zpravoval 
o tom, co se skutečně odehrává v širém světě za ostnatým drátem ráje proletariátu, a ještě mě 
přitom zdarma učil anglicky. Byl moderátorem zpravodajství CBS, jedné ze tří televizních 
sítí USA, a proto i jednou z nejvlivnějších osobností vůbec. Války začínaly, plály a končily, 
prezidenti přicházeli a odcházeli, Dan Rather zůstával.
A teď jede do Prahy, aby mluvil zrovna se mnou!
Zatočila se mi hlava. Proto honem k chladnému uvažování. Je nabíledni, že tahle unikátní 
šance se musí pro revoluci využít až do dna. Možná že na tom, co řeknu, závisejí milióny 
dolarů. Štědrost Ameriky vůči demokracii je bezedná. Jak to navlíknu?
„Říkám, že vás bude interviewovat Dan Rather!“
Abyste se z toho nezbláznila, paní Diano. „Ano? V kolik by to mělo být?“
„Ve dvanáct.“
„No, uvidím, jestli se utrhnu.“

17:15 „To jste tomu vytřeli zrak, na tý Letný!“
Dívka z HPV je notně nakvašená. „Lidi nám telefonujou, že takhle ne – s policajtama.“
„Co?“ Zmocňuje se mě zmatek. Sáhnu pro kapesník, najdu papírek. Na něm vzkaz Miloše 
Formana. Kruci, ještě tohle.
„Jirko,“ chytám doyena hudebních kritiků. Taky se někomu nutně a hned potřebuju svěřit. „Já 
měl nechat přečíst vzkaz od Formana, ale v tom zmatku jsem zapomněl. Ono by to stejně nešlo, 
jenže já slíbil, že se pokusím.“
„Prosím tě, ještě ty s tím začínej.“ Jirka Černý má taky hlavu v kalupu.
„Já už tři dny slibuju několika starým pánům, letcům z Anglie, že určitě promluví. Vždycky 
říkám – zítra už to půjde, oni tam v té zimě stojí, čekají.
Zbytečně. Já bych radši držel facku.“
„Právě vyhlásili,“ volá kdosi z HPV, „že Kocáb nepustil na tribunu komunisty z městského 
výboru a co prý je to za dialog a za demokracii.“
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Amen s námi a zlý pryč.

17:25 „Michale, prý jsi zakázal mluvit nějakým komunistům.“
Už to taky slyšel. „No, asi jo, já vlastně ani nevím. Cpali se tam nějaký chlapi, že prý mají 
důležitý prohlášení. Jenže to říkají všichni – co já s tím?
Kdyby aspoň ukázali nějaký pověření. Jak můžu vědět, že nekecaj? Že to nejsou nějaký 
provokatéři? Co by na to potom řekli opravdoví komunisti?
Že pletichaříme, podvádíme, dezinformujeme. Umíš si to představit?“
„Já ano. A hlavně, i kdyby to potvrzení měli – na co si tak najednou stěžujou? Ještě včera 
drželi Rumla ve vězení, a dnes jim vadí, že nemůžou mluvit do stejného mikrofonu jako on. 
Tohle je show Občanského fóra. Copak si Havel někdy stěžoval, že ho nenechají řečnit na 
komunistických sjezdech?“
„Jasný, ale já bych jim tu šanci klidně dal. Viděls Adamce.“
„Každý svého štěstí strůjcem. Ode dneška jsme všichni dospělí.“
„Jestli se s nima potkám, tak je na tribunu dostanu.“
„Pokud ještě nějaká bude.“
„Hm.“
„Ale žene se to na nás ze všech stran. Prý s těma policajtama jsme to taky moc nevytrhli...“

17:35 Z jedné strany stížnosti, že kdosi nemluvil. Z druhé, že někdo jiný naopak mluvil. A proti 
všem hrozbám se musí bojovat. Hned. Později už by to nemuselo jít.
Dáme zprávu do rozhlasu. Už jsem ji napsal. A nařádkoval, aby se dobře četla:
Jestliže váš nejkrutější nepřítel 
přijde za vámi, 
klekne na kolena 
a poprosí za odpuštění, 
dosáhli jste největšího vítězství.
Tehdy můžeme udělat jen dvě věci: 
buď do prosícího kopnout, 
nebo mu odpustit.
Odpustíme-li, získáme pro novou společnost obrovský vklad.

Pro jistotu to dáme přečíst Havlovi.
Je v šatně číslo tři, hlídaný ostrými hochy zvenčí a milými přáteli – Hanzelem a Kriseovou – 
uvnitř.
„Myslíš, že ti ta básnička pomůže?“ zvedne ke mně modré oči.
„A – ne, to není básnička. Já to jen tak napsal pod sebe.“
„Proč ne?“
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Jeho myšlenky jsou však někde jinde a vidím, že je zšedlý a shrbený.
A nesměje se dovnitř. Stalo se něco?

17:55 Zasedáme v kuřárně. I já cítím za krkem macatou opici únavy.
Máme tu ještě co dělat? Jednání proběhla a budou pokračovat – a co já?
Snad ještě ta americká televize, tam pomůžu. A pak – finito.
„Majkl, dostal jsem informace z armády...“ vzpomene si Michael.
„Já taky.“
„To je kouř! S tím se musí něco dělat. Nejlíp tam rovnou zajet.“
„Uvidíme po stávce.“
„Aby nebylo pozdě.“

18:00 Havel: „Jako Občanské fórum jsme své poslání splnili. Nyní nastává čas profesionálů. 
Zdá se, že je téměř vyhráno; v každém případě na to všechno přestáváme stačit.“
Je tichý, málem v depresi. Měl by oslavovat – vždyť si dneska třásl rukou s premiérem, který 
potom prakticky všechny požadavky přijal, a navíc slíbil jednat dál. Je to deprese z dosaženého 
cíle, zmar naplněním? Těžko říct, ale i já cítím něco velmi podobného.
I ostatní.
Vašek Malý: „Já si to taky myslím. Pokud mám mluvit za sebe, tak moje role už je splněna. 
Nerad bych, aby mě ta mašina hnala dál a dál. Chci se věnovat tomu, co jsem chtěl vždycky. 
Osvětě...“
Havel: „Občanské fórum nesmí dopadnout jako Solidarita. Ta trvala příliš dlouho, zprofilovala 
se. My musíme přemostit dobu mezi totalitou a životaschopnou demokracií. Já... Ehm... Tělesnou 
stráž mám jako Ceaușescu. Každý mi pořád huhlá do ucha. Teď však už je možné, když to má 
hlavu a patu, říct to do rozhlasu a do televize. Zítra musí být manifestace čtvrthodinová, doba 
velkých shromáždění skončila. Já to tušil, jako dramatik vím, že každé drama má určitý počet 
částí; už to dnešní bylo vlastně navíc.“
Palouš: „Kdo půjde na tiskovku? S čím tam přijdeme?“
Havel: „V naší činnosti končí etapa kritiky, přecházíme do fáze programové.“
Do dveří vchází Jan Urban: „Zprávy. Hodně lidí nám telefonuje, vzmáhá se zmatek a kritika 
pořadu odpolední manifestace. Také se ptají, proč dál udržovat iniciativu MOST.“
Michael sykne. I já jsem popletený: proč právě MOST by měl lidi tak iritovat?
Nesmysl. Za tím něco je; Honza přišel osobně referovat, pokud vím, poprvé. Bude to tak, že 
Havel už MOST nechce a tahá za neviditelný špagátek?
Ale proč? Dohodl se s ČSS, že naši roli převezmou oni? Aby získali na důvěryhodnosti, 
politický kapitál pro budoucnost? Vašek má možná pocit, že OF je trochu dlužníkem, vždyť 
právě na balkónu Melantrichu dostala revoluce svůj hlas. Nebo se domnívá, že teď už je 
k ničemu jakýkoli prostředník.
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Občanské fórum je silou, je partnerem, nepotřebuje dál zákulisní diplomaty. Dobrá, dobrá 
– to je pravda dnes. Ale kdovíjaké situace nastanou, a MOST bude znovu jedinečný! To je 
ukvapené... myslím si během několika vteřin.
„Samozřejmě!“ ozvu se. „Právě jsme to chtěli sami navrhnout. MOST chtěl zprostředkovat 
jednání, to se dnes stalo, svou úlohu splnil. „Sám jsem přece tvrdil, že revoluce musí mít svého 
vůdce. Ten došel – byť netuším, jakými cestami – k závěru, že tohle je nutné udělat. Musí mít 
pravdu, i kdyby ji neměl. V demokracii bych se choval jinak. Ale k té je daleko.
Teď je revoluce, hra se zvláštními pravidly.
„Ano, MOST své poslání splnil,“ ozve se Michael vzápětí. Kolik lidí pozná z jeho hlasu, co 
já – že si to ani trochu nemyslí?
„Tak kdo na tiskovku?“ připomíná Radim Palouš.

18:25 Na jevišti zasedne Havel, Dienstbier, Klaus, Jičínský, Malý. Za studenty Pajerová, za 
dělníky Miller. Zhodnotí jednání s premiérem, načrtnou další strategii. Náplň nové programové 
fáze je naštěstí v hlavních bodech vypracována. Tuším, že v redakci Josefa Vavrouška, patrně 
mu pomáhal Ivan Havel, Vašek Klaus a snad i další.
Má případný název: Co chceme. K tomu podtitul Programové zásady OF, čítá sedm bodů. 
Snažím se zapsat si je.
Právní oblast. (Vytvoření právního státu na základě tradic naší státnosti a mezinárodních 
smluv, nová ústava. Vypuštění formule o vedoucí úloze KSČ.) Vnitropolitický systém. (Ne 
pouhá výměna osob. Rovná práva pro všechny politické strany. Svobodné volby.) Zahraniční 
politika. (Respektovat mezinárodní závazky. Evropská integrace.) Národní hospodářství. 
(Trh. Současná existence různých druhů vlastnictví.) Sociální spravedlnost.
Životní prostředí. Kultura.
Klaus: „To je strategie, všechny body musíme přesněji konkretizovat. Na tom budeme pracovat.“

19:00 Krátká přestávka.
Jdeme s Michaelem do koutku. Než si stačíme cokoli říct, usmívá se na nás Havel, v ruce 
jednodecovou skleničku červeného. Uvědomuji si, že tu každodenní řádku piv z počátku 
týdne definitivně opustil; pil jen limonády a tahle trocha vína je po dlouhé době první alkohol. 
S trochu hranou rozmarností nám připíjí: „Je to paradox připít na skončení, vážení mostaři.“
„Všeho jenom do času,“ breptnu a ťukáme si. Tak jsem měl pravdu – je to Vaškova práce! Jinak 
by s tímhle přípitkem nepřišel pro potvrzení. „Já to ještě napíšu na papír, aby zrušení MOSTu 
mohlo jít na tiskovku... přesně,“ ozvu se.
Vašek kývne. Litera scripta manet.

19:15 Probrali jsme skon MOSTu s Michaelem.
„Koneckonců, hned první písmenko přece znamenalo mimořádný,“ utěšuju se.
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„To je nedomyšlený. Úplná blbost. Neměli jsme to odkývnout,“ Michael už lituje i nahlas.
„Co nám brání MOST kdykoliv oživit? Je to přece hlavně naše věc.
A víš, co je pro mne stejně daleko nejpodstatnější? MOST jako etická kategorie.
Vevnitř. Tam to nikdo nezruší. Já budu most pořád.“
„No právě. Však on se ještě hodí. Ale i navenek – uvidíš.“
„Jenže teď nezbývá než napsat parte. Tak aspoň bouchneme dveřma.“

19:20 Zasedáme.
Ale není to snadné. Zprávy přicházejí jedna za druhou, zmatené, fantastické, neověřitelné. 
Kdejaká přesto vyvolává potlesk. Zapisuji jejich sled.

19:31 „Je naprosto nutné nechat na Václavském náměstí vystoupit komunisty z městského 
výboru. Přečtou jakési své usnesení. První bod údajně zní: Lid Československa byl moudřejší 
než vedení.“
To je kapitulace!

19:35 „Právě volal nějaký člen sovětského politbyra, chce mluvit s Občanským fórem.“

19:38 „Právě padl dosavadní ústřední výbor Čs. Strany lidové.“

19:39 „Právě došla zpráva, že SSSR odvolal zákonnost intervence z roku 1968.“

19:40 „Studenti trvají na tom, aby Havel přišel do DISKu.“

19:42 „Nahoře se vrší kupa papírů. Ze všech částí země lidé hlásí, že se hromadně připojují 
k Občanskému fóru.“

19:45 „Ten člověk ze sovětského politbyra se znovu ptá, kdy a kde se setká s OF.“
Havel: „V devět tady máme schůzi, tak někdy v jedenáct. Ale ne moc dlouho... my, ehm... od 
dvanácti stávkujeme.“
Konečně se zase usmál.
Michael ne. „Co jsem říkal?“ špitne. „To je pro MOST práce jako vyšitá.“

19:46 „Generální tajemník Urbánek se nechává ptát, jestli by směl přijít do Laterny.“
Potlesk, smích. To je ale kujebina! Vždyť od šesti řídí zasedání ÚV.
Nebo že by neřídil už ani to?
Každopádně cítíme blízkost naprostého triumfu. I Havel rozjasní čelo.
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19:50 Palouš: „Ještě k té tiskovce...“

20:04 Tiskovka v sále začala, akční skupina vede rozpravu v kuřárně.
Manifestace nesmí být dlouhá. Nejvýš hodinu. To nestačí. Tak hodinu a půl. Ale víc ne. Tři 
minuty na řečníka? Radši dvě.
Odkud se bude mluvit? Melantrich je ohrožen. Prý vyloučen. Tak odkud?
Navrhuji „ten dům na Můstku, jak má na střeše ciferník“. Komu vlastně patří? Jak s ozvučením? 
Městským rozhlasem? A co s těmi prázdnými sanitkami, jimiž věčně buzeruje StB? Nerozmyslí 
si to Melantrich?
Kdo se ještě přeptá?

20:12 Palouš: „Pojďme stanovit koncepci programu. Připomínám, že se uskuteční v obvyklý 
čas po generální stávce. Vašek Havel na začátku, dělník na konci?“
Ne, dělník napřed. Pak organizační program. Kdo vystoupí? Tak určitě ti komunisti? Rovněž 
svazáci z městského výboru. A ČSS a ČSL. Dále – je tu paní Masaryková, zástupci dolu 
Ležáky-Kladno, nějaký onkolog. Studenti, samozřejmě. Výtvarník Olbram Zoubek. Pozor! 
Nezapomenout na zemědělce.
Za pár dní mají konferenci, pořád na ně zapomínáme.

20:56 Když nebude konferovat Vašek Malý, kdo tedy? Nejeden, ale dva konferenciéři. Jirka 
Černý? Kdo k němu? Kdy promluví Havel?

21:05 Vojta Wagner mě vyvolává ven, v hlase mírnou paniku: „Přišla zpráva, že Ostravsko je 
na pokraji občanské války. Rozkřiklo se, že vedení na šachtách nenechá horníky zítra vyfárat, 
aby jim zabránilo projevit souhlas se stávkou. Lidi se houfují, jdou po komunistech.“
Tak už je to tu! Komunistická strana je nepoučitelná, teď sklidí plody své debility. No jistě, 
Ostravu drží stalinisti jako svou baštu... Co teď? Jen žádné krveprolití, tahle revoluce nesmí 
mít mrtvé. Do téhle chvíle je neměla... Tak se to musí napsat.
„Vojto, známe jméno nějakého vedoucího Občanského fóra v Ostravě?“
„Já nevím, zjistíme.“
„Zkus to, prosím tě. Necháme ho promluvit do rozhlasu. Já pro něho zatím sesmolím aspoň 
pár bodů.“
Vojta běží do HPV za Honzou Urbanem. Co mám dělat, proboha? Zabránit občanské válce 
v Ostravě – to je na jednoho člověka v Praze trochu moc. Už aby nadešel ten čas profesionálů. 
Je v tomhle někdo profesionál?
Já jsem tu přece spíš náhodou, slovutný osude. Smíření, porozumění, odpuštění, pochopení, 
všechno mi splývá do jedné kaše. Chtěné a nepřesvědčivé.
Jak si můžu troufnout mluvit k lidem, jejichž krajinu a osudy čtyřicet let devastovala stupidní 
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bolševická zpupnost? Jak se mám vcítit do jejich ponížení, bolesti a hněvu, a jak zároveň hájit 
komunisty?
Ale hájit je musím. A uhájit. V noci před generální stávkou už se nic zvrtnout nesmí. Ani nikdy 
potom. Dokážeme vůbec zlomit moc těch zločinců, a přitom s nimi jednat v rukavičkách?
Nějak to jít musí, když jsem jednou a napořád most. Žádná kolektivní vina!
Píšu.
„Takže už to víme, máme i telefonní číslo.“
Vojta s Honzou jsou famózní. K čemu vlastně by tu byli ti profesionálové?
Ti teď mektají na ÚV.
„Ať ten člověk jede hned do rozhlasu...“ navrhuji.
„Už jsem mu to povídal. Jenže von nemá auto, říkal.“
„Panebože. Ať si zavolá taxíka nebo něco. Zacálujeme to, ne?“
„No jo. A – v ostravském rozhlase už o tom vědí, hned to natočí.“
„Super. Ať se vysílá každou hodinu, i v noci. Ještě mě napadlo, že by to moh přečíst z pražskýho 
rozhlasu i Petr Miller. A Petr Oslzlý – ten má pro Moraváky lepší přízvuk, je z Brna.“
„Snad. Ukaž, cos napsal.“

21:34 Zpátky v kuřárně. Takřka současně se mnou se vrací Jirka Křižan.
Snad z filozofické či z právnické fakulty, snad z DISKu. Určitě od studentů.
A nese špatné zprávy.
Podle něho jsou studenti v katastrofálním stavu. Unavení, často vyčerpaní.
Bez jasné perspektivy pro nejbližší dny. Všechny starosti se vrazily do rozhořčení z televizního 
přenosu odpolední manifestace. Na Adamce se nemělo pískat. Václav Malý měl laciné 
vejšplechty. Byl jízlivý. Uštěpačný. Zlý.
Dělal to hrozně. Disidenti propuštění z vězení nikoho neodvazují. Samé štvaní. Studenti to 
všechno začali pod heslem Nechceme násilí, tohle je násilnické.
A co je nejnebezpečnější: sílí hlasy, že s Občanským fórem nechtějí už nic mít. Na Křižana 
pískali. Pozval je do Laterny na jedenáctou.

22:04 Přestávka. Běžím se podívat do sálu. Tiskovka před chvílí skončila.
Kde je Havel? Chci mu taky zahučet do ucha pár věcí. Nebo radši ne, akce Ostrava byla přece 
správná, jaképak schvalování. Ze všech stran mi stejně cizí novináři nastrkují mikrofony. Mám 
jiné starosti...
Počkat. Svět nesmíme ignorovat. Vyvolávám z hloubi duše přízraky optimismu.
Jde to ztuha. Mluvím pro štáb společnosti Channel Four. Odkud jsou?
Myslím z Anglie. „Zítra v pravé poledne padne v této zemi monopol moci komunistické strany. 
Ano, jsem si tím naprosto jist.“
Ani týdeník Time nechybí. David Aikman popisuje bůhvíkolikátý blok.
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„Takže k tomu převratu, jak jste o tom mluvili s panem Kocábem, dojde de facto už zítra? Proč 
jste si tak jistý?“ David Aikman mne pozorně sleduje.
„Cítíte se tak silní?“
„Prozradím vám tajemství: příliš silní se necítíme. Ale oni jsou mnohem slabší, už jsou z nich 
jen mátohy. Going, going, gone.“

22:28 Delegace šesti reprezentantů plzeňské Škodovky mi třese po řadě rukou. Představují se. 
Hlavou mi bleskne vzpomínka na americkou televizní show To je neuvěřitelné; viděl jsem tam 
člověka, který se v životě setkal se šesti milióny lidí a každého si pamatoval podle jména. Kéž 
bych měl zlomeček jeho schopností.
Plzeňští jsou rozpačití a posmutnělí. Škodovka do stávky pravděpodobně nepůjde. Přinejmenším, 
dodává jiný, je situace krajně nejistá. Co mají dělat?
„Co umíte – v tom je podstata Občanského fóra. Jedno je ale zřejmé: generální stávka bude. 
O tom vůbec nepochybujte a všem to taky řekněte.
Přece nezůstanete mezi velkými závody v celé zemi jediní. Já se vám svěřím, že dnes večer 
mám spíš opačnou starost – z příliš jednoznačného vítězství.“
„Co?“ Valí na mne oči, zřejmě myslí, že jsem zešílel. Jejich zkušenost je úplně jiná.
„Já si to dovedu představit, jistě. Ale jsou místa, kde už lidi vyrukovali po komunistech. 
Nedopusťte, aby se zítřejší triumf zvrtnul ve vyřizování účtů, v hon na čarodějnice, v bezpráví. 
Dbejme na to, aby každá jiskra násilí byla hned udušena. Vítězství je naše, ať je krásné.“
„Vítězství že je naše? Už teď?“
„No – skoro. Je na dosah. Tím ovšem vůbec nechci říct, že byste neměli udělat všechno pro 
to, aby zítra v poledne Škodovka do stávky šla. Stávkovat se musí. To je zásadní, naprosto 
nezbytné. Ale stejně nezbytné je, aby se stávkovalo důstojně. Ani ne tak proti něčemu, spíš 
pro něco. Pro demokracii. Pro svobodné volby. Pro obrození lidské individuality. Pro lásku 
a pro slušnost. Důstojně a vůbec nejlíp – vesele. Smějte se, tancujte, pusťte sirény, hrajte na 
heligóny. To je nejhezčí způsob stávky. Trochu smíchu si po půlstoletí snad zasloužíme?“
Kývají, že zasloužíme.
„Žádné násilí, žádná diskriminace, už toho bylo až až, ne? Vyřiďte v Plzni, že s vámi všichni 
počítáme. Šťastnou cestu.“

22:57 Do kuřárny vchází početná delegace.
Herce z Ypsilonky – poznávám Pavla Nového, Oldu Kaisera a Jana Schmida – vede Zdeněk 
Merta. Mají zachmuřené tváře. Zdaleka ne však tolik, jako deset dvanáct studentů, kteří 
přicházejí z DISKu. Mnozí z nich jsou na první pohled rozhorlení. Vede je pan Zbořil, kdysi 
kromě jiného organizátor Palachova pohřbu, později vyhazovač v Redutě, posléze autorita 
u posluchačů DAMU. V téhle zemi žádná výjimečná kariéra.
Jdou rovnou na věc.
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23:30 Už půlhodinu tryská proud stížností. A ještě není konec.
Lidé jsou prý pobouřeni odpoledním programem. Znechucení, přinejlepším zmatení. Generální 
stávka je prý ohrožena.
„Jací lidé?“ ptá se Michael. „Možná někteří. Jiným se to zas třeba líbilo.“
Jako by nic neřekl. Nejhorší byl údajně Václav Malý, ten to všechno spískal.
Je to štváč. Okamžitě musí být odvolán, odstraněn. Občanské fórum by se za jeho chování mělo 
hned omluvit. „Tihle politizující kněží! Kde to jsme? To je nepřijatelné!“ volá jeden student.
Vašek se hroutí do sebe, mlčí. Postavit se proti takové přesile je obtížné.
Po osmi dnech nesmírného vypětí to asi není v lidských silách. Když mu teď přijdu na pomoc 
– nevypukne definitivně hádka, neodvrátí se studenti od Občanského fóra?
„A ta modlitba! To byl úplnej úlet! Jsme proti manipulaci. Tahle byla zvlášť levná. Trapná. 
Podpásovka.“
„Revoluce se nehodí pro televizi,“ prohodí Michael ke mně a k Mertovi.
„Tu mají dělat nějací géniové v tajných místnostech, ne všem na očích.“
Václav Havel je na tom podobně jako Malý, jako my všichni. Umělecká duše musela vycítit, 
že Vašek nemohl tváří v tvář živému rozbouřenému davu mluvit na Letné jinak. Jak to dát do 
pořádku, jak zase najít společnou řeč? Když konečně Havel promluví, opírá se pravou rukou 
o sedadlo, levou – palec vztyčený – opisuje nekonečné kroužky. Dělá to tak vždycky, když se 
chce maximálně soustředit na to, co řekne. Dnes to bude těžké, je vyčerpaný.
A smutný.
„Přátelé,“ začne. „Ceníme si toho, že jste přišli, že nás... ehm... upozorníte na chyby. Děláme 
jich mnoho. Nejsme neomylní, nikdy jsme si to nemysleli. Každý postřeh je vítaný, potřebujeme 
se učit. Od zítřka se chceme soustředit nikoli na kritiku, ale na program...“
„Těch chyb bylo příliš mnoho! Teď bude nutné jet znovu do fabrik, znovu lidi přesvědčovat. To 
se nedá stihnout. Generální stávka možná kvůli těm zbytečným lapsům zkrachuje. Občanské 
fórum spoustu lidí vyděsilo.
Včetně studentů,“ víří jiný student stejné téma.
Těžké minuty se vlečou jako burlaci táhnoucí naše olověná srdce proti proudu hučící řeky 
k pondělku.
Ke dni generální stávky.
Bude vůbec?
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PONDĚLÍ 27. LISTOPADU

00:40 „Tak dost!“
John Bok je rozhořčený a dál své pocity nedokáže skrývat. „Tohle všechno jsou kecy! Měli 
jste na tý Letný bejt, jinak se to dělat nedalo. Jak se můžete navážet do lidí, který přišli rovnou 
z basy? Mně je z vás špatně.“
Nadarmo není, stejně jako Dan Větrovský, horlivým přívržencem Transnacionální radikální 
strany. Jakékoli kličkování – byť se tomu prý říká diplomacie – se mu z duše příčí. Má hlídat 
Vaška Havla? Uhlídá ho tedy; cizí reportéři se při pohledu na Johna třepou hrůzou a Kocáb 
mu říká „profous francouzské šatlavy“. Je neústupný, a to už léta, účastnil se akcí Charty 
a Nezávislého mírového sdružení. I proto ho estébáci hned 17. listopadu večer sebrali, nastříkali 
mu do obličeje nějaký aerosol a pro jistotu hned zbili.
Odvezli ho do Ruzyně. Jen co se odtamtud v úterý dostal, upaloval k Řečickým.
Pozval tam i Michala Aingera spolu s několika karatisty a specialisty na kung-fu, vrhl se do 
organizování dopravy, od té chvíle prakticky nespal.
Ale tak jako teď ještě nezuřil.
„Klid, Johne,“ mírní Havel potichu jeho hněv. Temná mračna hádky se stahují nad naše hlavy. 
„To, co lidi slyšeli z televize,“ ozývá se Zdeněk Merta, „je vpád nového jazyka do uší, které 
na to nejsou zvyklé. Nedivte se, že divák na malém městě nebo na vesnici je z toho vyvalený.“
„Musí se to dělat profesionálně!“ hřímá Pavel Nový. „Takhle je to fušérské.
Je nutné vymyslet přesně cílené vstupy, sladit je s programem. Gagy.
Jako gagy ve filmu, vybroušené.“
Vybředneme někdy z téhle bažiny pochyb, obav a lítosti?
Musíme. A kdoví, zda není dobře, že jsme ji poznali. „Jen ten půjde do nebe, kdo prošel 
peklem,“ praví velký Leonard Cohen. Takže vzhůru!
„Pochopitelně že děláme chyby, spoustu chyb, chybu na chybu,“ vstávám, abych se uvolnil. 
„Jenže naše síla je v tom, že nás všechny ty omyly neničí.
Protože máme pravdu. Co by nám to bylo platné mít perfektní program, kdybychom neměli 
pravdu? Jaképak gagy? Vždyť je to právě naopak.
Naše vize je v pravdě, která volně prýští. Nepřipravená, nedochucovaná.
Ať si každý říká, co chce. Každý gag by se nakonec obrátil proti nám.
Lidi by vytušili, že jimi manipulujeme. Šikovně vymyšlené, zručně provedené, ale nakonec 
pouhý trik. Tahle revoluce je přece zápasem přirozenosti proti trikům, touhou osvobodit lidskou 
individualitu.“
„Jenže nás to poškozuje!“ Pavel Nový se nevzdává.
„Okamžitě možná. Ale dlouhodobě posiluje. A revoluci přece neděláme pro jedno odpoledne. 
Máte recht, opravdu jsme národem televizních diváků.
Jenže kvůli tomu přece nebudeme měnit program. Nechť se programem mění ti diváci. Proč 
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to nezkusit...“
„Teď není na takové experimenty vhodná chvíle,“ oponuje kterýsi student.
„Mám pocit, že právě teď je úplně nejvhodnější. Víte co? Pojďme se přestat hádat o tom, co se 
stalo. Dneska je přece den generální stávky!“ Rozhlížím se, nikdo neprotestuje.
„Den, o němž jsme léta snili,“ pokračuji honem. „Nesmíme propadat depresi, vždyť zrovna teď 
by to byla úplná blbost.“ Dívám se přímo na Vaška Havla. Kéž bych hlavně jemu dokázal nalít 
něco elánu. „Dnes je den vítězství, den radosti, den oslav. Generální stávka, na to nesmíme 
zapomínat, je referendem o vedoucí úloze strany. Visí o tom už teď na všech výkladních 
skříních, na všech nárožích plakáty?“
„Ne,“ řekne suše ing. Arch. Zdeněk Rajniš.
„Tak je natiskněme! Velké nápisy: Generální stávka – váš hlas v referendu o mocenském 
monopolu KSČ!“
„To je moc dlouhý.“ Zdeněk Rajniš spěchá na pomoc. Pracovní tón, konec hysterie.
„Co třeba jen Referendum?“ nadhazuje Zdeněk Merta.
„Skvělý. A hned nabízím další superslogan. Našpicujte uši. Gaudeamus.“
Díváme se jeden po druhém. Zdá se, že studenty to zajímá.
„To je geniální!“ chválím se drze – tohle vymyslel na titulní stránku monočísla Mladého světa 
Luboš Beniak. „Je to studentské a studenti tohle všechno taky odpálili. A teď se spolu s nima 
můžeme všichni radovat.“
Mrknu po Havlovi, pousmál se mé euforii.
„Takže Referendum a Gaudeamus,“ zapisuje si Rajniš. „Nevím, kolik toho stačíme vytisknout. 
Spustíme to v Mánesu a na UMPRUM.“
To je ono! Máme program. Myslíme na to jak ho zlepšit, a najednou už vůbec ne na včerejší 
problémy. A když to tak pěkně odsejpá, ženu náladu dál. „Až je budete vylepovat, zvoňte na 
zvonky. Sežeňte vozembouchy, řehtačky, jódlujte. Tohle je nejkrásnější den v našem životě. 
Království Šípkové Růženky se probouzí a políbili jsme se sami.“
Několik posedávajících a postávajících se zasměje. Vozembouchy...
„Jen aby bylo co vylepovat.“ Zdeněk Rajniš je trochu moc inženýr.
Vždyť na tom až tak nesejde; hlavně když nějakou akcí zaplašíme vlastní chmury.
„Dobře. Tak ať studenti a vůbec každý, kdo ještě může, zasedne a píše provolání. Tentokrát jen 
za sebe. Osobní, emotivní. Vlítneme s tím do rozhlasu, ať se dopoledne před stávkou třeba nic 
jiného nevysílá.“
„Jo, půjdeme na DAMU. Tady pan docent Pátý by nám s tím mohl pomoct.“
Studenti pookřáli, do kuřárny zavál čerstvý vzduch naděje a z ní klíčí nová kuráž. Havel po 
mně koukne, usměje se.
Tak jsem svou gáži přece zkasíroval.

02:20 „Poslyšte, já...“ Docent Libor Pátý mi podává ruku, „to bylo úžasné. Něco takového 
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jsem... dlouho neslyšel. Vy jste to celé úplně otočil, v pravý čas.“
„To nic není, pane docente. Já se opravdu raduju. Proč bych se nepodělil? Tím má radost jenom 
vzroste.“
„Ano. Půjdete s námi?“
„Rád, děkuji.“
A je mi, ach bože, tak krásně, tak krásně. Už nikdy v životě nebudu tak bohatý jako tuto noc.
Vycházíme do mrazu ulic nejpůvabnějšího města na světě. A jdeme, zavěšeni do svého 
sebevědomí jako do krásky v norkovém kožichu.

02:35 Husovou třídou, hluční a veselí, přicházíme před DAMU. „Pane docente,“ obracím se 
na toho jediného, kdo je v širém okolí starší než já, „to by nebylo dobré, abych někomu radil, 
co má psát. Ať to udělá každý sám, každý jinak. V tom bude ta síla. Radši se podívám do 
koordinačního výboru, třeba taky pookřejou.“
„Dobrá. Na shledanou.“
Stoupám po temném schodišti. Jako velbloud, jehož hrby smutně splaskly, poušť je vysála. Jak 
dlouho už jsem nespal? Jen pětačtyřicet hodin, jsem na tom líp než jiní. Opřu se o zeď a ve tmě 
v hojivém tichu kouřím poslední cigaretu z poslední krabičky marlborek.

02:50 V krizovém štábu je klid, Martin Mejstřík prý před půlhodinou prakticky omdlel 
vyčerpáním, spí. Jeden ze studentů z ostrahy mi povídá o jakémsi Vaňkovi, který šířil zvěsti, že 
prý stávkový výbor filozofické fakulty se od průběhu demonstrace na Letné distancuje. Hlásili 
to v televizi.
„To je přece podraz,“ chci namítat.
„Jo, ale z jiný strany. Ukázalo se, že na FF žádnej Vaněk není! Už jsme to dementovali, snad 
to stihnou i ranní noviny.“
„Výborně. Tady to vidíš – zvykli si lhát a počítali s tím, že jim všechno projde. Dnes v poledne 
jim ukážeme, co si o nich myslíme.“
„To víš, že jo.“
Tak tady žádné pookřívání na duchu nepotřebují. A na mladém těle budou fit už za chvíli. 
Dobrou noc.

03:15 Našel jsem své auto. Na zadní sklo mi někdo přilípl papír s nápisem: Kdo, když ne my? 
Kdy, když ne teď?
Přesně tak.
Jedu Revoluční třídou – hezké jméno – a mávají na mne dva mladí Romové.
Zastavuji, strkají mi noviny. Pět korun stačí?
Je to zvláštní vydání Práce, jeden list. Nade vším se skví nápis Generální stávkou za obnovu 
socialismu. Nebo tak nějak, nechci se tím ani zabývat.
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Jak je vidět, komunisti by si tu stávku chtěli přivlastnit. To určitě! Dobře že jsme o motivu 
referenda začali mluvit včas a tak nahlas.

04:05 Dopisů jsem za těch pár dnů dostal tolik, že mi je Routa dává do krabice. Zkusím zase 
jeden vylosovat; třeba v něm najdu takové povzbuzení jako od pana Šindelky z Brna.
A – ba ne. Jakýsi František Janče mě obviňuje, že text písničky Štěstí je krásná věc jsem prý 
ukradl Randymu Newmanovi, měl bych mu postoupit svůj honorář. Nu, každý máme v téhle 
době nějaké starosti. I pan Janče z Prahy 10.
I paní Zagorová z Prahy 2. Mám jí prý zavolat, ať se vrátím kdykoliv.
„To bylo hrozný, ten program!“ děsí se z polospánku. „Ten Malý se snad zbláznil, všichni jsou 
zděšení...“
„Prosím tě, už nic neříkej. Já tě stejně nejsem schopen vnímat, a kromě toho jsem to slyšel už 
miliónkrát.“
„Mně volalo snad padesát lidí, abych ti řekla...“
„Ticho! Teď budu mluvit jenom já. Poslouchej – dneska v poledne musí být generální stávka. 
Co bylo, bylo. Teď se musíme soustředit...“
A tak dál, zase celé znovu.

05:10 Jak rád bych aspoň oko zamhouřil.
Ale nejde to. Adamec, Pinc, Malý, Havel – ne jeden román. Přinejmenším jen včerejší osudy 
těchto čtyř by stály každý za drama. Vzestup a pád, triumf a tragédie, mezní situace. Život 
kouká dohnat v několika chvílích, co nestihl za léta.
Ovace i pískot se ve mně znovu ozývají, slévají se v jedno naléhavé zvonění.
Musím vstát a jít to všechno zapsat. Škoda že to dostatečně neumím.

07:50 „Volá tě Beniak!“ křičí Routa, zatímco se sprchuju.
„Tys vjel do politiky jako buldozer, spousty toho víš, musíš přispět do monočísla,“ agituje 
kolega ve sluchátku.
„Luboši, už jsem ti říkal, že napíšu Jak pukaly ledy. Pár poznámek bez kontextu by nemělo 
smysl. Až to dám do kupy, ať to vyjde v Mlaďáku třeba na pokračování. A stejně – já dneska 
nebudu mít ani chvilku času.“
„No jo, tak ti aspoň řeknu, že ta včerejší Letná, to se vymklo. Panika narůstá; spousta lidí se 
lekla, že to bude to samý jako dřív, jenže v bleděmodrým.“
„Tak jim to vymluv. Dnes je přece V-Day, všichni musíme...“
A zase od začátku.

08:20 Routa má na klíně malou Routičku. Ta ale vyrostla.
„Děda tě včera viděl v televizi. Přes víkend se mu ulevilo. Vzkazuje, že je na tebe pyšnej.“
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„On byl vždycky shovívavej.“
„Hm – mě se ta Letná nelíbila. Už to nebylo to... souznění jako v pátek na Václaváku. Máma 
hlídala děti, já tam byla – jako na mši. Nikdo do druhýho ani nestrčil, neuvěřitelná slušnost. 
Tohle bylo moc ostrý.“
„Je revoluce.“
„Jen aby se tím nezačalo omlouvat kdeco.“

08:45 V Laterně vládne chaos, skoro nikdo nespal, skoro každý o něčem mluví. Zástupci 
Obrody jsou tu taky, jejich jednání s ÚV KSČ se včera nedostalo ani na pořad. Stačil jsem stěží 
k té jejich akci prohodit pár slov s Křižanem, ještě rozladěnějším než já. Ale k tomu se přece 
vrátit musíme, jinak si zaděláváme na průšvih.

08:55 Koukám do Mladé fronty. Vypadá úplně jinak než před pár dny.
Hlavní článek uvádí nadtitulek Obrovské, dosud nevídané demonstrace v Praze na Letné 
a palcový titulek Důvěra a nedůvěra statisíců.
S lehkým úžasem zjišťuji, že najednou se ty noviny dají číst se vším všudy.
Pokračování dialogu naznačuje, že jednání OF s premiérem je proces, který prozíravý Ladislav 
Adamec zahájil už dlouho předtím. Jediná fotka na titulní straně ukazuje smějícího se Havla 
s ministerským předsedou ve stavu neskonalého potěšení; asi jako když po létech se potkali 
dva abiturienti a právě zjistili, že jsou akcionáři stejných dolů na marmeládu. Je tu i zpráva 
Premiér plní slovo. A k tomu redakční komentář Náš názor, kde čteme:
„Jsme vzdáleni tomu předem odmítat velice rozumná stanoviska a názory předsedy vlády 
L. Adamce, v jehož osobě vidíme záruky, jak bez velkých hospodářských otřesů překlenout 
bouřlivé období od stagnace hospodářské i politické k politice veskrze demokratické ve všech 
oblastech. Jsme ale proti neodpovědné manipulaci s lidmi kteroukoliv skupinou. Za takovou 
manipulaci považujeme jak povolání milicionářů do Prahy a zatajování informací na venkově, 
tak i výzvy kněze Malého k pochodu z Václavského náměstí k místu zasedání ÚV KSČ či 
ironizování státnicky rozvážného vystoupení premiéra L. Adamce včera na Letné.“
Jinými slovy: vznikl blok Adamec-Mohorita. Jak by ne, vždyť jako první rebelové proti monolitu 
husákovské party jsou přirozenými spojenci. Ty „redakční“ materiály nepochybně vznikají 
na popud vydavatele, tedy ÚV SSM, ergo chytrého Vasila; Náš názor psal patrně on sám. 
Ne Štěpán a ne Urbánek, ale Mohorita bude napříště naším skutečným soupeřem, a vážným. 
Jaroslav Havlíček v článku V. Mohorita: Máme jasný program píše, že „z jeho sice krátkého, ale 
zásadního vystoupení jsem nabyl dojmu, že na včerejší zasedání ÚV KSČ odcházel ofenzivně 
naladěn, s podporou celé mládežnické organizace... Všechny přítomné zneklidnil poznatek, 
že Občanské fórum si dělá nárok stát se mluvčím národa... Pokud jde o stávku, v některých 
místech by ji studenti už nejraději ukončili, ale jsou ovlivňováni Občanským fórem...“ Šikovné, 
slouží přesnému záměru, a přitom není hanbou se pod to podepsat.
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Uvnitř listu je i článek Nezastavit se!, původní rozhovor s Alexandrem Dubčekem. Podepsán 
Jaromír Hanzel, bratr Havlova tajemníka Vladimíra Hanzela: „Praha vás dnes uvítala 
neopakovatelným voláním Dubček, Dubček, Dubček. Vrátíte se do politického života?“ ptá se 
reportér. „Nevyšel jsem z něho. Vždycky jsem v něm byl...“ odpovídá tázaný.
To je předmostí! K čemu asi? I k Hradu?

09:25 Akční skupina dostává zprávu z ÚV: jednalo od osmi večer až do rána.
Výsledky? Svolávají mimořádný sjezd, doporučují rekonstrukci vlád.
„Jaká rekonstrukce? Demisi!“ ozve se několik hlasů současně.
Melantrich prý bude. Dokument Co chceme by měl přečíst Petr Miller.
Znovu se probírá navrhovaný program.
A kde vězí Kocáb? Ještě v posteli, nebo už někde na vládě? Včera se vypařil před půlnocí.

10:12 Přichází Havel.
Zřejmě přemýšlel a cosi připravoval, znovu nabyl jisté energie: „Odpoledne oznámíme, že 
skončila éra obrovských lidových manifestací. Debatovat se bude na pracovištích, tak to bude 
pokračovat.“
Podívá se k zemi, levičkou roztočí své kruhy. „Musíme se stát mnohem operativnější, 
akceschopnější. Na jednotlivých úkolech nemůžeme pracovat všichni dohromady, ale 
v komisích. Do Laterny musíme nechat zavést deset telefonů... Já postupně vymizím, politiku 
nechám profesionálům.“
Patrně se rozhodl. Nebylo to už ve včerejší depresi? Proč nikdo neprotestuje?
„Měli bychom nad těmi komisemi zřídit cosi jako akční štáb, který by jejich činnost koordinoval. 
A nad akčním štábem ještě... ehm... krizový štáb (usměje se dovnitř těm revolučním etiketám) 
pro rozhodnutí, která nelze v tak širokém plénu okamžitě konzultovat.“
Kdo do takového štábu?
„Miller,“ nadhazuje kdosi.
„A nějaký student.“
„Havel,“ říká Radim Palouš.
„Křižan,“ říká Havel. Dnes tedy asi nevymizí.
„Komárek,“ dodává. „Někdo by ho měl jít sehnat.“ Koukne na mne.
„Když mi dáte adresu...“

10:22 Dostal jsem ji na papírku: Národní 18. Tam přece nebydlí ani nepracuje?
Proč bych o všem dumal.
Vycházím z Laterny. Ulice je k nepoznání. Každá výloha je zalepená plakáty.
Na nejednom z nich usměvavá tvář Valtra Komárka.
Komárek do vlády!
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Vida, co udělá správné vystoupení v televizi ve správný čas.
Hned vedle: My, studenti 68, máme krásné a statečné děti! Dětská revoluce.
A znovu, mnohokrát: Kdo, když ne my, kdy, když ne teď?
Na chodníku mě potkává kdosi prý z televize, zve do pořadu Sondy.
„Rád, ale chci i Kocába.“
„Ovšem. V půl sedmé, Jindřišská 16, šesté patro, dveře 219.“
„Budeme tam jako na koni. Nebo vůbec ne.“

10:37 Nacházím docenta Komárka ve druhém poschodí. Je tam jakýsi úřad. Tady ne. Beru ho 
na schody.
„Pane docente, Havel vás prosí, abyste přišel na poradu do Laterny. Vybrali si vás pro dnešní 
den do krizového štábu – budete-li souhlasit.“
„Rád, Michale.“
„V tom případě vás hned o něco požádám. V poledne mám vystoupit živě v americké televizi, 
s Danem Ratherem. Je to hrozně důležité, bude se dívat takových padesát miliónů lidí. Ale 
obsah vystoupení nemám s kým konzultovat. Můžu to načrtnout vám?“
„To je zbytečné. Ať uděláš cokoli, správně uděláš. V takovýchto chvílích není možné všechno 
předkládat ke schvalování, to bychom se nehnuli. Teď musí každý iniciativně. Když je to podle 
nejlepšího svědomí, je dobře. Ty si poradíš.“
„Díky. Ale aspoň to v tom krizovém štábu vyřiďte.“

10:48 Jdu zaplněnou ulicí s populárním docentem, který se s jistými potížemi trefil do rukávů 
modrošedého pláště. Kolemstojící ho poznávají, mnozí mu třesou rukou, někteří tleskají. Jako 
by tušili, že tohle může být inaugurační cesta.

10:59 Havel a spol. už v kuřárně nejsou. Krizový štáb se prý odebral dolů do trojky.
„Hodně štěstí!“ přeji řediteli Prognostického ústavu přede dveřmi.

11:05 Na chodbě pobíhá smečka novinářů. Kdo je sem pustil?
Jdu si pro vzkazy, na schodišti mě zastavuje vyděšený pán. Představuje se jako ing. Titzl. 
Přináší zprávy z Ostravy.
Ne, občanská válka zatím nevypukla. Ale všude je krajní nervozita. Některé podniky stávkovat 
budou, mnohé se však nepřipojí. Relativně nejlépe jsou organizovaní studenti, hlavně na báňské 
fakultě. Avšak organizátoři Občanského fóra ve městě jsou nejednotní a vesměs neschopní. Ing. 
Titzl veze kontakt na spolehlivé lidi v Ostravě a upozornění na provokatéry vyslané StB. Věřit 
prý se dá Vladimíru Javorskému a herečce Státního divadla Jitce Smutné. Ti druzí, zaškrtnutí, 
jsou estébáci. Předává mi malinký, osmkrát přeložený, trochu zavlhlý papírek. „Vezl jsem ho 
v botě,“ zašeptá omluvně.
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Proč mám ing. Titzlovi věřit, že estébákem není právě on?
Protože mi připadá jako slušný člověk. Podle svého nejlepšího svědomí předávám vzkaz do 
HPV.

11:28 Potkávám Dana Větrovského: „Pojď na chvíli stranou, radikále.“
Vystoupení na CBS je mi jasné, musím se soustředit na studenty. Ale co konkrétně by pro ně 
mohla Amerika udělat?
„Pokud nějaká fakulta někdy něco dostala, tak vždycky technická. Humanitní školy jsou 
na tom zoufale, to je určitě záměr.“ Dan je jako obvykle rozhořčený. „Na DAMU je jediná 
videokamera, a ještě rozbitá. Digitální studio – jenom sen.“
„Lepší než pomůcky by snad byly – znalosti,“ nadhazuji. „Abysme nakoukli do světa, osvobodili 
se z těsné klícky. Neměl bych žádat spíš o stipendia?“
„Asi jo.“
„Ty osobně bys studovat jel? Třeba do Harvardu?“
Dlouhý pohled. Jak se vůbec můžu na něco takového ptát?

11:36 Jdeme do kuřárny, pouštíme televizi.
Právě ohlašují nové členy předsednictva ÚV: Mohorita, Kožešníková, Malý, Petrincová, 
Šaling, Válek. Většinou je neznám.
Urbánek prý přijel do dolů. Mluvit o osmašedesátém, o privilegiích činovníků.
Co těm horníkům řekne? Má s sebou dostatečnou ochranku?
Hamana, šéfa středočeského krajského výboru KSČ, kdesi vypískali.

11:41 Ze záznamu hovoří Urbánek. Nejen revoluce, i odpovědnost. Jít za programem. Musí se 
budovat socialismus. Funkce mohou být i pro nestraníky.
Ponížené díky, báťuško.

11:43 Živý vstup z Prahy. Setkání s uměleckou frontou. Na Barrandově schváleno prohlášení 
OF. Stávka.

11:44 Živý vstup z Ostravy. Vítkovice – stávkovat budou.

11:45 Živý vstup z Brna. Obrovská manifestace. Stávka!

11:46 Živý vstup z Bratislavy. Chemické závody. Stávka!

11:48 Prosím Dana, aby všechno zapsal a poznámky postupně předával Havlovi a Komárkovi.
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11:53 Vycházím z Laterny. Městem se valí národ pod prapory.

12:00 Cestou přes dolní část Václavského náměstí slyším zvony. Ty nejbližší tlučou svými 
srdci od svatého Havla. Může právě tohle být náhoda?

12:05 Francois mě vede od hotelu Paláce k hotelu Jalta. Prodíráme se třídou Politických vězňů 
a Opletalovou, stále obtížněji. Klid – ten přenos začíná v jednu. V New Yorku budou právě 
snídat.
Matky a otcové jdou městem, tady je to jasné. V Bratislavě, v Ostravě a v Brně taky, jak praví 
obrazovka. A jinde? Kdoví.

12:12 Hotel Jalta se změnil v obrovskou maringotku plnou kočovných žurnalistů. Vtrhli sem 
se svými počítači, faxy, satelity. Z jednoho balkónu trčí dvoumetrové monstrum paraboly. 
Angličtina, němčina, francouzština, japonština. Iťs showtime, folks!
Za vzdáleného hlaholu zvonů stoupáme do třetího patra.
Už na mne čekají. I se sendvičem, vroucí kávou a cigaretami. Na posteli se vrší kupa 
dálnopisných zpráv a čerstvých vydání amerických deníků.
Kdosi telefonuje s New Yorkem. Na balkóně, v krásném černém raglánu a silně nalíčený, stojí 
Dan Rather.
„Jsme svědky dramatických, historických okamžiků. V Praze je patrně rozhodnuto, ale připojí 
se ke generální stávce i další velká města, průmyslová centra? Továrny, o něž současný režim 
údajně opírá svou moc? Zatím nemáme přesné zprávy, všechno je na vážkách, napětí vzrůstá. 
Budeme vás průběžně informovat.“
Proslulý moderátor vchází ze zimy do tepla, Diana Wallersteinová nás představuje. „Už jsme 
se setkali, pane Rathere. Před pár lety, na sjezdu Republikánské strany v Dallasu.“
„Ano, ovšem!“
„Prosím, nepředstírejte, že si vzpomínáte. Ani já nebudu nic předstírat.
Smím být upřímný?“
„Jistě.“
„Pane Rathere, váš komentář se poněkud opožďuje za skutečnými událostmi.“
??
„Tahle generální stávka je vlastně referendem našeho národa o monopolu moci komunistické 
strany. A je v téhle chvíli už jednoznačné; ze všech stran máme zprávy, že se ke stávce připojila 
celá země.“
Dan Rather mi mlčky věnuje velice pátravý pohled. Dá se mi věřit? Podle jeho nejlepšího 
svědomí – ano. „O. K.,“ řekne.
Do mikrofonu na balkóně: „Právě jsme získali očekávané informace.
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Generální stávka probíhá v celé zemi; Češi vyjadřují své odmítnutí komunismu.
Úspěch je tak naprostý, že lze prohlásit: komunismus v Československu je mrtev!“
Jaképak fraky. Rozhodl se okamžitě, podal to pěkně v kostce. Americká televizní žurnalistika 
nikdy jiná nebyla. Nemám tentokrát pocit, že by mi to příliš vadilo.
„Další vstup uděláme z ulice,“ šeptá mi Diana. Utíkáme ze schodů, před hotelem je připraveno 
zvláštní stanoviště, obsazené asi čtyřmi specialisty.
„Vítám teď jednoho z předních činitelů opozičního hnutí Občanské fórum,“ říká Dan Rather 
tónem ředitele prosperujícího cirkusu a neznatelně sklání zrak k cedulce, na níž je foneticky 
napsáno mé jméno a kterou mu mimo úhel záběru nastavuje čilá asistentka, „Michala Horáčka. 
Letos přišlo Pražské jaro poněkud brzy, že?“
„Jak se to vezme. Mně to v mých letech připadá velice pozdě, ale hlavně, že je tady. Je to 
ovšem velmi pozoruhodné období. Po městě můžete číst plakáty o dětské revoluci, a to je 
přesné. Tyto dramatické události pod praporem nenásilí zahájili studenti...“
Převádím řeč na to, že právě jim by přihlížející Amerika měla otevřít svou příslovečně štědrou 
náruč.
Měl jsem to říct lépe, přemítám, když jdeme znovu po schodech nahoru.
Naštěstí budu mít další příležitost; Danu Ratherovi se to líbilo.

14:35 „Pane Rathere,“ snažím se vsunout další informaci, „odmítnutí komunismu nevyjadřují 
jen Češi. Tuhle republiku obývá také svébytný národ Slováků – a ti mají úplně stejný názor. 
Jejich hlavní město, Bratislava, je na nohou právě tak jako Praha.“
Jenže to je očividně přílišný detail.
„Komunismus v Československu je zničený, vyřízený, navždy mrtvý!“ hlásí Dan Rather znovu 
na balkóně. A pokračuje komentářem, který mi připomíná přenos ze Super Bowl, finále sezóny 
amerického fotbalu: „Je to strhující pohled, jak tady pod námi na Václavském náměstí proudí 
zástupy se státními vlajkami, hlučné a veselé davy, oslavující své vítězství...“
„Ten druhý rozhovor uděláme pro Evening News with Dan Rather, hlavní večerní zpravodajskou 
relaci CBS,“ hlásí Diana. „Jedem.“
„Pod praporem nenásilí,“ rozvíjím předchozí myšlenku a úporně se snažím soustředit, vždyť 
v tomhle okamžiku sem hledí nejbohatší a nejmocnější země světa, a takhle už nikdy hledět 
nebude. „Byl jsem v Americe a vím, že vy Američané dobře rozumíte našemu zápasu. Neboť 
je to další kapitola odvěkého příběhu o střetu dobra a zla. Mnozí mezi vámi cítí nábožensky – 
a přinejmenším ti budou chtít síly dobra podpořit. Naši mladí lidé, hrdinové této těžké bitvy, 
nežádají o vaše peníze, protože jsou to lidé hrdí.
Nicméně se domnívám, že si zaslouží odměnu. Tou nejlepší a nanejvýš smysluplnou by pro ně 
bylo prvotřídní vzdělání. Takové, jaké mohou nabídnout vaše proslulé univerzity. Kdyby našim 
vynikajícím studentům nabídly stipendia, pomohly by jim překonat následky ideologie totality, 
devastace humanitních hodnot. Naučit je, jak se o sebe postarat. Oni pak svými znalostmi 
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obohatí celou naši novou, svobodnou společnost. A tak se o ni a o konečný triumf demokracie 
nad komunismem zaslouží s vaším přispěním podruhé, stejně významně.“
Jestlipak se teď dívá Husákův velvyslanec ve Washingtonu? Napadne mě.
Možná už ne. Spálit materiály StB a KGB a ještě sbalit kufry – to chce čas. Už ho moc nezbývá.

14:15 „Tady je mé telefonní číslo do bytu,“ říká Dan Rather.
Diana Wallersteinová otevírá ústa dokořán. Obě dolní šestky má zaplombované.
„Fascinující město, ta Praha,“ pokračuje Dan Rather.
Jak to může vědět? Dá se to poznat z jednoho balkónu? Možná ano.“
„Magické. Na jaře bych se sem rád vrátil. Soukromě, se svou paní.“
„To mě těší. Určitě přijeďte. Ale – v jedné věci mám špatné svědomí, pane Rathere.“
„Copak?“
„Víte, já se moc snažil přispět k tomu, aby dnes mezi dvanáctou a druhou nikdo nepracoval. 
A díky vám jsem byl pomalu jediný člověk v Československu, který nakonec nestávkoval!“
Věhlasný novinář se pobaveně usměje: „So it goes.“
Podáváme si ruce. Dan Rather ve svém dokonalém raglánu odchází směr Řím a Malta, za pány 
Bushem a Gorbačovem. Aby z obrazovky vysvětlil, co jejich setkání znamená – v kostce.
A já v letitém hacafraku mažu přes Václavák za panem Havlem.

14:35 „Vašku, já jsem panu Ratherovi taky řekl, že předtím jsem byl novinář a večer zase budu, 
ale pro tu hodinku jsem něco jako ministr zahraničí!“
Valtr Komárek je už pryč, zbytek krizového štábu se právě rozeběhl pro obložené chleby – 
vstoupil jsem do kratičké přestávky. Vaškovi se má drzost kupodivu líbí nebo ho aspoň baví. 
Usměje se. „Ty umíš tak dobře anglicky?“
„Byl jsem tam na stipendiu.“
„Tak z tebe uděláme opravdového ministra zahraničí!“ povídá zvesela.
„Beru. Těch pár minut mi to docela šlo. Jenže – prý se tomu člověk musí věnovat často celé 
dny.“

14:45 V kuřárně se dozvídám, že Komárek odjel v době stávky do ČKD.
Byli nebo ještě tady jsou italští komunisté; Vašek s nimi mluvil v nějaké jiné šatně. O tom, že 
Občanské fórum není antikomunistické, ale prodemokratické hnutí.
Přichází Michael. Prý ze schůzky s ruským poslem.
„Proč jsi mi to neřekl?“ žádám vysvětlení.
„Já to přece říkal,“ vytáčí se.
„Kdypak, prosím tě?“ snažím se.
Aby to zamluvil, vyzývá mě, abych zapsal do svých poznámek, že schůzka byla na ráno, 
vlastně na jedenáctou. On ale zaspal, vzbudily ho až zvony stávky. Musel to nějak uhrát, na 
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předsednictvu vlády řekl jakémusi Soukupovi magickou větu: „Doba je těhotná průserem!“ 
Nová schůzka na třináct hodin, ta se konala.
„A co?“ ptá se Křižan, zatímco Jičínský pozorně naslouchá.
„Prý si můžeme dělat, co chceme. Je to naše věc. Řekl jsem mu, že kandidáti na prezidenta jsou 
dva: Dubček a Havel.“
Nikdo to nekomentuje.
„Taky je jasný, že Adamec chce zůstat předsedou vlády. Hodně o to stojí, bude bojovat. Mají 
obavy z Komárka.“

14:50 Krizový štáb se znovu schází, v poněkud improvizované sestavě.
Zdeněk Jičínský se vyslovuje pro Adamce. „Musíme čestně plnit to, na čem jsme se dohodli. 
Je nutné dát mu šanci.“
„Je revoluce,“ namítnu. „Důležitější než nějaký člověk, třebas Adamec, je přijatelná vláda.“
„Trvám na dodržování určitých principů,“ Jičínský se mi koukne přímo do očí. Jasně, má 
pravdu. Sorry.
Takže?
Rozhodnutí: pro dneska Adamce uznat, dostane šanci. Připravíme si však půdu, abychom 
mohli veřejnosti nabídnout toho, koho stejně žádá, totiž Komárka.
Rozchod, za chvíli se jde k Melantrichu.

15:05 Dozvídám se, že Havel ani Malý na Václavském náměstí dnes nevystoupí.
Jak vidno, dodržují své včerejší rozhodnutí. Chtějí oba opravdu „vymizet“?
Abych si to rozmyslel, sednu si v klidu na schody. A zavřu oči.
„Ty tady spíš?“ třese se mnou vzápětí Jirka Černý. „Vstaň. Nebo nastydneš.“
Cože?
Kolik je hodin?

17:40 Občanské fórum se hrne zpátky z manifestace v povznesené náladě.
Všechno jsem prospal. Je tu někde káva?

17:45 V malé místnůstce s televizí je plno. K večeru nabývá krizový štáb samovolně na objemu.
„Dneska jsem si na ty komunisty z městského výboru dal zvlášť pozor.
Aby zas nekřičeli, že jsem je nenechal mluvit. Vystoupili. A lidi je stejně vypískali.
Křičeli na toho Průšu – Měli jste dost času!“ konstatuje Michael.
A dodává: „Jo – dneska na vládě už tak napůl slíbili, že budou akceptovat Vaška jako prezidenta.“
Všichni se smějí skvělému žertíku. Počítám – je nás osm. Kromě Michaela a mne to nikdo 
nebere vážně.
Pro funkci premiéra se zvažují Adamec versus Komárek.
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17:55 Na obrazovce usměvavá tvář Václava Klause. Mluví věcně, přesně, poutavě. Vypadá to, 
že případné pokračování studentské stávky mu není proti mysli. No ano! Co studenti?
Kdosi vstrčí hlavu do dveří: „Začíná plénum!“

18:02 Plenární porada dnes večer je už záležitostí osmdesáti až sta lidí.
Takový dav se může vejít jen do hlavního sálu, kde od půl osmé má probíhat pravidelná 
tiskovka. Na jeviště přichází unavený Havel; přiběhl právě z jakéhosi interview.
Kdo do zítřejší delegace k premiérovi?
„Především nějaký zástupce Slovenska!“ neváhá Vašek.
No ovšem. Ale kdo? A kdo ho vybere?
„Naše sesterská organizace Veřejnost proti násilí.“
Nikdo nic nenamítá. Zato k dilematu Adamec – Komárek se rozpoutá bouřlivá debata. Mnoho 
hlasů, že je velmi podivné, aby Občanské fórum navrhovalo kandidáty na premiéra. Jedni 
prosazují radikální požadavky na všechno a hned, jiní se obávají ústavní krize a volají po 
zklidnění a rozvážných krocích.
Než plně docením Havlův organizační tah, přibíhá kdosi na jeviště: „Vy tady vykládáte takový 
věci, a přitom jste si nevypnuli mikrofony! Je to slyšet po všech chodbách, po celém divadle 
a možná až do pasáže.“

18:27 Pádíme s Michaelem do televize. Vřítíme se do šestého patra, už nás očekávají. Ale 
povídání nám nejde, jsme nervózní a jeden na druhého podráždění. Několikrát natáčení 
přerušujeme. Znovu, tohle se musí říct líp! A hned zas musíme běžet.

19:10 Už na schodech do Laterny se dozvídám, že jsem byl navržen do squadry pro tiskovku.
Přípravu vedou v jedné z nejzakouřenějších šaten v historii světových revolucí Ivan Gabal 
a Jiří Dienstbier. Hlavní námět: Co po generální stávce?
Jak se vyjádřit ke stanovisku studentů, že oni svou stávku zatím neukončí?
Připomínám vyhlášený motiv generální stávky. Dienstbier si zaznamenává.
Další náměty: Proč na manifestaci nebyli Havel a Malý; snad taky nezaspali, napadne mě. Co 
zítra u premiéra, co italští komunisté?
Čas letí. Kde je Komárek? Odpoledne mluvil z Melantrichu, měl přijít i sem.

19:31 V zákulisí popadám láhev coly, odnáším si ji na jeviště. Snad mi ta masa přihlížejících 
odpustí.
Mrkám do světel reflektorů. Dnes mě představují jako redaktora Mladého světa, ne jako MOST. 
Býval jsem před dávnými léty opravdu něčím takovým?
„Jistě nejsme sami, kdo tvrdí, že generální stávka měla úspěch,“ říká s lehce ironickým 
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úsměvem Jiří Dienstbier. V porovnání s dětským vystupováním Malého působí rezolutně, budí 
okamžitý respekt. „Lze tedy říct, že symbolické referendum o nadiktované vedoucí úloze KSČ 
vyznělo dost jednoznačně.“
Klíží se mi oči, dvě a půl hodiny na stupních postranního schodiště mě moc neosvěžilo. Před 
další dřímotou mě zachraňuje hromový potlesk; na extrémní levici si vedle mne sedá Valtr 
Komárek.
„Solidarita nemusela bojovat deset dní jako my. Nýbrž deset let. Zprofilovala se a teď neví, zda 
má být stranou, či odborovým hnutím; hlavním cílem Občanského fóra ovšem je, aby přivodilo 
skutečnou pluralitu...“ cituje Dienstbier Havla. Už jsem to slyšel. Znovu zápasím s mrákotou.
„Michale, to je... To je podraz.“ Docent Komárek je v očividném šoku.
Rázem pochopím – právě jsme asi ohlásili, že k řešení dilematu Adamec versus Komárek 
nedojde zítra na vládě, ale že se odkládá.

„Pane docente,“ nakloním hlavu až k jeho šedinám, „teď se na vás dívá celý svět. Nedávejte 
tolik najevo své pocity.“

„To je nerozumné,“ šeptá docent. „Je potřeba rázně žádat, a ne předkládat ponížené supliky.“

Snad to tak opravdu je. Ale radikální řešení ani ve štábu, ani v plénu jednoznačně neprošlo.

Když se pak na docenta Komárka obrátí kdosi s otázkou, říká: „...Jsem přesvědčen, že situace 
de facto se odlišuje od situace de iure. Poslední se musí přizpůsobit prvnímu, ne naopak!“

Rozumí tomu ještě někdo kromě mne?

Pan docent se ke mně naklání: „Musím už jít. Něco napsat, mám hodně práce.“ A odchází. Je 
to jasné – urazil se.

Nevím, jak probíhal hovor v krizovém štábu, jaké sliby a jaké náznaky padly. Takhle odejít ale 
nemusel.

20:10 „Víte, co se stalo s mladými policajty, co vystoupili včera na Letné?“ ptá se jeden 
z novinářů.

Natáčím si mikrofon: „Bezpečí jejich rodin jsme zajistili; oni sami byli hned po návratu na útvar 
předvoláni velitelem. A v té chvíli vystoupili jejich kolegové. Jeden z nich řekl za všechny, že 
jestli se Pinc, Tláskal a Němec za půl hodiny a v naprostém pořádku nevrátí, půjdou si pro ně. 
A za půlhodinku byli opravdu zpátky!“

Potlesk. Půlka sálu vstává ze sedadel.
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20:32 Tiskovka dnes vzala trochu rychlejší konec. Zaslechnu ještě, že Jiří Dienstbier musí jít 
přikládat někam do kotelny. Mezitím mě odvádí stranou MUDr. Jaroslav Hanzel.

Šeptá, že má zprostředkovat setkání zástupců Občanského fóra s Grigorijem Mazunovem, 
vedoucím oddělení pro záležitosti ČSSR při ústředním výboru KSSS. Já a Kocáb bychom to 
s ním prý měli připravit. Není tenhle pan Mazunov oním „ruským poslem“, s nímž Michael 
mluvil? Bez spojení není velení.

20:40 Do zadní řady sedadel mě odvádí reportér japonské televize. Mají výborného mladého 
tlumočníka a spoustu otázek.

20:58 Dr. Slunečko z Televizního klubu mladých mě zve na příští den do živého vysílání.

Živé vysílání? Tak to revoluce už opravdu zvítězila; poslední přímý přenos byl shodou okolností 
z písňového festivalu v Děčíně, kde Kocáb vytrhl reportérovi mikrofon a zvolal: „Každý národ 
má takovou vládu, jakou si zaslouží!“ Když mi pak předávali cenu za nejlepší text, nepustili 
mě k mikrofonu ani na tři metry...

„Přijdu rád. S Michaelem.“

„Samozřejmě! Dr. Slunečko mluví, jako by Děčín a následný skandál nikdy neexistoval.

21:05 Dan Větrovský mě nutí obléct si kabát a vyrazit do DISKu; Michael mu slíbil, že tam 
taky přijde. Na programu je další osud stávky, tahle noc bude dlouhá.

21:15 Plenární schůze studentských stávkových výborů je bez velkých fanfár zahájena. Na 
jevišti dřepí Mejstřík – zas, doslova, o chlup zarostlejší – a snaží se udržet zdání jakéhosi 
pořádku.

Nebude to mít snadné ani tentokrát. „Ať si tady domluvíte co chcete,“ křičí z plna hrdla student 
v džínsové kazajce, „nám to bude stejně fuk. Odtrhneme se, z ničeho neustoupíme!“

„To je profláknutej blb,“ komentuje Dan. „Tohle dělá vždycky. Když chce jenom ječet, a ne 
diskutovat, proč sem chodí?“

„Možná proto, že chce ječet,“ odtuším. Navzdory jekotu mi znovu padají víčka, vtom do mě 
strká právě přikvapivší Kocáb.

Chudáci otcové a matky, říkám si. Opravdu chtěli pro svoje děti to nejlepší, jenže nedokázali 
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rozeznat, co je dobré. A přitom je to tak jednoduché: pravda. Zjevená pravda – ne ta tutlaná 
v skrytu duše. Copak k pocitu, že člověk není úplný ničema, vážně stačilo sedět na schůzi 
a myslet si samé progresivní věci? Už si nevzpomínám... Všechno je to tak dávno.

„...Michaela Kocába a Michala Horáčka!“ povídá Mejstřík. Asi odhadl, že teď bychom mohli 
zkusit uklidnit hrozící vřavu.

21:30 Vyprávím o interview s Ratherem; snažím se naznačit, že místo rozepří by bylo lepší 
sjednotit se na něčem pozitivním. Třeba jak vybrat mezi sebou ty nejlepší, kteří pojedou 
studovat za Atlantik.

Tleskají, ale mám dojem, že myšlenkami jsou spíš u debaty, kterou jsme vlastně přerušili. Zas 
jeden žvanivej, konvencema zatíženej sedmatřicetiletej dědek.

Dědkárna pokračuje vystoupením pětatřicetiletého staříka Kocába. Měl stejný úmysl jako já, 
mluví o nutnosti sjednotit se. Zase potlesk. Něco upřímnosti v tom asi bude – konečně se nás 
zbavili a můžou si to rozdat.

Dobře dělají.

22:10 Jen co vyjdeme do foyeru, táhne nás zdvořile, nicméně nekompromisně stranou mladý 
štíhlý sportovec. Co chce dědkům?

Představuje se jako Somogyi Szillárd, maďarský Slovák. Nebo řekl slovenský Maďar? Je prý 
činný v Maďarské nezávislé iniciativě.

Maďaři získali v boji proti diktátu svých komunistů určité zkušenosti.

Některé bychom snad mohli použít i my. Zajímá nás to?

Jistě, jistě, kószónem szépen, uram. Usměje se nad mou maďarštinou z učebnice pro samouky. 
„Skutečné zrušení mocenského monopolu musí jít dál než ke změně v ústavě,“ vysvětluje. 
„Je nezbytné udělat především tři kroky. Za prvé – zrušit základní stranické organizace na 
pracovištích.“

„Důvod?“

„Lidé se bojí předsedů ZO KSČ, svých šéfů, jejich zástupců, zástupců těch zástupců – taky 
vesměs komunistů. Nově vznikající strany by byly proti nim v nevýhodě. Ať se straníci scházejí, 
prosím. Ale v místě bydliště.“

„Paráda!“ pochvaluje si Michael. „Co dál?“
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„Za druhé – okamžitě rozpustit Lidové milice. Kdo jim velí? Generální tajemník jedné strany.“

Pečlivě zapisuji.

„A za třetí – veřejný inventář stranického majetku. Sanatoria, hotely, automobily, rekreační 
střediska, tiskárny, budovy. Valná většina se platí ze státního rozpočtu, jejich členské příspěvky 
nejspíš nepokryjí ani vydržování aparátu.“

Skvělé.

Hrozné. Zčistajasna si uvědomuju, čím vším nás vlastně ovládají. Ozbrojenými oddíly. 
Nomenklaturní elitou. Odčerpáváním našich peněz. Totálním nedostatkem informací. 
Nemožností vydělat si. Cestovat. Nestvůrná je pijavice té nekonečně rozsáhlé mafie. Tak 
rozsáhlé a tak hluboko vrostlé do tkáně společnosti, že její kusadla jsou vlastně neviditelná. 
Ne, na zrušení téhle drákulovské party skutečně asi nestačí jen zrušit ústavní článek, to je úkol 
– na jak dlouho?

Nu, něčím se začít musí. Díky mockrát, pane.

„Mimochodem, odkud jste přijel?“ zajímám se.

„Z Dunajské Středy. Za Celoslovenský vysokoškolský výbor.“

„Můžeme vás tam v případě potřeby zastihnout?“

„Persze.“

Píšu si. Linka 2038.

22:35 Proběhli jsme neosvětlenou pasáží, jsme v hledišti divadla Na zábradlí.

Začala snad právě oslava triumfu generální stávky? Či ještě něčeho potěšitelnějšího? Uvidíme.

Je tu plno. Na jevišti Jirka Bartoška. Není to moc dlouho, co se vrátil z mítinku v Ústí nad 
Labem, kde byl podpořit stávku. Kdy tihle lidi vůbec spí?

Kromě Jirky mí oblíbení muzikanti. Vláďa Merta a Vláďa Mišík; ten právě zpívá. V atmosféře 
noci, jíž podobné se už asi nedočkáme. Je štěstí být tady, a právě teď...

23:11 U bufetového pultu jsem vypil džus, potkávám se s Dášou Havlovou.

Otvírám notýsek, abych zapsal alespoň částečku z jejích zkušeností:

Má Občanské fórum peníze? Odkud? Havel mluvil cosi o 90 000.
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„Lidé nosí!“ Dáša je plná radosti. „Jedna paní dnes přinesla dva tisíce... Je to dojemné. Krabice 
stojí v Laterně i před Mánesem. Kolik, to přesně nevím. Ale hodně.“

A dál? Co se všemi informacemi, které dostává HPV?

„Podrobně je zpracováváme. Všechny telefonické i písemné podněty. Je nás na to šest. Už dva 
dny funguje naplno databanka.“

Co estébáci? Že by se rozplynuli?

„Kdepak! Už jsme zaznamenali jeden zcela nepochybný pokus ministerstva vnitra proniknout 
do OF. Máme potvrzeno, že telefony jsou nepřetržitě odposlouchávané.

„To se dalo čekat.“

„Ještě že děláme spoustu chyb a nemáme přesně vypracovanou strategii, ze které by estébáci 
mohli odhadnout naše další kroky.“

Smějeme se – amatéři vítězí K. O.

A proč je tu dnes tak plno?

„Vy to nevíte? Kolem půlnoci má přijet Pavel Landovský.“

Už se ani neptám, jestli je to možné. Je přece zázračná doba.
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ÚTERÝ 28. LISTOPADU

00:03 Včera – předevčírem – jsme při rozhovoru s premiérem zavolali do lesa: Landovský, 
a dnes se z lesa ozývá: „Už běžím!“

Po létech. Těch historek, co mi o eskapádách „Lanďáka“ a jeho letitého kamaráda Havla 
vyprávěl Petr Hapka! Ale ty se odehrály už dávno – předtím, než oblíbený herec, piják 
a donchuán emigroval do Vídně. Doufám, že aspoň některé z těch perliček jsou zčásti pravdivé 
– i tak by stály za to. Nezažil jsem žádnou z nich, ti pánové jsou přece jen o generaci starší.

Každopádně je jasné, že Landovského návrat znamená další razítko na spis revoluce, radostný 
moment pražské bohémy, kterou rozplesá skoro stejně jako úspěch generální stávky.

„Na tiskovkách byste neměli tak kašlat na fabriky,“ upozorňuje nás se starostlivou tváří 
zpravodaj Reuters Michael Žantovský.

„To je fakt.“ Píšu si poznámku do notýsku. „Máš nějaké zprávy, jak se kde stávkovalo?“ 
Zbytečná otázka. Nějaké zprávy má vždycky.

„Most,“ začíná spatra, „ten dopadl O. K. Ostrava – hodně horníků nechali pod zemí, neměli 
šanci postoj projevit. Ústí – dokonce vzdoropochod komunistů, ale moc jich nebylo. Jinak 
dobrý. Teplice – většinou se nestávkovalo, ve Sklounionu však ano. Děčín – nic moc.“

„Tak to zas není tak růžový.“ Kocáb zpozorní.

„Už je vám jasný, jak je důležité věnovat fabrikám pozornost?“

Umiňuju si, že tohle při nejbližší příležitosti v akční skupině předneseme.

Nejspíš jsou i chyby, které se nám můžou nevyplatit. Sestupme zas chvíli na zem.

00:27 Ale ne hned!

Jásot od dveří ohlašuje příchod Pavla Landovského, tlačíme se do hlediště, jenže jsme zaváhali, 
dovnitř už by se nevecpala ani Twiggy. Michael doporučuje balkón, běžím po schůdkách, ale 
ani nahoře to není lepší. Stoupám si na špičky, zahlédnu pana doktora Vodičku a Landovského 
s Havlem, který vztyčuje prsty do V. A pak už nic, protože na špičky si stoupají i ti přede mnou.

„Michale, já se vzdávám. Jdu do postele,“ informuji kolegu.

„Tak fajn – před osmou na vládě.“
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01:20 Už přede dveřmi do bytu slyším vyzvánějící telefon. Volá rozhlas z Toronta. Mohl bych 
se s kanadskými posluchači podělit o dojmy z dnešní generální stávky?

07:10 Další telefon, CBS – co bych řekl interview večer v devět? To jsem v naší televizi. 
Nevadí, pošlou pro mě na Kavčí hory mikrobus.

07:55 V hale budovy předsednictva vlády mě vítá policajt: „Dobrý den, pan Kocáb už je 
nahoře.“

Všechno je jinak. Kocáb nezaspal, nechtějí na mně propustku ani podpis.

Jdu za sekretářkou. Směje se na mne z plna hrdla. „Pojďte, já vás povedu.“

08:03 Vstupuji do velké světlé místnosti. Michael, Oskar Krejčí a ještě jeden člověk setrvávají 
v delším přátelském rozhovoru.

„A, pan Horáček! Vítejte, vítejte. Já jsem Soukup,“ zdraví mě pán tohoto pokojíku o rozloze 
dobře sedmdesáti čtverečných metrů. „Vy nám vylézáte ze všech dálnopisů...“ ukazuje mi 
mašinky vyplazující papírové jazyky.

AP, Reuters, UPI, TASS, PAP. A jistě i další zdroje informací. Ano, za poslední dny jsem toho 
namluvil nemálo. „No prosím, tady taky,“ pan Soukup mě laškovně kárá, jako by mě chytil 
v obecním sadu na hruškách máslovkách.

Kdo tu mávl tím kouzelným proutkem? Už nebudeme parkovat kdesi za rohem. Pryč jsou 
obavy, že nás někdo spolu uvidí a někde to práskne! Ve vzduchu je cítit neskonalá, hluboká 
úleva, jakou asi zažívá rodička těsně po porodu. Či hříšník, který se konečně vyzpovídal; už 
je to venku! Docela se mi rozbřeskne: oni to tušili, oni to věděli, oni s tím počítali. Jediné, co 
nevěděli, bylo jak a kdy. Po generální stávce už vědí i to. A oddechli si, neboť na kandelábrech 
se nikdo nehoupe.

Oskar Krejčí, napadá mě, musí být v moc zajímavé situaci. Fanatický komunista, a na druhé 
straně horlivý vyjednavač ve prospěch MOSTu. Pochopil, že změna je nevyhnutelná. Šlo jen 
o to zachovat si jakous takous tvář.

Události mu v podstatě daly za pravdu. Dneska si může vybrat: Buď lkát nad zhroucením 
komunismu, nebo být hrdý na svou politickou prozíravost.



184

Zvolil to druhé.

„Tak která místnost by se vám tady líbila?“ švitoří pan Soukup.

Michael se usměje s velkým potěšením. Já taky: „Mně žádná.“

A smějeme se všichni, i když každý z nás něčemu jinému.

08:25 „Dnes asi přijde i Valtr, že jo?“ trousí jakoby mezi řečí Oskar.

Neříkám nic.

„Jistě víte, co děláte,“ pokračuje. „Že je to dlouholetý poradce Fidela Castra, člen hospodářské 
komise UV...“

To jistě všechno nevíme. Ale vidíme, že dilema Adamec – Komárek nevzrušuje pouze podzemí 
Laterny magiky.

Hezký špílec, myslím si. Oskar, poradce premiérův, chce šance pana docenta oslabit, to chápu. 
Ale čím? Že Komárek je komunista? To je Adamec taky. Krásný morální veletoč. Ba ne, vy to 
v té politice nikdy daleko nedotáhnete.

Snad jen do nějaké té funkce.

Převeďme řeč, Michael už to dělá: „Na tom, že všechno probíhá tak nenásilně a inteligentně, 
má velkou zásluhu Vašek.“

„Tobě to říct můžu, Oskare, protože ty to pochopíš,“ navazuju. „V Havlovi je zvláštní směs 
neústupnosti – to si nebudeme skrývat – i tolerance.“

„Vašek je rozumný, to víme,“ opáčí Krejčí bez mrknutí oka.

Ejhle – Kdo je Václav Havel? Ptalo se Rudé právo. Nuže, teď už Vašek.

Náš Vašík.

08:48 Parkujeme rovnou před domem a hrneme se do Vašíkova bytu.

Dnes je nejen vzhůru, ale i na odchodu. Právě mu navlékají kabát, John Bok je rezolutní: 
„Jdeme!“

Moment. „Vašku, pár věcí ti říct musíme,“ naléhá Michael. „Před chvílí jsme je v autě probrali, 
jsou to nejmíň čtyři zásadní problémy.“

„Za prvé,“ spěchám, zatímco John mi dýchá na krk, „mi docent Komárek, s nímž jsme přece 
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počítali do dnešní delegace, včera řekl, že nepřijde.“

„Uh-huh.“

„Má moc práce.“

„Uh – ehm-huh.“

„Na vládě tě berou,“ pokračuje Michael. „Je to zmáknutý, teď už na toho prezidenta kandidovat 
musíš.“

Václav Havel vytřeští oči: „Co to povídáš? Vždyť...“ hledá nějaký zvlášť pádný důkaz, „Olga 
by se se mnou natotata rozvedla. Tohle...“

Je to možné? On o tom asi opravdu neuvažoval. Byly dny a hlavně chvíle, kdy jsem si byl jistý, 
že aspoň v skrytu duše ano.

„Jdeme, jdeme!“ hartusí John. Kam, probůh? Copak je něco důležitějšího?

A přesto zmateného, vyjeveného Havla popadá a vleče z jeho vlastního bytu. Pan domácí otáčí 
hlavu jako za lodí utrženou od mola.

„Vašku!“ volá zoufalý Michael, „musíme obnovit MOST!“

„Musíme...“ zaslechneme ještě odvlékaného.

Co? Promluvit si? Nefantazírovat? Starat se o něco jiného? Nevíme.

Václava Havla odtáhli jako špatně zaparkovanou škodovku.

Byt je ve vteřině jiný, jako scéna na otočném jevišti; neuvěřitelně prázdný a tichý.

Na uklidněnou z té proměny si vezmu slanou tyčinku. Tu poslední.

09:02 Napadá mě, že jako s panem Adamcem bydlí paní Adamcová, sdílí byt pana Havla i paní 
Havlová. Cherchez la femme. Tu snad nikdo neodvlekl.

Vskutku! Právě přichází v bílém froté županu, obklopena lehkou vůní nějakého příjemného 
mýdla. „Rádi bychom vám něco řekli, paní Olgo,“ sděluji tajemně.

Sedáme si, hostitelka nám nalévá kávu.

Michael jde na věc od lesa, vbrzku ale domanévruje k tématu.

Paní Olga poslouchá, střídavě se dívá z Michaela na mne. Je to jasné: ti hoši zešíleli.

„Vašek chodí s přáteli tady za roh do Rybárny,“ povídá a přitahuje si župan.
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Uvědomuji si, jak je vlastně hubená. „Copak si myslíte, že by tam mohl chodit jako prezident? 
Zkuste si to představit.“

„Proč by nemohl?“

„To přece nejde, prezident.“

„Vždyť by to stejně bylo na přechodné období,“ konejší ji Michael. „Do voleb asi.“

„A pak by zas mohl do Rybárny,“ kreslím růžovou budoucnost.

„Jednou prezident, vždycky prezident. Jak by to vypadalo?“ neví paní Olga. „To já bych se 
s ním snad rozvedla.“

Hm, v té imbecilní televizní soutěži manželských párů by mohli vyhrát možná i nějaký ten 
vysavač, znají se dobře.

„První dáma republiky,“ nadhazuje trochu lepkavě Michael.

Paní Olga vrtí hlavou. „Praha třeba Vaška zná, ale ani ta ne celá. Venkov vůbec ne... To po 
Vaškovi nechtějte. Byla by to strašná oběť, vy ho neznáte.

Nastávají krušné časy, ekonomika v troskách, budou se muset – tak nějak se to říká – utahovat 
opasky. A někdo za to bude volaný k odpovědnosti, ale nebudou to ti, kdo to zavinili. Ne, to 
ne.“

Vím přesně, co na to říct. V noci se mi o tom zdálo, když zrovna nedrnčel telefon: „Paní Olgo, 
teď vám budu oponovat a můj argument je takový, že ho nelze nevzít.“

Zaostří na mě zrak. „Chci konstatovat,“ snažím se pečlivě volit slova, „že Vašek je ten 
nejpřesnější a nej... neochvějnější kritik tohoto režimu. Zavírali ho za to, pronásledovali. 
A dnes, kdy se jeho slova naplňují, to musí být právě on, kdo bude trpět dál.“

„Že musí, pane Horáčku?“

„No, každý je tvůrcem svých rozhodnutí, takže ani on možná nemusí. Já se však domnívám, 
že ano. Jako beránek sejme hříchy svých protivníků. Co oni nadrobili, on odskáče. Je to motiv 
z antického dramatu. Když se na to podívá jako dramatik, nemůže to neuznat. Jsou tu síly 
mocnější než jednotlivec.

Ano, asi to bude ještě těžší než ve vězení. Málokdo to pochopí a ocení.

Jenže stačí, když to pochopí on. A k tomu stejně dojde.“

„A proč to povídáte mně?“

„Abyste mu to řekla. A – nerozváděla se.“
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„To po mně chcete... hodně.“

„Ano.“

09:45 Přijíždíme do Laterny. Zmatek tu bují, lidí zas přibylo, kdekdo nás chytá a vleče do 
koutů, aby nám předal další požadavky na premiéra. Jirka Kantůrek říká, že televizní záležitosti 
ještě za moment upřesní, tiskové a informační body jsou však sepsány: pravidelný vysílací 
čas pro Občanské fórum, polygrafické oprávnění, zajištění papíru a ofsetové rotačky pro list 
evropského formátu v nákladu zatím aspoň 150 000 výtisků. Dále legalizace OF a zejména 
přidělení budovy.

Nerozmyslí se pan docent Komárek? Návrh delegace zatím platí: Havel, Miller, Jičínský, Malý, 
Komárek, Krobot, Čarnogurský, Klaus, Kocáb, Horáček.

Pan docent nejde. Ani Martin Mejstřík.

10:25 Delegace se řadí u paty postranního schodiště, chaos vrcholí, na každého člena se vrhají 
lidé s nejrůznějšími naléhavými svízeli, mnozí přijeli zdaleka. Mluvím s třineckými havíři.

Kde je ten Mejstřík? Vezmeme pro jistotu náhradníka – Martina Klímu z MFF.

10:33 Konečně nasedáme do aut, vyjíždíme. Naše kolona je přinejmenším legrační, všehochuť 
vozidel nejrůznějších typů a stáří. Zprvu se hustou dopravou těžce prodíráme, potom první 
auto rozsvítí světla a dostáváme přednost. Kdekdo nám mává.

10:45 Vidím Stanislava Milotu, jak vyskakuje ze sedadla vedle řidiče prvního auta. Hned ho 
však ztrácím z očí, pohltila ho masa novinářů.

Něco takového jsem nikdy neviděl. Chtějí opravdu jen fotit, nebo na nás chystají pogrom? 
Těch žurnalistů je tu na pár metrech snad stovky, stěží dokážeme otevřít dveře na několik 
centimetrů a vysoukat se ven. Jako nejhubenějšímu mi to jde nejlíp, už jsem dva kroky za 
Vaškem. „Mistr Hávl!

Mistr Hávl!“ ječí ty jezinky ze všech stran; Jindra Štěpánek z Mladé fronty řve česky, Havel 
odpovídá: „Když budu o tom teď mluvit, nebudu mít čas to dělat.“ A co řeknu já? Pravdu: 
„Mám velkou naději. Říct zatím nemůžu nic, ale ta naděje je opravdu veliká.“

Tlačíme se dovnitř, v hale je to ještě horší. Někteří reportéři stojí na křeslech, která měla 
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vytvořit jakousi stezku, jiní už je přeskočili, tlačí se na nás, suneme se kupředu, jak to jde. Tak 
sem už se ten opozdilec Mejstřík nikdy nedostane.

Michael se propracoval ke mně, na konci haly narážíme na Oskara Krejčího.

Žádám ho, aby zajistil Mejstříkovi vstup, pokud ještě přijde. Poradce to slibuje. Jdeme doprava 
a po schodišti, kam novinářská invaze ještě nepronikla, konečně jsme v patře. A v jednací 
místnosti.

10:56 Sotva dosedneme, už zase vstáváme. Vchází premiér s delegací, kterou si tentokrát 
zřejmě vybral sám.

Je to čistě pracovní skupina – po jeho levici Marián Čalfa, po pravici dr. Kučera. Dále Oskar 
a také Miroslav Pavel. Měl jsem pocit, že včera ho jmenovali za odvolaného Batrlu ředitelem 
televize.

Premiér vyráží kolem stolu a obchází ho ve směru hodinových ručiček.

Všem podává ruku. U mne začíná, potom Kocáb, Krobot za dramatické umělce, Malý, dr. 
Čarnogurský – ten bezmála přímo z vězení! – Havel s trikolórou na svetru, profesor Jičínský, 
Petr Miller, ing. Klaus, Martin Klíma.

A k této desítce Mejstřík, jenž se jako ve špatném divadelním kuse zjevuje v pravý čas, aby 
také pozdravil. V uvedeném pořádku usedáme.

A znovu vztyk. Tentokrát jen protagonisté, aby se pozdravili rukoudáním pro kamery. Vašek je 
ještě nejistější než předevčírem v Obecním domě, kouká vlevo do objektivů ve strnulé póze, 
jako by se tu fotilo na daguerrotypie.

11:00 Úderem hodiny jsou fotografové vystrnaděni, zůstáváme za zavřenými dveřmi. Finále 
revoluční sezóny může začít.

Výkop provádí premiér, ještě rázněji a věcněji než prve: „Potvrzujeme, že jsme schopni 
a ochotni se kdykoli sejít. Rekapitulujme předchozí požadavky.

Za prvé to bylo odvolání určitých politiků. K tomu zřejmě zaujmete stanovisko.

Za druhé – parlamentní komise. Zítra projedná Federální shromáždění, mohou v ní být i studenti 
a občané. Za třetí – propuštění politických vězňů.

Váš seznam jsem předal prezidentu republiky, osobně jsem s ním mluvil. Za čtvrté – sdělovací 
prostředky. Vláda jmenovala nového ředitele televize, Občanské fórum může dostat řekněme 
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šedesát minut času denně. Televizi bude spravovat širší rada. Navrhuji, ať tam vystupuje 
Horáček.

Dále: místopředseda Národní fronty Urbánek vyjádřil svou ochotu s Občanským fórem jednat. 
Jednání parlamentu je ovšem jednáním parlamentu, a já nejsem, bohužel, ani poslanec.“

Špulky černého kazetového magnetofónku se zvolna otáčejí. Dnes jsou tu k občerstvení 
mattonky a pár talířků s pestrou paletou československých pišingrů.

Ale najíst se nepřišel nikdo. Do napjatého ticha zní dál premiérův hlas. Bod stíhá bod.

„Návrh tiskového zákona bude do poloviny prosince, bude se připomínkovat, tam by rovněž 
mohl pracovat Horáček.“

Proč si mě pan ministerský předseda tak oblíbil? Kvůli tomu, že jsem v jisté chvíli zůstal 
MOSTem? Zřejmě jsou v životě okamžiky, na něž slušný člověk nezapomíná.

„Branný zákon – včetně zkrácení prezenční služby – rovněž. Také jsme zrušili celní a devizová 
prohlášení. Na pořad přichází plán deváté pětiletky, právě se o tom jedná. Navrhněte odborníky, 
ať se na všech pracech zúčastní.

To je má odpověď na vaše nedělní požadavky, pokud byly v mé kompetenci.

K tomu ještě jedna věc – skončit stávky. To je moje přání, moje prosba.“

Ucelené, faktické a na konec ještě důstojné. Pan Adamec, nesloužit tak nesmyslnému systému 
a tak fantasmagorické filozofické konstrukci, by mohl dělat i dobro. Myslím si, byť sedím na 
druhé straně stolu. Ano, bylo to působivé.

Tahle partie je rozehrána na úrovni velkého šampionátu.

Tak teď my.

11:07 Vašek se zavrtí, odkašle si. „Dnes, ehm, je zde zastoupeno i sesterské hnutí Občanského 
fóra ze Slovenska Verejnosť proti násiliu. Kvituji s povděkem: „Vláda zrychlila práci, 
požadavky plní, je to výborné.“

Jsem rád, že nejen já v duchu, ale hlavně on nahlas premiérova slova ocenil; dobrá práce žádá 
odpovídající gáži. Nalévám si mattonku.

„Je třeba formulovat základní požadavky, že. Co bude dnes, co zítra, co později.“

Premiérova tužka je připravena.

„Dnes – máme budovu s jednou telefonní linkou, pan předseda jistě uzná, že je to těžké. 
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Potom... žádáme demisi vlády.“

Ladislavu Adamcovi se hrne do obličeje krev. Telefony a ještě demisi, no to už je vážně moc.

„Zítra,“ pokračuje Vašek s pohledem přes brýle do papírů, „žádáme o tři kroky. Za prvé – 
Federální shromáždění se sejde kvůli zrušení tří článků ústavy. Článku číslo čtyři o KSČ jako 
vedoucí síle ve společnosti, číslo šest o postavení Národní fronty a číslo šestnáct o vztahu 
marxismu-leninismu a kulturní politiky, vzdělávání, výchovy a vyučování.“

V konceptu je znát ruka Jičínského a Rychetského, řekl bych. Však je to taky jejich obor; na 
tomhle políčku amatéry nejsme.

„Za druhé,“ čte Vašek zaujatě dál, „odejde ze svých funkcí Alois Indra.

Za třetí zruší Federální shromáždění zákonná opatření přijatá tohoto roku.

V pátek,“ posune si brýle, „bude nová vláda představena veřejnosti. Vládní prohlášení zaručí 
svobodu shromažďování, tisku, zruší Lidové milice, dozor nad církvemi. Bude řešena i otázka 
politických stran na pracovištích.“

„A devátého dvanáctý, v sobotu,“ odkašle si a pousměje se dovnitř, „v předvečer Dne lidských 
práv, by měla nová vláda jasnými skutky dokázat, že program plní. Mezi těmito skutky by 
mělo být například zmíněné zrušení dozoru nad církvemi a podobně. Bylo by případné, aby 
Gustav Husák odstoupil.

Chci poznamenat, že to byly i studentské požadavky, a ty vznikly dřív než Občanské fórum. 
Pokud vláda nedokáže jasnými skutky, že tento program plní, požádáme o demisi a o to, aby 
tu novou sestavila nová osoba.“

11:23 Byl to dlouhý projev, všechno jsem ani nestačil přesně zapsat. Ale nasyceni ještě nejsme. 
Jak bychom taky mohli, po těch letech. Vašek Malý:

„Žádáme o vysílací čas nejen v televizi, ale i v rozhlase, na Hvězdě. Rovněž o vlastní deník, 
polygrafické oprávnění a podobně.“

Dívám se na premiéra, nemůžu z něj spustit oči. Je brunátný, těžce dýchá, mám dojem, že co 
nevidět omdlí. Nebo vybuchne a ten stůl na nás převrhne.

Ostatní to možná nepozorují, možná je jim to jedno, možná to musí být jedno.

Profesor Jičínský se taky chystá promluvit, to bude asi dlouhé, vždycky je to dlouhé: „Chceme 
postupovat ústavními formami. Domníváme se, pane předsedo, že jste s to převést společnost 
k demokratickému systému. V této chvíli vaše odpovědnost přesahuje vaši funkci...“
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Když se nadechne, zasahuje Havel, který taky zvedl oči od papírů: „Vím, že to asi působí 
ultimativně.“

Adamec se mezitím už nadechl, teď vykřikne: „Nepůsobí! To je!“

Bouchne do toho stolu vzápětí i pěstí? Vypadá to tak. Nebo možná vstane a odejde. Co potom?

Díváme se jeden po druhém, je to možná trochu jako před rvačkou v hospodě, než někdo vezme 
židli a praští do žárovky. Premiér se naklání k ministru Čalfovi, Oskar strká hlavu mezi ně. 
Hněvivý šepot, jednotlivá slova neslyším. Pak premiér: „Ke změnám dojít musí. V parlamentu, 
České národní radě, Slovenské národní radě a podobně. S termíny však souhlasit nemohu.

Zejména takovou rychlostí. Mně se jedná o čestnou práci.“

Havel špitl cosi Jičínskému. Zdvihne hlavu: „Dovolím si navrhnout krátkou přestávku, aby se 
obě strany mohly poradit. Dejme tomu půlhodinku.“

Předseda tím nadšený není. Svoje už řekl, slevovat nebude. Přesto po vteřince zaváhání náhle 
prudce vstane. Sledován svoji svitou, odchází z místnosti.

11:34 Když osiříme, koukne dobrá polovina z nás na strop. „To už je teď jedno, odkud nás 
odposlouchávají,“ míní Havel. Pojďme se rychle poradit.

Každý ať řekne svoje. Každý ale ve dvou větách.“

No nevím. Je to jako na zakládajícím shromáždění Občanského fóra v Činoherním klubu: 
obtížné nebýt radikálem, aby si ostatní nemysleli, že ustupuje.

Taky že jo. Demise? Demise. Demise. Dnes.

Televize – dnes. Političtí vězni a prezident do 9. prosince.

„A když odmítne?“ odvažuji se špitnout.

Na to neumí odpovědět nikdo.

Avšak rozhodnutí je jasné. Devětkrát zaznělo kategorické Demisi, hned.

Dva se názoru zdrželi. Martin Klíma – aspoň jsem ho neslyšel – a já.

Radikální návrh by neměl přednést Havel, napadá kohosi. Ale kovář. Petr Miller. A bude ho 
obhajovat. Souhlasíš, Petře? Samozřejmě.

Než si stačíme říct víc, je tu premiér se svými lidmi.
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11:59 Ve tváři neústupnost sama, ministerský předseda promlouvá: „Zaujmu stanovisko. Za 
prvé – termín demise přijmout nemohu. Za druhé – vláda je ochotna k rekonstrukci, do týdne. 
Očekávám vaše návrhy. Za třetí – navrhuji pro vás statut strany, nebo možná, budete-li si přát, 
dvou stran. Za čtvrté – o Indrovi nemohu rozhodnout. Ve Federálním shromáždění však v tom 
smyslu promluvím.“

12:02 Miller: „Pane předsedo, dělníci jsou krajně nespokojeni. Stávkové výbory se rychle 
formují a koordinují. Trváme na demisi dnes. Na ústavních změnách při zítřejším zasedání 
Federálního shromáždění.“

Kosa křísla o kámen, před očima nás všech tancují jiskry.

Nějaký kompromis se najít musí. Kudy na to? Havel: „Termíny jsou nabídnuty k jednání.“

Kučera: „Navrhuji, aby pan ministerský předseda vystoupil dnes v televizi.

A řekl, že do konce týdne zrekonstruuje vládu.“

Takže cestička se rýsuje! Do konce týdne, ne do týdne. Krok dál.

Adamec: „Když to bude nutné, v pátek demisi podáme. Požadavky budu tlumočit Federálnímu 
shromáždění.“

Tak už je jasné, o co tu jde, uvědomím si najednou. Všechny požadavky přijímají. Včetně 
té demise. Jenom ji nazývají rekonstrukcí, aby to tak ošklivě neznělo, nepřipomínalo demisi 
z osmačtyřicátého, která taky odstartovala poslední fázi převratu. Kdo pracuje se slovy, ten 
musí chápat – je to stejné, jako když se místo řiť poví rectum. A to je všechno! Nebo skoro 
všechno. Kde je totiž psáno, že po demisi bude sestavením nové vlády pověřen právě Ladislav 
Adamec? Proto tak soptí – on k nám tak vstřícně, a my to nejsme ochotni ocenit. Musíme mu 
připadat nejen jako nevděčníci, ale i jako pobloudilci, neboť svým požadavkem můžeme být 
sami proti sobě. Jiný premiér může všechnu dosavadní práci a už už se rýsující dohodu zhatit. 
Co pak?

Šeptám svůj názor Michaelovi. Ten souhlasí. Jak to dáme vědět Havlovi?

Poslat papírek? Vstát a jít mu huhlat do ucha? Nesmíme přitom druhé straně naznačit, že mezi 
námi může dojít k názorovému rozkolu, to by se pak jednat taky nedalo... Jak tedy?

Zdvíhám ruku. Premiér po mně koukne, kývne. Hned jak to půjde, dostanu slovo.

Mezitím mluví dr. Čarnogurský: „Může tedy federální vláda zítra podat Federálnímu 
shromáždění námi navrhované ústavní změny?“ Hovoří tiše a klidně, asi taky uvažuje 
podobným směrem jako my.
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Čalfa: „Dva ze tří návrhů jsme už přijali. Zrušení Národní fronty však ne.“

Bledost jeho tváře kontrastuje s nachem premiérovy.

Co však s tou demisí? Jsme na mrtvém bodě. Atmosféra houstne.

Havel s vážným výrazem: „Navrhuji, abychom se... ehm... teď všichni povinně zasmáli.“

Čtveřice naproti kouká v úžasu. „To je nápad!“ šeptám Michaelovi, „hodný kumštýře.“ Když 
jsou politici v koncích, nechť myslí umělec. JUDr. Čalfa se zasměje první, premiér ho vzápětí 
následuje, jeho pěkně udělaný umělý chrup se zablýskne, cosi podobného smíchu vydá i dr. 
Kučera, nás jedenáct se taky snaží. Přijít sem v téhle chvíli psychiatr, asi by si zamnul ruce. 
Patnáct lidí sedí nad osudem země a chechtá se, aniž je čemu. Proč tu máme jen magnetofon, 
a ne taky kameru? Tuhle scénku by měli studovat politologové na všech univerzitách.

12:29 Pára z roztopeného kotle byla vypuštěna. Adamec: „Co je tedy reálné? Za prvé – do týdne 
jsem schopen předložit požadavky na rekonstrukci vlády. Za druhé – neodkladně předložit 
parlamentu návrhy na změny ústavních článků.“

Kývne směrem ke mně.

„Pane předsedo, jako MOST si dovolujeme navrhnout ještě jednu, velmi krátkou přestávku. 
Několik minut k poradě.“

Nelíbí se mu to. Mám pocit, že kamsi strašně spěchá. Kam? Přesto po konzultaci... svoluje! 
Oskar Krejčí se během výměny těch několika vět dívá ke mně a k Michaelovi. Chápe, nebo 
aspoň tuší. Pomůžeme s kompromisem.

Premiér vstává. A Oskar – zůstává.

12:32 Poradce bude s námi, abychom pracovně zformulovali základní body, dobrá? Dobrá, 
proč ne.

Havel: „Premiér se zmínil, že ohledně sestavení nové vlády očekává naše návrhy. Ty však 
nepodáme. Nesmíme vytvořit dojem, že jsme nějací samozvanci.“

Oskar se zakinklá, jako by dostal ránu paličkou na maso. Vytřeští zrak – tak tohle ho dostalo. 
Celá léta čekal takovýhle vývoj s tím, že disidenti se hned pohrnou do funkcí. A teď se toho 
sami vzdávají! Úžasné.

Vašek rychle drápe po papíře. S perem v ruce jako by se proměnil. Připadá mi podoben 
slavnému Joe Montanovi, quarterbackovi klubu San Francisco 49ers, který konečně polaskal 



194

v ruce šišatý míč, jímž tak skvěle hází. Dramatik píše. A současně předříkává: „Za prvé – OF 
veřejně vyzve prezidenta Husáka, aby ke Dni lidských práv odstoupil. Za druhé – premiér se 
zavázal..

„Ne, nám slíbil, že do neděle 3.12. Sestaví novou vládu. Za třetí – federální vláda zítra předloží 
FS návrh zákona, který znemožní vedoucí úlohu KSC ve společnosti. Za čtvrté – premiér 
přislíbil delegaci OF projednat s NV Praha otázku budovy, a spolu s jinými institucemi i volný 
přístup do sdělovacích prostředků. Za páté – OF a VPN s povděkem přijaly zprávu, že FS... 
Předsednictvo FS rozhodlo, že zítra navrhne ustavení zvláštní komise...“

Oskar: „To už je v dnešních novinách.“ Nemyslí to výsměšně, ale čistě pracovně. To je na první 
pohled zřejmé. Mluví s nastávajícím prezidentem.

Kdyby jen věděl, že na Hrad nemyslí ani tenhle petry nepřetržitě kouřící dramatik, ani jeho 
bratr, jeho žena, a už vůbec ne jeho spolupracovníci a přátelé v Občanském fóru, vlastně 
vůbec nikdo, snad jen dva chlapíci ve vzduchoprázdném věku mezi studenty a dědky. Jenže 
v diplomacii i pouhé zdání... Jak to říkal ten Napoleon?

„To už je v novinách!“ Oskarův prezident Vašík se usmívá. „Je? Aha.“

A předčítá dál: „Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu požádají A. Indru, aby na zítřejším 
zasedání odstoupil. Za šesté – když do konce roku vláda nevydá zásady prohlášení a skutky 
nedokáže...“

Už nic. Předseda vlády se vrací.

Požadavek demise, zdá se, vyhnil jaksi sám od sebe. Nemluvme už teď o tom.

12:40 Havel: „Pane předsedo, za přítomnosti vašeho poradce jsme se pokusili napsat, co 
sdělíme veřejnosti.“

Předčítá. Na závěr: „Bude konstatováno, že zprávu pana předsedy jsme přijali s povděkem. 
A s uspokojením taky kroky federální vlády.“

Adamec: „Musím oznámit, že demisi jsem odmítl...“

No jistě, nějaký úspěch od jednacího stolu přinést musí, to je pochopitelné.

...A navrhl jsem vládu v novém složení.“

Všichni kývnou.

Ale ještě není konec, neboť cosi ještě řečeno nebylo. Premiér: „A teď k vám, pane Malý.“

Ostrá, důrazná výtka. Jednání ano, opačné názory ano, urážky ne. Vašek neví co by, něco 
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odtuší, vzápětí Petr Miller: „Jsem pověřen říci – a říkám to proto nejen za sebe, ale i za dělníky 
z ČKD –, že se vám za dotyčné vystoupení omlouváme.“

Ladislav Adamec se neusměje, ovšem zadostiučinění přijímá.

Neloučíme se nijak vřele. Ale oddechli jsme si všichni.

13:08 Havel, zatímco Stanislav Milota otvírá dveře: „Naprosto žádné informace novinářům, 
musíme se ještě poradit s přáteli v Laterně. O všem se vyjádříme až večer na naší tiskovce.“

O dva kroky dál mě chytá Jindra Štěpánek, sem nahoru ho asi dostal dřívější kolega Pavel. Pod 
dojmem právě vyhlášeného embarga váhám se slovy, pak utrousím: „Bylo to fascinující drama. 
Fascinující. Výsledky se však dozvíte večer.“

Drama. Otírám si zpocené dlaně do kapesníku. A dereme se ven a do aut a řítíme se k Laterně.

13:25 Usedáme na židličky rozestavěné kolem zrcadel jedné ze zadních šaten. Na poradu je 
úkol pokud možno okamžitě zformulovat stanovisko OF a VPN k jednání. Kouknu na hodinky: 
stihnu to ještě na schůzku s BBC?

Havel navrhuje text větu za větou. Do toho odkudsi zazní vzrušený, huhňavý hlas. „Klid,“ říká 
Křižan, „to jen někdo seshora řve do kanálu. Jako obvykle.“

Vstávám, podávám blok se všemi zápisky Michaelovi, aby bylo vidět, že embargo porušit 
nehodlám.

Havel ke mně vzhlédne: „Radši nikam nechoď.“

14:07 Když se text blíží ke konci, vstupuje Milota:“ Akční skupina se bouří, že nic neví!“

Hned, hned.

14:20 Dopsáno. Ale dalo to makačku. Cestou do kuřárny popadám jeden chleba, Michael 
druhý. Vojta Wagner a jakýsi starší pán přibíhají se zprávou, že po ostravských dolech bloumají 
nějací muži s pistolemi. Kdesi se prý houfují Lidové milice. Václavík údajně chystá puč. Je 
nutné jet hned na vládu.

A také dát zprávu do SSSR, návštěvník nabízí telefonní spojení – kam? 

Michael si ho zapisuje do digitálního zápisníku na baterky.
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V kuřárně zpráva o jednání, dlouhá řeč. Jak to říkali ti studenti – dědkárna?

To je možná kapku ostré, ale mnozí neumějí odolat zvuku svého hlasu; když se dostanou ke 
slovu, neradi se ho vzdávají. Je nás tu hodně, příliš mnoho, skoro nespíme, jsme podráždění. 
Ještě že je tu náš zlatý Radim Palouš a jeho bezedná laskavost. Jeden z nejnaléhavějších 
problémů chvíle: jak dlouho budou studenti stávkovat? OF jim chce doporučit, aby se vrátili 
do lavic, i když o svém dalším postupu mohou pochopitelně rozhodnout sami.

Ve stejné chvíli, jen v jiné budově, probírá obdobná témata federální vláda.

A tak se usilovně dědkuje na obou březích Vltavy. Odchází dobrodružná, mladá revoluce. Před 
mýma očima se mění v nerudnou stařenu politiky. Co tu ještě dělám? Vždyť politika je práce 
pro úplně jiné lidi. Vymizet...

Jdu na chodbu, po schodech dolů; unavená, ale pořád hezká děvčata mi staví na kávu. Než se 
voda začne vařit, okolkuji. Kalhoty těžce zkoušeného obleku mi nějak padají. Radši si sednu, 
opírám se zátylkem o zeď, koukám do stropu. Komu bych tak napsal dopis z lásky a nenávisti?

Světu. O tom, že vše je odpuštěno a my bychom se rádi nastěhovali zpátky do rodiny, z níž 
jsme kdysi utekli, ne... Byli vyhnáni. Uslyší však někdo tenounký hlásek malé, zbídačelé, 
i když pořád ještě nádherné zemičky?

A volá se vůbec?

Kolikrát je oko světa ochotno skutečně zpytavě hledět naší zemi do tváře?

Dvakrát třikrát za století? Nemáme potuchy o tom, co se děje v Děčíně a v Teplicích a v Martině, 
natož abychom se starali o Londýn a New York.

A – o Moskvu.

O Moskvu! To je ono.

Ještě chvíli tu pobudu. Našel jsem si práci.

15:55 Vytahuji Michaela na chodbu. „Svět čeká, co uděláme. My furt nic, a přitom jsme v téhle 
chvíli vláda. Musíme vyvíjet iniciativu, tím je deptáme.

Vsadím se, že takovej Michail Sergejevič je úplně na trní. Měli bychom mu něco vzkázat. 
Třeba to, aby si odvezl své tanky, že je nechceme. Všeho jenom do času. I dočasnosti.“

„Co chceš říct?“

„Že nemá smysl zabývat se jakýmisi tajemnými posly, jimž chybí pověření.
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Pojďme zase přímo za kovářem! Na sovětskou ambasádu.“

„Tak jo. Jdeme na věc.“

16:50 Krizový štáb sepsal dopis. Adresa: Prezídium Nejvyššího sovětu.

Podepsáno pět z jedné podzemní šatny theatru mundi: Havel, Křižan, Vondra, Kocáb, Horáček. 
Doprovázeno otevřeným listem Zdeňka Jičínského, a všechno pěkně na stroji, který dosud 
vyťukával objednávky na cvičky.

Nastartuj, Michale.

17:10 Kam vlastně pojedeme?

Třeba na vládu. Tam přece někde – možná v místnosti pana Soukupa – musejí mít zapsáno 
horké číslo na Velkého bratra. Je slušné se před návštěvou ohlásit.

Policista v hale je samoten. Už tu uklidili, i ta převržená křesla postavili na místa. „To byl 
dneska cvrkot, že jo, pane kapitáne,“ laškuje Michael. Nadstrážmistr si poopraví čepici: „To 
teda byl.“

Ale už není. Ne, ani soudruh Krejčí.

Voláme z budky. Oskar odpovídá z hloubi svého schizofrenického paneláku přátelsky, nicméně 
pomoct nám nemůže. Tak to zkusíme bez ohlášení.

17:35 Zvoníme, zvoníme. Na vrata velvyslanectví. Konečně hlas. Lámaná čeština, těžký 
přízvuk. Soudruzi, až závtra. I tady padla. Já bych to vzdal.

Ne tak Michael. Znovu mačká tlačítko a vysvětluje hlasu, čeho si žádáme.

Závtra, soudruzi.

Třeba je to číslo nejen u pana Soukupa, ale i v telefonním seznamu, plácnu zvesela. Hledáme, 
hledáme – cosi nacházíme! Michael vytáčí.

„Samozržejmě! Pržijďte. Ano, ichned. Soudruh velvyslanec tu není, ale já vás rád uvítám. 
Rada Filipov. Vasilij Nikitovič.“

17:50 Na Korunovační třídě pod kopcem ostře doprava. Zastavujeme, branka se otevírá, 
sportovně vyhlížející mladík v tmavém obleku nám mlčky kyne. Jdeme do stráně k zářícím 
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oknům nesmírné vily. „Tuhle kdysi dostala věnem jedna z dcer magnáta Petschka, víš to?“ 
klade kontrolní otázku Michael.

„Nevím. Ale vím, že druhá dcera vyklofla ještě hezčí domek – ten, ve kterém je dnes rezidence 
amerického velvyslance.“

Kroutíme hlavou nad hrátkami osudu. A už je tu pan rada osobně, útlý muž středního věku 
a velmi přátelského vzezření. Uvádí nás do velmi dlouhé chodby, pokryté rudým běhounem. 
Odkládáme si.

Račte dál.

18:00 Stolek je mnohem menší, paleta sovětských pišingrů méně pestrá, proti nám jen dva 
partneři. Kromě pana rady i onen sportovec, o němž těžko soudit, jestli je němý nebo ne. Jistě 
však nikoli hluchoněmý. Co řekneme, zapisuje do notýsku. Jinak je to – prostě jednání.

Dlužno ovšem říct, že tohle je veskrze přátelská, až sousedská rozprava.

Ve stylu „Tak co je nového a co pořád děláte? Že se nestavíte, to někdy musíte.“

Mlčenlivá servírka nám nalévá čaj. Má krajkovou zástěrku a takových sto třicet kilo živé váhy. 
Ale rudý plyš utlumí leccos.

Sotva dokážu potlačit úsměv. Okolní scenérie jako by vypadla z mozku amerického scenáristy 
špionážních filmů kategorie B. Ostatně i pan rada Filipov se na nás neustále usmívá.

„Když nedojde k násilí, skvělé! Upržímě vám ržeknu – kdo by to čekal?

Že to proběhne tak... elegantně. Skvělé!“ Jeho čeština je plynná, dokonce šaramantní. Zdá se 
mi to, nebo nás, povstalce, tenhle zástupce okupační moci opravdu chválí?

„Vy... nechcete monopol moci komunistické strany, že?“ táže se s úsměvem, jako by se nás 
ptal, jestli nepůjdeme tančit.

„Ne, nechceme,“ culíme se vřele.

„Nu, to bude zajímavé. Za pár let... My se od vás budeme učit.“

Čistý surrealismus! Zatím vyučovali oni nás. A když jsme nechtěli hned pochopit, napráskali 
nám. Váš vzor byl náš vzor, a najednou je to obráceně.

Je to možné?

„Ale máme starosti,“ navazuje zvážnělý Michael. Už vím, co přijde. Poslední dva dny má 
v hlavě samé vojáky. Škoda. Rád bych s panem radou ještě poklábosil na méně seriózní témata; 
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pan rada Vasilij Nikitovič se mi zamlouvá.

„Dostáváme zprávy o hrozbě vojenského puče. Mohlo by se stát, že někdo zařídí provokaci. 
Dejme tomu výpad proti sovětským vojákům. Jsme tu proto, abychom jasně řekli: Občanské 
fórum za takovou případnou událostí nebude, odsuzuje jakékoliv násilí.“ Michael to říká, co 
nejdůrazněji umí.

Dobře, že to soudruh sportsman tak pečlivě zapisuje.

„Kromě toho, pane rado, bychom si dovolili předat vám depeši Nejvyššímu sovětu,“ přecházím 
k druhému z obou hlavních bodů.

„Je to trochu... Ale hlavičkové papíry zatím nemáme, to asi chápete.“

„Jistě. Jistě.“

„Dostane se to adresátovi rychle?“ starám se. Výzva k odsouzení aktu intervence je na spadnutí 
tak jako tak, musí se jí odvážit i jinak bezradná KSČ.

Ale jako obvykle budeme o krok napřed a oni zase trapně ve vleku.

„Ještě dnes, ještě večer,“ pokyvuje pan rada potěšeně.

Moloděc! Vykřikl bych nejraději. Jenže se to asi nehodí.

Už bychom šli, hostitel nás ale zadrží. Chce slyšet víc. Co je to Občanské fórum? Kdo ho vede? 
Pan Chável? Rozumný člověk? Skvělé!

Téměř naplno se přizná, že Moskva už týden svou pražskou ambasádu bombarduje dotazy, co 
se tu krucinál děje – a oni nic nevědí, prostě nic. Vyjadřuje nám své díky, že jsme se obtěžovali 
přijít. A kdyby něco: kam má zavolat?

Kromě čísel na místa, kde býváme, ale kam se nedovolá, mu dáváme i čísla, kam se dovolá, ale 
kde nebýváme: domů. Rozhodně se brzy ozve. Vida, vida. MOST je nezrušitelný, pane Chávle.

Další díky.

Netřeba, pane rado. Rádi děláme lidem radost.

I tohle si mladý soudruh poznamenal. Doufám, že jednou to bude mít historickou cenu.

19:20 V krizovém štábu krátce shrnujeme výsledky své mise. Jiří Dienstbier je zahrnuje do 
materiálů pro tiskovku. Ta začne za pár vteřin. Jedeme do televize.

20:00 Dobíháme do studia na Kavčích horách. Respirium je plné studentů a umělců. Legendární 
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televizní koženost se vytratila, zavládl veselý chaos.

Moderátor, který se v Děčíně přetahoval s Michaelem o mikrofon, se mu snaží cosi vysvětlovat, 
rocker mávne rukou: „Co sme si, to sme si.“

Mluvím o studentech, kteří by měli jet do Ameriky, a taky o naší cestě na sovětské exteritoriální 
území. Michael kromě jiného o pozadí údajného nepřipuštění komunistů na letenskou tribunu. 
Vzpomenu si ještě na číslo konta OF; včera mi ho dala Dáša Havlová, dnes zveřejňuji a všem 
dosavadním i příštím přispěvatelům děkuji. I já jsem pil kávu za jejich peníze.

21:00 Prohodíme pár slov s Jiřím Suchým, a už nás táhnou pryč produkční z CBS – volně 
vešli tam, kam by je jako imperialistické propagandisty ještě před týdnem bez propustky 
a spolehlivého dohlížitele nikdo nepustil.

21:25 V hotelu Intercontinental – i tady už trčí paraboly – natáčím „live on tape“ rozhovor 
s nejautoritativnější kanadskou moderátorkou Barbarou Frumovou. Mou strategií je marketing 
Československa vcelku. Geopolitický význam, vysoká vzdělanost, demokratické tradice, na 
každém druhém kopci hrad. A obrovský kapitál: svobodu jsme si vybojovali sami, bez pomoci 
Západu i Východu. Našli jsme sebeúctu a chuť do života. Netřeba nám něco dávat, radši se 
přijeďte podívat. A investujte!

Před hotelem další dvě interview. Ano, přátelé demokracie a zájemci o zázraky, přijeďte do 
Československa.

Michael jde do Laterny, mě produkční z BBC odváží do Jalty.

22:20 Hotel Jalta je zavalený monitory a kabely, jsou na chodbách i na schodišti. Nakukuji 
do jednoho pokojíku. Jsem u vytržení: o kamenné zábradlí balkónku se opírá a na město hledí 
Tom Brokaw.

Od první dosažitelné produkční vyžaduji, aby nás představila.

„Pane Brokawe, vy sotva pochopíte, co pro mě vaše návštěva znamená.“

„Co, probůh?“ Moderátor NBC se lekne, že patrně trpím jakousi ošklivou chorobou a začnu 
ho prosit o příspěvek na léčbu.

„Minulý týden jsem prohlásil, že až do Prahy přijedete vy, půjde do tuhého.“

„A jde?“
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„Jinak byste tu přece nebyl. Do nejtužšího. Zítra v parlamentu je finále plesové sezóny.“

„Tak honem, už na vás všichni čekají. Je to živě!“ Produkční z BBC mě tahá za stejný rukáv, 
za nějž mě v posledních dnech zatahalo tolik lidí.

„Na shledanou příště!“ zdraví Tom Brokaw.

„Upřímně doufám, že tak hned do tuhého nepůjde, pane Brokawe.“

23:40 Ještě na skok v Laterně – pro vzkazy.

„Ve sklepě pod ministerstvem kultury se pálí nějaké materiály. Měli byste se na to mrknout.“

Je milión věcí, na něž bychom se měli a teď už můžeme mrknout všichni.

„StB připravila proti známým osobnostem OF defamační kampaň. Jste mezi nimi.“

Je mi ctí, odpovídám zprávě na druhém papírku.

„Popisují vás jako hazardního hráče z Chuchle. Váš gang prý vede agent StB přezdívaný 
Baron.“

Tuhle informaci podává dávný známý, seriózní vědec. Jak se k ní dostal?

To je teď vedlejší – nu, pěkně to estébáci zplichtili. Hazardní hráč jsem byl, v Chuchli ovšem 
žádné gangy neoperovaly, natož aby je vedla tajná policie.

Lidi se prostě mezi sebou sázeli o peníze; dělali to odjakživa a nikdy s tím nepřestanou. Tečka. 
Jenže, napadá mě, copak bych měl šanci to vysvětlit?

Vlastně to páni estébáci navlíkli celkem šikovně. Jaké boudy postavili na ty ostatní?

A ještě jeden papírek, od jiného kamaráda: „Jistě víš, že generální tajemník ÚV KSČ Urbánek 
sloužil jako výpravčí v Bojkovicích. Jel jsem se tam podívat.

Vede tam přesně jedna kolej.“
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STŘEDA 29. LISTOPADU

10:40 Probouzím se, až když mi spánek stačí. To je dobře, že v Laterně nejsou píchačky. 
V koupelně si stoupám na váhu. A už to zase musím říct: „Je to možný?“ Zhubnout za dvanáct 
dní o devět kilo... Jak to, že se na mně kalhoty obleku vůbec udržely?

Co nám píšou noviny: „Jsme pro socialismus.“ Říká ÚV SSM. Členové jeho předsednictva 
„vyslovili znepokojení nad některými veřejnými vystoupeními těch, jimž se léta nedostávalo 
slova. Jednají stejně jako dříve ti, kteří jim slovo nedávali. Chtějí diktovat.“ V této souvislosti 
vyjádřili svazáčtí bossové svoji „podporu novému vedení ÚV KSČ...“

Ale to je jen svazácká polívčička, ohřívaná, a přece už chladnoucí. Hlavní článek volá Budeme 
mít koaliční vládu! Uvádějí ho věty Václava Havla a moje. Se zájmem zjišťuji, že žádná z nich 
nic neříká; asi se z nás stávají politici.

Nejvyšší čas, abych vymizel, říkám si znovu.

Uvnitř listu portrét Havla a Komárka, avízovaný návrat Karla Kryla do vlasti a taky článek, 
jehož koncept mi autor dával minulý týden číst; dopis Karla Pacnera kolegům z Komsomolské 
pravdy o roce 68. Je to tam všechno: divize vašich tátů a vrstevníků nás přepadly, ani kapku 
vody okupantům!

11:50 V kuřárně Laterny. Atmosféra proti posledním dnům mnohem klidnější. Přijeli slovenští 
přátelé, je tu pan profesor Kusý a poznávám samozřejmě i Milana Kňažka. Vyprávějí. Taky 
o lístečku, který při bratislavské manifestaci došel až k řečníkům: novomanželský pár ztratil 
v tom zmatku 15 000 korun na nábytek. Během půlhodiny se sešlo 151 000 korun plus valuty...

Teprve po hodné chvíli si všímám, že tu sedí i Havel. Brýle má dnes zavěšeny na trikolórní 
stuze. Jejich skla se mu na prsou lesknou jako legrační vyznamenání.

„Občanské fórum,“ medituje, „je pokus o koordinaci různých hnutí veřejnosti. Vždyť samo 
slovo fórum je jakési náměstí, kam může, ehm, každý.

OF tedy není strana; chce dovést společnost ke svobodným volbám. Respektive... bude 
existovat tak dlouho, dokud to bude potřeba.“

Dnes odpoledne, jak pochopím, odlétá Vašek do Bratislavy. Veřejnost proti násilí pořádá mítink 
v Národním divadle. Aspoň část by měla televize celostátně přenášet. Udělá to pro nás nový 
ředitel Pavel?

Ptám se na to Jirky Kantůrka, jednoho z nejmilejších lidí v tomhle sklepení.
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I když se nesměje, vypadá, jako by se smál. Říká, že udělá, co se dá, a pak mluví o studentech 
FAMU. Chtějí zkusit vlastní pořad, zatím v rámci Kontaktu.

Nejpozději v pátek se s vedením televize chceme dohodnout na programu Co chce Občanské 
fórum. Asi to pro začátek zkusíme formou dotazů na Millera, Klause, Jičínského.

S kým jsem si ještě nestačil promluvit? Třeba se Zdeňkem Rajnišem, kterého si už v pondělí 
20. listopadu patnáct set výtvarníků zvolilo za svého zástupce v centru OF. V Mánesu se prý za 
prvních osm dní vybralo 700 000 korun.

„Náklady údajně zatím moc velké nejsou,“ nadhazuji. „Ba ne,“ říká Zdeněk. „Už jsme utratili 
600 000 – za plakáty, autodopravu, tisk, jídlo a na podporu studentů.“

Dáma jménem Petra Pleskotová mě přemlouvá, abych o čtvrté přišel do Činoherního klubu. 
Sejdou se tam zaměstnanci nakladatelství Panorama; nechtějí, aby jejich podnik patřil KSČ, 
měl bych ty méně rozhodné mezi nimi povzbudit.

Kocáb mi špitá, že dopoledne navrhl za OF dopis armádě a bezpečnosti.

Pojede k veliteli Západního vojenského okruhu. S Klausem. Mám chodit včas.

13:15 Jdu včas aspoň do Jalty, na další sjednané interview s BBC. Po desetihodinovém spánku 
se cítím ve formě. „To je vynikající otázka, Time,“ říkám zvesela moderátorovi v Londýně. 
„Svobodné volby uspořádat chceme, ale taky je nesmíme uspěchat. Nově vznikající strany by 
to v souboji s aparátem KSČ neměly snadné, navíc musejí představit veřejnosti svůj program...

Ne, otázka nezní, proti čemu je OF. Nýbrž – pro co?

Za rukáv mě chytá David Aikman. Díky, poobědvám s vámi rád, pane kolego.

14:40 „Když už jsem tolik odpovídal, Davide, mohl bych se taky něco zeptat?“

„S chutí do toho.“

„Myslíte si jako zkušený politický pozorovatel, že by zdejší vývoj mohlo ještě něco zvrátit?“

„Nemyslím. Strana ztratila sebedůvěru, nemá vůdce. Kdyby ho ovšem měla, nebyla by ještě 
ztracená.“

„Vážně? Jak byste to navlík, být šéfem?“

„To přece není žádná věda. Napřed bych hledal příznaky nejednotnosti.

Potom bych vyslal někoho s „důkazy“ o sporech uvnitř OF. Rozumíte mi?“
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„Matně, ale pokračujte.“

„Vyrobil bych pár ‚skandálů‘. Například, že ten dělník – Miller – bije svou ženu. A tak podobně. 
Mezi studenty bych nasadil provokatéry, a ti by zmlátili pár policajtů. Na komunistický průvod 
v nějakém menším městě by jako ‚Občanské fórum‘ házeli třeba kameny. Někoho by to vážně 
zranilo, možná smrtelně. Prezident by vyhlásil výjimečný stav a zrušil všechny veřejné mítinky 
kvůli ‚nebezpečným antinárodním silám‘ Přitom by ovšem zdůraznil, že to vůbec není myšleno 
proti OF. Naopak – vyhlásil by, že další jednání budou, leč kvůli vzrušené době až tak za týden, 
deset dní. Řekněme příští středu dopoledne. V úterý večer agenti StB propašují – a podle toho, 
co jsem viděl, by to nebyl žádný kumšt – do Laterny několik kufříků plných dolarů. Okamžitě 
následuje zátah, jsou nalezeny ty peníze a taky zbraně, odhaleni ‚američtí agenti‘. Vůdcové OF 
a studentští předáci jsou odvezeni z dohledu. Tisk a televize přecházejí pod zvláštní důkladnou 
kontrolu...“

„Pěkný scénář, Davide. Jste si jistý, že žurnalistika je vaší jedinou profesí?“

16:20 V Činoherním klubu je plno, nálada bojovná. KSČ má nakladatelství Svobodu, proč 
kromě toho zabrala v roce 1977 i Panoramu? Tu by měla vyčlenit pro Občanské fórum – jako 
symbolický akt dobré vůle.

Nu, tak symbolické by to asi nebylo; jak se dozvídám, přináší Panorama straně ročně 60 
miliónů korun.

Mluvím z jeviště o filozofii OF, podle notýsku přidávám i Havlova polední slova. Je zřejmé, že 
v tomhle sále povzbuzovat moc nepotřebují, do generální stávky šli v pondělí všichni, celkem 
280 lidí. Včetně 26 členů vládnoucí strany.

Podobný pocit jako já má i další mluvčí, jehož sem OF vyslalo – dobrácky vyhlížející a poutavě 
hovořící pán s bradkou. Kdesi jsem už ho viděl... Ano, na fotce v Lidových novinách. Na jméno 
si nevzpomenu. Jak? No ovšem, dr. Petr Pithart.

17:30 Další dvě interview. První z bedýnky na chodníku před hotelem, druhé v pokoji pro 
CBS Nightwatch. Po tom, co jim vykládám, si Amerika musí myslet, že Československo je 
zázračnou zemí neomezených možností.

Jestlipak už budoucí investoři otevírají své šekové knížky, zamlouvají si letenky, shánějí 
konverzační příručky?

18:40 Kocáb mi ukazuje vzkazy, co právě dostal. Jeden je prý přepisem improvizovaného 
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vystoupení Karla Urbánka na nedávném komunistickém zasedání: „Nějací tatrmani nám 
nebudou vykládat, jak to máme dělat... Milici se nevzdáme!“ křičeli na něho z pléna. „Zbraně 
nám dal Gottwald...“

18:40 Na obrazovce v kuřárně běží přenos z Federálního shromáždění.

Úvodem prý promluvil Indra, rezignoval. Teď vystupují různí poslanci proti zrušení ústavního 
článku číslo 6 o Národní frontě. J. Kryl z KSČ: „Vypuštěním článku 6 se NF dostane mimo 
zákon!“ L. Kmeť, rovněž komunista, si to taky myslí. Jiní jsou spíš pro úpravu, jak ji předtím 
navrhl zpravodaj Češka. Jednání se táhne a je stále zmatenější.

19:03 Parlamentní rozprava končí, pan předsedající se zaplétá, sám si toho všimne. „Únava se 
dostavuje,“ komentuje trudomyslně.

Bude se hlasovat. První na pořadu: zrušení článku 4 o vedoucí úloze Komunistické strany 
Československa.

Zatajím dech...

Jednohlasně!

22:10 „Blahopřejeme!“ plácá mě po zádech nadšený Tom Bettag, produkční CBS.

„Díky.“

„Vy nejste dneska večer šťastný, Michale?“

„Jsem.“

„Že to na vás není vidět.“

Jak mu mám vysvětlit svůj šťastný smutek nad tím, že jsme byli svědky zázraku?

Celý národ se právě raduje, slepí prohlédli, němí promluvili, nevěřící uvěřili.

A vášnivě věří, že takové to už bude pořád; nadšené, vroucí a tak nadějeplné.

Jenže nebude, nemůže. A když, tak až zase někdy za století. Za kliku už berou těžké dny 
změny, lopota, už kvasí těsto nových křivd a nedorozumění.

Každá revoluce se vypaří a zanechá za sebou sliz nové byrokracie, povzdychl si zdejší rodák 
Franz Kafka. A vyslovil tak zákon určitě stejně platný jako Pythagorova věta. Ach jo.
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Dokážeme se smířit s tím, že naše vlídná revoluce byla zázrakem, a proto už z definice výjimkou, 
jejíž trvání je bláhové očekávat, natož vyžadovat?

„To snad jen proto, že už nemám ani jednu cigaretu,“ usměju se na Toma.

„Jinak, vážně – jsem šťastný.“

Chtít život v trvalém zázraku je nesmysl. Proč ale nebýt vděčný i za třináct zázračných dní? 
Všechno se v nás přece ukládá...
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LIDÉ, O KTERÝCH SE V KNIZE HOVOŘÍ

Ladislav Adamec (1926–2007) politik
Do roku 1945 dělník, 1946 vstoupil do KSČ, absolvoval obchodní akademii, v padesátých 
letech působil v hospodářských a politických funkcích ve Frenštátu pod Radhoštěm, 1961 
absolvoval na VŠP ÚV KSČ, 1960–1962 náměstek předsedy KNV v Ostravě, 1967 aspirantura 
na VŠE, 1963–1966 vedoucí odd. průmyslu ÚV KSČ, od 1966 člen ÚV a 1987–1989 člen 
předsednictva ÚV KSČ, 1969–1987 místopředseda vlády ČSR, 1987–1988 předseda vlády 
ČSR a místopředseda vlády ČSSR, od 1988 předseda vlády ČSSR; od roku 1969 poslanec 
ČNR.
Dne 7. 12. 1989 rezignoval na funkci předsedy vlády ČSSR, 21. 12. 1989 – 1. 9. 1990 předseda 
KSČS, od června 1990 do června 1992 poslanec SL FS, poté odešel z politického života.

Jiří Bartoška (*1947) herec
Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění, od roku 1972 byl členem brněnského 
experimentálního Divadla na provázku, po dvou letech přešel do Činoherního studia v Ústí 
nad Labem, po krátkém angažmá v Městských divadlech pražských se roku 1978 stal členem 
souboru Divadla Na zábradlí, jeho herecký projev vyzrál pod režijním vedením E. Schorma 
ve stěžejních rolích světových dramat (Shakespeare: Macbeth, Hamlet; Dostojevskij-Schorm: 
Bratři Karamazovi). V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil k nejpopulárnějším hercům 
díky vynikajícímu ztvárnění různorodých postav v mnoha filmech a televizních inscenacích, 
např.: Příběh lásky a cti (1977), Stíny horkého léta, Osada Havranů, Na Veliké řece, Volání 
rodu (1977), Koncert na konci léta (1979), Portrét (1982, TV), Sanitka, My všichni školou 
povinní (1984, seriály TV), Oldřich a Božena, Cesta kolem mé hlavy (1984), Bylo nás šest 
(1986, seriál TV), Antonyho šance, Outsider, Lev s bílou hřívou (1986), Kopytem sem, kopytem 
tam (1988), Strašidlo cantervillské (1989, TV), Evropa tančila valčík, Muka obraznosti (1989).
Do roku 1991 člen Divadla Na zábradlí, v letech 1991–1994 Divadla Bez zábradlí (Molièrův 
Don Juan/1989, Jindřich v Havlově Largu desolatu/1990). Z filmografie: Helimadoe, Krvavý 
román (1993), Stůj, nebo se netrefím, Všichni moji blízcí (1998, oceněn Českým lvem za nejlepší 
mužský herecký výkon ve vedlejší roli), Početí mého mladšího bratra (1999), Podzimní návrat 
(2001), Bolero (2004), Anděl Páně (2005). Od roku 1994 prezident Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech.

Rudolf Battěk (*1924–2013) sociolog, politolog, politik
Studoval na gymnáziu v Banské Bystrici a v Praze, v letech 1945–1948 pracoval jako strojní 
zámečník. V roce 1952 absolvoval Vysokou školu politickou a sociální v Praze, uplatnit se 
však mohl jen jako komunální ekonom, posléze dělník v SONP Kladno a ČKD Dukla. V letech 
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1965–1969 vědecký pracovník Sociologického ústavu ČSAV, 1968–1969 místopředseda 
Klubu angažovaných nestraníků, který spoluzakládal, poslanec ČNR. Po nástupu G. Husáka 
se otevřenými dopisy postavil proti počínající normalizaci, vyzval ČNR k projednání situace 
v zemi, za to byl zbaven imunity a ihned vydán k trestnímu stíhání. Strávil rok ve vyšetřovací 
vazbě, 1970–1971 vrátný ve Státním statistickém ústavu, zatčen, odsouzen a 1971–1974 vězněn 
za organizování letákových akcí proti volbám v roce 1971, pak směl pracovat jako dělník 
a čistič výloh. Patřil k prvním signatářům Charty 77, v roce 1978 zakládající člen VONS, 
v lednu 1980 se stal mluvčím Charty 77, v červnu téhož roku zatčen a vězněn pět a půl roku, 
propuštěn v říjnu 1985 (v roce 1983 v Curychu zvolen čestným členem výkonného výboru 
exilové sociální demokracie). Roku 1988 byl spoluzakladatelem Hnutí za občanskou svobodu. 
V publicistické činnosti se věnoval filozofickým, sociologickým a politologickým otázkám.
V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum, 1990–1992 poslanec SL FS, 1990–1992 
předseda SL FS a místopředseda FS. V letech 1989–1990 místopředseda přípravného výboru 
Čs. sociální demokracie (organizoval Klub sociálních demokratů
v rámci OF, za to 1990 vyloučen z ČSSD). Od roku 1991 předseda Asociace sociálních 
demokratů, 1992 spoluzakladatel politického hnutí Demokraté 92, od roku 1994 předseda 
Evropského hnutí v ČR, 1997 spoluzakladatel Politického klubu. Státní vyznamenání ČR: Řád 
T. G. Masaryka III. třídy (1997).

Marek Benda (*1968) politik
Na střední školu byl přijat díky vytrvalosti ředitelky základní školu, která odolala nátlaku StB 
a doporučila ho. Účastnil se bytových seminářů, na podzim 1988 prodělal první výslech na StB, 
na počátku roku 1989 spoluzaložil skupinu Stuha, která úspěšně protestovala proti propuštění 
studentů Pedagogické fakulty UK, účastníků tzv. Palachova týdne v lednu 1989. Syn Václava 
Bendy, který patřil k nejdůležitějším osobnostem disentu.
V roce 1990 kooptován do ČNR (1986 až 1992) jako zástupce studentů, zvolen do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR: 1992–1996, 1996–1998, 1998–2002, 2002–2006, v roce 2006 
(pracuje v mandátovém a imunitním výboru, ústavně právním výboru jako předseda, ve stálé 
komisi pro otázky ústavy a dalších).

Václav Benda (1946–1999) matematik, politik
Vystudoval filozofii a bohemistiku na FF UK (1964–1969) a teoretickou kybernetiku na MFF 
UK. V roce 1968 předseda Akademické rady studentů, 1969–1970 asistent na katedře filozofie 
FF UK, do roku 1975 počítačový odborník ve Výzkumném ústavu železničním, poté topič, 1977 
jeden z prvních signatářů Charty 77, v letech 1979 a 1984 její mluvčí, 1978 zakládající člen 
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1979–1983 vězněn za činnost ve VONS). 1985–
1989 vydavatel a redaktor samizdatového filozofického časopisu Paraf. 1988 spoluzakladatel 
Hnutí za občanskou svobodu, v jehož rámci založil Křesťanskodemokratický klub.
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V letech 1989–1993 předseda Křesťanskodemokratické strany, od roku 1996 člen výkonné 
rady ODS (po sloučení ODS a KDS), 1989–1992 poslanec SL FS (1992 předseda SL FS 
a místopředseda FS).
V letech 1994–1997 člen pražského zastupitelstva. V letech 1996–1999 senátor PČR, 
místopředseda klubu senátorů ODS. V letech 1994–1998 ředitel Ústavu pro dokumentaci 
a vyšetřování zločinů komunismu. Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy I. stupně 
(1998).

Luboš Beniak (*1957) novinář
V roce 1980 absolvoval Fakultu žurnalistiky UK, od roku 1979 pracoval v redakci týdeníku 
Mladý svět nejprve jako sportovní redaktor, později vedoucí kulturní rubriky.
V letech 1989–1993 šéfredaktor Mladého světa, týdeníku, který v období 1969–1989 
nejotevřeněji informoval o problémech společnosti, v roce 1993 tiskový mluvčí ministra 
průmyslu a obchodu ČR, v letech 1994–1995 pracoval v TV Nova jako moderátor a dramaturg 
pořadu Proč?, od roku 1995 v Reader’s Digest výběr, s. r. o., od roku 1999 ředitel Reader’s Digest 
Central Europe (pro ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko).

Vasil Biľak (*1917–2014) politik
Původním povoláním krejčí, člen KSČ od roku 1945, od roku 1954 člen ÚV KSS (1955–
1968 tajemník a člen předsednictva, leden–srpen 1968 první tajemník), od listopadu 1968 do 
prosince 1988 tajemník ÚV KSČ. 1959–1962 pověřenec školství, 1960–1962 současně ministr 
čs. vlády, 1960–1963 místopředseda SNR, 1960–1969 poslanec NS, od 1969 poslanec SL FS. 
V roce 1968 představitel konzervativního směru v KSČ a neostalinského dogmatismu, zásadní 
odpůrce reforem pražského jara i gorbačovské přestavby, podněcovatel sovětské intervence, 
ideolog politických represí v sedmdesátých a osmdesátých letech.
V prosinci 1989 zbaven všech funkcí, vyloučen z KSČ, od roku 1990 důchodce (Bratislava), 
vydal memoáry (bez autorova svolení vyšel český překlad 1991 Paměti Vasila Biľaka I a II).

John Bok (*1945) aktivista
Narodil se po návratu rodičů do Československa, otec Bedřich Bok v roce 1939 odejel 
před nacisty do Anglie, byl pilotem 311. bombardovací perutě královského letectva, matka 
Angličanka rovněž působila v RAF. Po únoru 1948 byla rodina z politických důvodů 
pronásledována příslušníky StB, matka v roce 1966 donucena k návratu do Anglie. Začátek 
okupace Československa v srpnu 1968 jej zastihl na návštěvě u matky, nezvolil možnost 
emigrovat, vrátil se domů, v roce 1970 inu byl odebrán cestovní pas. Bylo mu odepřeno studium, 
protože nechtěl „ani jen předstírat oddanost komunistickému režimu“, směl se uplatnit pouze 
v manuálních profesích. Pro své občanské a politické postoje byl sledován StB, opakovaně 
vyslýchán a vazebně stíhán.
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V roce 1994 založil sdružení Šalamoun, na podporu nezávislé justice v ČR, jehož činnost 
umožňují granty a příspěvky členů, smyslem činnosti je vyhledávat, sledovat, dokumentovat 
a medializovat ty soudní případy, v nichž je zpochybněna nezávislost vyšetřování a soudních 
řízení. Je předsedou spolku Šalamoun.

Nicolae Ceauşescu (1918–1989) politik
Rumunský politik, původně dělník, vystudoval Vysokou školu ekonomických věd a Vysokou 
školu stranickou. Angažoval se v odborech (1931), komunistickém hnutí mládeže a KS 
Rumunska (1933). V roce 1936 odsouzen za protivládní činnost, pak politicky pracoval 
v ilegalitě. Od roku 1944 generální tajemník Komunistického svazu mládeže, posléze zastával 
další stranické funkce, od roku 1955 člen politbyra, po smrti Gh. Gheorghiu-Deje 1956 zvolnil 
generálním tajemníkem ÚV RKS. V prosinci 1967 se stal předsedou Státní rady (kolektivní 
hlavy státu), v březnu 1974 se dal zvolit prezidentem Rumunské socialistické republiky.
V prosinci 1989 se pokusil násilím potlačit nepokoje, armáda povstání podpořila, v jeho 
průběhu byl zajat, mimořádným vojenským soudem odsouzen k smrti a spolu s manželkou 
Elenou popraven.

Petr Cibulka (*1950) publicista, občanský aktivista 
Maturoval na gymnáziu (1969) a na stavební průmyslovce (1975), pokračovat ve studiu na 
vysoké škole mu bylo znemožněno, pracoval převážně v dělnických povoláních. První střet 
s komunistickým režimem absolvoval jako dvanáctiletý, aktivně se účastnil demonstrací proti 
okupaci a proti normalizaci 1968 a 1969 v Brně, v roce 1973 začal spolupracovat s Jazzovou 
sekcí Svazu hudebníků, později s Českým kulturním undergroundem, skupinou Plastic People 
of The Universe, DG307 a dalšími, navázal spolupráci s prvními signatáři Charty 77. Od dubna 
1978 do října 1988 byl pětkrát vězněn (celkem 59 měsíců, proti vězeňské brutalitě protestoval 
hladovkami), při posledním zatčení mu za vydávání a distribuci komunisty zakázaného 
literárního a hudebního samizdatu hrozilo až deset let vězení.
Z vězení propuštěn 26. listopadu 1989. Vedl Informační a tiskové centrum OF, v roce 1990 
založil Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ, na 
počátku devadesátých let (1991) začal vydávat Necenzurované noviny (Rudé krávo), od 1992 
zde uveřejňoval seznam spolupracovníků StB (Cibulkovy seznamy), iniciátor a jeden z hlavních 
zakladatelů strany Pravý blok s politickým programem přímé demokracie, předsedou Pravého 
bloku zvolen v roce 2000.

Čestmír Císař (*1920–2013) politik
V letech 1931–1936 studoval na gymnáziu, pak na lyceu v Dijonu, v roce 1939 zde 
absolvoval bakalářskou zkouškou. V letech nacistické okupace pracoval jako úředník 
v obchodě a pojišťovně. Ve studiu pokračoval po osvobození v roce 1945, zároveň pracoval 
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v sociologickém ústavu, výrazně se zapojil do politického života. Pracoval na ÚV KSČ, od 
roku 1952 v západočeském kraji. V roce 1957 se stal zástupcem šéfredaktora Rudého práva, 
od roku 1961 byl šéfredaktorem Nové mysli, téhož roku se stal tajemníkem ÚV KSČ. V letech 
1963–1965 byl ministrem školství a kultury, v následujících dvou letech odsunut na místo 
velvyslance v Rumunsku. Po návratu patřil k předním politikům pražského jara 1968, studenty 
navržen na prezidenta ČSSR, od března do srpna 1968 byl tajemníkem ÚV KSČ a členem 
sekretariátu, od července předsedou České národní rady, členem předsednictva Federálního 
shromáždění na začátku roku 1969. Na počátku normalizace odvolán ze všech funkcí, vyloučen 
z KSČ. V letech 1970–1982 byl řadovým pracovníkem Ústavu státní památkové péče. Na 
počátku roku 1989 přední člen klubu Obroda.
V prosinci 1989 kandidát na úřad prezidenta, kandidatury se vzdal, podílel se na tvorbě 
zahraniční politiky (ministr zahraničí J. Dienstbier), od roku 1990 velvyslanec se zvláštním 
posláním, 1991–1992 stálé mise ČSFR při Radě Evropy ve Štrasburku. Věnuje se literární 
činnosti: Paměti (2005), Moji českoslovenští prezidenti (2006).

Marián Čalfa (*1946) právník, politik
Narodil se na Slovensku, jako osmnáctiletý vstoupil do KSČ. V roce 1970 dokončil studium 
práv na Univerzitě Karlově, pracoval jako právník v ČTK, od roku 1972 na předsednictvu 
vlády ČSSR, 1987–1988 byl zástupcem vedoucího Úřadu předsednictva vlády ČSSR, v dubnu 
1988 jmenován ministrem vlády a předsedou její legislativní rady (premiér Adamec), v lednu 
1989 dostal za úkol vypracovat přísnější tiskový zákon.
Po listopadu 1989 prvním místopředsedou vlády (předseda Adamec) a členem týmu, který 
za KSČ jednal se zástupci Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí. Po Adamcově demisi 
premiérem ve „vládě národního porozumění“ až do prvních demokratických voleb 1990. 
V lednu 1990 vystoupil z KSČ, ve volbách úspěšně kandidoval za VPN na Slovensku, stal 
se premiérem ČSFR (do roku 1992), ve volbách 1992 na Slovensku neuspěl, po rozdělení 
Československa zůstal v Praze, soukromě podniká.

Věra Čáslavská (*1942–2016) sportovkyně, gymnastka 
Největší úspěchy: Olympijská vítězka 1964 (víceboj jednotlivkyň, kladina; stříbrná medaile – 
družstva) a 1968 (víceboj, bradla, přeskok, prostná), mistryně Evropy 1959 (kladina), 1965, 
1967 (víceboj, bradla, kladina, přeskok, prostná). Nejlepší sportovkyně světa 1968, ČSSR 
1964 a 1966–1968. Osobní život: Na sklonku padesátých let absolvovala ekonomickou školu, 
do roku 1963 pracovala jako písařka, v roce 1968 podepsala Dva tisíce slov, začala studovat 
na FTVS UK, na počátku normalizace vyloučena z řad ČSTV, věnovala se trenérské činnosti 
(doma; v Mexiku 1979–1981).
V roce 1989 obdržela Cenu Pierra de Coubertina od Mezinárodního výboru pro fair play, 
zapojila se do veřejného života (poradkyně prezidenta V. Havla pro sociální oblast a sport, od 
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července 1991 jeho asistentka). 1990–1992 předsedkyně Čs. olympijského výboru, 1992–1996 
Českého olympijského výboru, poté čestná předsedkyně. V roce 1991 obdržela Olympijský 
řád MOV, 1995–2001 byla českou zástupkyní v Mezinárodním olympijském výboru. Státní 
vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy II. stupně (1995).

Ján Čarnogurský (*1944) právník
V roce 1969 absolvoval Právnickou fakultu UK, v letech 1970–1981 působil v Bratislavě 
jako advokátní koncipient, posléze advokát, v roce 1981 vyloučen z advokacie za obhajobu 
v politickém procesu, nadále však poskytoval právní konzultace opozičním politickým 
a náboženským aktivistům, angažoval se v disentu, kde reprezentoval křesťansko-
demokratický proud. V letech 1982–1986 pracoval jako řidič, později podnikový právník, od 
roku 1987 nezaměstnaný; vydával samizdatový časopis Bratislavské listy. Od 14. 8.1989 byl 
ve vyšetřovací vazbě.
Z vězení propuštěn 25. 11. 1989. Od února 1990 předseda Křesťanskodemokratického hnutí 
V letech 1989–1990, místopředseda vlády ČSFR, 1990–1991 místopředseda, 1991–1992 
předseda vlády Slovenské republiky. Přední iniciátor a účastník jednání o novou podobu státního 
uspořádání, zastánce tzv. státní smlouvy mezi ČR a SR, odpůrce militantního slovenského 
nacionalismu i Mečiarova HZDS. Ministr spravedlnosti SR 1998 až 2000.

Petr Čepek (1940–1994) herec
V roce 1962 absolvoval studium herectví na DAMU, v ostravském Divadle Petra Bezruče získal 
první angažmá, od roku 1965 byl členem Činoherního klubu v Praze. Vytvořil nezapomenutelné 
postavy ve stěžejních inscenacích divadla (Na koho to slovo padne /Pierot/1966; Narozeniny/ 
McCann/1967; Na dně/Popel/1971; Něžný barbar/Vladimír/1981; Obsluhoval jsem anglického 
krále/Konopásek/1989), rovněž ve filmech, např.: Hotel pro cizince (1966), Údolí včel (1967), 
Adelheid (1969), Petrolejové lampy, Babička (1971), Morgiana (1972), Postřižiny, Trhák 
(1980), Slavnosti sněženek, Tři veteráni (1983), Vesničko má středisková (1985), Prokletí 
domu Hajnů, Dobří holubi se vracejí (1988), Dlouhá míle, Skřivánčí ticho, Ohňostroj v Aspern 
(1989).
Počátkem devadesátých let učil herectví na DAMU. V Činoherním klubu vytvořil další 
nezapomenutelné postavy v inscenacích mj.: Smyčky, Pravý západ (1990), Mumraj, Orestes 
(1991), John Gabriel Borkman (1993). Z filmografie: Svědek umírajícího času (1990), Obecná 
škola (1991), Díky za každé nové ráno, Lekce Faust (1994, oceněn Českým lvem za hlavní 
roli). 

Oldřich Černík (1921–1994) politik
Vyučil se strojním zámečníkem, do roku 1949 pracoval ve Vítkovických železárnách, v roce 
1964 absolvoval Vysokou školu báňskou a hutní v Ostravě. Do roku 1950 byl politickým 
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pracovníkem na KV KSČ v Ostravě, 1954–1956 předseda KNV v Ostravě, od roku 1956 člen 
sekretariátu a od roku 1960 tajemník ÚV KSČ. 1960 až 1963 ministr paliv energetiky, 1963–
1968 místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise, 1966–1970 člen předsednictva 
ÚV KSČ, v dubnu 1968 předseda české vlády (od října 1969 do ledna 1970 federální vlády), 
poté do června 1970 předseda federálního Výboru pro technický a investiční rozvoj. V letech 
1960–1970 poslanec SN, resp. SL FS. Patřil k představitelům reformního směru v KSČ, 1970 
zbaven všech funkcí, 1971 vyloučen z KSČ. 
V letech 1970–1989 ekonomický náměstek Studijního a typizačního ústavu v Praze.
V období 1990–1991 byl předsedou rady Svazu měst a obcí.

Jiří Dědeček (*1953) písničkář a překladatel 
Vystudoval obor knihovnictví na UK, pak dramaturgii a scenáristiku na FAMU. V roce 1974 
vystoupil jako zpěvák s volným sdružením písničkářů Šafrán, s Janem Burianem, skladatelem, 
textařem, klavíristou a zpěvákem vytvořili dvojici, která do roku 1985 absolvovala víc než 
tisíc vystoupení. V letech 1977–1983 pracoval v Pražské informační službě jako tlumočník 
(francouzština), pak byl ve svobodném povolání. Překládal texty francouzských Šansonů, 
za knižní vydání písní Georgese Brassense (Klejme píseň dokola) obdržel v roce 1986 Cenu 
českých překladatelů.
Další překladatelská činnost: J.-C. Carrière: Vyprávět příběh (1993, spolu s T. Brdečkovou), 
B. Èmond: Ulice Darling ve 20.17 (2006). Z diskografie: Reprezentant lůzy (1995), Kouzlo 
noční samoty (1996), Kdyby smrtka měla mladý (2003). Autor rozhlasového pořadu Písničky 
po francouzsku (od roku 1995), televizního pořadu Cizí slovo poezie, knih pro děti, fejetonů; 
souborné spisy Blues pro slušný lidi (2001). Od roku 2001 je externím vyučujícím tvůrčího 
psaní Literární akademie J. Škvoreckého.
V dubnu 2006 byl zvolen předsedou Českého centra mezinárodního PEN klubu. Podporuje 
hnutí Duha, je členem ekologické organizace Děti Země.

Jiří Dienstbier (*1937–2011) novinář
V roce 1960 absolvoval FF UK, jako zahraničněpolitický redaktor a komentátor
Čs. rozhlasu působil již od roku 1958, kdy vstoupil do KSČ. Od roku 1964 byl zahraničním 
korespondentem, v letech 1964 až 1967 na Dálném východě, 1968–1969 v USA. V srpnu 
1968 se aktivně účastnil protiokupačního vysílání Čs. rozhlasu, za to 1969 z KSČ vyloučen 
a propuštěn ze zaměstnání, v letech 1970–1979 pracoval jako dokumentátor Projektového 
ústavu VHMP. Byl mezi prvními signatáři Charty 77, v letech 1979 a 1985 mluvčím Charty. 
V roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). 
V letech 1979–1982 byl vězněn, pak směl vykonávat jen manuální práce (řezač kovů, balič 
knih, 1983 noční hlídač v Montovaných stavbách, 1984–1989 topič Metrostavu. Od roku 1987 
pracoval v Čs. helsinském výboru, redakční radě Lidových novin, od roku 1988 v Hnutí za 
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občanskou svobodu. Z publicistické činnosti: Noc nastala ve tři ráno (1967), Snění o Evropě 
(samizdat 1986), Rozhlas proti tankům (samizdat 1988).
Po listopadu 1989 se stal ministrem zahraničních věcí, v dubnu 1990 též místopředsedou vlády 
(za OF zvolen 1990 poslancem FS), v dubnu 1991 spoluzakládal Občanské hnutí (pozdější název 
Svobodni demokraté, od 1995 sloučeni v SD LSNS, kde byl do roku 1996 místopředsedou, 
posléze předsedou, 1997 na členství rezignoval (strana neuspěla ve volbách). V roce 1994 
zvolen do pražského zastupitelstva. 
V roce 1997 přednášel na amerických univerzitách. V letech 1998–2001 byl zpravodajem OSN 
na území bývalé Jugoslávie. V roce 2007 přijal úvahu ČSSD a Strany zelených být jejich 
kandidátem v prezidentských volbách 2008.

Alexander Dubček (1921–1992) politik
V roce 1925 se s rodiči – členy družstva Interhelpo vystěhoval do Pišpeku (Frunze), v letech 
1933–1938 vystudoval střední školu v Nižním Novgorodě (Gorkij), v listopadu 1938 se vrátil na 
Slovensko, vyučil se soustružníkem, 1941–1944 pracoval ve Škodových závodech v Dubnici 
nad Váhem. Do ilegální KSS vstoupil v roce 1939, spolu s otcem Štefanem (1892–1969) se 
zapojil do komunistického odboje, aktivně se účastnil Slovenského národního povstání, byl 
raněn. Od roku 1945 se politicky angažoval ve vyšších stranických funkcích, 1955–1958 
studoval na vysoké stranické škole při ÚV KSSS, 1960 tajemník ÚV KSČ, 1963–1969 člen 
předsednictva, 1968–1969 první tajemník, přední představitel reformního proudu v KSČ, vůdčí 
osobnost pražského jara, následně v Moskvě podepsal tzv. moskevské protokoly, v dubnu 
1969 odstoupil z funkce prvního tajemníka, poté krátce předseda parlamentu, velvyslanec 
v Turecku, 1970 vyloučen z KSČ. V letech 1970–1985 technicko-hospodářský pracovník 
Západoslovenských státních lesů, od 1985 v důchodu.
V listopadových dnech 1989 podpořil OF a VPN, od prosince 1989 předseda SN FS (reprezentant 
VPN, poté slovenské sociálně demokratické strany) exponoval se pro zachování společného 
státu. Po automobilové nehodě 1. 9. 1992 na dálnici Dl podlehl vážným zraněním. Memoáry 
Naděje umírá poslední (ve spolupráci s J. Hochmanem) vyšly v roce 1993. Státní vyznamenání 
ČR: Řád bílého lva, občanská skupina, I. třída, in memoriam (2003).

Jan Fojtík (*1928) politik
Vystudoval filozofii a psychologii na FF UK (1947–1951), v letech 1951–1968 redaktor 
Rudého práva (od 1967 zástupce šéfredaktora), v roce 1969 rektor Vysoké školy politické ÚV 
KSČ, šéfredaktor stranického časopisu Nová mysl V letech 1966–1969 kandidát ÚV KSČ, poté 
nepřetržitě člen ÚV KSČ (od 1969 ideologický tajemník, od 1970 člen sekretariátu), 1982–1988 
kandidát předsednictva ÚV KSČ, od 1988 člen předsednictva. V letech 1969–1971 poslanec 
SL FS, od 1971 poslanec SN FS. V sedmdesátých a osmdesátých letech jako vedoucí ideolog 
KSČ řídil propagandu, kulturu, vědu, sdělovací prostředky. Zastával ortodoxní dogmatickou 
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marxisticko-leninskou linii, odpůrce gorbačovské přestavby.
Po 17. listopadu 1989 odešel ze všech funkcí.

Arnošt Goldflam (*1946) spisovatel dramatik, herec 
Absolvoval JAMU, krátce působil v satirickém divadle Večerní Brno a ochotnickém Divadle 
X. Od roku 1978 režisér brněnské (dříve prostějovské) experimentální scény HaDivadlo, 
propojoval autorskou, režijní i hereckou tvorbu, svému grotesknímu vidění světa dával 
filozofický rozměr. Některé autorské hry: Horror (1981), Biletářka (1983), Návrat ztraceného 
syna (1983), Jeden den (1983), Náraz nebo Naráz (1984), Útržky z nedokončeného románu 
(1985), Červená knihovna (1985), Agátománie (1987), Beseda s mistrem (1987), Tzv. sci-fi 
aneb Slavný Peterka (1988).
V roce 2005 obdržel cenu Magnesia Litera v kategorii literatury pro děti a mládež za knihu 
pohádek pro malé i velké Tatínek není k zahození.

Jiří Gruša (*1938–2011) básník, prozaik, překladatel, diplomat
Vystudoval FF UK, pracoval jako redaktor v časopisech Tvář, Sešity, věstníku Nové knihy. 
V roce 1968 mu bylo zakázáno publikovat, pracoval ve stavebním družstvu. Podílel se na šíření 
samizdatové literatury. Od roku 1982 žil v NSR. Jeho dílo po roce 1968 vycházelo v samizdatu 
a v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu. Básnické sbírky: Torna (1962), Světlá 
lhůta, Právo útrpné (1964), Modlitba k Janince (1969–1973), Cvičení mučení (1974). Romány: 
Mimmer aneb Hra o smraďocha (1969, 1973 samizdat), Dotazník aneb Modlitba na jedno 
město a přítele (1975 samizdat, 1984 Toronto), Dr. Kokeš Mistr Panny (1980 samizdat, 1984 
Toronto. Novela: Dámský gambit (1972 samizdat, 1979 Toronto).
Do Československa se vrátil v roce 1990, pracoval ve službách československého a českého 
ministerstva zahraničí jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Německu (1991–1997) 
a v Rakousku (1998–2004). V letech 1997–1998 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
V roce 2002 obdržel cenu Magnesia Litera za sbírku Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní 
ghetto v kategorii poezie. Od roku 2003 prezident Mezinárodního PEN klubu. Od roku 2004 
ředitel Diplomatické akademie Vídeň.

Jiří Hájek (1913–1993) politik
V roce 1932 začal studovat práva na Univerzitě Karlově, současně se zapsal i na přednášky ve 
francouzském Institutu Ernesta Denise v Praze. Světová hospodářská krize a nástup nacismu 
v Německu ho přivedly do řad levicově smýšlející mládeže, zúčastnil se pařížské mezinárodní 
konference mládeže proti válce a fašismu, kterou svolali Romain Rolland a Henri Barbusse, 
po vypuknutí španělské občanské války se aktivně podílel na činnosti Výboru pro pomoc 
demokratickému Španělsku. V roce 1937 promoval a do roku 1939 pracoval ve finanční správě. 
V době studií vstoupil do organizace mladých sociálních demokratů, spolupracoval s mladými 
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komunisty, po březnu 1939 se účastnil ilegální práce, téhož roku byl zatčen, odsouzen na 
dvanáct let vězení, válku prožil v německých káznicích v Německu a v Norsku. Ihned po 
návratu domů vstoupil do sociální demokracie (na radu R. Slánského; patřil k Fierlingerovu 
prokomunistickému křídlu, byl veden jako tajný člen KSČ), 1945 se stal tajemníkem Ústřední 
rady odborů, 1946–1948 byl tajemníkem Dělnické akademie, zároveň přednášel na Vysoké 
škole politických a sociálních věd. Po únoru 1948 vedoucí tajemník politického oddělení ÚV 
sociální demokracie, aktivně se podílel na jejím včlenění do KSČ, od června 1948 byl členem ÚV 
KSČ (nepřetržitě do 1969, kdy byl odvolán). V roce 1950 zakládal Vysokou školu politických 
a hospodářských věd, po L. Štollovi se stal rektorem, po zrušení školy 1953 byl děkanem 
Fakulty mezinárodních vztahů UK. Poslancem Národního shromáždění byl od roku 1948. 
V letech 1955–1958 byl velvyslancem v Londýně, 1958–1962 náměstkem ministra zahraničí, 
1962–1965 stálým zástupcem v OSN, 1965–1968 ministrem školství. Na počátku pražského 
jara 1968 jmenován ministrem zahraničí, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy přednesl v Radě 
bezpečnosti OSN protest, v němž intervenci jednoznačně neodsoudil („rozhodně se distancoval 
od antisovětských pozic“), přesto byl v září 1968 odvolán, v roce 1969 zbaven členství v ÚV 
KSČ, 1970 členství ve straně. V letech 1968–1972 pracoval v Historickém ústavu ČSAV, 
1973 odešel do důchodu. V roce 1977 se stal signatářem Charty 77, spolu s V. Havlem a J. 
Patočkou byl jejím prvním mluvčím (znovu v roce 1979). Svých rozsáhlých mezinárodních 
styků využíval ve prospěch protikomunistické opozice. V roce 1988 byl spoluzakladatelem 
a předsedou Čs. helsinského výboru, členem Klubu za socialistickou přestavbu Obroda.
V letech 1990–1992 poradce A. Dubčeka.

Petr Hapka (*1944) skladatel, klavírista 
Na konzervatoři studoval hru na violu a zpěv, jako klavírista vystupoval s amatérskými soubory, 
účinkoval v divadle Paravan, spolupracoval s Divadlem za branou. Jako skladatel šansonů 
kladl důraz na text. Komponoval scénickou a filmovou hudbu, např.: Akce Bororo (1971), 
Holky z porcelánu (1974), Den pro mou lásku (1976), Panna a netvor, Deváté srdce (1979), 
Krakonoš a lyžníci (1981), My všichni školou povinní (1984, seriál TV), Fešák Hubert (1985), 
Vážení přátelé, ano (1989).
Po roce 1989 komponoval hudbu mj. k filmům: Houpačka (1990), Kráva (1993), Prima 
sezona, Bylo nás pět (1994, seriály TV), Fany (1995), Hanele (1998), Hurá na medvěda (2000), 
Fimfárum Jana Wericha (2002), Náměstíčko, Náves, Příkopy (2004, 2006, 2007, seriály TV). 
Za hudbu k filmům Hanele a Fimfárum Jana Wericha v užší nominaci na cenu Český lev.

Ivan M. Havel (*1938) vědecký pracovník, kybernetik, filozof 
Bratr Václava Havla. Vystudoval obor Automatizace a počítače na Elektrotechnické fakultě 
ČVUT v Praze (1966), v letech 1969–1971 studoval na univerzitě v Berkeley (Kalifornie, 
USA), kde získal doktorát. V letech 1966–1969 výzkumný pracovník v oblasti automatizace, 



217

1972–1979 vědecký pracovník ČSAV, v roce 1980 programátor analytik v pražském Terplanu, 
od roku1981 počítačový programátor v podniku Meta.
Do poloviny roku 1990 se věnoval činnosti koordinačního centra OF. Od roku 1990 je 
ředitelem Centra teoretických studií při UK a AV ČR, přednáší na Univerzitě Karlově (od roku 
1992 docent), je šéfredaktorem časopisu Vesmír, je členem významných světových vědeckých 
institucí (od roku 1994 Academia Europaea) a českých vědeckých a občanských společností 
(např. vědecká rada Masarykovy univerzity v Brně, vědecká rada Národního technického 
muzea, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, zakládající člen a místopředseda Libri 
prohibiti) přednáší na světových sympoziích, předních univerzitách. Ve vědecké práci i obsáhlé 
publikační činnosti se věnuje kybernetice, umělé inteligenci, robotice a kognitivním vědám 
a filozofickým otázkám, které s těmito obory souvisejí (mj. knihy.: Otevřené oči a zvednuté 
obočí/1998; Co daly naše země Evropě a lidstvu /2000, s D. Třeštíkem; Sidonia a Sakateky – 
Čtrnáctero vykročení/2004, se Z. Neubauerem; Zvednuté obočí a zjitřená mysl/2005)

Václav Havel (*1936–2011) dramatik, spisovatel, prezident České republiky 
V padesátých letech pracoval jako chemický laborant, při zaměstnání vystudoval gymnázium 
(maturoval 1954), o rok později začal studovat na Ekonomické fakultě ČVUT, v roce 1957 
nastoupil dvouletou prezenční vojenskou službu. Po jejím skončení pracoval jako jevištní 
dělník v Divadle ABC, v roce 1960 odešel do Divadla Na zábradlí, kde pracoval jako 
dramaturg a asistent režie, současně studoval obor dramaturgie na AMU (absolvoval 1966), 
od svých dvaceti let publikoval v literárních časopisech, psal divadelní hry (Zahradní slavnost 
– 1963, Vyrozumění –1965). Od roku 1965 člen, v letech 1968–1969 předseda redakční rady 
nemarxistického literárního měsíčníku Tvář, o jehož záchranu usiloval ve Svazu čs. spisovatelů 
i mimo něj. V roce 1967 přednesl zásadní projev na IV. sjezdu spisovatelů, o rok později 
se stal předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů (zakázán 1969), v roce 1968 vstoupil do 
Klubu angažovaných nestraníků. Krátce po vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy byl 
donucen z Divadla Na zábradlí odejít, pracoval v dělnických profesích (ke hře Audience) 1975 
inspirován osobní zkušeností dělníka v pivovaru v předchozím roce). Významná opoziční 
kulturně-politická a publicistická činnost v sedmdesátých letech, přední iniciátor a organizátor 
Charty 77, spolu s J. Patočkou a J. Hájkem její první mluvčí, ještě v témže roce uvězněn. 
V letech 1978–1979 domácí vězení, poté zatčen, za podvracení republiky odsouzen spolu s P. 
Uhlem, J. Dienstbierem, O. Bednářovou, V. Bendou, D. Němcovou na čtyři a půl roku vězení, 
ačkoli vážné onemocněl, byl propuštěn až v roce 1983 (Dopisy Olze/1983). V lednu 1989 opět 
zatčen a odsouzen na devět měsíců nepodmíněně za přípravu i osobní účast na připomínání 
dvacátého výročí smrti studenta Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na protest proti 
vstupu okupačních vojsk a následné normalizaci. Po odvolání byl trest snížen a v květnu 1989 
byl V. Havel podmínečně propuštěn. V červnu 1989 inicioval petici Několik vět a napsal esej 
Slovo o slovu.
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V listopadu 1989 iniciátor a vedoucí osobnost Občanského fóra, v prosinci 1989 zvolen 
Federálním shromážděním prezidentem ČSSR, 1990 prezidentem ČSFR (20. 7. 1992 abdikoval), 
26. 1. 1993 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR prezidentem republiky, 20. 1. 1998 
zvolen oběma komorami Parlamentu ČR prezidentem republiky na období 1998–2003 (mandát 
skončil 2. 2. 2003). Literární a dramatické dílo oceněno řadou mezinárodních prestižních cen 
(v ČR: Cena Thálie 2003, zvláštní cena Kolegia), několikrát nominován na Nobelovu cenu 
míru, laureát nejvyšších státních vyznamenání mnoha států. Státní vyznamenání ČR: Řád T. G. 
Masaryka I. třídy, s řetězem (2003).

Olga Havlová, roz. Šplíchalová (1933–1996) veřejná činitelka
Od roku 1964 manželka Václava Havla. Pracovala v Divadle Na zábradlí jako biletářka. 
Aktivistka českého disentu v sedmdesátých a osmdesátých letech, vynikala vytříbeným 
smyslem pro humor a citem pro rozpoznání falešného tónu a patosu (v roce 1981 spoluzaložila 
s J. Bělíkovou a O. Stankovičovou stolní společnost Hrobka), iniciovala vznik Originálního 
videojournalu včetně technického vybavení, podílela se na dokumentaci činnosti disentu.
Za dramaturgii a produkci Originálního videojournalu oceněna prémií Českého literárního 
fondu za rok 1989. V dubnu 1990 založila Výbor dobré vůle, jehož činnost se zaměřila na 
pomoc tělesně a mentálně postiženým, čímž mobilizovala solidaritu s handicapovanými 
občany, komunistickým režimem potlačovanou. Za charitativní činnost vyhlášena Ženou roku 
1990 (v Norsku), za práci pro děti převzala v létě 1995 v Nizozemí cenu Baronka ze Země 
všech časů. Státní vyznamenání ČR: Rád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva (1997).

Ondřej Hejma (*1951) skladatel, zpěvák, textař, novinář, překladatel
Vystudoval obor angličtina a čínština na FF UK, pak hrál a zpíval v bluesové skupině Žízeň 
(kterou založil s Janem Foliem), byl členem Yo-Yo Bandu a skupiny Comba FH Dana Fikejze, 
patřil k nejvýznamnějším českým bluesrockovým interpretům. V roce 1978 založil kapelu 
Žlutý pes, souběžně alternativní skupinu L. L. Jetel. Pro Žlutého psa napsal většinu textů, 
psal texty i pro další české zpěváky. Jako novinář se v roce 1987 stal zpravodajem agentury 
Associated Press.
V devadesátých letech se skupinou Žlutý pes uplatnil bluesové cítění. Zůstal věrný profesi 
novináře, z množství nabízených aktivit si vybírá (natočil se skupinou Banket LP Up The 
Stairs, s J. Kratochvílovou Copánky a Listen and Follow, s J. Malíkem a skupinou Tango 
Elektrický bál). Rozhlasový moderátor stanice Evropa 2, se stanicí Frekvence 1 spolupráce 
v pořadu Press klub, s televizní stanicí TV 3 v politické debatě Bez kravaty; autorsky působí 
v časopisu Reflex (rubrika Psí život) píše texty i pro jiné skupiny (např. Těžkej Pokondr), je 
spoluautorem libreta české verze muzikálů Pomáda, Hamlet.
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Karel Hoffmann (*1924) politik
V letech 1949–1959 pracovník ÚV KSC, 1959–1967 ústřední ředitel Čs. rozhlasu, 1967–1968 
ministr kultury a informací, květen–září 1968 ředitel Ústřední správy spojů, leden–září 1969 
náměstek předsedy Správy federálních hmotných rezerv, 1969 až 1971 ministr, předseda 
Federálního výboru pro pošty a telekomunikace, 1971 až 1987 předseda Ústřední rady odborů. 
Od roku 1966 člen ÚV KSČ, 1971 člen předsednictva, od roku 1987 tajemník ÚV KSČ. Od 
roku 1971 poslanec SL FS a člen předsednictva ÚV Národní fronty ČSSR. V letech 1968–
1969 jeden z představitelů konzervativních sil v KSČ, aktivně se podílel na sovětské okupaci 
a 21. srpna 1968 nařídil vypnout všechny vysílače, aby rozhlas a televize nemohly informovat 
občany, důsledně prosazoval normalizaci.
Po 17. listopadu 1989 odešel z politického života.

Erich Honecker (1912–1994) politik
Vyučil se pokrývačem, od mládí se angažoval v komunistickém hnutí, 1929 vstoupil do KS 
Německa. Studoval na mezinárodní mládežnické škole v Moskvě, po návratu domů vedl 
mládežnickou organizaci v Sársku a Porúří (1931–1934), když nacisté KS zakázali, organizoval 
ilegální síť komunistické mládeže, roku 1935 byl zatčen a odsouzen k deseti letům vězení, 
odkud vyšel až po pádu nacismu 1945. Vydával časopis Neues Leben, 1946–1955 předseda 
nově založené organizace Svobodné německé mládeže (FDJ), v dubnu 1946 spoluzakladatel 
Jednotné socialistické strany Německa (SED), 1950 kandidát, od 1958 člen předsednictva ÚV 
SED a tajemník ÚV, 1960 až 1971 tajemník Rady obrany NDR, horlivý budovatel tzv. berlínské 
zdi. V květnu 1971 zvolen prvním tajemníkem ÚV SED, od 1976 byl generálním tajemníkem, 
po smrti W. Ulbrichta v říjnu 1976 se stal předsedou Státní rady NDR. Po demonstracích 
v říjnu 1989 musel odstoupit, odešel do SSSR.
V roce 1992 jej Rusko vydalo do NSR, byl postaven před soud, za zdravotních důvodů 
propuštěn. Uchýlil se do Chile.

Gustáv Husák (1913–1991) právník, politik, bývalý prezident ČSSR 
Jako šestnáctiletý vstoupil do Komunistického svazu mládeže, v roce 1933 do KSČ. Za 
Slovenského státu byl členem hnutí odporu, zpočátku doporučoval připojení Slovenska i Čech 
k Sovětskému svazu. Účastník Slovenského národního povstání v roce 1944, v roce 1947 se 
stal předsedou Sboru pověřenců a vypudil odtud nekomunistické členy, řídil slovenské orgány 
SNB i StB, byl hlavním strůjcem únorového puče 1948 na Slovensku. Zjara 1950 v rámci 
vnitrostranické čistky zbaven všech funkcí, obviněn z buržoazního nacionalismu (spolu s V. 
Clementisem, L. Novomeským a dalšími), 1951 zatčen, 1954 odsouzen na doživotí, v roce 
1960 amnestován (A. Novotným), 1963 rehabilitován, vstřícný k reformám v polovině 
šedesátých let, aktivní spolupracovník A. Dubčeka, 1968 místopředseda vlády ČSSR. Po 
invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a jednáních v Moskvě jeden z nejrozhodnějších 



220

odpůrců reformního komunismu, hlavní reprezentant normalizační linie. Od dubna 1969 první 
tajemník ÚV KSČ, 1971–1987 generální tajemník, po abdikaci Ludvíka Svobody v květnu 
1975 prezident ČSSR. 
V listopadu 1989 neřešil situaci násilím, 10. prosince jmenoval „vládu národního porozumění“ 
vedenou M. Čalfou, vzápětí abdikoval. Zemřel v Bratislavě 18. listopadu 1991 jako soukromá 
osoba.

Jaroslav Hutka (*1947) písničkář
Studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole. Od konce šedesátých let vystupoval 
s vlastním hudebním programem, popularizoval moravské lidové písně, několikrát hodnocen 
jako písničkář roku. Zakladatel a člen folkového sdružení Šafrán. Signatář Charty 77, kvůli 
politickému nátlaku v říjnu 1978 opustil Československo a žil v Nizozemí.
Vrátil se hned po pádu komunismu, zpíval na manifestaci na Letenské pláni 26. listopadu 1989. 
Vystupuje v komorních sálech a klubech společně s kytaristou Radimem Hladíkem. V České 
televizi provází pořadem Příběhy železné opony.

Boris Hybner (*1947–2016) mim, herec, režisér, choreograf
Představitel české pantomimické školy. V roce 1964 začínal u Ladislava Fialky, v roce 1966 
spolu s C. Turbou založil Pantomimu Alfréda Jarryho, jež uvedla na pantomimickou scénu 
černý humor v představení Harakiri (1968), roku 1978 soubor Gag. 
V osmdesátých letech slavil úspěchy zejména v Nizozemí s trilogií Zahrada jménem Hollywood, 
kterou později zpracoval do televizního seriálu Gagman (1987), za nějž byl oceněn Bronzovou 
růží z Montreux. Hrál mj. ve filmech Panelstory aneb jak se rodí sídliště (1979), Jára Cimrman 
ležící, spící (1983), Rozpuštěný a vypuštěný (1984).
Pokračoval v rozvíjení filmové grotesky, v roce 1990 založil v Praze divadlo Gag, které 
fungovalo šest sezon. Hrál ve dvaceti sedmi zemích tří kontinentů, natočil filmy ve Finsku, 
Itálii, Francii, Irsku, Mexiku. Pokračoval v činnosti scenáristy (Hloupá Augustina/1993; 
Kanárek/1999, film rovněž produkoval), hrál ve filmech mj.: Turba (1990), Pelíšky (1998), 
Čert ví proč, Pupendo (2003), Poslední plavky (2007). V roce 2000 habilitoval na pražské 
DAMU, jako vysokoškolský pedagog se věnuje výchově mladých mimů.

Ladislav Chudík (*1924–2015) herec
Člen Slovenského národního divadla v Bratislavě, herec výrazné individuality. Hrál mj. ve 
filmech Varúj (1947), Vlčie diery (1948), Můj přítel Fabián (1953), Niet inej cesty (1968), Luk 
královny Dorotky (1970), Nemocnice na kraji města (1977, seriál TV), Putování Jana Amose 
(1983), Zabudnite na Mozarta (1985).
V období 1989–1990 zastával funkci ministra kultury SR. Vynikající hlasovou kulturu 
i úspornost vnějšího výrazu uplatnil v dalších filmech, mj.: Všichni moji blízcí (1998), Poslání 
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s podrazem (2002, TV), Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003, seriál TV). Je 
pedagogem na konzervatoři v Bratislavě. Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy I. stupně 
(2002).

Alois Indra (1921–1990) politik
Narodil se na Slovensku, člen KSČ od roku 1937, v roce 1940 maturoval na gymnáziu, jako 
železniční úředník pracoval na Moravě, po roce 1948 začala jeho politická kariéra, až se stal 
vedoucím tajemníkem KV KSČ ve Zlíně (tehdy Gottwaldově), v roce 1960 přešel na ÚV KSČ 
do Prahy, 1962–1963 ministr-předseda Státní plánovací komise, 1963–1968 ministr dopravy. 
Od roku 1968 člen ÚV KSČ, od roku 1971 člen předsednictva ÚV KSČ. Od roku 1964 poslanec 
NS, od roku 1969 poslanec SL FS, od roku 1971 předseda Federálního shromáždění. Patřil 
k nejužšímu vedení komunistické strany, odpůrcům obrodného procesu 1968, v následujících 
dvaceti letech tvrdě prosazoval normalizační politiku.
Na členství v předsednictvu ÚV KSČ rezignoval 24. 11. 1989, v den, kdy byla v ústavě zrušena 
vedoucí úloha KSČ ve státě (29. 11. 1989), rezignoval na poslaneckou funkci a funkci předsedy 
FS, v únoru 1990 byl vyloučen z KSČ.

Miloš (Milouš) Jakeš (*1922) politik
V letech 1937–1950 pracoval v Baťových závodech ve Zlíně, roku 1944 absolvoval vyšší 
průmyslovou školu elektrotechnickou, od roku 1945 působil v místním aparátu KSČ, 1950–
1952 byl předsedou národního výboru v Gottwaldově (Zlín), od roku 1948 člen předsednictva 
ČSM, 1952–1955 tajemník ÚV ČSM. V letech 1955–1958 studoval na Vysoké škole stranické 
v Moskvě, 1958–1961 byl vedoucím odboru pro národní výbory na ÚV KSČ, 1963–1966 
prvním náměstkem předsedy Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, poté do června 
1968 prvním náměstkem ministra vnitra pro civilně správní úsek.
V srpnu 1968 se účastnil jednání s L. Brežněvem, po nichž následovala vojenská intervence, 
významně se podílel na následných represích a čistkách. Roku 1977 se stal členem ÚV KSČ, 
1981 členem předsednictva se zodpovědností za zemědělství a ekonomiku státu, v roce 1987 
se po G. Husákovi stal generálním tajemníkem ÚV KSČ.
Z vedení KSČ odešel 24. 11. 1989, 5. prosince téhož roku byl na mimořádném sjezdu KSČ 
vyloučen ze strany, v prosinci se vzdal poslaneckého mandátu (poslancem byl od roku 1971), 
odešel z politiky.
V devadesátých letech proti němu několikrát vzneseno obvinění za jeho úlohu při srpnových 
událostech v roce 1968; nebyl pravomocně odsouzen.

Zdeněk Jičínský (*1929) právník, politik
V roce 1952 absolvoval Právnickou fakultu UK, dva následující roky zde působil jako asistent 
se specializací na otázky státu a práva podle stalinského pojetí, 1954 až 1964 obor přednášel 
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na Vysoké škole politické ÚV KSČ, podílel se na přípravě ústavy, podle níž bylo v roce 1960 
vloženo do názvu republiky slovo „socialistická“. 1954–1964 byl docentem, od roku 1966 
také proděkanem Právnické fakulty UK, 1964 se zde stal profesorem, v témže roce členem 
právní komise ÚV KSČ, v květnu 1968 byl členem vládní komise pro přípravu federativního 
uspořádání státu, spojoval federalizaci s určitou demokratizací státní administrativy. V lednu 
1969 se stal poslancem Federálního shromáždění, na sklonku téhož roku jako reformní 
komunista odvolán ze všech poslaneckých funkcí, v roce 1970 vyloučen z KSČ. Pracoval jako 
podnikový právník, po podpisu Charty 77 byl v období 1977–1978 bez zaměstnání.
V prosinci 1989 prosazoval za prezidenta A. Dubčeka. V lednu 1990 se stal poslancem 
Federálního shromáždění (do roku 1992). Od roku 1996 je členem Poslanecké sněmovny, 
po volbách v roce 2006 pracuje v ústavně-právním výboru (místopředseda od září 2006), 
zahraničním výboru, ve stálé komisi pro otázky Ústavy ČR (předseda).

Jan Kačer (*1936) divadelní režisér, herec 
Absolvent AMU, v letech 1964–1974 člen Činoherního klubu v Praze, 1976–1986 Státního 
divadla v Ostravě, od roku 1986 Divadla na Vinohradech. Hostoval v dalších divadlech 
i v zahraničí (Oslo). Role v četných filmech (včetně filmů TV) mj.: Smrt si říká Engelchen 
(1963), Dýmky (1966), Údolí včel (1967), Jana Eyrová (1972, seriál TV), Vlčí bouda (1987).
V letech 1989–1992 poslanec Federálního shromáždění ČSFR. Docent Akademie múzických 
umění, od roku 1990 režisér Národního divadla v Praze, klade důraz na dominantní postavení 
herce jako nositele uměleckého sdělení, jako herec vyniká schopností proniknout do podstaty 
psychologicky složitých postav (režíroval: Sbohem, Sokrate, Pekař Jan Marhoul, Peer Gynt, 
Sen noci svatojánské; jako herec vystoupil v Divoké kachně, Višňovém sadu). Některé filmy: 
Svědek umírajícího času (1990), Hranice stínu (1996), Vincenz Priessnitz (1999), Podzimní 
návrat (2001), Sentiment (2003). Spolupracuje s významnými divadly v zahraničí (Záhřeb, 
Basilej, Wuppertal), je autorem vzpomínkových esejů a knih, moderuje sváteční vysílání 
rozhlasového pořadu Dobré jitro. Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy I. stupně (1998).

Oldřich Kaiser (*1955) herec
V letech 1978–1985 člen Divadla na Vinohradech, od roku 1985 Studia Y. Hrál v řadě filmů, 
mj.: Nemocnice na kraji města (1977, TV seriál), Putování Jana Amose (1983), Velká filmová 
loupež (1986). V televizním pořadu Možná přijde i kouzelník vytvořil dvojici s. J. Lábusem (od 
r. 1982, seriál).
V letech 1993–1999 člen Národního divadla v Praze, poté vystupoval na jevišti Divadla bez 
zábradlí, od roku 2006 v divadle Ungelt (R. Alfieri: Šest tanečních hodin). Z filmových rolí: 
Mozart v Praze (1991), Amerika (1993), Černí baroni (2004), Obsluhoval jsem anglického 
krále (2006).
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Miroslav Katětov (1918–1995) matematik
Profesor UK v Praze (první děkan Matematicko-fyzikální fakulty, 1954–1958 rektor UK), 
akademik ČSAV, vědecký pracovník Matematického ústavu ČSAV, zabýval se dějinami 
matematiky, vztahy mezi matematikou a jinými obory, zasloužil se o vznik Československé 
společnosti pro dějiny vědy a techniky (1965) a byl zvolen jejím prvním předsedou, společnost 
vydávala Zprávy (do roku 1970), od roku 1968 čtvrtletník Dějiny vědy a techniky – DVT, který 
se stal jediným českým pravidelným periodikem v oboru, neměnil koncepci ani okruh čtenářů.
V letech 1990–1992 jeden z místopředsedů ČSAV, vědecký pracovník Matematického ústavu 
ČSAV.

Václav Klaus (*1941) ekonom, politik, bývalý prezident České republiky
V roce 1963 absolvoval na pražské Vysoké Škole ekonomické (ekonomika zahraničního 
obchodu), do roku 1970 byl vědeckým pracovníkem Ekonomického ústavu ČSAV, studijní 
stáže v Itálii (1966) a USA (1969), vědecká aspirantura 1968. V roce 1970 na počátku 
normalizace jako nečlen KSČ donucen k odchodu z Ekonomického ústavu, pracoval ve Státní 
bance československé na místech pod úrovní dosaženého vzdělání i nabytých zkušeností, 
odborné texty publikoval v samizdatové literatuře, přednášel na neoficiálních seminářích. 
Veřejně se k vědecké práci mohl vrátit až v Prognostickém ústavu v roce 1987, zabýval se 
makroekonomickými otázkami, liberální ekonomií anglosaského typu.
V roce 1991 habilitace na UK, docent v oboru ekonomie, 1995 jmenován profesorem pro obor 
financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, 1999 založil Centrum pro ekonomiku a politiku 
(zvolen předsedou správní rady).
Ve vládě M. Čalfy (1990) ministr financí, v říjnu 1990 zvolen předsedou OF, v dubnu 1991 
(po zániku OF) zvolen předsedou nově vzniklé strany ODS (od 2002 čestný předseda), od 
října 1991 místopředseda vlády ČSFR. Po volbách 1992 předseda československé vlády, od 1. 
1. 1993 předseda vlády ČR. Po volbách 1996 premiér, po rozpadu vládní koalice v listopadu 
1997 podal demisi. Po předčasných volbách 1998 předseda Poslanecké sněmovny (do 2002). 
V roce 2002 zvolen místopředsedou Mezinárodní demokratické unie. V únoru 2003 zvolen 
prezidentem České republiky.

Rita Klímová (1931–1995) překladatelka, diplomatka 
Dcera Stanislava Budína (1903–1979, spisovatel, publicista, překladatel z angličtiny, 
němčiny, ruštiny, 1934–1936 šéfredaktor Rudého práva, 1939–1946 žil v USA, pracoval 
v krajanských listech, po roce 1948 komunisty kritizován, v roce 1968 šéfredaktor týdeníku 
Reportér, jeden z prvních signatářů Charty 77), v šedesátých letech přednášela ekonomii na 
VŠE, v sedmdesátých letech a zejména po vzniku Charty 77 se v jejím bytě vytvořilo jedno 
z přirozených center nezávislého politického a intelektuálního prostředí, kde se mohli setkávat 
lidé nejrůznějších společenskovědných oborů a svobodně spolu hovořit.
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V letech 1989–1990 byla mluvčí OF, organizovala tiskové konference V. Havla, tlumočila. 
První velvyslankyně Československa a České republiky v USA (konec roku 1989 – září 1992).

Ivan Klíma (*1931) prozaik, dramatik
Po maturitě studoval češtinu a literární vědu na FF UK, po absolutoriu (1956) pracoval jako 
redaktor Literárních novin až do jejich zákazu. V letech 1969–1970 přednášel v USA, po 
návratu často vyslýchán StB, pracoval v dělnických profesích. Jeho povídky a divadelní hry se 
vyslovují proti bezpráví, zmechanizovanému životu a pasivitě, nabízejí východisko v mravní 
síle člověka. Publikoval v časopisech Květen, Plamen, Host do domu, exilovém Svědectví. 
Z díla: povídky, novely – Hodina ticha (1963), Milenci na jednu noc (1964), Loď jménem 
Naděje (1969), Milenci na jeden den (1970), Čekání na tmu, čekání na světlo (1995); romány 
– Milostné léto (1972), Soudce z milosti (1986), Ostrov mrtvých králů (1992), Poslední stupeň 
důvěrnosti (1996); drama – Zámek (1964), Porota (1968), Cukrárna Myriam, Klára a dva páni 
(premiéry v New Yorku 1969), Ministr a anděl (1973); pro děti – Kokrhací hodiny (1965), 
Markétin zvěřinec (1990).
Patří k nejpřekládanějším českým autorům. Spoluzakladatel Obce spisovatelů (1989), v letech 
1990–1993 předseda českého PEN klubu. Člen Římského klubu, Ambassador klubu. Člen 
ediční rady Lidových novin.

Milan Knížák (*1940) malíř, sochař, multimediální umělec 
Po maturitě na gymnáziu začal studovat pedagogiku na VŠP, odtud odešel a začal studovat na 
Akademii výtvarných umění, poté na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 1964 založil 
skupinu Aktuální umění (od r. 1966 Aktual), v roce 1969 přednášel v USA, v roce 1983 na 
Hochschule für Bildende Kunst v Hamburku, v roce 1987 na letní akademii v Salcburku. 
V Čechách vystavoval poprvé 1958 v Mariánských Lázních. V šedesátých letech se věnoval 
výtvarné hodnotě předmětů denního života (Tělo a socha/1963), happeningu (Ceremonie/ 
od r. 1968; Kamenný obřad/1971; Přátelství se stromem/1970–1980). Volně navazuje na 
tvorbu Vladimíra Boudníka, díly zastoupen v galeriích Evropy, Austrálie, USA aj. Autorsky 
a interpretačně se věnuje hudbě, je činný literárně a publicisticky.
V letech 1990–1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, v letech 1997–1998 
absolvoval doktorandské studium na AVU, od roku 1997 profesor ateliéru intermediální tvorby 
na AVU. Od roku 1999 generální ředitel Národní galerie.

Milan Kňažko (*1945) herec
V roce 1968 absolvoval bratislavskou Vysokou školu múzických umění, 1968–1970 studoval 
ve Francii na univerzitě v Nancy. V letech 1970–1971 člen bratislavského Divadla Na korze, 
1971–1985 Nové scény, od roku 1985 člen Slovenského národního divadla. Role v četných 
filmech, mj.: Rusalka (1977), Zánik samoty Berhof (1983), Dobří holubi se vracejí (1987). Od 
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roku 1967 člen Strany slovenské obrody.
Od roku 1989 se profesionálně věnuje politické činnosti; od roku 1998 ministr kultury SR, od 
roku 2006 ředitel televize JO). Hrál ve filmech: Poslední motýl, Svědek umírajícího času, Jen 
o rodinných záležitostech (1990), Rána z milosti (2005).

Michael Kocáb (*1954) skladatel, instrumentalista, zpěvák
Studoval na pražské konzervatoři u I. Hurníka (skladbu) a J. Ropka (varhany), v průběhu 
studií byl činný s Pražským bigbandem M. Svobody, spolupracoval s J. Stivínem, poté založil 
Pražský výběr, skupinu, která v osmdesátých letech kvalitou svého projevu dávala směr vývoji 
českého rocku. Tvůrčí spolupráci s kytaristou M. Pavlíčkem zúročili v albu Straka v hrsti 
(1982), vzhledem k zákazu činnosti vyšlo až o šest let později. Do všeobecného povědomí 
vstoupil větou „Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží,“ kterou řekl do mikrofonu 
v létě 1989 na hudebním festivalu Děčínská kotva ve chvíli, kdy se vysílalo živě (koncerty byly 
vesměs natáčeny a do televizního vysílání šly až po schválení). Komponoval hudbu k filmům, 
mj.: Zkrocení zlého muže (1981), Malinový koktejl (1982), Straka v hrsti (1983), Praha – 
neklidné srdce Evropy (1984), Hledám dům holubí, Krysař (1985), Galoše šťastia (1986), Vlčí 
bouda (1987), Devět kruhů pekla (1987).
V roce 1989 spolu s M. Horáčkem založil iniciativu MOST, účastnil se jednání Občanského 
fóra se zástupci komunistické moci. V roce 1989 patřil k zakladatelům OF. Stal se poslancem 
SL FS, v letech 1990 až 1991 byl předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun 
sovětských vojsk z ČSFR, když poslední sovětský voják opustil Československo, rezignoval 
na své politické funkce a začal se znovu věnovat hudbě. Když se V. Havel stal prezidentem, byl 
jeho neplaceným poradcem. V devadesátých letech se Pražský výběr několikrát sešel, natočil 
album, uspořádal několik koncertů. Je autorem filmu Pražákům, těm je hej! (1991, námět, 
scénář, režie, hudba, herec), je autorem hudby k filmům Hledači pevného bodu (2001, TV), 
Král zlodějů (2003, hudba oceněna Českým lvem).

Valtr Komárek (*1930–2013) ekonom
Po absolvování gymnázia vystudoval Ekonomický institut v Moskvě, pracoval ve Státní 
plánovací komisi, 1964–1967 ekonomický poradce na Kubě, na počátku roku 1968 jmenován 
generálním sekretářem Hospodářské rady vlády ČSSR, odtud za činnost rady v období pražského 
jara odvolán (1971), převeden do Federálního cenového úřadu. Od roku 1978 výzkumná práce 
v Ekonomickém ústavu ČSAV. V roce 1984 se stal ředitelem Prognostického ústavu, v němž 
soustředil významné odborníky (V. Dlouhý, V. Klaus, T. Ježek).
Po listopadu 1989 byl místopředsedou vlády ČSFR. Věnoval se publikační činnosti: Prognóza 
a program (1990), Mé pády a vzestupy (1993).
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Oskar Krejčí (*1948) politolog
Maturoval na střední škole, jako devatenáctiletý byl zatčen při pokusu o překročení státní hranice 
do Rakouska, po dvouměsíční vyšetřovací vazbě odsouzen ke čtrnácti měsícům podmíněně. 
Rok pracoval jako horník na ostravském dole Gen. Jeremenko, další rok jako strojník na 
KVHU ve Vřesové na Sokolovsku, zde koncem šedesátých let vstoupil do KSČ. V letech 
1969 až 1974 studoval filozofii a sociologii na FF UK, podílel se na práci tzv. prověrkových 
komisí na počátku normalizace. Pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV, absolvoval 
dlouhodobé vědecké stáže v SSSR a USA. Od února 1989 byl poradcem předsedy vlády L. 
Adamce.
Od léta 1989 zprostředkovával kontakty premiéra Adamce s iniciativou MOST. Připravil 
programové prohlášení přechodné federální vlády, byl hlavním redaktorem programového 
prohlášení federální vlády M. Čalfy po volbách 1990. Odešel na Slovensko, vede katedru 
mezinárodních vztahů a diplomacie na Fakultě politických věd Univerzity Mateja Bela v Banské 
Bystrici, spolupracuje s Ústavem politických věd Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Jan Křen (*1930) historik
Vystudoval historii na Fakultě společenských věd Vysoké školy politické ÚV KSČ (1953), do 
roku 1970 působil jako vedoucí katedry historie na Vysoké škole politické a na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, věnoval se studiu dějin první republiky, KSČ a československého 
odboje za druhé světové války. V letech 1946–1969 byl členem KSČ. Od roku 1970 mohl 
pracovat jen jako dělník-čerpač u podniku Vodní zdroje. Byl signatářem Charty 77. 
V letech 1983–1984 byl hostujícím profesorem na univerzitě v Brémách. Vědecké práce mj.: 
Československo 1921–1923 (1956), Československo 1924–1929 (1957), Mnichovská zrada 
(1958), Západní zahraniční odboj 1938–1939 (1963), Ke studiu dějin KSČ (společně s M. 
Reimannem, 1964), Dějinná křižovatka SNP (1964), Palackého představy střední Evropy 
(1969).
V letech 1990–1991 hostující profesor na univerzitě v Berlíně. Vědecký člen Institutu 
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie 
věd, člen společné česko-německé komise historiků. Dílo: Bílá místa v našich dějinách (1990), 
Historické proměny češství (1993), Obraz Němců Rakouska a Německa v české společnosti 19. 
a 20. století (1998). Za knihu Dvě století střední Evropy (2006) oceněn cenou Magnesia Litera 
v kategorii naučné literatury. Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy n. stupně (2002).

Jiří Křižan (*1941–2010) scenárista, spisovatel
Než byl přijat na vysokou Školu, absolvoval řadu manuálních zaměstnání (též horník). V letech 
1964–1968 studoval na FAMU dramaturgii u prof. Osvalda, do roku 1975 pracoval jako redaktor 
Mladé fronty, poté ve svobodném povolání spolupracoval s dramaturgií barrandovského 
filmového studia. Tvůrčím debutem (námět a scénář) byl film Horký vzduch (1965), následoval 
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film Sedm havranů (1967), Stíny horkého léta (1977), Hrozba (1978), Postavení mimo hru, 
Paragraf (1979), Iná láska (1985), Outsider (1986), Cesta na Jihozápad (1989). Na námět 
jiného autora napsal scénář k filmům Claim na Hluchém potoku, Kaňon samé zlato, Poslední 
výstřel Davida Sandela (1971), Signum laudis (1980), Pasáček z doliny, Mrtvi učia živých 
(1983), Prodloužený čas (1984), Pražské tajemství (1985). Filmy Stíny horkého léta (r. František 
Vláčil) a Signum laudis (r. Martin Hollý) získaly ocenění na MFF v Karlových Varech. Odmítl 
státní cenu K. Gottwalda. V roce 1989 byl spoluautorem petice Několik vět.
V letech 1989–1992 poradce prezidenta republiky (od 1991 ředitel sekce vnitřní politiky 
Kanceláře prezidenta republiky), 1992–1994 náměstek ministra vnitra. Od roku 1995 pedagog 
na FAMU. Autor scénářů k filmům Tichá bolest (1990), Je třeba zabít Sekala (1998, cena 
Český lev za nejlepší scénář), scénáře k televiznímu cyklu Na lavici obžalovaných justice 
(1998–1999).

Marta Kubišová (*1942) zpěvačka
V roce 1962 vyhrála pěvecký konkurz v pardubickém divadle Stop!, v roce 1963 odešla do 
divadla Alfa v Plzni, od roku 1964 členka divadla Rokoko, 1968 spoluzaložila (s V. Neckářem 
a H. Vondráčkovou) vokální skupinu Golden Kids (vedl ji B. Ondráček). Trojnásobná vítězka 
ankety Zlatý slavík (1966,1968,1969), druhé místo na festivalu Bratislavská lyra 1966,
první místo na témž festivalu 1968. V roce 1969 vyšlo sólové album Songy a balady mj. s písní 
Modlitba pro Martu, původně určenou pro TV seriál Písně pro Rudolfa III.
Od roku 1970 nesměla vystupovat a vydávat desky, hudbě se přestala věnovat, pracovala 
v komunální administrativě. Vystoupila jen v říjnu 1977 na Hrádečku na Třetím festivalu 
druhé kultury a nahrála několik národních balad s kytarovým doprovodem J. Hutky pro album 
Zakázaní zpěváci druhé kultury (vyšlo 1978 ve Švédsku). Aktivně činná v disentu, mluvčí 
Charty 77 (září 1977 – duben 1978 spolu s J. Hájkem, J. Šabatou, L. Hejdánkem).
Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy, II. stupeň (1995). Cena Thálie 2001.

Miroslav Kusý (*1931) filosof, politolog, publicista 
V roce 1954 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a do roku 1956 na ni působil 
jako aspirant. Potom odešel do Bratislavy, kde na Filozofické fakultě Univerzity Komenského 
byl postupně asistentem, docentem a v letech 1967 až 1969 profesorem pro obor marxistické 
filozofie. Jako stoupenec reformního komunismu se angažoval v událostech roku 1968 a od října 
1968 do dubna 1969 byl v aparátu ÚV KSS vedoucím ideologického oddělení.  V sedmdesátých 
a osmdesátých letech byl známým opozičním aktivistou na Slovensku, podepsal Chartu 77. 
Působil publikačně v samizdatu i v zahraničí, v srpnu 1989 byl zatčen pro podvracení republiky.
Státní vyznamenání ČR: Řád T. G. Masaryka III. třídy (2003).
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Andrej Kvašňák (1936–2007) sportovec, fotbalista 
Od roku 1956 v Dukle Pardubice, poté rok ve VSS Košice, přestup do pražské Sparty, s týmem 
získal ligový titul v letech 1965 a 1967, v celostátní reprezentaci: stříbrná medaile na MS 
v Chile 1962. 

Jiří Lábus (*1950) herec
Vystudoval pražskou DAMU, v roce 1972 absolvoval rolí Mackieho Messera v Žebrácké opeře 
a J. Schmid mu nabídl angažmá ve Studiu Y (Liberec/Praha). Smysl pro neotřelý humor uplatnil 
ve dvojici s O. Kaiserem v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník (od r. 1982, seriál), 
různorodé výrazné postavy vytvořil v mnoha filmech, např.: Zatykač na královnu (1973), Páni 
kluci (1975), Hra o jablko (1976), Zítra vstanu a opařím se čajem (1977), Arabela (1979, TV 
seriál), Slovácko sa nesudí II (1984), Slunce, seno, jahody (1983), Slunce, seno a pár facek 
(1989), pro děti namluvil plyšového moderátora Jů v televizním pořadu Studio Kamarád.
Profesní ocenění: Český lev za vedlejší roli ve filmu Amerika (1994), Cena Thálie 1996.

Ladislav Lis (1926–2002) politik
V letech 1941–1948 pracoval v Praze jako strojní zámečník, zde také v roce 1943 vstoupil do 
KSČ, po válce se angažoval ve prospěch Svazu české mládeže (od 1948 Čs. svaz mládeže – 
ČSM), po únoru 1948 tajemník MV ČSM v Praze, po odvolání předsedy Z. Hejzlara v rámci 
čistek (1952) nastoupil na jeho místo. V letech 1953 vyslán na Vysokou školu politickou při 
ÚV KSČ, po jejím absolvování (1957) pracoval v aparátu ÚV KSČ do roku 1960, kdy byl za 
protistranickou činnost z KSČ vyloučen; do roku 1966 pracoval jako dělník, později úředník. Na 
počátku 1968 stranicky rehabilitován, v květnu 1968 zvolen tajemníkem pražského MV KSČ, 
který se stal jedním z reformních center a v srpnu 1968 i protiokupačních aktivit. Již v září 1968 
odvolán z funkce, 1969 vyloučen z KSČ. V letech 1969 až 1979 pracoval jako dřevorubec, poté 
jako domácí dělník (v roce 1969 dokončil dálkové studium na Právnické fakultě UK). V letech 
1978–1984 opakovaně vězněn a držen pod ochranným dohledem. Signatář Charty 77. V roce 
1984 zvolen viceprezidentem Mezinárodní federace pro lidská práva – FIDH. Spoluzakladatel 
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, Hnutí za občanskou svobodu, Čs. helsinského 
výboru.
V prosinci 1989 kooptován do Federálního shromáždění, zvolen předsedou branně 
bezpečnostního výboru, v téže funkci po volbách 1990 (zvolen za Občanské hnutí)pro 
poslanecké období 1990–1992,1993 přestoupil do ČSSD, 1996 neúspěšně kandidoval jako 
nezávislý do Senátu. Státní vyznamenání ČR: Řád T. G. Masaryka IV. třídy, in memoriam 
(2002).

Pavel Landovský (*1936–2014) herec, dramatik
Nebyl přijat na střední školu, vyučil se nástrojařem, později absolvoval strojnickou 
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průmyslovku. Čtyřikrát se pokoušel o přijetí na DAMU, nakonec šel k divadlu jako elév. Od 
rokul960 byl v angažmá v divadlech v Šumperku, Klatovech, Pardubicích, v roce 1965 se 
stal členem pražského Činoherního klubu, od roku 1976 byl pro svůj politicky nonkonformní 
postoj bez zaměstnání, jako jeden z prvních podepsal Chartu 77. Byl zatčen, vyslýchán, 
šikanován a fyzicky ohrožován příslušníky StB, kvůli bezpečnosti rodiny 1978 emigroval do 
Rakouska, v roce 1979 se stal členem hereckého souboru vídeňského divadla Burgtheater. Před 
vynuceným odchodem pomáhal V. Chramostové s bytovým divadlem (titulní role v Kohoutově 
úpravě Shakespearova Macbetha, Sládek v Havlově Audienci). V Činoherním klubu vytvořil 
postavy: Hejtmana v Gogolově Revizorovi, Astrova v Čechovově Strýčku Váňovi. Některé 
filmy: Ostře sledované vlaky (1966), Markéta Lazarová, Svatba jako řemen (1967), Hříšní lidé 
města pražského (1968, seriál TV), Utrpení mladého Boháčka, Adelheid (1969), Svatby pana 
Voka (1970), F. L. Věk (1971, seriál TV), Ragtime (1981, USA), Nesnesitelná lehkost bytí, 
(1988, USA). Je autorem několika divadelních her, např.: Hodinový hoteliér (1969), v době, 
kdy ho nesmělo zaměstnat žádné divadlo, napsal pod cizím jménem několik dílů rozhlasového 
seriálu Jak se máte, Vondrovi? V exilu napsal ve spolupráci s novinářem K. Hvížďalou knihu 
vzpomínek Soukromá vzpoura.
Z filmografie: Audience (1990, TV), Amerika (1993), V žáru královské lásky (1990), Nejasná 
zpráva o konci světa (1997), Anděl Exit (2002), Kousek nebe (2005), Vratné lahve (2007). 
Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy, III. stupeň (2002).

Václav Malý (*1950) římskokatolický teolog
V letech 1969–1976 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, 
vysvěcen v červnu 1976, v roce 1977 podepsal Chartu 77, v následujícím roce byl jedním ze 
sedmnácti zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
V lednu 1979 zbaven státního souhlasu pro výkon kněžské činnosti, v roce 1979 sedm měsíců 
bez soudu vězněn, obviněn za podvracení republiky, od roku 1980 pracoval jako topič, 
zeměměřičský figurant, zároveň působil tajně jako kněz, podílel se na tvorbě náboženského 
samizdatu. V roce 1981 byl mluvčím Charty 77, od roku 1988 členem Čs. helsinského výboru.
V roce 1989 spoluzakladatel a první mluvčí Občanského fóra. V letech 1990 až 1996 působil 
jako kněz v Praze, 1. prosince 1996 jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, 
3. prosince papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem marcelliánským 
a pomocným biskupem pražským, vysvěcen 11. 1. 1997. Státní vyznamenání ČR: Řád T. G. 
Masaryka III. třídy (1998).

Emanuel Mandler (*1932–2009) historik, publicista
Vystudoval historii na FF UK (1955), od roku 1957 redaktor časopisu Dějepis ve škole, v letech 
1960–1968 redigoval v Československé vlastivědě svazky věnované historii, současně v letech 
1962–1965 působil koncepčně i autorsky v časopisech Dějiny a současnost (ĎaS) a Tvář (od roku 
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1964), spolupráce skončila, když po zásazích ÚV KSČ byla v ĎaS vyměněna redakce a časopis 
Tvář byl zastaven. S oběma časopisy začal opět spolupracovat v roce 1968 (v obnovené Tváři 
řídil publicistickou část) až do jejich definitivního zákazu 1969. Souběžně se v roce 1968 stal 
ředitelem nakladatelství Horizont, na podzim 1969 byl odvolán. V následujících dvaceti letech 
pracoval v družstevní výrobě hraček a jako učitel programovacích jazyků. V letech 1978–1987 
se s přáteli z Tváře autorsky i organizačně podílel na vydávání sborníků, zabývajících se zejména 
národní krizí v období normalizace. V září 1987 spolu s B. Doležalem, K. Štindlem a dalšími 
vytvořili nezávislou občanskou skupinu Demokratická iniciativa (byl jejím předsedou), hlásící 
se k českým liberálním a demokratickým tradicím; na počátku listopadu 1989 se DI prohlásila 
za politickou stranu.
V roce 1990 kooptován do Federálního shromáždění, ve volbách v červnu 1990 zvolen 
poslancem za OF. V letech 1992–1995 pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 
spoluvydavatel časopisu Soudobé dějiny.

Herberta Masaryková (1915–1996) muzikoložka, nakladatelská redaktorka, překladatelka
Vnučka T. G. Masaryka. Po středoškolských studiích v Praze a v Anglii vystudovala na pražské 
konzervatoři klavír, na FF UK angličtinu. Od roku 1950 byla redaktorkou hudebního oddělení 
nakladatelství Orbis, od roku 1953 pracovala ve Státním nakladatelství krásné literatury 
a umění, v letech 1965–1974 byla redaktorkou notového oddělení Supraphonu. Publikovala 
v odborném tisku, byla editorkou sbírky lidových písní s klavírním doprovodem Jana Masaryka 
Písně Jana Masaryka (1948), sestavila sborník Václav Talich – Dokument života (1967), 
překládala odborné texty, v menší míře beletrii.

Vladimír Merta (*1948) hudebník
Vystudoval architekturu na ČVUT (absolvoval 1970), režii na FAMU (absolvoval 1976 filmem 
podle povídky O. Pavla Smrt krásných srnců), významná osobnost české
folkové hudby, oceňována je jeho hra na kytaru, překračující folkové stereotypy. Koncertovat 
začal ve druhé polovině šedesátých let ve folkových klubech, za pobytu ve Francii (1968) natočil 
desku Ballades de Prague (vyšla 1969), na niž nahrál nejen kytaru, ale pomocí playbacků 
i řadu dalších nástrojů. Podobným způsobem natočil pro Supraphon album Vladimír Merta 
(1970), které však nikdy nevyšlo, téhož roku vystoupil jako herec ve filmu Pavilon č. 6 (1970). 
Od šedesátých let autor písní s protitotalitními texty (Kecy, Praha magická). Roku 1976 vydal 
desku Písmenková láska, 1978 desku P. S., byl autorem námětu a scénáře, podle kterého natočil 
J. Jireš film Opera ve vinici (1981). Překladatel, esejista.
V devadesátých letech autor televizních pořadů (např. Dírou v kytaře). Napsal knihu Zpívaná 
poezie (1990), soubor textů Narozen v Čechách (1992). Významná osobnost českého folku. 
Koncerty v zahraničí (Skandinávie, Francie, Kanada, USA, Japonsko).
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Zdenek Merta (*1951) skladatel, pianista
Na Státní konzervatoři v Praze studoval hru na varhany a kompozici, absolvoval v roce 1979 
vlastní skladbou Koncert pro Yamahu DX 7 a orchestr, v letech 1981–1987 studoval na HAMU. 
Od roku 1970 se zabýval populární hudbou, byl klávesistou Skupiny F. R. Čecha v divadle 
Semafor, roku 1972 převzal vedení Kardinálů, doprovodné skupiny zpěvačky Petry Černocké, 
pro niž psal písničky a občas s ní zpíval v duetu. Spuluvytvářel repertoár H. Hegerové, P. 
Rezka, E. Pilařové, H. Zagorové. Napsal muzikál Mikuláš Dačický z Heslova, který uvedlo 
ostravské Divadlo Petra Bezruče a který byl v upravené podobě součástí zájezdových programů 
skupiny Kardinálové. V roce 1984 připravil pro zpěvačku P. Janů komponovaný pořad Trochu 
jinak, uváděný v pražské Redutě, za nějž obdržel Cenu ministerstva kultury za nejlepší klubové 
představení v roce 1986. Autorsky se věnoval komorním koncertním skladbám, hudbě k filmům, 
a především hudebnímu divadlu, hudební komedie Válka o knoflíky a Ptákoviny uvedlo v roce 
1989 Národní divadlo.
V letech 1992,1994, 2000 spolu se Zorou Jandovou uskutečnili turné v USA s programy Songs 
from Prague, Because..., Best of Zora. Ve spolupráci se Stanislavem Mošou vznikl muzikál 
Sny noci svatojánské (1991, oceněný cenou Českého hudebního fondu), za Babylon (1998) 
a Svět plný andělů (2002) nominováni na Cenu Alfréda Radoka. K vrcholům tvorby patří 
multimediální balet Casanova pro Laternu magiku a nastudování Mše L. Bernsteina pro tři sta 
účinkujících (1997 v srpnu na Pražském hradě, 2001 na festivalu Moravský podzim).

Petr Miller (*1941) kovář, politik
V letech 1955–1958 se vyučil v oboru kovář, 1965 začal při zaměstnání studovat na SVVŠ, 
maturoval 1968 a začal studovat zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické, z politických 
důvodů musel v roce 1970 studium opustit. Od roku 1962 nepřetržitě pracoval v ČKD jako 
kovář.
V letech 1989–1992 federální ministr práce a sociálních věcí, rovněž poslanec Federálního 
shromáždění, 1993–1995 manažerské funkce (Ekotrans Moravia), 1995 až 1997 ředitel 
Chemapol Group, a. s., 1995–1997 člen představenstva Penzijního fondu Koruna, 1997–
1999 ředitel společnosti C. H. Educa, a. s., 1999–2000 ČEZ, a. s. – HRM ředitel, 2002–2003 
generální ředitel Empirie, spol. s r. o., 2002–2003 poradce pro personalistiku ředitele Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Od roku 1992 jednatel Masarykova institutu 
pro zaměstnanost a sociální politiku, s. r. o. Publikační a přednášková činnost: Práce, mzdy 
a sociální věci (1993, autor knihy), od roku 1993 Tecon, Educon (přednášky a semináře z oblasti 
trhu práce a sociálních věcí), od roku 2000 Česká komora auditorů (přednášky, personální 
audit).

Stanislav Milota (*1933) kameraman
Natočil pět celovečerních filmů v Čechách a tři v zahraničí (v Anglii, Německu a Izraeli). 
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Snímek Spalovač mrtvol patří do zlatého fondu české kinematografie. V letech 1968 a 1969 
zaznamenával události v Praze. Natočil příjezd tanků i pohřeb Jana Palacha. Pak nesměl svou 
profesi vykonávat. Podepsal Chartu 77, v době normalizace natáčel záznamy představení 
bytového divadla Vlasty Chramostové. Filmy: asistent kamery a druhá kamera mj.: Mikoláš 
Aleš (1951), Dědeček automobil (1956), Brankář bydlí v naší ulici (1958), Spadla z měsíce 
(1961), Závrať (1962); hlavní kameraman: Malé hry (1963), Na laně (1963), Bubny (1965), 
Recitál (1965, TV), Anděl blažené smrti (1966), Jiný malý princ (1967), Piknik (1967), 
Spalovač mrtvol (1968, též technický scénář), dokument Jan (1969, kamera i režie), Zpráva 
o pohřbívání v Čechách (1974, kamera i režie).

Vasil Mohorita (*1952) politický pracovník
V letech 1971–1972 absolvoval kurz na sovětské vysoké škole komsomolské, vykonával různé 
funkce v SSM, od roku 1987 byl předsedou SSM. V roce 1988 se stal členem ÚV KSČ.
Od roku 1990 se věnoval podnikání, v roce 1996 kandidoval ve volbách do PS jako volební lídr 
postkomunistické Strany demokratické levice, strana neuspěla. 
V roce 1997 předseda Strany demokratického socialismu, po několika měsících se vzdal 
funkce, protože vedení strany odmítlo jeho návrh, aby se strana rozpustila.

Vladimír Mišík (*1947) rockový hudebník
Vyučil se truhlářem, od roku 1967 studoval zpěv na Lidové škole umění. Od školních let hrál 
na kytaru, zpíval s amatérskými skupinami. Jako sólový zpěvák poprvé vystoupil v roce 1964 
ve skupině Komety, pak působil ve skupinách Fontána, Matadors, New Force, v roce 1968 
s kytaristou R. Hladíkem založil skupinu Blue Effects, v letech 1970–1972 byl zpěvákem 
skupiny Flamengo (album Kuře v hodinkách/1972 na texty J. Kainara), v roce 1974 sestavil 
skupinu Etc..., která ve svém repertoáru spojovala postupy rocku, blues, folku a jazzrocku. 
Spolupracoval s velmi talentovanými hudebníky (houslista J. Hrubý, baskytaristé V. Padrůněk, 
V. Kulhánek, kytaristé J. Jelínek, F. Franci, klavírista a skladatel P. Skoumal). Kromě spolupráce 
s J. Kainarem zhudebňoval verše V. Hraběte, F. Gellnera, J. Dědečka, V. Merty, J. Suchého aj. 
V roce 1976 vyšlo album Vladimír Mišík a Etc..., 2 v roce 1980 a 3 v roce 1986. V letech 1983–
1985 mu byla zakázána činnost a musel Etc... rozpustit, příčinou zákazu byl dokumentární 
film, který o něm natočil režisér M. Čvorsjuk.
V roce 1992 zvolen poslancem České národní rady, po skončení mandátu se vrátil ke skupině 
Etc... a na koncertní pódia.

Petr Oslzlý (*1945) scenárista, dramaturg, dramatik 
Z politických důvodů mu byl znemožněn přístup ke studiu na středních školách humanitního 
směru, směl se vyučit a pokračovat na střední škole technického zaměření, teprve v roce 
1968 mohl začít studovat historii a teorii divadla a historii a teorii výtvarného umění na 
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Filozofické fakultě (dnešní) Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval v roce 1973. V roce 
1967 vystupoval se studentskou divadelní skupinou Qidam na mezinárodním festivalu 
v Záhřebu, v roce 1968 na festivalu v Londýně, v divadle působil až do roku 1972, kdy bylo 
zakázáno. Od roku 1972 pracoval jako dramaturg, scenárista a herec v brněnském Divadle 
na provázku (v letech 1976–1981 byl jeho uměleckým šéfem), v roce 1978 se začal spolu 
s režisérem P. Scherhauferem zabývat tvorbou mezinárodních divadelních projektů (např. 1979 
Lodž a Stockholm, Labyrint světa a ráj srdce r. 1983 v Kodani), s Divadlem na provázku se 
účastnil evropských divadelních festivalů a mezinárodních dílen. V roce 1984 mu byl odebrán 
cestovní pas jako reakce na jeho uměleckou mezinárodní aktivitu a spolupráci s domácím 
disentem. Od roku 1984 spolu s dr. M. Pospíšilem organizoval v Brně tajný univerzitní bytový 
seminář, na němž přednášeli filozofové, politologové, spisovatelé a umělci z Velké Británie. 
Překládal, publikoval odborné stati v domácích i zahraničních časopisech, v Brně pro studenty 
spoluorganizoval tajný univerzitní bytový seminář se zahraniční účastí přednášejících filozofu, 
politologů a spisovatelů. V roce 1987 spolu s výtvarníkem R. Pospíšilem založil svobodnou 
Galerii „Zlevněné zboží“, v roce 1988 byl spolu s malířem J. Skalníkem iniciátorem vzniku 
nezávislého tvůrčího sdružení Otevřený dialog, jehož prohlášení podepsalo několik set českých 
i zahraničních umělců a filozofů. Patřil k předním koordinátorům a mluvčím české divadelní 
opozice, která se formovala z řad alternativních divadelníků, podílel se na protirežimních 
občanských a ekologických aktivitách.
V roce 1989 spoluorganizoval divadelní stávku, byl mezi zakladateli OF. V letech 1990–
1992 působil jako poradce a asistent prezidenta a ředitel kulturní sekce Kanceláře prezidenta 
republiky. V roce 1990 byl spoluzakladatelem a později členem vedení Divadelní obce, od 
roku 1990 je patronem Vzdělávací nadace Jana Husa. V roce 1993 jmenován členem Rady 
Pražského hradu, 1995–1998 členem Rady Národního divadla, 1992–1997 člen divadelní 
rady Ministerstva kultury ČR, od roku 1990 člen redakční rady revue Svět a divadlo, od roku 
umělecký ředitel mezinárodního festivalu divadelních škol Encounter-Brno. Od roku 1992 
je uměleckým šéfem Divadla Husa na provázku, přednáší divadelní a filmovou vědu na FF 
Masarykovy univerzity, dramaturgii na Divadelní fakultě JAMU (v roce 1992 habilitován 
docentem dramaturgie a autorské tvorby). Od roku proděkanem DF JAMU, 1999 jmenován 
profesorem dramatických umění JAMU.

Olof Joachim Palme (1927–1986) politik
V letech 1947–1948 studoval filozofii na Kenyonově koleji v Gambieru (Ohio, USA), po 
návratu se vrátil ke studiu práv na stockholmské univerzitě, zapojoval se do studentského 
politického dění, od 1949 člen švédské sociálně demokratické strany, 1952 zvolen prezidentem 
švédského svazu studentů, 1954–1963 byl osobním tajemníkem ministerského předsedy T. 
Erlandera. Roku 1956 zvolen do parlamentu. V ministerských funkcích od roku 1963 (bez 
portfeje, 1965–1967 ministr dopravy, 1967–1969 školství), předseda vlády 1969–1976, od 
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roku 1976 jeden z viceprezidentů Socialistické internacionály, od roku 1982 předseda vlády. 
Od roku 1979 vedl Mezinárodní komisi pro odzbrojení a bezpečnost, 1980 zvláštní zmocněnec 
OSN ve sporu Írán-Irák. Často charakterizován jako odpůrce diktatur, systematicky se však 
vyhýbal kritice mnoha despotických režimů, nikdy nekritizoval maoistickou Čínu, Pol Potovu 
genocidu v Kambodži, Castrův režim na Kubě. Kritizoval USA za vietnamskou válku, byl 
proti rozšiřování nukleárních zbraní, podporoval levicová osvobozenecká hnutí v Africe 
a Jižní Americe, k osvobozovacím aktivitám pobaltských států se vyjadřoval opatrně (švédská 
pravicová opozice je výrazně podporovala). Československo dobře znal, poprvé byl v Praze 
v roce 1949 jako student, osobně si chtěl ověřit poměry po roce 1948, dospěl k názoru, že 
komunismus je režim založený na teroru, neefektivní a byrokratický. Odsoudil vpád vojsk 
v srpnu 1968, což se odráželo ve vlídném přístupu Švédska k československým uprchlíkům. 
Podobně odsoudil nastolení vojenské vlády v Polsku 1981. Zastřelen neznámým pachatelem (28. 
2. 1986) na stockholmské ulici, když se s manželkou vracel domů z kina; stal se nejznámějším 
švédským politikem, přirovnáván k J. F. Kennedymu.
Státní vyznamenání ČR: Řád T. G. Masaryka I. třídy, občanská skupina, in memoriam (2000).

Radim Palouš (*1924–2015) filozof, překladatel
V roce 1943 maturoval na gymnáziu, v letech 1945–1948 studoval na Filozofické fakultě UK 
(žák Jana Patočky, rigorózní práce: Masarykovo filozofické mládí, poté vystudoval obor chemie 
na fakultě přírodních věd Vysoké školy pedagogické, působil jako učitel na základní škole, 
potom jako středoškolský profesor, v roce 1957 se na základě konkurzního řízení stal asistentem 
analytické chemie. V šedesátých letech získal vědeckou hodnost a docenturu (habilitační práce: 
Škola moderního věku). V sedmdesátých a osmdesátých letech byl účastníkem i organizátorem 
filozofických seminářů a editorem samizdatových publikací, patřil k prvním signatářům Charty 
77, 1982–1983 byl jejím mluvčím a za tuto činnost režimem perzekvován. Vědecky pracoval 
nejprve v oblasti chemie (analytická chemie, didaktika výuky chemie), v letech 1958–1975 
publikoval v odborných časopisech (Přírodní vědy ve škole, Chemické listy, Učební pomůcky 
ve škole a osvětě), v řadě domácích i zahraničních sborníků. V šedesátých letech se s politickým 
uvolňováním společenských poměrů vracel k filozofii se zaměřením na filozofii výchovy 
(navazoval na J. A. Komenského). Překládal z němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny.
Od ledna 1990 do února 1994 rektor Univerzity Karlovy. Za edici souboru Patočkových 
komenian (1990) obdržel Cenu ČSAV a mezinárodní Komenského cenu (Scheidegger Price, 
1992 Nizozemí). Přednášel na mnoha zahraničních univerzitách. Významná publikační činnost. 
Státní vyznamenání ČR: Řád T. G. Masaryka III. třídy (1997).

Libor Pátý (*1929) pedagog
Po maturitě na reálném gymnáziu (1948) studoval v letech 1948–1954 na přírodovědecké 
a matematicko-fyzikální fakultě UK, kandidát věd 1966, RNDr. 1967, docent 1983. V letech 
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1954–1958 pedagog na katedře elektroniky a vakuové fyziky Fakulty mat.-fyz. UK, v letech 
1958–1962 pracoval jako dělník v Pražské žárovkárně, od roku 1962 profesor na Fakultě 
matematicko-fyzikální UK. Významný specialista v oboru fyziky nízkých tlaků, zakladatel 
Čs. národního komitétu pro vakuovou fyziku (sekretář, předseda), spoluzakladatel a první 
předseda Fyzikální vědecké sekce (1968), spoluzakladatel Československého časopisu pro 
fyziku (1968–1988 člen redakčního kruhu a redakční rady), spoluzakladatel Kruhu nezávislé 
inteligence (1989). Autor významných vědeckých prací (např. Fyzika nízkých tlaků/1968), 
přednášek a vysokoškolských skript, autor rady patentů (např. ultravakuový rozebíratelný spoj, 
měření vakua v odtavených systémech), konstruktér první české ultravakuové aparatury.
V letech 1990–1993 první náměstek ministra školství (příprava zákona o vysokém školství, 
založení nových vysokých škol), významně přispěl k vytvoření spolupráce českých a rakouských 
škol. Do roku 2003 sekretář Kruhu spolupracovníků Obecné školy. Obdržel Rakouský kříž za 
zásluhy, Bolzanovu medaili, Komenského medaili. Čestný člen Jednoty českých matematiků 
a fyziků, předseda Evropského kulturního klubu.

Jiří Pauer (*1919–2007) skladatel
V letech 1934–1938 vystudoval učitelský ústav, 1938–1944 učil na základních školách, 1943–
1946 studoval skladbu na pražské konzervatoři u A. Háby, 1946–1950 na Akademii múzických 
mění u P. Bořkovce. Pracoval jako referent v Hudební a artistické ústředně, přednosta hudebního 
oddělení ministerstva školství, náměstek předsedy Čs. rozhlasového výboru, v letech 1953 
až 1955 a 1965–1967 byl šéfem opery Národního divadla, 1955–1958 tajemníkem Svazu 
čs. skladatelů a 1963–1965 generálním tajemníkem této organizace, 1958 až 1980 ředitelem 
České filharmonie, od roku 1965 docentem, od roku 1972 profesorem skladby na Akademii 
múzických umění, od roku 1979 byl ředitelem Národního divadla v Praze, byl také činný 
v Ochranném svazu autorském, České hudební radě, ve výboru mezinárodního hudebního 
festivalu Pražské jaro, v Gramofonovém klubu. Autorská díla jsou většinou orientována 
politicky (např. píseň Stavíme nový svět/1949, na slova V. Nezvala kantáta Volám vás, lidé/1952 
a Hymnus komunistické straně/1977), tvorba pro děti má koncertní charakter (Sonatina pro 
housle a klavír/1953), tradicionalistický kalkul však převažoval (např. pohádková opera 
Žvanivý slimejš/1950, balet Ferda mravenec/1975). Patřil k nejpřednějším reprezentantům 
oficiální čs. kultury padesátých až osmdesátých let, dostávalo se mu nejvyšších státních poct.
Mozková příhoda v roce 1998 prakticky ukončila skladatelskou tvorbu.

Theodor Pištěk (*1932) malíř, filmový výtvarník
Syn herce T. Pištěka. Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u Vratislava Nechleby 
(1952–1958). V šedesátých letech experimentoval s reliéfní malbou, postupně se přibližoval 
geometrické abstrakci. V sedmdesátých letech vytvořil řadu komiksů pro časopis Ohníček. 
Byl spoluzakladatelem sdružení Paleta vlasti (1962–1979). Od poloviny sedmdesátých let se 
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zabýval problémy vztahu techniky přírody a člověka (Kde budu žít příště/1982). Představitel 
veristického malířství nové generace, od předchozích projektů dioramat se vrátil k závěsnému 
obrazu a veristické malbě blízké fotorealismu. Proslavil se zejména jako filmový výtvarník 
(autor výprav a kostýmů např.: Markéta Lazarová, Údolí včel /1967, rež. Fr. Vláčil; Postřižiny 
/1981, rež. J. Menzel; Amadeus/1982, Valmont/1989, rež. M. Forman). Za Amadea byl poctěn 
jedním z Oscarů, které snímek získal.
Podle jeho návrhu byly zhotoveny polistopadové uniformy stráže Pražského hradu. V roce 2003 
obdržel cenu Český lev za dlouholetý umělecký přínos českému filmu. Státní vyznamenání 
ČR: Medaile za zásluhy I. stupně (2000).

Boleslav Polívka (*1949) herec, mim
Po studiích v Brně na Janáčkově akademii múzických umění začal hrát (1971) v amatérském 
sdružení Husa na provázku v Brně (v 70. a 80. letech Divadlo na provázku), kde režiséři P. 
Scherhaufer, Z. Pospíšil a E. Tálská usilovali o osobitý generační divadelní výraz v širším 
kontextu malých divadelních scén šedesátých a sedmdesátých let. Zde uplatnil svůj zájem 
o autorskou pantomimu, navázal spolupráci s Pantomimou Alfreda Jarryho v Praze (C. Turba) 
a udržoval ji i později, když byl řádným hercem již zprofesionalizovaného Divadla na provázku, 
kde se stal nejuznávanější osobností souboru a mj. spolupracoval s neobyčejně nadanou 
klaunkou Dagmar Bláhovou (Am a Ea/1973). Představení Pezza versus Čorba, souboj dvou 
klaunských rodin, znamenalo posun zájmu k vážnějším společenským tématům. Pantomimická 
one-man-show Trosečník je stylově nejčistším dílem novodobé české pantomimy. Spolupráce 
s Jiřím Pechou vyústila v představení Poslední leč (1981), spolupracoval s divadelními scénami 
v Itálii a ve Francii. Některé filmy: Balada pro banditu (1978), Kalamita (1981), Poslední leč 
(1981), Pehavý Max a strašidlá (1987), Šašek a královna (1987), Klaun Am (1988, TV), Sedím 
na konári a je mi dobre, Čas sluhů, Něžný barbar (1989).
V roce 1992 otevřel v Brně vlastní divadlo. Pro televizi připravuje pořad Manéž B. Polívky. 
Svými autorskými díly, v nichž rozvíjí linii živě aktuálního groteskního divadla, obohatil českou 
pantomimu. Z filmografie: Obecná škola (1991), Dědictví anebo kurvahošigutntag (1992), 
Zapomenuté světlo (1996, cena Český lev v kategorii herec v hlavní roli), Pelíšky (1998, cena 
Český lev v kategorii divácky nejúspěšnější film), Musíme si pomáhat (1999, cena Český lev 
v kategorii herec v hlavní roli), Kytice, Cesta z města (2000), Z města cesta, Útěk do Budína, 
Černí baroni (2002), Pupendo (2003, cena Český lev v kategorii divácky nejúspěšnější film), 
Bolero (2004), Skřítek:, Love Story Bathory (2005), ROMing (2007).

Ivan Rajmont (*1945–2015) divadelní režisér
Absolvent divadelní režie na DAMU (1971), v letech 1975–1986 vedl Činoherní studio v Ústí 
nad Labem. Spolu se svými spolupracovníky (dramaturg A. Koenigsmark) a hostujícími režiséry 
E. Schormem, J. Herzem, překladatelem a hercem L. Suchařípou a skupinou mladých herců (J. 
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Bartoška, P. Zedníček, J. Hrušínský, V. Kratina, V. Knop, K. Heřmánek, J. Schmitzer) vytvořil 
v experimentálním divadelním studiu ve specifických podmínkách normalizované kultury 
sedmdesátých a osmdesátých let společensky aktivní a umělecky podnětný program. Generační 
výpovědí se stala groteskní stylizace, jež dominovala většině inscenací (Koenigsmark: Troilus 
a Cressida, Steigerwald: Dobové tance, Bulgakov: Zojčin byt) a pokračovala v pražském 
Divadle Na zábradlí, kde od roku 1986 působil jako režisér (Camus: Caligula /1987).
Od roku 1989 režisér v pražském Národním divadle (do poloviny roku 1997 zároveň šéf 
činohry); mj. uvedl díla Čechova (Strýček Váňa, Višňový sad), Shakespeara (Jak se vám 
líbí/1991), Ibsena (Divoká kachna/1992), Goldoniho (Sluha dvou pánů/ 1994), Janáčkovu operu 
Věc Makropulos (1999), Sheridana (Škola pomluv/2004), Stopparda (Rock’n’Roll/2007). Pro 
Shakespearovské slavnosti na Pražském hradě připravil Marnou lásky snahu (2001), hostuje 
v řadě našich i zahraničních divadel.

Jan Ruml (*1953) politik
Syn Jiřího Rumla. Po maturitě (1972) z politických důvodů opakovaně nebyl přijat na vysokou 
školu, pracoval v řadě dělnických profesí, např. topič, expedient, dřevorubec, strojník, 
knihkupec, sanitář. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1979 se stal členem Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných. Angažoval se v Polsko-československé Solidaritě, byl členem 
prozatímního koordinačního výboru Hnutí za občanskou svobodu. V letech 1981–1982 strávil 
deset měsíců ve vyšetřovací vazbě, obviněn z podvracení republiky. Byl spoluzakladatelem 
samizdatových Lidových novin.
Na počátku roku 1990 mluvčím Charty 77, spoluzakládal týdeník Respekt. V dubnu 1990 
jmenován náměstkem ministra vnitra ČSFR, poté zmocněncem vlády pro otázky uprchlíků. 
V roce 1992 za ODS zvolen poslancem Federálního shromáždění, v letech 1992–1997 ministr 
vnitra ČR. V prosinci 1977 spolu s I. Pilipem založil názorovou platformu v ODS a vyzval 
k odstoupení předsedu strany V. Klause, v lednu 1998 spoluzakládal novou stranu Unie svobody 
(zvolen jejím předsedou). V roce 1998 zvolen senátorem, v letech 2000 až 2004 místopředseda 
Senátu Parlamentu ČR pro zahraniční věci. V listopadu 1999 rezignoval na funkci předsedy 
US-DEU. Na Právnické fakultě Západočeské univerzity absolvoval magisterské studium.

Jiří Ruml (1925–2004) novinář
Absolvoval reálné gymnázium v Plzni, v roce 1945 vstoupil do KSČ a začal pracovat v místním 
komunistickém tisku. Po únoru 1948 přesídlil do Prahy, začal pracovat v Čs. rozhlasu jako 
redaktor a zpravodaj, věnoval se rozhlasové publicistice, prosadil pořad Lidé, doba, život, 
který na počátku šedesátých let přinášel objektivní sdělení o lidech nespravedlivě postižených. 
Přeměna v reformního komunistu znamenala vyhazov z rozhlasu. Od roku 1966 pracoval 
v časopise Čs. svazu novinářů Reportér, v letech 1968–1969 jako zástupce šéfredaktora. 
V období roku 1968 se angažoval jako člen předsednictva Čs. svazu novinářů a předseda 
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jeho pražské organizace. V roce 1969 byl za svou činnost vyloučen z KSČ a následujících 
patnáct let pracoval jako jeřábník a jeřábní technik. Od poloviny sedmdesátých let publikoval 
v samizdatu, byl jedním z prvních signatářů Charty 77, organizačně a publikačně se podílel na 
opoziční činnosti. Z radikálního reformního komunisty se stal radikální disident. Od roku 1978 
byl členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, jehož byl spoluzakladatelem, v letech 
1981–1982 vězněn, v roce 1984 byl mluvčím Charty 77, v roce 1987 se stal šéfredaktorem 
samizdatových Lidových novin, jejichž byl spoluzakladatelem. V říjnu 1989 opět zatčen, 17. 
11. 1989 byl ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni.
Po propuštění z vazby připravoval vydávání Lidových novin jako deníku, (do června 1990 
šéfredaktor), v červnu 1990 zvolen za OF poslancem Federálního shromáždění (předseda 
Komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989). Po rozpadu OF nevstoupil do žádné strany, 
po volbách 1992 se přestal politicky angažovat. Člen ediční rady Lidových novin, kde občas 
publikoval. Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy L stupně (2001).

Boris Rösner (1951–2006) herec
Po ukončení studia na pražské DAMU (1973) působil do roku 1979 v Divadle F. X. Šaldy 
v Liberci. V letech 1979–1987 byl členem Městských divadel pražských (Salieri v dramatu 
P. Shaffera Amadeus, Cosimo v Baronu ve větvích L Calvina). Od roku 1986 byl členem 
divadelního souboru Národního divadla, vytvořil nezapomenutelné postavy Herkula (F. 
Dürrenmatt: Herkules a Augiášův chlév), Jeana (A. Strindberg: Slečna Julie), Edmunda (W. 
Shakespeare: Král Lear). Hrál v mnoha filmech, např.: Kalamita (1981), Putování Jana Amose 
(1983), Oldřich a Božena (1984), Dva na koni, jeden na oslu (1986), Hauři (1987).
V Národním divadle nastudoval rozsáhlý repertoár s režiséry Ivanem Rajmontem, Miroslavem 
Krobotem, Janem Kačerem a dalšími, hostoval v poetické kavárně Viole, spolupracoval 
s Divadlem pod Palmovkou (E. E. Schmitt: Frederick /2004), Divadlem ABC. Od roku 1990 
učil herectvím pražské DAMU. V roce 2004 obdržel Cenu Thálie za herecké mistrovství 
a Cenu Alfréda Radoka za ztvárnění Harpagona v Molièrově Lakomci. Státní vyznamenání 
CR: Medaile za zásluhy I. stupně, in memoriam (2006).

Pavel Rychetský (*1943) právník
Na Právnické fakultě UK vystudoval práva, začal pracovat u Městského soudu v Praze jako 
soudní čekatel, pro nesouhlas s procesem vedeným proti účastníkům studentského majálesu 
byl donucen odejít, pracoval jako asistent na Právnické fakultě a od roku 1968 jako podnikový 
právník. Člen KSČ 1966–1969. Byl signatářem Charty 77, publikoval v samizdatu a v exilových 
časopisech (Listy, Svědectví).
V listopadu 1989 člen OF a jeho republikové rady, 8. ledna 1990 jmenován generálním 
prokurátorem ČR. V letech 1990 až 1992 místopředseda vlády ČSFR, předseda legislativní rady 
(předložil FS ústavní zákony o Ústavním soudu, vrácení majetku KSČ lidu, restituční zákony 
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a další). Od roku 1992 advokátní praxe, přednášky z politologie na Fakultě mezinárodních 
vztahů VŠE. V letech 1996–2003 senátor (do roku 1998 předseda ústavně-právního výboru, 
člen mandátového a imunitního výboru a výboru organizačního). Od července 1998 
místopředseda vlády ČR a předseda legislativní rady vlády, rady pro národnostní menšiny, 
rady pro záležitosti romské komunity, rady pro výzkum a vývoj. Od 15. července 2002 do 5. 
srpna 2003 místopředseda vlády ČR, ministr spravedlnosti, předseda legislativní rady vlády, 
6. srpna 2003 jmenován soudcem a předsedou Ústavního soudu ČR. 1990–1992 předseda 
Jednoty českých právníků, 1992–1998 prezident správní rady Nadace Pro Bohemia. V roce 
2005 obdržel od prezidenta Francouzské republiky J. Chiraca francouzský Řád čestné legie 
v hodnosti důstojníka.

Richard Sacher (*1943–2014) politik
V letech 1956–1959 pracoval v různých manuálních zaměstnáních, poté v aparátu Čs. strany 
lidové, do níž vstoupil v roce 1968, působil jako tajemník na okresním a krajském výboru, 
později byl vedoucím odd. ÚV ČSL a vedoucím ústřední politické školy. V době působení 
v politických funkcích si udělal maturitu a dálkově vystudoval práva na PF UK. Na sklonku 
osmdesátých let byl jedním z představitelů obrodného proudu v ČSL a kontaktoval členy 
křesťanského proudu v disentu. Za tuto činnost byl koncem roku 1988 zbaven všech funkcí 
v ČSL.
Koncem listopadu 1989 zvolen ústředním tajemníkem, od ledna do dubna 1990 předsedou 
strany. Ve vládě „národního porozumění“ ministr bez portfeje, na konci roku 1989 ministr 
vnitra. V únoru 1990 rozpustil útvary StB. V červnových volbách 1990 zvolen za ČSL do 
Federálního shromáždění. Na počátku roku 1992 navazoval styky s Levým blokem, vedením 
ČSL vyzván, aby ukončil své členství. Začal podnikat v soukromých bezpečnostních službách.

Jan Schmid (*1936) režisér, herec, dramatik, výtvarník 
Spojuje talent režiséra, výtvarníka, herce, spisovatele, dramatika, pedagoga, patří 
k nejvýraznějším osobnostem novodobého českého divadla. V roce 1961 ukončil studia na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Karla Štipla, poté krátce působil v Severočeském 
loutkovém divadle v Liberci jako výtvarník a režisér. V sezoně 1963–1964 založil Studio Y 
jako dílnu několika uměleckých profesí, stal se jeho vedoucí osobností a vtiskl mu jedinečnou 
podobu včetně výtvarné. Postupně se obklopil podobně uzpůsobenými lidmi (K. Novák, J. 
Nováková, M. Kořínek, J. Synková, L. Sobota, J. Lábus, O. Kaiser, M. Dejdar, dramaturg-
herec Z. Hořínek). Zabýval se scénografií, navrhoval divadelní kostýmy, dělal užitou grafiku 
(veškeré plakáty a tiskoviny k inscenacím Ypsilonky). Je autorem knih (Léto bude ve čtvrtek; 
Deník mého horšího j á /1985; S očima navrch hlavy aneb jak jsem byl hloupej/1989), za ilustraci 
knihy Tajný lodní deník obdržel cenu Nejkrásnější kniha roku 1965. Hrál v řadě filmů, např.: E. 
Schorma (Carmen nejen podle Bizeta/1968, Farářův konec/1969), V. Chytilové (Ovoce stromů 
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rajských jíme/1969, Kalamita/1981), J. Herze (Upír z Ferratu/1982). Od roku 1975 pedagog 
na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU.
Spolu s Janem Lukešem autorsky a moderátorsky připravuje televizní magazín 333, věnovaný 
literatuře. Na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU má od roku 1995 vlastní 
ateliér, v němž vede studium herectví, režie a dramaturgie, jeho studenti mají možnost hrát 
své inscenace ve Studiu Studia Y. Autor a režisér mezinárodních divadelních projektů – Muž 
a žena, Já a ostatní, Mýty, které nás spojují (ve spolupráci s M. Schonbergem, pražskou DAMU 
a divadelním oddělením torontské univerzity ve Scarborough. V roce 2002 prezidentem 
republiky jmenován vysokoškolským profesorem. Autor knih S očima navrch hlavy (1989), 
Třináct vůní (1992, hry a texty), Jak mě zabil slon (1995). Výběr z filmografie: Requiem pro 
panenku (1991), Deset minut s... (1992, TV), Amerika (1993), Pevnost (1994), Cesta peklem 
(1995), Bumerang (1996), Úsměvy Jana Schmida (od 1999, TV), autoportrét Já a Ypsilonka 
(2000).

Joska Skalník (*1948) malíř a grafik
V letech 1966–1970 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole obor užitá grafika, jako 
grafik pracoval ve Státním divadelním studiu, později v Pražském kulturním středisku, od 
roku 1977 kmenový výtvarník pražského divadla Činoherní klub. Spoluzakladatel nezávislé 
kulturní organizace Jazzová sekce (1970), autor její výtvarné tváře, na počátku osmdesátých 
let místopředseda sekce, v této funkci v září 1986 spolu s dalšími pěti členy výboru nepravdivě 
obviněn a deset měsíců vězněn (s vážnými zdravotními následky). V roce 1988 byl spolu s P. 
Oslzlým iniciátorem vzniku nezávislého tvůrčího sdružení Otevřený dialog, jehož prohlášení 
podepsalo několik set českých i zahraničních umělců a filozofů.
V listopadu 1989 stál u zrodu Občanského fóra. Na počátku devadesátých let odborný poradce 
prezidenta Václava Havla. Organizoval mnoho kulturních a uměleckých projektů, účastnil se 
skupinových a mezinárodních výstav doma i v zahraničí (autorská díla jsou ovlivněna hudbou, 
samostatně vystavuje od roku 1968). Od roku 1998 člen a místopředseda volného tvůrčího 
sdružení Papiriál.

Karel Srp (*1937) hudební publicista
Člen redakční rady časopisu Melodie, psal pro časopisy Hudba pro radost, Repertoár malé 
scény, Gramorevue aj. Spolupracoval s tiskovým střediskem při Mezinárodním jazzovém 
festivalu (vznikl 1964, později zakázán, povolen, až když se konal pod Pragokoncertem), byl 
také: dělník, technik, výzkumný pracovník, úředník, redaktor, vězeň, pracovník v zemědělství, 
nezaměstnaný, ředitel odboru kultury na ministerstvu kultury a opět nezaměstnaný. V roce 
1969 podal žádost na ministerstvo vnitra o povolení Jazzové sekce, po dvou letech se právní 
registrace podařila, sekce však byla včleněna do Svazu hudebníků ČSR, předsedou se stal 
M. Dvořák, K. Srp místopředsedou spolu s L. Dorůžkou. Byl odpovědným redaktorem všech 
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tiskovin Jazzové sekce, dramaturgem Pražských jazzových dnů. Počátkem osmdesátých 
let se represe stupňovaly, někteří členové výboru Jazzové sekce rezignovali, po odstoupení 
M. Dvořáka se stal předsedou, v roce 1986 byl spolu s dalšími členy Jazzové sekce zatčen 
a uvězněn. Po propuštění v roce 1988 zažádal o registraci Artfora, organizace se stejnou náplní 
jako Jazzová sekce (po třinácti měsících bylo Artforum povoleno), zapojil se do činnosti 
nezávislých občanských iniciativ, byl zakládajícím členem Hnutí za občanskou svobodu.

Karel Steigerwald (*1945) dramatik, scenárista, novinář 
Po maturitě na střední škole začal studovat na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, odtud 
odešel, v říjnu 1967 se začal věnovat studiu dramaturgie a scenáristiky na Filmové akademii 
múzických umění, kde byl jeho pedagogem mj. spisovatel Milan Kundera. V průběhu 
vysokoškolského studia přispíval do časopisů Student, Mladý svět, Literární listy, Listy. 
Od roku 1973 byl scenáristou a dramaturgem Filmového studia Barrandov, v roce 1979 
musel z politických důvodů odejít. Pracoval pro televizi a rozhlas, podílel se na populárním 
„nekonečném“ seriálu Jak se máte, Vondrovi? Po odchodu z Barrandova spolupracoval až do 
roku 1984 s Činoherním studiem v Ústí nad Labem, kde vytvořil režisérskou dvojici s Ivanem 
Rajmontem, od roku 1988 působil v pražském Divadle Na zábradlí. V osmdesátých letech 
sklidily značný ohlas divadelní hry s výrazně kritickým pohledem na stav společnosti v období 
reálného socialismu: Tatarská pouť (1979, uvedena až v roce 1988 Divadlem Na zábradlí), 
Dobové tance (1980), Foxtrot (1982), Neapolská choroba (1984). Aby se tyto hry mohly 
veřejně prezentovat, zasazoval příběhy do vzdálenějších období českých dějin.
Od roku 1998 v činohře Divadla Na zábradlí jako autor, dramaturg, 1991–1993 šéf činohry, pak 
se začal víc věnovat psaní fejetonů a politických komentářů, zástupce šéfredaktora Lidových 
novin, od roku 1998 publikuje v deníku MF Dnes. Napsal hru Hoře, hoře, strach, oprátka 
a jáma (1990), soubor fejetonů vyšel pod názvem Obrana sprostých slov (1999), k muzikálu 
Excalibur (2003) napsal libreto.

Jiří Suchý (*1931) dramatik, básník, herec, výtvarník 
Zásadním způsobem ovlivnil divadelní dění v oblasti malých forem a populární hudbu šedesátých 
let. V letech 1948–1958 pracoval v reklamní grafice, od roku 1955 hrál na kontrabas, zpíval ve 
skupině Akord club, která jako první u nás uváděla rokenrolové skladby, a psal písně (například 
Blues pro tebe). Roku 1957 se v Redutě seznámil s J. Šlitrem, který začal zhudebňovat Suchého 
texty (Zdvořilý Woody, Marnivá sestřenice a řadu dalších). V roce 1958 se aktivně zúčastnil 
příprav otevření Divadla Na zábradlí. Ve spoluautorství s Ivanem Vyskočilem zde jako první 
premiéru uvedl kabaretní „leporelo“ Kdyby tisíc klarinetů (1958). Druhou společnou prací 
s Vyskočilem byla hra Faust, Markéta, služka a já (1959). V sezoně 1959–1960 otevřel vlastní 
divadlo Semafor, autorské divadlo malých forem rozvíjející podněty Osvobozeného divadla 
V+W a světové muzikálové tvorby, kde se stal vedoucím organizátorem, hlavním dramatickým 
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autorem a textařským partnerem skladatele J. Šlitra. Prvním představením byl Člověk z půdy 
(mj. píseň Pramínek vlasů). Přehlídkou textů a několika vlastních písní bylo pásmo Zuzana 
je sama doma (1960, písně Hluboká vráska, To všechno odnes čas, Blues na cestu poslední, 
Píseň o rose atd.), následovaly hry: Taková ztráta krve (1960, písně Klokočí, Sluníčko), Zuzana 
je zase sama doma (1961, písně Ach, ta láska nebeská, Árie měsíce, Písnička pro Zuzanu), 
Šest žen Jindřicha VIII. (1962, písně Proč se lidi nemaj rádi, Študent s rudýma ušima), Jonáš 
a tingl-tangl  (1962, písně Chybí mi ta jistota, Tulipán, Koupil jsem si knot), Zuzana není pro 
nikoho doma (1963, Kapitáne, kam s tou lodí?, Oči sněhem zaváté, Motýl), Recitál S+Š 64 
(1964), Sekta (1965), Dobře placená procházka (1965), Zuzana je všude jako doma (1965), 
Benefice (1966), Poslední štace (1968), Jonáš a doktor Matrace (1969). S J. Šlitrem se podíleli 
na filmech Bylo nás deset (1963), Kdyby tisíc klarinetů (1965, písně Babeta, Dotýkat se hvězd, 
Tereza), Zločin v šantánu (1968) a několika televizních pořadech. Z autorské spolupráce 
Suchého a Šlitra vzniklo 21 inscenací a celkem 287 písní; byl to výrazný kvalitativní posun 
v úrovni české populární hudby šedesátých let. Po Šlitrově smrti (1969) se stálým hudebním 
spolupracovníkem J. Suchého stal semaforský kapelník a klarinetista Ferdinand Havlík. 
V průběhu sedmdesátých let místo J. Šlitra na jevišti a ve filmu zaujala Jitka Molavcová. 
K novým inscenacím patřily například hry Čarodějky (1971), Kytice (1972), Zuzana v lázni 
(1972), Smutek bláznivých panen (1977), Jonáš dejme tomu v úterý (1985) z nových filmů 
Jonáš a Melicharová (1986). Po roce 1970 nesměl patnáct let vystupovat v televizi, filmu, 
vydávat knihy. Knižně vydal písňové texty a prózy: Motýl (1965), Knížka (1986), Kolik očí má 
den (1987), Trocha poezie (1989).
V listopadu 1989 se divadlo Semafor jako jedno z prvních stalo místem setkávání s diváky, 
zváni byli hosté, kteří za normalizace nesměli vystupovat. V roce 1990 měla premiéru aktuálně 
politická hra Hej rup aneb Peklo nebude, ráj se vrací, která vycházela z tradice Osvobozeného 
divadla, v roce 1992 vznikla hra Nižní Novgorod, soubor pohádek o tom, proč Říjnová revoluce 
začala už v září, hudebně zaměřená představení Pět strun, Poslední šance, Vynálezce korzetu, 
Koncert na rozloučenou (1993) byl posledním představením v pasáži Alfa po třiceti letech. 
Divadlo od roku 1995 sídlilo v prostorách Hudebního divadla v Karlině, až do povodní 2002. 
Úplně nové divadlo Semafor se podařilo otevřít v Dejvicích 1. října 2005, sezonu zahájil 
Koncert s. r. o., na nějž úspěšně navázala hra Jako když tiskne a v následující sezoně A já sám, 
vždycky sám, Sukně smutnou jehlou spíchnutá a hra A co když ne?
Tvůrčí činnost oceněna Cenou Thálie 2001 (zvláštní cena Kolegia). Státní vyznamenání ČR: 
Medaile za zásluhy II. stupně (1995).

Jiří Svoboda (*1945) filmový režisér, scenárista 
V roce 1963 přijat na DAMU, téhož roku z politických důvodů vyloučen, pracoval jako 
skladník, řidič atd., od listopadu 1971 scenárista, od roku 1975 režisér Filmového studia 
Barrandov, točil též televizní filmy. Z díla (scénář i režie): Motiv pro vraždu (1974), Dům Na 
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poříčí (1976), Oddechový čas (1977), Modrá planeta (1979), Zánik samoty Berhof (1983), Svět 
nic neví (1987), Prokletí domu Hajnů (1988).
Natočil film o kauze tzv. Orlických vražd Sametoví vrazi (2005). V letech 1990–1992 poslanec 
za KSČM (člen KSČ od 1975), 1990–1993 předseda KSČM jako představitel obrozených 
komunistů, neuspěl, rezignoval na členství ve straně i politické funkce. V devadesátých letech 
začal přednášet a vedl semináře na FAMU, jmenován vysokoškolským profesorem.

Eduard Amvrosjevič Ševarnadze (*1928–2014) politik
Absolvoval stranické školy pro ÚV KS Gruzie, pracoval v komsomolských organizacích, 
od roku 1953 ve stranických funkcích, člen KSSS od roku 1948, od 1961 okresní tajemník; 
1964–1965 první náměstek ministra ochrany veřejného pořádku, 1965–1972 ministr vnitra 
Gruzínské SSR, od roku 1972 tajemník městského výboru KSSS v Tbilisi, 1975–1985 první 
tajemník ÚV KSS Gruzie (1978 kandidát politbyra ÚV KSSS). Roku 1985 (po nástupu M. S. 
Gorbačova do čela KSSS) člen politbyra ÚV KSSS, ministr zahraničních věcí SSSR. Podílel 
se na založení Hnutí za demokratické reformy, stal se jeho spolupředsedou.
Od roku 1992 předseda státní rady samostatné Gruzie, v listopadu 2003 odstoupil.

Miroslav Štěpán (*1945–2014) politik
Původním povoláním zemědělský inženýr. V letech 1974–1977 vedoucí tajemník městského 
výboru Socialistického svazu mládeže v Praze, 1977–1986 prezident Mezinárodního svazu 
studentstva, 1986 až 1988 tajemník, od dubna 1988 vedoucí tajemník městského výboru KSČ 
v Praze, od roku 1988 člen ÚV, od října 1988 člen předsednictva ÚV KSČ. Od roku 1981 
poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, od 1986 předseda zahraničního výboru 
SL FS. V době vzrůstajícího politického neklidu v roce 1988 vystupoval jako stoupenec 
sovětské perestrojky a reforem v mezích socialistického zřízení, zároveň byl tvrdým zastáncem 
nekompromisního postoje k politické opozici včetně policejních zákroků proti všem občanským 
protestům.
V prosinci 1989 zatčen, obviněn ze zneužití pravomoci veřejného činitele v průběhu masových 
demonstrací v říjnu 1988 a v lednu 1989, v lednu 1990 odsouzen ke čtyřem, po odvolání ke 
dvěma a půl letům vězení; v říjnu 1991 podmíněně propuštěn. V roce 1993 založil radikálně 
levicové občanské sdružení Lidová unie národní a sociální záchrany, v dubnu 1995 zvolen 
generálním tajemníkem nově ustavené Strany čs. komunistů, otevřeně se hlásící k politickému 
odkazu předlistopadové KSČ a vyznávající ortodoxní marxisticko-leninskou ideologickou 
linii.

Lubomír Štrougal (*1924) politik
Vystudoval práva na Univerzitě Karlově, už v době studií pracoval na krajském výboru 
komunistické strany v Českých Budějovicích, v letech 1957–1959 byl vedoucím tajemníkem 
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KV KSČ, roku 1959 se stal ministrem zemědělství, v letech 1961–1965 byl ministrem vnitra. 
V letech 1965–1967 byl tajemníkem ÚV KSČ a předsedou zemědělské komise, v letech 1967–
1969 předsedou komise pro životní úroveň ÚV KSČ. V období 1968–1969 zastával centristická 
stanoviska, v srpnu 1968 sovětskou invazi odmítal, postupně se přidal na stranu normalizačních 
sil a byl jedním z jejích nejvýznamnějších pragmatických představitelů oproti ideologickým 
doktrinářům. Na počátku normalizace v dubnu 1968 se stal místopředsedou vlády, do roku 
zároveň předsedou Hospodářské rady. Od listopadu 1968 byl členem předsednictva ÚV KSČ, 
od ledna 1970 vedl úřad pro řízení stranické práce v českých zemích. V letech 1970–1988 byl 
předsedou federální vlády ČSSR, rezignací na tuto funkci vyřešil rozpory s M. Jakešem. Poté 
kritizoval poměry v KS i ve společnosti, vinu za špatné hospodářství dával Státní plánovací 
komisi a ministerstvům.

Jiřina Švorcová (*1928–2011) herečka
Absolvovala pražskou DAMU, v roce 1951 se stala členkou Ústředního divadla čs. armády 
v Praze a setrvala zde i po převedení divadla pod civilní správu (Divadlo na Vinohradech). 
Talentovaná herečka dostávala na jevišti zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech velké 
příležitosti: Emilia Marty (K. Čapek: Věc Makropulos), v televizi (hlavní role v Dietlově 
seriálu Žena za pultem), ve filmu (Božena Němcová ve Vávrově Horoucím srdci), v rozhlase 
(seriál Jak se máte, Vondrovi?). Hrála řadu postav poplatných režimu, iniciovala i řídila řadu 
politických aktivit v české kultuře, což se projevilo zvláště v době normalizace po srpnu 1968 
(v roce 1969 spolu se S. Amortovou, L. Plachou, B. Pastorkem a V. Švorcem uváděla scénické 
pásmo Světlo nad Ruskem o V. I. Leninovi). V roce 1972 se stala předsedkyní normalizačního 
Svazu českých dramatických umělců a věrnost totalitní ideologii dokazovala svým podílem na 
„konsolidaci společenskou krizí z konce 60. let rozvrácené kulturní fronty“. V roce 1977 se 
aktivně podílela na přípravě a prezentaci tzv. Anticharty. Prosazovala tvrdou cenzuru, profesní 
likvidaci i věznění umělců, které neshledala dostatečně uvědomělými. Od roku 1976 byla 
členkou ÚV KSČ, dostala Řád Vítězného února (1978) a titul národní umělkyně (1984).
Aktivně se účastní akcí pořádaných komunisty, kde recituje. V roce 1996 neúspěšně kandidovala 
za komunistickou stranu do Senátu ČR.

František Tomášek (*1899–1992) teolog
Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci, ve studiu pokračoval na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě, v roce 1922 byl vysvěcen na kněze, působil jako katecheta na Moravě, 
od roku 1934 jako asistent pro pedagogiku a katechetiku na olomoucké bohoslovecké 
fakultě, v roce 1938 zde obhájil doktorát z teologie. V době druhé světové války působil jako 
katecheta, v roce 1946 ho papež jmenoval titulárním biskupem butským a světícím biskupem 
olomouckým (v roce 1949 tajně vysvěcen arcibiskupem J. Matochou). V letech 1951–1954 
byl spolu s dalšími představiteli katolické církve internován v pracovním táboře v Želivu, po 
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propuštění se stal administrátorem v Moravské Huzové u Olomouce. V letech 1963–1965 
se zúčastnil II. vatikánského koncilu, 1965 jmenován apoštolským administrátorem pražské 
arcidiecéze. V roce 1968 se aktivně účastnil obrodného procesu v katolické církvi, v roce 
1977 papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem, v následujícím roce pražským arcibiskupem 
a primasem českým, 1978 se zúčastnil konkláve, které zvolilo papežem Karola Wojtylu (Jan 
Pavel II.). V osmdesátých letech vystupoval stále otevřeněji a razantněji na obranu lidských 
práv, obecných svobod a demokracie. Zasloužil se o svatořečení Anežky České (1989).
V roce 1991 na vlastní žádost opustil úřad pražského arcibiskupa. Státní vyznamenání ČSFR: 
Řád T. G. Masaryka I. třídy (1991).

Tomáš Töpfer (*1951) herec
Studoval v Brně na konzervatoři, v Praze na DAMU, v sedmdesátých letech začínal v divadle 
v Ostravě, následovalo angažmá v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, od roku 1983 byl 
členem pražského Divadla E. F. Buriana, od roku 1988 Divadla na Vinohradech. Hrál v řadě 
filmů, např.: Maturita za školou (1873), Město mé naděje (1978), Dobrá voda (1982, seriál 
TV), Jak básníkům chutná život (1987).
V roce 1995 otevřel v Praze vlastní Divadlo Na Fidlovačce. Ve volbách 2006 zvolen do Senátu 
Parlamentu ČR.

Petr Uhl (*1941) novinář
V roce 1963 absolvoval na ČVUT jako strojní inženýr, pracoval jako konstruktér, patentový 
referent, od roku 1966 jako pedagog na střední průmyslové škole stavební. V letech 1968–1969 
byl vedoucím činitelem nelegálního Hnutí revoluční mládeže, za tuto činnost byl v prvním 
velkém politickém procesu po srpnu 1968 odsouzen a v letech 1969–1973 vězněn, pak pracoval 
jako projektant, strojník, od roku 1984 jako topič. Byl mezi prvními signatáři Charty 77, 
v roce 1978 spoluzakladatelem a členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, za toto 
odsouzen a 1979–1984 vězněn. Po návratu z vězení patřil k čelným představitelům disentu, 
rozvíjel styky se zahraničím, působil organizačně a publikačně, vydával Informace o Chartě 
77, od roku 1988 byl redaktorem Východoevropské informační agentury. Zakladatel a člen 
Levé alternativy (1989), člen IV. Internacionály (od 1984).
Pracoval v Koordinačním centru OF, od února 1990 do září 1992 generální ředitel ČTK 
(odvolán). V červnu 1990 za OF zvolen poslancem Federálního shromáždění, byl odpůrcem 
tzv. lustračního zákona a rozdělení Československa. V roce 1989 založil Levou alternativu 
(trvala do roku 1992), od dubna 1991 do září 1992 byl členem Občanského hnutí. V roce 
1994 šéfredaktor Pelikánových Listů, 1995 redaktor Práva. Na protest proti rozdělení státu si 
ponechal slovenské občanství, automaticky ztratil české (obnovil je v roce 1997). V září 1998 
jmenován vládním zmocněncem pro lidská práva.
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Milan Václavík (*1928–2007) armádní generál
Voják z povolání. Vojenskou základní službu nastoupil v roce 1949, důstojník od roku 1951. 
Absolvoval Vojenskou akademii Frunzeho v Moskvě. V čs. armádě velitel 2. motostřelecké 
divize (1969–1971), náčelník štábu 1. armády (1971–1972), zástupce velitele (1972–1973) 
a náčelník štábu (1973–1983) Západního vojenského okruhu. Od ledna 1983 první zástupce 
náčelníka Generálního štábu ČSLA, od ledna 1985 ministr národní obrany. V letech 1981–
1985 poslanec ČNR, od roku 1985 poslanec Federálního shromáždění.

Miroslav Válek (1927–1991) básník, politik
Rozštěpená osobnost talentovaného básníka a komunistického funkcionáře (od roku 1969 byl 
členem předsednictva ÚV KSS), loajálního a sloužícího režimu. Od roku 1969 byl ministrem 
kultury na Slovensku, a především jeho zásluhou tamější normalizace neznamenala tak 
razantní zásah do kulturních poměrů, jako tomu bylo v českých zemích. Jeho taktika spočívala 
v nabídce kompromisu a možnosti, jak si za cenu vzdání se jisté části osobního postoje 
a společenského angažování zachovat příležitost publikovat atd. V padesátých a šedesátých 
letech pracoval v různých slovenských literárních časopisech. Literárně se projevoval už od 
čtyřicátých let, ale první relevantnější sbírka vyšla roku 1959, jmenovala se Dotyky a přinesla 
civilní poezii, jež byla podobná v Čechách tehdy aktuální poezii všedního dne. V rychlém sledu 
pak následovaly sbírky Přitažlivost (1961) a Nepokoj (1963), přinášející reflexivní lyriku, v níž 
nechybějí politické ohlasy a typická potřeba zachytit svět v jeho „dynamické proměně“, jak to 
odpovídalo neochvějné dialekticko-materialistické básníkově výbavě, ozvláštněné autorovou 
polohou stálého smutku a melancholie. Po sbírce Milovanie v husej koži (1965), se na jedno 
desetiletí odmlčel a až v roce 1976 přišel se sbírkou Slovo, s poezií již zcela oficiózní, jež slovy 
dobové hantýrky „stála plně na straně našeho socialistického života“. Podobné byly i sbírky 
následující. 

Josef Vavroušek (1944–1995) ekolog, publicista
Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze, od roku 1975 pracoval v Ústavu pro ekonomiku 
a řízení (oblast kybernetiky a teorie systémů), později se specializoval na péči o životní 
prostředí. V roce 1968 se zúčastnil studentské Expedice Lambaréné do nemocnice A. 
Schweitzera v Gabonské republice. Studenti přiváželi nemocnici materiální pomoc a cestou 
čtrnácti africkými zeměmi podpořili Schweitzerovy ideály humanismu a úcty k životu. Životní 
zážitek dal směr jeho příštímu úsilí a práci v ekologickém hnutí, realizovaném prostřednictvím 
Ekologické sekce Biologické společnosti ČSAV. Vědeckou erudici uplatnil literárně při 
spolupráci s B. Moldanem, který na počátku sedmdesátých let překládal Meze růstu D. a D. 
Meadowsových, soukromě ve svém milovaném sportu – horolezectví. Politicky se angažoval 
v Kruhu nezávislé inteligence, jehož byl spoluzakladatelem (září 1989).
V letech 1990–1992 byl ministrem životního prostředí ČSFR, v září 1992 inicioval založení 
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dobrovolné neziskové Společnosti pro trvale udržitelný život (zvolen předsedou). V roce 1996 
obdržel Cenu Františka Kriegla in memoriam. Státní vyznamenání ČR: Medaile za zásluhy I. 
stupně in memoriam (2002).

Alexandr Vondra (*1961) geograf, novinář, diplomat
V letech 1979–1984 studoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK (doktorát přírodních 
věd 1985). V letech 1982–1986 byl manažerem undergroundové kapely Národní třída, v roce 
1985 začal spolu s J. Topolem a I. Lamperem vydávat samizdatový literární časopis Revolver 
Revue, s velmi dobrým designem obálky a grafickou úpravu, vázaný. V letech 1986–1987 byl 
správcem asijských sbírek Náprstkova muzea na zámku v Liběchově, od roku 1988 pracoval 
jako programátor a topič.
V roce 1987 podepsal Chartu 77, stal se členem Polsko-československé Solidarity, od ledna 
1989 byl (spolu s T. Hradílkem a D. Němcovou) mluvčím Charty 77, byl jedním z autorů petice 
Několik vět, v únoru odsouzen k dvouměsíčnímu vězení, trest nastoupil 18. září 1989.
V listopadu 1989 spoluzakladatel OF, v bytě jeho ženy vznikl Informační servis, pozdější 
týdeník Respekt. V letech 1990 až 1992 zahraničně-politický poradce prezidenta V. Havla, 
v letech 1992–1997 první náměstek ministra zahraničí, připravoval jednání o česko-německé 
deklaraci, summit NATO v Praze. V letech 1997–2001 velvyslanec v USA, 2001–2002 vládní 
zmocněnec pro přípravu summitu NATO v Praze. V letech 2003–2004 externí spolupracovník 
The German Marshall Fund of the U. S., v letech 2004–2006 jednatel a konzultant firmy Dutko 
Worldwide. Od září 2006 do ledna 2007 ministr zahraničních věcí ČR, 9. ledna 2007 jmenován 
místopředsedou vlády pro evropské záležitosti. Obdržel významná zahraniční i česká ocenění. 

Jan Zelenka (1923–1998) novinář
Absolvent UK, v letech 1955–1962 šéfredaktor listu Večerní Praha, předtím pracoval v aparátu 
KSČ, v letech 1962–1966 redaktor ČTK, zvláštní zpravodaj v Bonnu, v letech 1966–1969 
šéfredaktor časopisu Květy, od září 1968 též šéfredaktor Literárních novin, od srpna 1969 do 
června 1989 ústřední ředitel Čs. televize. V letech 1981–1986 kandidát ÚV KSČ, od roku 1986 
člen ÚV KSČ. Od roku 1971 poslanec Sněmovny lidu FS. V době normalizace významně 
ovlivňoval podobu televizního vysílání. 

Miloš Zeman (*1944) prognostik, politik, prezident
Maturoval na střední ekonomické škole, v roce 1969 absolvoval Vysokou školu ekonomickou 
a začal pracovat ve Výzkumném ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví při VŠE. V období 
pražského jara 1968 vstoupil do KSČ, na počátku normalizace byl za kritiku společensko-
politických poměrů z této strany vyloučen a zároveň donucen opustit místo výzkumného 
pracovníka. V letech 1971–1984 pracoval v tělovýchovných organizacích (Sportpropag, 
Technosport), od roku 1985 působil jako prognostik a analytik na různých vědeckých 
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pracovištích (např. v Ústavu racionalizace práce), prognostickému modelování společenských 
systémů se věnoval po celá sedmdesátá a osmdesátá léta. V srpnu 1989 uveřejnil v časopise 
Technický magazín článek Prognostika a přestavba, v němž popsal stav československé 
ekonomiky řízené totalitním politickým systémem, autorovu otevřenost občané vítali.
V letech 1990–1992 pracoval v Prognostickém ústavu ČSAV. Aktivně vstoupil do politiky, 1990 
zvolen do SN FS za OF (předseda výboru pro plán a rozpočet), 1991 po rozpadu OF vstoupil 
do Občanského hnutí (předseda J. Dienstbier), 1992 přestoupil do čs. sociální demokracie, 
od roku 1993 České strany sociálně demokratické a stal se předsedou stranické organizace 
v Praze. V roce 1992 poslanec SL FS, na hradeckém sjezdu (1993) zvolen předsedou ČSSD, 
v roce 2001 se rozhodl nekandidovat, označil za svého nástupce V. Špidlu. Po parlamentních 
volbách 1996 člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1996–1998 předseda sněmovny). Po 
předčasných volbách poslanec, 1998–2002 předseda vlády ČR. V témže roce odešel z vysoké 
politiky (své místo přepustil V. Špidlovi).
V témže roce kandidát sociální demokracie na prezidenta ČR, neuspěl v prvním kole proti V. 
Klausovi. Průběžně ostře komentuje vnitropolitickou situaci. 

Michael Žantovský (*1949) psycholog, překladatel, novinář, diplomat
V letech 1967–1973 studoval psychologii na FF UK (1968–1969 na univerzitě v Montrealu). 
V letech 1973–1980 působil ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze-Bohnicích jako 
vědecký aspirant, později jako vědecký pracovník, zabýval se klinickou a sociální psychologií. 
Od roku 1980 se věnoval tlumočnictví, překladatelství a publicistice ve svobodném povolání, 
od roku 1988 byl zároveň pražským korespondentem agentury Reuters. Překládal autory, 
např.: W. Allena (Vedlejší příznaky/  1985), J. Baldwina (Vyjdi z temnoty /  1970, Jdi a hlásej 
to z vrchů/1979), E. L. Doctorowa (Vítejte do Zlých časů/1987), A. Haileyho (Hotel/1977 s H. 
Žantovskou), J. Hellera (Gold za všechny peníze/1981), N. Mailera (Oheň na Měsíci/1981), T. 
Morrisonovou (Nejmodřejší oč i /1983), M. Mwangiho (Rej švábů/1983), A. Myrera (Velká 
válka/1988), J. Schaefera (Jezdec z neznáma/1988), T. Stopparda (Travestie/1988). Z angličtiny 
přeložil na padesát knih z oblasti beletrie, divadelních her, politických věd. Své autorské práce 
věnuje zahraniční politice a veřejně politickým tématům.
Zakládající člen OF od prosince 1989 jeho tiskový mluvčí. Od ledna 1990 do července 1992 
mluvčí a poradce prezidenta V. Havla. Od července 1992 zaměstnanec Ministerstva zahraničních 
věcí ČR. Od září 1992 velvyslanec ČSFR od ledna 1993 do února 1997 velvyslanec ČR 
v USA. V listopadu 1996 zvolen senátorem (předseda výboru pro zahraniční věci, obranu 
a bezpečnost, iniciátor a předkladatel Zákona o svobodném přístupu k informacím, spoluautor 
dalších právních norem). V letech 1997 a 2001–2002 předseda Občanské demokratické aliance. 
Od roku 2004 velvyslanec ČR v Izraeli.
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OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A HNUTÍ, O NICHŽ SE V KNIZE HOVOŘÍ

Československý helsinský výbor
Nevládní nezisková organizace zaměřená na lidská práva, založená v listopadu 1988, aby vedle 
občanské iniciativy Charta 77 a VONS sledovala dodržování a porušování lidských práv v ČSSR. 
Z podnětu zástupců Mezinárodní helsinské federace (IHF – International Helsinki Federation) 
a Helsinki Watch ji založila skupina třiceti kriticky myslících a opozičně jednajících občanů 
v čele s prof. dr. Jiřím Hájkem. Soustředila se zejména na rozpory řady československých 
zákonů, např. zákona shromažďovacího a sdružovacího, trestního zákona a dalších právních 
norem, jak byly formulovány v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 
a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN 1966), 
paktech, které z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky, 1975) 
formálně přijala i ČSSR v roce 1976.

Demokratická iniciativa 
Vznikla v roce 1987 z popudu odpůrců komunistického režimu z řad disentu, nespokojených 
s vývojem protikomunistické opozice a snahou o apolitičnost, lidí, kteří neodmítali politiku 
jako nástroj společenských změn a představovali nelevicově orientovanou část disentu. 
Hlavními představiteli byli Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, Karel Štindl. Krátce po svém 
založení Dl adresovala parlamentu výzvu k demokratizaci a pluralizaci společnosti. S ohledem 
na tehdejší legislativu však nemohla jako politická strana fungovat. S pozměněným názvem 
Československá demokratická iniciativa se dne 11. listopadu 1989 politickou stranou prohlásila 
sama a požádala o registraci přímo ministra vnitra ČSSR.

Hnutí revoluční mládeže 
Organizace, inspirovaná trockismem i jinými levicovými proudy pokládala Dubčekovo 
vedení za nepřijatelnou nadvládu byrokracie, jen mírnější a snad s lepšími úmysly. Díky tomu 
byla přitažlivá radikálností odporu, ne tolik radikálně levicovou ideologií. Hnutí revoluční 
mládeže publikovalo v průběhu relativně krátkého období své existence letáky, sborník 
teoretických textů a manifest, datovaný 2. prosince 1968, v němž mj. apelovalo na veřejnost, 
aby nerezignovala a postavila se okupaci čelem. Rozpustilo se v prosinci 1969 pro oprávněné 
podezření z policejní infiltrace. Na jeho činnost volně navázal časopis Informační materiály 
(1971–1982), čtvrtletník vycházející v zahraničí (Paříž, Berlín).

Hnutí za občanskou svobodu 
Nezávislá občanská iniciativa, kterou 15. října 1988 založili stoupenci Charty 77. Požadovali 
pluralitní demokracii a umožnění drobného a středního podnikání. Hnutí se uvedlo ustavujícím 
manifestem Demokracie pro všechny, v němž upozornilo na hluboký mravní úpadek celé 
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československé společnosti a stalo se po boku Charty 77 jednoznačným politickým oponentem 
KSČ; manifest podepsalo 126 občanů. 

Jazzová sekce
Občanské sdružení pro nekomerční kulturu. V roce 1969 podána žádost na ministerstvo vnitra 
o povolení Jazzové sekce místo Federace čs. jazzklubů, která se rozpadla po srpnu 1968. Po 
dvou letech se právní registrace podařila, sekce však byla včleněna do Svazu hudebníků ČSR; 
ustavující sjezd se konal na podzim 1971, předsedou se stal Milan Dvořák, místopředsedy 
Lubomír Dorůžka a Karel Srp. Joska Skalník dal Jazzové sekci výtvarnou tvář, praktickou 
činnost vykonávali mladí nadšenci. Jazzová sekce začala vydávat bulletin Jazz (1971), knihy 
o jazzu, rocku, moderním umění, díla filozofická, s protifašistickou tematikou aj. (např. 
nelegální vydání knihy B. Hrabala Jak jsem obsluhoval anglického krále v nákladu pěti 
tisíc výtisků), edice Situace se věnovala současnému československému výtvarnému umění 
a výtvarníkům, kteří neměli možnost oficiálně vystavovat. V roce 1977 žádalo ministerstvo 
kultury Svaz hudebníků, aby Jazzovou sekci rozpustil, k tomu nedošlo mj. i proto, že úřady byly 
zavaleny protesty proti zrušení sekce, znásobil se však dohled ministerstva vnitra, například 
tiskárny dostaly zákaz přijímat objednávky Jazzové sekce a příkaz ihned informovat policii. 
Přestože vydávání všech knih bylo centrálně schvalováno a řízeno, sekci se podařilo vydávat 
publikace s vysokou grafickou úrovní a slušným nákladem, například další díly rockového 
slovníku, fotografické dílo Jindřicha Štýrského, řeč Jaroslava Seiferta k udělení Nobelovy ceny 
za literaturu (1984). Stupňovaly se represe, někteří členové výboru Jazzové sekce rezignovali, 
po odstoupení M. Dvořáka se stal předsedou K. Srp. V roce 1986 byli představitelé Jazzové 
sekce zatčeni a vězněni na základě vykonstruovaného obvinění z daňového úniku; soudní 
znalec daňový únik nepotvrdil, pochybení neshledal, soud původní hlavní bod obžaloby 
vůbec neprojednával a soudce nemohl jinak než vynést nejnižší tresty. V přímé souvislosti 
s výslechem zemřeli majitelé domku, v němž sídlila Jazzová sekce, v Bratislavě po výslechu 
slovenský disident Tomáš Petřivý, ve vězení Pavel Wonka, Vladimír Drda (v době zatčení 
jedenasedmdesátiletý, diabetik, po dvou infarktech) zemřel po propuštění z několikaměsíčního 
vězení. Zacházení vyšetřovatelů a věznitelů vážně poškodilo zdraví J. Skalníka, T. Huňáta, V. 
Kouřila i ostatních zatčených. Represe nikoho z Jazzové sekce nezlomily, z mnoha tisíc členů 
se odhlásil jediný. Na počátku roku 1989, po třinácti měsících od podání žádosti o registraci, 
zahájilo činnost Artforum, organizace se stejnou náplní jako Jazzová sekce.

Klub angažovaných nestraníků – KAN 
Politické hnutí, které vzniklo na jaře roku 1968, sdružovalo všechny zájemce o politickou 
angažovanost, kteří nebyli nebo nechtěli být členy KSČ ani jiné strany tehdejší Národní 
fronty (jiné politické strany nebyly povoleny). KAN se stal terčem útoků komunistických 
funkcionářů, kteří nechtěli připustit další politické strany. Po okupaci 21. srpna 1968 přípravný 
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výbor KAN rozhodl činnost zastavit, seznamy členů byly zničeny. V prvních zářijových dnech 
1968 ministerstvo vnitra činnost KAN zakázalo.

Klub za socialistickou přestavbu – Obroda 
Vznikl počátkem roku 1989 z podnětu bývalých funkcionářů KSČ, po roce 1970 vyloučených 
z KSČ, kteří nepodepsali Chartu 77.

Polsko-československá Solidarita
 Podnětem k jejímu vzniku v roce 1981 byly schůzky poblíž česko-polské hranice (Kopačov, 
Oldřichov) uskutečňované členy polského Výboru na obranu dělníků (KOR – vznikl po stávkách 
v roce 1976, komunistickým režimem potlačených) a členy Charty 77. Účastníci považovali 
nutnost středoevropské spolupráce za samozřejmou, pravidelně se scházeli především mladí 
lidé, kteří přenášeli zakázané nebo samizdatové písemnosti a tisky.

Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS) 
Sdružení občanů založené 24. dubna 1978, jeho cílem bylo sledovat a zveřejňovat případy 
lidí vystavených pro politické přesvědčení a činnost trestnímu stíhání, policejní či justiční 
zvůli, popřípadě dalším formám útlaku. Zároveň se snažilo těmto postiženým lidem pomáhat. 
Svým posláním i členy těsně navazovalo na Chartu 77, členové i aktivisté byli režimem tvrdě 
pronásledováni.


