
d počátku téhož roku jsou Václav Havel a DagmarVešl<rnová
manželé a bulvární média v čele s televizí Nova ie senzace-

chtivě sledují na každém kroku. Především je a1e v centru jejich
pozornosti nová první dáma, na které nezůstane nit suchá. Neustále
se přetřásá,jak (nemoŽně!) se obléká i vystupuje, a hlavně zda vůbec
smí požadovat po prezidentské kanceláři jakoukoli administrativní

Pomoc azázemí,,kýž je pouhá manželka azákon nic takového ne-

předpokládá. Evidentně neví, co by všechno chtě1a. Snad. i změnu
ústavy, rozebírá na Nově renomovaný právníkTomáš Sokol'

Flavel mu vypoví 1etité přáteiství, ďe jeho žena se tím trápí áá1.

A její trápení trátpí Váďravt V záŤí dostávám z Hradu nabídkr.r

napsat o tom knížku. Sice se trochu divím, že si podpásovky bul_
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.":.:u oba tak berou, ďe příležitost nahlédnout do jejich soukromÍ
. .:rozřejmě neodmítnu, bf je termín naprosto šibeniční: kniha
.: nrá objevit už na předvánočním trhu.

Yáclav Se rta magnetofonor,y pásek svěřuje se Svoll teorií, že

-itímco k němu aolze se,,přivdala..politika, Dáša se,,přivdala

:o politikf., a to prý nemajílidi rádi',,Národ mě mělrád s olgou,
.;terou považoval za moLL součást, měl mě rád jako vdovce a' na-
iednou Se o mne musí dělit. A tuhle podprahovou náladu vystihla
:elevize l.Jova a rozpoutala kampaň, že se Dáša někam nacpala.

ZárIivclst vuči Dáše se zkombinovala s lehkym podrážděním, že

isem ještě naživu. Když jsem umíral,budi1jsem soucit, ale jakmile
jsem se uzdtavtl a začal zase projevovat své politické názory,byI
oheň na střeše' Disident si vzaI notmalizační herečku! To je jako

akt smíření v siťuaci, kdy _ po právu _ neIze říct ,co jsme si, to
jsme si.. Náš sňatek píchnul do vosího hnízďa.^

Václavovo přesvědčen í,žekampaň proti jeho ženě je ve skuteč-

nosti namířena proti němu, Dášu nijak neutěší.Z džungle české-

ho bulváru je jíúzko:,Je to jako v tom starém h-ereckém vtipu: po-
malu se bojím otevřít konzervu, abych na sebe nevykoukla. Mému
b1walému muŽi i dceři Nině pořád někdo volá, reportéii nabízýí
horentní sumy' když budou r,yprávět o mém soukromí...

Text nadrtím v klausuře na půdě naší chalupy, kam mi Pepa

nosí jíd1o, a když se za tÍi říjnové ýd"y vypotácím celá šťastná,

že jsem to piežla,jedu do Prahy. Tam ještě v euforii r,yprávím

novinářce Libuši Koubské,která si se mnou domluvila jaýsiroz-
hovor na zcelajiné téma, co mám za sebou' Za dva dny lyjde její

č1ánek, který předurčí osno\'tl většiny dalších recenzí: Rakušanová

napsala na objednávku ódu na prezidentsky pir|
Knih a, altotízov an á ob ě m a p Ío tago ni s ťy, vy chází p ř e d Ván o ce -

mi v nakladatelství Gallery v nesmyslně r,ysokém nákladu, aÍe už

pár tydnů po l.{ovém roce se od lidí óozvídám, že není k dostá_

ní. Nakladatel krčí Íameny, je to prý věc distributoÍa' ýisků by

mělo byt každopádně na skladě dost.Za další dva rol<y zjistím,že



jsou teď k mání v ,,Levných knihách.. za pakatel. Ze zasvécent:.:

kruhů se dozvím' že se to ptý tak někdy dělá. Distributorům :-
údajně víc vynese.

Navzdory česlým rccenzím Se na mne po půl roce obrací rt-

nomované německé nakladatelswí Langen Mtiller v Mnicho',:
s nabídkou lyóatknihu německy. Samozřejmě s kontextetn pÍo nc-

meckého čtenáře. Souhlasím rádauž proto' že budu mít profesio-

nalní editorské zázemí a nebude mě tlačit čas. Moje kniha VtÍcltz""

undDagmar Ha,UeI. Eine Prager Geschichte (Václav a Dagmar Hal-_

lovi. Pražský příběh) vychází v podstatně rozšířeném vydání v rocČ

7999 a na německém knižním trhu obstoií celkem důstojně.

/sÍŤih/

T T Černého vola na mě jednoho krásného dne roku 1996

LJ e"t.a mile whlížející kameraman a režisér,dopředu avizova_

ný z České teIev\ze.Je to syn slavného filmového režiséraJiřího

Krejčíka, proslulého tím,že při natáčení dóvede být na herce jak

pes, když není po jeho.

Záthy zjišfuju, že obdobně umíněný je i jeho stejnojmenný Po_
tomek.Jen taktiku má jinou'Jde na mě přes lichotky,lykládá'jak
mě za totďity z tr anzistoráku taj ně po slouchal p o d p eřino u. Kďyž
konečně přejde k věci, dozvím se, že Se mnou více méně napev-

no počítá pro svůj televizní dokument o Státem vykořisťovanych

restituentech, kteří sice dostďi zpátý svoje činžáky, a1e s nimi

i byty, jejichž obyvatelé, kterým prakticky nelze dát vypověd, platí

ze zákona regulované nájemné, což nestačí ani na opravy. Z jeho

dost chaotického vyprávění pochopím, že je to i problém jeho re-

Stitující manžel|<y,a moc se mi do toho nechce. Na druhou stranu

jde o mnohem hlubši a zajímavější téma, než jsou trable restiťu-

entů s jejich většinou zchátralými barabiznami na krku. Z dob

komunismu jsou u nás |idizvyHí nakládat s nájemními byry jako

se svým majetkem. Mají na ně,,dekrety na dobu neurčitou.. a zce|a

tuo


