Seznam priloh
Priloha c. 1: Slovo o pratelstvi, Lidova demokracie, 1968 (clanek)

Priloha c. 2: Pred tretim kolem, Lidove noviny, 1990 (clanek)

Priloha c. 3: Ustavni soud coby berlicka, Tyden, 1994 (clanek)

Priloha c. 4: Ne msta, jen obrana. (clanek)

Priloha c. 5: Rozhovor s Mirkou Spacilovou z 20. ledna 2019 (interview)
Jak vzpominate na prvni setkani s Alenou Slezakovou?
S Nelou jsme se potkaly nekdy ke konci osmdesatych let, kdy jsme obe pracovaly v redakcich pro
trpene vyvrzence – ja ve Svobodnem slove a ona v Lidove demokracii. Myslim, ze jsme se setkaly
v nejake chvili, kdy spolu obe redakce musely spolupracovat.
Znala jste jeji texty z Lidove demokracie jeste pred tim, nez jste se poznaly?
Nahodile jsem se s nimi asi setkala, ale soustavne jsem je necetla. Kazda jsme mely jinou
specializaci, ja psala o kulture, ona o politice a spolecnosti.
Po sametove revoluci jste se setkaly primo v jedne redakci – Lidovych novinach. Sice jste obe
stale pusobily v jine rubrice, nejake spolecne vzpominky z tohoto obdobi vsak zajiste mate.
To byla hodne zajimava doba, kdy se lide z disentu a novinarske praxe navzajem poznavali,
ovlivnovali a leckdy i stretavali. Zjednodusene receno, ti prvni (vetsinou) videli noviny jako
nekonecny diskusni klub o politice, ti druzi (vetsinou) vecne upozornovali, ze existuji i takove veci
jako uzaverka, nerkuli sport. Ja i Alena jsme patrily spise k te druhe profesni parte.
Alena je starsi nez vy. Jak se chovala ke svym mladsim anebo i mene zkusenym kolegum?
Prikladne. Umela pochvalit i zkritizovat, ale vzdy strizlive, a jako jedna z mala si pokazde nasla cas
poradit s praktickymi pravidly, ktera vam ve skole nikdo nepovi, protoze je nezna.
Z Lidovych novin jste odesla drive nez Alena, presto jste se o par let pozdeji znovu setkaly v
redakci Mlade fronty DNES, a to posleze rovnou jako rubrikove kolegyne. Slezakova byla
editorkou kultury. Jak vypadala jeji prace?

Vytecne, protoze napric generacemi mela nejvetsi rozhled, vzdelani a navic bezchybnou cestinu.
Nevzpominam si, ze by mi text vratila, ale urcite i mne neco upravovala. Zcela typicky pak pro ni
byl obcasny souboj s technikou, ktery vsak vyhravala takrka nadprirozenymi metodami
nepochopitelnymi i pro IT, a naopak naprosto pochopitelna a vseobecne sdilena nechut k nocnimu
mutovani stranek v casovem tlaku.
Z karlovarskeho filmoveho festivalu jste Alene pravidelne psala dopisy, ktere se publikovaly i
verejne. Ci to byl napad? Napadlo nas to jednou u vina pred festivalem, kdy v legraci rikala, ze se
ji bude styskat, a ja taky v legraci navrhla, ze ji budu psat. Bavilo nas to obe a kupodivu zjevne i
ctenare.
Je pro vas v necem inspiraci?
V sebekazni, humoru a v prozaickem pohledu nejen na novinarinu.
V cem je specificke jeji psani?
Dokaze presne pojmenovat a v kritice argumentovat, aniz by takzvane odstrelovala jen pro efekt.
Mate s Nelou nejaky zvyk?
Potlach u vina, kde si diky dlouholete znamosti muzeme dovolit jedna z druhe lehce utahovat, a
takzvane carodejnice, kdy si v predvecer svatku dame zmrzlinu.
Priloha c. 6: Rozhovor s Jirim Kubikem z 2. dubna 2019 (interview)
Kdy jste se seznamil s Alenou Slezakovou?
S Alenou se znam od roku 1991, kdy jsem nastoupil jeste jako student prvniho rocniku zurnalistiky
do Lidovych novin. Mel jsem to stesti, ze me priradili prave k ni. Byla zpravodajkou ve Federalnim
shromazdeni. Pracovali jsme spolu na denni bazi a delali klasicke zpravodajstvi. Byla to nejlepsi
skola, protoze jsem se mohl v parlamentu neustale pohybovat a hned o tom take referovat.
Jaka byla skola Aleny Slezakove?
Lidove receno - velice rychle nas hodila do vody a museli jsme se naucit plavat. Nemohl jsem toho
zase tolik pokazit, protoze byla primo u me, kdyz jsem psal. Vsechno jsem tak rychleji pochopil –
jak se mam ptat i jak se ma psat. Posilala me pravidelne za politiky, vedla me, byl to opravdu
prakticky vycvik.
Za kym vas napriklad posilala?
Nemohu zapomenout na setkani s Vaclavem Klausem, tehdy byl ministrem financi. Prislo se tehdy
na to, ze jeho namestek Dusan Triska byl evidovany jako spolupracovnik Statni bezpecnosti. Ja
dostal od Aleny za ukol se jej na to jit zeptat. Dlouho jsem cekal, nez vyjde z jednaciho salu, kdyz
pak prisel, zeptal jsem se, zdali mu toto zjisteni vadi nebo ne. Nic nerekl, poklepal si na celo a
odesel zpatky do salu. Napsat z toho zpravu tak moc neslo, ale byla to nezapomenutelna zkusenost.

Proc myslite, ze vas tam poslala?
Asi verila, ze se budu umet zeptat. Bylo pro nas dulezite jeho reakci sehnat, takze jsem se toho
ukolu odvazne chopil. Takovych situaci vsak bylo vice. Ve Federalnim shromazdeni se toho delo
spousta, formovaly se zaklady demokraticke spolecnosti, takze ja byl stastny, ze ve svem veku,
bylo mi tehdy pouhych devatenact, u toho mohu byt.
Krome Klause jste podle Aleny Slezakove zazil obdobny vystup i s Milosem Zemanem.
To je pravda, i kdyz tehdy to pak schytala spise Alena. Je to ale moje ostuda. Ona v parlamentu
prave nebyla a ja poslouchal nejakou debatu poslancu. Milos Zeman, tehdy jeste za Obcanske
forum, mluvil o tom, ze ze sebe chce nekdo smyt vinu. Ja si to zapsal do poznamek, bohuzel vsak s
hrubkou, tedy mekkym i. To by ale jeste nebyl takovy problem, ja tu hrubku pak bohuzel prepsal i
do novin. Ona bez povsimnuti prosla pres editory i korektory, nikdo si ji nevsiml. Kdyz si pak
Milos Zeman noviny druhy den cetl, chybu tam hned spatril a Alene se samozrejme pri nejblizsim
setkani zacal vysmivat. Rikal, ze mame v novinach pekne blbosti. Ona vsak zustala klidna a
Zemanovi odvetila, ze klidne muze jit delat korektora do Lidovych novin.
Pote, co jste vy odesel do Mlade fronty DNES (MFD) a Alena do Tydne, jste se znovu jako
kolegove setkali az v roce 1999.
Tehdy jsem porad delal politicke zpravodajstvi, ale uz jsem jej kombinoval s investigativni
zurnalistikou spolecne se Sabinou Slonkovou. Takze jsem se v parlamentu pohyboval celkem casto
a Alena take. V te dobe jsme do redakce MFD casto prijimali na redaktorske i editorske pozice
poctive a talentovane kolegy. Kdyz jsem tedy zjistil, ze Alena jiz neni v Tydnu, prislo mi logicke ji
o teto moznosti rict. Primo jsem vsak nabidku udelat nemohl. Byl jsem stale pouze redaktor,
nicmene jsem se primluvil a ono se to povedlo.
Co Alene jako editorce opravdu vadilo?
Tak samozrejme je to pouzivani trpneho rodu, slovniho spojeni, ze k necemu doslo nebo ze neco
probehne. Pak tam patri i slovakismy – poslanci odsouhlasili a podobne. Uz ani nedokazu vysvetlit,
proc je to spatne, nicmene se podobnym obratum radeji vyhybam.
Krome toho – odnesl jste si neco primo z jejiho stylu psani? Mnohdy je velmi prozaicke.
To spise ne, protoze jsme spolecne opravdu tvorili ryzi zpravodajstvi. Ale nejakou snahu psat tak,
aby to nebyla jen sucha zprava, tu mi urcite dala.
Uzce jste spolupracovali pomerne kratce, nicmene jste Alene jmenovite podekoval ve vasi
knize Na hrade a v podhradi. Mela tedy na vas zasadni vliv?
Ano, krome toho, ze jsem se od ni hodne naucil, me take jaksi podrzela u prazskych celostatnich
medii. V dobe, kdy jsem nastupoval na zurnalistiku, jsem totiz zadne podobne ambice nemel. Na
me, kluka z Plzne tehdy pusobila prace v Lidovych novinach jako neco nadmiru vzdaleneho. Pocital
jsem s praci v krajskych novinach. Pak jsem se ale diky Alene uchytil a v mediich dodnes zustal.

Priloha c. 7 – Ukazka rozhovoru s Alenou Slezakovou z 14. listopadu 2018 (interview)

Vase maminka byla presvedcena komunistka. Kdy jste zacala sama poprve pochybovat o
spravnosti teto ideologie?
Kdyz mi dal stryc precist stenograficky zaznam procesu s Rudolfem Slanskym. Nedokazala jsem
pochopit, ze o sobe lide mohou takto mluvit. Ptala jsem se stryce, co si mysli. On jednoznacne
odpovedel, ze slo o serii justicnich vrazd. To se nasledne potvrdilo i v roce 1963, respektive 1968,
kdyz byl Slansky rehabilitovan. Dalsi rehabilitace tomu pak davaly jeste vice za pravdu. Taky jsem
tehdy na gymnaziu odmitla vstoupit do KSC.
Jak vam to bylo nabidnuto?
Nabizel mi to tehdejsi zastupce reditele a predseda mistni stranicke organizace. Rekla jsem mu, ze
ani omylem. Nechtela jsem mit nic spolecneho se spolkem, ktery si popravi sveho generalniho
tajemnika, a pak prohlasi, ze to byl omyl.
Co dalsi sdruzeni?
Mela jsem od detstvi pozitivni vztah ke kniham, takze jsem byla clenkou okresniho vyboru
Ceskoslovenskeho svazu mladeze v Blansku. Mela jsem na starost fungovani komise pro praci s
knihou.
Kdo se tehdy radil k vasim oblibenym autorum, literarnim i novinarskym?
Urcite Josef Skvorecky, Pavel Tigrid, Stanislav Budin, Milan Kundera, Jan Trefulka nebo Jan
Skacel, se kterym jsem se i v Brne v mladi setkala.
Sama jste tehdy nemela literarni ambice?
Trochu jsem psala poezii a dokonce vyhrala literarni soutez Straznice Marusky Kuderikove v roce
1961. Jinak ale ne. Vedela jsem, ze chci byt spise novinarka.
Co vas k tomu vedlo?
Bylo mi tehdy dvanact let a precetla jsem si u pribuznych na Slovacku knihu Jiskra se neboji zivota.
Byla o studentce Jiskre, klasicky divci roman. Ona prispivala do mistniho casopisu a brojila proti
nepravostem. Mne se to jeji odhodlani zalibilo, tak jsem se rozhodla, ze budu take bojovat proti
nepravostem, ackoliv jsem tehdy jeste zcela nechapala, co znamenaji a kde se vyskytuji.
Jak na to reagovala vase rodina?
Otci jsem to rekla, kdyz mi bylo sestnact. Prohlasil, ze nechape, kde se v nasi rodine muze objevit
takovy cvok. Predpokladal, ze budu studovat medicinu, abych pokracovala v rodinne tradici. Jeho
nasledna ctvrthodinova prednaska vsak skoncila pozoruhodnou vetou, ve ktere mi sdelil - holka,
kdyz chces byt novinarkou, to musis umet pit. A to me v me touze utvrdilo.

Vzpominate si na prubeh prijimaciho rizeni na univerzitu?
Nejprve jsem psala uvahu nad dilem Heinricha Bolla, navzdory tomu, ze hodne spoluzaku psalo o
Kohoutove Valce s mloky, kterou hrali na Vinohradech. V druhem kole jsem se pak dostala pred
komisi slozenou z Mileny Berankove nebo Jana Zelenky. Vyptavali se na ruzne veci, byla to ustni
varianta dnesniho vedomostniho testu. Vytahla jsem si antickou filozofii. Navic jsme museli
predlozit seznam cetby. Z meho je zaujalo dilo Jana Trefulky Prselo jim stesti. Jan Zelenka se me
zeptal, kdo z hrdinu knihy ma z meho pohledu pravdu, tak jsem rekla, ze hlavni hrdinka.
Nasledovala otazka, jestli je to absolutni pravda a ja mu rekla, ze absolutni pravda neexistuje.
Reagoval tim, jak to ze neni marxismus absolutni pravda, nacez jsem se rozesmala a rekla mu, ze to
nemuze myslet vazne.

