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Příloha č. 1 – Medailonek pamětníků
MILOSLAV JENŠÍK
Pan Jenšík se narodil 6. července1936 v Praze. Po celou dobu novinářské praxe působil
v redakcích týdeníků. Je autorem mnoha úspěšných sportovních knih a knih z historie
2. světové války. Žije v Praze.
PETR TUREK
Pan Petr Turek se narodil 21. července 1934 v Českých Budějovicích, kde dodnes žije jako
důchodce. V červenci oslaví 85. narozeniny. Téměř celou svou kariéru strávil v Jihočeském
deníku.
PŘEMYSL HRUBÝ
Pan Přemysl Hrubý se narodil 18. listopadu 1931. Za svoji kariéru působil v deníku Práce,
rovněž byl předsedou Sportovního klubu novinářů a je autorem knihy Nepomíjivý třpyt
hvězd. Žije v Praze.

Příloha č. 2 – Rozhovory s pamětníky
TÉMA „NOVINÁŘSKÁ RUTINA“
Otázka č. 1: Jakým způsobem se člověk dostal k práci v hokejové redakci, bylo potřeba
nějakého vzdělání?
MILOSLAV JENŠÍK: „Protože jsem byl ve studentských letech posedlý historií a už na
gymnáziu bylo mým učitelům i mně zcela zřejmé, že se budu tak, či onak živit perem,
zamýšlel jsem se nad volbou dalšího studia už pod tímto zorným úhlem. V mém maturitním
roce proběhl první ročník nového studijního oboru žurnalistika - bohemistika a v něm byli i
tři absolventi našeho gymnázia. Od nich jsem věděl, že těžiště studia oboru, který se teprve
začal formovat, bylo v historii - obecné, literární i žurnalistické - a že mezi přednášejícími
jsou profesoři, jako Jan Blahoslav Čapek, Karel Krejčí, nebo třeba externí profesor Outrata
z právnické fakulty (mezinárodní právo, dějiny diplomacie). Rázem jsem byl rozhodnut.
Vysokoškolské vzdělání se tehdy v redakcích nevyžadovalo, spíše bylo (a zdaleka nejen ve
sportovních rubrikách) výjimkou. Většina kolegů v době mé první novinářské stáže (od roku
1959 do nuceného odchodu z redakce v husákovské „normalizaci") měla pouze
středoškolské vzdělání, někteří ani to ne. Těm bylo v 60. letech, kdy se již SŠ stalo
podmínkou, umožněno studovat při zaměstnání střední školu pro novináře (s platností pouze
pro práci v redakcích) s omezeným rozsahem předmětů, mezi kterými chyběla např.
matematika, fyzika, chemie, a s nevelkou náročností. Šlo prostě jen o doklad
o požadovaném vzdělání“.
PETR TUREK: „Již jako student jsem toužil po novinařině, ovšem tehdy neexistovala žádná
vysoká škola tohoto typu. Spolupracoval jsem jako externí nadšenec s Českým rozhlasem
v Českých Budějovicích, kde působili mimo jiné obory také v jakémsi sportu režisér Ludvík
Mühlstein a redaktor Vladimír Vácha, kteří mi přidělovali první tipy a úkoly. Maturoval
jsem na gymnáziu v roce 1952, a před studiem na pražské vysoké škole stavebního
inženýrství jsem zůstal v Budějovicích, abych se mohl plně věnovat milovanému hokeji. Po
roce jsem narukoval na vojnu, kde jsem si v dresu Tankisty Praha vybojoval vysněné místo
v ligovém mužstvu. Po návratu do civilu jsem chodil normálně do zaměstnání, jak tenkrát
bylo zvykem, a přitom hrál hokej za Slavoj ČB. Externě jsem vydatně spolupracoval se
sportovním tiskem (Československý sport, Svobodné slovo, Jihočeská pravda) a nakonec
byl 1. dubna 1962 přijat do jihočeského deníku, v němž jsem jako sporťák, a nakonec

vedoucí sportovní rubriky pracoval až do odchodu do důchodu“.
Otázka č. 2: Kde jste psal ve sledovaném období?
MILOSLAV JENŠÍK: „Od roku 1963 v redakci Světa v obrazech.“
PETR TUREK: „Jihočeský deník.“
PŘEMYSL HRUBÝ: „Práce.“
Otázka č. 3: Jak fungovala hierarchie v redakci?
MILOSLAV JENŠÍK: „Byla to typická redakce univerzálního týdeníku: šéfredaktor,
zástupce, v době mého nástupu 7 redaktorů, 2 fotoreportéři a grafik. Základem byla práce
s širokým okruhem externích spolupracovníků nejen z řad novinářů. Členění do oddělení
zahraničního, vnitřního (politika, ekonomika atd.) a kulturního. Já jsem byl jako sportovní
redaktor trochu mimo systém. Vedle sportu jsem se zabýval např. kriminalitou, armádou
a jezdil jsem na reportáže“.
Otázka č. 4: Kdo určoval, o čem se bude psát?
MILOSLAV JENŠÍK: „Formálně šéfredaktor. Ale ten měl podrobné a jednoznačné pokyny
z pravidelné každotýdenní porady (svou povahou spíše apelplacu) na tiskovém oddělení ÚV
KSČ. Šéfredaktoři, kteří tu linii tak, či onak porušili, tam byli podrobováni před všemi
ostatními zdrcující, mnohdy dehonestující kritice - pro poučení a výstrahu i těm
druhým. Záleželo na každém z nich, jak bude informace i kritiku interpretovat v redakci.
Ale bylo jim jasné, že mají v redakci někoho, kdo vše tak, či onak donese na příslušná místa.
Věděla to, nebo přinejmenším tušila, celá redakce“.
PETR TUREK: „Práci jsme měli rozdělenou tak, že já jsem měl jako hlavní garant lední
hokej, kolega Ortman fotbal a kolega Majer atletiku a plavání, ale jinak jsme dělali prakticky
všichni všechno - jinak to ani nebylo možné. Tříčlenné sportovní oddělení bylo jakýmsi
státem ve státě, působili jsme především po večerech, samo sebou o víkendech, s ostatními
redaktory, dodržujícími převážně úřednickou pracovní dobu do 16 hodin, jsme se většinou
jen potkávali...Vedení redakce nám do toho moc nemluvilo, většinou jim docházelo, že
dobrý sport prodává noviny, o čem budeme psát, jsme si rozhodovali sami. Vážili jsme si
možnosti autocenzury, někdy jsme museli přidat trochu ideologie (spartakiády apod.), ale
měli jsme štěstí na šéfredaktory, kteří se nás zastávali, když bylo třeba“.
Otázka č. 5: Jak probíhal kontakt s hráči?

MILOSLAV JENŠÍK: „V té době (s výjimkou velkých mezinárodních sportovních událostí)
prakticky neexistovala žádná pravidla styku ani servis. Každý novinář si kontakty a
informace obstarával po svém. Záleželo na tom, jaký si dokázal vytvořit systém známostí a
do jaké míry ho sportovci respektovali“.
PETR TUREK: „Kontakty se sportovci jsme měli výborné, vyhlašovali jsme
vždy každoročně nejlepší desítku roku, což se stalo velkou společenskou akcí“.
TÉMA „CENZURA“
Otázka č. 6: Jak fungovala cenzura?
MILOSLAV JENŠÍK: „V době, kdy jsem začal pracovat v tisku, ji obstarávala zlopověstná
HSTD (hlavní správa tiskového dohledu) ministerstva vnitra. V redakcích deníků (resp.
jejich tiskárnách) měla své zmocněnce přímo na místě, redakce časopisů svou produkci
posílaly k předběžné cenzuře (nebyla oficiální, o to však účinnější) na pracoviště HSTD
v Benediktské ulici. Do tisku se prakticky nemohl dostat žádný text, nebo ilustrace, které by
nebyly schváleny pracovníkem této instituce. V období Pražského jara 1968 se systém rychle
zhroutil prostě tím, že jej redakce postupně (ale velmi rychle) přestaly respektovat.
V „normalizaci" nebyl obnoven HSTD, ale cenzurní dohled obstarával nově vytvořený
ČUTI (Český úřad pro tisk a informace).
HSTD fungovala tak, že proti jejím rozhodnutím nebylo kam se odvolat. Neexistoval ani
přímý styk mezi redakcí a jí, materiály ke schválení do tisku tam odnášel a přinášel zpět
redakční zřízenec. O svých zásazích příslušný cenzor informoval šéfredaktora, jen zřídkakdy
oslovil i autora - po telefonu.
S praxí tiskového dohledu jsem se osobně seznámil už jako student při práci pro Večerní
Prahu. Když byli roku 1955 v rámci všeobecné amnestie propuštěni na svobodu i poslední
neprávem věznění hokejisté a rok poté jim dovolili vrátit se do vrcholového sportu, brankář
dvojnásobných mistrů světa Bohumil Modrý se měl stát trenérem ligového týmu Motorletu
(I. ČLTK). Požádal jsem ho o rozhovor. Výsledkem bylo krátké, v podstatě rutinní interview
o jeho názorech na mužstvo, záměrech a plánech, víc tehdy nebylo možné. Ale ani tak je
HSTD nepustila do tisku. Odůvodnění mi sdělil vedoucí redaktor sportovní rubriky, který
záměr rozhovoru i jeho text schválil: Ano, mohou hrát a případně i pracovat jako trenéři, ale
jaksi "ve vyšším zájmu" není vhodné, je jakkoli osobně popularizovat...
A tady jsme u podstaty tehdejší cenzury: žádné vybílené plochy v novinách! Ten, či onen

text prostě nikdy nevyšel, případně z něj zmizela podstatná část, nebo některé formulace - a
čtenář se nic nedozvěděl ani o původním záměru, ani o případných zásazích... Neprávem
pak často novináře podezíral z omezenosti, nebo zbabělosti. Všichni takoví rozhodně
nebyli.
Když jsem roku 1959 nastoupil do redakce Besedy, tehdejšího týdeníku Zemědělských
novin, v jednom ze svých prvních textů jsem se zabýval tím, proč se slavné kluby, jejichž
hráči i fanoušci sami sebe i nadále nazývají sparťany, nebo slávisty, musí oficiálně jmenovat
Spartak Sokolovo a Dynamo. Šéfredaktor to pustil, kupodivu to uniklo i pozornosti
dohlédacího orgánu - vyšlo to a byl z toho poprask jako hrom! Už jsem se začal obávat, že
má novinářská dráha skončila ještě dříve, než vlastně začala. Šéfredaktora seřvali na poradě
a on mi pak s tváří, na které bylo patrné, jak je mu to proti mysli, domlouval, abych byl
napříště rozumnější. A tam, kde bylo třeba, všechno svedl na mou naprostou nezkušenost.
V roce 1969, už jako vedoucí zemědělské redakce rozhlasu, se stal jednou z prvních obětí
normalizačního řádění v novinářských řadách.
Nebo jsem v Besedě psal o Pavolu Benczovi, fotbalistovi z mé slovenské dědiny, který byl
objeven na vojně a z druholigové Dukly Tábor pak přešel do I. ligy v Trenčíně. Cenzor
požadoval vyškrtnutí formulace „když narukoval do Tábora" atd. S tím jsem vcelku neměl
problém. Ale důvod? Čtenáři (a s nimi zahraniční zpravodajské služby) by se prý tak
dozvěděli, že v Táboře je vojenská posádka! Na argumenty, že je tam už od c. k. monarchie
a že to ví úplně každý, nic nedal. Měl své instrukce a chápal je takto.
To už je spíše anekdota, ale pravdivá. Pracovníci dohledu zhusta nebyli ani příliš
inteligentní, ani přehnaně vzdělaní. O to složitější bylo potýkání se s nimi a jejich zásahy“.
PETR TUREK: „Cenzura se nás moc netýkala, z redakce jsme denně odcházeli poslední,
mohli jsme prakticky vyhlásit válku - byla to věc důvěry“.
PŘEMYSL HRUBÝ: „Především chci říci, že v šedesátých letech, hlavně od roku 1963,
bylo nám všem a samozřejmě novinářům lépe. I když existoval v redakcích, či v TV
a rozhlase tiskový dohled, psalo a hovořilo se nám snadněji než v krutých padesátých letech.
A v roce 1968, s příchodem Pražského jara, skončily v redakcích cenzoři z HSTD (Hlavní
správa tiskového dohledu). Pak se psalo lehce, ospravedlnili se hokejisté, žalářovaní po
procesu z roku 1950, ale i jiné kauzy, o nichž se nesmělo psát, v zápasech našich se Sověty
jsme si už nemuseli brát ubrousky. Prostě byla pohoda, bohužel trvala moc krátce. Po srpnu

už HSTD v redakci nebyla, ale cenzura byla v redakci. Zatím ještě ne tak důkladná, jako v
pozdějších letech“.
Otázka č. 7: Bylo třeba rozlišovat národnosti hokejových týmů, např. rozdíl, jak se
psalo o SSSR x USA/Kanada? Jak se psalo o případech neshod mezi Československem
a SSSR, např. bitce ve Vídni, nepodání rukou? Byla nějaká nařízení „shora“?
MILOSLAV JENŠÍK: „O existenci konkrétní směrnice nevím, o existenci psané pochybuji.
Ale byl tu už vzpomínaný systém porad, výstrah a někdy zcela nepokrytého vyhrožování.
Nadto jsem však přesvědčen, že mnohé bylo často dílem enormní horlivosti jednotlivých
autorů. Ale tady by byla potřebná deníkářská zkušenost, kterou nemám. Pokud se pamatuji,
bylo po vídeňském mistrovství světa v roce 1967 dost dusno v redakci Československého
sportu kvůli zpravodajství o utkání se Sověty“.
PETR TUREK: „Nikdo nám neurčoval postoje na mezinárodních kolbištích, či citlivost
při střetech našich sportovců v zahraničí, ostatně krajský deník se zabýval hlavně událostmi
mezi Vimperkem a Pelhřimovem. Naopak mnohdy v inkriminovaných letech 1967 - 1969
se kolegové z ústředních deníků podivovali tomu, že nám bez problémů procházelo
informování o věcech, které jim nemohly projít (výsledky tenisových exulantů Navrátilové,
či Lendla, jakékoliv zprávy z kanadsko-americké NHL atd.). My jsme mnohdy chytali
takové zprávy z rakouských televizních vysílačů a nejednou se stalo, že pražští kolegové se
jezdili na jih Čech dívat na různé atraktivní akce sami na vlastní oči. Souviselo to také
mnohdy s tím, že řada celostátních redakcí tím řešila nedostatek devizových prostředků
a mohla alespoň trochu držet krok s prominenty z Rudého práva, ČTK, televize a rozhlasu“.
PŘEMYSL HRUBÝ: „Pokud šlo zápasy našich se Sověty, tak se psalo, či hovořilo opatrněji.
Když se prohrávalo, mnozí fanoušci se domnívali, že musíme prohrát. Nebylo tomu tak,
neboť v šedesátých letech byla sovětská sborná, jak se jí často nazývalo, těžko k poražení“.
Otázka č. 8: Během 60. let, kdy probíhaly rehabilitace hokejistů z 50. let – mohlo se
o nich psát?
MILOSLAV JENŠÍK: „O rehabilitacích hokejistů až do jara 1968 nesmělo v tisku padnout
ani slůvko. Obecně se o nich smělo psát jen v souvislostech tak říkajíc „branek, bodů
a vteřin". Už jen jakákoli zmínka, že pár let nehráli, se nepřipouštěla. Lavinu strhly až seriály
Československého sportu a Stadionu v období Pražského jara“.
Otázka č. 9: Jak bylo dovoleno psát o hráčích, kteří emigrovali? Existoval seznam

„zakázaných“ hráčů, o kterých se nesmělo psát?
MILOSLAV JENŠÍK: „O hráčích v emigraci se nepsalo vůbec - leda v naprosto negativních
souvislostech, jako třeba o tenistovi a hokejistovi Drobném, nebo o Vladimíru Zábrodském.
Ale už jeho bratr Oldřich, který emigroval už na přelomu let 1948 - 1949 jako kdyby nikdy
nebyl... Jména se směla uvádět jen v historických sestavách.
Ještě když roku 1986 vyšla Malá encyklopedie ledního hokeje, platila závazná směrnice, že
z exulantů, nebo vězněných hráčů v ní smí být uvedeni jen mistři světa, ale na rozdíl od
jiných bez portrétů. Vinit z toho autory (čehož se bylo možné po roce 1989 dočíst
u některých hysteriků) je nesmysl. V žádné jiné podobě by ta velmi potřebná kniha tehdy
prostě nevyšla“.
PETR TUREK: „O nějakém oficiálním seznamu sportovců exulantů nevím nic, za to v tzv.
Cibulkových listech, které vyšly po sametové revoluci, se objevilo spolupracovníků s STB
z řad sportovních novinářů dost a dost…“
TÉMA „VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ“
Otázka č. 9: Fungovaly preference určitých deníků při výjezdech do zahraničí? Jak
fungovaly výjezdy v letech 1967 - 1969?
MILOSLAV JENŠÍK: „Na většinu zahraničních sportovních akcí mohli vycestovat pouze
zpravodajové ČTK, Rudého práva a Československého sportu (ze Slovenska Pravdy
a Československého športu) a dále reportéři rozhlasu a televize. Nemýlí-li mě paměť,
například na fotbalovém mistrovství světa v Chile nebyl ani zpravodaj Československého
sportu (ale to je v případě potřeby třeba ověřit).
Hokej měl při své popularitě (a snad i proto, že v dotčených časech byl světový šampionát
doménou Rusů) výjimečné postavení. Už v průběhu i 60. let se začaly organizovat
novinářské zájezdy na mistrovství světa. Zvláště početná výprava byla právě na mistrovství
světa 1969 ve Švédsku, protože situace se v předešlém roce i po této stránce neobyčejně
uvolnila“.
PŘEMYSL HRUBÝ: „S cestami na vrcholné události hokeje, mistrovství světa a zimní
olympijské hry byli preferováni televizní a rozhlasoví reportéři, redaktoři Rudého práva
a deníku Sport, podobné to bylo na Slovensku. V televizi a rozhlase bylo pravidlem, že
u mikronu byl Čech i Slovák. Ti jezdili na diety, plně zaopatření. Zatímco novináři z deníku
Práce, Lidové demokracie, Svobodného slova se dostávali na velké akce s cestovní kanceláří

Sport-turist, což strana a vláda připouštěla. Dostávali jsme od cestovky vstupenky, které
jsme museli pod cenou prodávat, abychom aspoň částečně dosáhli na diety. Mohli jsme je
prodávat proto, že jsme měli novinářské akreditace. Nebylo to důstojné, to si pište. Kdyby
nás zachytil fotoreportér nějakého bulváru, byly by z toho polízanice...
Asi od roku 1966 jsem měl v pase, že mám povolený výjezd do všech zemí, zatímco předtím
jen do států tehdejší RVHP. Avšak o víza jsme museli vždycky žádat, zahraniční
velvyslanectví v případě hokeje byly dost vstřícné.
Brzy po srpnu mně cesty do všech zemí v pase v Bartolomějské vymazali a nastaly špatné
časy“.
Otázka č. 10: Jaký byl přístup k českoslovenkým reportérům v zahraničí?
MILOSLAV JENŠÍK: „Když zůstanu u období 1968 - 1969 a zvláště u zájezdu do Švédska,
naše země byla v té době bez nadsázky středem pozornosti celého světa, takže všechny
vztahy s kolegy z jiných států tam byly tak, či onak vyostřeny. Západní novináři nám na
každém kroku projevovali veliké sympatie, respekt, ale i neskrývané obavy, co s námi dál
bude. Ruští kolegové byli (až na sympatické výjimky) ještě odtažitější (a někteří nadutější)
než jindy. Z dalších zemí, jejichž vojska k nám vtrhla, se k nám (ale to už tradičně)
nejpřátelštěji chovali Poláci. A nebylo to dáno jen jazykovou blízkostí“.
Otázka č. 11: Jak probíhal kontakt se zahraničními hráči, např. ze Západu, byla nějaká
pravidla?
MILOSLAV JENŠÍK: „Také o kontaktech se zahraničními hráči mohou daleko více povědět
někdejší deníkáři. Pro mne tam bylo důležitější, že se mi podařilo po řadě let se tam znovu
potkat s Vladimírem Zábrodským, s kterým mne podnes spojuje přátelství“.
TÉMA „DOBOVÉ OKOLNOSTI“
Otázka č. 12: Jak jste prožívali v redakci 21. srpen? Vycházel Váš deník a případně
jakým způsobem?
MILOSLAV JENŠÍK: „21. srpen mne zastihl na dovolené s rodinou na Orlické přehradě.
Do Prahy se mi podařilo dostat až 23. navečer. To už jsem věděl, že mí kolegové začali
denně vydávat "Daily Svět v obrazech" v podobě časopiseckého dvojlistu. Dalšího dne jsem
se do toho zapojil“.
PETR TUREK: „Náš deník vycházel v prvních dnech okupace i několikrát denně, zdarma

ho rozdávali třeba i dopravní policisté, řídící provoz na křižovatkách, byla to nádherná
doba jednoty národa“.
PŘEMYSL HRUBÝ: „Do redakcí nám vnikli okupanti, vyšmejdili, co se dalo, a teprve poté,
co byl v Moskvě podepsán protokol o pobytu sovětských vojsk v republice, jsme se mohli
opět vrátit do svých redakcí. Podotýkám, že v době, kdy naše redakce byly okupovány, jsme
pracovali ilegálně, my z Práce např. na Vinohradech. Noviny se tiskly v malých tiskárnách,
o nichž neměli okupanti, lidově řečeno, páru. Noviny rozváželi tiskaři na motorce s
přívěsem. Tak to praktikovala redakce Práce a podobně i další redakce. Mimochodem při
distribuci novin se osvědčil i Emil Zátopek, což mu pak soudruzi přičetli k dobru“.
Otázka č. 13: Jak se u vás v redakci změnila práce během normalizace?
MILOSLAV JENŠÍK: „Zhruba rok jsme v redakci zažili jako v krásném snu. Poté, co se
moci uchopili Husák a spol., se však situace od základů změnila. Již za pár týdnů byl Svět v
obrazech spolu s Reportérem a Studentem na tři měsíce zastaven a po obnovení činnosti
začala osobou šéfredaktora vlna nucených odchodů tzv. „po dohodě", což v té době byla
rádoby právní úprava vyhazovu z politických, nebo kádrových důvodů a přijatelnější
alternativa „ztráty důvěry". V rozpětí řady měsíců pak redakci postupně opustilo šest jejích
dalších členů - jádro původní redakce“.
PŘEMYSL HRUBÝ: „Na referování z mistrovství světa ve Švédsku doplatil z redakce Práce
šéf rubriky Jiří Kohn, který Miloslav Jenšík. dal nadtitulek: Sověti museli poslouchat
československou hymnu. A také můj dlouholetý přítel a skoro soused Vláďa Vácha. Coby
televizní reportér po zápase se sovětským týmem prohlásil: „Tak si to oslavte, však víte jak
(přesnou verzi mi už Vláďa nepoví). Tato věta byla klasifikována na ÚV KSČ jako návod
k demonstracím a násilnostem na Václavském náměstí. A pak léta živořil v garážích televize.
A po několika dalších letech dostal výpověď z Československé televize výborný reportér
Brábník. Po nástupu týmu SSSR na led Sportovní haly řekl: „Právě nastupují hráči v rudých
dresech s písmeny CCCP“. A zase soudruzi hovořili o provokaci, každé dítě zná azbuku“.
Otázka č. 14: Jak vás osobně zasáhl 21. srpen a následná normalizace? Musel jste
změnit povolání/tiskovinu?
MILOSLAV JENŠÍK: „Byl jsem jedním z těch, kteří museli odejít, i když se to protáhlo až
do léta 1972, takže jsem si ještě jako akreditovaný novinář užil památné mistrovství světa v
Praze s titulem mistrů světa po 23 letech (ale i neskrývané zastrašování a vyhrožování

akreditovaným československým novinářům na ÚV KSČ před zahájením turnaje.
Zprvu jsem nemohl sehnat žádné zaměstnání, byť jen zhruba odpovídající mé kvalifikaci.
"Jít kopat na metro", nebo přijmout jinou podobnou práci, jak mi mnozí radili (a ne všichni
to mysleli zle), jsem odmítal. Jisté krytí proti obvinění z příživnictví (to bylo tehdy možné a
proti nepohodlným často používané) mi po několika měsících života mimo systém poskytl
průmyslový závod, který mne zaměstnal jako experta (na propagaci) ve smlouvě o dílo. Byl
to akt čiré a pro mne velice cenné solidarity, zkraje „normalizace" ještě dost časté.
Až zhruba po roce se mi podařilo uchytit se v propagaci Státního závodiště (organizace
dostihového sportu). K novinářské práci jsem se znovu dostal až na konci 70. let, zprvu ale
tak trochu načerno, formou stále obnovovaných pracovních poměrů na dobu určitou (šlo
vždy znovu o 3 měsíce), které nevyžadovaly složité „kádrové" řízení. Publikovat pod plným
jménem jsem mohl také až od konce 70. let. A ještě o pár dalších let později jsem se dostal
zpět na platovou úroveň, kterou jsem měl ve Světě v obrazech (když pomineme trvalou
inflaci). Ale to nebylo až tak důležité.
Po listopadu 1989 jsem se stal šéfredaktorem týdeníku Evropa a my, který však neměl
potřebné ekonomické zázemí, takže se dlouho neudržel a poté šéfredaktorem nakladatelství
a vydavatelství Rena“.
PETR TUREK: „Postupně přišli o práci mnozí kolegové, kteří odešli, či byli "odejiti",
šéfredaktor se stal stejně jako sekretář pinglem v hospůdce na Hluboké, jiní pracovali jako
řidiči atd. Všechny nás čekaly prověrky, tresty s výstrahou a zůstala jenom vzpomínka na
nádherné, ale krátké období, během něhož jsme necelý rok ochutnali, jak se svobodně dělají
noviny. Normalizační temno trvalo dalších 20 let.“
PŘEMYSL HRUBÝ: „Jako hokejový novinář jsem se setkal s tím, že po roce 1969 mi
zástupce šéfredaktora leccos vyškrtl, nejmarkantnější to bylo po mistrovství světa v roce
1978, kdy vyhodil celý odstavec. V něm jsem dokazoval, že Sověti vyhráli titul po vítězství
3:1 neoprávněně. Naši totiž dali minimálně jeden regulérní gól, ne-li dva. Při výsledku 3:2
by totiž titul patřil československému týmu, který první vzájemný zápas vyhrál 6:4. A tak
by platil lepší brankový poměr z obou utkání (ČSSR 8:7, SSSR 7:8). Bohužel v té době
nebyly kamery v brance, žádní videorozhodčí. Zato chybující rozhodčí. Dokládal jsem to
názorem bývalého reprezentanta Havla, který seděl s dalšími hokejisty za brankou, kam padl
gól a oni už křičeli radostí. Puk vyletěl z brankové konstrukce, ale rozhodčí rozpažil - nic se
neděje. Opravdu nebylo snadné komentovat zápasy s Rusáky, jak jsme říkávali.“

Otázka č. 15: Máte ve sledovaném období nějakou milou pracovní vzpomínku,
případně jakou?
MILOSLAV JENŠÍK: „Nejprve vzpomínku komickou, ale pro svou dobu zcela
symptomatickou: V sledovaném období platily u nás vedle soukromých cestovních pasů také
služební. Ty byly v každém podniku, nebo instituci uloženy na vnitráckém „oddělení
zvláštních úkolů" a vydávány jen pro schválenou cestu. (Vojáci v záloze museli na dobu
cesty výměnou odevzdat vojenskou knížku.) Pár týdnů před odjezdem na mistrovství světa
1969 do Švédska mi shodou okolností vypršela platnost soukromého pasu, ale tím jsem se v
té chvíli nikterak netrápil, do léta bylo daleko; v té době se ostatně kromě dovolených za
hranice příliš často necestovalo. Tři dny před odjezdem jsem však s úžasem zjistil, že
přestože jedu do Švédska pracovně, bude to na soukromý pas; novinářské zájezdy v té době
organizovala cestovní kancelář Sportturist a ta to tak měla zavedené. Už jsem myslel, že
nikam nepojedu... Se svou potíží jsem se svěřil kamarádovi z gymnázia, který pracoval pár
kroků ode mne v Loutkovém filmu. A ten mi kupodivu řekl, že to asi nebude až tak velký
problém. Studio Jiřího Trnky tehdy sídlilo v proslulé policejní (onoho času esenbácké)
Bartolomějské ulici. A tak se kumštýři rádi neradi denně setkávali v okolních hospodách s
vnitráky všeho ražení a slovo dalo slovo. Kamarád mi řekl, ať vezmu pasové fotografie a
nějaké peníze a zavedl mne do zadního salonku jedné kavárničky. Tam měl druhou kancelář
(ne ovšem oficiální) pracovník správy pasů a víz. Po kapsách měl plno služebních razítek,
která podle předpisu nesměla opustit budovu úřadu. Zaplatil jsem pár panáků, popovídali
jsme si a on řekl, že to zařídí. Já ale jedu za tři dny, špitl jsem. To nic, řekl, pas budeš mít
odpoledne. A opravdu jsem jej měl - za pár stovek. Zcela legální, zanesený do systému. Ještě
po třech letech jsem s ním cestoval na dovolenou do Bulharska...
Ale vážně: jednou z nejmilejších vzpomínek na ty složité a nebezpečné časy s minimálně
existenčním ohrožením (které se nakonec proměnilo v realitu) jsou mi - a už
zůstanou - právě zážitky ze Stockholmu. To obrovsky přátelské přijetí ze strany Švédů! Ty
projevy solidarity na každém kroku. Všechno to vyvrcholilo po obou našich památných
vítězstvích nad týmem SSSR. Tehdy ve Stockholmu jsem byl patřičně hrdý na to, že jsem
Čechoslovák (tak jsme to přece tehdy snad všichni za hranicemi říkali - a tak jsme to i cítili).
A bylo na co být hrdý.
Když dnes sem tam nějaký „znalec" napíše, že tehdy u nás šlo jen o rvačku dvou křídel
komunistické strany o moc, nepřemýšlím o jeho vědomostech z toho období, protože věru

není o čem. Ale spíše o jeho inteligenci. A ještě víc o charakteru. Ale to už je, jak by napsal
Kipling, zase jiný příběh...“

Příloha č. 2 – Rozhovor s Janem Gustou Havlem
Jan Havel, přezdívaný Gusta, je bývalý reprezentant československého národního týmu. Byl
jedním z hráčů, kteří si ve Stockholmu přelepili hvězdu na dresu.
Otázka č. 1: Jak vzpomínáte na hokejové reportéry? Měl jste nějaké své oblíbence?
„Já jsem byl v národním týmu, samozřejmě že jsem i hrál, ale jako vzpomínám na to strašně
rád. Ti reportéři, o kterých se bavíme, to byli chlapi, kteří zaprvé rozuměli sportu a vlastně
televize ještě tehdy začínala, takže přenášeli ty sportovní věci, ale byli mezi nimi ti, kteří
byli vlastenci, a to bylo pro nás hrozně důležité, že jsme od nich věděli, když jsme se s nimi
bavili, co vůbec ve vysílání pustili, nebo nepustili… Neměli jsme možnost zkontrolovat až
třeba po skončení mistrovství.
Lidi si mysleli, že musíme zápasy s Ruskem pouštět, ale to nebyla pravda – ti Rusové byli
skutečně jedni z nejlepších na světě, porazit je bylo umění a my jsme do toho prostě dávali
sportovní srdce ještě v roce 1967, protože jsme hráli a chtěli jsme to Rusko chtěli porazit.
V roce 1967 se nám to nepovedlo, prohráli jsme 4:2, ale už jsme se s nimi trochu poprali,
protože tam bylo dost věcí, co se nám nelíbily. My jsme začali hrát to, co jsme potřebovali,
až teda přišel 68. rok na olympiádě v Grenoblu, kde jsme v podstatě po těch sedmi letech je
poprvé porazili, a především na olympijských hrách, které jsou jednou za 4 roky. Takže tam
jsme měli velikánský úspěch. Myslím, že sportovnímu divákovi československé republiky
– že to byl sport číslo dvě sice, ale lidi český fandili vyloženě hokeji, a především proti
Rusku. Tehdy to byla taková nenávist i pro nás, že jsme věděli, že jsme nemohli nikam do
zahraničí, vždycky s námi jezdili taková očka, kteří nás pozorovali a nesměli jsme nic dělat,
chodili jsme po partách, a tak nějak vždycky nás kontrolovali. Po návratu jsme nemohli
mluvit na besedách o některých věcech a samozřejmě že se nějaký podstatný věci neříkaly,
protože jsme věděli, že z toho může být průšvih.“
Otázka č. 2: Měl jste nějakého oblíbence?
„Samozřejmě, ať už to byl Gabo Zelena, Polák, který tomu tenkrát v tom 68. dal ty čisté
zprávy, že se nebáli něco říct, i když za to některý byli potrestaný. Především to byl v 69. pan
Vladimír Vácha a pan doktor Luděk Brábník – to byl člověk, který jednou do televize řekl,
že opět ruské mužstvo nastupuje v oblíbené sestavě, a především na prsou má CCCP. Což
bylo – tohle si někdo dovolit říct na veřejnoprávní televizi nebylo moc jednoduchý, protože
tehdy ta cenzura byla tvrdá, takže za to dostali někteří postihy.“

Otázka č. 3: Znal jste se s reportéry osobně a bavil jste se s některými i neoficiálně?
Jo, znal jsem se s nimi se všemi se dá říct osobně a jak se říká, chodili jsme na pivo, nebo na
kafe a vždycky po zápase jsme prostě kecali a oni nám řekli některý věci, který my jsme
vlastně v podstatě nevěděli, nebo neslyšeli, a tak nějak jsme to dávali ty zkazky do sebe, jak
zapadají a co se má dělat a co se nemá dělat.
Otázka č. 4: Jak to bylo na šampionátech se zahraničními reportéry? Směl jste dávat
rozhovory všem, nebo tam byly nějaké rozdíly?
„Ne, to jsme nemohli dávat rozhovory všem. Je pravda, že já jsem měl dost rozhovorů. Já
jsem byl takový, jak bych to řekl, trošku takový rebelant, který byl vlastenec a chtěl jsem
prostě připustit, že ti Rusové, kteří nás vlastně tehdy ještě v tom 68. neokupovali, že jo, ale
už jsme věděli, že jezdíme do zahraničí a v zahraničí jsme viděli, že lidi, kde je demokracie,
se chovali úplně jinak a my jsme prostě přijeli a byli jsme tzv. utlačovaný, že jo, takže jako
jsme to nesnášeli a já jsem nesnášel sám to, že tady byli ať už zemědělci, dělníci, a nevím
co, že jo, takže to všechno tak nějak dávali do jednoho pytle. Nemohli nic říkat a museli
držet pusu a vzali jim pozemky a nevím co, takže my už jako já dítě, který jsem vyrůstal ve
válečný době a poválečný, takže jsem viděl, že to je křivda na těch lidech, kteří to těžce nesli,
nechali tam svoje majetky a nevím, co všechno, než jim to sebrali, proto jsem nenáviděl a
nenávidím do dneška komunismus, takže jako nám těm hráčům, myslím, že jsem nebyl sám,
určitě to bylo vesměs to naše družstvo, který tvořilo těch 10 let národní tým, ale k tomu jsme
se taky chovali a nebáli jsme se to říct, což jim samozřejmě jsme to nemohli říkat, tak jsem
nějak říkal na veřejnosti, ale byli jsme třeba v tý uzavřený společnosti, kde jsme si to říkali
a kde jsme si řikali, musíme udělat tohle, nebo tohle, abychom povzbudili ty lidi a dali jim
prostě nějakou jistotu, že se něco převrátí a budeme žít v demokratickým systému.“
Takže vy jste dával rozhovory i třeba Kanaďanům/kanadským reportérům?
„Ano, ano, Kanaďanům a především jsme to nesměli dávat tehdy do Rádia Svobodná
Evropa, kde jsem dával několik rozhovorů, ovšem jednou jsem byl za to dokonce tak nějak
nazván, že jak si to můžu dovolit, že nezkontrolujeme, komu dáváme rozhovor, no ale nic
z toho nebylo, protože zaprvé neměli podklad a až když ho poslechli, tak vám trošku
vynadali, řekli vám, že se musíte napravit, anebo co… My jsme si mysleli svoje a stejně
jsme to potají třeba ty rozhovory některý dělali a nebyl jsem sám samozřejmě, bylo víc

hráčů“.
To jste měli docela štěstí, že zrovna v téhle době, vezměte si třeba hokejisty z 50. let…
„No, právě, protože jsme věděli, že ta generace před námi, tehdy je zavřeli, protože se
dozvěděli, že chtějí snad utéct jo, to co se píše v tý historii a tohleto, takže ti to neměli
jednoduchý, nakonec to odnesli a odnesli to těžce, dneska jsou všichni po smrti a jediný
z nich v podstatě žije pan Zábrodský ve Švédsku, který je poslední mohykán toho 47., 48.,
49. ročníku no“.
Otázka č. 5: Změnil se způsob Vašeho vyjadřování k tisku po 69. roce po těch
hokejových událostech, jestli jste potom byl opatrnější na to, co říkáte?
„My jsme odjížděli v 69. na mistrovství světa, který mělo být oficiálně v Československu
a všichni jsme se na to těšili, protože jsme Sověty po těch 7 letech porazili, ale stále v 68. to,
co si někteří pletou, to byl rok, ve kterém ještě tady okupace nebyla, olympijský hry jsou
v únoru, začátkem března, takže vlastně v podstatě my jsme to brali jako sportovní, že jsme
porazili po tý celý době a národ jsme postavili na nohy, že konečně se porazil Sovětský svaz,
takže pro nás to bylo něco, co bylo sportovně opravdu na nejvyšší úrovni. Jenomže, protože
mistrovství světa, na který jsme se těšili, protože bude tady v České republice, navíc v Praze,
tady v tý hale sparťanský, takže jsme se na to těšili a vlastně 3 měsíce před zahájením věděli,
že se něco začíná dít/točit, byl z toho strach, že jo a bylo to přendaný vlastně do Stockholmu.
Když jsme se to dozvěděli a byli jsme všichni jako otrávení a naštvaní, proč to máme hrát
někde jinde.“

