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Abstrakt 

Ve své práci bych chtěla představit Dilii, divadelní a literární agenturu, v době tzv. 

normalizace z perspektivy jejích řadových zaměstnanců. Nejdříve se pokusím především 

na základě dostupných dokumentů zmapovat historii agentury z pohledu organizačního 

od jejího počátku v roce 1949 až do roku 1990, kdy došlo k převratným změnám ve 

společnosti. Poté popíši organizační strukturu a činnost jednotlivých pracovišť a vrátím se 

znovu k historii, tentokrát optikou historických událostí především doby tzv. normalizace. 

Tyto události dám do souvislosti s tím, jak se ve vedení agentury střídali její ředitelé.  

Na pozadí doby budu zjišťovat, jak bývalí zaměstnanci vzpomínají na svůj každodenní 

život, pracovní i soukromý, na nucené členství ve společenských organizacích, a jak tuto 

dobu ze své dnešní pozice hodnotí.  

 

Klíčová slova: 

DILIA, autorské právo, orální historie, normalizace, každodennost. 

 

Abstract 

In this thesis, I present Dilia, the Theater and Literary Agency, at the time of so-called 

normalization from the perspective of its employees. On the basis of available 

documentation, the organization’s history from the beginning of 1949 until 1990 (a time 

of revolutionary societal changes) is mapped. Then I describe the organizational structure 

and different scope of work of each department and afterwards I turn back to the history 

again, this time with the focus on historical events, especially during the time of so-called 

normalization. I present the events as they were related to corresponding changes in 

directorship. 

In this thesis, I discover on the background of the era how the former employees recall 

their everyday life.  

I recall the employees’ recollections of everyday life, working and private, in the context 

of the era. These recollections include forced membership in social organizations. 

Ultimately, they assess their their lives the vantage of today. 

 

Key words: 

DILIA, copywright, oral history, normalisation, everyday life. 
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Motto: „Dilia jako monopol skrývala tajemství, která už se nikdy nikdo nedoví, tam by se 

možná daly psát příběhy a už není z čeho, už nic nedoložíš, a když zapomeneš jméno, tak 

už si na něj ani nevzpomeneš. Pokud si nevzpomene někdo jiný…“
1
 

ÚVOD 

 

V  Dilii,
2
 Divadelní a literární agentuře, jsem pracovala v letech 1984-91, a ráda 

na ni vzpomínám, třebaže jsou moje vzpomínky už velmi vybledlé. V té době jsem si 

myslela, že Dilia je jako zaměstnavatel něčím výlučná, a navzdory tomu, že jsem v ní 

prožila období doznívající vlády jedné strany, nemám retrospektivně dojem, že by na mě 

v tomto zaměstnání ideologická propaganda nějak doléhala. V agentuře se vytvořila 

dobrá parta a s některými kolegy se dodnes scházíme. Možná i proto mě zajímalo, jak na 

tato léta vzpomínají ostatní, nejen ti nejbližší z nich, ale i ti, se kterými jsem se téměř 

nepotkávala. 

Mým záměrem bylo vyslechnout jejich vzpomínky a snažit se podle nich a podle 

dobových dokumentů vytvořit obrázek tehdejší agentury, zjistit něco o její historii, 

přiblížit práci zaměstnanců, zavzpomínat si společně na časy, které si trochu pamatuji, a 

nechat si vyprávět o lidech a událostech, které si nepamatuji, nebo o kterých jsem až do 

rozhovorů nevěděla nic nebo jen velmi málo. Především bych ale chtěla ukázat, jak na 

malém vzorku jednoho podniku probíhala interakce mezi vedením, poskytujícím různé 

výhody, a zaměstnanci, kteří tyto výhody ve větší či menší míře čerpali. 

Dilia byla velmi specifická a jedinečná organizace svého druhu. Od doby svého 

vzniku v roce 1949 až do novelizace autorského zákona v roce 1990 měla výhradní právo 

k zastupování autorů a autorek literárních a divadelních děl, takže s výjimkou sesterské 

OSA
3
, spravující práva hudebních skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů, byla 

v Čechách
4
 jedinou organizací svého druhu. Tato exkluzivita sebou nesla hlavně 

neexistenci opravdové agentské práce s péčí o autory. K tomu trochu odkazuji i názvem 

této práce – ačkoliv o žádných dělnících v pravém smyslu slova nepojednává, každodenní 

                                                 

1
 Rozhovor s narátorkou Taťánou Pavlíkovou vedla Markéta Burman, Praha, 8. 8. 2018 

2
 Ačkoliv se jedná o zkratku, název agentury se běžně skloňuje. Tento úzus zachovám a pro lepší plynulost 

textu budu psát název jen s počátečním velkým písmenem a dále skloňovat. 
3
 Ochranný svaz autorský 

4
 Slovenská agentura LITA působila do roku 1954 pod Dilií, poté se osamostatnila, a v r. 1969 změnila 

název na LITA, Slovenská literárna agentúra. 



 

 

10 

pracovní činnost mých narátorů byla až na výjimky rutinní, většina agendy spočívala ve 

vyplňování a rozesílání formulářů. Snad kromě práce právního oddělení a redakce 

divadelních textů nebylo vyžadováno vyšší než středoškolské vzdělání zakončené 

maturitou. 

V této práci bych chtěla nahlédnout na každodenní životy těchto lidí, kteří se 

nemuseli potýkat se zásadními existenčními problémy, a měli možnost – v závislosti na 

míře konsensu – žít tak, jak jim to umožnily podmínky vnější i vnitřní. Téma práce 

zpracuji primárně s využitím orálněhistorických rozhovorů a doplňkově dalších pramenů.  

 

V první kapitole popíši použitou metodologii, orální historii a získané dokumenty 

a způsob, jak jsem s nimi pracovala. Třebaže se budu věnovat jednomu historickému 

období, pro lepší pochopení fungování agentury nastíním ve druhé kapitole její historii 

z pohledu organizačně-provozního, a to od jejího počátku v roce 1949 do roku 1990, tedy 

období jejího monopolu. První dvě dekády se pokusím zrekonstruovat především na 

základě písemných pramenů ze dvou zdrojů, z dokumentů, které mi poskytla přímo 

agentura, a z archiválií z fondu ministerstva školství a kultury, které se nacházejí v 

Národním archivu v Praze. Pro další dvě dekády, tedy přibližně dobu mezi léty 1970-89, 

pak budu čerpat z osobních vzpomínek svých bývalých kolegyň a kolegů a z archivních 

materiálů z fondu ministerstva kultury v NAČR.  

Ve třetí kapitole popíši organizační strukturu agentury a náplň práce jednotlivých 

oddělení. Protože mým hlavním zdrojem budou opět vzpomínky mých narátorů a 

případně mé vlastní, bude důkladněji rozebrán divadelní odbor, ve kterém pracovala 

většina mých pamětníků včetně mě.  

Další dvě kapitoly se budou týkat dvou zdánlivě antagonistických táborů, nejdříve 

vedení Dilie a poté zaměstnanců. Ve čtvrté kapitole se budu věnovat ještě jednou historii, 

ale tentokrát na základě dějinných událostí, během kterých – a někdy i na základě kterých 

- se střídali ředitelé agentury. Doba po roce 1990 bude zmíněna jen stručně v souvislosti 

se zásadními politickými a společenskými změnami, jež měly na agenturu silný dopad. 

Pátá kapitola bude patřit zaměstnancům a jejich každodennímu životu, jak na něj 

dnes vzpomínají. Na to, jak vypadal jejich život pracovní i mimopracovní, jak sháněli 

nedostatkové zboží, jak cestovali, co jim agentura poskytovala a co jim přinášelo členství 

ve společenských organizacích v rámci Dilia. Jejich srovnání doby před- a polistopadové 

bude obsahem šesté kapitoly.  
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1 POUŽITÁ METODOLOGIE 

 

Na téma Dilia jsem nenašla žádnou dostupnou literaturu, pouze několik 

kvalifikačních prací. Zabývají se však současnou činností Dilia a jedná se převážně o 

práce právnické, tedy pro účel mé diplomové práce ne příliš relevantní. Pro mou práci, i 

vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla zabývat vzpomínkami a každodenním životem 

zaměstnanců, se ukázala být nejvhodnější výzkumnou metodou orální historie 

v kombinaci s analýzou archivních pramenů. S ohledem na nedostatek primárních 

pramenů jsem pracovala i s některými internetovými zdroji a databázemi. 

Prvním krokem byla návštěva agentury, kde se mi podařilo získat několik 

dokumentů, vztahujících se k době od založení agentury přibližně do konce 60. let. 

Následně jsem v období od září 2017 do září 2018 uskutečnila 18 rozhovorů s osmi 

narátorkami a dvěma narátory a nahrála celkem 28 hodin a 40 minut rozhovorů. V létě 

2018 jsem navštívila Národní archiv ČR, kde mi bylo umožněno nahlédnout do 

dokumentů o Dilii z fondů Ministerstva školství a kultury (tedy z let 1945–1966) a 

Ministerstva kultury ČSR/ČR (1967–1992).  

 

1.1 Orální historie a paměť 

 

O lidské paměti nelze uvažovat jako o záznamovém médiu, na které se uloží 

prožité události a poté v případě potřeby přehrají v nezměněné podobě. To si začali 

uvědomovat vědci už na konci 19. století a studium paměti se v minulém století stalo 

středem zájmu hlavně filosofie, historie a psychologie a sociologie.
5
         

Pro orální historii je paměť zásadní fenomén, což vyplývá z její samotné podstaty 

– je to metoda, která se zabývá rozhovory s pamětníky. Její síla spočívá v tom, že dává 

hlas každému, bez ohledu na společenské postavení a význam. Svědectví jsou zachycena 

audio- nebo videozáznamy a zaznamenávají způsob, jakým lidé vnímají svět kolem sebe, 

jak ho reflektují a jak jednotlivé události zpracovávají a pamatují nebo naopak 

zapomínají. Tyto záznamy nám pomáhají nejen zachytit výpovědi samé, ale i neverbální 

projevy, reakce, osobnost narátora a jeho momentální náladu, což pomůže sdělené 

                                                 

5
 ŠUBRT, Jiří a Štěpánka PFEIFEROVÁ. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického 

bádání. Historická sociologie. 2010, (2), 9 - 29. 
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svědectví lépe pochopit a později ho analyzovat a interpretovat. Události viděné 

pohledem pamětníků je jistě zajímavé a často účelné srovnat s historickými dokumenty, 

ale ani u těch nemůžeme zcela hovořit o objektivitě – koneckonců je psali jiní lidé ze 

svého úhlu pohledu.  

Takže to, co se někdy orální historii vytýká, tedy její neobjektivita, je vlastně 

spíše jejím přínosem. Protože paměť nelze pokládat za pouhé skladiště informací, odkud 

staré vzpomínky mizí a jsou nahrazovány novými, případně selektivně obměňovány, ale 

za neustále probíhající proces, je zajímavé při zkoumání rozhovorů zjišťovat, jak narátoři 

rekonstruují své vzpomínky v závislosti na mnoha faktorech. Těmi může být společenské 

prostředí, ve kterém se pohybují, ovlivňování vzpomínkami jiných a třeba to, co se o dané 

události, na kterou vzpomínají, dozvěděli později. Naše životní příběhy jsou samozřejmě 

formovány tím, jak sami na sebe nahlížíme, protože naše vzpomínky vytvářejí naši 

osobnost a identitu.
6
 Takto také k rozhovorům přistupuji a snažím se s nimi pracovat, 

vnímám je jako jednotlivá svědectví a životní zkušenosti.  

 

Setkání s bývalými kolegy po tolika letech ve mně probouzelo zvědavost v mnoha 

ohledech. Nejenže mne zajímalo, jak žijí a jak se změnili, ale i to, jak jejich další životy 

ovlivnily jejich vzpomínky na dobu, práci a lidi v Dilii. Všímala jsem si, jakým způsobem 

na tuto dobu nahlížejí, někdo akcentoval více rodinu, někdo mezilidské vztahy v práci, 

někdo čistě pracovní rovinu. Některé narátorky rozhovor pojímaly jako vzpomínání na 

„staré veselé časy“ a jejich vyprávění mělo spíše anekdotický charakter. Proto jsem se 

snažila druhé rozhovory tematicky sjednotit podobnými otázkami. 

Rozhovory jsem si začala dopředu domlouvat v létě 2017. Moje představa byla 

nahrát s každým narátorem dle doporučené certifikované metodologie dva rozhovory, 

nejdříve volné životopisné vyprávění a poté polostrukturovaný rozhovor s předem 

připravenými otázkami.
7
 To se mi příliš nepodařilo u prvního rozhovoru, který se 

uskutečnil 12. 9. 2017 s jedinou mimopražskou narátorkou. Místo životopisného 

vyprávění se bohužel jednalo spíš o setkání dvou kamarádek po 26 letech, třebaže jsem se 

                                                 

6
 Portelli, Alessandro: What Makes Oral History Different, in: PERKS, Robert a Alistair THOMSON, 

ed. The oral history reader. 2nd ed. New York: Routledge, 2006, str. 72  
7
 Více o metodologii orální historie: VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie 

a praxe orální historie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5. 

 

 



 

 

13 

snažila získat především informace od narátorky a co nejméně mluvit o sobě. Na druhý 

rozhovor s touž narátorkou, který se uskutečnil cca dva měsíce po prvním, jsem si 

připravila otázky, a interview nakonec lépe odpovídalo mým představám. 

Další rozhovor se uskutečnil až v únoru následujícího roku. Předcházela mu 

informativní schůzka, během níž jsem chtěla narátorovi říci pár slov o svém projektu a 

orální historii a hlavně jsem se chtěla vyhnout chybě, které jsem se dopustila u první 

narátorky. Chtěla jsem si „odbýt“ povídání o tom, co jsme dělali během posledních 26 let 

právě během úvodní schůzky. Stejně jsem postupovala i u dvou následujících narátorek, 

nicméně se ukázalo, že jsem se mnoho užitečných informací, relevantních k mé práci, 

dozvěděla právě na těchto setkáních, tedy mimo záznam, a jedna narátorka si týden po 

informativní schůzce dokonce rozhovor rozmyslela, protože ji (z důvodů, které si jen 

domýšlím) vyděsila představa, že by měla hovořit o svém životě. Zkoušela jsem ji 

přemluvit alespoň na rozhovor, týkající se pouze jejího působení v Dilia, ale i to nakonec 

odmítla. 

 Všechny další rozhovory se nakonec odehrály bez úvodní schůzky. Protože se 

uskutečnily u narátorek a narátora doma a bylo relativně dost času, většinou jsem si 

s nimi popovídala před nahrávaným rozhovorem nebo po něm a ukázalo se, že je to pro 

tuto práci, ve které zpovídám své známé, optimální cesta. 

 Dva poslední rozhovory neodpovídají přesně metodologii orální historie, protože 

jsem namísto dvou rozhovorů uskutečnila na přání narátora a narátorky pouze po jednom. 

Ale v obou případech jsem je požádala nejprve o autobiografické vyprávění a poté 

pokládala otázky, které jsem si připravila předem na základě předchozích rozhovorů 

s ostatními narátory. Většinu otázek pro druhé rozhovory jsem připravovala individuálně, 

ale samozřejmě bylo mnoho shodných, které jsem s ohledem na témata pokládala všem 

nebo téměř všem. 

 Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a současně na mobilní telefon. Většina 

narátorů nebyla příliš nervózní – asi i díky tomu, že jsme se znali. Pokud ze začátku snad 

trochu byli, po několika minutách se uvolnili a bylo zřejmé, že si přítomnost nahrávacího 

zařízení příliš neuvědomují. Po ukončení rozhovoru jsem nahrávání důsledně vypnula a 

případné další povídání už nezaznamenávala. Po příchodu domů jsem většinou hned 

sepsala protokol o rozhovoru. První dva rozhovory, nahrané v loňském roce, jsem 

doslovně přepsala, všechny ostatní pak už pouze zaznamenala do kondenzované formy 

s časovou značkou u změny tématu nebo v případě druhých rozhovorů u každé otázky.  
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 Informovaný souhlas jsem si nechala podepsat vždy před rozhovorem. Většinou 

neměl nikdo žádné zvláštní požadavky, jen jeden narátor mě ústně požádal po posledním 

rozhovoru o možnost přečíst si práci dříve, než ji odevzdám. To jsem učinila a dostala 

jsem od něj e-mailem některé upřesňující údaje, z nichž jsem některé v práci použila. 

V těchto případech důsledně zmiňuji, že se jedná o dodatečnou informaci tohoto narátora. 

   

1.1.1 Výběr narátorů 

 

Moje původní představa byla získat alespoň jednoho narátora či narátorku 

z každého oddělení, což se nakonec ne zcela podařilo. Vytipovala jsem a oslovila celkem 

devět bývalých kolegyň a pět kolegů, jedna potenciální narátorka a tři narátoři odmítli. 

Jeden z nich, bývalý vedoucí redakce, údajně nechtěl hovořit o svém životě a ani si nepřál 

být spojován s některými kolegyněmi, další, dnes známý spisovatel, pracující v 80. letech 

v Dilii jako kontrolor, na mou prosbu napoprvé nereagoval a až na druhou zprávu 

odpověděl, že nemá čas.  

S tehdejší (a současnou) pracovnicí z hospodářské správy jsem uskutečnila 

informativní schůzku, na které jsme si domluvily termín prvního rozhovoru, ale později 

mi napsala, že si to rozmyslela a o svém životě nechce hovořit. 

Také jsem se pokusila kontaktovat bývalého vedoucího ekonomického oddělení a 

současně předsedu stranické organizace. Našla jsem jeho adresu v databázi firem – do 

roku 2004 měl živnostenský list, šla se na dům podívat a jeho příjmení bylo stále na 

zvonku. Napsala jsem mu dopis, ale nikdo na něj nereagoval, je dost možné, že nežije a 

v bytě bydlí jeho děti. Nebo nechce být s Dilií spojován, v roce 1990 dostal výpověď, což 

údajně dost špatně nesl.
8
 

Z celkového počtu deseti narátorů jsou nakonec dva muži a osm žen. Ostatně 

zastoupení žen bylo výrazně vyšší i v Dilii, muži byli převážně na vedoucích pozicích a 

byli o dost starší než já. Většina pracovních pozic byly administrativní a zastávaly je 

ženy. Bohužel v žádném archivním přehledu přesné číselné údaje o celkovém počtu či 

poměru mužů a žen v organizaci uvedeny nejsou.  

                                                 

8
 Rozhovor s narátorkou Václavou Kaplanovou vedla Markéta Burman, Praha, 26. 9. 2018 
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Z pohledu zastoupení dělnických a nedělnických profesí byla Dilia na konci roku 

1986 „kádrově vybavena zhruba 125 THP
9
 a 20 pracovníky dělnických profesí (doprava, 

úklid, údržba, rozmnožovna)“.
10

 Žádný zástupce dělnické profese – paradoxně k názvu 

mé práce - bohužel mezi mými narátory není, všichni byli zmínění THP. Šest narátorů má 

vysokoškolské vzdělání a tři středoškolské, ukončené maturitou. Jeden je vyučený 

knihkupec. Poměrné zastoupení vysokoškoláků v mém výběru je výrazně vyšší, než bylo 

v agentuře. Například v roce 1986 byl počet pracovníků, splňujících VŠ vzdělání, 

pouhých 16 z celkového počtu 149 zaměstnanců. Nevypovídá to ale o celkovém počtu 

vysokoškoláků, protože někteří pracovali i na pozicích s předepsaným úplným středním 

odborným vzděláním.
11

 

Nejstarší narátorka je ročník 1945 a do Dilie nastoupila v roce 1970, nejmladší se 

narodila v roce 1960 a v Dilii pracuje od roku 1980 s přestávkou dodnes.  

Z deseti narátorů byl jen jeden členem KSČ, a to tehdejší vedoucí divadelního 

odboru a můj přímý nadřízený Libor Ládek, který byl v době svého působení v Dilii ještě 

poměrně mladý (třicátník). V roce jeho nástupu, tj. 1986, měla tamní základní organizace 

KSČ celkem 18 členů (z celkového počtu 149 zaměstnanců), a z nich bylo 12 ve vedoucí 

funkci. Tato čísla vedení sebekriticky zhodnotilo ve výroční zprávě za rok 1986 větou 

„Se strukturou politické příslušnosti spokojení být nemůžeme.“
 12

 Ve vedoucích funkcích 

bylo v předmětném roce 25 pracovníků, tedy jen necelá polovina z nich byla členy 

strany.
13

  

Při výběru narátorů jsem se v rámci svých omezených možností snažila vybrat co 

nejpestřejší škálu pracovních zařazení. Tím, že jsem sama pracovala v divadelním odboru 

(divadelní oddělení tuzemsko), jsem si mohla vybrat poměrně velké množství narátorů 

z tohoto odboru, ať už díky přímým kontaktům, nebo zprostředkovaně přes své kontakty. 

Snažila jsem se tedy alespoň v rámci divadelního odboru o co největší pracovní diverzitu. 

Jejich krátké životopisné medailony uvádím v příloze této práce, zde je alespoň stručně 

představím, aby bylo přehledné, ve kterém oddělení a v jakém časovém rozmezí v Dilii 

pracovali. Řadím je podle pracovního zařazení: 

 

                                                 

9
  Technicko-hospodářští pracovníci, tímto termínem se označovali administrativní pracovníci. 

10
 Protokol o mzdové kontrole provedené na příkaz ředitele V. odboru MK ČSR z 29. 10. 1986, NA, fond   

Ministerstva kultury, Praha, karton 152 
11

 Hodnocení činnosti za rok 1986, příloha č. 17, NA, fond Ministerstva kultury, Praha, karton 152 
12

 Hodnocení činnosti za rok 1986, str. 49, NA, fond Ministerstva kultury, Praha, karton 152 
13

 Hodnocení činnosti za rok 1986, str. 49, NA, fond Ministerstva kultury, Praha, karton 152 
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Divadelní odbor (DO): 

JUDr. Libor Ládek – vedoucí odboru 1986–1990, 1990–1992 ředitel agentury 

DO – tuzemsko: 

Jitka Tomešová – 1980–1989, pak návrat 2001 až současnost 

DO – zahraničí: 

Mgr. Helena Kafková – 1976–1990, v letech 1990–1991 vedoucí  

DO – Rozhlas, TV, film: 

Zuzana Ježková – vedoucí odd., 1970–1990 

DO – Různé žánry: 

Mgr. Taťána Pavlíková – 1976–1990, 2-3 roky v hudebním odd. 

DO – redakce: 

Jitka Sloupová – 1977–1990, od 1986 vedoucí redakce  

 

Literární odbor: 

Jiří Medek – propagace, 1984–1989 

 

Právní oddělení: 

JUDr. Věra Stránská – 1984–1991, pak 1992–1996 ředitelka 

 

Ekonomický odbor – honorářové oddělení: 

Václava Kaplanová – 1983–2018 

 

Sekretariát: 

Věra Hejzlarová – 1986–1990 

 

1.1.2 Moje pozice  

 

V žádném společenskovědním výzkumu přes veškerou snahu neexistuje něco jako 

objektivita výzkumníka. Při použití metody orální historie vstupují tazatel a narátor do 

vzájemné interakce a tím se ovlivňují navzájem. Proto je třeba si uvědomit subjektivní 

aspekt výzkumu a interpretace jako výhodu a snažit se jej s tímto nadhledem zpracovat s 

maximální možnou objektivitou.  Vztah tazatele a narátora ovlivňuje mnoho faktorů, jako 
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je věk, pohlaví, společenská třída, sociální původ nebo světonázor.
14

 Velkou roli 

pochopitelně hraje vzájemná sympatie či antipatie a z toho vyplývající ochota narátora se 

tazateli otevřít. 

Tím, že jsem sama v agentuře pracovala a své narátorky a narátory více či méně 

znala z minulosti, jsem se ocitla v pozici, ve které je objektivita zcela vyloučena, mohu se 

pouze snažit objektivně nahlédnout vlastní subjektivitu. Budu vlastně vystupovat v roli 

pomyslného jedenáctého narátora, který se pokusí s maximální sebereflexí transformovat 

dostupné dokumenty a všechny nahrané rozhovory do tohoto textu.  

Moje pozice přináší řadu kladných i záporných aspektů. K těm kladným patří větší 

uvolněnost narátorek a narátorů, řekli mi toho pravděpodobně víc, než by sdělili někomu 

neznámému. Měla jsem k nim jednodušší přístup, na některé jsem měla sama kontakty, 

případně jsem další kontakty získala od nich. Určitě byli ochotnější k rozhovoru, než 

kdyby byli osloveni někým cizím, a měli ke mně větší důvěru. Velkým přínosem je pro 

mne znalost prostředí, o kterém píšu, a orientace v problematice. To mi umožnilo také 

lépe sestavovat otázky, protože jsem zhruba věděla, na co a na koho se chci ptát. 

Ale i záporných stránek je dost. Především přes veškerou snahu o „nezaujatost“ 

mám jako „insider“ určité vlastní vzpomínky a stanoviska, kterými musely být ovlivněny 

nejen rozhovory, ale i výsledek samotné práce. Některé narátorky, zvláště ty, se kterými 

jsme se hodně přátelily, braly rozhovor trochu na lehkou váhu a stávalo se, že měly 

tendenci na mou otázku odpovídat „Vždyť si na to pamatuješ, ne?“ Také díky tomu, že 

jsem měla v hlavě svůj obraz agentury, jsem mohla opomenout nějaká zajímavá témata. 

V neposlední řadě byl můj přístup k některým narátorkám při rozhovoru i následném 

zpracování ovlivněn blízkými osobními vazbami. Mám o svých bývalých kolegyních a 

kolezích obraz, vytvořený už v minulosti, který mi do značné míry brání se na ně podívat 

– byť po mnoha letech - nezaujatýma očima. 

I mé vnímání a můj vlastní obraz doby 70. a 80. let má jistě na mou práci značný 

vliv. Možná právě to odhlédnutí a snaha o co nejobjektivnější pohled na „normalizační“ 

dobu, ve které jsem prožila své dětství a významnou část mládí, bylo pro mě 

nejobtížnější. Musela jsem si přiznat, že i já sama jsem patřila do soukolí 

„normalizačního“ stroje. 

                                                 

14
 YOW, Valerie. Do I Like Them Too Much? Effect of the oral history interview on the interviewer and 

vice-versa. In: . The Oral History Review, Volume 24, Issue 1, 1 July 1997, Pages 55–

79,https://doi.org/10.1093/ohr/24.1.55 

 

https://doi.org/10.1093/ohr/24.1.55
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Ze všech uskutečněných rozhovorů jsem ale nakonec získala dojem, že mi je 

bývalé kolegyně a kolegové poskytli opravdu s chutí a rádi si zavzpomínali, a myslím si, 

že většina z nich by na rozhovor s někým neznámým nepřistoupila. Jednoho introvertního 

narátora, se kterým jsme se osobně příliš neznali, jsem musela trochu více písemně 

přemlouvat, neměl dobré zkušenosti z dříve absolvovaných rozhovorů a tvrdil, že si 

stejně nic nepamatuje, ale když jsem mu slíbila, že se bude jednat spíš o přátelské 

popovídání, nakonec (prý trochu i na nátlak manželky) souhlasil a zdálo se, že i jeho 

rozhovor bavil.  

V několika případech se stalo, že narátorky vnímaly naše setkání a povídání jako 

příslib častějších styků, což jsem neurčitě potvrdila. Protože mnoho narátorek uvítalo toto 

zavzpomínání na staré časy a rády by se setkaly s bývalými kolegyněmi a kolegy, 

rozhodla jsem se, že využiji získaných kontaktů a po dokončení práce zorganizuji setkání 

bývalých „diliáků“.  

 

1.2 Dokumenty z Dilia 

 

První krok, který jsem učinila před započetím práce, byla návštěva Dilie v září 

loňského roku. S tématem své práce jsem seznámila současného ředitele agentury prof. 

JUDr. Jiřího Srstku, který byl velmi vstřícný, a slíbil mi pomoc dle svých možností. I jeho 

asistentka a ostatní oslovené zaměstnankyně byly velmi ochotné. Asistentka ředitele mi 

v předstihu připravila veškeré historické dokumenty, které se jí podařilo najít, a ředitel mi 

dal svolení si je zkopírovat.  

 

K dispozici jsem měla tyto archiválie: 

 

Zpráva o činnosti 1949-59 

Stanovy ze dne 1. 7. 1952 

Zpráva pro valnou hromadu za rok 1958 a 59 

Statut z 15. 12. 1961 

Zřizovací listina samostatné socialistické organizace „Československé divadelní a 

literární jednatelství“ ke dni 1. 1. 1962, vydaná MŠK 

Organizační řád z 19. 2. 1962 
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Zápis nové formy ochranných organizací autorských do podnikového rejstříku, 

vydaný MŠK dne 15. 5. 1962 

Opatření ředitele Dilia ze dne 17. 8. 1962 o zřízení poradních orgánů a jednacích 

řádech poradních orgánů 

Návrh statutu k 1. 7. 1969 včetně připomínek vedoucího hudebního odd. dr. Čubra 

Statut z 30. 12. 1969 

Návrh organizačního řádu Dilia z března 1970 

 

To je prakticky celý archiv Dilia, sahající před rok 1989. Nikdo neví, kde by 

mohly být uloženy nějaké další dokumenty. Velká část písemností mohla shořet při 

požáru právního oddělení v roce 1986, o kterém bude ještě řeč později. 

 

1.3 Dokumenty z Národního archívu 

 

Uvedené dokumenty se vztahují pouze na období vzniku mezi lety 1952–1970, 

tedy nezahrnují mnou akcentované období tzv. normalizace. Obrátila jsem se písemně na 

Národní archiv v Praze na Chodovci, 4. oddělení, tj. oddělení fondů státní správy z let 

1945–1992, a vyžádala si z fondů Ministerstva školství a kultury ČSR a ČSSR (1945–

1966) a Ministerstva kultury ČSSR (1967–1992) materiály, týkající se Dilie, protože od 

roku 1962 byla ministerstva jejím přímým nadřízeným orgánem. První fond s tímto 

tématem má rozsah cca ½ kartonu, druhý 2,5 kartonu. Archiv jsem navštívila dvakrát a 

zdokumentovala k pozdějšímu průzkumu cca 700 stran korespondence mezi MŠK a MK 

a Dilia a dalších dokumentů, týkajících se provozu agentury. Další materiály o Dilii se 

nacházejí také ve fondu Divadelního ústavu v Národním archivu, ale jako nezpracované 

zatím nejsou přístupné.
15

 

Většina archiválií z fondů MŠK a MK jsou korespondencí mezi ministerstvem 

kultury a Dilií, dále se ve fondech nacházejí účetní výkazy a hodnocení činnosti, které 

agentura musela každoročně předkládat. Vše jsem si ofotila, přečetla a vypracovala 

stručný tematický soupis archiválií, abych mohla při zpracovávání jednotlivých témat 

snadněji dohledat příslušné dokumenty. Soupis použitých archiválií se nachází 

v bibliografické části práce. 

                                                 

15
 Vyhledáno na https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/ 
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2 STRUČNÁ HISTORIE DILIA 

 

Ve své práci pojednám historii agentury dvakrát, nejprve v této kapitole z pohledu 

spíše organizačního, později na pozadí historických událostí. Zde jsem čerpala především 

z výše zmíněných dostupných dokumentů a pro období 70. a 80. let využívám také 

vzpomínek mých narátorek a narátorů a některé vzpomínky budou mé vlastní. 

 

2.1 Družstvo Dilia, divadelní a literární jednatelství, 1949–1961 

 

Únorový komunistický převrat přinesl kromě mnoha jiných i zásadní ekonomické 

změny, především znárodnění soukromých podniků a s tím související centralizaci a 

plánované hospodářství. Centrální a výkonnou mocí už nadále disponovala Komunistická 

strana Československa, resp. sjezdy jako vrcholný stranický orgán. 

Do února 1948 působila v Československu celá řada soukromých kulturních 

zařízení a agentur. Na ně byly postupně uvaleny národní správy a kolem jádra, jímž byla 

agentura Svazu československých spisovatelů „Agsynd“, bylo vytvořeno jediné divadelní 

jednatelství, již jako podnik socialistického sektoru. Tato monopolní agentura byla 

pojmenována Dilia, Československé divadelní a literární jednatelství. Vznikla v roce 

1949 jako lidové družstvo, v jehož správních orgánech byly tehdy paritně zastoupeny 

umělecké svazy, a to tehdejší Svaz československých skladatelů a Svaz československých 

spisovatelů.
16

 Původně byla součástí Dilia i autorská agentura slovenská, která se 

osamostatnila v roce 1954 a působila nejprve pod názvem Slovenské divadelné a literárne 

zastupiteľstvo DILIZA jako lidové družstvo, dobrovolné sdružení spisovatelů, 

překladatelů a hudebníků, specializovaných především na divadlo. V roce 1969 se název 

změnil na LITA, Slovenská literárna agentúra. Získala mezinárodní kompetence a stala se 

na Slovensku monopolní institucí pro převod autorských práv z a do zahraničí.
17

 

Od počátku svého vzniku byla Dilia koncipována jako monopolní organizace pro 

ochranu autorských práv a jejím úkolem bylo vytvořit podmínky pro šíření děl literárních, 

dramatických, hudebně-dramatických, choreografických a pantomimických českých a 

slovenských autorů. Důležitým úkolem bylo také udílet v zastoupení členů svolení k užití 

                                                 

16
 Zpráva o činnosti 1949-1959, archív Dilia, str. 2 

17
 Viz webové stránky agentury LITA http://www.lita.sk/z-historie-lita/, navštíveno dne 24.8.2018 

http://www.lita.sk/z-historie-lita/
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děl, vybírat autorské odměny, zprostředkovávat převod autorských práv do ciziny či 

vybírat příspěvky pro kulturní fondy (Český literární fond, Český hudební fond, Český 

fond výtvarných umění), které byly jednou z nejvýznamnějších novinek autorského 

zákona (zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském), přijatého tři roky po novém 

občanském zákoníku. Tyto fondy „byly zřízeny po vzoru SSSR, Maďarska, Rumunska a 

Bulharska. Vlastním posláním fondů je zajistit tvůrčím pracovníkům příznivé podmínky 

práce a tak přispívat k rozvoji socialistické kultury.“
18

 Měly sloužit k poskytování výhod 

umělcům formou dlouhodobých bezúročných půjček, záloh, studijních stipendií a 

sociálních podpor. Také se používaly pro udělování cen a provoz podniků a účelových 

zařízení pro umělce. Dle muzikoložky Milady Ladmanové však sloužily k „mnohdy 

k preferenci osob oddaných komunistickému režimu a ke zvláštnímu typu masové 

korupce“.
 19

 Prostředky na činnost získávaly tyto fondy např. z příspěvků příjemců 

autorských odměn, z darů, dědictví a odkazů nebo ze státních podpor. Kulturní fondy ale 

nebyly úplnou novinkou socialistického práva. „Již roku 1928 vznikl návrh ‚zákona o 

zřízení Kulturního fondu‛, do něhož by plynuly platby za užití volných děl.“  Zákon však 

nebyl do počátku druhé světové války přijat, a tak byly po jejím skončení tyto snahy opět 

obnoveny.
20

 Fondy však byly po roce 89 zrušeny, jak zmiňuje narátorka Taťána 

Pavlíková:  

 

„Tenkrát se vybíraly i kulturní fondy, (…). Z toho se potom platily různé stáže pro 

umělce atd., ale o tom, kdo pojede, už rozhodoval někdo jinej. Nicméně když se po 

revoluci tyhle fondy zrušily, říkala jsem si, že je to docela škoda, protože ti, co byli 

70 let po smrti, byli zadarmo, a teoreticky ty 2,5% na Svaz umělců mohly jít pořád 

dál a mohl se udělat systém nějakého důchodového nebo něco pro umělce. To mi 

bylo docela líto, že tohle skončilo, protože mám dojem, že jsem se tenkrát 

zabývala tím, jak tyhle fondy fungují v zahraničí, a u nás vlastně nezůstalo nic. Až 

se začala o slovo hlásit OSA a Intergram, který ani nevím, jestli za totáče nějak 

fungoval, ale to jsou malá práva, která se spravovala jednou za dva roky někde ve 
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Švýcarsku, nebo kde, ta malá nebo mechanická práva. Tak jsem si říkala, že to 

vlastně byla škoda, že se tady tohleto zrušilo. Tak ono to vycházelo taky asi z 

předpokladu, že když s tím komunista nakládal blbě, tak to zrušíme, aniž by se 

uvažovalo nad tím, že by se toho dalo nějak využít.“
21

 

 

Zpráva o činnosti Dilia z let 1949-1959 uvádí, že ačkoliv si jednatelství zachovalo 

označení „agentura“, „bylo od prvého okamžiku jeho zakladatelům jasno, že nemůže jít o 

pokračování ve staré agenturní praxi: v okamžiku, kdy nastupovala naše společnost 

k budování socialismu, musela si nově založená organisace také nově formulovat své cíle, 

svou funkci ve společnosti, i prostředky k jejich dosažení.“ Bylo tedy nutné odhlédnout od 

ekonomického hlediska, přestat se orientovat na zisk, a namísto toho klást důraz na 

ideologickou hodnotu děl. Prvním opatřením byla „generální probírka nabízeného 

repertoiru“ a druhým revize podmínek agentážní činnosti.
22

  

Důsledkem prvního opatření byla likvidace stovek divadelních a operetních 

materiálů, které „v kulturní oblasti neměly co dělat“ a postupně se tato „díla pochybných 

kvalit“ měla definitivně vytratit i z repertoárů zejména ochotnických divadel. I to se 

dočteme ve Zprávě o činnosti, která se bohužel zabývá jen oblastí hudebně-dramatické 

tvorby. Můžeme se domnívat, že likvidovány byly i ideologicky nevyhovující scénáře 

divadelní.  

Nové jednatelství si za další cíl vytklo „skoncování s vykořisťováním tvůrčích 

pracovníků,“ v roce 1950 se snížila sazba provize agentury z původních 20-30% 

z autorského honoráře na 10%.
23

 V témže roce je přijat nový občanský zákoník, který o 

tři roky později následuje nový autorský zákon č.115/1953 Sb.  Do jeho přijetí platil stále 

autorský zákon z roku 1926.
24

 Podle §72 nového autorského zákona byla stanovena 

působnost Dilia jako ochranné organizace autorské. Mezi oprávnění tehdejší Dilia patřilo 

též udílet svolení k vydávání, uveřejňování a provozování děl včetně divadelního 

provozování, svolení k užití při výrobě gramofonových desek, šíření těchto děl 

rozhlasem, filmem a vybírat pro majitele autorských práv odměny za všechna tato užití. 

Dále Dilia v té době jako jediná vydávala dramatická díla a obstarávala také jejich prodej 

a rozšiřování, rozmnožovala jevištní díla hudebně dramatická včetně notových materiálů 
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a obstarávala jejich prodej, pronájem či půjčování. Kopírování a rozmnožování 

písemností podléhalo velmi přísné kontrole státu, na každé zařízení bylo nutné mít 

povolení.
25

  

Dilia také uzavírala smlouvy o vzájemné ochraně autorských práv se zahraničními 

partnery. Do činnosti tehdejší Dilie patřilo také šíření a zastupování děl zahraničních 

autorů tehdy v Československé republice a českých a slovenských autorů v zahraničí. Pro 

tyto účely Dilia pořizovala a rozesílala katalogy, klavírní výtahy a synopse včetně jejich 

překladů do světových jazyků.  

Od 1. 10. 59 byla od Dilia oddělena Scénografická laboratoř a Divadelní ústav a 

společně byly ustanoveny jako jedno samostatné zařízení Ministerstva školství a kultury 

ČSR. Základem Divadelního ústavu se stalo tzv. „dokumentační oddělení“, založené při 

Dilia v r. 1950 na „přechodnou dobu“
26

. Agentura investovala do dokumentační knihovny 

– nakoupila díla, která nejsou na knižním trhu k dostání, tj. stará knižní vydání, 

pozůstalost atd., u nichž hrozila pozdější nedostupnost. Této knihovně byly také 

poskytnuty veškeré nově vytvořené nebo přeložené výtisky, vydané Dilia, a to pouze za 

evidenční poplatek, bez ohledu na pořizovací cenu.
27

 

V dokumentu Zpráva pro valnou hromadu Československého divadelního a 

literárního jednatelství za rok 1958 a 1959, vydané u příležitosti desátého výročí založení 

agentury, se můžeme dočíst i konkrétní čísla, která o činnosti Dilia na konci první dekády 

její existence také vypovídají:  

Literární odbor v roce 1958 nabídl do zahraničí celkem 1 092 knih, z toho 564 do 

tzv. lidově demokratických států, 214 do států tzv. kapitalistických, 162 do Jugoslávie a 

152 do SSSR. Když vedle toho postavíme údaje, že ve stejném roce vyšlo v zahraničí 

celkem 252 knih našich autorů, v SSSR 112, v „lidově demokratických zemích“ 93, 

v Jugoslávii 8 a v „kapitalistických“ státech 28,
28

 zjistíme, že poměr nabízených a 

vydaných knih byl bezkonkurenčně nejvyšší v SSSR - 74%, v ostatních zemích 

východního bloku pouhých 16%, v zemích západního bloku 13% a v Jugoslávii bylo 

vydáno pouze 5% z nabídnuté literatury. 
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Koncem 50. let také dochází ke značnému nárůstu vydávání zahraničních titulů u 

nás. Zatímco v roce 1955 u nás vyšlo 850 knih, o tři roky později je to již 1 708 knih.
29

 

V návaznosti na to není bez zajímavosti, že Dilia od počátku roku 1957 musela řešit 

„nesoulad devizových možností ministerstva financí s edičními nároky nakladatelství.“
30

 

Znamenalo to, že zájem tuzemských nakladatelství o západní literaturu vysoce převyšoval 

devizové možnosti našeho státu. Dilii se podařilo dojednat u některých smluv nižší 

honoráře a především pevné paušály, které byly pro naše nakladatelství výhodnější. 

V roce 1957 tím bylo ušetřeno na devizách celkem 2434000,- Kčs, což bylo na druhou 

stranu pro agenturu nevýhodné, protože tím došlo k poklesu režijní srážky.
31

 

Literární odbor musel pracovat s nezvýšeným počtem zaměstnanců, kteří svou 

práci vykonávají většinou za nepříznivých a zdravotně neuspokojivých podmínek.
32

 
33

  

 

Divadelní odbor zajistil v roce 1958 provozování celkem 861 titulů, odehráno 

bylo 27 436 představení. Téměř polovina repertoáru byla tuzemská – 49,5%, sovětských 

her se odehrálo 11%, ruských klasických děl 1,5%, her autorů z tzv. lidově 

demokratických zemí 9% a autorů ostatních států 29%
34

, což nám dává určitý obrázek o 

preferencích českých divadel. V oblasti rozhlasové a televizní tvorby došlo ke zlepšení, 

v roce 1958 byly podepsány kolektivní smlouvy s Československým rozhlasem a 

Československou televizí a veškeré honoráře za díla, která nebyla napsána přímo pro ČR 

a ČST, začaly být vypláceny pouze prostřednictvím Dilia. V roce 1959 byla rozšířena 

kolektivní smlouva, týkající se filmů, i na krátké filmy. Na základě požadavku ÚV Svazu 

československých spisovatelů z 11. 11. 1958 byl jmenován tzv. estrádní referent pro 

ochranu tzv. malých literárních práv, tedy užití literárních děl při estrádách, pásmech, 
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recitačních večerech atd. Současně byly uzavřeny dohody s krajskými agenturami, které 

dostaly za povinnost ohlašovat provozované pořady.
35

 

I přes explicitní orientaci na země tzv. východního bloku, obsaženou i ve statutu 

Dilia, nebyly vzájemné vztahy s autorskými organizacemi tzv. lidově-demokratických 

zemí kromě NDR příliš harmonické. Hudební oddělení na konci 50. let nově navazuje 

styk s (východo)berlínskou agenturou Lied der Zeit a prohlubuje spolupráci se 

západoněmeckým Alkorem, který je nejúspěšnějším propagátorem naší hudby v Západní 

Evropě. Ve východoevropských státech však v té době prakticky neexistovaly obdoby 

Dilia, jen v NDR, a částečně Polsku a Maďarsku. Žádná výměna hudebnin nebyla s 

Rumunskem, Bulharskem a Albánií, ani Jugoslávií. Nejúspěšnější zahraniční styk byl s 

NDR, NSR a částečně s Rakouskem.
36

 Snad nejhorší spolupráce byla s polskou agenturou 

ZAIKS, s níž Dilia odmítla uzavřít generální smlouvu. Polsko zavedlo 16. 2. 1959 novou 

daň ve výši 40% z vyplacených literárních honorářů, za honorář inkasovaný v Polsku pak 

obdržel jen 6%. Daňové a režijní srážky u divadelních představení v ČSR činily 8%, 

v Polsku 65%. Polští autoři u nás byli daněni jako ostatní, čímž vznikala 

disproporcionalita. Čeští autoři byli také postiženi snížením kurzu zlotého v r. 1957 z 

1,80 Kčs na 0,77 – pro autory to znamenalo ztrátu přes 1000000,- Kčs.
37

  

Problematická byla spolupráce se Sovětským svazem. Při snaze o získání nových 

sovětských her, jež měly být přeloženy a publikovány u příležitosti 40. výročí Velké 

říjnové socialistické revoluce, provázely Dilii těžkosti. V dopise ze začátku prosince 

1957, adresovaném divadelnímu oddělení MŠK, jsou vylíčeny problémy agentury při její 

snaze o získání divadelních textů od sovětské strany. Od února se obracela na několik 

institucí včetně sovětského ministerstva kultury, a až v dubnu dostala od Meždunarodnoj 

knigy seznam doporučených 24 her. Vybrané texty si nakonec musela opatřit soukromou 

cestou, protože sovětská strana nespolupracovala, a dokonce s Dilií z neznámých, údajně 

jen vágně vysvětlených reorganizačních důvodů ukončila Meždunarodnaja kniga 

spolupráci. Agentura tak ztratila jediného smluvního partnera v SSSR, protože, jak bylo 

řečeno výše, v SSSR, stejně jako ve většině tzv. lidově-demokratických států, 
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neexistovala žádná obdoba Dilie, Spolupráci odmítlo i sovětské ministerstvo kultury.
38

 

Důvodem mohla být těžkopádná sovětská byrokracie. Díky centrálně řízené plánované 

ekonomice a nivelizovaným mzdám nebyli úředníci motivováni k žádné práci navíc 

mimo svou oficiální pracovní náplň bez ohledu na potenciální ekonomické ztráty 

z neuskutečněného vývozu dramatických děl.  

 

Zatím byli zmíněni zaměstnanci pouze v kontextu s neutěšenými pracovními 

podmínkami v literárním odboru. Není od věci uvést, že v roce 1955 Dilia zaměstnávala 

průměrně 82 pracovníků s průměrnou mzdou 1089 Kčs, v roce 1958 je to již 113 

pracovníků s průměrnou mzdou 1334 Kčs.
39

 Když porovnáme tato čísla s celostátním 

průměrem, zjistíme, že jsou to platy spíše podprůměrné – v roce 1955 byl průměr 1278 

Kčs, v roce 1960 1436 Kčs.
40

 Z celkového počtu 116 pracovníků k 31. 12. 1958 bylo 79 

administrativních pracovníků, 20 dělníků, 10 zaměstnanců Divadelního ústavu a 7 

zaměstnanců Scénografické laboratoře.
41

 Divadelní ústav a Scénografická laboratoř se – 

jak bylo řečeno výše – osamostatnily od 1. 10. 1959. 

 

2.2 Samostatně hospodařící podnik Dilia, divadelní a literární 

jednatelství, 1962–1969 

 

V nesignovaném dopise z července 1960, zaslaném ministerstvem školství a 

kultury a adresovaném Zdeňku Urbanovi, vedoucímu oddělení školství a kultury na ÚV 

KSČ, je uvedeno, že sekretariát ÚV KSČ pověřil dne 19. 5. 1959 odbor umění 

ministerstva školství a kultury splněním usnesení, kterým bylo uloženo „zajistit zrušení 

družstevního statutu Československého divadelního a literárního jednatelství a podřídit je 

bezprostředně ministerstvu školství a kultury.“ Dokonce se tehdy uvažovalo o sloučení 

obou autorskoprávních organizací, OSA a Dilia, což ostře odmítl Svaz čs. skladatelů. 
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Původní záměr byl zrušit družstevní formu k 31. 12. 1960 a během následujícího roku 

vytvořit předpoklady pro vytvoření jednotné organizace.
42

  

Nevím, zda s touto změnou souvisí i fakt, že v listopadu 1960 byl odvolán 

stávající ředitel dr. V. Strnad a na jeho místo jmenován JUDr. Josef Kalaš.
43

 

Počínaje 1. 1. 1962 byla zřizovací listinou Ministerstva školství a kultury právní 

forma Dilia změněna z lidového družstva na samostatně hospodařící právnickou osobu, 

zapsanou v podnikovém rejstříku. Obsah činnosti zůstal beze změny. Organizace začala 

být řízena státem skrze Ministerstvo školství a kultury
44

 a měla oprávnění k provádění 

zahraničního obchodu.
45

 V čele stál ředitel, jmenovaný MŠK, který spolu s výborem 

zodpovídal za činnost Dilie. Výbor byl desetičlenný, pět členů jmenováno Svazem čs. 

spisovatelů, tři Svazem čs. skladatelů, jeden člen ze Svazu čs. divadelních umělců a jeden 

z Čs. akademie věd.
 46

 Tehdejší ředitel Dilia Kalaš zřídil ode dne 1. 6. 1962 poradní 

orgány – literární, divadelní a hudební komisi. Literární komise měla za úkol doporučovat 

literární díla k nabízení do zahraničí, divadelní komise dramatická díla k provozování 

v zahraničí a současně se měla vyjadřovat k edičním plánům, hudební komise k výběru 

hudebně-dramatických děl. Funkční období bylo stanoveno do 31. 12. 1964.
47

 

Období 60. let bohužel není v žádných dokumentech zmapováno a další 

písemnosti jsou až z roku 1969, kdy vznikl především z důvodu federálního uspořádání 

státu návrh nového statutu Dilia. Definitivně se osamostatnila slovenská agentura 

DILIZA a vzápětí změnila název na Slovenská literárna agentúra LITA
48

 Návrh nového 

statutu byl předložen Svazu čs. spisovatelů a ministerstvu kultury k vyjádření. Svaz 

československých spisovatelů sepsal své připomínky a zaslal je 26. 5. 1969 na 

ministerstvo kultury. Nesouhlasil s tím, aby ve statutu byla opět zakotvena monopolizace 

Dilia, a označil ji za krok zpět. Dále se odkázal na akční program ministerstva kultury, 

které u organizací tohoto typu prosazovalo formy samosprávného řízení a navrhl formu 

tzv. účastnického podniku, který byl předpokládán v návrhu nového zákona o 
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socialistických podnicích. Jeho zakladatelem by mělo být ministerstvo kultury, Svaz 

českých spisovatelů, Svaz českých skladatelů, Svaz českých divadelních a rozhlasových 

umělců, Svaz filmových a televizních umělců, Svaz vydavatelských a knihkupeckých 

podniků, Svaz vědeckých pracovníků a Svaz artistů a estrádních umělců. Podnik by řídila 

správní rada, spojující zájmy zainteresovaných účastníků.
49

 Tím by se oslabily i 

pravomoci ředitele ve prospěch těchto institucí. Jejich připomínky však akceptovány 

nebyly. Vedoucí divadelního oddělení MK oponuje, že zákon o socialistickém podniku 

zatím nebyl vydán a patrně ještě dlouho projednáván nebude.
50

 Souhlasí sice na jedné 

straně s demonopolizací Dilia, ale na druhou stranu argumentuje, že by musela vzniknout 

nějaká konkurence, jejíž existence by ztížila případné financování agentážní činnosti. 

Ztráta monopolu Dilia na zastupování autorů by zkomplikovala také převod autorských 

honorářů z ciziny, tedy jejich kontrolu a evidenci v rámci devizového hospodaření.
51

 

Nový statut byl nakonec vydán ministrem kultury 30. 12. 1969 s platností od 1. 1. 1970. 

Mění se název na Dilia, divadelní a literární agentura, tedy již ne jednatelství, a je v něm 

definován i rozsah spolupráce s LITou.
52 

 

V návaznosti na tento nový statut byl v roce 1970 vydán i nový organizační řád. 

Je posílena pozice ředitele, čímž se zvýšil i vliv MK jako nadřízeného orgánu, a 

z působení na chod agentury byly eliminovány umělecké svazy. Zatímco 

podle původního, platného od 1. 1. 1962, je v čele organizace ředitel, který ji řídí 

v součinnosti s desetičlenným výborem (jak bylo uvedeno výše), nový organizační řád 

říká, že ředitel odpovídá za veškerou činnost organizace a zastupuje ji navenek. Poradní 

výbor si zřizuje sám a pouze k řešení zásadních ideových a uměleckých otázek. Skládá se 

z představitelů vědy a umění, kulturních pracovníků a zástupce ministerstva kultury.
53

 

Původní výbor tvořili výhradně zástupci uměleckých svazů, zástupce ministerstva v něm 

nefiguroval. Dokládá to slábnoucí pozici uměleckých svazů, které se politicky 

zproblematizovaly během své aktivní účasti na tzv. pražském jaru, především Svaz 
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československých spisovatelů, rozpuštěný v roce 1970 a následně 1972 nahrazený 

federalizovanými svazy českým a slovenským.
54

 

 

2.3 Dilia, divadelní a literární agentura, 1970–1990 

 

Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byly 

poraženy reformní síly a společnost se vrátila do doby před lednem 68. Mnoho autorů a 

kulturních pracovníků se ocitlo v nemilosti a nebylo žádoucí, aby jejich díla byla 

vydávána, hrály se jejich divadelní hry, o nabízení do zahraničí ani nemluvě. Aby se Dilia 

jako monopolní organizace pro zastupování autorských práv mohla legálně od 

nepohodlných autorů distancovat, byl v roce 1973 byl sepsán návrh nového statutu. 

Nachází se v archívu ve fondu ministerstva kultury a není zřejmé, zda jeho autorství 

pochází z Dilie nebo MK. Žádné další písemnosti, které by se k němu vztahovaly, ve 

složce uchovány nejsou. 

Nejvýznamnější změnou oproti statutu z roku 1969 je nový bod 2 v článku 1, kde 

se praví: 

„Významný úkol připadá Dilia především v tom, aby pomáhala v šíření 

socialistické umělecké tvorby vycházející z potřeb socialistické společnosti, v duchu zásad 

socialistické kulturní politiky Komunistické strany Československa a vlády ČSSR. Dilia 

podporuje vznik nových socialisticky angažovaných uměleckých děl a jejich šíření na 

území ČSSR i v zahraničí v souladu s vysokými estetickými a kulturními požadavky 

socialistické společnosti. Dilia rozvíjí spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí, 

zejména se zeměmi socialistického tábora a přispívá k šíření umělecké tvorby těchto zemí 

v ČSSR“.
55

 

Nic podobného v nejstarším dostupném statutu z roku 1961 obsaženo není a 

důležitost tohoto ustanovení podtrhuje fakt, že je uvedeno hned v prvním článku a je 

nejrozsáhlejším bodem celého méně než třístránkového dokumentu. Tento statut však v 

době svého vzniku nevešel v platnost, protože v protokolu o zjištěných závadách při 
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hloubkové kontrole, o kterou požádal nastupující ředitel Jurák ministerstvo kultury 22. 7. 

1977
56

, je jako platný zmiňován statut z 31. 12. 1969.
57

  

Ve vyjádření ke kontrole s výčtem opatření k odstranění závad je také zmínka o 

přípravě nového organizačního řádu, který jsem však už v archívu nenašla. Nabyl 

účinnosti až 1. 1. 1979.
58

  

V podkapitole o 50. létech bylo uvedeno, kolik smluv jednotlivá smluvní oddělení 

uzavřela v roce 1958. Bude zajímavé srovnat, jaký je stav o 28 let později – v roce 1986, 

kdy Dilia zaměstnávala 149 zaměstnanců oproti 113 v roce 1958 . 

V literárním odboru uzavřeli 1018 smluv, tedy o 942 smluv méně než roce 1958.
59

 

Výrazný pokles se ale týká především importu zahraniční literatury do ČSSR, export 

naopak mírně stoupl z 252 titulů na 272. Méně smluv bylo uzavřeno i v tuzemsku, kde 

většina spisovatelů jednala s nakladatelstvími napřímo. 

Divadelní odbor uzavřel v roce 1986 celkem 2933 smluv, tj. téměř 3,5x více než 

v roce 1958. Značný nárůst byl způsoben také uzavíráním smluv v oddělení médií, tj. 

rozhlasu, TV a filmu. 

Redakce divadelních textů vydala 71 her v běžných edicích, 21 v Informativní, 

181 dotisků, 13 nově redigovaných přepisů starých děl; 11 čísel Zpráv a 2 bulletinu České 

hry v 5 jazykových mutacích pro zahraničí. Novinek mohlo být i více, ale redakční práci 

komplikovalo zdlouhavé schvalování edičního plánu ze strany ministerstva, což se 

následně promítlo i v tržbách.
60

 

Zřetelně se ukazují některé problematické aspekty dlouhodobého plánování 

v kulturní oblasti. Zatímco je přesně stanoveno, jaký objem deviz bude rezervován pro 

vydávání zahraničních knih a provozování divadelních her zahraničních autorů, 

předběžné nakladatelské a dramaturgické plány se mohou měnit a je těžké odhadovat, 

jaké podmínky se podaří se zahraničními partnery vyjednat. Navíc nelze předvídat počet 

repríz, devizový rozpočet zatěžují především muzikály a operety. Roční objem deviz 

musel být oproti plánu zvýšen o 500 tis. Kčs – na úseku vydávání o 100 tis., na úseku 
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provozování dokonce o 400 tis., protože se Dilia dostávala do skluzu s výplatou honorářů 

do zahraničí.
61

 

Co se týče hospodaření obecně, ve všech ročních výkazech, které agentura 

předkládala ministerstvu kultury a na které jsem narazila v archívu, byl vykázán zisk. 

Byla nevýdělečnou organizací, která si své náklady si pokrývala příjmy, jimiž byly 

především srážkami z autorských honorářů a z vydavatelské činnosti. Dotace ze státního 

rozpočtu zřejmě nečerpala,
62

 ačkoliv dle statutu na to měla nárok.
63

  

 

2.4 Doba po roce 1990  

 

Stejně jako pro celou společnost přinesl rok 1990 i pro Dilii převratné změny. 

V dubnu byla přijata novela autorského zákona, která mimo jiné zrušila monopol Dilia, 

takže začala vznikat konkurence a mnoho autorů a autorek agenturu opustilo. 

Nejvýznamnějším konkurentem se stala agentura Aura-Pont, založená na popud Václava 

Havla, který nechtěl být zastupován Dilia. Mezi zakladatele této agentury patřily i dvě 

zaměstnankyně Dilia (a mé narátorky) Zuzana Ježková a Jitka Sloupová.   

Další potíž, které musel nový ředitel čelit, byly restituce majetku. Budovy 

v Celetné a Na Výtoni se vracely původním majitelům a na hlavní budovu ve 

Vyšehradské ulici vzneslo nárok pražské Arcibiskupství, takže stěhování bylo 

nevyhnutelné. Nejdříve se nouzově stěhovala dílčí pracoviště, první velké stěhování celé 

agentury proběhlo v roce 1992 do Polské ulice do zcela nevyhovujících podmínek, poté – 

když už byla Dilia personálně silně zredukovaná – do vlastní budovy v Krátkého ulici ve 

Vysočanech, kde sídlí dodnes.  

 Po změnách v r. 1989 bylo také samozřejmě také nutné, vzhledem k provázanosti 

činnosti Dilia se zahraničními partnery a vzhledem k zásadní změně právního prostředí, 

transformovat Dilia do jiné právní podoby. Iniciátory této změny byli samotní autoři, 

kteří vytvořili občanské sdružení s názvem Dilia, divadelní a literární agentura, na které 

přešla  všechna  práva a povinnosti předchozí Dilia.  Toto občanské sdružení bylo 

zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 13. 9. 1996. V r. 2006 byl název změněn na 
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Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení. Od roku 2002 je 

ředitelem prof. JUDr. Jiří Srstka. Agentura si i přes těžká období nalezla své místo 

v prostředí volného trhu a dnes je pod vedením stávajícího ředitele stabilní 

autorskoprávní organizací. Má v současnosti 51 zaměstnanců a jejími hlavními činnostmi 

jsou vykonávání kolektivní správy autorských práv a agenturní činnost.
64

 

3 PROVOZ AGENTURY 

 

V této kapitole se pokusím přiblížit, jak funovala Dilia a její jednotlivá pracoviště. 

Jak již bylo několikrát řečeno, podstatným a důležitým rysem Dilie před rokem 

1990 bylo výhradní zprostředkování českých autorů. V oblasti divadla, rozhlasu, TV a 

filmu a směrem do zahraničí i v oblasti literatury neměli autoři jinou možnost volby, 

pokud se nejednalo „disidenty“, se kterými měla Dilia zakázáno uzavírat smlouvy. Ti pak 

jednali se zahraničními partnery napřímo bez zprostředkovatele. Zastupování tedy 

probíhalo spíše automaticky a smlouvy byly víceméně formální. Dilia se tedy starala 

především o to, aby inkasovala honoráře ve správné výši a pak je dle stanovených tantiém 

včas vyplatila autorům. V případě publikování nebo provozování děl zahraničních autorů 

bylo důležité sjednat co nejvýhodnější podmínky pro česká nakladatelství a divadla 

s ohledem na omezený devizový státní rozpočet, ze kterého byla divadla a nakladatelství 

financována. Často tato jednání byla velmi obtížná a Dilia musela vybalancovat sjednání 

příznivých finančních podmínek tak, aby se přitom nedostala do nepříjemné pozice „na 

hranici únosnosti v souvislosti s reprezentací čs. kulturní politiky“
65

. Důležité hledisko při 

vydávání nebo provozování děl autorů z nesocialistických zemí tedy bylo nejen ideové, 

ale i finanční. Koncem 80. let se – díky pozvolnému politickému tání, ale především 

z ekonomických důvodů - začalo uvolňovat zprostředkovávání i některých do té doby 

problematických autorů, jako byli např. Karel Steigerwald, Daniela Fischerová nebo 

Arnošt Goldflam. 

Přínosem Dilie pro české autory tedy byla především jejich propagace a 

zprostředkování do zahraničí. Jejich případný export na Západ znamenal ekonomický 

příjem do devizového rozpočtu země. Bohužel v nesocialistických zemích o naše oficiální 

autory, zastupované Dilií, moc velký zájem nebyl, a pokud ano, pak spíše proto, že byli 
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levní. Nezastupitelná byla role Dilie ve vydávání divadelních textů a partitur, více o nich 

bude napsáno v podkapitole o redakci. 

 

Jedním z velkých problémů Dilia, který trval od jejího vzniku až do 90. let, bylo 

rozmístění jednotlivých pracovišť. Celá agentura nebyla soustředěna v jedné budově. Jak 

říká Libor Ládek, byla to velká nevýhoda, protože když firma sídlí na jednom místě, 

kolegové se navštěvují a baví i neformálně, což stimuluje zájem na výsledku. V Dilii to 

byly světy samy pro sebe.
66

 Že se jednalo o palčivý a dlouhodobě neřešený problém, 

vyplývá z naléhavého dopisu ředitele Juráka ministru kultury Klusákovi ze dne 15. 1. 

1987. Je zde vylíčen současný stav po požáru právního oddělení v listopadu 86, kdy je 

celková výměra všech pracovišť 2009 m
2
, což je při celkovém počtu 159 zaměstnanců o 

víc než polovinu méně, pokud by měla být dodržena norma 9 m
2
 na jednoho 

pracovníka.
67

 Odpověď M. Krejčího, ředitele odboru umění MK, napsaná o 11 měsíců 

později (!), však není optimistická. Sice slibuje, že tento stav se bude řešit ve spolupráci s 

odborem NVP
68

, nicméně stejně kvůli „nepříznivé dislokační situaci na území hl. m. 

Prahy nebude zřejmě možné požadavek agentury DILIA v krátké době uspokojit.“
69

 Až do 

roku 1990 tento problém opravdu řešen nebyl. 

Centrem a oficiálním sídlem byla Vyšehradská 28, historická budova bývalé fary 

kostela Sv. Jana Na Skalce, která v té době byla majetkem Dilia. Zde sídlily oba hlavní 

smluvní odbory, divadelní a literární, ředitel a jeho sekretariát, dále tam bylo umístěno 

provozně-výrobní oddělení, organizačně právní oddělení, osobní a kádrové oddělení, 

oddělení zvláštních úkolů, podniková kontrola, osobní účtárna a pokladna.
70

 

Budova Na Výtoni 10 byla bytový dům ve vlastnictví OPBH Praha 2.
71

 Zde 

pracovalo na ploše 293 m
2
 44 pracovníků honorářových účtáren, redakce divadelních 

textů a oddělení různých žánrů.
72

 Ve druhé polovině 80. let byla redakce přesunuta do 

vily v ulici Na Hřebenkách. 
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Dalším detašovaným pracovištěm byla Celetná 25, pasáž mezi Celetnou ulicí a 

Štupartskou. Byly tam umístěny dílny, oddělení tiskárny divadelních her a hudebně-

dramatických materiálů, hudební oddělení, informační středisko, prodejna divadelních 

textů a sklad v suterénu.
73

  

Výčet adres naznačuje budoucí problémy, které nastaly velmi brzy na počátku 90. 

let. Ve všech případech se jedná o atraktivní lokality v historických částech Prahy, které 

podléhaly restitucím, a Dilia je postupně musela vyklízet a narychlo si hledat nové 

prostory. 

  

Níže uvádím jednotlivé odbory a pracoviště a pokusím se přiblížit jejich pracovní 

náplň. Ředitele představím v později v chronologickém sledu, jak byli vyměňováni, často 

v souvislosti s událostmi ve společnosti. 

 

3.1 Osobní a kádrové oddělení 

 

Toto oddělení bylo nejmocnější hned po řediteli. Bylo důležitou součástí každého 

podniku po roce 1948. Soustřeďovalo tzv. kádrové materiály, obsahující nejen životopisy 

zaměstnanců a pracovní hodnocení, ale také údaje o příbuzných. Zaměstnanci nad nimi 

neměli kontrolu, ve složkách se shromažďovaly veškeré materiály včetně vlastních 

vyjádření a posudků jiných stran.
74

 Pracovníci kádrového oddělení museli být z těchto 

důvodů spolehlivými členy KSČ, což zakládalo na jejich neoblíbenost u zaměstnanců. 

Ještě dnes jsou vzpomínáni s nelibostí a opovržením. 

 

„Přehlídka strašidel. Kdyby sis je postavila takhle vedle sebe – M., ten vypadal 

fakt jak Hurvínek, vedle ta ohozená P., která si myslela, že je bůhvíco, měla nové 

kostýmky, a pak ty dvě vožralky, co tam seděly.“
75

 

 

„Jo, ta byla kádrovačka, ta byla šílená a ta byla teda urputná. Ta byla kovaná, ta 

tu práci milovala a komunisty ještě víc, ta by bejvala nebyla ochotná něco přejít, 
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kdyby se na někoho něco dověděla. Možná, že tam dělala takovou tu kádrovačku 

přes všechno, no. (…) Ta tam za Jurákem chodila každej den, tam s ním řešila asi 

nějaký ideologický problémy zaměstnanců. (…) Ta byla prostě baba, z ní šel 

strach. Ta tomu věřila, těm lepším zítřkům.“
76

 

 

Když se JUDr. Věra Stránská v roce 1986 ucházela na základě inzerátu o práci 

právničky, zmíněná „šílená a urputná kádrovačka“ jí v odpovědi na dopis oslovila 

„Vážená paní Stránská“, což narátorku příjemně překvapilo a přesvědčilo k nástupu, 

protože oslovení brala jako jasný signál, že si v Dilii na soudružské titulování nepotrpí ani 

na kádrovém oddělení.
77

 Nevěděla ale, že této referentce MK zamítlo výjimku o 

prominutí vysokoškolského vzdělání, se kterou by bývala mohla vykonávat funkci 

vedoucí kádrového oddělení. To, že narátorku neoslovila „Vážená paní doktorko“ také 

indikovat určité pohrdání akademickými tituly.
78

 

  

3.2 Právní oddělení  

 

Právní oddělení v 80. letech čítalo dva řadové právníky, jednoho vedoucího a 

jednu administrativní pracovnici a bylo umístěno v barokním domečku na zahradě u 

hlavní budovy ve Vyšehradské 28. Tomuto zahradnímu domku se říkalo – a nikdo neví, 

zda důvodně – márnice. Po jeho nevyjasněném požáru v listopadu 1986 (bude detailněji 

pojednán v další kapitole) se zhoršila dislokační situace a právníci se stěhovali nejdříve 

do vedlejší budovy ve Vyšehradské 26, kde byla hospodářská správa, poté do pronajatých 

prostor bývalých lázní na rohu ulic Vyšehradská a Benátská.  

Právníci si nemohli stěžovat na nedostatek práce. Jejich pracovní náplní bylo 

především jednání s dědici autorských práv a řešení sporných případů, které jim 

postupovala obě smluvní oddělení. V právním oddělení byla velká dědická agenda 

především pro nakladatelství, vydávající umělecké publikace – museli zjišťovat práva 

dědiců a někdy po nich až detektivně pátrat, třeba po dědicích výtvarníků, o kterých 

chyběly jakékoliv údaje. Byla to nekončící práce, bylo jí hodně, štosy a seznamy jmen, a 
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kromě toho měli právníci na starosti normální smluvní agendu, kterou jim předávala 

jednotlivá oddělení k právnímu dořešení. Práce byla zajímavá a pestrá a někdy přinášela i 

úsměvné situace, když se například autoři chodili radit, jak se domoci právní cestou 

vydání svého díla. Narátorka Věra Stránská si nevzpomíná, že by během jejího působení 

někdy udělali něco, za čím by si lidsky a odborně nestáli. Dokonce vyprávěla, jak Dilia 

dostala od ministerstva financí požadavek na vydání honoráře autorů – emigrantů, jejichž 

majetek soudním rozhodnutím propadl státu. Právní oddělení se proti požadavku 

postavilo, protože Dilia byla pouze správcem peněz, které jí nepatří. Toto stanovisko se 

jim podařilo obhájit, honoráře na účtu zůstaly a byly vyplaceny až po roce 1990 

oprávněným osobám po jejich návratu emigrace.
79

 

Práci právního oddělení velmi zkomplikoval již zmíněný požár i proto, že v 

„márnici“ byly uloženy kromě jiných písemností i dědické spisy, které musely být složitě 

rekonstruovány. Také bylo třeba získat fotokopie smluv a již v prvním pololetí r. 1987 

bylo obnoveno 300 kartotéčních listů.
80

 

 

3.3 Literární odbor 

 

Hlavní „výkonnou složkou“ Dilia byly dva smluvní odbory, divadelní a literární. 

Literární se zabýval hlavně mezinárodními smlouvami – když se v zahraničí rozhodli 

publikovat knihu některého českého autora, nebo naopak, když české nakladatelství 

chtělo vydat dílo autora zahraničního. Každá hlavní jazyková oblast měla svého referenta, 

jednajícího s příslušnou zahraniční agenturou nebo nakladatelstvím. Tento odbor 

fungoval v některých případech také jako prostředník mezi tuzemským nakladatelstvím a 

autorem, respektive dědici, a to v případech, kdy o toto zprostředkování autor či dědic 

požádal. Většina českých literárních autorů však uzavírala smlouvy s tuzemskými 

nakladateli napřímo.
81

 

V literárním odboru v roce 1986 pracovalo celkem 21 pracovníků
82

, jejich 

kanceláře se nacházely v přízemí a v suterénu hlavní budovy. Většina z nich se zabývala 
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uzavíráním zahraničních smluv, jeden pracovník měl na starosti propagaci české 

literatury v zahraničí, což spočívalo ve sledování nově vydaných knih, vytipovávání těch, 

které by mohly být v zahraničí úspěšné a psaní synopsí, které se překládaly do cizích 

jazyků a rozesílaly zahraničním nakladatelstvím.
83

 V případě zájmu byl vyplněn formulář 

a poslán na ministerstvo kultury.
84

 Následná praxe byla taková, že ministerstvo vydávalo 

pouze souhlasná stanoviska, a pokud žádné nepřišlo, hra se nesměla v zahraničí vydat. 

Žádný explicitní zákaz nikdy nebyl vydán. 

 

„Ale teprve, když jsem si to dala do souvislostí s tím, jak jsem potom pracovala 

v Dilii, tak jsem pochopila, jak to fungovalo. Že oni na to ministerstvo to poslali, 

ten požadavek, a tam ti příslušní pracovníci byli de facto ty cenzoři, kteří o tom 

ale zase sami nerozhodli, protože museli čekat na ten pokyn z ÚV KSČ. A jak mi 

říkaly ty kolegyně z Dilie, tak to bylo tak, že ony nikdy nedostaly zamítavé 

stanovisko, že nějaký autor nesmí být publikován nebo přeložen do zahraničí, to 

nikdy nedostaly. Ony musely čekat na kladné vyjádření. Ony dostaly kladné 

vyjádření, nebo nedostaly žádné.“
85

 

 

Z archivních dokumentů vyplývá, že v roce 1957 existovala povolovací komise, 

která schvalovala díla českých a slovenských autorů pro vydání v zahraničí. Tyto 

schválené seznamy se poté postupovaly MŠK.
86

 Komise byla pravděpodobně zrušena na 

konci 60. let v souvislosti s přechodným zrušením cenzury v roce 1968.
87

 Od 70. let byla 

schvalovací praxe změněna na zmíněný alibistický systém, kdy nikdo nic výslovně 

nezakazoval. 
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Literární odbor neměl v tuzemské oblasti prakticky žádný význam. Agentská 

práce neexistovala, Dilia se vkládala v některých případech jako nadbytečný článek mezi 

nakladatele a autora nebo jeho dědice. Smysl by mělo nabízení českých děl do zahraničí, 

ale ani tady agentura zcela nevyvíjela agentážní činnost. Nabízela pochopitelně 

především autory poplatné režimu, jejichž dílo mělo často diskutabilní uměleckou 

hodnotu. Ti autoři, kteří byli v kapitalistické cizině žádaní a nemohli v Československu 

publikovat, spolupracovali se zahraničními nakladateli napřímo. Honoráře jim pak 

zprostředkovaně musel vyplácet stát, ale nestrhával už výše zmíněný poplatek 2% na 

kulturní fondy jako u autorů, zastupovaných Dilií.
88

  

Součástí literárního odboru byla i velká knihovna, ve které se shromažďovaly 

povinné výtisky vydaných knih z tuzemských i zahraničních nakladatelství.
89

 

 

3.4 Divadelní odbor 

 

Divadelní odbor zahrnoval oddělení divadelní tuzemské, které bylo vždy 

prostředníkem mezi autorem a divadlem, a oddělení zahraniční, které zprostředkovávalo 

české autory do zahraničí nebo sjednávalo podmínky pro uvádění zahraničních autorů 

v českých divadlech. Dále sem patřilo oddělení různých žánrů, oddělení médií - rozhlasu, 

televize a filmu, redakce divadelních textů a hudební oddělení. V roce 1986 měl divadelní 

odbor stejný počet zaměstnanců jako literární, tj. 21.
90

 
91

 

 

3.4.1 Divadelní odbor – oddělení divadlo tuzemsko, zahraničí a médií   

 

Tuzemské divadelní oddělení zprostředkovávalo provozování divadelních 

představení mezi autorem a divadlem – s autorem byla uzavírána vždy smlouva o 

zastupování konkrétní inscenace a s divadlem smlouva provozovací, což byly formuláře, 

které se s kopií vyplnily a zaslaly k podpisu divadlu a autorovi. Jednalo se spíš o 

formalitu, díky zdlouhavému přeposílání se stávalo, že smlouva byla podepsána až po 
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několika odehraných představeních. Zvlášť se vystavovaly smlouvy s překladateli 

a autory scénické hudby a součástí smluv byl i domluvený percentuální podíl 

jednotlivých autorů. Od 1. ledna 1981 se začaly uzavírat provozovací divadelní smlouvy 

na základě schválených dramaturgických plánů, nikoliv na základě konzultace s MK, jak 

tomu bylo od roku 1978.
92

 Dramaturgické plány neschvalovala Dilia, ale divadla je 

v předstihu zasílala ministerstvu kultury a Divadelnímu ústavu, Dilia je po schválení 

dostávala na vědomí. Takže ani zde agentura nefungovala jako instituce, která by se 

aktivně účastnila schvalovacího procesu. Povinností divadel bylo vypracovat dlouhodobý 

dramaturgický plán, ale závazný byl roční na celou sezónu. Předkládal se ke schválení 

Divadelnímu ústavu, který posuzoval vhodnost inscenací nejen po stránce autorské, ale i 

obsazení. U zahraničních autorů se zkoumala i jejich případná solidarita s českými 

umělci, pronásledovanými režimem, jako byl např. Arthur Miller, který se angažoval ve 

prospěch vězněného Václava Havla, a kladně byl hodnocen obsah, kritizující život 

v kapitalistických státech. Důležité bylo i hledisko ekonomické. Po zhodnocení všech 

těchto faktorů postoupil Divadelní ústav své stanovisko divadelnímu oddělení MK, které 

je poslalo dále na úroveň krajských a národních výborů, a teprve oni vydávali případné 

zákazy.
 93

  

 

„Takže ta Dilia v podstatě už ani neměla šanci, protože to by leda muselo něco 

proklouznout, což v tomhle systému, jak už pozorujete, už asi ani nešlo, síť už byla 

tak hustá, že tam už se snad ani nedalo, a naopak by musel bejt někdo bdělej v tý 

Dilii, nějakej udavač, což zase, jste znala nakonec svoje kolegy, tak tam asi ani 

nikdo nebyl takovej nebyl v tom divadelním úseku.“
94

 

 

Součástí oddělení byly ještě tzv. registrace a opce, zde si autoři registrovali 

scénáře a písňové texty a divadla posílala požadavky na zapůjčení divadelních textů. 

 

Zahraniční divadelní oddělení se společně s oddělením médií nacházelo v prvním 

patře v tzv. „velké místnosti“, která je zmiňována všemi mými narátorkami i jedním 

narátorem, a kde se konaly schůze divadelního odboru a oslavy narozenin. Sedělo zde 6-7 
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referentek, jejichž pracovní náplní bylo sjednávání podmínek pro provozování 

zahraničních inscenací u nás a českých v zahraničí, a totéž pro rozhlas, televizi a film. Na 

konci 80. let do oddělení přibyla i právní ochrana softwaru.
95

 V této oblasti žádné 

schvalování neprobíhalo, neexistovaly jmenné seznamy, ale v kartotéce u „zakázaných“ 

autorů byla poznámka „na základě rozhodnutí ÚV KSČ z r. 71 se práva na tohoto autora 

nesmějí exportovat do ciziny“
96

 a podle toho se pracovnice musely řídit. 

Referentky zahraničního oddělení měly často vysokoškolské vzdělání a ovládaly 

aktivně alespoň jeden světový jazyk. Pro česká divadla se snažily dojednat co nejlepší 

podmínky pro provozování zahraničních her. 

 

„To divadelní bylo vždycky oddělení takovejch rebelů. Divadelní a mediální. (…) 

A vždycky se snažili těm autorům a divadlům vyhovět. Doteďka si pamatuju, jak 

Helena Kafková orodovala za Činoherní klub, nevím už, za jakou hru, nějaká 

britská hra. Bylo to malý divadlo a podmínky chtěli standardní, jak jsou zvyklí, a 

ona to potom pro ten Činoherní klub vykomunikovala za jednu libru.“
97

 

 

Pracovnice divadelního odboru byly pyšné na to, že kromě vedoucího nikdo 

z jejich kolektivu není – na rozdíl od ostatních pracovišť - členem KSČ. Často byl tento 

fakt tematizován v rozhovorech a někdy i s negativním vymezením vůči literárnímu 

odboru, který byl zmiňován jako pracoviště bez výrazných osobností, zato s výskytem 

několika straníků. V podobném duchu se dokonce vyjádřil i jediný narátor z literárního 

odboru, který vnímal divadelní jako pevnější a kolegiálnější kolektiv.
98

 

 

3.4.2 Divadelní odbor – různé žánry 

 

Jak se můžeme dočíst ve Zprávě pro valnou hromadu Dilia 1958-9, od 1. 3. 1959 

zahájil v Dilii svou činnost estrádní referent
99

, ale konkrétní jméno zde není uvedeno. 

Stejný dokument také uvádí, že s ochranou těchto tzv. „malých literárních práv“, tedy 

užití literárních děl v rámci jiných pořadů, pásem, recitačních večerů, estrád atd., se 
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započalo na základě usnesení předsednictva ústředního výboru Svazu čs. spisovatelů z 11. 

11. 1958.
100

 Místo pojmu „estrádní referent“ se časem vžil název „referent pro různé 

žánry“. Jeho náplní práce bylo monitorovat představení, která se neprovozovala v tzv. 

„kamenných“, tj. stálých divadlech, tedy hostování divadel, zájezdy, estrády, pásma, 

amatérská vystoupení atd., a zajistit autorská práva z těchto vystoupení. Když koncem 70. 

let do oddělení různých žánrů nastoupila moje narátorka Taťána Pavlíková, pracoval tam 

referent Milan Gajda, na kterého některé narátorky vzpomínají jako na synovce generála 

Radoly Gajdy, kontroverzní postavy prvorepublikové politické scény. Přestože Radola 

Gajda za 2. světové války s Němci nespolupracoval
101

, v historickém narativu, který se 

v Dilii kolem jeho osoby vytvořil, je často zmiňován jako synovec „toho moravského 

gestapáka“. Za jeho působení byla na různých žánrech velmi nepřehledná situace, pan 

Gajda měl svůj systém, do kterého si nikoho nepustil, a Taťána Pavlíková ho podezírá, že 

ze svého systému získával i nějaké osobní výhody. 

 

„Gajda, to byla osobnost. Byl to ouřada, netuším, co dělal předtím, mám pocit, že 

byl diliáckej inventář, a dělal ty různý žánry a specializoval se na koncerty, 

pamatuji, jak za ním chodili muzikanti, pamatuji si Drobného, vždycky se s ním 

domlouvali, on mě u toho nechtěl, protože kdoví, jak to všechno bylo, ale Gajda 

byl úžasnej, protože to byl velkej pán, ten rozhodoval, a oni s tou Veverkovou, 

která byla vedoucí ekonomickýho, (…) tam bylo takzvané černé konto, bůhví, co 

kde vybírali, Gajda si na to nenechal sáhnout, a když mu přidělili mě, tak sice 

nebyl rád, nicméně jsme se trošku skamarádili, ale on si stavěl tu svou pozici na 

svém strýčkovi Gajdovi, tom gestapákovi z Moravy. Občas donesl a říkal – ‚To je 

strýčkova košile, to je strýčkova kravata.‘ Jinak o jeho životě vlastně nic nevím.
102

 

 

Po jeho odchodu se narátorka musela v agendě sama zorientovat a vytvořit si 

vlastní systém, aby nebyla opomíjena autorská práva ani v této oblasti.  
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„Různé žánry byly vlastně divadelní zájezdovky, to mě bavilo se v tom rochnit, 

protože v tom byl neuvěřitelnej binec. Tehdy se začalo sledovat, jestli někdo 

nekrade autorská práva, a začalo se podchycovat, že pan učitel Kohoutek z Horní 

Dolní dělá nějaké představení a neplatí autorské honoráře. (…) Začalo se jezdit 

po ochotnících a trošku se snažilo jim přistřihnout křidýlka.“
103

 

 

Práce v této oblasti znamenala také úzkou spolupráci s kulturními agenturami, pod 

kterými byla představení provozována. Agentury pak spadaly pod krajské národní 

výbory, které zodpovídaly za jejich program, protože jej samy schvalovaly.  

 

3.4.3 Divadelní odbor - redakce divadelních textů 

 

Redakce divadelních textů sídlila s referentem pro různé žánry ve dvou 

kancelářích v prvním patře budovy Na Výtoni. Jejími prvořadými úkoly bylo vydávat 

divadelní texty a informovat divadelní veřejnost prostřednictvím vydávaných edičních řad 

Malá řada socialistických autorů, Informativní edice a Dramaturgické listy, a 

vypracovávat lektorské posudky k zaslaným novým scénářům. Redakce v Dilii působila 

ne-li od začátku, pak určitě brzy po jejím vzniku. Například v dokumentu Zpráva pro 

valnou hromadu Dilia 1958-9 se můžeme dočíst, že v roce 1958 do Dilia došlo 739 

nových scénářů, 376 z nich bylo vráceno a 363 rozmnoženo
104

. Apeluje se zde na nutnost 

podpory zejména mladých původních autorů.
105

   

Kromě toho redakce vydávala bulletin Zprávy, který informoval o novinkách 

v divadelním světě. Tento bulletin Dilia vydává stále, jen už ne v papírové, ale 

elektronické podobě. Zprávy měly sloužit i k ideologickému působení.
106

 Jak říká 

narátorka Jitka Sloupová, která v redakci působila nejdříve jako řadová redaktorka pro 

angloamerickou oblast a posléze i jako vedoucí, redakce byla vlastně takové 

nakladatelství. Text se zredigoval, připravil k opisu na blány, ty šly do korektury a 

odtamtud do rozmnožovny, výrobního oddělení, které sídlilo v Celetné ulici. Každý 

redaktor měl svou jazykovou oblast. Připravoval se téměř každý týden jeden text a každý 
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rok se musely sestavovat ediční plány. Ty se nechávaly schválit ministerstvem kultury.
107

 

Zvláštní postavení měla Informativní edice, která představovala omezenému okruhu 

zájemců, většinou z řad divadelních dramaturgů, díla světové divadelní tvorby, ke kterým 

byl obtížný přístup. V edici Malá řada socialistických autorů se vydávaly hry, které už 

byly ověřené a hrané.
108

 Tyto dvě edice nepodléhaly schvalovacímu procesu, což pak 

v jednom případě – jak bude uvedeno později – mělo pro vedoucího divadelního odboru 

Libora Ládka, který stál i nad redakcí, nepříjemné následky. Podle něj ale měla redakce 

pro divadelní svět velmi zásadní význam. 

 

„Do divadelního úseku se pak nabalila redakce divadelních textů, přišlo se na to, 

že by bylo dobře, kdyby Dilia šířila to, co vlastně chybělo, když si kdejakej 

ochotnickej soubor chtěl zahrát Jana Drdu Hrátky s čertem, tak aby to klepal 

někdo na stroji bylo přece jen trochu pasé, Dilia na to měla mašinérii. To byly ty 

velký, červený texty se vydávaly, pak někdo chytrej přišel na to, že by bylo dobře 

pro ty divadla dělat Informativní edici, i hry ze Západu, který bylo těžký prosadit 

už i kvůli devizám, (…) takže se tam vydala spousta pěkných titulů, které se četly, 

a všichni slintali, kdybychom tak tohle mohli, ale nemohli, poněvadž ty prachy na 

to nebyly.“
109

 

 

Ve druhé polovině 80. let v redakci pracovaly odborně zdatné redaktorky s vazbou 

na disent, a jejich vedoucí, Jitka Sloupová, dokonce psala pod pseudonymem do 

samizdatového periodika o divadle.  

 

3.4.4 Divadelní odbor - hudební oddělení 

 

Pod divadelní odbor spadalo i hudební oddělení, které mělo detašované pracoviště 

v Celetné ulici společně s výrobou, prodejnou a distribucí divadelních textů. Jeho hlavní 

pracovní náplní byla výroba, rozmnožování a zapůjčování partitur hudebně-dramatických 

děl. 
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„Obrovský byznys, nenahraditelný, bylo to hudební oddělení, kde byl ten 

obrovskej archiv, co se možná převzal z těch starých agentur, (…) to půjčování 

vynášelo samozřejmě pěkný peníze, ale samozřejmě s tím byla spousta práce, 

protože se to muselo psát, kopírovat, tisknout, takže to bylo strašně pracný, ale 

nicméně tam byla ta Dilia nenahraditelná, poněvadž to nikdo tady neměl.“
110

 

  

O jeho činnosti detailní informace nemám, krátce tam pracovala moje narátorka 

Taťána Pavlíková po svém návratu z mateřské dovolené jako záskok za jinou kolegyni, 

která na mateřskou dovolenou nastupovala. Pamatuje si jen, že dávala dohromady 

partitury.
111

 

 

3.5 Ekonomický odbor 

 

Ekonomický odbor zaměstnával 44 pracovnic a pracovníků
112

 a sídlil z větší části 

také na Výtoni
113

 a kromě ekonomického řízení agentury měl na starosti vybírání a 

vyplácení honorářů autorům. Kanceláře byly umístěny v 1., 2. a 5. patře domu, a když 

v 5. patře po vadné instalaci etážového topení došlo k explozi kotle, byly pracovnice 

honorářové účtárny sestěhovány do 1. a 2. patra a redakce byla přesunuta na Smíchov do 

ulice Na Hřebenkách. Narátorka Václava Kaplanová, která v honorářové účtárně Dilia 

pracuje od roku 1983, se za dobu svého působení musela stěhovat celkem devětkrát. 

Vzpomíná, jak v prvních letech po jejím nástupu do zaměstnání začínala s kolegyněmi 

pracovní den tak, že si musely nejdříve zatopit v kamnech na uhlí.
 114

 

Účtárna fungovala tak, že na základě hlášení ze smluvních oddělení inkasní 

oddělení vybralo od divadel, rozhlasu, televize nebo nakladatelství příslušnou částku a 

honorářové ji pak rozúčtovalo a rozepsalo ručně příkazy. Peníze se zasílaly autorům buď 

na účet, nebo na poštu k vyzvednutí, případně si autoři mohli pro honorář přijít do 

pokladny ve Vyšehradské ulici. U plateb ze zahraničí se peníze převáděly (v několika 

případech) na valutové účty, častěji na tuzexové, a pokud autoři účet neměli, což byla ta 
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nejčastější varianta, vybírali si honoráře ve formě tuzexových poukázek, tzv. bonů
115

, 

v Živnostenské bance. Cesta od inkasa honoráře k jeho výplatě byl zdlouhavý proces, 

který trval v lepším případě půl roku, ale často déle. Někdy se museli autoři složitě 

dohledávat, a dokonce se i stávalo, že peníze ležely na účtu Dilia, protože se autora 

nepodařilo identifikovat. To byl případ především různých pásem, ve kterých bylo 

použito dílo nějakého autora, ale nahlášeno bylo pouze jeho jméno, takže identifikace 

byla obtížná. Podle narátorky Václavy Kaplanové se nedohledatelné honoráře po třech 

letech většinou vracely zpět. 

 

„V rozhlasu, televizi přečetli nějakej úryvek z něčeho bez souhlasu toho autora, 

oni to uveřejnili a automaticky poslali honorář na Dilii. No, a co my tam s tím. J. 

Patočka. Josef? Jan? Jaroslav? Jiří? Nebylo se čeho chytit. (…) Když to pak 

nebylo vyplatitelný nebo nevědělo se, tak vzhledem k tomu, že se uzavřely 

smlouvy, tak se udělalo to, že když budou tři roky nevyplatitelný, tak se jim ty 

honoráře budou vracet. Někdy se to převedlo částečně do výnosů.“
116

 

 

3.6 Výroba a hospodářská správa 

 

O výrobním oddělení vím jen tolik, že tisklo redakční publikace, divadelní texty a 

hudební materiály. Používaly se těžké tiskařské stroje, které – stejně jako i jiné 

rozmnožovací stroje – musely být nejen evidovány, ale na každý kus musela mít 

organizace povolení,
117

 aby nemohlo být použito k šíření závadných tiskovin. Výroba 

sídlila v Celetné společně s hudebním oddělením, distribucí a prodejnou textů a hudebnin. 

 Hospodářská správa měla na starosti praktický provoz agentury, zásobování, 

úklid, poštu atd. Je škoda, že mi pracovnice hospodářské správy rozhovor odřekla, 

protože o její činnosti jsem žádné dokumenty nenašla a ani narátoři se o tomto oddělení 

nezmínili. 
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4 ŘEDITELÉ A JEJICH DOBA 

 

Další dvě kapitoly se už budou týkat konkrétních lidí, kteří v agentuře pracovali. 

Vedení a zaměstnanci představovali dva rozdílné a dá se říci i antagonistické světy, 

které ale spolupracovaly v jisté nutné symbióze. 

Nejdříve představím ředitele. Obloukem se vrátím k historii agentury, tentokrát na 

pozadí historických událostí především 70. a 80. let. Začít ale musím v 60. letech, kdy 

docházelo k uvolňování poměrů ve společnosti a k reformním snahám, které byly 

ukončeny v roce 1968 invazí vojsk Varšavské smlouvy. Utužování poměrů pak 

probíhalo postupně a o období tzv. normalizace se hovoří zhruba od let 1970-71, kdy i 

v Dilii došlo ke střídání ředitelů.  

Toto období je sice často charakterizováno jako doba určité bezdějinnosti či 

bezčasí, ale nejednalo se o monolitický a neměnný tok času. Třebaže nebylo tak bouřlivé 

jako předchozí dvě dekády, docházelo k významným politickým a společenským změnám 

od čistek na začátku 70. let, další vlna přitvrzení přišla v roce 1977 v souvislosti 

s Chartou 77, a v 80. letech následovalo velmi pozvolné a nenápadné uvolňování, 

především v jejich druhé polovině v souvislosti s nástupem Michaila Gorbačova v roce 

1985. To nakonec vedlo až k pádu komunistického režimu v roce 1989. Přiblížím, jak se 

některé důležité momenty 70. a 80. let promítaly do dění v Dilii. Je pozoruhodné, jak 

hlavní domácí politické události korespondovaly s výměnami ředitelů, a jak osudově a 

signifikantně zasahovala do dění v Dilii osoba Václava Havla, dramatika, disidenta a 

polistopadového prezidenta. 

 

4.1 Doba JUDr. Josefa Kalaše – „právníka v období nadějí“, 1960–

1971 

 

Josef Kalaš byl jmenován do čela agentury 8. 11. 1960 na místo dosavadního 

ředitele V. Strnada.
118

 To, že nenastoupil od 1. dne měsíce, naznačuje, že se mohlo jednat 

o rychlou výměnu. Jméno J. Kalaše je v této souvislosti zmíněno ve spise MŠK z 9. 11. 

1960 o čtrnáctidenní služební cestě do SSSR, které se měl zúčastnit právě ředitel Dilia 

Vojtěch Strnad, ale jeho jméno bylo škrtnuto a nahrazeno jménem Kalaše společně 
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s datem jeho jmenování.
119

 Žádné dokumenty, týkající se přímo jeho jmenování, jsem 

bohužel nezískala, ani žádné další informace o jeho osobě.  

J. Kalaš byl ředitelem Dilie v době uvolňování poměrů ve společnosti, které mělo 

počátek právě v kulturní oblasti. Za určitý milník je považována konference o díle Franze 

Kafky v roce 1963 v Liblicích u Mělníka
120

 a v polovině 60. let byly v Divadle Na 

zábradlí inscenovány hry, parodující absurditu komunistického režimu (Josef Topol - 

Konec karnevalu, Václav Havel - Zahradní slavnost, Milan Uhde - Král Vávra)
121

. Začaly 

vycházet nové literární časopisy a knihy, jejichž vydání bylo jen několik let předtím 

nemyslitelné. Tyto proměny v kultuře pak vyvrcholily na IV. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů v červnu 1967, na kterém vystoupilo několik literátů 

s otevřenou kritikou tehdejší státní politiky.
122

 Všechny tyto události se musely být 

reflektovány i v Dilii, minimálně v redakční práci při vydávání divadelních scénářů. 

Uvolňování, vedoucí až k pražskému jaru v roce 1968, bylo pozvolné a provázely 

ho zmatky při povolování a zakazování divadelních her. Například u zmíněné Havlovy 

Zahradní slavnosti nesměla dát Dilia v roce 1964 souhlas k překladu a uvedení hry 

v Londýně, přestože její premiéra v Divadle Na zábradlí proběhla bez problémů v roce 

1963. Během několika měsíců ale byl souhlas vydán a již za dva roky byl Václav Havel 

vyzdvihován jako velmi důležitý a podporovaný autor.
123

 

 

Dr. Josef Kalaš, odborník na autorské právo, „jehož jméno mělo docela slušný 

zvuk“
124

, byl podle všeho především profesionál, který se příliš nezabýval ideovými 

požadavky strany. Nikdo z narátorů si na něj už sice nepamatuje, ale faktem je, že už 

v 60. letech pracovali v Dilii někteří odborníci, kteří nemohli ve svém oboru najít práci 

jinde.  

Jedním z nich je divadelní historik, kritik, dramatik a překladatel Jindřich Černý 

(ředitel Národního divadla v letech 1991-1993), který nemohl po ukončení studia 
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divadelní vědy na DAMU v roce 1952 kvůli svému stíhání za údajný politický přečin 

najít zaměstnání v oboru, a protože mimo obor pracovat nechtěl, podařilo se mu sehnat 

externí práci v Dilii - dělal pro knihovnu lístkovou bibliografickou kartotéku teatrálií a 

pro redakci lektoroval. V roce 1960 nastoupil do stálého pracovního poměru do redakce 

k Vítězslavu Kocourkovi, který byl po svém propuštění z nakladatelství Československý 

spisovatel v roce 1959 přijat do Dilie jako šéfredaktor. Kocourek a Černý začali v r. 1963 

vydávat Studijní edici Dilia, která se směla odesílat jen na objednávku, protože 

obsahovala ideologicky sporná díla. Po odchodu Kocourka do nakladatelství Albatros 

v roce 1964 se stal Černý šéfredaktorem a byl jím až do roku 1969, kdy odešel na 

dvouletou stáž do Kabinetu českého divadla.
125

  

Až do roku 1990 v Dilii pracoval také René Tesař, který měl podle pamětníků 

kádrové problémy už od svých studentských let v roce 1948. 

 

„(René Tesař) měl nějaké problémy z minula, byl mezi studenty z roku 48, on 

nějak nedostudoval, vyhodili ho z vysoké školy. Ale uměl jazyky a překládal a vzali 

ho do Dilie jako referenta.
 126

 

 

Na statečnost ředitele Kalaše vzpomíná například Pavel Kohout v rozhovoru pro 

Zprávy Dilia z roku 2017. Těsně před tím, než byl vydán zákaz publikování jeho díla, 

uzavřel Kalaš s německým nakladatelem Erikem Spiessem smlouvu a tím Kohoutovi a 

několika dalším autorům zajistil legalizaci.
127

 Podobnou zkušenost měl i Václav Havel. 

V roce 1970 byl zařazen na seznam zakázaných autorů a jeho hru Spiklenci už pražský 

Činoherní klub nesměl uvést. Podařilo se mu poslat alespoň kopii scénáře svému 

německému agentovi v Rowohlt Werlag Klausi Junckerovi, a protože chtěl hrát „fair 

play“, poslal jej i Dilii. Ředitel Kalaš, který už v té době měl sám problémy 

kvůli uzavření smlouvy s Havlovou překladatelkou Verou Blackwellovou, prozradil 

Havlovi, že má zakázáno zprostředkovávat do zahraničí osm autorů včetně něj, ale zkusí 

udělat výjimku a pomoci mu i přes obstrukce ze strany podřízeného, vedoucího 
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divadelního odboru dr. Zdeňka Pecholda. Havlovi poté soukromě poradil, aby Dilii raději 

obešel a jednal napřímo se svými zahraničními agenty.
128

 

Bohužel jsem nenašla žádné dokumenty o tom, co se dělo v Dilii během 

„normalizačních“ čistek, kdy nejen KSČ, ale i podniky a společenské instituce měly být 

očištěny od těch, kteří se jevili novému vedení KSČ a státu jako nebezpeční a 

nespolehliví.
129

  Ani moje narátorka, která jako jediná na začátku 70. let v Dilii pracovala, 

si žádné prověrky nevybavuje. Do Dilie nastoupila na podzim 1970 a brzy nato odešla na 

mateřskou dovolenou. Z postojů dr. Kalaše lze usoudit, že v době svého působení mohl 

své podřízené do určité míry hájit. Pamětníci dokonce vzpomínají, jak do Dilie přicházeli 

lidé, kteří neprošli čistkami na exponovanějších místech, hlavně v kulturních institucích a 

redakcích. Bylo jich zmíněno několik, například básník Vladimír Stuchl, který pracoval 

v redakci Dilia od roku 72, byl do roku 1969 šéfredaktorem týdeníku Květy, Helena 

Šimková byla bývalá redaktorka Večerní Prahy.  

 

„Tam se dostala řada lidí, i někteří tam přečkali, co byli třeba vyškrtnutí ze 

strany, dost dlouho tam vydrželi, nebo v redakci bývalí novináři, co nemohli být 

zaměstnaní v těch redakcích, tak to byla třeba Helena Šimková v redakci 

divadelních textů.“
130

 

 

Řada narátorek také vzpomíná na kolegyně, které Zuzana Ježková označila jako 

„odloženinky“.
 131

 Byly to dámy, které přes svůj „pošramocený kádrový profil“ přečkaly 

minimálně jednu dekádu bez ohledu na politické změny – například dcera z bohaté 

továrnické rodiny nebo manželka bělogvardějce. V Dilii setrvaly až do odchodu do 

důchodu v 70. letech. Také sama Zuzana Ježková i přes svou kvalifikaci nemohla v letech 

1968–1970 sehnat práci v oboru jen proto, že dva dny pracovala v Československém 

rozhlase v době okupace vojsky Varšavské smlouvy a byla proto spojována se jmény 

pracovníků zahraniční redakce, kteří se dostali na černou listinu. Dilia byla prvním 

zaměstnavatelem, který byl ochoten ji přijmout („Takže jsem se tam šla rovnou zeptat a 
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oni mě rovnou vzali. Ty to neřešili, nějaký škraloupy“).
132

 Všechny tyto informace 

společně se svědectvím Jindřicha Černého zapadají do celkového obrazu dr. Kalaše jako 

ředitele, pro kterého bylo důležitější hledisko právní a odborné než ideologické, a který se 

snažil autorům pomáhat, protože to mělo být hlavním posláním agentury. 

Velká část těchto „problematických“ zaměstnanců v agentuře setrvala i po 

odchodu či odvolání ředitele Kalaše. Jistě velkou roli hrál fakt, že mzdy byly spíše 

podprůměrné a vedení agentury bylo ochotné udělat kádrový ústupek, aby si udrželo 

fundované a kvalifikované zaměstnance, kteří měli těžkosti při hledání práce v oblasti 

kultury. Tento motiv se ostatně objevuje i v odpovědích na kritiku kádrové politiky ze 

strany MK.
133

  

 

 

4.2 Doba Karla Bouška – „básníka a normalizátora“, 1971–1976 

 

Odvážné kroky, o kterých se zmínili Pavel Kohout a Václav Havel, mohly být 

důvodem Kalašova odvolání, ale možná již věděl o svém odvolání a stačil ještě na 

poslední chvíli pomoci několika autorům. Mohl odejít sám, ale vzhledem k jeho postojům 

a době výměny se dá předpokládat, že se stal spíše obětí čistek. Byl nahrazen Karlem 

Bouškem, o němž říká narátor Libor Ládek „když udělají špatnýho umělce ředitelem, tak 

je to vždycky neštěstí, ale byl relativně neškodnej.“
134

 Jednalo se o politického pracovníka 

oddělení kultury sekretariátu ÚV KSČ v letech 1967–1969, který pak byl do roku 1971 

ředitelem odboru knižní kultury ministerstva kultury ČSR, a ředitelem Dilia v letech 

1971–1976. Po svém působení v agentuře se stal šéfredaktorem nakladatelství Odeon.
135

 

Dvě narátorky, které v Dilii pracovaly ještě v době jeho působení (Ježková a Kafková), si 

na něj pamatují spíše matně, což může potvrzovat jeho nevýraznost a malou razantnost.  

Čistka, která během jeho funkčního období probíhala ve společnosti na úrovni 

zaměstnanecké, se velmi výrazně projevovala i v kulturní sféře. Umělci, kteří chtěli 

nadále oficiálně působit, museli prakticky veřejně deklarovat svůj souhlas s intervencí 
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vojsk Varšavské smlouvy a ti, kteří se aktivně podíleli na reformním hnutí, pak museli 

provést zahanbující sebekritiku a přitakat normalizačnímu režimu.
136

 Kdo odmítl, 

odsoudil se ke konci veřejné kariéry v Československu, a pokud chtěl nadále tvořit, mohl 

tak činit už jen pro sebe. Spisovatelé a překladatelé mohli v lepším případě publikovat 

v zahraničí nebo se nechat „pokrýt“, tj. vydávat pod jménem někoho, kdo publikovat 

směl. O těchto tzv. pokrývačích z pochopitelných důvodů nevěděli většinou nic ani 

referenti z Dilie, kteří s nimi jednali. Jedním z mnoha autorů, kteří odmítli kolaborovat 

s novým režimem, byl i dramatik Václav Havel. Ve svém dopise režiséru Alfrédu 

Radokovi z léta 1972 se zmiňuje, že Dilia nesmí už uzavírat na jeho hry smlouvy a on ji 

žaloval za krádež, protože mu odmítá vyplatit vyinkasované honoráře.
137

 

 

4.3 Doba RSDr. Roberta Juráka – „bijce chartistů“, 1977–1988 

 

Karel Boušek byl zřejmě přes své působení na politických pozicích jako ředitel 

málo razantní, takže jej v roce 1977 vystřídal RSDr. Robert Jurák, který podle několika 

narátorů působil v Československé námořní plavbě a Československém rozhlase. Byl to 

předválečný komunista ze Slovenska a pocházel z velmi nuzných poměrů, což často a rád 

zdůrazňoval, jakož i to, že údajně bojoval ve Slovenském národním povstání. 

 

„Udělal si ostruhy v Rozhlase, Rozhlas samozřejmě musel velmi prudce otočit 

kormidlem po 70. roce, kdy museli vyhnat spousty kvalitních autorů a 

redaktorů“
138

  

 

Je tedy možné, že se v Rozhlase osvědčil a byl na popud ÚV KSČ povolán do 

Dilie, aby nastolil pořádek po zveřejnění prohlášení Charta 77 v lednu 1977. Tato petice 

prostřednictvím svých signatářů vyzývala stát k plnění usnesení Závěrečného aktu 

helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, ke kterému se svým podpisem 
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zavázal. Režim reagoval velmi bouřlivě spuštěním diskreditační kampaně.
139

 Kulturní 

fronta byla donucena demonstrovat svou loajalitu k režimu podpisem tzv. anticharty, a v 

malém měřítku se podobná událost odehrála i v Dilii. Na celopodnikové schůzi, svolané 

pravděpodobně ROH na popud vedení, měli všichni kolektivně odsoudit zaměstnankyni 

Dilia, chartistku Hanu Svobodovou. Když se mělo hlasovat o jejím propuštění, 

pracovnice divadelního odboru se prý jako jediné zdržely hlasování. V detailech nepanuje 

shoda, podle jedné narátorky se jednalo o celý divadelní odbor, podle jiné o zahraniční 

oddělení, nebo dokonce jen o akci redaktora Alexandra Jerieho. Vzhledem k tomu, že 

narátorka, hovořící o akci kolegy redaktora, si na událost moc nepamatuje a zná ji spíše 

z doslechu, se přikláním k verzi odbojného zahraničního oddělení divadelního odboru. 

 

„My jsme byli svolaný na schůzi, celá Dilia, kde jsme měli odsoudit její čin, že to 

podepsala. Většina zaměstnanců to odhlasovala, ale my jsme se zdržely hlasování, 

naše oddělení, což byl nesmírný hrdinství, ale vůbec nic se nestalo.“
140

 

 

„To bylo náhodou zajímavý, to jsme byly náhodou docela dobrý. Protože oni, ta 

Věra Šedá, ta tam byla nějaká hlavní komunistka, a ona tahleta byla zrovna na 

mateřský dovolený. A oni ji tam neměli moc rádi, říkali, že je hrozně protivná. Ale 

oni ji kvůli tomu chtěli vyhodit a tahleta Šedá nechala svolat schůzi ROH a my 

jsme měli hlasovat, jakože ji vyhazujem. A my jsme řekli, že neznáme ani tu 

Svobodovou, ani tu Chartu, což bylo dost odvážný, a ta Šedá tenkrát, si pamatuju, 

tam úplně… hlavně to tam spunktovala ta Alena Kohoutová, že nebudeme 

hlasovat. Takže my jsme se všichni jako jeden muž zdrželi hlasování. Odmítli jsme 

o tom vůbec hlasovat. Což byl z toho hroznej skandál. No ale je to logický, já jsem 

jí v životě neviděla a neviděla jsem ani tu Chartu, tak o čem budeš hlasovat.“
141

 

 

Narátorky si zdánlivě protiřečí, ale jako „hroznej skandál“ to mohlo vypadat 

v okamžiku, kdy divadelní oddělení odepřelo poslušnost, a jistě tato událost byla dlouho 

diskutována. Hana Svobodová ze zaměstnání propuštěna byla a vedení se pravděpodobně 

postaralo o to, aby se informace o průběhu hlasování nedostala k MK ani k nadřízenému 

                                                 

139
 ČINÁTL, Kamil. Věčné časy: československé totalitní roky. Praha: Respekt Publishing, 2009. Respekt 

(Respekt Publishing), str. 27 
140

 Rozhovor s narátorkou Zuzanou Ježkovou vedla Markéta Burman, Praha, 14. 5. 2018 
141

 Rozhovor s narátorkou Helenou Kafkovou vedla Markéta Burman, Praha, 12. 5. 2018 



 

 

53 

stranickému orgánu. Nikdo za odbojnost nakonec nebyl potrestán, takže uvnitř organizace 

žádné důsledky z neposlušnosti vyvozeny nebyly.  

 

Když Robert Jurák v roce 1977 nastoupil, požádal MK o hloubkovou kontrolu, 

zejména v oblasti péči o majetek v socialistickém vlastnictví a v ekonomické oblasti.
142

 

Během této hloubkové kontroly bylo zjištěno velké množství nedostatků, protokol s jejich 

výčtem má 30 stran. Je vytýkáno špatné hospodaření, neúplný organizační řád (ač 

schválený MK), špatná evidence majetku, chybějící inventarizace a směrnice, nadměrný 

počet dohod o pracovní činnosti a provedení práce, chybné účtování, neexistence vnitřní 

kontroly a mnoho jiných. Ani poradní sbor nebyl svoláván. Celá zpráva působí dojmem, 

že v agentuře vládla hodně uvolněná atmosféra a je s podivem, že MK nevykonalo 

kontrolu již dříve, ale až na popud nového ředitele, který zřejmě určitou „organizační 

rozvolněnost“ zaznamenal a kontrolu si mohl vyžádat k upevnění své pozice.  

Na R. Juráka vzpomínají vesměs všichni narátoři jako na „nomenklaturního 

kádra“, v oblasti kultury nekompetentního. Byl to podle nich typický ředitel, který mohl 

stát v čele jakékoliv organizace, protože ke své práci měl pouze kádrové předpoklady. 

 

„Jak jsme chodili k němu na porady, tak my jsme měli účty, kde bylo hrozně moc 

peněz a byly to honoráře autorů, který se nedali dohledat. A já si pamatuju, že na 

nějaký poradě jsme seděli a tam bylo „Dennis Diderot“ – nějaká dramatizace v 

divadle, a on říkal: ,No prosím, tady takový peníze, Dennis Diderot, tak proč jste 

ho už nenašli?‘ (smích). A já povídám: ,To je ten encyklopedista´. ,No to je úplně 

jedno, koukejte ho najít a pošlete mu to!´(smích)“
143

 

 

„Za Kocourové pokračovala linie od Juráka, až na to, že ona byla víc v obraze, 

pokud jde o kulturu, ale ten Jurák byl hroznej. Jsou známý ty jeho výroky - ,Já 

vím, soudružky, že ta vaše práce není jednoduchá, třeba když někdo zemře a nedá 

zprávu.‘“
144
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O dění v období 70. a 80. let už neexistují dokumenty z archivu Dilie. Může to být 

důsledkem skartace, ale je možné, že byly umístěny v barokním zahradním domečku, 

zvaném márnice, který vyhořel 24. 11. 1986 za nevyjasněných okolností
145

. Všichni 

narátoři si shodně pamatují, jak byl každý zaměstnanec vyslýchán policií, a všem byly 

sejmuty otisky. 

  Takzvaná márnice byla pracovištěm právního oddělení a často se v ní pořádaly i 

porady. Právníci tam měli uloženou nejen právní literaturu, ale také veškeré spisy, které 

se vztahovaly k jejich práci. Mnoho dokumentů, které se převážně týkaly dědictví 

autorských práv, mělo i velkou historickou hodnotu.  

 

„Způsobilo to velkou škodu archívu právního oddělení, kde hlavně byly dědické 

spisy dědiců autorských práv za mnoho let. (…) I právnická literatura vzala za 

své. Obnova byla dost velký problém.“
146

 

 

Možná se tam nacházely i dokumenty firemní, například sekretářka ředitele si 

pamatuje, že ředitel měl dva trezory, ale v něm bylo jen pár složek, rozhodně ne 

podnikový archív.
147

 Požár se nepodařilo objasnit a neví se, zda šlo o nešťastnou náhodu 

nebo úmysl. Narátoři mají různé názory. Podle některých se tam nemohl nacházet žádný 

kompromitující materiál a nic, k čemu by neexistovaly kopie na ministerstvu kultury. 

Teorii o úmyslném založení požáru na druhou stranu nahrává fakt, že k němu došlo 

v noci z neděle na pondělí. Často je v souvislosti s požárem zmiňováno jméno tehdejšího 

vedoucího právního oddělení, který zastával svůj post navzdory tomu, že nebyl členem 

KSČ, neznal autorské právo a byl alkoholik. Měl tajemnou minulost a všichni narátoři, 

kteří si na něj pamatují, jsou přesvědčeni, že byl spolupracovníkem StB. Jeho podřízená 

si dokonce vybavuje jméno a podobu pravděpodobného pracovníka StB, který mu 

telefonoval a někdy za ním docházel na pracoviště osobně. Stejná narátorka mi vyprávěla 

o svém rozhovoru s kolegyněmi z literárního odboru, které údajně viděly zmíněného 

právníka, jak se zástupcem vedoucího literárního odboru, jehož jméno také figuruje 

v seznamech spolupracovníků StB
148

, společně v roce 1990 likvidovali dokumenty 
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v suterénu budovy.
149

 Nikdo jiný, ani tehdejší ředitel Ládek, o tom ale nic nevěděl, a 

obsahu dokumentů lze jen spekulovat. 

Požár byl na dlouhou dobu oblíbeným tématem rozhovorů v agentuře a vznikaly 

kolem něj různé fámy a legendy. Teorie o úmyslném založení je rozhodně atraktivnější 

než teorie vadné elektroinstalace. Pravdu už se ale pravděpodobně nikdy nedozvíme. 

Ohořelý domeček byl dlouho v nezměněném stavu a trvalo několik let, než byl znovu 

opraven, ale žádné kanceláře už v něm nikdy nebyly.  

 

V roce 1984 došlo k významné události, která způsobila v kulturně-politickém 

dění malé zemětřesení, a na jejím zveřejnění měl zásluhu narátor Jiří Medek. 

 

„Krátce poté, co jsem tam nastoupil, dostal Seifert Nobelovu cenu a nikdo se k 

tomu nepřihlásil. Četka nebyla schopná, nikdo nebyl schopnej, tak to napsala 

Dilia, to jest já, běžel jsem s tím za Hrzalovou do Památníku národního 

písemnictví, to byla ředitelka památníku nebo ústavu pro literaturu, (…) podívala 

se na to – to je oficiální, dejte to do Četky. No tak dalo se to do Četky jeden den, 

než se konečně našel někdo odvážnej, kdo tam napsal podepsaný, tak aspoň 

oficiální zpráva. Sice to bylo jeden den večer a zpráva vyšla druhej den večer, 

celej den kolem toho bylo lítání, ale tak jako to dělala Dilia. A to je zas dobrý. 

Když byl nějakej průšvih, tak to Dilia taky často vyřizovala.“
150

 

 

Ale i ona zpráva, která o této události světového významu vyšla, byla rozpačitá a 

velmi stručná. Nějakou dobu trvalo, než režim ocenění „strávil“ a posléze změnil taktiku 

– snažil se tehdy už velmi nemocného básníka využít k vlastní propagandě.
151

 Další 

angažmá Dilie v této věci spočívalo v cestě vedoucího právního oddělení dr. Navrátila a 

Heleny Kocourové, v té době vedoucí literárního odboru, do Stockholmu na slavnostní 

ceremoniál předávání ceny. 

 

„Ta nobelovka, to se opravdu moc nečekalo, a teď celej svět auf, protože oni 

pochopitelně toho nobelistu všichni chtěj vydat, takže to samozřejmě je i velkej 
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džob pro toho autora, že najednou je všude, takže ona tam musela jakoby 

kontrahovat a zároveň nedopustit, aby toho bylo zase moc, aby ten Seifert 

nepřevážil veškerá pozitiva naší skvělé socialistické literatury, která žádná nebyla. 

Nebo byla, ale nebyla skvělá (smích).“
152

 

 

Na přímluvu Heleny Kocourové, vedoucí literárního odboru, přijal R. Jurák v roce 

1986 jako nového vedoucího divadelního odboru jejího bývalého kolegu z MV JUDr. 

Libora Ládka, protože stávající vedoucí JUDr. Jiří Hlaváč pro své zhoršující se psychické 

problémy už nebyl schopen svou funkci vykonávat. Nový vedoucí Libor Ládek se po 

svém nástupu snažil o provedení několika personálních změn tak, aby divadelní odbor 

pracoval co nejkvalitněji. Ačkoliv byl členem KSČ, hodnotil divadelní autory a jejich díla 

podle kvality, neideologicky, a začal nabízet do zahraničí a nechal vydávat v redakci 

některé do té doby pro režim nepřijatelné autory, jako byli např. Karel Steigerwald nebo 

Daniela Fischerová. Přicházela doba postupného uvolňování a své možnosti začínali 

zkoušet i další dosud zakázaní autoři. Na začátku roku 1988 se na L. Ládka dokonce 

obrátil prostřednictvím redakce i Václav Havel, aby otestoval, jak se projevilo 

perestrojkové tání v Dilii, a zda by nemohl být zastupován. Sešli se spolu, L. Ládek dostal 

k nahlédnutí text jeho hry, během víkendu si jej přečetl a pak předložil ke schválení 

řediteli Jurákovi. 

 

„Ten nadskočil na židličce a řekl – Havel? To v žádném případě. (…) Havel to 

samozřejmě pochopil, nebyl žádný údiv v jeho očích. Byla to taková provokace a 

taková sondáž, jestli ten režim nepovolil už trošku.“
153

 

 

Ačkoliv Ládek dopředu věděl, jaký bude výsledek, chtěl dodržet slovo, dané V. 

Havlovi, a možná byla v jeho jednání i jistá dávka zlomyslnosti. K Havlovi přistupoval 

jako k jakémukoliv jinému autorovi, a protože sám o zastupování jeho her rozhodovat 

nemohl, požádal o konečné stanovisko svého rigidního nadřízeného, jehož reakci si 

„vychutnal“. 
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4.4 Doba Heleny Kocourové – „perestrojkové naděje“, 1988–1990 

 

Robert Jurák byl odvolán na jaře 1988, přesné okolnosti si nikdo nepamatuje
154

 a 

o souvislosti s politickou výměnou v čele KSČ
155

 můžeme pouze spekulovat. Na jeho 

místo nastoupila vedoucí literárního odboru Helena Kocourová, manželka bývalého 

náměstka ministra zahraničních věcí a pozdějšího generálního ředitele PZO KOVO Otto 

Kocoura. Měla středoškolské vzdělání a svou kariéru budovala postupně, zřejmě díky 

známostem, získaným skrz svého manžela. 

 

„(O. Kocour) měl přístup na ÚV KSČ, a dokonce bylo zvykem, že manželky 

těchhle potentátů kolikrát ani nepracovaly, a místo toho je najímali jako – no, 

hostesky je blbý slovo, prostě jako organizační tajemnice při těch velkých akcích, 

tak je dobře, když tam nějaký soudružky jsou, minimálně je můžou štípnout někam, 

když se rozjařej, nebo aspoň tam nosej tu limonádu. (…) Ona v tom byla šikovná a 

dokázala si zavázat kdekoho, včetně soudruha Müllera, příšernýho
156

, takže tím 

měla nakročeno na Dilii, tak jenom čekali, jak se toho Juráka zbavit, tam byla ta 

penze vhodná záminka.“
157

 

 

Nejprve pracovala v podniku Československé cirkusy a varieté, poté přešla na 

ministerstvo kultury jako referentka literárního odboru. Tato instituce byla často 

odrazovým můstkem běžných referentů na důležitější pozice do kulturních organizací. 

Helena Kocourová nastoupila do Dilie na začátku 80. let po odchodu vedoucího 

literárního odboru L. Smutka a o její případné ambici stát se později ředitelkou agentury 

lze pouze spekulovat. Názory na ni jsou dosti ambivalentní. Ač sama bezdětná, dokázala 

projevit určité sociální cítění, když se osobně zajímala o situaci pracovnice divadelního 

odboru a svobodné matky Marie Kuthanové
158

, někteří na ni vzpomínají jako na 

schopnou a ambiciózní manažerku, pro jiné její povýšení znamenalo zvýšený ideologický 
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dohled. Její obrat směrem k ideologii by pak potvrzoval domněnku, že se na svůj post 

dostala hlavně díky kontaktům na ÚV KSČ. 

 

Když se stala novou ředitelkou, předpokládalo se, že půjde s dobou a v Dilii pocítí 

zaměstnanci i autoři uvolnění, které přicházelo z Gorbačovova Sovětského svazu. Ale 

stejně jako se nenaplnila očekávání Čechoslováků, nenaplnily se ani naděje zaměstnanců 

Dilia. Dokonce někteří pociťovali přitvrzení poměrů. Nejen řadoví zaměstnanci, ale i 

někteří spolustraníci, které sama do Dilie přivedla.  

 

„Zklamání bylo, když se stala Kocourová ředitelkou, poněvadž ona hodně 

ostentativně dala najevo, že s náma, co jsme ji jakoby podporovali morálně, (…)se 

od nás, i od Suchýho
159

 odtáhla, přitom toho Vaška si sama přivedla, to byl její 

kůň. (…) Ona se tam najednou začala naparovat a lítala samozřejmě po těch 

různejch stranických fórech a měla docela svérázný názory, což v literatuře 

nemůžu posoudit, bylo jasný, že preferuje určitý spisovatele, po kterých dneska 

pes neštěkne, takzvaný národní umělce, o divadle, rozhlasu a televizi nevěděla 

nic.“
160

 

 

Ředitelka Kocourová přijala novou referentku kádrového odboru Marii Hrůzovou, 

která podle mínění těch, kteří si na ni pamatují, zavedla v Dilii dusnou atmosféru 50. let. I 

to mohlo být důsledkem nějakého možného závazku směrem k ÚV KSČ nebo jen snaha 

dokázat, že i žena může vystupovat tvrdě a razantně. 

 

„(Kádrová referentka Hrůzová) se objevila, když Kocourová začala ředitelovat, 

což byl nějakej duben 88. (…) Její manžel byl profesor Ivan Hrůza na tý vokovický 

Sorbonně
161

, údajně největší znalec Lenina. (…) Jednoho dne, to bylo poměrně 

záhy, někdy na podzim se tam ta Hrůzová objevila a začala nová doba, protože 

ona se tak jako začala do všeho vměšovat, asi si studovala pečlivě kádrový 

materiály, třeba přišla za mnou a říkala – ‚Soudruhu Ládku, a ty tam máš toho – 

jak se jmenoval, Žák – von není v odborech‘. (…) Jsem říkal, ‚já nevidím možnost, 
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jak ho nadirigovat, můžu mu to doporučit‘, a to se jí moc nelíbilo, tahle odpověď. 

(…) Takže tyhle hovadiny, co tam taky měla dělat jinýho. (…) Zmizela jak pára 

nad hrncem ještě během devětaosmdesátého, nevím proč. (…) Navozovala 

inkviziční ovzduší.“
162

 

  

 Nové vedení státu začalo neochotně připravovat určité změny.
163

 Jednou z řady 

těch ekonomických byl ZEÚMS neboli Zdokonalení ekonomické účinnosti mzdových 

soustav, které byly podniky povinny nově zavést. Protože se jednalo o mzdovou oblast, 

bylo nutné postupovat v součinnosti se závodním výborem ROH, který – ač byl 

prodlouženou rukou KSČ – se musel vyjadřovat ke všem opatřením, týkajících se 

zaměstnanců. Někteří vzpurní členové závodního výboru, kteří odmítali podepsat pro 

zaměstnance nevýhodné platové výměry, byli vystaveni nátlaku. 

  

„Kádrová referentka Hrůzová měla skutečně metody, které byly z dřívějška, z těch 

50. let, a měla jsem s ní i dost velký konflikt já osobně, protože jsem měla funkci 

v závodním výboru ROH, a byli jsme taková skupina lidí, kteří jsme chtěli spíš 

pomáhat lidem a něco pro lidi udělat. V té době se dělala tzv. racionalizace 

mzdové soustavy, (…) my jsme k tomu měli hodně připomínek, hodně jsme to 

kritizovali a upravili, aby to bylo co nejvíc ve prospěch zaměstnanců. Pak došlo 

k nějaké změně v tom systému, který úplně nebyl v souladu s tím, co jsme 

projednali, dostali jsme nové platové výměry a my, kteří jsme věděli, jak to mělo 

být, jsme to odmítli podepsat. Tehdy si mě ta paní Hrůzová pozvala do kanceláře 

a tlačila na mě, abych to podepsala, což jsem odmítla.
 164

  

 

V letech 1988-89 se pod vlivem tání v Sovětském svazu a uvolňování v některých 

dalších státech východního bloku začala stupňovat občanská neposlušnost.
165

 V lednu 

1989 došlo k sérii demonstrací, pro něž se později vžilo pojmenování „Palachův týden“. 

Odstartoval jej nenápadný pietní akt. Několik signatářek Charty 77 položilo květiny na 

místě, kde se na Václavském náměstí před 30 lety upálil Jan Palach, aby probudil 
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společnost z pasivity a vyburcoval ji k protestu proti nastupující „normalizaci“. I tato 

událost propojuje jméno Václava Havla s Dilií. V té době se stýkal s vedoucí redakce 

Jitkou Sloupovou, která pod pseudonymem publikovala v samizdatové literatuře, a vzal ji 

sebou na Václavské náměstí na pokládání květin. Celá akce byla předem avizována, takže 

se na místě už pohybovalo velké množství příslušníků bezpečnostních složek. Když 

Havel viděl, že ho jdou zatknout, včas Jitku Sloupovou vyzval, aby rychle odešla.
166

 

Následný týden demonstrací vyprovokoval režim k útoku a televize vysílala 

krátké šoty, ve kterých známé i méně známé osobnosti demonstranty odsuzovaly. Opět se 

něco podobného v menším měřítku mělo odehrát i v Dilii.  

 

„Po Palachově týdnu svolávali narychlo, zřejmě přes partaj, schůzi, aby se řeklo, 

že tam byly živly a takovéhle věci, že se vzbouřily a my s tím nesouhlasíme. Ta 

schůze se sešla odborová nebo celopodniková, byla tam fúra lidí, tak se to sešlo 

buď na schodišti nebo na chodbě, protože bychom se do žádného z těch krcálů 

nevešli. I já jsem si tam řekl svoje v tom smyslu, protože to bylo většinou v 

poledních hodinách, takže jsem se tam chodil podívat během oběda, tak jsem 

říkal, že jsem tam žádnou provokaci neviděl. Pak tam paní Vašků, se jmenovala, z 

autodopravy nebo údržby, řekla, že se na to může vykašlat, že ona s ničím 

nesouhlasí, a poslala je takovým způsobem všechny do háje, mezi lidma, si 

myslím, vůbec nebyla nálada zvedat ruce pro něco takovýho, ale ona to takovým 

způsobem udělala, že schůze se rozpustila, usnesení se nepřijalo žádný, paní 

Vašků řekla, co mně můžou, co voni mně můžou?“
167

 

 

 Jiná narátorka si vzpomíná, jak si kádrová referentka Hrůzová všechny 

zaměstnance pozorně prohlížela, když hovořila o demonstracích, a snažila se z výrazů 

vyčíst, kdo se tváří provinile a tedy se jich účastnil.  

 Ale stejně jako ve společnosti rostla odbojnost i mezi zaměstnanci Dilie. Petici za 

propuštění Václava Havla z vězení už podepsalo velké množství lidí a kolovala také 

v Dilii. I tam si našla dost signatářů. Jejich jména byla čtena každý večer v rádiích 

Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, takže nebylo obtížné zjistit, kdo podepsal. Nikdo si 
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nepamatuje, zda vedení agentury vyvozovalo z podpisů nějaké důsledky, jen Jitka 

Sloupová měla být odvolána z funkce vedoucí redakce. Podle ní ji chtělo vedení odstranit 

na základě vykonstruovaného obvinění, že v době pracovní neschopnosti byla 

v divadle
168

, podle jejího přímého nadřízeného Libora Ládka šlo o jeho rozhodnutí 

zefektivnit divadelní odbor sloučením redakce a hudebního oddělení, což dnes považuje 

za chybu.
169

 Nakonec v Dilii i na své pozici zůstala a dál se angažovala v disentu, i 

v šíření další petice Několik vět.  

 Václav Havel pak znovu zahýbal děním v souvislosti s akcí, kterou pořádala Dilia. 

Za její konání se dnes hlásí k zodpovědnosti hned dva narátoři – Jitka Sloupová a Jiří 

Medek.
170

 Ona hovoří o autogramiádě, on o výstavě, kterou měl na starosti, a ke které pak 

byla autogramiáda přidružena. Pravděpodobně se tedy jednalo o společnou akci 

divadelního i literárního odboru. Oba narátoři se shodují se na tom, že se akce odehrála 

v Československém spisovateli a účastnili se jí v té době politicky problematičtí autoři 

jako Alex Koenigsmark, Karel Steigerwald a Arnošt Goldflam, kteří přišli (dle jednoho 

ze dvou svědectví) pod vlivem alkoholu a přivedli sebou Václava Havla. Narátorka a 

narátor pak s ním po skončení odešli do kavárny Slávie a oba si vybavují, že se za 

Havlovu účast museli zodpovídat vedení, Jitka Sloupová předpokládá, že její pozice byla 

opětovně ohrožena a Jiří Medek musel ředitelce sepsat zprávu o tom, co se na 

autogramiádě dělo. Ale ani jeden z nich nakonec potrestán nebyl. 

 Postihy, které se vyhnuly řadovým zaměstnancům, málem neminuly straníka 

Libora Ládka, kterého zřejmě zachránil až 17. listopad. Redakce vydala na konci roku 

1988 v Malé řadě socialistických autorů (tedy té, která nepodléhala schvalování) hru 

východoněmeckého autora Volkera Brauna Leninova smrt. Přestože šlo o 

bezproblémového dramatika ze země socialistického tábora, titul upoutal jednu ze dvou 
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pracovnic výroby, členku KSČ, a ta ho okamžitě nahlásila jako provokaci. Celá kauza, 

která na Libora Ládka, zodpovědného za redakci, plně dolehla, propukla těsně před 

Vánoci 1988 a měla podobu absurdního dramatu. K věci se vyjadřovali členové místní 

stranické organizace, kteří o autorovi ani hře nikdy neslyšeli, jako například podnikový 

řidič. Zřejmě ale už v roce 1989 nebylo jednoduché proti vedoucímu divadelního odboru 

důrazněji zasáhnout a byla ustanovena tříčlenná vyšetřovací komise, která se věcí 

zabývala po celý rok 1989. Kauza vyvrcholila v polovině listopadu na stranické schůzi, 

na kterou byl pozván i Jaroslav Čejka, tehdejší vedoucí odboru kultury a zástupce 

vedoucího oddělení ÚV KSČ. Vše ukončil až 17. listopad.
171

 

 Všechny tyto události ukazují, že přes zdánlivé přitvrzování bylo vedení agentury 

bezradné a veškerá reakce na občanskou neposlušnost byla na úrovni výhrůžek a 

zastrašování. Potrestán nebyl nikdo, přestože se zaměstnanci už nijak netajili svou účastí 

na demonstracích a podepisovali petice, které byly občas k dispozici i na některých 

pracovištích Dilie. Ředitelka se svou– dle slov Libora Ládka – stalinistickou buňkou jen 

navozovala atmosféru nejistoty, ale zároveň ukazovala svou bezradnost, stejně jako 

tehdejší politické špičky v ČSSR.   

Polistopadový pád komunistického režimu vzbudil i u většiny zaměstnanců Dilie 

obrovskou vlnu entuziasmu a nadšení. Několik z nich se zúčastnilo shromáždění studentů 

na blízkém Albertově a následně pochodu na Národní třídu. Téměř všichni pak chodili 

pravidelně v dalším týdnu na navazující demonstrace na Václavské náměstí. Bylo jasné, 

že situace ředitelky Kocourové je neudržitelná. Některé narátorky si vzpomínají na 

pracovní týden, který následoval po 17. listopadu. Málokdo se zdržoval v kanceláři a 

zaměstnanci se shromažďovali na schodišti k nelibosti ředitelky, která je seshora 

pozorovala, a bylo vidět, že situaci nechápe. Snažila se proniknout pak k nově 

jmenovanému ministru kultury Milanu Lukešovi, ale ten ji nepřijal.
172
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4.5 Doba JUDr. Libora Ládka – „transformačního ředitele“, 1990–

1992 

 

Následně po odvolání Heleny Kocourové byl 9. 1. 1990 na její místo ministrem, 

se kterým se osobně znal, jmenován Libor Ládek. Velmi brzy odevzdal stranickou knížku 

a své působení ve funkci začal tím, že se rozloučil se svými odpůrci v místní organizaci 

KSČ a některými dalšími nadbytečnými a ne příliš schopnými zaměstnanci. Dolehly na 

něj těžkosti v souvislosti s restitucemi nemovitostí a musel řešit nejen nové prostory, ale i 

některé odbojné zaměstnance. Několik pracovnic honorářové účtárny začalo rozšiřovat 

mezi umělci zprávu, že na účtu Dilie leží nelikvidní honoráře, které si agentura 

protiprávně přivlastňuje. Přestože se objasnilo, z jakých důvodů se nemohly vyplatit, 

přidaly se stížnosti některých autorů, kteří již měli možnost upozornit na kroky agentury, 

které je podle jejich názoru poškodily. Pod tíhou sporů a problémů s dislokacemi požádal 

Libor Ládek v únoru 1992 ministra kultury Uhdeho o uvolnění z funkce ředitele, protože 

dostal mnohem lukrativnější pracovní nabídku. 

Ten jeho žádosti vyhověl a na jeho místo jmenoval bývalou právničku Dilie JUDr. 

Věru Stránskou. Stála v čele agentury do roku 1996, kdy byla vystřídána hudebním 

skladatelem Ladislavem Simonem. Ten jako ředitel působil do roku 2002, kdy nabídl své 

místo prof. JUDr. Jiřímu Srstkovi, jemuž v té době končil mandát ředitele Národního 

divadla. Prof. Srstka je ředitelem Dilia dodnes. 
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5 DĚLNÍCI AUTORSKÉHO PRÁVA 

 

Po přiblížení ředitelů z let 1960–1992 na pozadí dobových událostí teď 

představím ty, kteří stáli „na druhé straně barikády“, tedy jejich podřízené, zaměstnance 

agentury. 

Z dostupných dokumentů se můžeme dočíst, že počet zaměstnanců v 50. letech 

narůstal od 82 v roce 1955 k 113 v roce 1958
173

, dle plánu pro rok 1960 měl být navýšen 

do konce roku na 141 pracovníků.
174

 Žádost na ministerstvo je zdůvodněna potřebou posil 

především do výroby a redakce. O každé personální navýšení muselo být požádáno 

ministerstvo (školství a) kultury jako nadřízený orgán a pečlivě zdůvodněno, ne vždy 

však bylo vyhověno.
175

  

Až do 90. let se počet zaměstnanců držel cca kolem 150. V roce 1986 byl 

například plán 150 zaměstnanců, skutečnost 149, tj. jednu pracovní pozici se nepodařilo 

obsadit. Z těchto 149 bylo 25% pracovníků od 21 do 30 let, 24% od 31 do 40 let, 41-50 

22% a v rozpětí 51-60, tedy v předdůchodovém věku, bylo 19% zaměstnanců. Nad 60 let 

to bylo 9% a do 20 let pouhé 1%.
176

 

Z hlediska délky zaměstnání bylo 22% pracovníků zaměstnáno v organizaci do 1 

roku, 40% od 2 do 5 let, 14% od 6 do10 let a 24% nad 10 let.
177

 Fluktuace byla poměrně 

vysoká, ovlivnitelná (tj. výpověď ze strany zaměstnance, výpověď dohodou, odchod ve 

zkušební době) činila 6% (celkem 10 pracovníků), neovlivnitelná (tj. péče o dítě, odchod 

do starobního či invalidního důchodu, odchod na základě konkurzu, ukončení 

termínovaných smluv – pro důchodce nebo vedlejší pracovní poměr) 23,7%, tj. 38 

pracovníků.
178

 Tento stav byl hodnocen negativně a byla ustanovena stabilizační komise 

jako poradní orgán ředitele k řešení tohoto problému. 

Nepomohlo ani to, že průměrná mzda v roce 1986 měla v Dilii podle plánu činit 

2660,- Kčs, díky jednomu neobsazenému místu byla navýšena na 2678,- Kčs. I tak to 
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bylo o 286,- Kčs méně, než byl celostátní průměr v tomto roce, tj. 2964,- Kčs.
179

 Platy 

byly stanoveny centrálně a organizace o jejich výši nemohly rozhodovat, pouze 

přerozdělovat daný mzdový rozpočet mezi zaměstnance. 

 

„Vy víte, že v Dilii zvýšit plat podstatně nešlo, jsme tam dělali takový kouzla, že se 

tam nechávaly nějaký peníze, když byl někdo nemocnej, tak v tom oddělení se pak 

nějaká větší část toho platu přerozdělila a lidi byli rádi, že aspoň dostali pár 

stovek. A to bylo tak všechno.“
180

 

 

I v 80. letech bylo zákonem stanoveno právo na práci, a naproti tomu také 

povinnost pracovat. Za socialismu se nepočítalo s existencí nezaměstnanosti a bylo nutné 

všem potenciálním pracovním zdrojům poskytnout pracovní místo.
181

 Zaměstnavatel si 

nemohl příliš vybírat a volné pozice byly obsazovány většinou prvním zájemcem, který 

se na inzerát ozval. Nikdo z narátorů si nevybavuje, že by probíhalo nějaké výběrové 

řízení. Zájemce nejdříve přišel do kádrového oddělení a pak byl představen vedoucímu 

příslušného odboru. Jen dvě narátorky si myslí, že v jejich případě proběhlo prověření 

jejich jazykové kompetence formou krátkého překladu či dopisu.
182

 Čtyři narátorky se do 

Dilie dostaly na inzerát v denním tisku, oba narátoři a další čtyři narátorky na přímé 

doporučení někoho známého. Prakticky všichni si svůj nástup pamatují tak, že prostě 

přišli a byli přijati. Jen v divadelním zahraničním oddělení a médiích prý měla vedoucí 

Zuzana Ježková díky velmi silné pozici u svého nadřízeného možnost rozhodnout mezi 

uchazeči, pokud se jich přihlásilo víc. Řešila to kolektivně s kolegyněmi a vždy důsledně 

dbaly na to, aby nová posila nebyla členkou nebo členem KSČ. Podařilo se jim tím 

vybudovat protikomunisticky velmi semknutý kolektiv, ve kterém se mohly nahlas 

diskutovat jakékoliv politické otázky. 

I přes podprůměrné platy byl zájem o práci především ve smluvních odděleních, 

tj. literárním a divadelním. Odborní pracovníci především v zahraničních odděleních byli 

                                                 

179
 Zdroj: Průměrná hrubá měsíční mzda 1948-2007 na  

http://www.kiv.zcu.cz/~vavra/mrf/Pr%F9m%ECrn%E1%20hrub%E1%20m%ECs%ED%E8n%ED%20mz

da%201948-2007.xls, navštíveno 28. 8. 2018 
180

 Rozhovor s narátorem Liborem Ládkem  vedla Markéta Burman, Praha, 5. 6. 2018 
181

 KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969-1993. Praha: 

Academia, 2012. Historie (Academia). s. 115 
182

 Rozhovor s narátorkou Jitkou Sloupovou vedla Markéta Burman, Praha, 11. 7. 2018; Rozhovor 

s narátorkou Helenou Kafkovou vedla Markéta Burman, Praha, 21. 7. 2018 

http://www.kiv.zcu.cz/~vavra/mrf/Pr%F9m%ECrn%E1%20hrub%E1%20m%ECs%ED%E8n%ED%20mzda%201948-2007.xls
http://www.kiv.zcu.cz/~vavra/mrf/Pr%F9m%ECrn%E1%20hrub%E1%20m%ECs%ED%E8n%ED%20mzda%201948-2007.xls


 

 

66 

většinou kvalifikovaní a vzdělaní a v agentuře pracovali dlouho, třebaže mohli pracovat 

někde jinde za více peněz. Věra Stránská akcentuje jistou výjimečnost svých kolegů: 

 

„Byli to lidi, kteří přinejmenším znali jazyky, hodně vysokoškoláci, všichni tak 

jako byli z oblasti kultury, takže ty zájmy přece jenom k tomu měli, měli blízko ke 

kultuře, takže ta intelektuální úroveň tam byla poměrně vysoká. 
183

 

 

Všichni bez výjimky v rozhovorech potvrdili, že práce v Dilii je bavila a rádi na ni 

vzpomínají. V čem byla Dilia jako zaměstnavatel tak atraktivní? 

 Bylo to pracoviště, které přitahovalo kreativní lidi se zájmem o umění. Každý 

z mých narátorek a narátorů má velmi pozitivní vztah ke kultuře, především k divadlu a 

literatuře, a téměř každý z nich i nějaké umělecké sklony nebo nadání: Věra Hejzlarová 

maluje obrazy, Helena Kafková vynikala ve škole nadprůměrně dobrými slohy, šila si a 

pletla oblečení a dnes překládá, Libor Ládek režíroval ochotnické divadlo a psal pro něj i 

texty, Jiří Medek je spisovatel, Taťána Pavlíková zpívala ve sboru a chodila do 

dramatického kroužku, Jitka Sloupová překládá divadelní hry, Věra Stránská v dětství 

hodně malovala, Václava Kaplanová malovala, zpívala a chodila do baletu a Jitka 

Tomešová maluje a kreslí celý život.  

Narátorky a narátoři vzpomínají na své další kreativně zaměřené kolegy a 

kolegyně, například básníka Vladimíra Stuchla, spisovatele Pavla Kosatíka, překladatele 

divadelních her Alexandra Jerieho a Valerii Sochorovskou, muzikologa dr. Suchého, 

zpěváka Bohumila Zemana z Kučerovců, populární zpěvačku Katku Karovičovou, 

choreografku, režisérku a překladatelku Ninu Vangeli a další. Jak bylo řečeno, někteří 

z nich mohli v Dilii pracovat i navzdory svému „kádrovému škraloupu“. 

Některé narátorky a narátoři hodnotili kladně nejen svou zajímavou pracovní 

náplň, ale třeba také možnost – což platilo prakticky jen pro divadelní odbor – 

navštěvovat divadelní představení. Referentky z divadelního odboru také chodily 

pravidelně generálky, které se konaly dopoledne v pracovní době.
184

 Ředitel organizace a 

vedoucí divadelního odboru dostávali od divadel povinně pozvánky na premiéry, a když 

tam z nějakého důvodu jít nemohli nebo nechtěli, zpravidla pozvánky postoupili svým 

podřízeným, tedy ředitel svým sekretářkám a vedoucí divadelního odboru referentkám. 
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Referentky, které pracovaly přímo pro konkrétní divadla, se mohly v případě zájmu o 

nějaké představení domluvit se „svými“ dramaturgy pražských divadel a navštívit díky 

jejich zprostředkování i mnohé dopředu vyprodané inscenace. A když do Prahy přijely 

hostovat atraktivní divadelní soubory, jako brněnské Divadlo na provázku nebo 

prostějovské HaDivadlo, na jejichž představení téměř nebylo možné se dostat, nebyl 

problém shlédnout všechny zde inscenovaná představení. Pracovníci redakce a oddělení 

různých žánrů se zase hojně zúčastňovali divadelních festivalů a přehlídek. 

Ale nebyli to zdaleka jen divadelní dramaturgové, kdo referenty smluvních 

oddělení navštěvoval. Všechny narátorky a narátoři vzpomínají na autory – dramatiky, 

spisovatele, hudební skladatele, ale i dědice autorských práv. Sekretářka ředitele Věra 

Hejzlarová vzpomíná, jak za ředitelem Jurákem někteří autoři kvůli honorářům:  

 

„Občas tam za ním přišel někdo orodovat, když chtěl mimořádnou výplatu 

honorářů nebo měl chuť třeba Jurák na někoho, popovídat si s nějakým 

známějším autorem, tak si ho tam pozval nebo on si s ním zavolal a on potom 

zavolal do účtárny a voni mu dali peníze dřív, než bylo běžný vyúčtování.“
185

 

 

 Nicméně Václava Kaplanová, která v honorářové účtárně v oddělení filmu 

pracovala, si nevzpomíná, že by někdy ředitel tímto způsobem výplaty honorářů 

ovlivňoval. I za ní se často autoři zastavili, i když třeba od ní nic nepotřebovali. Totéž 

v odboru divadelním – stávalo se, že autor přišel pracovnice jen pozdravit, protože šel 

kolem. Většina autorů si uvědomovala, že řadové zaměstnankyně pracují pro ně a snaží se 

jim dle svých možností maximálně pomoci. 

Agentura však svým zaměstnancům poskytovala i přímé zaměstnanecké výhody. 

Například v suterénu budovy ve Vyšehradské probíhaly v pracovní době zdarma kurzy 

angličtiny a němčiny,
186

 někdy se tam promítaly filmy. Jitka Tomešová jezdila až do roku 

1986 každé léto na třítýdenní dětský tábor jako vedoucí, a protože měla ze zákona jen dva 

týdny placené dovolené, zaměstnavatel jí platil jeden týden volna navíc, a ještě dostala 

mzdu od Montovaných staveb, které tábor pořádaly.
187

  

Samostatnou kapitolou bylo vysokoškolské studium. Tři z mých narátorek 

studovaly při zaměstnání a nebyly zdaleka samy. Taťána Pavlíková studovala (s dalšími 
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dvěma kolegy, Gabrielou Vondrovou a svým budoucím manželem Janem Pavlíkem) od 

roku 1978 k již absolvované pedagogické fakultě v postgraduálním studiu obor estetika se 

zaměřením na uměleckou kritiku, divadelní vědu studovala od roku 1979 jako svou první 

vysokou školu Jitka Sloupová, a Helena Kafková (společně s kolegyní a kamarádkou 

Hanou Řezáčovou) se rozhodly pro studium oboru Tlumočnictví – překladatelství, 

angličtina – němčina, vše na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zatímco motivací 

prvních dvou narátorek byl spíše – v rámci možností pro nestraníky – kariérní postup, 

poslední zmíněná studovala z kuriózního důvodu, který ale velmi barvitě dokresluje 

pracovní atmosféru v divadelním odboru: 

 

„To tam jsme měli kolegyni, tu už jsi asi nezažila, říkali jsme jí Mravenec. (…) 

Tahle osoba způsobila, že my jsme vlastně s Řízou vystudovaly. Protože ona našla 

inzerát, že Filosofická fakulta otvírá mimořádný ročník večerního studia 

Tlumočnictví – překladatelství, a vona: ‚Proč se na to nepřihlásíte, děvčata, 

přihlašte se.‘ A my jsme jako – hehehe. A ona: ‚Když se přihlásíte a půjdete na ty 

přijímací zkoušky, tak já vám koupím láhev vodky‘. Tak na to už jsme jako slyšely. 

Takže za úplatek jsme tam šly a díky ní jsme vyštudovaly.“
188

 

 

Tato narátorka si pamatuje, že studium nakonec trvalo čtyři roky, ale musely se 

zavázat, že v organizaci setrvají dalších 5 let po ukončení studia. Vzpomíná si, že trávily 

raději většinu času ve škole místo v práci. Jitka Sloupová si nevybavuje, že podepisovala 

nějaký pracovní závazek, možná i proto, že měla po ukončení studia přislíbenou 

vysněnou práci v redakci a změna zaměstnání tedy pro ni nebyla zdaleka na pořadu dne. 

Taťána Pavlíková toto netematizovala, pamatuje si především chaos, který v oblasti 

vzdělávání zaměstnanců panoval v osobním a kádrovém oddělení. To by mohlo ukazovat 

na nízkou kompetentnost pracovníků tohoto oddělení, kteří byli zaměřeni spíše na 

ideologickou stránku práce se zaměstnanci a v méně obvyklých pracovně-právních 

aspektech personální práce se ztráceli. Citace současně ukazuje, jak bylo osobní a 

kádrové oddělení vnímáno jako součást vedení, tedy „oni“. 

 

„Podmínky byly naprosto vynikající. Za a) měli na kádrovce totální binec, že si 

nikdy nepamatovali, co má člověk za nároky, takže když jsme šli a nakukali jim, že 
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máme mít, já nevím, třeba 14 dní na učení, tak jsme to volno dostali, pak jsme si 

vybírali náhradní volna za sobotní školu, když jsme chodili v sobotu, a pak jsme, 

tuším jednou za 14 dní, chodili na 3 dny takzvaně na fakultu… (smích). Já jsem 

měla tolik volna… my si myslíme, že to byl totální bordel. Totální bordel, protože 

si nikdo nic nepamatoval, a my jsme přesvědčovali, že podle nějakýho zákona 

máme 14 dní, já nevím, na jakoukoliv práci, a vybírali jsme si volna, jen to 

hvízdalo, no bylo to skvělý.“
189

 

 

Podmínky pro studium jsou dnes těžko pochopitelné. Všechny tři narátorky 

shodně vzpomínají, že v době studia do práce téměř nechodily, což vypovídá i o jejich 

pracovní vytíženosti a produktivitě práce v agentuře. Na druhou stranu bylo studium 

zaměstnanců do jisté míry v zájmu organizace. Sice byly některé pracovní pozice, u 

kterých bylo žádoucí, aby je obsadili vzdělaní odborníci, ale nebylo jich mnoho. 

Například narátorka H. Kafková vykonávala svou práci ve stejné kvalitě i před 

absolvováním vysoké školy, protože jí stačila znalost angličtiny, se kterou už do Dilie 

nastoupila. Spíše se jednalo opět o určitou formalitu, kdy bylo třeba plnit předepsané 

kvalifikační požadavky na jednotlivá pracovní místa, protože se následně vykazovaly 

ministerstvu kultury v ročním hodnocení. V roce 1986 byl například podíl pracovníků, 

kteří splňují kvalifikační požadavek na VŠ vzdělání, jen 85% oproti plánovaným 89%.
190

 

Plnění jednotlivých ukazatelů pak mělo vliv na vyplácení roční odměny řediteli 

organizace. Například řediteli Jurákovi byla přislíbena za rok 1985 odměna ve výši 25% 

z jeho ročního základního platu, tj. 14400,- Kčs, za předpokladu splnění daných 

podmínek.
191

 

 

5.1 Jejich každodenní život   

 

Období 70. a 80. let v Československu, tedy období tzv. normalizace, je často 

charakterizováno jako období všeobecného konsensu, tiché dohody mezi vládnoucím 

režimem a občany. Když po invazi vojsk Varšavské smlouvy skončily veškeré naděje na 
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reformu systému, nemohlo „normalizační“ vedení státu očekávat vlnu budovatelského 

prokomunistického nadšení jako na konci 40. a na začátku 50. let. Nejdříve tvrdě 

potlačilo každý projev otevřeného odporu a postavilo se velmi razantně proti opozici, 

poté se režim orientoval na stabilizaci příjmů a spotřeby k odvedení pozornosti od 

politických otázek.
192

 Ti, kteří neprotestovali nahlas a byli ochotni přistoupit na výměnu 

některých občanských svobod za sociální jistoty, mohli žít klidný a poměrně spokojený 

život. Právo na práci a faktická neexistence nezaměstnanosti vedly k tomu, že mnoho 

občanů chodilo do zaměstnání, kde příliš pracovat ani nemuseli. Na tento stav vznikala 

spousta rčení a anekdot, jako např. známé „My předstíráme, že pracujeme, oni předstírají, 

že nás platí.“  

 Milan Šimečka ve své knize Obnovení pořádku tento vztah popisuje pregnantně: 

„(Režim) už nevyžadoval, aby byl každý oddán socialismu, aby věřil v ideologii a aby 

hořel nadšením a obětavostí, stačilo mu, aby každý jednotlivec prostě respektoval 

pravidla, třeba i s nepokrytým cynismem. Tak vznikly dva světy, umělý svět politiky a 

skutečný svět malých lidských dějin, ohrazený plotem vlastní zahrádky.“
193 

Nezřídka 

ústupky dělali i lidé v opozici, když přistoupili v některých zdánlivých maličkostech na 

režimní pravidla hry, protože morální cena, kterou za to platili, se jim zdála přijatelná 

vzhledem k dosaženému zisku.
194

 Stejný model se dá aplikovat i na vztah zaměstnavatel – 

zaměstnanec. Vedení zajistilo svým pracovníkům jistotu zaměstnání a pravidelnou mzdu 

a skrze ROH i celou řadu sociálních výhod, o kterých ještě bude pojednáno dále. 

Téměř nikdo z řadových zaměstnanců Dilie nebyl členem KSČ (v r. 1986 jen 6 

pracovníků, kteří nebyli členy vedení)
195

 a některé pracovnice, zvlášť v divadelním 

odboru, se svým protirežimním postojem příliš netajily. Ale do otevřené konfrontace 

s vedením nebo členy místní organizace KSČ nikdy nešly, ani k tomu neměly důvod. 

V rámci tiché dohody se všichni zaměstnanci zapojovali do brigád, v roce 1986 bylo 135 

pracovníků aktivních v některé ze socialistických soutěží, ať už to bylo plnění Programu 

hospodárnosti, příspěvek na Fond solidarity ve výši 1% z čistého platu, sběr surovin, dary 

Československému červenému kříži, a celkem 35 zaměstnanců bylo členy brigády 
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socialistické práce.
196

 Jednalo se o formu soutěžení pracovišť, která byla natolik formální, 

že ani Jiří Medek, který přiznal své vedení jedné brigády, si dnes nevybavuje, oč vlastně 

šlo a k čemu to bylo dobré. Pamatuje si jen, že měli jedinou akci, kterou bylo bezplatné 

dárcovství krve.
197

 To byl zrovna příklad, jak se dalo i formální angažovanosti využít pro 

dobrý účel. Často se ale jednalo jen o úlitby, které pak následně vedení vykazovalo 

nadřízenému orgánu. Vykazované pracovní brigády spočívaly zpravidla v úklidu 

pracoviště nebo zametání ulic, hrabání listí a odklízení sněhu o pracovních sobotách, což 

pracovníci často pokládali spíše za určité povyražení z každodenní úředničiny, protože se 

sešli v jiném prostředí a za pár hodin šli domů. Podobné maličkosti ale sloužily k tomu, 

aby skrze ně mohl normalizační režim demonstrovat poslušnost občanů a ti tak přispívali 

ke stabilizaci a legitimizaci vládnoucí moci. 

 

 

5.1.1 Život pracovní 

 

Až na výjimky pracovišť, jakými byla redakce, hudební oddělení, různé žánry a 

právní oddělení, byla práce poměrně stereotypní a rutinní. Pro narátorky a narátory proto 

není snadné si vybavit, jak vlastně takový běžný pracovní den vypadal. Dbalo se 

především na formu a nejdůležitější bylo přijít včas, než vrátná udělá v knize docházky 

červenou čáru.
198

 Kdo se zapsal až pod ní, musel si pozdní příchod napracovat a mohl mít 

i nepříjemnosti ze strany svého přímého nadřízeného. Pracovní doba byla jasně nastavena 

od 7:15 do 15:45
199

 a musela se dodržovat, zřídka byla překračována. 

Včasným příchodem odstartoval pracovní den, nad kterým už dále nikdo příliš 

nedozoroval. Téměř každý snídal až v práci a většinou snídani koupenou po cestě. Často 

následovala káva a cigareta, většina zaměstnanců kouřila a kouření na pracovišti bylo 

normální. Pak byl do oběda čas věnovat se práci, ale ne vždy tak byl využit. Obědy si 

zaměstnanci řešili individuálně, díky neexistenci závodního stravování se uzavíraly 

smlouvy s jinými podniky. V roce 1986 se takto smluvně stravovalo 5 pracovníků na 
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FMPSV
200

, bezesmluvně (tedy bez příspěvku) 31 pracovníků ve 4 různých závodních 

jídelnách, a průměrně 25 pracovníků měsíčně si kupovalo stravenky.
201

 V okolí 

pracoviště se nacházelo poměrně dost restauračních zařízení nebo tehdy velmi 

populárních jídelen. Mnoho pracovnic si připravovalo oběd přímo na pracovišti, nejdříve 

na kamnech na pevná paliva, která byla původně v kancelářích, později v malé kuchyňce 

v prvním patře.
202

 Ta byla údajně vybudována na základě stížností vedoucího divadelního 

odboru dr. Hlaváče, protože si k němu podřízené přes jeho nesouhlas chodily ohřívat na 

kamnech jídlo, které mu tam pak smrdělo.
203

 Po obědě byl opět čas na kávu a cigaretu, 

odpoledne chvíli na práci a někdy i na sklenku alkoholu.
204

 

Všichni zaměstnanci nebyli pracovně vytíženi stejně. Díky přezaměstnanosti se 

stávalo, že někteří referenti měli výrazně méně práce než jiní. V divadelním odboru byla 

během divadelních prázdnin prakticky mrtvá sezóna. 

 

„A v létě, protože jsou divadelní prázdniny, tak tam moc nebylo do čeho píchnout, 

a to jsme docela nasávaly. (…) Ale vím, že tam na začátku léta nastoupila nějaká 

mladá právnička, už vůbec netuším, jak se jmenovala, a ta tam juchala ty dva 

měsíce – jé, to je bezvadný, a jé, tady já zůstanu, potom nastal v září šrumec a ona 

dala výpověď (smích)“.
205

 

 

Období s výrazným poklesem pracovní vytíženosti využívaly některé pracovnice 

volného času na pracovišti i tvůrčím způsobem – pletením.
206

 Alespoň tak vyplnily čas, 

který musely „prosedět“ v kanceláři, užitečnou aktivitou, v té době velmi oblíbenou, 

protože umožňovala ženám zazásobit sebe i rodinu originálními modely, v obchodech 

nedostupnými. Pletení v práci nebylo doménou pouze úřednic, na vyplňování nevyužité 

pracovní doby stejným způsobem vzpomínají například i některé prodavačky.
207

   

Netýkalo se to samozřejmě všech pracovišť. Například oddělení rozhlasu, TV a 

filmu mělo celý rok víceméně stejný objem práce, a i když se celé nacházelo v jedné 
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místnosti, jeho vedoucí Zuzana Ježková nemohla všechny své kolegyně kontrolovat a asi 

nebyl zas tak velký problém práci pouze předstírat. Sama se o tom přesvědčila, když 

jedna její podřízená, která měla na starosti vyřizování žádostí na tuzemské autory pro 

rádio a TV, po půl roce odešla. Ukázalo se, že za celou dobu nic nevyřídila, veškeré 

písemnosti měla na hromadě na stole a nikomu nebylo jasné, jak dokázala osm hodin 

v práci sedět na očích ostatním a předstírat práci. Zuzana Ježková pak musela za ní celou 

agendu vyřídit.
208

 

Z pohledu dnešní elektronické komunikace je těžké si představit, že veškerá 

korespondence probíhala formou dopisů, psaných na psacím stroji. Zatímco dnes je 

běžné, že se pracovní případy řeší v řádech hodin, tehdy byla lhůta pro vyřizování 14 dní 

a pokud do té doby odpověď nepřišla, musela se písemně urgovat. Nezřídka se čekalo na 

odpověď i několik měsíců. I to byl jeden z důvodů, proč docházelo k premiérám 

inscenací, aniž byly zajištěny smluvně.  

Ve smluvních odděleních byly databáze vedeny formou kartoték. Každý autor 

nebo titul měl svou kartu, na kterou se zapisovaly veškeré údaje. Šlo o přehledný systém, 

který fungoval jen do chvíle, než někdo omylem zařadil kartu jinam. Pak se přihodily 

nepříjemné, i když někdy svým způsobem úsměvné situace, jako například když 

referentka divadelního oddělení pro německou oblast kreativně přeložila titul opery 

Richarda Wagnera Tannhäuser jako Jedlové domky a kartu založila pod písmeno J, kde 

by ji nikdo nehledal.
209

 Kartotéka divadelního odboru se prý v Dilii nachází dodnes.
210

 

Pracovnice účtárny také veškeré účetní operace prováděly ručně a v inkasním 

oddělení používaly východoněmecké účetní stroje Ascota, které však byly velmi 

poruchové a práce na nich obtížná. 

 

„Tehdá vlastně se dělalo všechno ručně, účtovalo se na Ascotách, to byla hrůza, 

občas jsem taky, vzhledem k tomu, že jsem měla ekonomku a uměla jsem na 

Ascotách dělat, tak když nějaká holka vypadla a potřebovaly jsme zakontovat, 

abychom mohly udělat uzávěrku, tak jsem si k tomu sedla a účtovala jsem na 

Ascotách. Vzpomínám na to s nostalgií, ale nechtěla bych se k tomu vrátit.“
211
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Práce, kterou v té době v inkasním oddělení zastávalo osm účetních, dnes i přes 

větší množství případů zvládne jedna pracovnice s počítačem.
212

 

Již na konci 80. let byly snahy zavést do agentury vyspělejší výpočetní techniku. 

Byl vypracován projekt ASŘ neboli Automatizované systémy řízení, od kterého se 

očekávalo celkové zefektivnění, zjednodušení a zrychlení práce,
213

 ale naráželo se opět na 

zásadní problém, a to nedostatek devizových prostředků. Výpočetní technika nevalné 

kvality se směla dovážet jen z NDR nebo Maďarska. 

  

„V Dilii se začalo přicházet na změnu výpočetní techniky, tam byly ještě ty Ascoty, 

zúčtovací počítače na děrné štíty, a první počítače byly Robotrony, který byly 

právě z NDR, v účtárně se s tím začínalo a neuměli s tím pracovat a teprve se ty 

programy musely vytvářet, což taky trvalo dlouho. To už byl začátek 90. let, kdy se 

to začlo trošku rozvíjet, ale velmi pomalu, jednak nedostatek peněz, nedostatek 

kapacit a lidí, který to znali, bylo pomálu.“
214

 

 

Jak to nakonec dopadlo v praxi, bylo pro tuto dobu signifikantní. V roce 1988 byl 

zakoupen do divadelního odboru jako obrovská investice první stolní osobní počítač, ale 

protože chyběl nějaký ucelený koncept výpočetní techniky, nebyl už pořízen software ani 

vyškolen zaměstnanec pro jeho obsluhu, takže počítač několik let ležel v tuzemském 

oddělení bez povšimnutí na stole.
215

  

K této kapitole jen poznámka z mého dnešního praktického pohledu badatele. 

„Papírová“ komunikace sice byla pro vyřizování agendy neskutečně zdlouhavá a 

neefektivní a laxnějším pracovníkům zavdávala možnost utajení došlé korespondence, 

pokud nebyla zapsána do knihy došlé pošty, ale pro badatele dnes znamená lepší přístup 

k informacím o fungování podniku. E-mailová korespondence se nikde nearchivuje a 

nenávratně mizí. Stejně, jako je elektronická komunikace rychlá, podléhá i rychle zkáze. 

Až bude chtít badatel v budoucnosti napsat o některém ze současných podniků, nebude 

mít k dispozici prakticky žádnou korespondenci, jako jsem měla já ke sledovanému 

období. 
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5.1.2 Život společenský 

 

S pracovním životem v době komunistického režimu je neoddělitelně spjata i 

činnost podnikových místních organizací KSČ a společenských organizací, sdružených 

do Národní fronty.
216

 Patřily mezi ně kromě Komunistické strany Československa mj. i 

Socialistický svaz mládeže, Revoluční odborové hnutí a Svaz československo-sovětského 

přátelství, což byly organizace, které měly zastoupení na každém pracovišti, i v Dilii. 

 

Členství v KSČ mělo být exkluzivní záležitostí pro vyvolenou elitu, na druhou 

stranu byla žádoucí široká členská základna. Vytipovaný potenciální člen se stal na dva 

roky kandidátem. Během této doby si měla základní organizace ověřit „ideovou 

vyspělost, politickou angažovanost, pracovní příkladnost, charakterové a morální 

vlastnosti kandidáta“
217

 Pokud byl po dvou letech základní organizací schválen, byl přijat 

do lůna strany a mohl čerpat výhody z toho vyplývající. Jak již bylo zmíněno, v roce 

1986 z celkového počtu 149 pracovníků Dilie jich bylo organizováno v KSČ jen 18, 

z toho 12 ve vedoucích pozicích.
218

 Ideálně měly být paritně zastoupeny pracující 

inteligence a dělnická třída, což v podniku, kde ze 150 zaměstnanců bylo 20 dělníků, byl 

trochu problém. Z tohoto důvodu byla místní organizace v Dilii vděčná i za členy, jako 

byl například řidič Karel Kaňka nebo jedna ze dvou zaměstnankyň výroby.
219

 

V divadelním odboru nebyl v KSČ až do příchodu nového vedoucího Libora Ládka 

nikdo.  

Dr. Ládek je jediný straník mezi mými narátory, proto mi také pouze on mohl 

podat o fungování místní buňky alespoň rámcové svědectví. Žádné dokumenty o její 

činnosti nebo zápisy ze schůzí se nezachovaly. Podle tohoto jediného svědka byly schůze 

vojensky organizované a absence se netrpěly, omlouvala se jen těžká nemoc. Dokonce 

ani jeho promoce po získání doktorátu nebyla důvodem k nepřítomnosti. Začala ve 2 
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hodiny odpoledne a v půl páté už musel být na stranické schůzi. Ty byly většinou 

naprosto formální, pokud nedošlo k nějaké závažné událost ve společnosti, a pracovní 

záležitosti se příliš neprobíraly.
220

 Odehrávaly se za zavřenými dveřmi ředitelny a ani 

sekretářky netušily, o čem se uvnitř jedná.
221

 

Na narátorky nebyl činěn významný tlak, aby vstoupily do KSČ. Zuzana Ježková 

si vzpomíná, jak ji do strany neúspěšně „lanařila“ Hana Kapková, údajně dcera Antonína 

Kapka, významného funkcionáře KSČ, pracující snad v literárním odboru.
222

 Nikdo jiný 

si na ni ale nepamatuje. Václavu Kaplanovou přemlouval k členství její nadřízený 

Dobroslav Fric, ale ukázala mu svůj křížek a řekla, že se její katolická víra neslučuje 

s komunistickou ideologií, a od té doby už se na ni s podobným požadavkem neobrátil.
223

 

Sekretářce Věře Hejzlarové nabízela vstup ředitelka Kocourová, ale k odmítnutí jí stačilo 

jen říct, že na to jako rozvedená matka nemá čas. 

Naopak Libor Ládek líčí, jak po svém nástupu na pozici vedoucího divadelního 

odboru nabízel členství Jitce Sloupové. 

 

„To jsem se tehdy Sloupový zeptal, jestli nechce vstoupit do KSČ. To byl pohled! 

(smích) Já ji tak neznal, takže jsem netušil, a nám ukládali na vedení, když s nima 

budete mluvit, tak se ještě zeptejte, potřebujeme mladé, nové členy KSČ. Tak u 

Ježkový jsem celkem tušil, že tam ani nemá cenu se ptát. U tý Sloupový jsem si 

řekl – třeba jí dáme šanci se uplatnit. Tak to teda byl pohled… (smích)“  

 

Uvedená narace naznačuje, že i vedoucí pracovníci – straníci byli zřejmě 

instruováni, aby u svých podřízených sondovali případný zájem, ale členství jim 

nenařizovali. Jitce Tomešové členství navrhovala kolegyně v SSM bez známek 

jakéhokoliv nátlaku. Heleny Kafkové se zeptali, zda by o členství měla zájem, během 

pohovoru u ročního komplexního hodnocení, ale ani pro ni nebyl problém se vymluvit. 

Podle všeho byla stranická organizace v Dilii spíše formální a její členové, většinou 

vedoucí pracovníci, své podřízené ke vstupu příliš nepřesvědčovali, možná k tomu ani 

neměli důvod. Směrem k nadřízenému orgánu, tj. ministerstvu kultury, nebyla politická 

činnost příliš akcentována, spíše jen v rétorické, rituální podobě. Je škoda, že jsem 
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nenašla žádné dokumenty, vztahující se ke komunikaci s nadřízeným stranickým 

orgánem. Bylo by zajímavé zjistit, zda byl někdo na počtu komunistů na pracovišti 

zainteresován, protože uvedené vzpomínky indikují spíše vlažný zájem na zvyšování 

členské základny. Je možné, že v tomto – s jistou nadsázkou lze říci elitním klubu – 

nestáli o to, aby se více zaměstnanců mohlo aktivně podílet na rozhodování. 

Absence politického nátlaku byla zaměstnanci velmi vítána, byli tak ušetřeni 

nelehkého dilematu, zda volit případný kariérní vzestup za cenu neoddiskutovatelného 

veřejného přitakání politickému režimu, proti kterému se v soukromí vymezovali. Ti, 

kteří vykonávali nižší vedoucí pozici, jako například Zuzana Ježková nebo Jitka 

Sloupová, museli angažovanost prokázat jiným způsobem, například funkcí v ROH, SSM 

nebo SČSP. 

 

Členství v odborové organizaci ROH bylo prakticky povinné a automatické, 

v roce 1986 (a nejspíš i v předchozích letech) v Dilii stoprocentní.
224

 Každý rok uzavíralo 

vedení společnosti se závodním výborem ROH kolektivní smlouvu. Jedinými 

povinnostmi pracovníků bylo pravidelné placení příspěvků a účast na schůzích, na druhou 

stranu ROH poskytovalo zaměstnancům mnohé výhody. Kolem roku 1970 byla 

samosprávná funkce odborů okleštěna
225

 a staly se opět prodlouženou rukou politiky 

KSČ, která tak skrze ně mohla dosáhnout i na řadové zaměstnance, neorganizované 

v KSČ ani jiné organizaci Národní fronty. ROH hospodařilo s tzv. Fondem kulturních a 

sociálních potřeb
226

 , který byl tvořen především příspěvkem organizace za každého 

zaměstnance. Tyto příspěvky Dilia dostávala od nadřízeného orgánu, ministerstva 

kultury, a musela jejich využití v každoroční zprávě o činnosti vykazovat.
227

 Fond se 

používal především na výhody pro zaměstnance, tedy fakticky sloužil k odměňování 

poslušných například přidělováním výběrových poukazů na zvýhodněnou rekreaci, 

půjčkami atd. Pracovat v závodním výboru ROH se považovalo za určitou formu 

angažovanosti pro nestraníky, pro které bylo žádoucí „být viděni.“ Na druhou ale bylo 

možné se skrze ZV ROH podílet do omezené míry na rozhodování v organizaci a 
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pomáhat tak sobě a svým kolegům, což se v praxi projevovalo spíše ve výběru 

dovolených pro zaměstnance. 

O tom, jak byl FKSP tvořen a poté využíván, lze zjistit detailně z dokumentu 

Hodnocení kolektivní smlouvy za rok 1987:
228

 

Příděl z rozpočtu organizace činil celkem 91800,-, tj. 600,- Kčs za každého 

zaměstnance včetně žen na mateřské dovolené. Splacené půjčky zaměstnanců 72850,- 

Kčs a zůstatek z roku 1986 byl 350205,54 Kčs, celkem tedy měla odborová organizace 

k dispozici částku 514855,54 Kčs. Čerpáno bylo celkem 235216,- Kčs, jednotlivé body 

pak ukazují, jaké FKSP přinášel výhody zaměstnancům: 

 

Převod do rozpočtu ZO na ideově výchovnou a vzdělávací činnost:    24180,- 

Pořízení a provoz rekr. zařízení:          1717,- 

Závodní stravování:            7208,- 

Půjčky na bytové účely:       100016,- 

Rekreace a zájezdy:  

Zahraniční a tuzemská rekreace a zájezdy prostřednictvím CK  45474,- 

Tuzemská podniková rekreace bez služeb CK          2362,- 

Výběrová rekreace ROH             1670,- 

Pionýrské tábory ROH           10984,- 

Vstupenky na rekreační tělovýchovu             1205,- 

Sociální výpomoc při mimořádných případech           3000,- 

Půjčky při tíživé finanční situaci           20000,- 

Odměny a dary při životních jubileích, odchodu do důchodu, za příkladné 

soustavné plnění pracovních úkolů a mimořádnou společenskou  

angažovanost               17400,- 

 

Kromě toho přispívalo ROH na vstupenky do divadel – v roce 1987 bylo 

zakoupeno 754 vstupenek, příspěvek byl 50% z ceny, tedy 12 tis. Kčs. Závodní 

stravování bylo trochu problematické, Dilia neměla svou závodní jídelnu a občas se 

podařilo zajistit uvolněné kapacity u jiných podniků v okolí. Kromě výše uvedeného ještě 
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dostávali rodiče pro každé dítě vánoční kolekci a fond přispíval i na dary při životních 

jubileích a oslavy MDŽ, o kterých bude pojednáno později. 

Jak je vidět, FKSP mohl přestavovat i významný způsob sociální pomoci pro 

zaměstnance, kteří se dostali do nelehké životní situace. Otázka je, jakým způsobem byli 

kandidáti pro přidělení půjček a jiných forem výpomoci vybíráni a k čemu se případně 

museli zavázat. To bohužel nikdo z narátorek ani narátorů netematizoval. 

V závodním výboru pracovaly tři narátorky. Protože se od vedoucích očekávalo, 

že se budou nějak angažovat, Zuzana Ježková se jako bezpartijní zapojila alespoň do 

činnosti ZV ROH. Pomáhala shánět rekreace pro kolegy a z jejího podnětu vznikl bazar 

nejdříve s dětským oblečením, později i s dámským, který se konal dvakrát do roka a byl 

velmi populární. Bazar představoval přínos i pro ni, dostávala oblečení od své sestry, 

žijící ve Švýcarsku a mohla ho výhodně zpeněžit. Dokonce si pamatuje, jak prodala sako 

ředitelce Kocourové.
229

  

Věra Stránská vzpomíná na své působení ve výboru, kde kromě ní pracovala 

skupina lidí, kteří chtěli pomáhat kolegům. O závodním výboru ROH v Dilii hovoří jako 

o „rebelech, kteří si nenechali nic líbit“
230

. V té době, tj. kolem roku 1988, se dělala tzv. 

racionalizace mzdové soustavy, kterou připravoval vedoucí ekonomického oddělení Fric. 

Původní verze sice byla závodním výborem odsouhlasena, ale pak došlo k úpravám, se 

kterými už odbory nesouhlasily, protože tyto změny nebyly v zájmu zaměstnanců. Ona 

sama nové platové výměry odmítla podepsat a dostala se do konfliktu s tehdejší 

referentkou kádrového oddělení Hrůzovou. Bohužel si nepamatuje, jak celá kauza 

nakonec skončila.
231

 

Václava Kaplanová, v té době svobodná, bezdětná a aktivní, převzala ke svému 

předsednictví v SSM ještě předsednictví ROH jen na jeden rok. Původně zastávala funkci 

kulturní referentky v závodním výboru a podle svých slov se snažila, aby byli opravdu 

kulturní a ne politickou organizací.
232

 

Ostatní narátorky si na benefity od ROH vzpomínají jen okrajově. Věra 

Hejzlarová a Taťána Pavlíková, obě matky, si vybavují jen kolekce, Helena Kafková 

zájezd k Balatonu a povinné formální odborářské schůze, které sice absolvovala, ale ani si 
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nepamatuje, o čem vlastně byly. Jednoznačně se ale vymezuje jako ta, která mezi 

„odborářské soudružky“ nepatří. 

 

„Nebo jak jsme vždycky chodili do tý Trojický na nějakou tu schůzi ROH. Vždycky 

ty soudružky s těma květákama… my jsme na to koukali, smáli jsme se, a pak jsme 

se do vedlejší hospody šli namazat.“
233

 

 

Jitka Sloupová dokázala nabízených výhod využít. Byla jednou z vyvolených, kteří 

dostali poukaz na rekreaci do Jugoslávie, a dokonce se prý za ni odborová organizace 

postavila, když byla její pracovní pozice v Dilii ohrožena. Podle ní z politických 

důvodů,
234

 podle jejího nadřízeného Libora Ládka z organizačních, chtěl sloučit redakci a 

hudební oddělení. Ale není úplně jasné, jakou váhu nakonec stanovisko ZV ROH v 

pracovním sporu mělo, podle Libora Ládka rozhodlo, že se ji zastala ředitelka 

Kocourová.
235

 

 

Třetí poměrně významnou organizací na pracovišti byl Socialistický svaz 

mládeže. Stejně jako v KSČ, ani členství v této mládežnické komunistické organizaci 

nebylo v Dilii valné. V roce 1987 bylo pouze 18 ze 44 pracovníků do 30 let členy ZO 

SSM.
236

 Jen tři z narátorek byly v Dilii členkami SSM, své členství vysvětlují čistě 

pragmaticky. 

Jitce Tomešové zakázali rodiče v dětství členství v Pionýru, a protože bylo 

podmínkou pro přijetí do výtvarného kroužku, musela si malovat doma s kamarádkou. 

V Dilii do SSM vstoupila, aby mohla jezdit jako vedoucí na tábory. Členů bylo málo a 

téměř každý musel mít nějakou funkci, ona dostala na starost nástěnku. Jednou přivedla 

divadelní odbor do problémů, když nástěnku po Vánocích sundala a měla ji dle 

zavedeného schématu tematicky obměnit k výročí Vítězného února. Povinnost mít 

nástěnku vždy aktuálně zaměřenou ke každému významnému datu opět patřilo k nutným 

úlitbám režimu. 
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„Co já na ten únor tam dám? Napadalo mě jen ‚Únor bílý, pole sílí‘, a asi tři dny 

to zůstalo prázdný. A pak za mnou přišel tenkrát ten dr. Hlaváč a říkal – Jitko, 

včera se probíralo v tý uličce, nebo kde, že je prázdná ta nástěnka. Už je to braný 

jako politická vzpoura, že bojkotujete Vítězný únor.“
237

 

 

Jitce Sloupové členství v SSM pomáhalo plnit si cestovatelské sny 

prostřednictvím zájezdů s CKM.
238

 Ona sama byla v SSM pověřena funkcí pokladní. 

Václava Kaplanová nejprve zastávala funkci kulturní referentky, kterou měla i 

v závodním výboru ROH. Když z Dilie odešel předseda SSM Jan Štefko, ujala se 

předsednictví a snažila se využít místní svazácké organizace ke kulturním počinům. 

Založila divadelní spolek, měli 160 velkých marionet, kulisy jim vyrobil manžel 

kolegyně, který pracoval jako kulisák v Československé televizi. Několik pohádek si i 

sami napsali. Pořádali představení pro děti na vánočních besídkách, vystupovali v 

kostýmech čerta a Mikuláše. Divadelní spolek fungoval asi čtyři roky, bohužel se rozpadl 

s odchodem kolegů a SSM věnoval kulisy a loutky dětskému domovu. Vendula zůstala i 

přes své politické smýšlení předsedkyní SSM až do jeho zrušení v roce 1990.
239

 

Nečlenství se mohlo v některých případech vymstít. Taťána Pavlíková chtěla po 

třech letech vyučování na základní škole ze školství uniknout, což podle jejích slov bylo 

v 70. letech pro absolventy pedagogické fakulty prakticky nemožné. Podařilo se jí sehnat 

zaměstnání na ústředí SSM, ale když zjistili, že není členkou, dostala výpověď.
240

 Měla 

ale štěstí, že už se nemusela vracet zpět do školství. 

Helena Kafková, která také ráda cestovala, si vzpomíná si na zájezd do Itálie s 

CKM, který sehnala přes známého, a šla za předsedou SSM Štefkem pro potvrzení o 

jejím členství. On to pro ni udělal, ale když se zjistilo, že není členkou SSM, dostal se 

sám do potíží a ji ze zájezdu vyloučili.
241

  

Zuzana Ježková nebyla členkou SSM v Dilii, ale v době studií v 60. letech ano. 

Nicméně pro svou malou aktivitu v této organizaci musela po přijetí na vysokou školu 

rok pracovat v továrně, aby byla „blíže pracujícímu lidu“.
242
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Stejně jako ROH i SSM bylo platformou, která umožňovala svým členům 

aktivity, které by bylo jinak složité realizovat, jako například zmíněné loutkové divadlo. 

Mimo tuto organizaci by bylo pořízení nutného vybavení prakticky nemožné, především 

z finančních důvodů. I zde šlo o jistou formu výměnného obchodu, kdy zaměstnanci za 

své členství dostávali celou řadu výhod, kterých ale využívali v rozdílné míře a často i 

pro bohulibé účely. 

 

Čtvrtou organizací, působící v Dilii, byl Svaz československo-sovětského 

přátelství, který se specializoval na propagaci Sovětského svazu.
243

 V Dilii sice měl 

v roce 1986 dokonce 43 členů
244

, což je téměř třetina všech zaměstnanců, ale s výjimkou 

Jitky Sloupové, která se dokonce přiznala k předsednictví, se ke členství nikdo 

z narátorek a narátorů neznal, takže o činnosti svazu žádné informace nemám. 

Předsedkyně sama si vzpomíná jen na projekce v té době režimem velmi rozpačitě 

přijímaných filmů perestrojkového Sovětského svazu.
245

 Zřejmě kromě povinných schůzí 

svaz žádnou větší aktivitu nevyvíjel. 

 

 S činností uvedených organizací má souvislost ještě jeden aspekt „tiché dohody“ 

mezi režimem a občany, v komorním podnikovém měřítku mezi vedením a zaměstnanci. 

Byly jím ritualizované oslavy, skrze které občané veřejně – většinou povinně – 

deklarovali svůj kladný postoj k socialistickému zřízení. Oslavy se vázaly především ke 

dvěma významným dnům, které komunistický režim využil ke své propagandě. Tím 

hlavním byl první máj – Svátek práce, tím druhým, mezi občany výrazně oblíbenějším, 

byl Mezinárodní den žen. 

První máj přijala za oficiální Svátek práce II. internacionála v roce 1889. 

Komunistická strana Československa pořádala v tento den každoročně velká shromáždění 

ve všech městech a účast pracujících byla povinná. V Praze se prvomájový průvod 
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odehrával na Letenské pláni za účasti představitelů strany a vlády.
246

 Tento den byl a 

dosud je státní svátek, takže zájmem většiny občanů, kteří se politicky neangažovali, bylo 

celé akci se buď úplně vyhnout, nebo pokud to nešlo, co nejdříve zmizet. Ale často se o to 

snažili i ti angažovaní. 

Dohled nad účastí pracujících byl v kompetenci podniků, žáky a studenty 

dozorovala škola. Záleželo na konkrétní organizaci, jak striktně dohlížela nad docházkou.  

Vzpomínky narátorů nejsou jednotné, většinou si myslí, že účast povinná nebyla, 

možná pouze pro členy KSČ. Spíš panoval nejasný pocit, že by bylo bývalo dobře viděno, 

kdo se zúčastnil, ale v případě neúčasti se žádné postihy nekonaly. Možná záleželo i na 

konkrétním vedoucím, který zodpovídal za své podřízené, protože někteří narátoři si 

myslí, že do průvodu museli, takže pak vymýšleli různé strategie, jak by se povinnosti 

vyhnuli. Nejčastější výmluva byla na malé děti, ale třeba Taťána Pavlíková si vzpomíná, 

že chodila i s kočárkem. Například spisovatel Pavel Medek byl organizován ve Svazu 

spisovatelů, tak tam nahlásil, že jde s Dilií a v Dilii, že jde se Svazem spisovatelů.  

 

„Nebylo to povinný. Ale nebylo dobře viděný, když se někdo neobjevil. Nebylo to 

povinný, jako máme zítra v 8 nástup. Nedělala se tam prezence, ale všichni se 

viděli, kdo tam je a kdo tam není. To už nebyly ty léta, já myslím, že možná dřív to 

bylo hrozný, sám si pamatuju ze začátku 70. let, že jedinou starostí pro mě bylo, 

když jsem byl v tý Tvorbě, nebo předtím v tý propagaci, tam se dělaly Závody míru 

a takovýhle věci, tak pro mě bylo jedinou starostí na prvního máje, aby mi nedali 

něco do ruky, protože to pak bylo nutno odevzdat. Prapor, transparent, mávátka 

se zahazovaly. Ten chudák, co byl vybavenej takovým něčím úředně, tak jako 

musel bejt od začátku do konce, ne se zdejchnout, nic.“ 

 

Záleželo tedy spíš na konkrétním zaměstnanci, jak moc chtěl nebo potřeboval být 

viděn. Někteří narátoři si nevzpomínají, že by se někdy manifestace zúčastnili, někteří 

explicitně tvrdí, že účast povinná nebyla a kdo tvrdí, že ano, chodil tam jen pro 

nedostatkové banány a mandarinky, které se na této akci jako lákadlo prodávaly.
247

 

Dokonce i člen strany Ládek se tam jen jednou dostal, prý omylem, v roce 87 a potkal 
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Helenu Kocourovou, která v té době ještě nebyla ředitelka. Seřadiště Dilia nenašli, tak se 

domluvili, že si účast vzájemně dosvědčí. Myslí si, že účast byla povinná jen pro členy 

KSČ, ale jak vidno, ani z jejich neúčasti se žádné postihy nevyvozovaly. Záleželo tedy na 

každém a na jeho ochotě podřídit se režimním požadavkům, nebo na případné potřebě 

dosáhnout na výhodu, jejíž přidělení bylo podmíněno mírou angažovanosti jedince.  

 

S podstatně větším entuziasmem byly zaměstnanci přijímány oslavy spojené 

s Mezinárodním dnem žen. V souladu s rétorikou KSČ o zrovnoprávnění žen byl tento 

svátek silně akcentován a ve FKSP se vždy počítalo s prostředky na jeho oslavu. V Dilii 

většinou probíhaly oslavy v domě Lidové demokracie na Karlově náměstí
248

 a některé 

zaměstnankyně se na ně vyloženě těšily. Z fondu se nakoupily chlebíčky a víno a byl 

pozván nějaký známý umělec pro pobavení. Některé ženy, které měly rodinu nebo o 

oslavu příliš nestály, pak spěchaly brzy domů, ty bezdětné dopíjely víno, které už během 

oslav směňovaly za své chlebíčky a zákusky, a často pokračovaly po ukončení akce jinde. 

Zatímco dnes je tento svátek prezentován jako den, kdy se opíjeli hlavně muži a ženy 

doma pracují a čekají na ně, Helena Kafková na něj vzpomíná jinak. 

 

„Oslavy MDŽ byly velkolepé a dodneška, když je někdo pomlouvá… (smích). Já si 

pamatuju že jsem šla jednou z nějaký oslavy MDŽ (…), šla jsem na metro 

Gottwaldova a teď jsem měla pěkně načouzíno a jak jsem tam šla, tak tam stáli 

nějaký policajti a já jsem normálně si najednou kecla. A teď jsem nemohla vstát a 

říkám si – to je bezvadný. Teďko skončím na záchytce (smích). Ale oni si mě 

nevšímali, tak jsem se zase vyhrabala, a teď jsem vlezla do toho metra a tam byly 

samý ožralý ženský (smích). Každá vždycky nějakou zlomenou kytku, takže jsem se 

tam úplně ztratila (smích). Takže já to mám úplně opačně, ty zážitky, než teďko, 

jak oni to předváděj. Oni tvrděj, že ženský šly domů makat, dělat domácnost, a 

mužský že se opíjeli, a mně připadá, že to teda bylo opačně, nebo to bylo 

vyrovnaný, přinejmenším (smích).“
249
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 Občas mohlo dojít i ke konfliktu propagandistických zájmů. Po úmrtí jednoho ze 

sovětských komunistických vůdců
250

 probíhala oslava MDŽ, na kterou byl pozván Luděk 

Sobota, aby pobavil zaměstnance Dilie. Oslava sice povolena byla, ale jen pod absurdní 

podmínkou, že se nikdo nebude smát. Narátorka Zuzana Ježková a jedna její kolegyně se 

jako komikovy velké fanynky jediné smály, ale pro umělce byla celá akce dosti 

frustrujícím zážitkem.
251

 

 

Nelze nezmínit speciální kulturní akci, kterou kdosi dnes už neznámý („možná 

kádrovka? Ti byli dost pitomí na to aby tohle vymýšleli, takovýhle kraviny.“
252

) vymyslel 

ve 2. polovině 70. let, zřejmě pro využití uměleckého potenciálu pracovníků a pracovnic. 

Akce se jmenovala Diliáci diliákům a odehrávala se v tehdejším Domě sovětské vědy a 

kultury v Rytířské ulici. Zaměstnanci byli dopředu vyzváni, aby si připravili kulturní 

program, například zpěv, recitaci ideálně angažovaných básní, nebo hru na hudební 

nástroj, aby jej následně předvedli svým kolegům. Většina pracovnic a pracovníků se této 

povinnosti snažila vyhnout, ale některé to vysloveně bavilo a jejich vystoupení často 

vyvolávala salvu veselí. Narátorka se ve svých vzpomínkách vyjadřuje vtipně, ale s jistou 

dávkou despektu o kolegyních z literárního odboru, které se chtěly alespoň tímto 

způsobem zviditelnit („To literární nás zachraňovalo tady od těch, protože tam byly 

prostě byly ty holky, který jak šedivý myši se potřebovaly ukázat.“).
253

  Opět je vidět, jak 

se narátorky z divadelního odboru vymezovaly vůči kolegyním z literárního. Ale přestože 

byla vnímána akce jako určitý postrach pro ty „neangažované“, případný možný postih za 

neúčast zmíněn nebyl. 

Tato událost se konala podle pamětnic jen dvakrát nebo třikrát, a to na konci 70. 

let. Kromě této si některé narátorky vybavují další akce opět v Domě sovětské vědy a 

kultury s projevy ředitele Juráka a někdy s přednáškami muzikologa a vedoucího 

hudebního oddělení dr. Suchého o klasické hudbě. Ze strany vedení mohlo jít o snahu o 

utužování kolektivu (dnes oblíbený teambuilding), ale i o testování loajality zaměstnanců. 

Navíc tehdejší ředitel Jurák při podobných příležitostech rád a často vyprávěl o tom, jak 

se z chlapce z chudé slovenské vísky a účastníka SNP vypracoval až na ředitele agentury, 

byla to tedy určitá forma jeho sebeprezentace před podřízenými.. 
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Mimo uvedených oficiálních oslav a akcí existovaly ještě oslavy neoficiální. 

Narozeniny a svátky se slavily vždy, ve všech odděleních, a byly příjemným vybočením 

z každodennosti. Odpoledne se připravily chlebíčky a popíjel alkohol, v honorářovém 

odboru jedna kolegyně zahrála na kytaru.
254

  

Alkohol se ale na některých pracovištích pil i bez specifického důvodu. 

V divadelním odboru se od éry dr. Hlaváče často pilo odpoledne během pracovní doby a 

v literárním bylo i několik lidí závislých na alkoholu. Někteří členové vedení měli už 

docela vážný problém. 

 

„Když tam Helena
255

 nebyla, tak voni spolu vždycky chlastali u N. Přišla 

Kocourová vodněkud a říká – není tady Š. nahoře? A já jsem říkala – jo, támhle 

naproti. No nazdar teda! A teď tam na ně letěla, protože vona věděla, že voni 

voba, když jsou spolu, tak jako si přihybaj, ale von už třeba padal. Tak vona 

vždycky zařídila, aby se dostal v pořádku domů.“
256

 

 

Nadměrná konzumace alkoholu byla považována za problém po celou dobu vlády 

KSČ a proti alkoholismu, který snižoval produktivitu práce, byly vedené kampaně včetně 

zvyšování cen především lihovin, leč bez viditelného efektu.
257

 Pití alkoholu na 

pracovištích bylo hojně rozšířeno a stalo se poměrně běžnou součástí pracovního života, 

nejen oslav, a nikdo se nad tím příliš nepozastavoval.
258

 Důvodů mohlo být několik. Malá 

pracovní vytíženost, silnější potřeba sounáležitosti v kolektivu, pro někoho možná snaha 

o únik z frustrace z nesvobody. Dalším důležitým faktorem jistě bylo i nevyužívání 

osobních vozů pro cestování do práce. Automobily byly silně nedostatkovou komoditou a 

pokud někdo nějaký vlastnil, používal jej spíše pro větší vzdálenosti, na dojíždění na 

chaty a chalupy; na cestování po Praze se využívalo především městské hromadné 

dopravy.  
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5.1.3 Život popracovní 

 

Trávení volného času tematizovalo jen několik narátorek. Ze všech osmi byly 

čtyři bezdětné a čtyři matky, pečující o malé děti, a ty si také popracovní čas vybavovaly 

nejvíce.  

Ačkoliv nové uspořádání socialistické společnosti slibovalo kromě jistoty 

zaměstnání i osvobození žen od domácího posluhování díky „osvobozené domácnosti" 

socialistického systému služeb,
259

 reálný život se od této vize lišil. Zaměstnaným matkám 

nastala po skončení pracovní doby tzv. druhá směna, tedy péče o rodinu se vším, co 

k tomu patřilo. Oproti dnešku se nejedná o podstatný rozdíl, ale tehdy značnou část času 

zaměstnaných žen ukrajovalo shánění nedostatkového zboží a stání ve frontách.
260

 

Plánovaná, centrálně řízená ekonomika, ve které prakticky neexistovala konkurence a 

výroba nedokázala pružně reagovat na zákaznickou poptávku, měla za důsledek častý 

nedostatek mnoha komodit a malý výběr zboží. Občasné dlouhodobé výpadky dokázaly 

znepříjemnit život, narátorky v této souvislosti nejčastěji zmiňují toaletní papír a dámské 

vložky.  

Nedostatkové zboží se dalo shánět prostřednictvím známých v obchodech. 

V tehdejším systému protislužeb mít „svého“ zelináře nebo řezníka znamenalo nejen 

přístup k hůře dostupnému zboží pro sebe, ale i možnost směnit za jiné nedostatkové 

komodity. V divadelním oddělení byla vysoce ceněna referentka, jejíž manžel byl 

vedoucí řeznictví ve Vodičkově ulici. Ochotně domlouvala svým kolegyním (a kolegům) 

přípravu vytouženého nedostatkového druhu masa a uzenin na osobní vyzvednutí 

v obchodě. Pro „kontraband“ se chodilo stranou mimo prodejní místnost. Některé 

kolegyně tohoto bonusu využívaly hojně, některé jen občas a řada z nich vůbec. Některé 

prý o tom ani nevěděly, jiné se raději spokojily s běžnou nabídkou obchodů z důvodu 

osobní antipatie k osobě řezníka. Nelze to však pokládat za bojkot podobných praktik, 

protože shánění přes známé bylo běžnou součástí života, kterou dnes retrospektivně lze 

snad hodnotit jako amorální, protože znamenala zvýhodnění těch šťastlivců, kteří důležité 

známé měli. V předlistopadové době se však jednalo o standardní způsob získávání 
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nedostatkového zboží a služeb a mít někoho známého na správném místě mohlo dokonce 

přispívat i ke zvýšení sociálního statutu jedince. 

 

Typickou zaměstnanou ženou a matkou byla například Zuzana Ježková, která 

dnes sama sebe zpětně hodnotí jako „superženu“. Musela zvládat vše, práci na pozici 

vedoucí oddělení i rodinu, s manželem měli tradičně rozdělené role v domácnosti. 

„Sehnat“ bylo u nich doma frekventované slovo, dokonce běžné i ve slovníku jejích synů 

už jako předškolních dětí. Zásobování masem řešila často přes uvedenou kolegyni, 

s nadsázkou říká, že „pokaždé tahala 5 kilo“. Oblečení shánět nemusela, posílala jí ho ve 

velkém sestra, která emigrovala do Švýcarska.
261

 

Situace Věry Hejzlarové byla složitější. Zůstala sama se dvěma malými dětmi, 

rodiče bydleli v Českých Budějovicích a veškerá zodpovědnost za dcery a běh 

domácnosti ležela na ní. Dokud byly děti malé, pracovala na zkrácený šestihodinový 

úvazek, ale prodloužený „volný čas“ jí zabrala „druhá směna“. Nakupovat většinou 

chodila cestou z práce, když vyzvedla dcery ze školky a ze školy. 

 

„Jako odpoledne vypadalo tak, že jsme sešly z toho kopce a šly jsme od jednoho 

krámku ke druhýmu a když náhodou jsme trefily, že měli mandarinky, tak jsem 

stála třeba tři čtvrtě hodiny frontu na mandarinky, pak jsme došly k řezníkovi a 

zjistily jsme, že má třeba nějaký maso na polívku, tak jsem šla stát frontu na maso 

na polívku, a tímhle způsobem se nakupovalo, no.“
262

 

 

  Rodina Taťány Pavlíkové byla trochu bohémská a neměla pravidelný řád. Rodiče 

chodili často večer na divadelní představení a děti brali sebou. Díky tomu, že ona i její 

manžel byli kolegové, vodili děti ráno společně a spolu je také vyzvedávali cestou 

z práce. Vzpomíná si, že některé nedostatkové zboží řešila přes maminky spolužáků 

svých dětí.
263

 

  Věra Stránská byla jako právnička pracovně vytížena a doma měla oporu 

v manželovi, který byl zvyklý pomáhat. Pět let pracovala na zkrácený pracovní úvazek o 

hodinu a nakupovala zpravidla v poledne místo oběda, v okolí Karlova náměstí byla 
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poměrně slušná možnost sehnat potřebné zboží. Hodně jí ale také s dětmi a nákupy 

pomáhala maminka, která jako důchodkyně pracovala jen na částečný úvazek a bydlela 

od Stránských dvě stanice tramvají. Horší zásobovací situace nastala, když narátorka 

jezdila s dětmi do pronajaté chalupy v Chlumu u Třeboně. Tam se bez známostí nedalo 

sehnat téměř nic, naštěstí dcera z rodiny, od které měli domek pronajatý, prodávala 

v potravinách a nechávala jí vždy schovat nějaké maso u sousedního řezníka. Ostatní 

jídlo musel vozit manžel v batohu hromadnou dopravou, když za rodinou přijížděl na 

víkend.
264

 

  Popracovní doba narátorek-matek tedy byla zpravidla zasvěcena zásobování 

rodiny a péči o děti, což bez asistence ochotných partnerů nebo aktivních babiček 

přestavovalo často další plný pracovní úvazek.  

  Zbylé čtyři narátorky byly v té době svobodné a bezdětné a shánčlivost jejich 

kolegyň u nich vyvolávala spíše pobavený úsměv. Svůj popracovní čas trávily svými 

koníčky, se svými přáteli, často chodívaly po práci někam na skleničku. Zásobování 

jídlem jim velkou starost nedělalo, vzpomínaly jen na již uvedený nedostatek toaletního 

papíru a dámských vložek. Mnohem více je zajímalo oblečení. Helena Kafková 

vzpomíná, jak velká událost byla, když někde dostali bavlněná trička a s nadsázkou říká, 

že nás v kvalitě oděvů předstihovaly i rozvojové země. Nedostatek módního oblečení 

zvyšoval jeho důležitost a snad i společenský status nositelky. Možná i více než dnes 

platilo „jsi tím, co nosíš“.  

 

„Když někdo přiběhl- ženský, mají v Luxusu bavlněný trička, tak tam všichni běželi 

a popadli jakýkoliv bavlněný tričko, a to byla sranda, že když potom člověk koukal 

na nějaký reportáže v televizi, třeba z Afriky, tak ty černouškové tam běhali v pro 

nás tuzexovejch tričkách“
265

 

  

 Stejná narátorka zmiňuje, jak s Jitkou Tomešovou z nedostatku udělaly výhodu a 

vyráběly si originální modely za použití různých technik, například batikování. Také 

hodně šily podle střihů z populárního módního časopisu Burda. 

 Z pohledu zásobovacího měla Dilia strategické umístění v centru Prahy, takže 

veškeré tehdejší módní obchody a obchodní dům Máj byly v docházkové vzdálenosti a 
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navzdory ostré sledovanosti při ranním příchodu bylo možné shánět a nakupovat během 

dne, zvlášť v polední pauze, určené na oběd. 

 Volný čas, trávený jiným způsobem než nakupováním a sháněním nedostatkového 

zboží, narátorkami tematizován nebyl. Podle výběrového šetření o využívání volného 

času v letech 1979–1980 věnovali lidé velkou část volného času sledování televize,
266

 což 

je aktivita, kterou si zpětně málokdo vybavuje, nebo se k ní nechce hlásit. 

 

5.1.4 Život cestovatelský 

 

Říká se, že Češi jsou cestovatelský národ. Pravda je, že nesvoboda a z ní plynoucí 

i nemožnost vycestovat do jiných zemí než tzv. východoevropského bloku byla většinou 

narátorek a narátorů tematizována jako nejcitelnější omezení v normalizačním 

Československu. Touhu po cestování akcentovala většina narátorek a narátorů a pro 

mnoho z nich byla představa poznávání cizích zemí silným motivačním prvkem pro jejich 

rozhodování. Jedna narátorka vystudovala střední ekonomickou školu se zaměřením na 

zahraniční obchod, jiná po základní škole s rozšířeným vyučováním cizích jazyků uspěla 

u přijímacích zkoušek do stejné školy, ale byla ke svému překvapení přeřazena do 

všeobecné ekonomické školy
267

. Několik narátorek od dětství studovalo cizí jazyky právě 

s vidinou cestování. Pro dvě narátorky mohlo být členství v ZV ROH prostředkem, jak se 

dostat k vybírání zájezdů pro zaměstnance podle své představy, protože obě se shodně 

zmiňovaly, že samy těchto zvýhodněných zájezdů využívaly. Oba narátoři – muži v mládí 

projezdili celou republiku, Jiří Medek i všechny východoevropské země, často stopem, a 

pro Libora Ládka byla možnost výjezdů do zahraničí jednou z hlavních motivací pro 

přijetí nabídky na pozici vedoucího divadelního odboru v Dilii.  

Služební cesty do zahraničí byly i v Dilii dostupné především pro ředitele a 

vedoucí odborů, jako již zmíněná cesta do Stockholmu kvůli Nobelově ceně pro Jaroslava 

Seiferta. 
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„Takový ty jednání vošajstlich, (…) tam pak jezdili lidi jako třeba Kocourová, ta 

byla takhle kvůli Seifertovi, to byla zajímavá cesta, s Navrátilem
268

. To už byla 

v Dilii.“
269

 

 

Liboru Ládkovi se očekávání naplnila a jako vedoucí divadelního odboru cestoval 

i do nesocialistických zemí - byl několikrát v NSR, v Rakousku, Švýcarsku a Velké 

Británii. Jinak často jezdil na jednání do SSSR (Moskva, Leningrad, Riga), do Bulharska, 

Maďarska a jednou do NDR. Někdy se snažil, pokud to bylo možné, aby do zahraničí 

vyjely i referentky divadelního odboru, hlavně ze zahraničního odboru a redaktorky, a 

když to bylo možné, bral některé sebou na služební cesty do východoevropských zemí. 

On sám byl dokonce během tzv. sametové revoluce pracovně v Sofii a nechápal, proč se 

ho ředitelka partnerské organizace, bohemistka, ptala, kde bydlí Václav Havel.
270

  

Pro řadové referenty bylo téměř nemožné služebně vycestovat na Západ. I zde je 

ale znát určitý posun v uvolňování poměrů. Zatímco v 70. letech řekl tehdejší „kádrovák“ 

narovinu Zuzaně Ježkové, ať nepočítá s výjezdem ani do Polska, protože její sestra 

emigrovala do Švýcarska, v roce 1988 ji vedoucí divadelního odboru L. Ládek posílá 

služebně do Francie. Málem překročila hranici konsensu a přes možná rizika se zkoušela 

setkat s některými významnými emigranty z kulturní oblasti, na které dostala kontakty od 

kolegyně v redakci. Kromě kunsthistoričky Věry Jirousové
271

 s ní ale jako se zástupkyní 

oficiální agentury neměl nikdo zájem hovořit.
272

  

Pracovníci literárního odboru měli možnost jezdit na knižní veletrhy, ti méně 

angažovaní opět jen na Východ. Jiří Medek vycestoval do Sofie, několikrát do Varšavy, 

kde měl osobní vazby díky polské manželce, dvakrát byl v Moskvě a jednou v Budapešti. 

Málem se podíval poprvé i na Západ, když se v roce 1988 se přihlásil na služební cestu na 

frankfurtský veletrh, ale jeho jméno nebylo vedením schváleno. Asi se za něj nepostavil 

jeho vedoucí tak jednoznačně jako Libor Ládek za Zuzanu Ježkovou. Ale možná ve 

schválení její služební cesty hrál roli i to, že byla vedoucí zahraničního oddělení se 

specializací na francouzskou oblast, kdežto na veletrh mohli jet (a nakonec jeli) i jiní 

referenti literárního odboru, a možná i fakt, že její malé děti, které zůstaly doma, mohly 
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sloužit jako pojistka jejího návratu. Jiří Medek měl také dvě děti, ale v té době bylo jedno 

z nich v péči jeho polské exmanželky. 

Někteří referenti měli ale problém vycestovat i do zemí tzv. socialistického tábora. 

Právnička Věra Stránská byla narychlo vyslána na knižní veletrh do Varšavy místo 

odbojného Reného Tesaře z literárního odboru, který sice ovládal několik světových 

jazyků, ale znepřátelil si ředitele Juráka tím, že chodil bez jeho svolení na recepce, kam 

byl pozván i on sám.
273

 Byl potrestán zákazem služební cesty, přestože agentuře tímto 

vznikla – dle výkladu ředitele nezaviněná - škoda 69 Kčs jako rozdíl mezi nákupem a 

opětovným vrácením devizových prostředků SBČS, která se musela vykázat MK.
274

 

Po návratu z každé zahraniční cesty nastala povinnost sepsat zprávu, i z cesty 

soukromé, pokud se týkala kapitalistické ciziny. Musela se nahlásit veškerá setkání a 

jednání. Pokud se cestovatel setkal s někým, kdo byl klasifikován jako osoba režimu 

nepřátelská, bylo nebylo bezpečné se o setkání nezmínit, protože kolem některých 

exponovanějších osobností se mohli pohybovat lidé, kteří tuto skutečnost mohli nahlásit 

československým bezpečnostním složkám. 

Jitce Sloupové se podařilo odcestovat na Západ poprvé v roce 1983, kdy se dle 

svých slov „proboxovala“ na měsíc do Anglie na letní školu shakespearovských studií ve 

Stratfordu a v Londýně. Snad pomohlo její předsednictví ve Svazu československo-

sovětského přátelství a funkce v SSM. K této cestě přistoupila s určitou naivitou, kterou 

do jisté míry vykazovala až do pádu komunistického režimu. Nepřipouštěla si, že by její 

jednání mohlo být pro ni nebezpečné a nakoupila v Londýně velké množství exilové 

literatury, kterou rozdělila na dvě části. Tu závadnější polovinu si zabalila na cestu sebou 

a méně závadnou poslala domů jako balík („Při své blbosti jsem si řekla, že Farma 

zvířat
275

 nemůže nikomu vadit“).
276

 Tato kniha a jedna další opravdu adresátce nedošla, 

ale všechny ostatní včetně převáženého kontrabandu šťastně dostala domů. Její výlet měl 

nepříjemnou dohru - po návratu byla několikrát předvolána na Státní bezpečnost, ale na 

radu zkušených sehrála hysterický výstup, po kterém již údajně nebyla znovu 

kontaktována.
277
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Většina narátorů neměla štěstí, aby vycestovala do zahraničí pod ochranou a za 

peněžní prostředky Dilie, a pokud se chtěli podívat za hranice, museli podniknout 

soukromou cestu v době své dovolené. Placená dovolená byla oproti dnešku kratší a byla 

diferencována podle délky ekonomické aktivity od dvou do čtyř týdnů.
278

 Kromě výše 

uvedených služebních cest se na Západ před rokem 1989 dostala jen Zuzana Ježková, a to 

v letech 1968 a 69 do Francie, kdy se dalo cestovat poměrně svobodně, poté na přelomu 

let 1981 a 82 na pozvání ke své sestře do Švýcarska. Směla ji navštívit se syny, ale 

manžel musel zůstat doma jako záruka jejího návratu. Na tuto cestu nepotřebovala 

odkoupit od státu valuty,
279

 ale při odletu ji čekalo nepříjemné překvapení v podobě 

důkladné osobní prohlídky. Je přesvědčená, že se tak stalo na základě udání 

pravděpodobně pracovníka kádrového oddělení.
280

 

Další narátorka, které se povedlo několikrát odcestovat na dovolenou na Západ, 

byla Helena Kafková. U ní zafungovala směs štěstí a systému známostí. Vedoucí redakce 

Alexander Jerie pracoval ve vedlejším pracovním poměru pro cestovní kancelář 

Sportturist jako průvodce a zprostředkoval Heleně třítýdenní zájezd pod stan do 

Skandinávie. Úplnou náhodou se také dostala – opět přes známé – na exotický zájezd do 

Tuniska přes cestovní kancelář, specializovanou na lázeňské pobyty.
281

  

Ale ani známost v cestovních kancelářích negarantovala vždy možnost vycestovat 

do kapitalistické ciziny. Věra Hejzlarová v době, kdy pracovala jako účetní v CKM, 

mohla navštívit jen země východního bloku. 

 

„V tom CKM byla výhoda, že tam ses dostala k lecčemus, ale nesmělo to bejt 

moře nebo kapitalistická cizina. Když jsi chtěla do NDR, tak sis mohla opatřit 

docela pěknej zájezd nebo docela pěknej pionýrskej tábor, kterej voni pořádali, 

protože to pořádali i pro svoje děti, že jo.“
282

 

 

Většina narátorek jezdila na dovolené po Československu, pronajímaly si chalupy 

nebo dle finančních možností pořizovaly vlastní. Taťána Pavlíková se inspirovala svým 
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dětstvím, kdy absolvovala s rodiči autobusové zájezdy po hradech a představeních, které 

pořádalo město Krnov. Přespávalo se v tělocvičnách a ji jako dítě to bavilo. Proto se 

svými vlastními dětmi a manželem podnikali výlety na hrady a zámky podle abecedního 

seznamu. Po několika letech si s některými členy rozšířené rodiny zakoupili dohromady 

dům k rekreaci. 

Na poznávací výlety jezdila i rodina Věry Stránské, hlavně pod stan na Slovensko. 

Věra Hejzlarová jako rozvedená matka s malými dětmi neměla dostatek finančních 

prostředků na cestování a vynahrazovala si to tím, že často vodila dcery do divadel a 

prozkoumávala s nimi Prahu, kterou byla jako mimopražská velmi okouzlena a i když se 

vrátila do Českých Budějovic, odkud pochází, do Prahy stále ráda přijíždí. Volný čas 

trávila většinou u rodičů nebo bývalé tchýně v Budějovicích. 

Je zřejmé, že ani velmi omezená možnost cestování nebo k ní někdy přidružený 

nedostatek financí, jako v případě poslední narátorky, neměly příliš velký vliv na kvalitu 

trávení volného času. Jejich děti sice jako malé jezdily málo k moři, ale pravděpodobně 

dnes oceňují, že měly možnost poznat důkladně české země a jejich historii. V dospělosti 

si tehdy zapovězených či špatně dostupných destinací, stejně jako jejich rodiče po roce 

1990, mohly už dopřávat bez omezení, což samozřejmě v době předlistopadové ještě 

nikdo netušil. 

Kromě individuálních cest bylo možné využít nabízených výhod v podobě 

zmíněných rekreací ROH. Dilia jako malá rozpočtová organizace nevlastnila žádný 

rekreační objekt a její odborová organizace si musela vypomáhat zakoupením volných 

kapacit větších podniků, které objekty vlastnily, a vymýšlet další způsoby rekreace 

zaměstnanců. Zde se výrazně uplatňovaly i narátorky Zuzana Ježková a Věra Stránská, 

které cestovat bavilo a v rámci své funkce v závodním výboru ROH mimo jiné sháněly 

podnikové rekreace. Dokonce se několikrát podařilo zajistit pro velmi omezený počet 

zaměstnanců výběrovou rekreaci v Jugoslávii, která nesnadnou dostupností byla destinací 

na pomezí kapitalistické ciziny. Populární a pro zaměstnance mnohem dostupnější byl 

stan pro čtyři osoby, který byl postaven na turistickou letní sezónu u maďarského 

Balatonu a ve východoněmeckém Prerově. Ale ani to nebylo jednoduché, kvůli rezervaci 

místa pro stan musel člen závodního výboru nejprve vystát dlouhou frontu před cestovní 
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kanceláří.
283

 ZV ROH Dilia také pořádal několik prodloužených víkendových zájezdů po 

Československu nebo jednou v Budapešti. 

Kromě toho, že ROH zájezd zprostředkovalo, přispívalo zaměstnancům nemalou 

částkou z FKSP. Hrazeny byly i pionýrské tábory pro jejich děti. Za zvýhodněných 

podmínek bylo možné si zapůjčit i turistické potřeby. 

Ne každý zaměstnanec ale tyto výhody čerpal. Jiří Medek trávil dovolenou buď 

v Polsku, nebo v některém z tzv. tvůrčích domovů ve vlastnictví Českého literárního 

fondu, což byla další forma benefitů pro členy oficiální organizace, v tomto případě 

Svazu českých spisovatelů.
284

 

V případě individuálních zájezdů do zahraničí se většinou využívalo služeb 

některé z nemnoha cestovních kanceláří. Převis poptávky nad nabídkou byl v této oblasti 

obzvlášť enormní. Pokud si někdo vybral žádanou destinaci, jakou byla například 

Jugoslávie a samozřejmě kapitalistické státy a chyběly mu příslušné známosti, musel si 

vybrat dovolenou a na několik hodin až dní před prodejem zájezdu se postavit do fronty a 

doufat, že na něj ještě místo na některém atraktivním zájezdě zbude. Bez velkého 

přehánění se o tomto způsobu obstarávání vžilo úsloví „vyležet si frontu“. 

 

Na závěr této kapitoly se nabízí srovnání mezi každodenností „dělníků autorského 

práva“ s jinými profesními skupinami. Až na výjimky specializovaných pracovních míst, 

kterými byly například právní oddělení, redakce a propagace, byla pracovní náplní mých 

narátorek z jejich pohledu většinou typická stereotypní „úředničina“, výjimečná snad 

jedině atraktivním prostředím kulturní organizace. Život mých narátorek a narátorů se tak 

pravděpodobně nemohl výrazně lišit od životů jiných pražských úřednic a úředníků a 

práce v agentuře jim, s výjimkou členů nejvyššího vedení, nepřinášela významný 

společenský status. Ženám – matkám po práci nastávala „druhá směna“, spojená 

především s obstaráváním, zásobováním a péčí o děti, což bylo typické pro většinu 

zaměstnaných žen. Rozdíly byly individuální a záležely především na míře, v jaké byli do 

vypomáhání zapojeni partneři a babičky. Snad jen trávení volného času se mohlo lišit u 

pracovnic divadelního odboru. Díky snadné dostupnosti vstupenek do divadel 

navštěvovaly tyto kulturní stánky asi častěji, než většina jiných zaměstnaných žen.  
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Na úplném závěru kapitoly o zaměstnancích Dilie bych se chtěla krátce zamyslet 

nad rozdílností světa „dělníků autorského práva“ a světa vedení, zde reprezentovaným 

řediteli. Byly to světy antagonistické, které se navzájem neprolínaly, a každý měl jasno v 

tom, kdo jsme „my“ a kdo jsou „oni“. Opět to byl odraz polarizované společnosti, každý 

věděl, kam patří, a s kým a o čem se může bavit. Nebylo úplně jednoduché proniknout 

z jednoho tábora do druhého, k tomu byly nutné mnohem větší ústupky. A ten, kdo patřil 

do světa vedení, nemíval důvěru zaměstnanců. Na vlastní kůži to pocítil Libor Ládek, 

když z pozice řadového a oblíbeného referenta na ministerstvu kultury přišel do Dilie na 

pozici vedoucího divadelního odboru, tedy člena vedení, byť tehdy ještě ne úplně 

nejvyššího. Ocitl se najednou na piedestalu a členství ve straně mu rozhodně na důvěře 

podřízených nepřidalo. Nedůvěru přijal jako nutnou součást své funkce, nesnažil se být 

populární a nezjišťoval, kdo si co o něm myslí („je právo každého mít na šéfa názor)“.
285

 

Byl přijat do skupiny, jejímž členem se být příliš necítil, a sám většinu z této skupiny 

hodnotil jako „stalinistickou buňku“. Byla to jedna z daní, kterou zaplatil za svůj kariérní 

vzestup, za to, že posunul svou hranici konsenzu. 
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6 KONEC DOBRÝ? 

 

Listopadový převrat přivítali narátoři s nadšením, úlevou a dá se říci, že i přímo 

v centru dění. Jen Libor Ládek byl zrovna na služební cestě v Bulharsku a po návratu 

v noci 22. 11. chvíli nechápal, co se děje, manželka ho musela v rychlosti zasvětit do 

dění. Všichni ostatní narátoři se ale aktivně účastnili každodenních demonstrací na 

Václavském náměstí, v Dilii se příliš nepracovalo, ostatně i divadla stávkovala. 

„Odbojná“ část zaměstnanců se většinou scházela pod schody, zakládala Občanské fórum 

a předávala si informace, zatímco bezradná ředitelka je pozorovala ze schodiště z prvního 

patra a situaci nerozuměla.  

V blízké budoucnosti řada narátorek řady Dilia opustila. Jiří Medek byl 

v listopadu pryč už několik měsíců, Jitka Tomešová čerstvě na mateřské dovolené. V roce 

1990 odešla na chvíli Věra Stránská, Helena Kafková přijala nabídku práce v České 

národní radě, Taťána Pavlíková si s manželem založila vlastní agenturu. Věra Hejzlarová 

opustila Dilii i s novým partnerem, kterého tam poznala. Jitka Sloupová byla oslovena 

Václavem Havlem, již prezidentem, ke spolupráci s jeho právničkou na založení 

konkurenční agentury, protože si nepřál být zastupován Dilií. Jitka si ještě mezi 

kolegyněmi vybrala Zuzanu Ježkovou a nová agentura Aura-Pont začala fungovat na 

konci roku 1990. Třebaže si Dilia nesla stigma spojení s bývalým režimem a mnoho 

autorů se v euforii změn se rozhodlo agenturu změnit, třeba už jen proto, aby byli 

zastupováni stejně jako nový prezident, zůstalo stále dost těch, kteří zůstali, ať už 

z nechuti něco měnit, nebo kvůli tomu, že s Dilií neměli špatné zkušenosti. To by byla 

spíš otázka pro ně a námět pro jinou práci – Dilia z pohledu autorů. 

Další cesty narátorek a narátorů se ubíraly různými směry. Libor Ládek agentuře 

řediteloval do roku 1993, pak vystřídal několik rozličných zaměstnání, poslední bylo 

tajemnictví na Husitské fakultě UK. Jiří Medek zůstal na volné noze a profesně zůstal v 

oblasti periodik a vydávání literatury. Jitka Sloupová z Aura-Pontu po neshodách na 

krátkou dobu odešla, ale nakonec se vrátila a zůstala až do dovršení důchodového věku. 

Zuzana Ježková odešla z téže agentury do důchodu z pozice ředitelky. Taťána Pavlíková 

se po podnikatelském a osobním nezdaru vrátila do školství, Helena Kafková prošla 

ministerstvy zahraničních věcí a spravedlnosti, teď v důchodu překládá. Věra Hejzlarová 

vystřídala několik zaměstnání v administrativě, krátce zkoušeli s druhým manželem i 

podnikat, a na důchod se vrátila do rodného domu v Českých Budějovicích. Věra 



 

 

98 

Stránská byla po odchodu Libora Ládka oslovena ministrem kultury, aby se vrátila do 

Dilie jako ředitelka. Když po čtyřech letech agenturu opustila, složila advokátské zkoušky 

a stala se partnerkou v advokátní kanceláři, sídlící na Malé Straně. Je již také v důchodu, 

ale stále provozuje malou kancelář se specializací na autorské právo. Jitka Tomešová po 

návratu z mateřské dovolené měla těžkosti se sháněním práce, ale po různých peripetiích 

se do nové Dilie vrátila v roce 2001 a je tam velmi spokojená. Václava Kaplanová 

opustila nedobrovolně Dilii až v letošním roce ze zdravotních důvodů, rok před 

dosažením důchodového věku. 

Byla práce v Dilii pro narátorky a narátory přínosem pro jejich další profesní 

kariéru? Pominu-li dvě narátorky, z nichž jedna v Dilii pracovat nikdy nepřestala a druhá 

se do ní po několika letech vrátila, lze říci, že praxe v agentuře byla užitečným odrazem k 

dalšímu pracovnímu uplatnění ve čtyřech případech. Pro dvě narátorky, které 

spoluzakládaly a stále spoluvlastní konkurenční autorskoprávní agenturu, pro jednu, která 

také využila nabytých znalostí a kontaktů k založení vlastní malé agentury, a pro čtvrtou, 

která v Dilii získala mnoho zkušeností v oblasti autorského práva a to zůstalo jejím 

hlavním profesním zaměřením dodnes. Jeden narátor se v nakladatelské branži pohyboval 

prakticky celý život, proto pět let strávených v Dilii pro něj neznamenalo – snad kromě 

nabytých kontaktů – nijak významný profesní posun. Druhý narátor snad mohl ve svém 

následném pracovním uplatnění zúročit manažerské zkušenosti. Dvě narátorky, pracující 

v Dilii na úřednických pozicích, odešly na jiné mimo obor a nedomnívají se, že pro ně 

praxe v agentuře představovala významný profesní odrazový můstek. 

 

Nová doba nakonec byla trochu jiná, než si ji všichni včetně mých narátorů 

představovali, přinesla mnoho složitých problémů a pro mnohé jistě i zklamání. Na čas 

strávený v Dilii dnes všichni vzpomínají pozitivně. Převýší tato pozitiva zklamání z doby 

nové? Co bylo lepší dnes a co tehdy? 

Za největší pozitivum doby předlistopadové považují narátorky a narátoři téměř 

jednohlasně mnohem lepší mezilidské vztahy, a to z několika důvodů. Mzdy byly 

nivelizované a bez politické angažovanosti nebo podnikání mimo oficiální ekonomickou 

sféru bylo velmi těžké se uplatnit. „Takže nebyla taková kompetitivnost, byly kariéristické 

svině, ale bylo jich málo a dost rychle se ukázaly a nikdo si s nimi nezadal.“
286

 Nikdo 

nikomu nic nezáviděl, někdo měl možná chatu nebo auto, ale majetkové rozdíly nebyly 
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tak velké. A pokud si někdo vydělal více, stejně nebylo moc zač peníze utratit. Jako další 

důvod lepších vztahů byl často zmiňován společný nepřítel. I v divadelnické branži se 

lidé více scházeli a družili. Všichni si byli vědomi, kdo jsou oni, kdo jsme my, mezi tím 

tlustá čára a každý věděl, na koho si má dát pozor a s kým se může bavit. „Tím, že my 

jsme nepřišly moc do styku s tím velkým vedením, tak my jsme si žily takovým jako 

rodinným životem.“
287

 Této narátorce se práce ulehčila díky výpočetní technice, ale také 

odosobnila, autoři se už za ní zastaví jen zřídka. Jsou zvyklí na rychlý a hladký průběh 

výplaty honorářů a osobní kontakt odpadl. Větší a intenzivnější kontakt s umělci si 

naopak pochvaluje druhá narátorka, která stále v Dilii pracuje ve smluvním oddělení. 

Agentská práce je přesně taková, jaká má být, a k autorům mají pracovníci agentury 

individuální přístup. 

 Hodně narátorek a narátorů akcentuje, že dnešní doba je mnohem dravější, již 

velmi mladí lidé navzájem nespolupracují a považují se za konkurenci. Pracovní 

podmínky byly mnohem příjemnější, každý musel mít práci, a zaměstnanci často 

dostávali mzdu za minimální úsilí. Domů chodili s čistou hlavou a nemuseli se bát, že 

v případě jejich profesního selhání nastoupí na jejich místo někdo jiný. „Já jsem prostě 

musela z tý práce odejít, protože jsem to nějak nevydejchala. Takový ty mladý dravce, co 

se derou přes mrtvoly vlastně.“
288

 I když stejná narátorka po této větě pokračovala – „To 

je to horší, no, jinak je asi všechno lepší, ne?“
289

, během stejného rozhovoru se zmiňuje o 

tom, že s manželem přišli o spoustu sociálních kontaktů; dříve se mnohem více stýkali 

s přáteli, chodili na návštěvy, pořádaly se večírky, což skončilo především z časových 

důvodů. Pozitivně ale hodnotí, že na své poslední pozici byla na práci zainteresována, 

pracovala v agentuře, ve které má dodnes finanční podíl. I přes veškerý stres a dravost 

mladých kolegů nebyla jen jedním kolečkem v soukolí a každý se svou přímou 

odpovědností věděl, za co se zasloužil. 

Jedna narátorka si naopak myslí, že vztahy byly nezdravé, respektive lidé 

pokřiveni a bude trvat nejméně dvě generace, než dojde k pročištění společnosti. Ona 

sama na předlistopadové době žádná pozitiva nevidí, snad kromě kvality některých 

potravin; ve všem byla faleš a ona cítila ponížení, když neměla odvahu se proti tomu 

postavit. „Odmalička, co i pamatuji ty blbákovy, třeba když zemřel Gottwald, katafalk, 
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prázdná rakev, povinně se plakalo, je to falešný, že mi to bere dech.“
290

 Třebaže byla 

zvyklá podepisovat petice, lituje, že nebyla více statečná, zvlášť po narození dětí. Snaží 

se naučit pojmenovávat věci pravými jmény a ukazovat na nepravosti, ale to, že ukazovat 

je neslušné, je v ní hluboce zakořeněno. „Dodnes k sobě nejsme upřímní. Ale máme 

svobodu jít při volbách za plentu a rozhodnout se, koho volit.“
291

 

Ani další narátorka na tehdejší době žádné klady nevidí. Jako právnička byla 

velmi vytížená i v Dilii, nemyslí si, že její práce byla snadná. V právním oddělení měli 

oba právníci a administrativní pracovnice dobré kolegiální vztahy, ale s ostatními 

odděleními se díky své fyzické izolaci moc nedružili. Zpočátku pracovala na zkrácený 

úvazek, a když děti povyrostly, zapojila se do práce ZV ROH, aby se mohla dle svých 

možností a zkušeností zapojit do spolurozhodování. Dnes je tlak ekonomický, tehdy byl 

politický, a přes dobré vztahy mezi kolegy stejně nikdo nevěděl, kdo na něj něco ví, a 

musel si dávat pozor.
292

 

Kriticky se k dnešku ale staví narátorka, která se vlastně většinou stavěla do 

opozice a často prezentovala svůj opačný názor i tam, kde by to nikdo nečekal. Možná jen 

ráda kolegyně provokovala. Dnes jí doba příliš rozdílná nepřipadá. Tehdy jsme byli 

mladí, dnešní mládež má mnohem lepší možnosti. Volby jsou svobodné, ale není koho 

vybírat. Mezilidské vztahy se zhoršily a všichni si mnohem víc závidí vše, i osobní věci. 

Tehdy se v Dilii přežívalo docela dobře, byla to změť neuvěřitelných figurek, později na 

ministerstvech byli všichni stejní a stejně i mluvili. Ale samozřejmě záleží na tom, kde se 

člověk pohybuje a jaké má možnosti.
293

  

Na závěr této kapitoly dám slovo jednomu narátorovi a jedné narátorce, kteří – 

každý po svém a každý jinak – srovnání doby pěkně shrnuli. První narátor přináší svůj 

vědomě velmi subjektivní náhled na obě období. 

 

„„Nemám žádný důvod si to idealizovat. Pokud si to idealizuji, tak proto, že jsem 

byl mladší, že jsem byl, řekněme, nezodpovědný, ale že jsem pořád cejtil, že jsem 

na vzestupu(…), pořád jsem měl pocit  – házej mi klacky, a podobně, ale já jedu, 

prosadím si svoje. To už teď nemám, to už je pryč. (…) Ta doba byla 

stabilizovaná. Člověk na jednu stranu nevěděl, odkaď to přiletí, ale jako v zásadě 
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věděl, s čím může asi tak počítat, i v tom maléru věděl, kam asi ten malér může 

dosáhnout. A pak bylo takový to období úžasnýho nadšení, a to se asi po 10 letech 

nějak tak vytratilo a těch dalších 15 je takovejch dost – ale může to bejt i 

záležitost věku – už dost ubíjejících. Že už není ten motor, nemám – třeba já – 

pocity nějaký perspektivy. Ale to je můj problém, takříkajíc.“
294

 

 

Poslední citace trefně shrnuje paradox toho, jak bylo příjemné mít jistotu veselého 

zaměstnání s milými kolegy a jít domů s čistou hlavou, ale málokdo si vlastně 

uvědomoval, že ta příjemná jistota je vlastně jedním se symptomů nemocné společnosti a 

jejího upadajícího hospodářství. Narátorka si to – na rozdíl od mnoha jiných občanů, kteří 

s nostalgií na svým způsobem jednoduché a bezstarostné časy vzpomínají – uvědomuje. 

 

„(Kolegialita) byla větší. Tam ty lidi byli něčím spojený, tam nebyla vůbec žádná 

rivalita pracovní. Tam nikdo se necítil ohroženej, že ten druhej mu chce vzít práci, 

viď, nebo prostě přerůst nějakým způsobem. Takže v tomhle ohledu si myslím, že 

chodit do práce bylo fajn, vždyť my jsme tam vlastně skoro nic nedělali, my jsme 

tam diskutovali a bylo nám tam dobře, viď (smích).(…) Určitě si na to lidi rádi 

vzpomínaj, já taky, ale uznávám, že to rozhodně nebylo k ničemu. Jo? Že k čemu 

to bylo, když ten stát tohle všechno musel platit, to bylo, jako když to zevnitř 

vyjídáš.“
295

  

 

Dobu před listopadem 89, kterou jsme prožili v Dilii, bych přirovnala k času 

dětství pod přísnými ochranářskými rodiči, kteří sobecky vychovávají své děti 

k závislosti na sobě. Přišel ale čas dospět a postavit se na vlastní nohy, zpočátku nejisté, 

na nově nabytou svobodu bylo třeba přivyknout a naučit se v ní žít. Ne vždy to bylo 

lehké, ale přes všechny nezdary pocit svobody u všech narátorů převážil nad negativy, 

nebo to tak dnes alespoň prezentují. 
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7 ZÁVĚR 

 

Kromě jedné mé pamětnice, které byly v době komunistického puče tři roky, se 

všechny ostatní narátorky a narátoři narodili do nesvobodného světa komunistického 

režimu. Podmínky, za kterých vyrůstali a dospívali, se jim mohly nelíbit více či méně, 

vliv na ně měl i postoj rodičů, ale byl to svět, který znali a byli na něj zvyklí. Naučili se, o 

čem smí hovořit ve škole, o čem s kamarády a co musí bezpodmínečně zůstat za dveřmi 

jejich rodinného mikrosvěta. Uvolňování pražského jara 1968 si nějakým způsobem 

uvědomovali všichni, a ti, kteří ještě byli dětmi, především prostřednictvím entuziasmu 

svých rodičů. Na srpnovou okupaci si pamatují všichni velmi jasně a vědí detailně, co v té 

době dělali. I nejmladší narátorka, které bylo necelých osm let, měla z tohoto zážitku 

trauma. 

 

„Doteďka to ve mně je, po padesáti letech, když jsme to teď prožívali, když byla 

připomínka toho dne, bylo to dost takový sugestivní, jak to rozhlas a televize 

připravily, hlavně rozhlas, tak jsem se ráno 22. probudila a říkala jsem si, jestli 

tady jsou ty tanky nebo ne, protože to pořád ve mně je, ten osmašedesátej.“
296

 

  

 Autentický a asi ještě traumatičtější zážitek z okupace měla Zuzana Ježková. Po 

absolvování FF UK nastoupila dne 19. 8. do zahraniční redakce Československého 

rozhlasu. O pár dní později v den okupace nevěděla, co má dělat, měla strach, ale matka 

trvala na tom, že má jít bránit rozhlas, pamatovala to ze svého mládí ve válce. V redakci 

si jí nevšímali, připravovali ilegální studio, ale viděla z okna, jak na budovu střílí, a 

během obsazování rozhlasu se jí podařilo utéci.
297

 

 I ostatní narátoři vzpomínají, jak je tento den hluboce ranil a poznamenal, stejně 

jako většinu Čechoslováků. Po nastolení nové vládnoucí garnitury jejich odpor trval 

téměř dva roky, než se jej podařilo zlomit, a společnost se politicky vrátila před rok 1968. 

Komunistická strana se snažila společnost „normalizovat“ a protože se nemohla vrátit 

k rétorice jako v roce 1948, kdy Sovětský svaz vystupoval v roli osvoboditele, nikoliv 

okupanta, musel nasadit metodu „cukru a biče.“ 
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 Po čistkách ve straně a podnicích a několika exemplárních trestech odnětí 

svobody začal režim opět uplácet občany sociálními výhodami. Opět se zavedla cenzura, 

ale lidé mohli chodit do divadel na dotovaná (a hlídaná) představení. Zavřely se opět 

hranice, ale občané dostávali štědré příspěvky na odborářské dovolené a pionýrské tábory 

pro děti. Za to režim požadoval, aby se všichni soustředili jen na svou práci a věnovali se 

rodinám, které začal podporovat bezúročnými novomanželskými půjčkami 

s dlouhodobou splatností, štědrými přídavky na děti, mohutnou výstavbou panelových 

sídlišť atd. Občané se stáhli do svých soukromých rodinných buněk a začali využívat 

tohoto systému benefitů. Kromě příležitostí k tomu určených, jako byl např. Svátek práce, 

se od nich nijak zvlášť nežádalo, aby veřejně přitakávali režimu. Jen nesměli protestovat. 

Všichni si zase začali zvykat, protože naděje na změnu byla v nedohlednu.  

Dilia byla takovým miniaturním vzorkem této situace.  

Stejně jako společnost si zvykali i narátoři. Typickým příkladem postupného 

vývoje je Jitka Sloupová. V srpnu 68 jí bylo 15 let a dle jejích slov jí okupace „dala ránu 

do vazu“, patřila ke „zrazené mladé generaci.“
 298

 Pak z pragmatického důvodu – kvůli 

cestování – vstoupila do SSM a SČSP a začala přistupovat na pravidla hry. Až v Dilii 

v kontaktu s redaktorkou Helenou Šimkovou, která tam nastoupila po vyhazovu z Večerní 

Prahy, si začala uvědomovat, že někde uhnula. Koncem 80. let s příchodem kolegyň 

Daniely Řeřichové a Niny Vangeli získala vazby na disent a začala pod pseudonymem 

přispívat do samizdatových tiskovin. Později se blíže seznámila s Václavem Havlem a po 

jeho uvěznění na začátku roku 1989 se angažovala i ve sbírání podpisů pod petici, 

žádající jeho propuštění, a o pár měsíců později pod petici Několik vět.  

I ostatní narátoři si postupem času uvědomovali, že se v dohledné době nedá 

očekávat lepší vývoj situace. Vlastně se vrátili do podmínek, na které byli před pražským 

jarem zvyklí a které dobře znali. Přistoupili na konsensus, který pro ně byl nepřirozeně 

přirozenou součástí života. S výjimkou krátkého závanu svobody v roce 1968 vlastně ani 

nic jiného neznali. Zvolili za daných podmínek z pochopitelných důvodů tu nejjednodušší 

možnost – nestavět se proti novým pořádkům a ve větší či menší míře za to čerpat výhody 

jako všichni ostatní. Mezi nimi a vedením Dilie se vytvořila určitá symbióza. Vedení si 

bylo vědomo nízkého finančního ohodnocení, ale i toho, že velká část zaměstnanců je 

politicky problematických. Protože ale byl kvalitních a odborně zdatných pracovníků 

nedostatek, vedení nevyvíjelo velký nátlak na členství ve straně nebo SSM, účasti na 
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prvomájových oslavách a dokonce nic nevyvozovalo ani z odbojnosti divadelního 

odboru, který jako jediný odmítl hlasovat o odsouzení Charty 77 a jeho signatářky Hany 

Svobodové. Od zaměstnanců se pouze žádalo, aby co nejlépe vykonávali svou práci a 

také nepříliš bolestné úlitby, jako účastnit se pravidelných schůzí ROH a platit 

zanedbatelné příspěvky, chodit na brigády, o pracovních sobotách uklízet pracoviště nebo 

nějaký veřejný prostor, v rámci možností působit v organizacích, platit příspěvky do 

Fondu solidarity s rozvojovými zeměmi, sbírat sběrné suroviny. Drobné excesy, jako byl 

alkohol na pracovišti, jim byly tolerovány, ostatně pilo i vedení. Důležité bylo, aby ředitel 

nadřízenému orgánu, kterým bylo ministerstvo kultury, mohl vykázat splnění 

stanovených ukazatelů pro výplatu ročních odměn. Ideové hledisko v nich obsaženo 

nebylo, pouze ekonomické. Ochota pracovat a nestavět se otevřeně proti státní politice 

nebo vedení agentury byla odměňována z fondu kulturních a sociálních potřeb půjčkami, 

vánočními kolekcemi pro děti, zvýhodněnou dovolenou, pionýrskými tábory pro děti a 

vstupenkami do divadel a bazénu, cvičením pro ženy. I když se například pracovnice 

divadelního odboru nijak netajily svými politickými názory, na tento nevyslovený 

konsensus přistupovaly, aniž si uvědomovaly, že vlastně přispívají k legitimizaci 

normalizačního režimu. Není to ale nařčení z kolaborace. Jen chtěly, aby mohly za 

daných podmínek v klidu žít a vychovávat své děti, a aby ani ony nijak netrpěly 

případnou odbojností svých rodičů. Hranici měl každý jinou, pro někoho to byl vstup do 

SSM, pro jiného rozhodnutí nepřijímat odborářské výhody. 

Tato zdánlivá stabilita mezi mocí a občany byla ale ve skutečnosti velmi vratká a 

když byl režim nucen pod vlivem Sovětského svazu začít dělat ústupky, občané pomalu 

tento svět konsensu opouštěli, přestali se bát a stále častěji a hlasitěji dávali najevo, co si 

ve skutečnosti myslí a co chtějí. I v Dilii se podepisovaly petice, někteří zaměstnanci se 

v roce 89 už od ledna zúčastňovali demonstrací, a když po 17. listopadu začal kolabovat 

systém, přivítali to s obrovskou radostí a úlevou. Ale nelze generalizovat, jistě se i mezi 

pracovníky agentury našlo dost těch, kteří změny nevítali s nadšením. Určitě to byla část 

místní organizace KSČ, někteří šikovní hráči, kteří se naučili s režimem vyjednávat tak, 

aby získali výhody, ale příliš si nezadali, ale možná i někteří méně kvalifikovaní 

zaměstnanci, kteří ztratili jistotu zaměstnání, ti opravdoví dělníci, o kterých – paradoxně 

k jejímu názvu – tato práce nepojednává. Ale pro mé narátorky a narátory znamenala 

změna vítanou svobodu. Zpočátku si asi nedokázali plně uvědomit a představit, že tato 

svoboda si vyžádá jejich větší úsilí a zodpovědnost, protože paternalismus státu skončil a 
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musí se postavit na vlastní nohy. Mnozí zažili nelehká období, kdy se museli sami začít 

prosazovat na trhu práce a budovat si nový společenský status. Všem se to však více či 

méně podařilo a není mezi nimi nikdo, kdo by se chtěl vrátit do doby před rokem 1990, 

jakkoli na ni dnes někteří z nich vzpomínají jako na veselé časy. 
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PŘÍLOHY 

 

Medailony narátorů 

 

Věra Hejzlarová - sekretářka ředitele 

 

Narodila se v roce 1956 v Českých Budějovicích. Po ukončení základní školy 

studovala první ročník gymnázia a poté přešla na střední ekonomickou školu. Byla 

jedináček. Oba rodiče dělníci, ale velmi kritičtí k vládnoucímu komunistickému režimu, 

což před dcerou neskrývali. Narátorka potkala svého budoucího prvního manžela, 

hudebníka Karla Peterku, ve třetím ročníku, a o prázdninách před čtvrtým se vzali. Po 

maturitě chvíli pracovala, bydleli s manželem v domku jejích rodičů, ale manžel chtěl 

kvůli kariéře do Prahy. Podařilo se jim sehnat byt a v roce 1983, když byl starší dceři 

jeden rok, se tam přestěhovali. Rok po narození druhé dcery narátorka nastoupila do 

CKM do účtárny, kde strávila asi 2 roky. V roce 1986 se od známého dozvěděla, že 

DILIA shání sekretářku, přihlásila se a byla přijata ředitelem Robertem Jurákem. 

V sekretariátu zůstala i v době jeho nástupkyně Heleny Kocourové, po nástupu Libora 

Ládka do funkce ředitele začala pracovat v divadelním odboru na registracích a opcích, 

kde byla až do konce svého pracovního poměru v Dilii v roce 1990. Tam také poznala 

svého druhého manžela Štěpána Hejzlara, který byl v Dilii krátce zaměstnán od roku 

1990. Dnes jsou v důchodu a žijí spolu v Českých Budějovicích v domě jejích rodičů 

spolu s narátorčinou matkou. 

Věra Hejzlarová byla mou první narátorkou a jedinou, která už nežije v Praze. 

V době, kdy pracovala v Dilii, jsme se přátelily, a občas spolu zašly i někam po pracovní 

době. Oslovila jsem ji v září loňského roku prostřednictvím jejího manžela Štěpána, 

kterého jsem našla na Facebooku a poslala mu zprávu. S Věrou jsme se pak domluvily 

prostřednictvím e-mailu na termínu v době, kdy budou s manželem v Praze, a uskutečnily 

první rozhovor v září a druhý v listopadu roku 2017. Oba rozhovory proběhly v Literární 

kavárně u Staroměstského náměstí, kde byl sice klid, ale rušily nás vrzající vchodové 

dveře. Protože se jednalo o mé první rozhovory, udělala jsem spoustu chyb, například 

úvodní rozhovor nakonec nebyl ani tolik životopisné vyprávění, jako spíš povídání 

známých, které se vidí po dlouhé době. Nicméně jsem se dozvěděla mnoho relevantních 
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informací především o chodu sekretariátu agentury a o každodenním životě matky 

s malými dětmi v období tzv. normalizace. 

 

 Zuzana Ježková – divadelní odbor, vedoucí oddělení rozhlasu, TV a filmu 

 

Narodila se v r. 1945 a celý život žije v Praze. Oba rodiče byli v komunistické 

straně, otec – rozhlasový režisér - byl vyloučen při prověrkách na začátku 70. let. Sestra 

po 68. roce emigrovala do zahraničí. Po maturitě na jedenáctiletce v roce 1962 se 

narátorka přihlásila ke studiu na FF UK, obor učitelství čeština – francouzština, byla 

přijata, ale protože nebyla aktivní v SSM, musela strávit rok v dělnických profesích, aby 

měla „styk s pracujícím lidem“. Během svého studia odjela díky uvolňujícím se poměrům 

na několik měsíců do Francie. Univerzitu absolvovala v roce 1968 a dne 19. 8. 1968 

nastoupila do Československého rozhlasu, kde o dva dny později prožila okupaci vojsky 

Varšavské smlouvy. Vrátila se tam opět v září, ale už začala cenzura a práce v redakci ji 

nebavila. Kvůli svému kratičkému působení v Rozhlase s „revolucionáři“ nemohla dva 

roky najít práci a dávala soukromé lekce francouzštiny. Byla v té době již vdaná, tak její 

nezaměstnanost nebyla až takový problém. Bydlela tehdy na Engelsově nábřeží
299

 a 

viděla inzerát na volné místo v Dilii, přihlásila se tam a byla přijata do divadelního 

odboru, oddělení rozhlasu a televize. Nastoupila v roce 1970, v letech 1972-77 byla na 

mateřské dovolené. Brzy po návratu z mateřské se stala vedoucí oddělení rozhlasu, TV a 

filmu. Také působila v závodním výboru ROH. Z Dilie odešla v roce 1990 do 

konkurenčního Aura-Pontu, který pomáhala zakládat, několik let tam pracovala i jako 

ředitelka a stále je spolumajitelkou. Dnes je v důchodu, žije v Praze s manželem. 

Zuzana Ježková je velmi přátelská a srdečná a brzy po mém nástupu do Dilie mi 

nabídla tykání, přestože je mezi námi dvacetiletý věkový rozdíl. Kontakt na Zuzanu jsem 

získala od narátorky Jitky Sloupové, která byla její spolupracovnice i později 

v konkurenční agentuře Aura-Pont. Oslovila jsem ji e-mailem a Zuzana zareagovala 

obratem. První rozhovor se uskutečnil v květnu letošního roku, druhý v červnu. Oba 

proběhly u Zuzany doma ve velmi přátelském ovzduší. Protože je Zuzana nejstarší 

z mých narátorů a v agentuře pracovala nejdéle, poskytla mi mnoho informací i z dřívější 

doby.  

 

                                                 

299
 dnes Rašínovo nábřeží 
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Mgr. Helena Kafková – divadelní odbor, zahraniční oddělení  

 

Narozena 1954 v Českém Brodě, celý život žije v Uhříněvsi, kam chodila i na ZŠ. 

Oba rodiče ve straně – byli z nadšené poválečné inteligence a v rodině vždy rádi 

diskutovali o historii. Má staršího bratra, který nemá maturitu, ale také má hluboké 

znalosti historie. Otec zemřel v roce 1960. Studovala na gymnáziu v Říčanech a 

maturovala v roce 1973. Po maturitě dělala rok nástavbu na VŠ – ruštinu a angličtinu, po 

roce si udělala státnici z angličtiny. Nastoupila do Centrotexu, kde pracovala až do roku 

1976, kdy odpověděla na inzerát, že DILIA přijímá pracovníky do mezinárodního 

odboru. Byla přijata a pracovala v divadelním odboru, měla na starosti zahraniční 

smlouvy s anglofonní oblastí. Při zaměstnání vystudovala dálkově obor tlumočnictví – 

překladatelství angličtina, němčina na FF UK. V roce 1990 se stala vedoucí divadelního 

odboru, ale po neshodách s ředitelem Ládkem v roce 1991 z DILIA odešla do České 

národní rady, pak na Úřad vlády, později na Ministerstvo zahraničních věcí ČR a nakonec 

na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dnes je v důchodu a žije s matkou, o kterou se stará. 

S Helenou jsme se začaly přátelit velmi brzy po mém nástupu do Dilie a ani po 

našem odchodu se nepřestaly vídat. Helena byla jednou z kolegyň, které dokázaly 

v divadelním odboru vytvořit velmi zábavné a kreativní prostředí, na které dnes všichni 

rádi vzpomínáme. Je velmi inteligentní, vtipná a sarkastická a většina kolegyň (včetně 

mě) si od ní, případně od naší společné kamarádky a spolupracovnice Hany Řezáčové, 

vysloužila přezdívku, která prakticky nahradila naše občanská jména.  

Oslovit ji nebyl problém díky našemu nepřetržitému kontaktu. Sice se jí do 

rozhovoru nechtělo, neustále tvrdila, že si nic nepamatuje, ale nakonec jsme u ní doma 

uskutečnily dva rozhovory, první v květnu a druhý v červenci. Její vzpomínky určitě 

významně obohatily mou práci. Navíc mi půjčila k okopírování některé své fotografie, 

vztahující se k Dilii. 

 

Václava Kaplanová – ekonomický odbor, honorářová účtárna 

 

Narozena v roce 1956 jako pozdní a neočekávané dítě, má dvě starší sestry. Do 

začátku školní docházky žila na Mělnicku u babičky, pak se vrátila do Prahy. 
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Navštěvovala základní školu s rozšířenou výukou jazyků v Lupáčově ulici, kde se učila 

rusky, anglicky a německy. Protože měla blízko k umění – sama malovala, zpívala, 

chodila do Lidové školy umění a dělala balet, její sestra byla operní pěvkyně, přála si 

studovat na konzervatoři. Otec byl nemocný a přemluvil ji, aby šla na ekonomickou 

školu, protože pak už nebude muset studovat vysokou školu a bude tím pádem dříve 

ekonomicky aktivní. Složila úspěšně přijímací zkoušku na střední ekonomickou školu se 

zaměřením na zahraniční obchod, ale byla přeřazena na všeobecnou ekonomii na SEŠ 

Resslova 5. Maturovala v r. 1976, rok po smrti otce. Matka měla našetřené peníze, tak se 

Vendy zkusila dostat na právnickou fakultu. Zkoušky sice úspěšně složila, ale nebyla 

přijata. Šla pracovat na ONV na oddělení péče o mládež, později na umisťování starých 

lidí do domova důchodců. Protože to byla psychicky vyčerpávající práce, odešla po roce a 

půl a nastoupila do OSY
300

, kde pracovala 5 let v účtárně a poté odešla ze zdravotních 

důvodů. Další rok byla zaměstnána na Městském výboru SČSP
301

 v účtárně a na 

hospodářské správě, ale nebavilo ji to tam a její nadřízený se znal s ing. Fricem, 

vedoucím ekonomického odboru DILIA, a domluvil jí práci tam. Chtěla pracovat ve 

smluvním oddělení (divadelním nebo literárním), ale ing. Fric ji přesvědčil, aby 

nastoupila do honorářového odboru, kde oficiálně pracuje dodnes, jen od ledna je 

v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Po svém nástupu do DILIA začala být činná v SSM 

a ROH jako kulturní referentka a po odchodu J. Štefka, předsedy SSM, dostala jeho 

funkci a setrvala tam až do ukončení činnosti SSM. Také byla jeden rok v čele ZV ROH. 

Svým nadřízeným ing. Fricem byla přemlouvána ke vstupu do KSČ, ale odmítla z důvodu 

svého náboženského přesvědčení. Žije v Praze na Vinohradech s manželem a psem. 

Václavu, řečenou Vendula nebo Vendy, jsem chtěla požádat o rozhovor už na 

začátku letošního roku, ale od ledna je v pracovní neschopnosti kvůli několika 

zdravotním problémům, především zablokované krční páteři, která jí brání pracovat na 

počítači. Získala jsem tedy přes její kolegyni a mou kamarádku a narátorku Jitku 

Tomešovou její soukromé telefonní číslo a letos v září ji kontaktovala. Měla velkou 

radost, že jsem si na ni vzpomněla, a rozhovor uvítala. Pro její zdravotní stav jsme se 

                                                 

300 Ochranný svaz autorský - sesterská organizace DILIA, zabývá se správou autorských majetkových 

práv hudebních skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů 
301

 Svaz československo-sovětského přátelství byla organizace, založená v roce 1949 k propagaci SSSR. 

SČSP pořádal besedy, přednášky s kulturním programem, promítání, estrády atd. Od r. 1951 až do ukončení 

činnosti v r. 1989 byl hlavní akcí Měsíc československo-sovětského přátelství. Polistopadovým nástupcem 

je Společnost přátel národů východu, od 1/06 Česko-ruská společnost (KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. 

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. 

Šťastné zítřky (Academia). ISBN 978-80-200-2019-2. Svazek 2, s. 886-888 
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dohodly jen na jednom polostrukturovaném rozhovoru. Uskutečnil se v září u ní doma a 

naše setkání bylo velmi srdečné. Vendy si ráda zavzpomínala a poskytla mi cenné 

informace nejen o chodu honorářové účtárny, ale i o svém předsednictví v čele SSM a 

ROH. 

 

JUDr. Libor Ládek, vedoucí divadelního odboru, ředitel DILIA 1990-1992 

 

Narodil se v roce 1952, celý život prožil v Praze. Matka byla klavíristka, otec 

elektrotechnik. Když bylo narátorovi 15 let, rodiče se začali rozvádět. On zůstal s matkou, 

mladší bratr s otcem. Po dokončení základní školy, ve které o ročník níže studoval 

kambodžský princ Norodom Sihamoni, byl v roce 1967 přijat  na gymnázium. Ještě na 

gymnáziu začal režírovat amatérské divadlo a setkal se s mnoha tehdejšími osobnostmi 

divadelního světa. Po maturitě v roce 1970 byl přijat na práva a v průběhu studií se 

dvakrát pokusil dostat na divadelní režii na DAMU. Během studia si přibral ještě nově 

vznikající obor divadelní věda na FF UK. Po absolvování právnické fakulty nastoupil na 

2 roky na vojnu do kanceláře, kde měl možnost se připravit i na dokončení divadelní 

vědy. Vrátil se v r. 1978 a po státnicích se přihlásil na inzerát organizace Československé 

cirkusy a varieté, která hledala dramaturga nebo právníka. Nastoupil jako dramaturg, 

práva dělat nechtěl. Trochu služebně cestoval. Po zkritizování nového ředitele při ročním 

hodnocení musel odejít. Díky kontaktům tehdejší tchýně šel pracovat na Ministerstvo 

kultury, shodou okolností do odboru, kde řídil Československé cirkusy a varieté. Na MK 

se mu líbilo a dle jeho slov se ministerští úředníci většinou snažili umělcům pomáhat. 

V roce 1983 dostal nabídku na vstup do KSČ, prý bylo nebezpečné říci ne, zvláště na 

MK. Po dvou letech kandidatury byl do strany přijat. Ministerstvo bral jako odrazový 

můstek. V roce 1986 ho oslovila Helena Kocourová, jeho bývalá kolegyně z ministerstva, 

která se mezitím stala vedoucí literárního odboru DILIA, zda by nešel dělat vedoucího 

divadelního odboru, protože současný vedoucí JUDr. Hlaváč na svou funkci zdravotně 

nestačil a měl odejít do důchodu. Narátorovi se líbila představa možného cestování a 

nabídku přijal. Nastoupil na podzim 1986, kdy byl ředitelem Robert Jurák, toho ale po 

dvou letech vystřídala právě Helena Kocourová. Mezi ní a narátorem vypukly neshody, 

které ukončilo až její odvolání po listopadu 89 a jmenování Libora Ládka na její místo. 

On sám odešel v roce 1992 a pak vystřídal několik zaměstnání, naposledy pracoval jako 
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tajemník Husitské teologické fakulty UK. Nyní je v důchodu a žije se svou druhou 

manželkou v Praze, léto tráví na chalupě na Vysočině. 

Libor Ládek byl po odchodu vedoucího divadelního odboru Jiřího Hlaváče roce 

1986 mým přímým nadřízeným, kromě své běžné agendy jsem také byla částečně jeho 

asistentka. Vzhledem k jeho pracovní pozici si se svými podřízenými, tedy ani se mnou, 

netykal. Přestože byl členem KSČ, dalo se s ním hovořit otevřeně o všem, i o politických 

názorech. Kontakt na něj jsem sháněla přes internet, nakonec se mi podařilo najít adresu 

jeho bydliště. Napsala jsem mu dopis a hned druhý den po odeslání mi odpověděl na e-

mail. Jeho vstřícnost snad částečně pramenila i z toho, že má – dle svých slov –jako 

bývalý tajemník Husitské teologické fakulty pro FHS určitou slabost.  

Nejprve jsme se sešli na informativní schůzce poblíž místa jeho bydliště, v jídelní 

zóně DBK na Budějovické. Schůzka trvala cca 3 hodiny. Rozhovory samé se uskutečnily 

u narátora doma, první v únoru a druhý v červnu tohoto roku. Byly ze všech 

uskutečněných rozhovorů nejdelší, ale také velmi nabité informacemi a užitečné. Narátor 

má díky svému působení v kulturních organizacích, zejména na ministerstvu kultury v 80. 

letech, velice hlubokou znalost problematiky a má stále velký přehled o fungování 

kultury té doby. Pamatuje si i mnoho detailů a jmen. 

 

Jiří Medek – literární odbor, propagace 

 

Narozen v roce 1950 v Praze. Odmalička tíhl ke knihám, byl jimi doma obklopen, 

také v širší rodině k nim měli vztah – jeho dva bratranci, bratři, jsou známí překladatelé. 

Kvůli prospěchu nešel na střední školu, ale na odborné učiliště, obor knihkupec. Byl 

ovlivněn beatniky a Kerouacem a vystřídal několik různých krátkodobých zaměstnání – 

na konci 60. let pracoval jako vychovatel v polepšovně, v dělnických profesích v tiskárně, 

pomáhal při archeologických vykopávkách na Závisti, se zeměměřiči objel severní 

Moravu. Když po roce 71 došlo k utužení režimu a hrozilo, že dostane nálepku 

„fluktuant“, nastoupil do propagace Rudého práva, do jeho týdeníku Tvorba, a po pár 

letech jako redaktor přílohy LUK – Literatura, umění, kritika. V roce 76 se oženil 

s polskou právničkou a asi měsíc pracoval na sekretariátu Československého kulturního a 

informačního střediska ve Varšavě. Poté žil střídavě v Praze a ve Varšavě. Manželka 

zůstala ve Varšavě a manželství se rozpadlo, každý dostal do péče jednoho ze synů. 

V roce 1980 nastoupil do přílohy deníku Práce a o tři roky později do DILIA, propagace 
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české literatury v rámci literárního odboru. Hodně spolupracoval s bohemisty. Odešel 

v létě 1989. Po listopadu 89 pracoval pro různé deníky a nakladatelství už jako OSVČ. 

Napsal celkem 8 knih, byl členem Svazu spisovatelů.  Žije v Praze na Jižním Městě 

s druhou manželkou a kocourem. 

S Jiřím Medkem jsme se jako kolegové míjeli, třebaže jsme v Dilii pracovali ve 

stejné době. On seděl v suterénu a já v prvním patře a potkávali jsme se sporadicky. Když 

jsem pro potřeby této práce sháněla alespoň jednoho narátora z literárního oddělení, 

náhodou jsem si vzpomněla, že tam nějaký pan Medek pracoval a byl spisovatel. Přes 

internetovou databázi spisovatelů jsem dohledala jeho křestní jméno a adresu jeho 

bydliště poté našla v databázi živnostníků. Napsala jsem mu dopis, na který mi obratem 

odpověděl na e-mail, že je to skutečně on, a několik dní jsme si psali, než konečně 

s rozhovorem souhlasil. Uskutečnil se nakonec u něj doma v září tohoto roku. Trval na 

tom, že si téměř nic nepamatuje a nechtěla jsem ho dlouho trápit, tak jsme se sešli jen 

jednou u polostrukturovaného rozhovoru. Setkání bylo velmi příjemné a narátor si 

nakonec vybavil ke svému vlastním překvapení spoustu detailů a přínos jeho vyprávění 

byl v dokreslení činnosti DILIA, o které jsem věděla jen velmi málo. 

 

Mgr. Taťána Pavlíková - divadelní odbor, různé žánry a hudební oddělení 

 

Narozena v Opavě v roce 1950, žila v Krnově, kde navštěvovala základní školu a 

poté gymnázium. Má mladšího bratra. Rodiče nebyli ve straně, matka byla „odbojově 

činná“ úřednice na KNV v Krnově, která byla za své protisovětské aktivity v roce 1971 

propuštěna z práce, takže se celá rodina musela odstěhovat do Prahy. Narátorka přešla 

z pedagogické fakulty v Olomouci, kde studovala od roku 1969, na stejnou fakultu do 

Prahy. Po absolvování vysoké školy dostala umístěnku do základní školy v Řeporyjích a 

po zkušenostech s kolegyněmi, které učily delší dobu, se po třech letech rozhodla, že 

nechce být učitelka. V té době byl ale problém ze školství odejít, nastoupila proto na 

ústředí SSM, kde pracovala rok, ale pak zjistili, že není členka SSM, a musela zaměstnání 

opustit. Začala pracovat v kulturním domě v Blanické ulici na Vinohradech, ale zjistila, 

že její hlavní pracovní náplní bude příprava politických přednášek, tak si začala hledat 

něco jiného. Zkusila se zeptat na něčí doporučení v Dilii, kde byla přijata do divadelního 

odboru do oddělení registrací a opcí. Nastoupila na konci roku 1976 nebo na začátku 

1977. Spolu se dvěma kolegy – Gabrielou Vondrovou a Janem Pavlíkem, svým budoucím 
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manželem – začala dálkové postgraduální studium oboru estetika se zaměřením na 

uměleckou kritiku, tam poznala i Libora Ládka, který v té době pracoval u Cirkusů a 

varieté. Od registrací a opcí přešla k různým žánrům, což ji to hodně bavilo. Na jaře 1980 

se jí narodil syn a na podzim 81 dcera , na mateřské dovolené byla do roku 1983. Po 

nástupu z mateřské pracovala cca 2-3 roky v hudebním oddělení. V té době docházelo 

v Dilii ke změnám a narátorka odešla krátce do nakladatelství Horizont, protože se mylně 

domnívala, že se tam vydává dobrodružná literatura, brzy však zjistila, že politická. Když 

v Dilii v r. 1986 vystřídal dr. Hlaváče ve vedení divadelního odboru dr. Libor Ládek, brzy 

propustil referenta různých žánrů Karla Večeřu a nabídl narátorce tuto pracovní pozici. 

Nadšeně souhlasila a vrátila se. V 90. roce se rozhodla si založit spolu s manželem vlastní 

agenturu, která byla úspěšná, ale manžel ji vytuneloval a kvůli dluhům musela začít 

znovu učit, což dělá dodnes, ač je již v důchodovém věku. Žije v Praze v těsném 

sousedství svého syna. Také tráví hodně času u své dcery a dvou vnuček v Hlásné 

Třebáni. 

Taťána patří také k okruhu kolegyň, se kterými jsem stále v kontaktu. Je vtipná a 

inteligentní, rozená vypravěčka, která sice své vyprávění někdy ráda přibarví, ale v jejím 

podání vše vyzní velmi komicky, i situace nepříliš veselé. První rozhovor jsem chtěla 

uskutečnit už loni o prázdninách, ale nějak se nám nepodařilo se sejít, a nakonec se oba 

rozhovory odehrály letos v srpnu u ní doma. Třebaže už spoustu jmen a událostí 

zapomněla, bylo její vyprávění nejen zábavné, ale i přínosné. 

 

Jitka Sloupová – redakce divadelních textů 

 

Narodila se v roce 1953 (jak ráda zdůrazňuje, den po smrti Stalina), rodiče přišli 

z venkova do Prahy. Dědeček měl mlýn, ale byl označen za kulaka a přišel o veškerý 

majetek. Narátorka vyrůstala v Praze a přes léto jezdila k babičce a dědovi na venkov. Na 

základní školu chodila s dětmi diplomatů, lákalo ji cestování a začala se učit cizí jazyky. 

Po základní škole vystudovala střední ekonomickou školu – zahraniční obchod. Po 

maturitě chtěla studovat na vysoké škole divadelní vědu, tu ale zrovna neotevřeli, tak 

nastoupila do podniku zahraničního obchodu Strojexport. Nelíbilo se jí tam a po necelém 

roce a půl šla do Ústavu pro vědecké a technické informace, ale ani tam ji to nebavilo a 

odešla po 3 měsících. Pak dostala nabídku práce v Telexportu, kterou nadšeně přijala, 

protože ji bavila televize a kultura obecně. Tam nastoupila v letech 1974–1975, v době 
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doznívajících prověrek. Po čase se tam zhoršily poměry, tak odpověděla na inzerát, ve 

kterém DILIA hledala někoho do divadelního odboru na zahraniční agentáž, byla přijata 

díky své angličtině (v té době už měla úspěšně složenou jazykovou zkoušku) a nastoupila 

v roce 1977. Po svém románku se ženatým kolegou byla přesunuta na detašované 

pracoviště na Výtoni, kde pracovala v propagaci, v sousedství redakce divadelních textů. 

Začala dálkově studovat divadelní vědu a po absolvování nastoupila v roce 1984 do 

redakce na anglickou oblast. V práci se našla a po odchodu Alexandra Jerie se místo něj 

stala šéfredaktorkou. Nebyla členkou KSČ, jen SČSP - v Dilii dokonce předsedkyně. Prý 

se toho snažila využít ke kulturním akcím, jako bylo promítání sovětských 

„perestrojkových“ filmů pro zaměstnance. Že je ve společnosti něco špatně si začala 

uvědomovat ještě před svým příchodem do redakce po diskusích s redaktorkou Helenou 

Šimkovou, která do Dilie nastoupila po svém vyhazovu po prověrkách v deníku Večerní 

Praha. Postupem času se narátorka dostávala přes své známé i k disentu a začala 

publikovat v samizdatovém bulletinu O divadle pod pseudonymem Květa Sedláková. 

V roce 1988 se sblížila s Václavem Havlem a byla svědkem jeho zatčení na Václavském 

náměstí v lednu 1989 při pokládání květin na místě, kde se upálil Jan Palach.
302

 Po 

listopadu 89, kdy skončil i monopol DILIA, se podílela na založení konkurenční agentury 

Aura-Pont, ve které má dodnes vlastnický podíl. Agentura byla založena především kvůli 

nechuti Václava Havla být zastupován Dilií. Než agentura začala naplno fungovat, 

pracovala chvíli v deníku Občanského fóra Fórum, pak po získání prostor nastoupila na 

plný úvazek do Aura-Pontu, kde se věnovala agentáži. V roce 1996 odešla po neshodách 

s tehdejším ředitelem Alexandrem Jeriem pracovat do Divadelního ústavu, v roce 2004, 

po jeho odchodu, se opět vrátila do Aura-Pontu, kde setrvala až do důchodu. Přeložila 

kolem šedesátky divadelních her z angličtiny, je autorkou mnoha divadelních recenzí. Je 

v důchodu, žije sama, hodně cestuje a žije střídavě v Praze a na chalupě po svých 

prarodičích. 

S Jitkou si tykáme, třebaže jsme se v době našeho působení v Dilii znaly spíše 

povrchně. Protože stále překládá, podařilo se mi najít kontakt na ni přes profesní 

platformu LinkedIn. Odpověděla mi a poslala svou e-mailovou adresu, takže jsem jí 

mohla detailně vysvětlit svůj projekt a požádat o rozhovor. Souhlasila a rozhovory se 

uskutečnily se v květnu a v červenci u ní doma. Jitka byla velmi vstřícná, přátelská, 

                                                 

302
Tato událost pak odstartovala tzv. Palachův týden, kdy se každý den konaly na Václavském náměstí 

vládními silami brutálně rozháněné protestní demonstrace. 



 

 

122 

otevřená a pohostinná, vždy pro nás připravila nějaké občerstvení. Díky tomu, že v Dilii 

vystřídala několik různých pracovních pozic a má dobrou paměť, jsem se dozvěděla 

mnoho důležitých detailů, hlavně o lidech, kteří v Dilii pracovali. Velice přínosné je její 

svědectví o posledních několika letech před pádem komunistického režimu, kdy 

pracovala jako vedoucí redakce a stýkala se s disentem. Také je pro mne cenné její 

vyprávění o tom, jak v roce 1990 spoluzakládala konkurenční agenturu Aura-Pont. 

 

JUDr. Věra Stránská -  právní oddělení, ředitelka DILIA 1992–1996 

 

Narozena v r. 1951 v Praze na Vinohradech. Otec byl ekonom, celý život pracující 

v nakladatelstvích, svou jedinou dceru vedl ke kultuře, vzdělanosti a studiu jazyků, doma 

byla obklopena spoustou knih. Po základní škole vystudovala gymnázium na 

Sladkovského náměstí v humanitní třídě s rozšířenou výukou jazyků. Odmaturovala 

v roce 1969, ještě na autorech jako Škvorecký, Kundera, Vaculík atd. Po maturitě chtěla 

studovat na některém humanitním oboru na UK, ale u historie požadovali němčinu, 

kterou neznala, a žurnalistiku nakonec vzdala kvůli zhoršující se politické situaci. Byla 

přijata na právnickou fakultu, kde se po počátečním zemětřesení situace stabilizovala, a 

začala se specializovat na autorské právo, o kterém psala i diplomovou práci. Po 

absolvování chtěla pracovat v nakladatelství, ale dostala nabídku z Našeho vojska, kam se 

jí nechtělo. Ve škole na besedě se zástupci z justice a ministerstev dostala kontakt na 

ministerstvo kultury, kde jí nabídli práci v legislativním odboru. V září 1974 dělala 

státnice a v říjnu nastoupila na MK. Pokračovala ve studiu angličtiny a trochu i němčiny. 

Po třech a půl letech šla na mateřskou dovolenou, na které strávila 6 a půl roku, má syna a 

dceru. Na ministerstvo se již nevrátila a začala si hledat práci jinde. Narazila na inzerát, 

že DILIA hledá právníka, odpověděla a byla přijata, i díky svým jazykovým znalostem. 

V právním oddělení byli dva řadoví právníci, vedoucí a referentka, která pomáhala 

s administrativou. Zapojila se i do práce v závodním výboru ROH, aby mohla pomáhat 

kolegům. V roce 1991 z Dilie odešla, domluvila se, že nastoupí do Svazu nakladatelů a 

knihkupců, pro který už pracovala jako externí poradce. Do Dilie se však vrátila v roce 

1992 jako ředitelka na žádost Ivana Medka, tehdejšího poradce ministra kultury Milana 

Uhdeho. Kvůli intrikám ze strany některých autorů pak musela na funkci rezignovat. 

Složila advokátní zkoušky a v roce 1999 se stala partnerkou v úspěšné advokátní 

kanceláři Kadlec & Stránská. V roce 2011 si otevřela ve Vršovicích vlastní malou 
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advokátní kancelář, specializující se na autorské právo, kde stále pracuje, ačkoli už je 

v důchodovém věku. Žije s manželem v Praze. 

Když jsem pro svou práci sháněla narátora z tehdejšího právního oddělení, 

napadla mě právě Věra Stránská, protože díky svému pozdějšímu působení ve funkci 

ředitelky zná i mnoho detailů o organizaci. Ukázalo se, že moje volba byla správná, dr. 

Stránská má navíc výbornou paměť a její vyprávění bylo velmi plynulé, souvislé a 

perfektně strukturované.  

V Dilii jsme pracovaly v jiných odděleních a potkávaly se spíše sporadicky, takže 

náš vztah zůstal v pracovní rovině a neměly jsme důvod k tykání. Najít na ni kontakt ale 

nebyl problém vzhledem k jejímu aktivnímu výkonu advokátní činnosti. Vyhledala jsem 

její webové stránky a oslovila ji e-mailem, narátorka mi obratem zavolala a domluvily 

jsme se na informativní schůzce. Ta proběhla v kavárně nedaleko její kanceláře ve 

Vršovicích. Sice jsem se už tam dozvěděla mimo záznam mnoho informací relevantních 

k mé práci, ale naštěstí většina z nich byla zopakována při rozhovorech, které se 

uskutečnily v dubnu a v červnu v její kanceláři. 

 

Jitka Tomešová – divadelní odbor, tuzemské oddělení 

 

Narozena 1960 v Praze, vyrůstala v Praze, nejdřív s rodiči a prarodiči na Novém 

Městě ve Vladislavově ulici naproti Československé televizi. Když jí bylo 5 let, 

přestěhovali se do Strašnic, tam se narodil její mladší bratr. Rodiče nebyli ve straně a její 

otec se často hádal se svým otcem komunistou. Doma o politice nemluvili, ale udělala si 

na politickou situaci jednoznačný názor, zvlášť po okupaci v r. 1968, kterou s rodiči 

prožívala velmi těžce. Nebyla v Pionýru. Měla problém s přijetím na střední školu, údajně 

kvůli tomu, že rodiče měli svatbu v kostele. Trvala na maturitě a nakonec vystudovala 

čtyřletý učební obor s maturitou Spojová manipulantka. Před maturitou a učňovskou 

zkouškou odmítla podepsat umístěnku na poštu a domluvila si práci od září 1980 

v DILIA, po úspěšně složených zkouškách nastoupila do divadelního odboru, tuzemského 

oddělení, na agendu malých divadel a částečně jako sekretářka vedoucího divadelního 

odboru JUDr. Hlaváče. Po třech letech převzala agendu registrací a opcí a agentáž, na 

malá divadla nastoupila Ivana Šnejdárková, kterou jsem po jejím odchodu na mateřskou 

nahradila v roce 1984 já. S narátorkou jsme sdílely kancelář a hodně jsme se přátelily. O 

prázdninách jezdila na tábory jako vedoucí. V srpnu 89 nastoupila na mateřskou 
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dovolenou, v září se jí narodil syn a o tři roky později dcera. Po skončení mateřské v roce 

1995 se ucházela o práci v DILIA, ale tam probíhala delimitace a s tím spojené snižování 

stavu zaměstnanců a nebylo možné ji přijmout zpět. Do roku 2001 pracovala v obchodě 

s dámskými oděvy a pak se šťastnou náhodou vrátila do DILIA, nejdříve do kolektivní 

správy, po sedmi letech přešla do oddělení médií, kde pracuje dodnes. Žije s manželem a 

kocourem v domku v Šestajovicích. 

V době, kdy jsem pracovala v Dilii, byla Jitka profesně a věkově mou nejbližší 

spolupracovnicí a byly jsme si velmi blízké i osobně. Několik let jsme sdílely jednu 

kancelář. Nepřestaly jsme se stýkat a hodně jsme se navštěvovaly v době naší mateřské 

dovolené. Rozhovory s ní jsem chtěla uskutečnit od chvíle, kdy jsem se definitivně 

rozhodla pro téma své práce, ale nakonec proběhly až na konci srpna a na začátku září 

letošního roku. Navštívila jsem ji doma a díky jejímu vyprávění si osvěžila mnoho 

společně prožitých chvil, na které jsem zapomněla. 
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Obrazová příloha 

 

Obr. 1: Narátorka Věra Stránská v kanceláři v Dilii v 80. letech. Archiv V. Stránské. 
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Obr. 2: V. Stránská před budovou Dilie s komikem Járou Kohoutem po jeho  

návratu z emigrace. Rok 1990, archiv V. Stránské. 

 

 

Obr. 3: Narátorka Věra Hejzlarová v sekretariátu ředitele, začátek 80. let.  

Archiv V. Hejzlarové. 
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Obr. 4: Narátorka Jitka Tomešová ve své kanceláři. Archiv autorky. 

Obr. 5 Narátorka Helena Kafková v kanceláři autorky. Archiv autorky. 
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Obr. 6: Několik pracovnic a pracovníků divadelního odboru v r. 1978  

v tzv. velké místnosti. Zcela vpředu narátorka Zuzana Ježková, třetí Taťána  

Pavlíková, čtvrtá Helena Kafková. Archiv H. Kafkové. 

 

Obr. 7: Pracovnice div. odboru na zadním schodišti do zahrady na začátku 80. let.  

Druhá zprava Jitka Tomešová, uprostřed Zuzana Ježková. Archiv H. Kafkové. 
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Obr. 8: Jedna z kanceláří divadelního odboru – tuzemské oddělení, oslava  

narozenin, léto 1989. Uprostřed Jitka Tomešová, vpravo autorka. Archiv autorky. 

 

 

Obr. 9: Narátorka Helena Kafková dnes s diplomem z roku 1982. Archiv autorky. 
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Obr. 10: Ukázka soukromé korespondence mezi kolegyněmi div. odboru, ilustrovaný  

popis jednoho pracovního dne. Archiv autorky. 



 

 

131 

 

Obr. 11: Ukázka výtisku Informativní edice. Archiv autorky. 

 

 

Obr. 12: Ukázka výtisku běžného divadelního textu. Archiv autorky. 


