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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá anglickými periodiky, která v Praze zakládali a 

vydávali Američané v letech 1990 – 1995. První část přibližuje pozadí výskytu 

americké komunity v hlavním městě v první polovině 90. let a seznamuje s americkou a 

československou žurnalistickou tradicí v kontextu změn mediálního systému po 

sametové revoluci. Druhá část představuje zpravodajská periodika a literární magazíny, 

které vznikly v Praze ve vymezeném období. Kromě novinových článků, odborné 

literatury zabývající se mediální transformací po pádu totalitních režimů a prvky 

americké a československé žurnalistiky práce významně čerpá z písemných a osobních 

rozhovorů autorky s lidmi, kteří jsou spjati s prezentovanými periodiky. V závěru práce 

je zhodnocen možný dopad novinářské a spisovatelské činnosti Američanů na 

československou resp. českou novinářskou a literární scénu. Vliv amerických žurnalistů 

na československé resp. české kolegy se týká jednotlivých osob konkrétní generace 

novinářů. Vliv americký literárních děl vzniklých v Praze ve vymezeném období 

nepřesáhl anglofonní sféru a nelze o něm proto hovořit v obecném kontextu 

československého resp. českého literárního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The diploma thesis deals with English language periodicals which were founded 

and published by Americans in Prague in 1990 – 1995. The first part describes the 

background of the American community in Prague in the middle 1990s and apprises of 

the American and Czechoslovak journalism in the frame of media system changes after 

the fall of Communism. The second part includes newspapers and magazines which 

existed in Prague the defined period. Except of print media articles, literature concerned 

with media transformation after the fall of totalitarian regimes and features of American 

and Czechoslovak journalism the thesis is based on correspondence and interviews with 

people who are allied to the included periodicals. At the end of the thesis there is a 

review of the impact that American journalists and writers could have on Czechoslovak 

and Czech journalism and literature. The influence of American journalists on the 

Czechoslovak and Czech colleagues remains in form of individual cases. The influence 

of American literature written in Prague in the defined period has not overreached the 

English language sphere and so it cannot be considered in the general context of 

Czechoslovak and Czech literature. 
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Úvod 

 První polovina 90. let představovala období plné euforie, zároveň se však 

v mnoha aspektech vyznačovala velkým chaosem. Slovní spojení „divoká doba“ užila i 

pracovnice Národní knihovny v Praze, kam autorka v zimě 2013 přišla s žádostí o 

rešerši anglicky psaných periodik vydávaných v hlavním městě v letech 1990 – 1995. 

Onen chaos prvních porevolučních let způsobil, že rešerši na základě autorčina 

požadavku nebylo možné provést.  

Tato práce se pokusila přinést přehled anglofonních periodik a zároveň přiblížit 

první léta demokracie očima lidí, kteří se na vzniku těchto magazínů a novin podíleli. 

Vymezení první poloviny 90. let jako zkoumaného období bylo intuitivní a dle 

očekávání se ukázalo být i nejzajímavějším. Nejen z hlediska rychlého tempa veškerého 

socio-politického a kulturního dění, ale i díky možnosti poznat první konfrontaci post-

totalitní, avšak totalitou stále zatížené společnosti s vlivy ze Západu, konkrétně 

Spojených států amerických. Protože právě příliv mladých Američanů do Prahy 

bezprostředně po roce 1989 nesmazatelně ovlivnil určitou část pražského mediálního a 

kulturního prostoru. 

1. Cíle práce  
 

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat část československého resp. 

českého mediálního prostředí v letech 1990 – 1995, v níž hráli roli Američané jako 

zakladatelé nových tištěných periodik. Ta vycházela zcela či z větší části v angličtině. 

Dílčím cílem je přiblížení života americké komunity v Praze v daném období, nastínění 

některých změn, které s sebou přinesla sametová revoluce v Československu, a odhalení 

a zhodnocení povahy a míry možného vlivu zkoumaných periodik na českou 

žurnalistickou a částečně i literární scénu. 

2. Odklon od tezí  
 

 V tezích z února roku 2013 autorka mj. uvedla, že v diplomové práci pojedná o 

zpravodajských a oborově nespecializovaných periodikách, že nepůjde o finanční a 

byznys tematiku. Práce ve své finální podobě dodržela absenci ekonomicky zaměřených 

periodik, ale oproti původnímu plánu zahrnula literární magazíny.  
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 Jako výchozí teoretický rámec byla navíc kromě procesu transformace přidána 

obsáhlá kapitola přibližující americkou komunitu žijící v Praze ve vymezeném období. 

Rešerše odhalila, že se jednalo o určitý fenomén, který si zaslouží více prostoru 

především proto, že představuje nezbytný kontext pro seznámení se s uvedenými 

periodiky. Vznik „mýtu nových Hemingwayů“ kvůli přirovnávání Prahy k Paříži 20. let, 

o němž se budou zmiňovat některé z dalších kapitol, je pojem, který si zejména s první 

polovinou 90. let a pražskou komunitou spojoval každý, kdo tam tehdy žil, nebo o tom 

alespoň měl možnost číst. Otázka naplnění či možné neexistence tohoto mýtu je 

diskutována v následujících kapitolách. Představuje však v rámci americké menšiny 

pobývající v metropoli natolik nedílnou součást vymezeného období, že by měla mít své 

místo v této práci právě v podobě literárních magazínů. 

 Z hlediska transformace se práce zaměřuje především na rozdílnost žurnalistické 

tradice v první rovině před a po roce 1989 a v rovině druhé na rozdíly mezi 

československou a americkou žurnalistikou. Zmiňuje také teoretické koncepty 

související s rolí médií v různých politických systémech a ukazuje různé vnímání 

objektivity jako novinářské normy. Autorka považuje takový kontext jako vhodnější pro 

zhodnocení možného vlivu amerických novinářů působících v Praze na 

československou resp. českou žurnalistiku. 

 Prostor věnovaný týdeníku The Prague Post byl proti původnímu plánu 

deklarovanému v tezích omezen ve prospěch literárních magazínů a rovněž z toho 

důvodu, že se jím podrobně zabývá bakalářská práce Kateřiny Svobodové z roku 2001. 

3. Informační zdroje a způsob jejich zpracování 
 

Zdroje, s nimiž tato studie pracuje, lze rozdělit do čtyř skupin. Primární zdroje 

představují samotná popisovaná periodika. Mezi prameny jsou zařazeny články, které 

byly využity jako doplňující zdroje informací o zkoumaných titulech. Nejcennějším 

mediálním výstupem byl článek v on-line magazínu Think, který shrnul desetiletí 

amerických titulů založených v Praze.
1
 Byť se o každém z nich zmiňuje jen v několika 

málo větách, stal se výchozím informačním zdrojem pro další pátrání. Užitečné 

informace přinesl také úvod k antologii Louise Armanda The Return of Král Majáles. 

                                                 
1
 ZAITCHIK, Alexander. Let the Kazoos Sound: A Decade of English Press in Prague. Think Magazine: 

The Insider's Guide to Prague [online]. [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: 

http://www.thinkexpats.com/things/publications/242-let-the-kazoos-sound-a-decade-of-english-press-in-

prague. 

http://www.thinkexpats.com/things/publications/242-let-the-kazoos-sound-a-decade-of-english-press-in-prague
http://www.thinkexpats.com/things/publications/242-let-the-kazoos-sound-a-decade-of-english-press-in-prague
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Věnuje se převážně literárnímu působení, proto obsahuje i zmínky o literárních 

magazínech a s nimi spjatých jménech. Nejčastěji autorka z Armandova úvodu užívala 

právě citace lidí z prostředí těchto periodik.  V celém textu práce jsou citace uvedeny ve 

znění, do jakého je přeložila Eliška Mečířová a publikoval server Portál české literatury. 

Jen v jednom případě v závěrečném shrnutí je citován anglický originál a porovnán 

s českou verzí. Tato výjimka má své opodstatnění, jež je dále vysvětleno. 

Pro první teoretickou pasáž významně posloužila případová studie Chrise Esky 

o Američanech, kteří po roce 1989 přijeli do Prahy. Hloubkové rozhovory se sedmdesáti 

lidmi se uskutečnily v Praze v roce 1996 nebo 1997 (studie nepřináší podrobnější údaj o 

časovém vymezení) a týkají se téměř výhradně období, kterým se zabývá tato práce. 

Přibližují život komunity v Praze stejně jako motivaci k odchodu ze Spojených států.  

Další část kapitoly o kontextu vzniku tiskovin pojednává o transformaci 

mediálních systémů ve střední a východní Evropě po změně politických režimů a 

představuje stěžejní rozdíly mezi československou a americkou žurnalistickou tradicí. 

Američané sem přicházeli ze země, v níž žurnalistika měla možnost projít více než 

stoletým vývojem odrážejícím po celou dobu demokratické principy.
2
 

V Československu nejenže došlo ke změně politického režimu, ale i předchozích 40 let 

nepředstavovalo z hlediska vývoje novinářské tradice kontinuální linii.
3
  Autorem, který 

obecně reprezentuje výzkum změn ve všech aspektech fungování a řízení médií po pádu 

totalitních režimů v regionu, je Karol Jakubowicz. Kromě knihy Rude Awakening: 

Social and Media Change in Central and Eastern Europe byl využit také sborník 

Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern  European Media Change in 

a Global Perspective, který Jakubowicz editoval spolu s Miklósem Sükösdem. 

Konkrétně o transformaci v Československu píše mj. Rudolf Převrátil ve sborníku 

Glasnost and After: Media Change in Central ans Eastern Europe a Jan Jirák a Barbara 

Köpplová ve sborníku Média dvacet let poté. Pro seznámení s novinářskými tradicemi 

obou zemí práce vychází ze sborníku Svennika Høyera a Horsta Pöttkera Diffusion of 

the News Paradigm 1800 – 2000, především ze studie Michaela Schudsona The 

Emergence of the Objectivity Norm in American Journalism, a z dobových 

československých učebnicových textů Vladimíra Hudce.   

                                                 
2
 HØYER, Svennik. The Idea of the Book: Introduction. In: HØYER, Svennik, PÖTTKER, Horst. 

Diffusion of the News Paradigm 1850 - 2000. Göteborg: Nordicon, 2005. S. 13 – 15. 
3
 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Mass  media and Czech society: interpreting media transfornation 

after 1989. In: JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara, KOLLMANOVÁ, Denisa K. Média dvacet let poté. 

Praha: Portál, 2009. S. 50 – 51. 
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Čtvrtý a v jistém smyslu nejdůležitější zdroj tvoří soukromý archiv autorky. 

Dokument obsahuje korespondenci nebo přepis rozhovorů s lidmi, již mají vztah ke 

zkoumaným periodikům či mohou z jiných dále uvedených důvodů poskytnout užitečné 

postřehy k žurnalistice vymezeného období. Konečný seznam osob je ovlivněn více 

faktory. Na počátku stálo několik málo jmen získaných od Jana Jiráka a z diplomové 

práce Kateřiny Svobodové. Tito lidé, pokud odpověděli na žádost o spolupráci, kromě 

cenných informací o novinách a magazínech ochotně poskytli další jména a kontakty. 

Z nich opět někteří reagovali vstřícně, jiní vůbec. Stejně fungovala komunikace v rámci 

facebookové skupiny Expats in Prague in the 90s. Několik lidí není zahrnuto 

v soukromém archivu, protože s nimi nebyl veden rozhovor týkající se vybraných 

tiskovin, ale poskytli alespoň tipy na kontaktování dalších osob.  

V průběhu psaní práce byly autorkou osloveny následující osoby:
4
 Alex Zucker, 

Hana Lešenárová, Matt Welch, Vladan Šír*, Johana Grohová*, Lisa Leshne-

Frankenbergová* (Prognosis, The Prague Post), Erik Best (The Bohemia Daily 

Standard), Anthony Ozuna (Yazzyk), Lawrence Wells (Gristle Floss), Jeffrey Benet, 

Tracey Kennedyová* (Velvet), redakce The Prague Revue*, Gwendolyn Albertová, 

Vincent Farnsworth* (Jejune: America Eats Its Young), Jim Freeman*, Tim Otis*, Alan 

Thomas*, Max Farr (Optimism), Bruce Damer, Selma Kalousek, Daniel Anýž* a 

Jaroslav Plesl (jiné).  

Problematika uvedeného postupu shromažďování informací spočívá především v 

nejistém výsledku a v těžko předvídatelném časovém horizontu způsobeném rozdílnou 

délkou prodlev v elektronické komunikaci.  

Co se týče samotných periodik, při práci s primárními zdroji, během rozhovorů 

s lidmi a při hledání dalších článků se autorka soustředila na shromáždění takových 

informací, které by poskytly co nejkomplexnější profil každého titulu. Nejednalo se o 

obsahovou analýzu. Cílem bylo zjistit kdo, kdy a proč noviny či magazín založil, jak 

vznikal obsah, jakou měl podobu a jaké čtenáře chtěl oslovit. Naprostá většina periodik 

buď ještě ve zkoumaném období, nebo o několik let později zanikla, takže zahrnuty jsou 

také často důvody ukončení. V rozhovorech nebo ve zmiňovaných pramenech se 

objevují názory na kvalitu zkoumaných titulů a byly v této práci u příslušných tiskovin 

vždy uvedeny.  

                                                 
4
 Hvězdičkou jsou označeny ty osoby, které buď vůbec nereagovaly na první kontaktování, či přislíbily 

poslat odpovědi na otázky, ale neučinily tak do termínu odevzdání diplomové práce. 
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Obsah novin a magazínů je přiblížen na vybraných článcích podle toho, co 

autorku oslovilo, přišlo jí zajímavé nebo podle jejího názoru vystihovalo charakter 

daného periodika. Ne u všech titulů však existovala možnost nahlédnout do obsahu. 

V případě magazínů, tzv. zinů, o nichž bude dále řeč, nelze očekávat, že by byly 

součástí povinných exemplářů v Národní knihovně. Některé výtisky jsou dostupné 

například ve formátu pdf na internetu, kam je umístil někdo, kdo se podílel na vydávání. 

Deník The Bohemia Daily Standard a magazín Velvet jsou v Národní knihovně pouze 

v Národním konzervačním fondu, a tudíž mimo veřejný přístup. Magazíny Optimism, 

Trafika nebo Prague Review nemají podle souborného katalogu Národní knihovny 

záznam v žádné z knihoven v České republice. Za účelem nahlédnutí do vybraných 

periodik byl autorkou prostřednictvím e-mailu osloven Louis Armand na doporučení 

členů facebookové skupiny Expats in Prague in the 90s. Do termínu odevzdání této 

práce na prosbu nereagoval.  

Souhrnně lze říci, že profily periodik zkoumaných v této práci představují 

mozaiku složenou z vlastního popisu tiskovin, jak je měla možnost vidět autorka, a ze 

vzpomínek a názorů získaných přímo nebo zprostředkovaně z dalších textů či díky 

kontaktu s pamětníky.   

4. Kontext vzniku novin a magazínů 

4.1 Američané v Praze 

  

„Žijeme na levém břehu 90. let,“ napsal Alan Levy ve svém šéfredaktorském 

editorialu 1. čísla týdeníku The Prague Post, které vyšlo 1. října 1991.
5
 Přirovnal Prahu 

k Paříži 20. let, kdy na levém břehu Seiny pobývali američtí emigranti
6
 „ztracené 

generace“ jako Francis Scott Fitzgerald nebo Ernest Hemingway. O jejich životě píše 

Ernest P. Earnest ve své knize Expatriates and Patriots: American artists, scholars, and 

writers in Europe. Paříž popisuje jako umělecké centrum Evropy, kam se sjížděli 

američtí umělci a intelektuálové znechucení puritánskými hodnotami středních vrstev, 

                                                 
5
 LEVY, Alan. Us. The Pragu Post. 1991, roč. I, č. 1. S. 1. 

6
 V originále se jedná o výraz „expatriate“, který ačkoliv v sobě v českém překladu může zahrnovat 

význam „emigrant“, od anglického slova „emigrant“ se liší. Zatímco „emigrant“ je osoba, která „opustila 

svou vlast za účelem trvale se usadit v jiné zemi“, „expatriate“ je prostě „osoba žijící mimo svou vlast“. 

(definice dle Oxforddictionaries.com). Toto byl přesně případ většiny Američanů v Praze, kteří měli 

v úmyslu se po pár letech vrátit do Spojených států. V textu bude český výraz „emigrant“ používán jako 

ekvivalentní k „expatriate“. V případě, že půjde o emigranta ve smyslu trvalé emigrace, bude to vždy 

patrné z kontextu.  
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kapitalismem jako středobodem americké společnosti a americkou kulturou obecně. 

Jednalo se o první emigranty, jejichž výsadou nebylo bohatství a příslušnost k tehdejším 

kulturním elitám. V Paříži bylo v porovnání se Spojenými státy levněji, spisovatelé 

mohli proto bez většího finančního zatížení vydávat svá díla a navíc vést bohémský 

životní styl. Byl to i způsob jak si prodloužit mládí a oddálit přijetí „dospělé“ 

odpovědnosti.
7
 

 Ačkoliv se později ukázalo, že nová „ztracená generace“ se v Praze neusadila, 

americká komunita v hlavním městě se stala fenoménem a obě metropole sdílely ve 

vztahu k Američanům určité paralely. Alan Levy později v rozhovoru pro Mladý svět 

vzpomínal: „Mé přirovnání Prahy k Paříži mnozí kritizovali, mnozí s ním 

argumentovali, ale i ti, co jej kritizovali, mne citovali, uváděli v titulcích… Lidé to četli, 

jednali podle něj a stalo se tím, čemu říkáme self fullfilling phropecy (sebenaplňující se 

proroctví) – a já jsem se stal prorokem. (…) Lidé se mne ptají, a kde je ten nový 

Hemingway a Fizgerald…? Říkám, je to jen přirovnání, nemusí to být nevyhnutelně 

spisovatelé, ale třeba malíři. Je tu množství talentů, třeba i u nás v redakci. Žijeme 

v revoluční době, mohou vzniknout nové formy umění, jaké, to dosud nevíme. Ale již je 

to zde, něco vzniká, je to určitě tady.“
8
 

 Na téma americké komunity v Praze vzniklo v 90. letech mnoho výstupů, 

převážně však šlo o novinové články. V českém mediálním prostoru vyšel v červnu 

1992 již citovaný článek Zdeňka Procházky Hej hou, hej hou, Yankeeové jdou (Mladý 

svět). Na webu amerického titulu Los Angeles Times je k dohledání článek Charlese T. 

Powerse z 13. ledna 1992 For some young Americans, Prague is the place to wait out 

recession. It's a 'Left Bank of the '90s,' a . . . : Land of Opportunity.
9
 Powers pracoval 

pro L. A. Times dvacet let. V první polovině 80. let pobýval v Nairobi a působil jako 

dopisovatel o dění v Africe, mezi lety 1986 a 1991 sídlil ve Varšavě a zaměřil se na 

události ve střední a východní Evropě.
10

  Článek Jonathana Kandella Americans in 

                                                 
7
 ESKA, Chris. The Americans in Prague: A Sociological Case Study of an Expatriate Community. [The 

Literature (or the lack thereof)]. [online] [cit. 2013-03-15] Dostupné z: http://thinkexpats.com/expat-

views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html  
8
 PROCHÁZKA, Zdeněk. Hej hou, hej hou, Yankeeové jdou. Mladý svět. 1992, roč. XXXIV, č. 25. S. 37. 

9
 POWERS, Charles T. For some young Americans, Prague is the place to wait out recession. It's a 'Left 

Bank of the '90s,' a . . . : Land of Opportunity. Los Angeles Times [online]. 13. 1. 1992. [cit. 2013-03-15] 

Dostupné z: http://articles.latimes.com/1992-01-13/news/vw-183_1_young-americans.  
10

 OLIVER, Myrna. Charles T. Powers; Won Award as a Times Reporter. Los Angeles Times [online]. 3. 

10. 1996. [cit. 2013-03-15] Dostupné z: http://articles.latimes.com/1996-10-03/news/mn-50029_1_times-

reporter.  

http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html
http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html
http://articles.latimes.com/1992-01-13/news/vw-183_1_young-americans
http://articles.latimes.com/1996-10-03/news/mn-50029_1_times-reporter
http://articles.latimes.com/1996-10-03/news/mn-50029_1_times-reporter
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Prague
11

 publikovaný v srpnu 2007 v měsíčníku Smithsonian
12

 se sice zaměřuje 

převážně na „druhou vlnu“ Američanů přijíždějících do Prahy koncem 90. let, některé 

z citovaných osob však pobývaly ve městě už v prvních letech po revoluci a zažily tak 

období, kterým se zabývá tato práce. 

Jiným zdrojem je autobiografická kniha Douglase Lytla Pink Tanks and Velvet 

Hangovers: An American in Prague.
13

 Nejenže zprostředkovává přímou zkušenost 

Američana z pobytu v Praze co do zaměstnání, volného času a seznamování se s čerstvě 

svobodnou, stále však socialismem poznamenanou českou kulturou, ale poskytuje i 

informace užitečné pro jádro této práce. Lytle totiž pracoval jako novinář pro The 

Prague Post.  

Dalším obsáhlejším dílem v podobě případové studie je práce Chrise Esky The 

Americans in Prague: A Sociological Case Study of an Expatriate Community
14

, na 

jejímž základě absolvoval v roce 1998 sociologii na Rice University v Houstonu 

s titulem B.A.
15 

 Eska zkombinoval metody zúčastněného pozorování a hloubkových rozhovorů. 

V Praze strávil 12 týdnů (neuvádí přesnější období, Prahu poprvé navštívil v roce 1996 

jako turista cestující po Evropě, výzkumný pobyt se odehrál tedy někdy v letech 1996 – 

98) a celkem zaznamenal 72 rozhovorů. Při citování dotazovaných uvádí na konci 

pouze pohlaví, věk a zaměstnaní, přičemž se omezuje na obecné výrazy jako „poradce“ 

či „umělec“. V přípravné fázi se opírá o dílo Americans Abroad sociologa Arnolda 

Dashefského. V této komparativní studii Dashefsky zkoumal motivace Američanů 

emigrujících do Austrálie (tzv. Yanks) a Izraele (tzv. Olim). Výsledkem byl poměrně 

kompaktní socio-demografický profil amerického emigranta. Zároveň Dashefsky 

motivace rozdělil do čtyř hlavních skupin, které se mohou navzájem doplňovat a 

kombinovat: 1. „self-expressive“ – naplnění vlastních duševních, emocionálních nebo 

                                                 
11

 KANDELL, Jonathan. Americans in Prague. Smithsonian [online]. Srpen 2007. [cit. 2013-03-15] 

Dostupné z: http://www.smithsonianmag.com/people-places/prague.html?c=y&page=1.  
12

 Smithsonian je americký magazín s měsíční periodicitou, který vychází od roku 1970. Zaměřuje se na 

historii, vědu, umění, pop kulturu a společnost.  
13

 LYTLE, Douglas. Pink Tanks and Velvet Hangovers: An American in Prague. 1. vyd. Berkley, 

California: Frog, Ltd., 1995. 
14

 Zkrácená verze je dostupná na adrese http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-

prague.html, kde se nachází i link ke stažení plného znění práce.  Protože se jedná o starší text, není plně 

kompatibilní s textovým editorem MS Word 2003. V úvodu práce se sice nachází obsah s odkazy na 

stránky kapitol, formát prvotního zobrazení v editoru údajům ale neodpovídá. Při citování z Eskovy práce 

tedy bohužel není možné uvádět čísla stránek. Pro snazší orientaci v textu bude v citaci uveden alespoň 

název příslušné kapitoly. 

http://www.smithsonianmag.com/people-places/prague.html?c=y&page=1
http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html
http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html
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kulturních potřeb; 2. „self-instrumental“ – naplenění obchodních/pracovních či 

materiálních potřeb; 3. „others-expressive“ – naplnění emocionálních závazků vůči 

ostatním; 4. „others-instrumental“ – naplnění pracovních závazků vůči ostatním či 

naplnění misionářského poslání.
16

  Eska toto dělení použil jako výchozí při formulaci 

otázek pro hloubkové rozhovory a dále při následné charakteristice skupin amerických 

emigrantů v Praze. Jak sám autor v závěru případové studie připouští, hloubkové 

rozhovory se ukázaly být nedostatečné v tom smyslu, že mnoho informací ze 

skutečného pozadí odchodu ze Spojených států přiznali dotazovaní až tzv. „off record“. 

Nicméně tento fakt nijak zásadně neovlivnil vypovídající hodnotu poznatků, k nimž 

během práce autor došel. Navíc je Eskova práce významná v tom směru, že na 

sociologické úrovni se americkými „expats“ v Praze nikdo jiný nezabýval. 

 První příliv Američanů zaznamenala Praha v letech 1990 až 1992. Otevřenost 

Čechů vůči všemu západnímu, donedávna zakázanému a nežádoucímu, připravila 

Američanům to nejlepší přivítání. „Každý chtěl mít s vámi co dočinění. Bylo to jako být 

štěnětem, víte, něco jako ‘Jsi Američan, musíš být skvělý! Pracuj pro mě a dám ti 

cokoliv!’ Všechno bylo možné,”
17

 řekl Eskovi tehdy třiatřicetiletý manažer zásilkové 

společnosti (dále jen v podobě „muž, manažer, 33 let“). „Hodně mých přátel získalo 

práci, o které se jim ani nesnilo. ‘Jsi Američan, ty víš všechno.’ Dělali vše od poradce 

ministra po šéfa Chicquity, takže většinu těch věcí, pro něž člověk ve dvaadvaceti 

kvalifikaci nemá. Ale Češi si mysleli, že dokážeme všechno napravit.“
18

 (žena, 

podnikatelka, 34 let) 

 Nejmasivnější vlna Američanů pak přišla v letech 1992 až 1994. 

Nezanedbatelný vliv na to měla právě média a to, jak se zkazky o magické atmosféře 

Prahy šířily mezi známými. „Novináři o tom píší, lidi to sem přitahuje. Přijede jeden, 

zůstane tady a pět dalších se sem žene podívat, co tu ksakru dělá, že se nevrací. Projdou 

se v noci po Karlově mostě, řeknou oukej a alespoň jeden zůstane,“
19

 popsal řetězovou 

                                                                                                                                               
15

 Titul B.A. neboli Bachelor of Arts odpovídá českému titulu Bc. v humanitních oborech či umění.  

(Definice dle Oxforddictionaries.com [online] [cit. 2013-03-15] Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/chicago/cz/kultura_co_nas_ceka/skolstvi/vzdelavaci_system_v_usa/index.html.  
16

 ESKA, Chris. The Americans in Prague: A Sociological Case Study of an Expatriate Community. [The 

Literature (or the lack thereof)]. [online] [cit. 2013-03-15] Dostupné z: http://thinkexpats.com/expat-

views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html. 
17

 ESKA, Chris. The Americans in Prague: A Sociological Case Study of an Expatriate Community. 

[Introduction to the Prague Expat Scene]. [online] [cit. 2013-03-15] Dostupné z: 

http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html. 
18
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19

 PROCHÁZKA, Zdeněk. Hej hou, hej hou, Yankeeové jdou. Mladý svět. 1992, roč. XXXIV, č. 25. S. 

37. 
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reakci Alan Levy. To samé potvrzují přímo mladí Američané v rozhovorech s Chrisem 

Eskou: „Vzpomínám si na několik článků, které jsem si přečetl. Znělo to prostě 

skvěle.“
20

 (muž, vydavatel, 30 let) „Potkával jsem lidi, bavili jsme se o Americe, 

kapitalismu, vládě… a jeden kluk mi říká ‘Měl bys jet do Prahy.’ Hodně lidí to tehdy 

říkalo.“
21

 (muž, fotograf, 30 let) Protože šlo o členy jedné generace, tzv. 

„twentysomethings“, většinou to byli čerství absolventi vysoké školy nebo právě 

skončili ve svém prvním „opravdovém“ zaměstnání a stejně jako u zmiňované „lost 

generation“ i zde hrála roli možnost prodloužit si mládí, než přijde skutečná dospělost. 

„Zdá se mi, že tady je můj život jednodušší. Když se vrátím do Států, už se budu muset 

chovat dospěle, najít si práci.“
22

 (muž, učitel, 26 let)  

Americký týdeník The Times Saturday Review v roce 1992 napsal: „Porevoluční 

Československo se stalo zemí mléka, medu, pracovních příležitostí a levného piva – 

přinejmenším pro vzdělané mládí Ameriky. (…) Ovšem svědectví ve formě rukopisů 

básní a obrazů se jaksi nekoná. Zatím se lidi mají dobře a pivo je levné. Praha je 

útočištěm těch, co by doma nezavadili o místo.“
23

 V Americe tehdy stoupala 

nezaměstnanost. V roce 1992 dosáhla v rámci celých Států hodnoty 7,5 %. V období 

1990 až 2012 byla vyšší už jen v letech 2009 a 2010 následkem finanční krize.
24

 Ale ne 

všichni se shodli na tom, zda se hospodářská recese na odlivu mladých Američanů 

vůbec nějak podepsala. „Můj kamarád říká, že existují dva druhy lidí, kteří přijíždějí do 

Prahy, dvě krajní skupiny celého spektra a nic mezi tím. První jsou vysoce úspěšní lidé, 

kteří by byli úspěšní kdekoliv na světě, a druzí jsou ti, kteří by zase byli kdekoliv na 

světě neúspěšní. Doma jim to nevyšlo, tak to zkoušejí tady.“
25

 (žena, umělkyně, 33 let) 

Ale proč právě Praha, nikoliv třeba Budapešť nebo Varšava? „Když hledáte 

důvody, dostanete se až k Václavu Havlovi. Prostě je tu spisovatel, který byl ještě 

počátkem roku 1989 ve vězení a koncem roku se stal prezidentem. Jsou tu jeho skvělé 
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literární projevy. I tím je právě Praha, a ne Budapešť,“
26

 vyjádřil svou domněnku Alan 

Levy a nebyl jediný. Americký týdeník Newsweek tehdy napsal: „Odhadem 20 tisíc 

Američanů se usadilo v náhle módním, 1,2 milionovém městě. Mnozí jako učitelé 

angličtiny… jiní prostě lelkují po kavárnách a prošpikovávají svou konverzaci 

osobitými českými výroky o prezidentu-básníkovi Václavu Havlovi.“
27

 Charles T. 

Powers pro L. A. Times: „Praha je nádherná, Praha je levná. Praha je Václav Havel, 

spisovatel – filozof – prezident. Praha je mladými vedená sametová revoluce. Praha je 

postkomunistický, postmoderní happening a skvělé pivo za čtvrťák.“
28

 Sám Chris Eska 

v úvodu své případové studie popsal vlastní dojmy z hlavního města následovně: „Když 

jsem Prahu později to léto navštívil, byl jsem prostě okouzlen. Kromě toho, že měla 

nejlépe dochovanou architekturu ze všech evropských měst, byla vzrušujícím místem 

uprostřed odehrávajících se změn. Jen několik let předtím vládli této enormně 

homogenní kultuře komunisté s podporou Sovětů. A teď v čele země stojí disident-

spisovatel v modrých džínách, na konci každé starobylé uličky je McDonald a tisíce 

cizinců zaplavují město jako turisté nebo přistěhovalci.“
29

 

Zdá se, že americké mládeži něco chybělo, nějaký duch jejich doby, a nacházela 

jej, nebo alespoň jeho iluzi, právě v Praze. Charles T. Powers ve svém článku z Los 

Angeles Times cituje jednoho ze zakladatelů pražského anglického titulu Prognosis, 

Christophera Sheera, který v jednom ze svých textů použil pro mladé Američany 

v Praze název „posties“: „Označení „posties“ odkazuje ke generaci postrádající nějakou 

jednotící formativní zkušenost, nějakou hnací sílu. Je tu jen vakuum, které je 

nezanechává s ničím víc, než s jejich „post“: post-šedesátá léta, post-sexuální revoluce, 

post-moderna.“
30

 A sám Powers dodává:  „Sheer a ostatní zřejmě jaksi závidí svým 

rodičům éru 60. let. Nezažili žádnou revoltu vůči morálce, kterou by mohli přijmout za 
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vlastní. (…) Praha vyzařuje působivou nostalgii po 60. letech patrnou z amerického 

rock’n’rollu, který se neustále line z nejposlouchanějších rádií ve městě.“
31

 

 Praha se opravdu stala módním městem v mnoha směrech. Ať už šlo o pracovní 

příležitosti, umělecké ambice, touhu po bohémském stylu života nebo vše najednou, 

přes četné polemiky a určitý téměř ironický nádech toho přirovnání, se „Levý břeh 90. 

let“ nesmazatelně zapsal.  „Samozřejmě ne každý tu pracuje na románu či hře. Důvod 

pro takové srovnání s Paříží vidím v tom, že toto kulturní a inspirativní evropské město 

přitahuje množství vnímavých lidí, talentů. A navíc je tu pro talenty – jako tehdy 

v Paříži – levněji než doma. Je to emotivní záležitost: Praha se prostě stala cílem 

cesty,“
32

 řekl v roce 1992 redaktorovi z Mladého světa Kent P. Hawryluk, další z těch, 

kteří stáli u zrodu Prognosis. 

Ani tehdy, natož pak nyní není možné přesněji určit, jak početná komunita 

Američanů v době největšího zájmu v hlavním městě vlastně byla. „Nemůžeme je 

spočítat. Přijíždějí na turistická víza a nemusí se u nás registrovat. Mnozí pracují 

načerno, učí angličtinu a oficiálně zde nejsou zaměstnaní. Vypráví se o Američanech, 

kteří sotva dorazí, stávají se poradci ministrů,“ sdělila tisková atašé amerického 

velvyslanectví v Praze Margaret Schmidtová týdeníku The Times Saturday Review.
33

 

S její výpovědí se shoduje i Eska, přičemž uvádí odhad, který získal od amerického 

velvyslanectví, hovořící o 20 000 Američanech v Praze a jiný odhad pohybující se mezi 

7 až 15 000, na němž se shodovali další lidé jako sociologové, novináři či úředníci, se 

kterými mluvil. Dále zmiňuje 1649 amerických občanů, kteří vlastní pracovní povolení 

vydané cizineckou policií při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Číslo se objevilo 

v článku o cizincích v Praze v deníku Slovo a bylo platné k 31. prosinci 1996.
34

 

 

Obecně lze Američany vyhledávající Prahu rozdělit do dvou skupin, na 

„Bohémy“ a „Obchodníky“.
35

 
36

Ačkoliv je takové dělení zjednodušující, i jednotlivé 
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podskupiny, které Eska v případové studii stanovil na základě hloubkových 

rozhovorů,
37

 se v zásadě dají vždy přiřadit k jedněm či druhým.  

Jednou z nejpočetnějších skupin byli „Teachers“ – učitelé, kteří se mohli ještě 

podle detailnějších charakteristik rozdělit na tzv. „Career teachers“ neboli „Learners“ a 

„Travelers“. Všichni si v Praze vydělávali tím, že vyučovali angličtinu. První jmenovaní 

jeli do Prahy s jasným záměrem učit a zároveň tuto profesi chtěli často využít k tomu, 

aby se naučili česky, a celkově projevovali hlubší zájem o poznání české kultury a 

seznamování se s ní (odtud „Learners“). Obsazovali pozice učitelů na klasických či 

jazykových školách. Travelers, tedy Cestovatelé, vyhledávali výuku angličtiny jako 

prostředek k obživě, přičemž jejich hlavním a mnohdy jediným předpokladem byla 

prostě skutečnost, že byli rodilí mluvčí. Zaměřovali se spíš na výuku dospělých 

bohatších Čechů. Rozdíl byl rovněž v tom, že téměř všichni Learners byli oficiálně 

registrovaní u českých úřadů, kdežto mnoho Travelers pracovalo načerno. Záleželo na 

tom, v jaké instituci vyučovali a zda jim s vyřizováním papírů mohl někdo pomoci. 

Učitelství jako profese samozřejmě mělo své limity a po určité době už nestačilo pouze 

být Američan. „Zpočátku jediné, co jsem musel dělat, bylo postavit se před žáky, mluvit 

anglicky, snažit se, aby i oni mluvili anglicky, a odpovídat na otázky ‘Proč jste sem 

přijel?’ a ‘Jak dlouho zůstanete v Československu?’. Za měsíc jsem už ale nebyl Mr. 

Exotic, jen jejich učitel. Netrvalo dlouho a zjistil jsem: Musím učit! A jaký šok, když 

jsem přišel na to, že nevím jak,“
38

 popsal svou zkušenost Newyorčan John Allison, 

který si stejně jako mnoho dalších vydělával po příjezdu do Prahy v roce 1990 výukou 

angličtiny. Stejně na tom byl Douglas Lytle, který do Prahy přijel rovněž v půli roku 

1990 se svou českoamerickou přítelkyní. Učit angličtinu se nabízelo a hned po pár 

dnech pobytu měl jisté místo na jedné pražské základní škole. Rovněž se projevil velký 

zájem Čechů o angličtinu a představa, že Američané vlastní všeobjímající know-how, 

které bylo ceněné zlatem. Bez kvalifikace a alespoň minimální zkušenosti 

s pedagogickou činností (Lytle ve Státech pracoval jako novinář se zaměřením na 

kulturu) dostal nástupní plat, na který mnoho českých učitelů nedosáhlo ani 

s několikaletou praxí: „Sekretářka na malý kousek papíru napsala částku, kterou jsem si 

měl každý měsíc vydělat: 2 987 korun, asi 103 dolarů. Dana hvízdla a zamlaskala. 

                                                                                                                                               
36

 Velká písmena respektují pravopis v originálním textu Eskovy studie. V kontextu práce nejde o 
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‘Koukám, že ti dali nejvyšší možný plat, i když jsi nikdy neučil,’ řekla bez náznaku 

překvapení nebo zlosti. ‘Průměrná mzda je poloviční a někdy to může trvat i deset let, 

než si vyděláš tohle. Vedení musí vážně chtít, abys tady zůstal, ty jeden zazobaný 

Američane!’ Dana si všimla mého znepokojeného výrazu. ‘Samozřejmě, že tě jen 

provokuju,’ začala se smát a plácla mě po rameni. ‘Musíš poděkovat ředitelce, až ji 

uvidíš.’”
39

 

Při rozhovorech s Učiteli si Eska všiml opakujícího se rozdílu mezi Learners a 

Travelers. Zatímco ti, kteří projevovali zájem o českou kulturu, byli schopni se 

víceméně plynule dorozumět česky, Travelers se omezovali pouze na slovní zásobu 

nutnou k základnímu dorozumívání. Stejně jako u všech ostatních skupin se jazykové 

dispozice ukázaly být klíčové pro utváření dojmu o samotných Češích. „Nejdřív jsem si 

myslel, že Češi jsou protivní. Ale změnil jsem názor, jakmile jsem se naučil jazyk a víc 

zemi poznal. Baví mě obklopovat se Čechy a poznávat jejich kulturu.“
40

 (muž, 26 let) 

Hodně Travelers však i v Praze vyhledávalo téměř výhradně americkou komunitu. 

„Neměli žádný vážný zájem o Česko. Byli tady, protože tady bylo levně, a čekali, že 

Češi budou mluvit anglicky. Prostě žádný respekt vůči jejich kultuře.“
41

 (muž, 24 let) 

Zároveň se většina dotazovaných shodla na rozdílnosti povah a míře vřelosti u lidí 

žijících v Praze a obyvatel venkova.  

Zmiňovaní John Allison i Douglas Lytle spadají spíš do kategorie Travelers. Oba 

se chopili první příležitosti opustit místo učitele. Jak píše Zdeněk Procházka v Mladém 

světě, na Allisonových „vizitkách se od té doby vystřídaly lokality úřad primátora a 

kancelář prezidenta,“
42

 Lytle začal psát pro The Prague Post. 

Společnými rysy Eskou dotazovaných Učitelů bylo vysokoškolské vzdělání 

(minimálně bakalářský titul), střední třída, bílá rasa, ateismus, byli svobodní a ve věku 

kolem 25 let. Podle Dashefského dělení opustili všichni Spojené státy kvůli motivacím 

spadajícím do kategorie „self-expressive“, tedy za účelem naplnění vlastních 

emocionálních nebo kulturních potřeb. Přesněji chtěli najít sami sebe nebo zažít něco 
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[Teachers]. [online] [cit. 2013-03-15] Dostupné z: http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-

expats-in-prague.html. 
41

 ibid. 
42

 PROCHÁZKA, Zdeněk. Hej hou, hej hou, Yankeeové jdou. Mladý svět. 1992, roč. XXXIV, č. 25. S. 

36. 

http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html
http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html


   

 

15 

  

neobvyklého, co by v Americe bylo obtížnější. Mnoho z nich jako jeden z důvodů 

přímo uvádělo zájem o poznávání nových kultur.
43

 

Bohémové jako další velmi početná skupina Američanů se možná nejvíc 

zasloužili o všechna přirovnání k Paříži 20. let a novým Hemingwayům. Eska 

upozorňuje, že označení „Bohemians“ použil bez negativních konotací. Jedná se o 

jedince, kteří silněji než ostatní skupiny hledali životní změnu, prostor pro snazší 

realizaci svých uměleckých sklonů, ale pochopitelně mnozí z nich také více než ostatní 

Američané vyhledávali možnosti bohémského stylu života v pravém smyslu – i s jeho 

aspekty jako alkohol, drogy a sex. Co do základních demografických rysů se Bohémové 

plně shodují s Učiteli. Věkově se pohybují v rozmezí 20 – 35 let.
44

 

Prvkem, který vystihoval každého jednotlivého Bohéma, s nímž Eska mluvil, 

bylo znechucení americkou kulturou. „Američané jsou často hodně egocentričtí a myslí 

si, že jejich způsoby jsou ty jediné správné. Neuznávají ostatní systémy jako platné, 

efektivní či hodnotné. Ale v mých rozhodnutích nešlo ani tak o vše ostatní odsuzující 

americkou kulturu, jako spíš o možnost rozhodovat se čistě podle sebe v tom, co 

považuji za plnohodnotný život.“
45

 (žena, herečka, 33 let) „Byl březen ´96. Všiml jsem 

si loga Olympijských her na toaletním papíře u McDonaĺd´s. Chystala se olympiáda a 

volby, olympiáda, volby… Došlo mi, že to bude příšerný rok plný nesnesitelné 

nacionalistické propagandy.“
46

 (muž, vydavatel, 30 let) 

Bohémové cíleně nevyhledávali interakce s Čechy a i jejich jazykové znalosti se 

ve většině případů omezovaly na nejnutnější slovní zásobu. Zájem o českou kulturu se 

projevoval v poznávání umění, návštěvách opery apod. Ale většinu času trávili 

v kavárnách a dalších podnicích. Jednou z nejnavštěvovanějších restaurací byla Radost 

FX nedaleko stanice I. P. Pavlova, vegetariánský podnik s tanečním klubem v nižším 

patře. Také Red, Hot and Blues byla vyhledávaným místem zejména pro americkou a 

tzv. Tex-Mex kuchyni. Obě restaurace o víkendech pořádaly Američany oblíbené 

pozdní snídaně neboli „brunch“. Známý pražský hudební klub Roxy v Dlouhé ulici byl 

dalším často zmiňovaným místem pro setkávání. V rozhovorech s Eskou zaznívaly také 

podniky jako kavárna Globe, která dodnes funguje (na jiné adrese) zároveň jako 
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anglické knihkupectví, klub Chapeau Rouge u Staroměstského náměstí a klub Marquis 

de Sade rovněž na Starém městě. Globe však považovali mnozí dotazovaní za 

nekomfortní v tom smyslu, že jej navštěvovali především důležitě působící spisovatelé, 

kteří mezi sebe nepouštěli každého, a oba zmiňované kluby byly mezi Američany 

známé jako „meat-market“,
47

 tedy místo hojně vyhledávané zájemci o známosti na 

jednu noc. 

Právě během rozhovorů s Bohémy se Praha objevila i ve světle skutečného 

nevázaného – bohémského života. „První rok tady jsem nepracoval a žil jen z úspor. 

Přes den jsem psal a v noci jsem pařil.“ (muž, spisovatel, 30 let) „Myslím, že Napoleon 

to vystihl nejlépe, když řekl: ‘Praha je město mužů bez odvahy a žen bez morálky.’ A to 

je skvělé.” (muž, vydavatel, 30 let) „Je tady hodně sexu. Ne že by se tu denně 

odehrávaly orgie o dvaceti lidech, ale orgie tu jsou.“ (žena, fotografka, 22 let) „Hodně 

Američanů tu bere drogy. Vážně spousty. Můj přítel nefetoval sedm let a znovu začal, 

co sem přijel. Každý to dělá. První měsíc jsme každou noc pili, další měsíc jsme byli na 

drogách. (…) A taky tu každý kouří trávu.“
48

 (žena, spisovatelka, 22 let)  

Sám Eska tyto výroky komentuje: „Někomu to může připadat jako přehánění, 

ale byl jsem svědkem několika situací, které tomu odpovídají. Uprostřed jednoho 

interview si mladý muž, který sám o sobě prohlašoval, že je anarchista, zapálil 

skleněnku v centru města. V některých čtvrtích mě lidé zastavovali na ulici a chtěli mi 

prodat drogy. Jedna slušně vypadající mladá žena vytáhla z batohu balík marihuany o 

velikosti bochníku chleba, že prý to má pro kamaráda, ale že nejspíš část prodá, aby si 

vydělala. Asi nejvíc šokující historku jsem slyšel od jedné mladé „party“ slečny (během 

její čtvrté cigarety): ‘Hodně jsme utráceli na cizí účet, tady v Praze jde lehce porušit 

zákon. Objednali jsme si hotel na Malé straně, s největší postelí, krbem, všude zlato a 

tak, po večeři se pilo, pak celou noc Radost, nějaké taneční drogy, na hotel jsme si 

přivedli další tři přátele a party jsme zakončili heroinem. A takhle to tu chodí.’”
49

 

Bohémové byli také jedni z mála Američanů, kteří nejčastěji vyjadřovali 

pochybnosti nad svým budoucím návratem do Států. Nespokojenost s americkou 

kulturou a tamějším způsobem života se zdála být rozhodující. 

„Business Expats“ neboli Obchodníci tvoří docela jinou sortu Američanů 

pobývajících v Praze, přicházeli sem téměř výhradně za účelem naplnění svých 

                                                                                                                                               
46

 ibid. 
47

 ibid. 
48

 ibid. 



   

 

17 

  

obchodních zájmů a materiálních potřeb („self-instrumental“). Věkové rozpětí bylo 

mnohem širší, od 20 do 50 let. „Executives“, výkonní vedoucí nejrůznějších projektů, 

mezinárodních firem apod. byli nejčastěji středního věku, protestantského vyznání, 

s vyšším vzděláním (magisterské tituly), ženatí a do Prahy přišli s celou rodinou kvůli 

práci. „Internationals“ představovali nejčastěji jejich zaměstnance, kteří využili 

možnosti získat oproti Státům snáze zajímavou práci, u níž měli vyhlídku rychlejšího 

kariérního postupu a návratu do Ameriky s hodnotnými položkami v životopise. Většina 

z nich byli svobodní protestanti mezi 20 a 30 lety. „Journalists“ – Novináři, přicházeli 

do Prahy jako korespondenti různých amerických médií, někdy i jako spolupracovníci 

médií domácích. Dominovali svobodní ateisté s univerzitním vzděláním od 20 do 50 let.  

Obchodníci nejvíce odpovídali české představě typického bohatého 

rozmazleného Američana. Měli největší problém s adaptací na nižší životní standard a 

nejvíce si stěžovali na špatnou pracovní morálku Čechů. „Češi jsou zvyklí, že jim 

neustále někdo říká, co mají dělat, a tak jim to vyhovuje. Než jsem přijela, něco jsem si 

o nich přečetla: vyhovuje jim být ‘z obliga’ a svalovat vinu na ostatní. Podle mě to má 

co dělat s komunismem. A rozhodně to je v jejich kultuře stále přítomno.“
50

 (žena, 

organizátorka lidských zdrojů, 29) „Místo aby (Češi) řekli, že něco neudělali nebo že 

mají nějaký problém, raději lžou nebo nedělají, co slíbili. Prý se to naučili za 

komunismu.“
51

 

Výrazným společným rysem Obchodníků se ukázaly být silné vazby na 

americkou kulturu. Byl to třetí nejčastěji uváděný důvod k návratu do Států. „My 

Američané se velmi málo zajímáme o cokoliv mimo naši kulturu a to je prostě fakt.“
52

 

(muž, bankovní zaměstnanec, 30 let) V naprosté většině dominovala negativní zkušenost 

s českou povahou obecně. Nejvýstižnější byl výrok jedenatřicetiletého novináře: „Nijak 

zvlášť nemám v lásce ani Čechy, ani jejich kulturu. Nejsem tady kvůli nim. Jsou 

odtažití, nepřátelští, omezení, v obchodech se k sobě chovají hrozně a navíc si myslí, že 

jste nevychovaní, když se u nich doma nepřezouváte. Pojďme si to ujasnit: lidé jsou 

důležitější než koberec! Přesně tyhle věci mě tu úplně drásají. Občas jdu z práce po 

náročném dni, kouknu kolem sebe a prostě nemůžu uvěřit, že takoví idiotští omezenci 
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mohli vybudovat tak nádherné město!“
53

 Ve větší či menší míře se opakovaly přesně 

tyto dojmy.  

Nejenže Obchodníci nevyhledávali společnost Čechů, pokud to nevyžadovala 

jejich práce, nesnažili se ani učit jazyk. Volnočasové aktivity trávili v rámci své 

komunity ve vyhlášených Američany navštěvovaných podnicích a často také cestovali 

po okolních zemích. Samozřejmě všichni měli pracovní povolení a byli registrováni na 

americké ambasádě. 

S Obchodníky je převážně spjata skupina „Dependents“ neboli Rodinných 

příslušníků. Šlo o partnerky či manželky manažerů (jen v jednom případě se jednalo o 

manžela), kteří do Prahy přicházeli řídit nově vznikající firmy. Tyto ženy zůstávaly 

v domácnosti, protože neměly finanční potřebu hledat si práci. Stýkaly se téměř 

výhradně s dalšími cizinci, nejčastěji Američany, a snažily se co nejvíce udržet si styl 

života, na nějž byly zvyklé ve Státech. Co však shodně kladně hodnotily, je nižší míra 

emancipace českých žen, která jim samotným umožňovala zejména v případě, že se jim 

děti narodily až v Česku, plně využít mateřskou dovolenou bez společenského nátlaku 

na kariérní postup.
54

  

„Entrepreneurs“ – Podnikatelé dokázali využít nově vznikajícího trhu ve 

svobodném Československu. Oproti nasycenému americkému trhu mohli kreativní 

mladí absolventi s podnikavým duchem využít možnosti široké poptávky po nových 

věcech všeho druhu, především těch „západních“.  Tito lidé sem většinou přicházeli 

jako Internationals, tedy zaměstnanci nově zakládaných českých poboček amerických 

společností. Záhy však vycítili možnost realizovat nezávisle své vlastní podnikatelské 

ambice. „Oba už jsme měli po krk korporátního amerického systému, toho, jak se lidé 

navzájem přetvařují, ale přitom vás při první příležitosti podrazí. Oba jsme byli úspěšní, 

vydělávali spoustu peněz, ale prostě se nám nelíbil ten způsob. A to nás přivedlo na 

myšlenku vlastního podnikání. ‘Dělejme to podle sebe a líp.’ Vzali jsme si čtyři měsíce 

volno, dali výpověď a provedli obsáhlý průzkum. Zašli jsme na obchodní oddělení 

českého konzulátu ve Washingtonu, zjistili si vše, co bylo dostupné, o české kultuře a 

trochu se naučili jazyk. Naše myšlenka byla vykašlat se na plánování a prostě se do toho 

                                                 
53

 ibid. 
54

 ESKA, Chris. The Americans in Prague: A Sociological Case Study of an Expatriate Community. 

[Dependents]. [online] [cit. 2013-03-15] Dostupné z: http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-

expats-in-prague.html. 

http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html
http://thinkexpats.com/expat-views/232-chris-eskas-expats-in-prague.html


   

 

19 

  

pustit. Jsme Američané. Jsme vzdělaní, inteligentní, tak prostě pojďme něco 

podniknout.
55

 (muži, vedoucí pracovníci v telekomunikacích, 35 let)  

Podnikatelka Karen Feldmanová (dnes 44 let), o níž píše Jonathan Kandell, 

přišla do Prahy v roce 1994 jako zástupkyně americké kosmetické firmy, ale brzy dala 

výpověď. Jako sběratelka skla byla fascinovaná českým užitným a především sklářským 

uměním z meziválečného období. Malý obchod u paty Karlova mostu na Malé straně 

Artěl
56

 patří jí. Dokázala využít původní české řemeslo, které přetrvalo na vysoké 

úrovni i v době komunismu, a vnést do něj moderní, případně stylem Art Deco 

inspirované tvary. „Talent zůstal, ale skláři ztratili smysl pro rozvíjení designu.“
57

 České 

sklárny Feldmanové umožnily vyrábět na zkoušku v malých sériích a za minimální 

cenu, proto finanční zátěž při rozjíždění firmy byla s Amerikou neporovnatelná. Artěl se 

poměrně rychle prosadil v zahraničí a nyní vyváží do téměř třiceti zemí. Jedním 

z klientů je i automobilka Rolls Royce. V současné době spolupracuje Artěl s mnoha 

českými designéry či studii jako Maxim Velčovský nebo Olgoj Chorchoj. 

Většina Podnikatelů, s nimiž mluvil Chris Eska, vyjadřovala nespokojenost 

s americkou kulturou a především tamním způsobem života. „Nelíbí se mi to myšlení a 

způsob života. Všude obchoďáky, každý se může přetrhnout, aby měl nejmodernější 

dům a nejlepší auto. Uvědomil jsem si, že pracuju deset, jedenáct hodin denně a celkem 

jsem si i dost vydělal. Ale prostě jsem nežil.“
58

 (muž, poradce, 39 let) V případě, že 

Podnikatelé zaměstnávali Čechy, automaticky naráželi na již zmiňovanou 

problematickou morálku. Na lhaní nebo přímo okrádání. Ne vždy ale skončil takový 

pracovní vztah špatně. Většina z nich se shodla na tom, že je velký rozdíl mezi těmi 

Čechy, kterým bylo v době revoluce nanejvýš 30, a staršími. První jmenovaní 

projevovali touhu se něco naučit a využít nabízené možnosti. Starší ročníky na svém 

pracovním přístupu většinou nic neměnily. „Češi jsou příšerní. Prostě se odmítají 

namáhat. Ti, co pracují pro mne, pracují tvrdě, ale zabralo mi hodně času zlomit jejich 
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zakořeněné zlozvyky a musel jsem jich hodně vyhodit.“
59

 (muž, účetní, 31 let) Mnoho 

Podnikatelů s Čechy často přicházelo do styku, ale Češi tvořili maximálně čtvrtinu 

všech přátel, s nimiž se v Praze stýkali. Zkušenosti nebývaly pozitivní. Ne všichni však 

zobecňovali. „(Češi) budou s vámi zacházet způsobem, o jaký si řeknete. Když budete 

hlučný, nevychovaný Američan, budou se k vám chovat podle toho. A tyhle Američany 

Češi rádi nemají. Ale lidé mimo Prahu jsou mnohem uvolněnější.“
60

 (muž, vedoucí 

pracovník v telekomunikacích, 35 let) 

Většina dotázaných Podnikatelů počítala v budoucnu s návratem do Ameriky. 

Hlavním důvodem byla rodina a přátelé. Jejich touha po realizaci podnikatelských 

ambicí v jiném než americkém prostředí měla své limity. „V Americe je všechno 

jednodušší. Tam věci fungují, kdežto tady má všechno spíš opačné tendence.“
61

 (muž, 

vlastník obchodu, 52 let) 

Skupina, o níž se média téměř nezmiňovala, protože nezapadala mezi Bohémy či 

obecně Obchodníky, s níž se však setkal Eska, jsou „Locals“. Tito Američané pracovali 

pro české společnosti. Demograficky se výrazně neliší, převažují ateisté 

s vysokoškolským vzděláním, svobodní běloši mezi 25 až 35 lety. Své motivace 

k odchodu nejčastěji sdíleli s Učiteli, případně Bohémy. V některém ohledu svého 

života ve Státech se nacházeli na „mrtvém“ bodě, hledali změnu prostředí a nějaké 

dobrodružství, při němž by si mohli lépe ujasnit své životní hodnoty. Nevyhledávali 

bohémský styl života, ale ten americký jim často z nějakého důvodu nevyhovoval. 

„Vzpomínám si na moment, kdy jsem řekl své kamarádce, že se chystám odjet do 

Prahy. Zeptala se mě, proč bych to proboha dělal, když si tím nijak finančně 

nepolepším. Ach jo… to je přesně to, co na Americe nesnáším.“
62

 (muž, prodejce 

počítačů, 31 let) Mnoho dotazovaných už mělo předchozí zkušenost s životem mimo 

Ameriku, ale většinou nikdo neplánoval zůstat v Praze déle než půl roku. Přesto všichni 

v době rozhovorů bydleli v Praze již několik let. A o svém návratu neměli konkrétnější 

představy. Tím, že pracovali v českých firmách nebo institucích, vydělávali české 

peníze, a tak se svou životní úrovní nejvíce blížili Čechům. Jejich schopnost dorozumět 

se byla na pokročilé úrovni a mnoho z nich mělo už dlouhodobé partnerské vztahy 

s Čechy. Tím vším se nejvíce podobali imigrantům v pravém smyslu slova. Tolik 
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zmiňovanou českou „unfriendly“ povahu přičítali jiné mentalitě a zálibě vidět ve všem 

problém. „Když se vás někdo jako Američana zeptá, jak se máte, odpovíte ‘fajn’. Když 

se zeptáte Čecha, bez ohledu na to, jaká je skutečnost, řekne ‘Všechno je na nic.’”
63

 

Locals také nejméně ze všech skupin vyhledávali podniky, v nichž se zdržovala 

americká komunita. Nechtěli žít jinde a přitom stále v americké bublině. Měli 

minimálně polovinu přátel mezi Čechy, proto například víkendy trávili typicky na chatě, 

a v podnicích jako Globe nebo Radost FX byly ceny pro většinu Čechů střední třídy z 

dlouhodobého hlediska nepříznivé.  

Locals stejně jako Obchodníci nebo Podnikatelé naráželi na diametrálně 

odlišnou pracovní morálku. Nicméně jako jediní ji často přijímali pozitivně nebo 

alespoň s větší tolerancí. „Můj pohled se změnil. Souhlasím, že když odbije pět hodin, 

tak je pět hodin a jde se domů. Je směšné, jak mladí Američané pracují do osmi ráno do 

deseti do večera.“ (žena, finanční poradkyně, 28 let) „Myslím, že Američané by se od 

Čechů měli taky něco naučit, protože my bereme kariéru moc vážně. Líbí se mi, jaký 

důraz kladou Češi na rodinu.“
64

 (žena, organizátorka sportovních akcí, 26 let) 

4.1.1 Shrnutí  
 

 „Jede Rus, Američan a Čech vlakem. Rus z ničeho nic vezme lahev vodky, 

z které cestou popíjel, a vyhodí ji z okna. Američan s Čechem se ho ptají, proč to udělal. 

ʻV Rusku máme tolik vodky, že ji klidně můžeme házet z okna!ʼ Jedou dál a najednou 

si Američan svlékne džíny a také je hodí z okna. ʻTo my máme v Americe tolik džín, že 

to nikoho nezajímá, když je jen tak vyhodíme.ʼ Čech chvíli tiše sedí, pak popadne 

Američana a vyhodí ho oknem z jedoucího vlaku. Zděšený Rus se zeptá, proč to udělal. 

ʻNo, my máme v Praze tolik Američanů...ʼˮ
65

  

 I tento vtip, který slyšel Eska při jednom z rozhovorů, ilustruje, že Američané 

tvořili v Praze v první polovině 90. let velmi početnou komunitu. Z počátku byla Praha 

opravdu oním místem, kde „cokoliv je možné…“,
66

 jak o něm psal Levy. Americké 

oblečení, hudba, jídlo, to vše bylo téměř jako modla. „První rok, co jsem tu byl, to byla 
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jedna velká euforie. Lidé nosili americké vlajky na bundách a někteří dokonce slavili 

Den nezávislosti.“
67

 Nešlo jen o kulturu, ale o zmiňované know-how a také peníze. 

„Pražská americká komunita se stala zlatým dolem Pražáků, kteří se s početnými 

rodinami smršťují do polovin bytů, stěhují se na chaty a k příbuzným, jen aby uvolnili 

metry, na které prší dolary.“
68

 

 V době, kdy v Praze kvůli své studii pobýval Eska, už byla situace poněkud 

odlišná. „Tenkrát v letech 1990 a 1991 prostě nešlo udělat chybu, když jste byl 

Američan. Byl jste z toho nádherného místa na Západě, ale myslím, že teď už lidé 

touhle iluzí dávno netrpí.“
69

 (muž, prodejce počítačů, 31 let) „Před sedmi lety byl 

Američan něco jako roztomilé štěně a každý si s ním chtěl hrát. Ale teď je to spíš jako 

ʻZatraceně! Další turista, co se nám snaží říkat, co mámě dělat.ʼˮ
70

 (muž, manažer 

zásilkové společnosti, 33 let) 

 Sami dotazovaní Američané často zmiňovali vypozorovaný rozpor v chování 

Čechů vůči nim samým. Podle nich právě kvůli tomu, že byli Češi čtyřicet let zvyklí, že 

jim neustále někdo říká, co mají dělat, začali na to být po čase hákliví. Konzumace 

všeho západního ale zůstala. Jeden z Američanů, který v Praze pracoval jako obchodní 

manažer pro českou firmu, Eskovi řekl: „Češi se chovají, že jsou Američanům 

nadřazení, ale přitom se můžou přetrhnout, aby byli jako oni.“
71

 

4.2 Americká a československá žurnalistická tradice na pozadí 
transformace mediálních systémů 

 

Mladí Američané, kteří v Praze vydávali noviny či magazíny, podstupovali 

proces poznávání a orientování se v československém resp. českém historicko-

kulturním prostředí. Způsob, jakým jej mediálně odráželi, ale reflektoval americký 
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novinářský styl. Následující kapitola přibližuje hlavní rozdíly mezi československou 

resp. českou a americkou žurnalistikou na základě tradic, z nichž obě těsně po roce 

1989, tedy v době, kterou se zabývá tato práce, vycházely. Zároveň na příkladu 

interview a feature story jakožto dvou žurnalistických žánrů demonstruje vlivy, které 

s sebou američtí novináři přinášeli. 

Zatímco mediální systémy ve střední a východní Evropě byly od konce druhé 

světové války do počátku 90. let z politických důvodů „zakonzervované“, média 

v západních zemích včetně Spojených států amerických prošla bouřlivým (sic) 

vývojem, zahrnujícím procesy, které si mnohdy i protiřečily.
72

 Těmito procesy byla 

separace od politických struktur, profesionalizace novinářů, demokratizace (chápaná mj. 

jako zpřístupnění médií a možnost podílet se na jejich řízení), demonopolizace a 

„deregulace“ vysílání jako výsledek dominance neoliberalismu v 80. letech (politika 

Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové), komercializace soukromého a částečně i 

veřejnoprávního vysílání, koncentrace vlastnictví na národní i mezinárodní úrovni, 

internacionalizace a globalizace jak obsahu, tak vlastnictví, a digitalizace a konvergence 

médií (přibližování z hlediska stejných mediovaných obsahů vyskytujících se ve více 

formách).
73

 

Rozdíl mezi americkým mediálním systémem a tím, který do roku 1989 

fungoval v Československu, lze postihnout pomocí kategorizace na základě čtyř teorií 

tisku.
74

 Americká novinářská tradice se hlásila od konce 40. let 20. století k teorii 

společenské odpovědnosti, jež média definuje jako svobodné a samoregulované fórum 

pro zveřejňování myšlenek, které má vůči společnosti závazky a jehož vlastnictví je 

věcí veřejnou. Zprávy těmito médii šířené by měly být „pravdivé, přesné, slušné, 

objektivní a relevantní.“
75

 Československá žurnalistika byla uplynulých 40 let stavěna 

na teorii sovětské (nejdelším stabilním obdobím pro možnost vytvoření kontinuální 

tradice však bylo kvůli historickým událostem jen posledních dvacet let od roku 1969 

do 1989
76

). Ta přisuzuje médiím funkci agitační, propagandistickou a vzdělávací, to vše 

v zájmu budování komunismu. Média jsou z toho důvodu odpovědná jedině 
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komunistické straně, která do značné míry potlačuje svobodné vyjadřování. Tento 

model byl ustaven po říjnové revoluci v Sovětském svazu, ale po druhé světové válce 

byl uplatňován i v dalších zemích východního bloku, tedy i v Československu.
77

 

„Marxisticko-leninská žurnalistika je (…) především nositelkou ideově politických 

funkcí, jež mají ve vztahu k jejím dalším funkcím postavení prioritní, určující. 

Z takovéhoto pojetí vychází leninská teze o žurnalistice jako významném centru a 

instituci politické organizace, opírá se o ně charakteristika agitátorské a 

propagandistické funkce žurnalistiky jako nástroje masového rozšiřování idejí, rozvíjení 

politické výchovy a získávání spojenců proletariátu v třídních zápasech pro jeho 

revoluční cíle a vyplývá z něj i smysl organizátorské funkce žurnalistiky v neustálém 

obnovování a prohlubování jednoty strany a třídy s masami. Jde o nezastupitelný nástroj 

vytváření účelných a účinných způsobů působení politické strany ve spojení s masami 

na procesy a události společenského života,“
78

 stojí v Úvodu do marxisticko-leninské 

teorie žurnalistiky z roku 1978, učebnici studentů žurnalistiky. 

Americká žurnalistika velmi brzy v porovnání s ostatními zeměmi začlenila jako 

formulovanou novinářskou normu požadavek objektivity.
79

 Jak již bylo zmíněno, 

společensky odpovědný tisk by měl poskytovat zprávy, které jsou mj. objektivní. 

Sociolog Michael Schudson ve své práci The Objectivity Norm in American 

Journalism zkoumá, za jakých podmínek se stala snaha o dosažení objektivity 

artikulovanou profesní normou, která pevně zakotvila v etických kodexech žurnalistů 

dříve než jinde. Mechanismus artikulace normy ve skupině či instituci obecně 

vysvětluje čtyřmi podmínkami. Dvě, durkheimovské, se týkají potřeby sociální koheze 

uvnitř skupiny či instituce, která se projevuje jednak vnitřní solidaritou jednotlivých 

členů a jednak vymezením se vůči jiným skupinám v rámci kulturní interakce či 

konfliktu. Druhé dvě, weberovské, spojuje potřeba sociální kontroly. Ta je uplatňována 

principem jakéhosi „pedagogického imperativu“, prostřednictvím kterého jsou noví 

členové vzděláváni v oblasti skupinou přijímaných norem – a aby mohli být vzděláni, je 
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třeba normy nejdříve formulovat. Zároveň v rámci vnitřní hierarchie nadřazení jedinci 

mají tendenci pomocí norem kontrolovat podřízené.
80

 

V počátcích žurnalismu byli američtí novináři silně a neskrývaně straničtí, 

protože na podpoře politiků byli do značné míry závislí. Schudson zmiňuje často 

opakovanou tezi, že redaktoři začali být nadstraničtí, když ve snaze generovat zisk 

chtěli oslovit čtenáře z obou politických spekter. Zároveň ale dodává, že nárůst čtenářů 

amerických tiskovin mezi lety 1880 a 1920 byl téměř desetinásobný z 3,5 milionu na 33 

milionů. Nemohla to být tedy jediná a hlavní podmínka. Spíše se zdá, že naopak nárůst 

odbytu a zisky z inzerce umožnily onu finanční nezávislost na politicích.
81

 Aplikací 

durkheimovských a weberovských podmínek pak Schudson dále naznačuje, že 

formulováním objektivity jako profesní morální normy se američtí novináři snažili o 

zvýšení svého statutu a vymezení se vůči rapidně narůstajícímu počtu PR agentů, což 

jsou jevy, s nimiž se evropská žurnalistika v takové míře nepotýkala. Evropští novináři 

byli často i spisovateli a mysliteli v jedné osobě, proto nebyla otázka nízkého 

společenského statutu pro ně tolik aktuální.
82

 

Nejstarší zmínky o objektivitě jako jednom z profesních cílů novináře sahají do 

20. let 20. století. Lze v tom spatřovat návaznost na první světovou válku, která 

znamenala velký „boom“ vládních propagandistických kampaní, na což žurnalistika 

reagovala. Za zmínku stojí skutečnost, že první katedra žurnalistiky na columbijské 

univerzitě v té době „zásobovala“ svými absolventy v drtivé většině zaměstnance PR 

agentur namísto novinářů.
83

 Nejstarší americká novinářská asociace byla založena 

v letech 1922-23 a v jejím profesním kodexu je mj. zmíněna upřímnost, pravdivost, 

přesnost a nadstranickost a dále, že „novinové zprávy by měly být prosté jakéhokoliv 

názoru či zaujetí.“
84
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Československá žurnalistika vycházející z marxisticko-leninských teorií také 

operovala s pojmem objektivita. Stavěla ho však do odlišného kontextu. „V jednotě 

s principy třídnosti, stranickosti a ideovosti zdůrazňují se v marxisticko-leninské 

žurnalistice i další návazné zásady, mezi nimi zejména principy pravdivosti, vědeckosti 

a objektivnosti. Jsou vyjádřením vztahu k aktuální objektivní realitě, jejímu poznávání, 

tj. patří do oblasti gnoseologických zásad. Jsou výrazem historické správnosti, 

progresívnosti a hluboké teoreticky zdůvodněné koncepce politiky komunistických 

stran. Objektivní společenská realita je nezávislá na našem vědomí, ale lidé, různé 

společenské třídy v rozličných epochách společensko-ekonomického vývoje mají 

nestejný zájem dobrat se pravdivého poznání této objektivní reality a vyvodit z něj 

odpovídající závěry pro svoje postoje a činy.“
85

 A je to právě kapitál, hromadění 

majetku, co znemožňuje žurnalistice v kapitalistických zemích „pravdivě analyzovat 

aktuální společenské jevy a situace v dialektice jejich vývoje. (…) To proto, že každá 

vědecká interpretace těchto jevů by protiřečila třídním zájmům vykořisťovatelů, 

potvrzovala by neodvratnost zániku kapitalismu a kapitalistů jako třídy. Když tedy 

buržoazní žurnalistika zachycuje konkrétní aktuální společenské jevy, situace a procesy, 

pak je vždy musí hodnotit souhlasně se zájmy své třídy, ale tím se dostává do 

protiproudu pravdivého obrazu celkového historického vývoje společnosti. (…) 

Anachronismus existence kapitalistického soukromého vlastnictví, snaha o jeho udržení, 

nutí kapitalistickou žurnalistiku postavit se proti vědeckému, pravdivému odhalovaní 

zákonitostí společenského pohybu proto, že protiřečí zájmům třídy, která je s takovou 

formou vlastnictví determinovaně spjata. V tomto zájmu je pravda nevyhnutelně 

převracena v opak a tento fakt je zamaskován buržoazním názorovým pluralismem.“
86

 

Při reflexi vývoje mediálních systémů v postkomunistických státech střední a 

východní Evropy upozorňuje Jakubowicz na domněnku, že čtyři teorie tisku už nejsou 

v současné době relevantní, a proto je nelze aplikovat na rodící se žurnalistické systémy 

v zemích, kde se odehrála změna politického režimu.
87

 Tyto státy by se měly oprostit od 

přiřazování ke „starým“ (sic) normativním teoriím a zodpovědět si v rámci nové 

mediální strategie několik základních otázek týkajících se stanovení cílů, které mají 

média naplňovat, a prostředků, jakými těchto cílů dosáhnout, přičemž tyto cíle 
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kombinují aspekty politické a demokratické s kulturními a ekonomickými a mohou být 

vůči sobě navzájem konfliktní.
88

  

O vymezení cílů, o které by měla demokratická média usilovat, se ve své studii 

Political Communication Systems and Democratic Values z roku 1990 pokusili 

Gurevitch a Blumler, citovaní Jakubowiczem a Sükösdem ve sborníku Finding the 

Right Place on the Map. Jde o: a) dohled nad sociopolitickým prostředím a informování 

o dění, které bude mít (pozitivní nebo negativní) dopad na členy společnosti, b) 

smysluplné nastolování témat, zaměřování se na aktuální problémy způsobem 

zahrnujícím příčiny i možná řešení, c) funkci platformy pro politické vedení a další 

zájmové skupiny, aby srozumitelně obhájily své jednání, d) prostor pro dialog napříč 

názorovým spektrem stejně jako mezi držiteli moci a masovým publikem, e) 

mechanismy umožňující pohnat politickou či úřednickou elitu k zodpovědnosti za 

způsoby užití jejich moci, f) poskytování takových podnětů občanům, aby mohli být 

nejen dostatečně informováni o politickém dění, ale aby na něm mohli také aktivně 

participovat a ne být pouze v jeho vleku, g) schopnost odolat vnějším tlakům a snahám 

o podkopání nezávislosti médií, jejich integrity a schopnosti sloužit publiku, h) vědomí 

respektu k publiku jako někomu, koho se týká politické dění a kdo je schopen se v něm 

orientovat.
89

 

Autoři Jakubowicz a Sükösd dále uvádějí specifické role, které by měla média 

v čerstvě vznikající demokracii zastat tak, aby napomáhala jejímu rozvoji: představení a 

legitimizace demokracie, ústavy a legislativy, legitimizace politického pluralismu, 

soutěže a existence nově vznikajících politických stran, budování občanské společnosti 

podporou nevládních organizací coby legitimních aktérů veřejného a politického dění, 

demokratické nastolování témat se zaměřením na aktuální problémy, apel na rozšiřování 

a prohlubování demokracie a podpora již existujících demokratických institucí, 

odhalování skandálů a pochybení stávajících i nově vznikajících elit v rámci stanovení 

hranic přijatelného chování těchto elit, personalizace politiky zejména před prvními 

demokratickými volbami, poskytnutí prostoru pro demokratické zhodnocení národní 

minulosti a přispívání k národní integraci do demokratické sféry (v některých zemích 

bylo budování demokracie spojeno s budováním nového národa). Zjednodušeně lze říci, 
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že demokratické fungování médií a demokratická mediální komunikace by měly 

podporovat rozvoj a etablování demokracie v dalších sektorech.
90

 

 Jak bylo zmíněno v úvodu, západní (demokratická) média prošla v období mezi 

koncem druhé světové války a počátkem 90. let určitým vývojem. Ale případná 

představa, že lze pouze vzít vzory demokratického Západu a implantovat je „hotové“ do 

socio-politického prostředí nově vznikajících post-totalitních států, neodpovídá realitě. 

Jakubowicz proces přenosu těchto vzorů přirovnává k ontogenezi v biologii. A tak je 

jakýkoliv další stát budující demokracii nejen v mediální sféře předurčen k tomu, aby si 

prošel obdobným vývojem – byť ve zrychlené formě – se všemi jeho zkušenostmi a 

chybami, než může dosáhnout kýženého stavu.
91

 A v rámci hypotézy o replikaci vývoje 

v západních demokratických státech vyvstává rovněž otázka, zda by post-komunistické 

země měly usilovat jen o některé vývojové tendence a jiné naopak potlačit.
92

  

Změna politického režimu s sebou logicky přinesla také narušení dosavadní 

kontinuity vývoje žurnalistické tradice. „Náhlá absence každodenní přísné kontroly a 

přímé cenzury jaksi zastihla novináře nepřipravené. Najednou se ocitli svobodní a 

nezávislí a současně ve středu politického dění.“
93

 Určité specifikum v případě 

Československa spočívalo v tom, že po převratu existovala generace novinářů, kteří 

zažili pražské jaro a měli jako jediní tehdy nějakou zkušenost se svobodou slova a 

s potenciálem médií demokraticky fungujících. Mnoho z nich bylo nuceno vzdát se 

žurnalistické profese a po r. 1989 jim (paradoxně) často nebylo umožněno se k psaní 

vrátit z důvodu sepjetí s předchozím režimem či kvůli domnělé nízké míře 

profesionality.
94

 Přesto však nová generace novinářů do jisté míry selhala svou 
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neochotou se organizovat a přijmout profesní standardy sledující roli médií v rámci 

myšlenky společenské odpovědnosti.
95

 

Stigma cenzury a absolutní loajality k „vládě jedné strany“ novináře v době nově 

nabyté svobody zatěžovalo. Měli být na jednu stranu dostatečně razantní na to, aby 

„pohlídali“ nastupující politickou elitu, a zároveň natolik zkušení, aby tak činili 

konstruktivním způsobem. Na dvou případech z Československa a Maďarska lze 

demonstrovat obě protichůdná úskalí adaptace na potenciál žurnalistiky v novém 

politickém systému. Příkladem ilustrujícím cenzuru či přinejmenším autocenzuru 

pramenící z pocitu loajality jsou Lidové noviny. Jako samizdatové periodikum začaly 

vycházet v roce 1987 a navazovaly na tradici prestižního předchůdce existujícího 

v letech 1893 až 1952. Jejich ambicí bylo vymanit se z periferie samizdatové produkce 

a oslovovat v rámci možností co nejširší publikum. Jako jediným se jim podařilo 

výrazně expandovat do jiných měst kromě Prahy, kde si je čtenáři dál množili. Podle 

neoficiálních odhadů tajné policie dosahoval počet kopií každého jednotlivého vydání 

deseti tisíc. Redaktor Jan Ruml se opakovaně pokoušel noviny zaregistrovat na 

Federálním úřadu pro tisk a informace, ale bez úspěchu a s následkem pokutování a 

nakonec i zatčení za vedení ilegálního tisku. Po převratu se však Ruml, tak jako mnoho 

dalších pracovníků z okruhu Lidových novin, dostal do politiky a jejich bývalí kolegové 

se cítili do jisté míry povinováni zachovat vůči nim loajalitu. Taková tendence vedla 

nevyhnutelně k politickému konformismu, který zafungoval jako překážka pro to, aby 

se tisk mohl etablovat coby opora demokracie.
96

  

Oproti výše uvedenému zmiňuje Ágnes Gulyásová ve studii zkoumající mediální 

transformaci v Maďarsku jiný případ. První demokratická vláda měla dojem, že média 

jsou zaujatá ve prospěch její opozice. Ačkoliv většina postkomunistického tisku 

navazovala na své totalitní předchůdce, politici novinářům zazlívali, že jsou přespříliš 

kritičtí a šířením pesimismu ve společnosti podkopávají politickou transformaci.
97
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Výchozí situace v Československu po roce 1989 se vyznačovala hledáním 

nových vzorů uplatnitelných v budování demokratického mediálního systému a více či 

méně úspěšnému vyrovnávání se s odkazy minulosti. V tomto klimatu mladí „expats“ 

zakládali periodika nezatížená cenzurou, chápající pojem objektivity jako samozřejmou 

profesní normu.  

4.2.1 Příklady dílčích vlivů amerického žurnalistického stylu 
 

Odlišnost amerického novinářského stylu a jeho vliv na evropskou žurnalistiku 

také v širším kontextu částečně ilustruje proces etablování interview jako novinářského 

postupu či svébytného žánru. V době před americkou občanskou válkou novináři 

hovořili s politiky běžně, ale nebylo zvykem na ně v článcích odkazovat, natož je 

citovat. Rozhovor se začal samostatně objevovat v novinách až v 80. letech 19. století. 

Britští novináři se začali od amerických korespondentů působících v Anglii interview 

„učit“ až po roce 1900.
98

 V „elitním“ tisku, tedy v tom, který se nezaměřoval na 

bulvární zprávy, byl americký styl rozhovorů brán jako příliš troufalý zásah do 

soukromí dotazovaného.
99

 K většímu rozšíření interview jako novinářského postupu a 

žánru došlo až během první světové války.
100

  Způsob přístupu k dotazovanému a 

zejména styl kladení otázek byly aspekty, které po roce 1989 americké korespondenty 

přicházející do Československa a zejména do Prahy od českých kolegů významně lišily. 

Rudolf Převrátil například kritizoval, že chybou je začínat na tiskových konferencích 

dotaz jménem a názvem média, za které se novinář táže. Čeští novináři si jen pomalu 

zvykali na možnost otevřené kritiky a razantního přístupu k vládnoucí elitě. Politici se 

na druhou stranu různě adaptovali na kritická média a nepříjemné dotazy. Proto zcela 

přirozeně začali dělit média na přátelská a nepřátelská a podle toho k nim 

přistupovali.
101
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Američané také do československého prostředí přinesli po roce 1989 nový žánr, 

který se hojně objevoval v jimi zakládaných periodikách, poprvé již v Prognosis. Šlo o 

tzv. feature story. Dle definice Melvina Menchera je hlavní funkcí článků tohoto typu 

pobavit. Nositelem příběhu jsou akce a citace jejích aktérů. Feature vyzdvihuje 

zajímavé, ale nikoliv nezbytně podstatné detaily z události, jevu atd. Její odnoží je news 

feature, která na základ klasické zprávy staví doplňující informace a pozadí 

prostřednictvím souvisejícího lidského příběhu.
102

 

Prvky a rysy feature story nebyly v českém novinářském prostředí neznámé. 

Pokud budeme vycházet z Mencherovy definice, pak lze feature zařadit do dílčí 

publicistické oblasti syžetové.
103

 Ať už pracuje s fabulí a využívá slohový postup 

vyprávěcí, bez vypravování uplatní slohový postup úvahový, nebo obojí prolíná, řadí se 

do stejné žánrové skupiny jako fejeton a sloupek, přičemž shodně např. s fejetonem sdílí 

zábavní funkci.
104

 

4.2.2 Centrum nezávislé žurnalistiky 
 

V roce 1991 založili James L. Greenfield, člen redakční rady The New York 

Times, a vydavatel listu Business News New Jersey Donald M. Wilson neziskovou 

organizaci Independent Journalism Foundation za účelem pomoci novinářům v post-

komunistických zemích pozvednout jejich žurnalistické dovednosti a vzdělat je i 

v ekonomických aspektech řízení médií. Jejich prvním projektem bylo ještě téhož roku 

otevření Centra nezávislé žurnalistiky (CNZ) v Praze. Následovala Bratislava (1993), 

Bukurešť (1994) a Budapešť (1995).
105

  

 Kromě seminářů zaměřujících se na tisk i audiovizuální média, design, hlasový 

trénink, umění interview, mediální právo, roli médií v občanské společnosti atd.
106

 

zajišťovalo centrum i výuku angličtiny.
107

  

 „Jednalo se někdy o věci téměř banální jako poskytnout novinářům přístup 

k technologii – k laptopům, moderním počítačům a kopírkám, které v Praze v té době 

neměl skoro nikdo, psalo se stále na strojích. Novináři, kteří měli zájem, mohli CNZ 
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používat jako jakousi svou redakci či knihovnu, „osahat“ si mezinárodní periodika jako 

TIME, Newsweek, International Herald Tribune, New York Times, USA Today, 

Financial Times atd, která byla pro Čechy finančně absolutně nedostupná nebo se 

nedala běžně sehnat (CNZ dostávalo týdenní zásilky těchto periodik). Novináři se mohli 

podívat, co se děje ve světě (internet samozřejmě nebyl), a začít si pomalu ale jistě 

osvojovat anglickou terminologii,“
108

 popisuje některé z činností centra Selma 

Kalousek, která se během prvních let podílela na jeho vedení. 

 Podle ní byl jedním z nejúspěšnějších programů semestr, který pro studenty 

žurnalistiky z Univerzity Karlovy vedli profesoři z columbijské univerzity ve spolupráci 

se zkušenými americkými novináři. Seminářů se jako student účastnil také Jaroslav 

Plesl, který v současné době pracuje jako zástupce šéfredaktora týdeníku Týden: 

„Američtí učitelé zaprvé vycházeli z praktické žurnalistiky a další věc je, že sem 

přivezli spoustu novinářů, kteří tu práci dělali, takže jsme měli semináře s lidmi, kteří se 

opravdu žurnalistice věnovali. Třeba televizní žurnalistiku nás učila reportérka ABC 

News. Přivezli konkrétní novináře a ti nám říkali, takhle se to dělá, věnujte se tomuhle a 

nedělejte nic jiného. Bylo to opravdu velmi prakticky orientované. (…) Učili nás hlavně 

pracovat s informacemi, umět rozlišovat, co je důležitá informace ve veřejném zájmu, 

co je irelevantní informace, která nás nemá zajímat, jak pracovat se zdroji atd.“
109

 

 V roce 1991 také centrum díky dotaci od World Press Freedom Committee 

vydalo Příručku pro novináře střední a východní Evropy. Odpovědným redaktorem byl 

Malcolm F. Mallette a příručka obsahovala praktické rady týkající se práce se zdroji, 

tvorby zpráv, výběru fotografií, organizace redakční práce, distribuce aj. Například 

v kapitole o nestrannosti se uvádí následující body: „1. Udělejte maximum pro to, 

abyste získali názory obou stran. (…) 2. Mohou existovat více než dva názory (…) 3. 

Nikdy nepište ani neredigujte článek o věci, na níž jste finančně či jinak osobně 

zainteresování. 4. Nedovolte, aby vznikl dojem, že máte na článku osobní zájem. (…) 5. 

Nikdy nerozvíjejte v redakci ani jinde své dohady. (…) 6. Informujte svého nadřízeného 

o všech případných konfliktech zájmů. (…) 7. V žádném případě nepřijímejte peníze 

nebo hodnotné dary od osob či organizací, o kterých píšete nebo psát chcete. (…) 8. 

Snažte se při psaní vyhnout se příznakovým slovům a slovním obratům. (…) 9. Politika 

novin musí být spravedlivá. (…) 10. Dobré noviny jsou zrcadlem společnosti, která je 

obklopuje, jejích kladných i záporných stránek. (…) 11. Nezapomínejte, že vaším 
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hlavním úkolem je nezaujatě informovat. (…) 12. Názory by neměly být anonymní. 13. 

Novináři pracující ve zpravodajství by neměli psát komentáře. 14. Novináři zabývající 

se zpravodajstvím by si měli udržovat patřičný odstup od inzerentů a všech ostatních, 

jimž jsou noviny jakýmkoliv způsobem zavázány.“
110

 

 Pražské Centrum nezávislé žurnalistiky ukončilo činnost v roce 2001.
111

 

5. Noviny a magazíny 

 

 Následující část je věnovaná těm periodikům, na jejichž vzniku a vedení se 

podíleli převážně američtí „expats“ a která byla publikována v Praze v letech 1990 – 

1995.  

5.1 Zpravodajská periodika 
 

V následující kapitole budou představena ta periodika, která se zaměřovala buď 

výhradně, nebo převážně na zpravodajství. Prvním titulem založeným a vydávaným 

mladými Američany, kteří po revoluci přišli do Prahy, byl magazín Prognosis. Fungoval 

sice také jako průvodce pro cizince v Praze a přinášel podrobný přehled kulturních akcí, 

který se později stal součástí obsáhlé kulturní a lifestylové přílohy, první strany byly ale 

po celou dobu věnovány zpravodajství a byznysu. Kromě Prognosis byly v letech 1990 

– 1995 založeny The Prague Post, The Bohemia Daily Standard a Transition.  

5.1.1 Prognosis 

 

„Tu noc naše parta ze Santa Barbary a pár mých českých přátel většinou 

z American Hospitality Centre vypila asi tisíc piv a rozhodli jsme se založit vlastní 

noviny, jelikož jsme nenašli jiný způsob, jak se zorientovat v tom, co se v téhle 

nádherné a fascinující zemi ksakru vlastně děje.“
112

 

Tak vzpomíná Američan Matt Welch na jeden listopadový večer roku 1990, kdy 

se v pražské hospodě U Medvídků zrodil nápad založit titul Prognosis, první anglicky 

psané periodikum v Československu po sametové revoluci.   
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Welch byl jedním z těch mladých Američanů, kteří se vydali do Evropy, protože 

nabyli pocitu, že ve Státech se jejich život ocitl na mrtvém bodě. Měl za sebou 

neúspěšný pokus vystudovat univerzitu v Santa Barbaře, naopak velmi úspěšné 

působení v nejprve univerzitním a později samostatném deníku The Daily Nexus. Ale 

kvůli nedokončení školy věděl, že příliš perspektivy z hlediska kariéry před sebou 

nemá. „Měl bych se vrátit do školy a vystudovat nějakou provinční univerzitu? Jít psát 

do upadajícího alternativního plátku? Během ekonomické a žurnalistické krize se snažit 

najít místo redaktora, když moje spisovatelské schopnosti byly na vrcholu někdy 

v osmnácti? Takhle vypadala moje situace v prosinci 1989 v domě rodičů v Long Beach 

v Kalifornii, prostě samé neveselé scénáře. Zapnul jsem si CNN. Komunismus se 

hroutil. Už jsem víc nepochyboval. Koupil jsem si jednosměrnou letenku do Evropy, 

zamířil do míst, kde se psala historie – a to nejlépe lidmi mého věku, v exotických 

městech, jako byla Praha – a čekal, co z toho bude.“
113

 

Kromě Welche se na vzniku Prognosis podílel také Ben Sullivan, Christopher 

Sheer, Laura Pitterová a Jennifer Ogarová, které spojovalo předchozí studium na 

univerzitě v Santa Barbaře i působení v univerzitních novinách The Daily Nexus. 

Šestým zakladatelem byl tehdy osmnáctiletý Čech Vladan Šír.  

Začátky a vlastně celá existence Prognosis nebyly příliš snadné. „Měsíce trvalo, 

než jsme našli právníka, který rozuměl vydávání novin, uměl anglicky a mohli jsme mu 

věřit. Jeden říkal, ano, ale povolení stojí pět tisíc marek a registrační proces trvá šest 

měsíců, a to je jen první krok. Jiný nám řekl: Ano, bude to trvat tři dny a stojí to dva 

tisíce korun a je to vše,“
114

 řekl Welch v roce 1992 pro Mladý svět.  

První číslo Prognosis s podtitulem „Czechoslovakia’s English-Language 

Newspaper and Visitors’ Guide“
115

 vyšlo v březnu 1991 a titul měl měsíční periodicitu. 

Výtisk stál 10 korun. Od října téhož roku se z něho stal čtrnáctideník. Od 7. čísla 2. 

ročníku na přelomu května a června 1992 zdvojnásobil cenu na 20 korun.
116

 O rok 

později od čísla 10 3. ročníku stál výtisk 25 korun. Na přelomu roku 1993 a 1994 od č. 

26 3. vydání zmizel vlivem obsahových úprav z podtitulu Visitors’ Guide, podtitul nově 
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zněl The English Language Newspaper of the Czech and Slovak Republics.
117

 V létě 

1994 se z Prognosis stal týdeník, přičemž změnil název na Prognosis Weekly, zmenšil 

formát a výrazně se proměnila grafika.
118

 Kateřina Svobodová ve své bakalářské práci o 

The Prague Post uvádí, že Prognosis vycházela v nákladu 15 000 výtisků. Vydavatelem 

byla Prognosis s r. o.
119

 Redakce nejdříve sídlila v malé místnosti v jednom z domů na 

Staroměstském náměstí, následně na Malém náměstí č. p. 13, později v Arabské ulici a 

nakonec v Africké ulici – v obou posledních případech šlo o byty členů redakce. 

K dispozici měli často jen jeden, maximálně dva telefony, na které se vždy stály fronty. 

Vůbec nebylo výjimkou, že lidé v redakci, nebo v tom, co redakci představovalo, 

přespávali.  

List zahrnoval zpravodajskou a kulturní sekci (rubriky News, Business, Eastern 

Europe, News Briefs, Opinion, Cutlure), od týdenní periodicity i sport. Kulturní rubrika, 

která od čtrnáctidenní periodicity nesla název 17nights, obsahovala kalendář akcí všeho 

druhu na daný měsíc. Šlo o program kin, činohru, operu, balet a koncerty, které navíc 

byly ještě rozděleny dle hudebních žánrů, výstavy i taneční večery.  Součástí byl vždy i 

delší článek z žánru feature story. Velký prostor dostávaly kvalitní fotoreportáže 

(rubrika Photo Essay). V květnu 1992 přibyla další pravidelná příloha s názvem Review 

– Prognosis Arts and Entertainment. Na šestnácti stranách kromě přesunuté a rozšířené 

rubriky 17nights představovala formou reportáží a feature story kulturu a zábavu. 

Z textů, které autorku nejvíce zaujaly díky tématu, ale především kvůli vysoké kvalitě 

zpracování po stránce obsahu i formy, stojí za zmínku článek o Janu Saudkovi od 

Susanny Jechové
120

 a o divadle Járy Cimrmana od Hany Lešenárové.
121

 

Částečně Prognosis fungovala i jako průvodce, neboť turisté byly jednou 

z hlavních cílových skupin. Mezi dalšími čtenáři byli kromě početné americké komunity 

také ostatní anglicky hovořící cizinci, kteří v Praze pobývali. Kromě tipů na výlety 

obsahovala část Visitors’ Guide i recenze na podniky od restaurací přes bary, vinárny a 

kavárny po kluby. Sekce Visitors’ Guide v průběhu celé existence listu na nějaký čas 

zanikla a objevila se znovu, když titul přešel na týdenní periodicitu.  
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Prognosis byla rovněž distribuovaná do škol v rámci výuky angličtiny. „Kromě 

turistů, cizinců a emigrantů tu pak samozřejmě byla ještě určitá česká i mezinárodní 

elita, která oceňovala náš odlišný žurnalistický styl. Ale tyhle rozmanité skupiny se 

většinou mezi sebou moc nesnesou, takže naše snaha zavděčit se všem vedla postupně 

ke značné schizofrenii,“
122

 podotýká Welch. Co se týče grafiky, z dnešního pohledu 

připomínala Prognosis spíše magazín, a to zejména díky své obálce, která vždy 

obsahovala velkou fotografii, případně dvoj- až trojbarevnou grafiku, a hlavní titulek 

spolu s dalšími menšími popiskami o článcích z obsahu. 

Ještě na jaře 1991 se členem redakce stal Alex Zucker, jeden z mnoha tisíců 

mladých Američanů, o nichž lze s jistou mírou nadsázky říct, že po absolvování 

univerzity řešili co dál a rozhodli se poznat tu malou neznámou zemi uprostřed Evropy, 

o které četli v erotikou nabitém Kunderově románu Nesnesitelná lehkost bytí, jenž 

v univerzitních kampusech putoval z ruky do ruky. Zucker v té době již nějakou dobu 

pracoval v ČTK, na rozdíl od většiny svých amerických vrstevníků v Praze už velmi 

dobře ovládal češtinu. Do Prognosis se dostal díky setkání s jeho zakladatelkou Jennifer 

Ogarovou. Pro noviny pracoval celkem čtyři roky, první dva ještě paralelně i v ČTK. 

„První čísla Prognosis byla z velké části složená z článků převzatých z českého tisku. 

Takže jsem pro ně ze začátku překládal a pomáhal jim s některými složitějšími kauzami, 

protože tím, že jsem pracoval v ČTK, jsem četl zpravodajství každý den.“
123

 

Většinu redaktorů tvořili Američané, na vzniku obsahu a chodu redakce se 

podílelo i několik Čechů. „Bez Čechů by to nemohlo fungovat. Zařizovali rozhovory 

s politiky, vyhledávali témata a fungovali samozřejmě jako tlumočníci,“
124

 vzpomíná 

Zucker. „Nejdřív jsme si mysleli, že nejlepší bude najímat české novináře, kteří umějí 

anglicky, ale velmi brzy jsme přišli na to, že náš poněkud svérázný americký přístup se 

nejlépe předával lidem nepoznamenaným novinářskou praxí,“
125

 píše Welch. Podle jeho 

slov se z mnoha Čechů, kteří začínali jako tlumočníci či překladatelé, postupem času 

stali plnohodnotní redaktoři a nakonec dobří čeští novináři. Jak Welch, tak i Zucker 

jmenují zejména Hanu Lešenárovou, která se jako studentka biologie tehdy v jednom 

z barů na Staroměstském náměstí seznámila s Welchem a díky nadšení pro angličtinu 

získala místo jako překladatelka. Časem se vypracovala na pozici „news editor“ a práce 

novináře ji nadchla natolik, že se rozhodla ukončit studium biologie a věnovat se 
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žurnalistice.
126

 Později psala o ekonomických tématech pro Hospodářské noviny nebo 

Mladou frontu Dnes.  

Jednoznačně pozitivním přínosem mohl být pro české redaktory v Prognosis 

americký přístup k nakládání se získanými informacemi.  „Vždy jsme se snažili 

ověřovat fakta. A nevím, jak je to v českých médiích nyní, ale tehdy to na Čechy, kteří 

s námi pracovali, dělalo velký dojem, protože do té doby to v Československu moc 

zvykem nebylo. Ale pro nás to byla absolutní nezbytnost,“
127

 zmiňuje svůj osobní 

postřeh Zucker. Nutno podotknout, že na počátku 90. let nebylo ověřování informací 

v porovnání se současností tolik komfortní. Ke složitosti celého úkolu přispívalo také 

zmiňované omezené technické vybavení. Matt Welch vzpomíná, že v době, kdy už 

redakce operovala z Prahy 6, k telefonování byla nejčastěji z nedostatku peněz 

využívána nedaleká telefonní budka. 

Redaktoři občas čelili názorům, že si noviny psali sami pro sebe, navíc ryze 

americkým úhlem pohledu, místo aby se snažili zasvěceně pokrývat dění 

v Československu, resp. v České republice. Matt Welch k tomu píše: „Naším 

všeobecným tématem byly úspěchy i odvrácená strana přechodu od komunismu 

k čemukoliv, co mělo následovat. A i když historie budí dojem, že díky její znalosti lze 

události lépe předvídat, faktem bylo, že jsme neměli ani tušení, co přijde. V lednu 1991 

Gorbačov poslal tanky do Litvy, v květnu se začala rozpadat Jugoslávie, později toho 

roku zanikl Sovětský svaz a několik velmi vlivných lidí v té době už mluvilo o 

rozdělení Československa. Naše představa byla taková, že spíš než abychom se snažili 

naším naivním pohledem navrhovat nějaká řešení, budeme zachycovat to, jakým 

způsobem onu změnu systému lidé prožívají.“
128

 Alex Zucker na otázku, zda si myslí, 

že se američtí redaktoři orientovali v dění v Československu resp. v České republice, 

odpovídá:  „Myslím, že ano. Můj dojem byl, že Češi, kteří překládali, ty věci vždy 

vysvětlovali. Američané z Prognosis chtěli opravdu porozumět tomu, co se tu dělo, spíš 

než aby to ve svých článcích vysvětlovali z americké perspektivy.“
129

 

Všichni lidé nějak spjatí s titulem Prognosis, kteří byli osloveni autorkou či 

Kateřinou Svobodovou v rámci její bakalářské práce o The Prague Post, se shodují, že 

tvůrce Prognosis spojovalo především nadšení. Jana Dorotková popsala v práci Kateřiny 
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Svobodové svou zkušenost následovně: „Lidé z Prognosisu psali proto, že je to bavilo. 

Na zisku jim tolik nezáleželo. Podle toho noviny vypadaly. Orientovaly se na kulturu a 

politiku. O ekonomice se z počátku nepsalo vůbec. Sledovaly dění v České republice i 

na Slovensku. Byly to první anglické noviny pro Československo a i po rozpadu 

republiky nepřestaly věnovat stejnou pozornost Slovensku jako Česku. Noviny vznikaly 

takříkajíc na koleně, neměly ani pořádnou redakci. Nikdy ani nebylo jisté, jestli 

dostaneme včas mzdu. Ale myslím, že nás to všechny bavilo.“
130

  

Alex Zucker k tomu říká: „Většině lidí z Prognosis nešlo prioritně o to vydělat 

peníze, což může být na jednu stranu vnímáno jako slabina, na stranu druhou psaní a 

pochopení těch záležitostí byl zcela určující faktor. List byl velmi pevně spjatý s lidmi, 

kteří ho vytvářeli, zabíral jim spoustu volného času.“
131

 

V době, kdy Prognosis zvýšil periodicitu z čtrnáctidenní na týdenní, začal se více 

soustředit na aktuality a méně zahrnoval featurové materiály.  

Poslední číslo Prognosis vyšlo 28. února roku 1995.
132

 List za celou dobu své 

existence nedokázal generovat větší zisk. Navíc se poměrně záhy po jeho vzniku objevil 

na československém trhu silný konkurent v podobě týdeníku The Prague Post. Jeho 

začátky jsou úzce svázány právě s Prognosis.  

5.1.2 The Prague Post 
 

 V onen listopadový večer roku 1990 byla U Medvídků kromě výše jmenované 

šestice zakladatelů Prognosis ještě další studentka ze Santa Barbary, Lisa 

Frankenbergová. „Napsala pro noviny asi jen jeden nebo dva sloupky. Krátce poté, co 

jsme se rozhodli založit noviny, Frankenbergová pokračovala ve svých cestách po 

Evropě a řekla Lauře Pittrové, že bude lepší nechat nás ostatní doladit detaily, a vrátí se, 

až budou noviny víc hotové. Tak se i stalo a po návratu jsme z ní udělali vedoucí 

inzerce. Hlavně proto, že byla dost neústupná a také neměla moc novinářských 

zkušeností,“
133

 vzpomíná na Lisu Matt Welch. 
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 Dalším členem redakce se brzy stal Kent Hawryluk, „kravaťák z Princetonu“
134

, 

jak jej Matt Welch nelichotivě označil ve svém článku Rats and Runaways pro 

Budapest Business Journal ze 7. května 1995. Hawryluk měl na starost obchodní 

záležitosti.  

 A právě Lisa Frankenbergová a Kent Hawryluk se rozhodli opustit Prognosis a 

založit si vlastní noviny. Welch popsal v korespondenci s autorkou okolnosti vzniku 

The Prague Post takto: „Prognosis měl za sebou asi čtyři vydání, když za námi Lisa a 

Kent přišli s ultimátem. Uděláme z nich rovnocenné partnery, jinak odejdou. Argument 

zněl, že chtějí být „odměněni“ za loajalitu a ne mít pocit, že se podílí jen okrajově. Co 

jsme se dozvěděli až mnohem později, bylo, že je oslovil bohatý obchodník z Texasu 

Monroe Luther ohledně investic. Jenže jemu se Prognosis zdál být moc alternativní a 

s malým obchodním potenciálem. Takže měli v záloze scénář se založením nového 

titulu víc podle jeho představ. Po těžkém trápení s rozhodováním jsme dospěli k závěru, 

že nechceme pracovat s lidmi, kteří nám vyhrožují. Odešli ze dveří a v řádu hodin 

oznámili založení konkurenčních novin. Během několika měsíců to splnili.“
135

 

 V práci Kateřiny Svobodové Welch rovněž uvedl: „Co se mě a Prognosis týče, 

byl jsem rád, že mám v listu The Prague Post konkurenci, ale netěšily mě okolnosti, za 

jakých byla vytvořena. Když se s odstupem dívám na naši malou a bezvýznamnou 

novinovou válku z počátku devadesátých let, myslím, že o The Prague Post lze hovořit 

jako o nepatrném úspěchu, kdežto o Prognosis jako o naprostém fiasku. Ale naše 

nejlepší čísla byla srovnatelná s tím nejlepším, co vychází jinde ve světě, a bouřlivé 

časy, které jsme prožívali, navždy poznamenaly a poučily každého, kdo v těch novinách 

pracoval. To jsou věci, které o The Prague Post nikdo říci nemůže.“
136

 

 Zmiňovaný článek v Budapest Business Journal Welch s nadsázkou pojal jako 

výčet základních pravidel o tom, jakých chyb se vyvarovat při rozjíždění podnikání. 

V bodu č. 5, který nese název „Za žádných okolností nenajímejte Kenta Hawryluka“, 

kromě oněch událostí redakčního rozkolu dál píše: „Po roce pak (Kent) lanařil za zády 

svých partnerů další investory a uchazeče o práci v The Prague Post a založil nyní už 
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zaniklý Budapest Post. Během několika týdnů se mu personál vzbouřil a začal vydávat 

Budapest Sun.“
137

 

 Šéfredaktorem týdeníku se stal nyní již zesnulý Alan Levy. Na rozdíl od zbytku 

redakce a vůbec většiny Američanů tehdy pobývajících v Praze Levy Československo 

dobře znal. Přijel sem poprvé v roce 1967 ve svých 35 letech jako korespondent 

několika amerických listů včetně International Herald Tribune. Velmi záhy se nechal 

pohltit náladou pražského jara a spolupracoval s takovými lidmi jako Miloš Forman či 

dvojice Suchý – Šlitr, jimž překládal hry ze Semaforu. V roce 1971 byl označen za 

špiona a musel s celou rodinou odejít. Dvacet let strávil v sousedním Rakousku a stále 

doufal, že se jednou bude moci do Prahy natrvalo vrátit.
138

 „Ještě v době, kdy jsem do 

Československa nesměl, se mi stala zvláštní věc. Ptal jsem se jedné české emigrantky, 

jak se jí líbí v USA. Nebyla nespokojená, ale říkala, že nechce zemřít v emigraci, ale že 

se tak asi bohužel stane. V té chvíli jsem si uvědomil, že já určitě zemřu v Praze. Byl to 

velmi silný pocit, jakási předtucha,“
139

 vzpomínal Alan Levy v článku o pražských 

Američanech otištěném v Mladém světě tři roky po sametové revoluci. O svém prvním 

pobytu v Praze a mj. o sovětské invazi napsal Levy ve své knize Rowboat to Prague (v 

1. vydání jako Pražské peřeje, v 2. jako Tolik hrdinů).  

 Do Prahy se nakonec vrátil v roce 1991. O svých začátcích v The Prague Post 

hovořil s Kateřinou Svobodovou v její bakalářské práci. „26. července 1991 jsem potkal 

Lisu Frankenberg, která mi oznámila, že zakládá spolu s Kentem Hawrylukem a 

Monroe Lutherem anglický týdeník. Zeptala se, jestli mám chuť jít do toho s nimi, a já 

souhlasil.“
140

 V té době už čerstvě existovala vydavatelská společnost Lion’s Share 

Group, s r. o., kterou Lisa a Kent založili společně s oním „bohatým texaským 

investorem“ Monroe Lutherem, o němž se zmiňuje Welch. Pro spuštění projektu už 

bylo vše připraveno včetně zajištění tisku, distribuce a redakčního týmu složeného 

převážně s cizinců. „(Lisa) řekla, že mají vše kromě zkušeného šéfredaktora a že hledají 

někoho kolem třiceti let, ale mně v té době táhlo na šedesát. Nabídl jsem jim pomoc pod 

podmínkou, že zdvojnásobí nabízený plat a podělí se se mnou o zisk. Oba souhlasili, asi 
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také proto, že mě znali jako autora Pražských peřejí. Původní název, který zamýšleli, 

měl být Czechoslovak Weekly, ale ten jsme pak změnili na ten současný.“
141

 

 První číslo The Prague Post vyšlo v úterý 1. října 1991 v nákladu 7000 výtisků. 

Mělo 12 stran a stálo 20 korun. Kromě Československa byl týdeník distribuován i do 

Maďarska, Německa, Velké Británie, Kanady a Spojených států amerických.  

 Ambice, které si list vytyčil, shrnul Levy v prvním editorialu. Co se týče stylu, 

novinářského přístupu a kvality, The Prague Post se prostřednictvím Levyho doslovně 

hlásil k západní žurnalistické tradici. „Bez ambicí bychom nebyli nic. Chceme se stát 

titulem národního významu, s celosvětovým rozhledem hodným The International 

Herald Tribune a předvídavostí, jakou má The Financial Times. Nicméně naše 

zpravodajství bude vznikat v Praze a přinese fakta, analýzy a komentáře z perspektivy 

zasvěceného pozorovatele i z nadhledu cizince. Doufáme, že pokud Čechy a Slováky 

zajímá, co si svět myslí o dění v jejich zemi, sáhnou brzy po The Prague Post. (…) 

Ačkoliv bude náš list plný názorů – konfliktních, mnohdy protichůdných, avšak vždy 

rozlišených označením Analýza či Komentář, nemáme jinou redakční a politickou 

filosofii než čestnost pod taktovkou nezávislosti. Nejsme ani pravicoví nebo levicoví, 

ani liberální či konzervativní, natož politicky korektní, ale jsme nezávislí v nejryzejším 

smyslu slova.“
142

 

 Redakce se zpočátku potýkala s problémy ohledně sídla. Adresu měla v Dlouhé 

ulici a místnosti si pronajímala od Červeného kříže a hasičského sboru v rozporu se 

zákony. „Viděl jsem v tom problém z toho důvodu, že až bychom se jednou stali 

úspěšnými, nejsnadnějším způsobem, jakým by nás konkurence mohla srazit na kolena, 

by bylo oznámení o našem nelegálním pracovišti,“
143

 vzpomínal Alan Levy. V prosinci 

už se redakce stěhovala do legálního působiště v ulici Politických vězňů, do sídla 

komunistické strany.
144

  

 Už od prvního čísla bylo podle Levyho patrné, že nad všechna jejich očekávání 

budou velkou část čtenářů The Prague Post tvořit přímo Češi. „Čtyři tisíce výtisků, které 

jsme dodali na novinové stánky, bylo za tři hodiny pryč. Zajímalo nás, kdo si noviny 
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koupil, a tak jsme se šli zeptat. Bylo nám řečeno, že 50 % zákazníků byli čeští a 

slovenští čtenáři.“
145

 

 V začátcích redakci tvořila jen hrstka již zkušených novinářů, zbytek týmu 

představovali mladí cizinci, kteří se zajímali o dění v zemi, v níž se rozhodli žít. A 

rovněž několik Čechů, kteří vždy prošli náročným přezkoušením ohledně úrovně 

angličtiny. Ale v zásadě byl přijat každý, kdo měl zájem v týdeníku pracovat. Jednou 

z Češek, které prošly redakcí týdeníku, je i současná mluvčí ministerstva vnitra Johana 

Grohová. 

 V únoru 1992 se stala součástí The Prague Post čtyřstránková kulturní příloha 

Night&Day, jež existuje do současnosti. Kromě seznamu kulturních akcí přináší recenze 

filmů, divadelních představení, ale třeba i restaurací. V květnu téhož roku přibyla 

stránka navíc věnující se lifestylu a kultuře formou featurového žánru. Do konce roku se 

týdeník rozšířil ještě o rubriky zabývající se děním v dalších zemích střední a východní 

Evropy a začal přidávat také materiály z dalších anglicky psaných periodik z tohoto 

regionu. Včetně sportovní přílohy se tak The Prague Post rozrostl na 24 stran. 

Pravidelným příspěvkem za celou dobu působení Alana Levyho byl také jeho sloupek 

Prague Profile, který představoval zajímavé osobnosti ze všech oblastí.
146

  

V názorové sekci se střídalo několik anglických i českých komentátorů, často 

například bývalý velvyslanec v Izraeli Daniel Kumermann. Zpravodajství se zabývalo 

všemi oblastmi české a slovenské společnosti od veškerého dění v politice po zprávy o 

zdražování jeslí a záhadných krádežích kostí v kutnohorské kostnici. Ekonomická 

rubrika pravidelně podrobně informovala o tom, jak si stojí československá a následně 

česká a slovenská měna, o developerských projektech, privatizaci, finančních potížích 

Českých aerolinií, automobilovém průmyslu nebo třeba i o soupeření Pepsi a Coca-Coly 

na novém českém a slovenském trhu.
147

 

 Postupně se The Prague Post rozrůstal o další ať už pravidelné, či sezónní 

přílohy věnující se trhu s realitami, dění na Slovensku či gastronomii, cestování a IT 

technologiím. Od roku 1994 se kulturní a lifestylová rubrika Night&Day transformovala 

do samostatné patnáctistránkové přílohy, přesunuly se do ní i featurové texty a Prague 

Profile Alana Levyho.
148

 V roce 1997 se stal výkonným šéfredaktorem Josef Novák. O 
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dva roky později definitivně odešla Lisa Frankenbergová, která se vrátila do USA.
149

 

V dubnu 2004 zemřel Alan Levy. 

Stejně jako Prognosis, tak i týdeníku The Prague Post někteří lidé hovořící 

s Kateřinou Svobodovou pro její bakalářskou diplomovou práci vyčítali, že nedokáže 

navzdory svým ambicím zasvěceně psát o dění v České republice. V roce 2001 řekl 

Peter Green, americký novinář žijící v Česku, o němž ještě bude řeč, Kateřině 

Svobodové k úrovni The Prague Post mj. následující: „(Novináři) by měli více zmiňovat 

stanoviska jiných zúčastněných stran, než je ta, o které článek pojednává, nebo zasadit 

text do širších souvislostí. Druhým nedostatkem je banalita názorové sekce. V této zemi 

je mnoho inteligentních a myslících novinářů píšících do českých novin, časopisů a 

jiných periodik, ale komentáře The Prague Post jsou stále zaplňovány cizinci, kteří 

v nich uveřejňují své často neinformované názory na české záležitosti, nebo, a co je 

ještě horší, na záležitosti světového charakteru. Proč by ti, kteří rozumějí pouze 

anglicky, nemohli číst české názory?“
150

 

Alex Zucker, který pracoval v Prognosis v době vzniku The Prague Post a ještě 

několik let poté, přidává svůj úhel pohledu a srovnává obě periodika: „Lidé z The 

Prague Post, aspoň ti, které jsem znal, také měli hodně velký zájem na tom, aby 

rozuměli tomu, o čem píší. Alan Levy byl o dost starší, ještě ze staré novinářské školy, a 

The Prague Post jednoduše odrážel to, jakým způsobem jej Levy vedl. Prognosis 

neměla v čele tak výraznou osobnost. Myslím, že v zásadě mezi lidmi z Prognosis a 

z The Prague Post nebylo mnoho rozdílů – co se týče přístupu. Jen je na tom dobře 

vidět, co se může dít, když máte peníze, a co naopak, když peníze nejsou. Není to 

primárně o lidech, ale vaše rozhodnutí jsou rozdílná v závislosti na tom, kolik financí 

máte k dispozici.“
151

 

The Prague Post byl nejdéle fungujícím titulem ze všech anglicky psaných 

tištěných periodik v Československu resp. v České republice, dokud se koncem 

července roku 2013 nepřeměnil zcela do digitální podoby. Údaje z doby posledních 

tištěných čísel hovoří o nákladu 17 tisíc výtisků týdně. Vydavatelem je dosud Monroe 
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Luther, který vlastní 90% podniku. Zbylými minoritními vlastníky jsou podle serveru 

Mediář stále Lisa Frankenbergová a Kent Hawryluk.
152

 

5.1.3 The Bohemia Daily Standard 
 

 Titul The Bohemia Daily Standard drží hned dvě prvenství na poli anglicky 

psaných periodik. Byl prvním deníkem a měl jednoznačně nejkratší životnost. Založil 

jej Erik Best, který v Československu od února 1992
153

 do současnosti vydává bulletin 

Fleet Sheet, zahrnující nejdůležitější politicko-ekonomické denní zpravodajství 

z českého tisku.  

 Osmistránkový tištěný deník The Bohemia Daily Standard v ceně 10 korun resp. 

30 centů měl být určený pro stále se rozrůstající skupinu zahraničních obchodníků a 

samozřejmě trvale žijící anglicky mluvící obyvatele nebo diplomaty. 

 Erik Best v článku pro The New York Times řekl: „Denní zpravodajství pro 

cizince tu chybí. A v českém tisku je stále patrná autocenzura, takže skutečně nezávislý 

list by měl být schopný psát o věcech, o nichž se české noviny psát bojí.“
154

  

První číslo vyšlo v polovině listopadu 1994, pravděpodobně v pondělí 14. 

listopadu. Kvůli blížícímu se pátému výročí pádu komunismu obsahovalo sérii 

fotografií ze 17. listopadu 1989 a také autorský text Václava Havla. Podle Besta měly 

být budoucími častými tématy korupce v politice a v bankovnictví. Měl v plánu dostat 

se postupně na náklad pět až deset tisíc výtisků. The New York Times k tomu dodal, že 

odhadovaný počet anglicky hovořících cizinců je 10 až 25 tisíc. Dále informoval, že 

inzerenty v prvním čísle jsou DHL, Lufthansa a British Airways. Coca-Cola a 

McDonald’s měli v době prvního čísla podepsaný inzertní kontrakt. Redakce se skládala 

z dvaceti novinářů včetně šéfredaktora Francise Harrise, který dříve pracoval jako 

zahraniční korespondent v Británii pro Daily Telegraph, a zástupce šéfredaktora Petera 

Greena, jenž psal o válce v Bosně pro UPI (United Press International). Vedoucím 

business rubriky byl Joe Cook, který psal pro The Economist o České republice a 

Slovensku. Součástí celého týmu bylo i několik Čechů. 
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Deník skončil po pouhých 28 vydáních, tedy po necelých šesti týdnech. 

Zástupce šéfredaktora Peter Green řekl týdeníku The Prague Post, že když se redaktoři 

po dvoutýdenní vánoční dovolené vrátili do práce, aby dokončili vydání na 2. ledna 

1995, Erik Best jim oznámil, že titul končí. Green také potvrdil, že původně se počítalo 

s tříměsíčním testovacím obdobím. „Řekl bych, že jsme vydávali kvalitní noviny, ale po 

pěti týdnech jsme došli k závěru, že nejsou finančně životaschopné. Rozhodli jsme se, 

že nebudeme dokončovat tříměsíční test. Trh je zde už nasycený a čtenáři jsou zjevně 

spokojení s tím, co je k dostání,“
155

 citoval The Prague Post samotného Besta.    

Zdroj z blízkého okruhu zaniklého titulu týdeníku The Prague Post sdělil, že The 

Bohemia Daily Standard měl problémy od počátku, neboť byl podfinancovaný, nemohl 

se opřít o žádný směrodatný průzkum trhu a postrádal ucelený obchodní plán. Dalším 

kritickým bodem byl údajně fakt, že titul měl málo novinářů. „Ačkoliv všichni měli 

profesní zkušenosti, povaha denní periodicity je nutila držet se v redakci místo toho, aby 

mluvili s lidmi.“
156

  

V únoru 1995 pak The New York Times otiskl reakci šéfredaktora The Bohemia 

Daily Standard Francise Harrise na článek z 10. ledna o konci deníku. Harris se 

ohrazoval vůči některým informacím, které The New York Times v textu uvedl. 

Původní článek East's First English Daily Closes Shop in Prague není na internetu 

k dispozici.  

Harris píše: „Jako bývalý šéfredaktor The Bohemia Daily Standard se 

domnívám, že článek mohl zanechat mylný dojem především ohledně důvodů, které 

vedly k zániku titulu. Je pravdou, že deník nedosahoval plánovaného nákladu, ale 

citovaný údaj o tisícovce výtisků týdně je chybný. Standard prodal 1 500 výtisků denně, 

tedy 7 500 za týden, a náklad postupně stoupal. Příčiny konce byly ryze obchodního 

rázu. O existenci listu vědělo příliš málo lidí, potenciální čtenáři se neměli k výtiskům 

jak dostat a inzertní oddělení čítající dohromady tři lidi nemělo k dispozici business 

plán a odpovídající finanční rozpočet. Když už bylo jasné, že Standard bude potřebovat 

alespoň šest měsíců, aby skutečně prorazil, vlastník (Best) využil svoje právo vydávání 

ukončit. Když jsem toto rozhodnutí oznamoval redaktorům, jeden mladý Čech se mě 
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zeptal: ‘Proč tomu nedají ještě šanci?‘ Nedokázal jsem mu tehdy odpovědět. A 

nedokážu to ani teď.“
157

 

Erik Best při osobním setkání na otázku, co by dnes s odstupem dvaceti let 

udělal v případě Bohemia Daily Standard jinak, odpověděl: „Ten základní problém 

nebyl novinářský, základní problém byl obchodní. Měl jsem špatného obchodního 

partnera. A vypadá to tak, že všichni o tom věděli, jenom já ne, že ten člověk je 

nespolehlivý. Měl na starosti prodej reklamy a víceméně nám lhal, že něco prodal, a 

přitom neprodal nic. Když jsme si uvědomili, co to znamená, tak jsme to museli 

okamžitě zavřít, protože jsme neměli pokryté financování. Na zakládání ano, ale ne na 

provoz. A víceméně jsme to stavěli na špatných předpovědích, co se týče prodeje. A 

kdybychom měli přesné údaje, tak bychom vůbec nezačali.“
158

 

5.1.4 Transition 
 

 Posledním ryze zpravodajským titulem založeným v prvních necelých šesti 

letech po sametové revoluci byl čtrnáctideník Transition.
159

 Začal vycházet v roce 1994 

a soustředil se kromě České republiky na dění ve zbylých postkomunistických zemích 

včetně bývalého Sovětského svazu.
160

 Vydavatelem byla nezisková organizace Open 

Media Research, která vznikla jako společný projekt Rádia Svobodná Evropa a Open 

Society Institutu a jejímž ředitelem byl Jiří Pehe.
161

 

 Transition si brzy vytvořil hustou síť dobře orientovaných korespondentů a 

pokrýval celkem 29 států.
162

 Mezi dopisovateli byli například Allen Lynch, profesor na 

politologické fakultě Univerzity ve Virginii, jehož specializací je Rusko,
163

 Byron 
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Sebastian, studovaný politolog, který pro Transition působil v Praze,
164

  nezávislý 

vojenský analytik Douglas L. Clark
165

 nebo Julia Wišněvská, nezávislá analytička pro 

Rusko působící v Mnichově.
166

 

 „Transition měl potřebu neustále připomínat, že mezi jeho předplatiteli jsou 

američtí senátoři, ovšem jeho podrobné zpravodajství bylo – a stále je – mnohem víc 

působivé než konferenční stůl Teda Kennedyho,“
167

 píše se v článku Let the Kazoos 

Sound: A Decade of English Press In Prague, který Transition dále označil za 

„nedoceněný drahokam“
168

 mezi zdroji v regionu zemí bývalého východního bloku a 

Sovětského svazu.  

Nejstarší číslo Transition, které je dostupné v Národní knihovně i v Knihovně 

společenských věd T. G. Masaryka, pokračuje (jde o druhou část 1994 In Review) v 

konceptu jakési ročenky. Její jednotlivé rubriky členěné podle zemí přinášejí 

několikastránkové analýzy věnující se tématům jako politika, korupce a organizovaný 

zločin, vojenství, ekonomika, NATO, sociální otázky a okrajově i kultura v daných 

zemích. Nejvíce prostoru je věnováno Rusku, dále bylo zařazeno Bělorusko, Ukrajina, 

Moldávie a další bývalé sovětské republiky pod souhrnným názvem Centrální Asie.  

Ve 12. čísle z června roku 1995 má samostatnou rubriku krize na Balkánském 

poloostrově, kromě Ruska mají své rubriky také Německo, Litva, Albánie, Arménie i 

Česká republika, jíž se věnují čtyři články. V prvním z nich Jiří Pehe na šesti stranách 

analyzuje „schizofrenní“ povahu tehdejší zahraniční politiky ve vztahu k Západu i 

k východním sousedům. Autory zbylých tří článků už jsou zahraniční korespondenti. 

Zabývali se komplikovaným vztahem státu a katolické církve i její slabou rolí v české 

společnosti v kontextu návštěvy papeže Jana Pavla II., podfinancovaným vědeckým 

výzkumem, kvůli kterému nadějní vědci odcházejí do zahraničí, a otázkou migrace 

z Východu kvůli balkánskému konfliktu.
169

 

V čísle 22 z roku 1995 je více než polovina obsahu věnována různým aspektům 

nadcházejících ruských voleb. O tom, jak detailně se analýzy zabývaly jednotlivými 
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tématy, částečně svědčí i fakt, že se na několika stranách věnovaly jednotlivým 

problémům, jako byla například pozemková reforma na Ukrajině nebo vlastnické 

poměry a politické tlaky na rumunský rozhlas.
170

  

Titul byl specifický vyšší mírou odbornosti v porovnání například s týdenníky. 

Jeho náplní byly podrobnější a rozsáhlejší, politologicky zaměřené analýzy (mnoho 

korespondentů mělo politologické vzdělání), což umožňovala i delší periodicita.  

Čtrnáctideník měl barevnou obálku, uvnitř byl černo-bílo-modrý, s černobílými 

fotografiemi. Články byly zalamované do tří sloupců na stránce, většinou měl od 70 do 

90 stran. 

 V dubnu roku 1999 se Transition přemístil na internet, kde publikuje dosud pod 

názvem Transitions Online. 30. září téhož roku podle obchodního rejstříku také 

zaniknul Open Media Research Institute.
171

 

5.2 Magazíny 
 

 Každý anglicky hovořící „expat“, který byl na počátku 90. let součástí pražské 

literární – ať už spisovatelské, či novinářské – scény, dobře znal pojem Beef Stew, 

pokud už se autorských čtení a uměleckých seancí s tímto názvem přímo osobně 

neúčastnil. První čtení se uskutečnilo 13. října 1992 v malostranském divadle Rubín.
172

 

Po několika dalších působištích se trvalým místem setkávání stalo v únoru 1993 přízemí 

klubu Radost FX, kde se lidé s literárními a uměleckými ambicemi scházeli každou 

neděli večer následujících několik let.
173

 

 Jednalo se o svébytnou komunitu, na kterou hodně zúčastněných vzpomínalo 

s určitou dávkou nostalgie a romantiky, jiní ji považovali za obskurní místo, „kulturní 

ghetto, kde (američtí) emigranti předvádějí svoji rozpolcenost.“
174

  

 V Beef Stew se pravidelně setkávali lidé, jejichž jména jsou zmíněna 

v následujících kapitolách pojednávajících o literárních magazínech. Jde zejména o 

Davida Freelinga, Alana Thomase, Anthonyho Tognazziniho, Thea Swchinkeho, Kena 

Nashe, Vincenta Farnswortha aj. Magazíny, na nichž se tito a další lidé podíleli, 

                                                 
170

 Transition: Events and Issues in the Former Soviet Union and East-Central and Southeastern Europe. 

Prague: Open Media Research Institute, Inc., 1 December, 1995, roč. 1, č. 22 a 24. 
171

 Open Media Research Institute: Výpis z obchodního rejstříku. In: Finance.cz [online]. [cit. 2013-10-

29]. Dostupné z: http://rejstrik.finance.cz/61386987-open-media-research-institute-organizacni-slozka/.  
172

 ARMAND, Louis. Introduction. In: ARMAND, Louis. The Return of Král Majáles. 1. vyd. Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Litteraria Pragensia, 2010. Dostupné v českém překladu Elišky 

Mečířové z: http://www.czechlit.cz/studie/navrat-krale-majalesu/ [publ. 2010-07-08]. 
173

 ibid. 

http://rejstrik.finance.cz/61386987-open-media-research-institute-organizacni-slozka/
http://www.czechlit.cz/studie/navrat-krale-majalesu/


   

 

49 

  

představovaly platformu pro publikování (nezřídka vlastních) literárních počinů. 

Všechny dále uvedené tituly už dávno neexistují – snad jen kromě The Prague Review, 

které je aktivní v online podobě. Většina z nich navíc vyšla v méně než deseti číslech a i 

přes snahu o nějakou periodicitu vycházela nepravidelně. 

 Nicméně stejně jako Beef Stew reprezentují následující tituly hmatatelný odraz 

toho, o čem se někdy s romantickým nadšením, jindy s ironií hovořilo jako o „Levém 

břehu 90. let“. 

5.2.1 Yazzyk 
 

 Prvním anglickým literárním magazínem vydávaným v Praze byl Yazzyk. 

Založili jej v roce 1992 Doug Hajek a Laura Busheikinová, oba z Kanady, a Anthony 

Ozuna z Los Angeles. Vydavatelem byl Twisted Spoon Press, nakladatelství, které 

krátce před tím založil další student univerzity ze Santa Barbary, Howard Sidenberg, a 

které vydávalo díla anglicky píšících autorů působících v Praze.
175

 Měl to být 

čtvrtletník, ale ve skutečnosti vycházel jednou ročně a byl k dostání v pražských 

trafikách za 85 korun.
176

 Magazín se inspiroval undergroundovým Revolver Revue a 

vyšla celkem čtyři čísla.
177

 

Kromě originálních textů amerických autorů otiskl Yazzyk také díla Jáchyma 

Topola, Egona Bondyho nebo Ivana Jirouse.
178

 

Vydavatel a zároveň redaktor Anthony Ozuna rovněž absolvoval univerzitu 

v Santa Barbaře. Pro Yazzyk pracoval od jeho vzniku do posledního čísla, tedy mezi 

lety 1992 – 1995. „Internet a e-mail byly tehdy samozřejmě stěží k dispozici. Dalo nám 

hodně práce vůbec sehnat alespoň počítače, abychom na magazínu mohli pracovat,“
179

 

přiblížil vznik Yazzyka v e-mailové korespondenci s autorkou. Redakční rutina se 
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nejvíc skládala s dopisování si s autory a vydavateli v Česku i v Americe. „Bylo to 

neustále o setkávání se s někým u kávy nebo piva a vyměňování si rukopisů.“
180

 

Stejně jako většina ostatních periodik té doby skončil Yazzyk kvůli nedostatku 

financí.
181

 

5.2.2 Trafika 
 

První číslo Trafiky vyšlo v roce 1993. Podle Louise Armanda tento „bezpochyby 

nejvíce respektovaný časopis vydávaný v 90. letech“
182

 založilo několik studentů 

komparativní literatury z elitních amerických univerzit
183

, mezi nimi Scott Rogers, který 

později spoluzakládal zmiňovanou literární kavárnu Globe.
184

 Redakčním poradcem byl 

Louis Lapham, šéfredaktor magazínu Harper’s, s finančními zdroji bohatě pomáhaly 

The Nation Institute, nezisková organizace na podporu nezávislého tisku,
185

 a Calouste 

Gulbenkian Foundation, mezinárodní dobročinná organizace zaměřená na rozvoj 

kulturních, vzdělávacích, sociálních a vědeckých zájmů se sídlem v Lisabonu,
186

 

Trafika proto měla do začátku skvělé podmínky a výsledkem byla „senzační publikace 

(…) obsahující nejvýznamnější mezinárodní jména v beletrii, překladatelství i 

poezii.“
187

 Louis Armand vyjmenovává Gilberta Sorrentina, Joyce Carol Oatesovou a 

Johna Bartha, z českých pak Lukáše Tomina, Michala Ajvaze, Jáchyma Topola, Sylvu 

Fischerovou, Ludvíka Vaculíka a Petra Borkovce.
188

 Vydavatelem bylo nakladatelství 
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Modrá Músa ve spolupráci s World Literature Society. První čtyři čísla vyšla jako 

čtvrtletníky, od 5. čísla je periodicita nepravidelná, vyšla dvě čísla během čtyř let a 

poslední, 7. číslo bylo publikováno v roce 1999.
189

  

 Souborný katalog pod Národní knihovnou ČR neobsahuje jediný záznam o 

Trafice.  

5.2.3 Gristle Floss 
 

Gristle Floss byl prvním pokusem o literární magazín v americkém stylu, tzv. 

zin, tedy časopis, který je vydáván především pro ty, kteří v něm publikují, bez 

primárního cíle generovat zisk.
190

 „Současně s rozvojem autorských čtení poezie 

vznikala i kultura zinů v návaznosti na punk a novou vlnu. Takové projekty typu udělej 

si sám,“
191

 napsal na konto Gristle Floss jeho spoluzakladatel Lawrence Wells, 

výtvarník žijící v současnosti v Praze.  

Dvěma svorkami sešitý a formou fotokopií rozmnožovaný občasník stál 10 

korun. Obsah tvořil „nedotažený humor a graficky nedbale zpracované literární pokusy 

redaktorů a jejich přátel.“
192

 První číslo z celkem pěti, která byla publikována,
193

 je 

v PDF formátu dostupné online. Dvanáctistránkový černobílý „zin“ obsahuje 

dvousloupkovou črtu od Eve B., Kena N. a Anthonyho T. nazvanou Její nový účes o 

rozchodu jednoho páru, pak (zřejmě fiktivní) rozhovor Davida Freelinga se sebou 

samým o golfu, mini-scénář loutkohry o třech aktech v rozsahu patnácti řádků, mini-

povídku Marcie and Jack od Lawrence Wellse o lesbické učitelce a motorkáři, kteří se 

navzájem neznají, jen sedí v jednom baru v jeden večer a oba vlastní zbraň, a recenzi na 

výstavu Jean Dubuffet: Retrospektiva na Pražském hradě. Poslední stránku představuje 

kreslený vtip.
194

 

Lawrence Wells, který je zároveň autorem obálky prvního čísla, vzpomíná: 

„Pochopitelně to byla ještě doba bez internetu, takže tohle byl náš způsob jak tvořit 
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kulturu, potkávat nové přátele a dát spolu něco dohromady. (…) Chtěli jsme publikovat 

naše spisovatelské počiny a „magazín“ byl spjatý s autorskou četbou kolem Beef Stew, 

kterou každý týden pořádal David Freeling.“
195

  

Název je podle Wellse surrealistickým spojením slov „chrupavka“ (gristle) a 

„dentální niť“ (floss).
196

 

Dalšími redaktory kromě Wellse a Davida Freelinga byli Lacey Eck a Ken 

Ganfield, umělecky spolupracovali Phil Bárta, Ken Nash a Danette Winstonová.
197

 

Gristle Floss byl pozoruhodný spíš z hlediska „zinového“ konceptu. Co se týče 

kvality, „z magazínů vydávaných v té době pražskými Američany stál na nejspodnější 

příčce.“
198

   

5.2.4 X-Ink 
 

  Dalším literárním magazínem, dokonce psaným dvojjazyčně, byl X-Ink. 

Měsíčník, jehož první číslo vyšlo v březnu 1994, zakládal Mathew Salt. U vzniku 

periodika stál také dramatik Sean Fuller a pomocná redaktorka nakladatelství Twisted 

Spoon Press Amy Nestorová.
199

 „(Magazín) budil slibný dojem, ale skončil po několika 

vydáních.“
200

 Celkem vyšlo šest čísel. X-Ink měl podtitul Měsíční pražské kulturní a 

umělecké fórum. Stál 55 korun a 7.15 dolarů mimo Českou republiku.
201

 

 Národní knihovna eviduje pouze první číslo. Texty samy o sobě nejsou 

dvojjazyčné, některé jsou psané česky a některé anglicky. Dvojjazyčnou verzi uváděly 

pouze názvy rubrik a to ne všech: Art – Text (Povídky, poezie), Art – Visual, Theatre – 

Divadlo, Art – Výtvarno, Architecture – Architektura, Special, Interview, Cultures – 

Kultury, Ecology – Ekologie, Food – Jídlo, Bystander, Headlines – Anotace, Crosslist 

(Divadla, Galerie, Clubs), Office info - …jak se máme, Cartoon – Komiks.
202
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 V rubrice Art – Text vyšla krátká autorská díla poezie i prózy. V Kulturách byl 

publikován článek Ivany Machové o České židovské kultuře, v češtině. Článek o 

skladateli Petru Ebenovi a jeho vzpomínkách na koncentrační tábor napsal Michael 

Halstead a byl otištěn v originále, tedy anglicky. Sekce Art – Visual se zaměřila na 

fotografie a publikovala série Filipa Šlapala, Jany Stachové a Keitha Gruchaly. 

Anglicky psaná rubrika Bystander v jednoodstavcových článcích informovala o 

drobných postřezích, které byly vyslechnuty při různých příležitostech v „terénu“. Jedna 

zmínka se týkala nadcházejícího pražského koncertu kapely Nirvana, lístky se prý 

vyprodaly během necelého dne. „Bystander zaslechl v jedné ze šťastnějších front Na 

příkopě: „Nevím, jak ostatní, ale já rozhodně vzadu stát nehodlám.“
203

 Jiným postřehem 

byl ohňostroj k příležitosti zahájení vysílání TV Nova, který stanice uspořádala nad 

Vltavou. Show prý byla krátká, ale efektní, a po jejím konci se dav rozešel stejně rychle, 

jako se před tím shromáždil. Titulek zněl Yes, it was a v textu se mj. psalo: „Bystander 

zaslechl jednoho amerického turistu: „Zajímalo by mě, jestli takováhle byla i ta 

revoluce.“
204

 

V rubrice Office info redakce dvojjazyčně informuje o změně sídla z Lodecké 2, 

Praha 1 do Primátorské 49, Praha 8 a že hledá kameloty pro prodej časopisu, za 10 

korun z každého prodaného čísla.
205

 

5.2.5 Velvet Magazine 
 

 Velvet Magazine byl podle Zaitchika prvním pokusem o magazín-měsíčník, tzv. 

„free city magazine“ ve smyslu nezávislého magazínu informujícího o dění v daném 

městě, tedy v Praze. Vycházel pravděpodobně od srpna 1995 a celkem šlo do tisku sedm 

čísel.
206

 „Magazín vydávala skupina schopných, ale domýšlivých mladých spisovatelů, 

kteří chtěli vytvořit životaschopný byznys fungující díky penězům z inzerce, jenž by ale 

zároveň byl moderní a trochu výstřední. Taková kombinace není nemožná, ale Velvet 

postrádal talent a soustředěnost k tomu, aby to dokázal.“
207
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 On-line magazín Think, který zaujímá významné místo mezi pražskými anglicky 

psanými tituly, ale který byl založen až během roku 1996, a proto není zahrnut v této 

práci, archivuje na svém webu 1. a 3. číslo. V prvním editorialu píše vydavatel Michael 

Wayne ml. o své lásce k magazínům a o tom, proč jeden takový založil v Praze: 

„Všichni víme, jak rychle se tu život mění. Nové restaurace, obchody, noví lidé. 

Hlavním posláním magazínu Velvet je zajistit, abyste věděli o všem, co se tu děje, o 

tom, kde být a proč. Ať už tu žijete, nebo jste jen na návštěvě, doufáme, že v nás najdete 

cenný zdroj stejně jako opravdu skvělé čtení.“
208

 

 Kromě kratších recenzí na výstavy, knihy a hudební novinky, restaurace a 

kavárny přineslo první číslo mj. reportáž z Mezinárodního filmového festivalu 

v Karlových Varech, článek o tom, jak ještě před rozšířením mobilních telefonů a 

služby Skype chodili „expats“ telefonovat na poštovní pobočky, nebo o pro cizince 

neobvyklé instituci revizorů v MHD. Článek Velvet Devolution mapuje stav české 

literární scény šest let po revoluci. Všímá si české historie z hlediska neustálého boje o 

přežití národa a jazyka a poukazuje na to, že svoboda, demokracie a především otevření 

hranic nepřinesly tak efektivní a zjevný rozvoj české literatury, v jaký představitelé 

samizdatu doufali.
209

 

 Pro magazín také krátce pracoval Jeff Benet, tehdy osmadvacetiletý fotograf a 

grafik se rozhodl opustit Spojené státy podobně jako mnoho dalších mladých 

Američanů kvůli znechucení kulturou a společností, jako málokdo se však už na začátku 

rozhodl, že USA opouští nadobro a nehodlá se vrátit. Vzhledem ke svému profesnímu 

zaměření byl do Velvet najat jako designér grafiky. Benetovo jméno se v tiráži nikdy 

neobjevilo, neboť jeho tvorba podle vlastních slov podléhala konečnému schválení 

hlavního obrazového editora, který se o kredit nehodlal dělit. Poprvé měl být uveden 

v posledním realizovaném, v pořadí 8. čísle, které však bylo zastaveno těsně před tím, 

než šlo tisku.
210

 

 „Najali si mě jako grafika v době, kdy už magazín upadal. Úsilí mnoha lidí, kteří 

magazín zakládali, už opadalo. Christopher Holland, jeden z nich, mi vyprávěl o 

začátcích. O divokých večírcích, aférách mezi kolegy, o politických tlacích… opravdu 
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šílenosti.“
211

 Nejvíce se o chod redakce podle Beneta staral vydavatel Michael Wayne 

ml. a obchodní manažer Jed Helstrom. Pracovat se začínalo kolem 10. hodiny 

dopoledne a bývalo tam rušno.
212

 „Měl jsem už nějakou zkušenost s tím jak dělat 

magazíny, které dokážou generovat zisk, třeba co se týče snižování nákladů na tisk a 

produkci, jak tisknout ve velkém nákladu, aby to bylo atraktivní pro čtenáře a inzerenty. 

Ale Velvet přežíval převážně z investic a díky vlastní image.“
213

 Dluhy se podle Beneta 

podařilo splatit jen díky tomu, že Velvet uzavřel kontrakt s Reflexem na vydávání StylX 

magazínu.
214

 „Magazín byl znám pro své kvalitní fotografie a dobré články, ale podle 

mě měl špatný grafický design a byl málo agresivní, co se týče reklamy a nákladu. (…) 

Redaktoři byli profesionálové. Redakce v Americké ulici byla vybavená pohodlným 

nábytkem a počítači, všichni se oblékali hodně seriózně, muži nosili saka apod.“
215

  

 Benet nazval Velvet „vlajkovou lodí“ první vlny magazínů vydávaných 

americkými přistěhovalci. „Řekl bych, že byl z magazínů nejlepší. Obsahoval kulturní 

přehledy, featurové zprávy, recenze, novinky, kvalitní a do hloubky jdoucí rozhovory 

s velmi vlivnými lidmi, které byly zpracovávány s důvtipem a drzostí vlastní stylu 

východního pobřeží (USA – pozn. autorky). Nebyl tak snobsky arogantní jako Pozor 

Magazine,
216

 četl se lépe než The Prague Post a měl větší publikum než Optimism.“
217

 

 Velvet skončil jako většina dalších podobných titulů kvůli nedostatku peněz. 

Michael Wayne doslova v běhu zastavil tisk posledního čísla, které už se do distribuce 

tím pádem nedostalo.
218

 

5.2.6 The Prague Revue 
 

 V evidenci periodického tisku Ministerstva kultury ČR je jako datum zápisu 

veden 27. červen 1996. Podle Zaitchikova článku v magazínu Think vyšlo první číslo 

v létě 1995, ještě pod názvem Jáma Revue. 

 Původně to byl čtvrtletník, ale poslední tři čísla vyšla vždy po roce. Kromě 

domácí tvorby se v Revue objevovala i literatura zahraniční, které v obsahu postupně 
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přibývalo.
219

 Unikátní byla Revue díky tomu, že publikovala divadelní hry v nezkrácené 

podobě, například Oběšence (Hangman) od Williama Bordena nebo Žádnou tragédii: 

Malý český Macbeth (No Tragedy: A little Czech Macbeth) Přemysla Ruta. Mimo to 

otiskla v překladu poezii Bohumila Hrabala, poezii portugalských básníků nebo tehdejší 

tvorbu slovinských autorů.
220

 Spisovatel Tim Rogers Revue recenzoval pro The Prague 

Post. Mimo jiné napsal, že „síla Revue spočívá v tom, že píše o časech a místech, 

kterým v angličtině nebylo věnováno mnoho pozornosti.“
221

 

 Zaitchik popsal The Prague Revue jako kvalitnější než většina ostatních 

literárních magazínů, ale stále o úroveň níž než Trafika.
222

„Zřejmě si půjčili název od 

starého Paris Review, ale ještě nenašli svého Bernarda Malmuda
223

 a kdo ví, zda ho 

vůbec někdy najdou.“
224

  

 Včetně prvního vydání Jáma Revue vyšlo celkem osm čísel, poslední v roce 

2008.
225

  

Redakcí prošli například Jan Flemr, ředitel Festivalu spisovatelů Praha Michael 

March, Howard Sidenberg z nakladatelství Twisted Spoon Press, Louis Armand nebo 

David Speranza. Revue publikovala práce mj. Anthonyho Tognazziniho, Daniely 

Drazanvé, Arnošta Lustiga, Jakuba Demla, Ivana Klímy, Miroslava Holuba, Víta 

Kremličky nebo Julie Chibbardové.
226

 

 The Prague Revue je stále aktivní na webu pod anglickým názvem The Prague 

Review. Soustředí se na současnou poezii a prózu a denně aktualizuje obsah s články na 
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různá témata související s literaturou a slavnými osobnostmi. Šéfredaktorem je  Shaan 

Joshi a redakce sídlí na příhodném místě, V Jámě 7 v Praze 1.
227

 

5.2.7 Jejune: America Eats Its Young 
 

 Jejune: America Eats Its Young byl dalším literárním magazínem z kategorie 

zinů. V roce 1993 jej založila Gwendolyn Albertová a Vincent Farnsworth v Oaklandu 

v Kalifornii, chtěli publikovat podle jejich názoru hodnotný literární materiál. Na půdě 

Spojených států amerických vyšla s půlroční periodicitou tři čísla, v roce 1995 oba 

hlavní redaktoři i s časopisem přesídlili do Prahy. Albertová už předtím Prahu navštívila 

v letech 1988 a 1989 – 1990. Během sametové revoluce působila jako překladatelka a 

tlumočnice pro Občanské fórum.
228

 

 „Každé číslo tvořila černobílá obálka s grafikou, rozhovor s umělcem, filmařem, 

hudebníkem nebo nějakým aktivistou, dvě ukázky poezie nebo prózy nazvané „hromy“ 

a „blesky“, vizuální umění, fikci, někdy i výběr koláží a básně. Lidé, kteří přispívali, 

museli také v každém čísle odpovědět na otázky V čem je rozdíl?, Na co čekáš?, Koho 

to zajímá? atd.,“
229

 popsala obsah magazínu Gwendolyn Albertová v e-mailové 

korespondenci s autorkou.  Mezi lety 1993 a 1999 vyšlo celkem devět čísel, z toho 

šest v Praze. Hlavním redaktorem byl Vincent Fransworth, Albertová magazín 

editovala. Materiál k otištění se získával ústně, „někdo poslal magazín dál a někdo jiný 

se nám pak ozval, žádné moderní technologie, jen pošta.“
230

 

 Louis Armand definoval magazín jako „otevřeně grungeový co do estetiky“
231

 a 

zmiňuje některé autory, kteří se na stránkách Jejune objevili: Bill Berkson, Tom Clark, 

Theo Schwinke, Jeremy Hurewitz, Paul Polansky, Sapphire, Spencer Selby, Alexander 

Zaitchik, Jenny Smithová, Robert Bly, Jules Mann, Robert Bové, John McKeown, 

Eileen Milesová, Lydie Lunchová, Ed Mycue.
232

 

 Souborný katalog knihoven ČR a evidence periodického tisku Ministerstva 

kultury ČR Jejune neuvádí, stejně jako v případě Gristle Floss za tím pravděpodobně 
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stojí fakt, že se jedná o zin, zcela financovaný těmi, kdo jej vydávali. Na internetu jsou 

dostupné kopie 7. a 8. čísla. Podle informací u 8. čísla stál výtisk 75 korun. Číslo 7 

obsahovalo rozhovor s Robertem Blyem, ukázku z rozpracované prózy českého básníka 

Radovana Polanského a básně Niny Lindsayové, Marka Salerna, Johna McKeowna, 

Roberta Bové a Sala Salasina. Uvedení autoři odpovídali na otázku What’s the use?, 

K čemu to je?.
233

 Jako datum vydání je uvedena zima 1999, přičemž u čísla 8 je uvedena 

zima 1998. Minimálně jeden z údajů tedy zřejmě bude chybný.  

 Číslo 8 uvádí i tiráž, kde je mj. uveden autor titulní strany, kterým byl Mark 

Neville. Magazín obsahoval rozhovory s Paulem Polanským a Lubem Zubákem o 

holocaustu z romské perspektivy a koncentračním táboře v Letech, a s Petrem Uhlem 

coby tehdejším komisařem pro lidská práva pod OSN. Ukázky prózy patřily Leanne 

Graberové, Billy Stanleymu, Theodoru Schwinkemu a Donu Chaseovi. Poezii 

publikovali a na otázku Proč ne? odpovídali John Wall Barger, Dave Brinks, John 

Terry Cooper, Dennis Formento, Chrostopher Jones, Jason Lynn a Jenny Smithová.
234

 

 Podle Zaitchika se Jejune stal „oblíbenou platformou regionálních spisovatelů 

díky absenci okázalosti a silnému obsahu.“
235

 Gwendolyn Albertová zhodnotila Jejune 

takto: „Podle mého názoru jsme vydávali opravdu kvalitní věci hodně neumělou 

formou. Estetická stránka byla bídná. Řekla bych, že v porovnání s ostatními anglicky 

psanými magazíny v Praze jsme měli hodně široký záběr, ne výhradně literární. Cílili 

jsme na tehdejší politické problémy v České republice víc než ostatní.“
236

 

5.2.8 Optimism 
 

 Literární měsíčník vznikl v květnu 1995 a pravidelně vycházel do roku 2000. 

Podle Zaitchika „ironií osudu nejméně zajímavý magazín v historii Prahy byl ale 

v některých ohledech nejúspěšnější.“
237
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 Optimism byl nejvíce spojován s lidmi okolo autorských čtení Beef Stew. 

Několik let jej vedl redaktor Alan Ward Thomas, který o magazínu řekl: „Účelem 

Optimism Monthly bylo pomoci překonat neskutečný cynismus, který vyvstal poté, co 

celé to počáteční nadšení z „Paříže 90. let“ vyprchalo… Snažili jsme se zůstat věrní 

pravidelným přispěvatelům a zároveň do každého čísla zařazovat nové autory. Už jsme 

otiskli příspěvky více než 100 autorů, pro mnoho z nich to byla premiéra… Nejvíce ze 

všeho mě zajímají nové talenty. Například Egon Jenny Smithové a nebo básně Theo 

Schwinka o bohu a zvířatech, styl Julie Chibbarové je velmi příjemný a liší se od všeho 

ostatního, co jsem kdy četl, Anthony Tognazzini píše kubistické pohádky… rozhodně tu 

nastává pokrok nějakým novým směrem.“
238

 

 Časopis vydával Tim Otis, po Alanu Thomasovi posledních dvanáct z celkem 

třiceti devíti čísel redigovala Laura Conwayová. Kromě literárních počinů magazín 

otiskoval také výtvarné práce. 

 Nějakou dobu pro Optimism jako korektor pracoval Max Farr. Do Prahy přijel 

jako čtyřiadvacetiletý v březnu 1994, aby stejně jako mnoho lidí před ním oddálil 

zásadní životní rozhodnutí týkající se své budoucí profesní dráhy. Prahu zvolil na 

základě televizního pořadu, který metropoli líčil jako skvělé místo plné nadějných 

spisovatelů, hezkých děvčat a levného piva.
239

 O Optimismu řekl: „Nikdy ani neměli 

skutečnou redakci. Scházel jsem se s Thomasem v hospodách nebo v bytě, prošli jsme 

stránku po stránce a bylo to.“
240

 Kvalita podle Farra kolísala a on sám nebyl texty 

v magazínu publikovanými nijak uchvácen. Ale jako jediný se Optimism zaměřoval 

téměř výhradně na lokální anglofonní komunitu, na rozdíl například od Trafiky, která 

měla mezinárodní čtenáře i přispěvatele. Ani Optimism ale podle Farra nebyl – stejně 

jako většina ostatních literárních magazínů v té době – koncipován jako komerční 

záležitost.
241

 Přitom se o něm ale nehovoří jako o dalším zinu.  

Podle Armanda byl převážně financován básníkem Timem Rogersem, který také 

působil v Praze, a jeho ženou Mimi.
242
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5.2.9 One Eye Open/Jedním okem 
 

 Za zmínku stojí také feministický literární magazín One Eye Open/Jedním 

okem, který založila Deborah Duboisová, jež ještě spolu s Jiřinou Šiklovou a Laurou 

Busheikenovou z magazínu Yazzyk v Praze založila Centrum generových studií. Kromě 

poezie a prózy dominantně psané ženami a s ženskými náměty se časopis v článcích a 

esejích zabýval různými aspekty ženské otázky nejen v České republice, ale i 

v ostatních zemích východní Evropy a bývalého sovětského bloku, jako například 

pracovními podmínkami, lesbickou komunitou atd.
243

  

 Sama Duboisová ve vydavatelské poznámce na začátku prvního čísla mj. 

napsala: „Od začátku jsem viděla v One Eye Open/Jedním okem příležitost jak dát 

dohromady ženy a muže rozdílných kultur, tak abychom se mohli navzájem poučit ze 

svých zkušeností. Jeho etnická různorodost odemyká dveře komunikaci a rozšiřuje 

upřímné pozvání zúčastnit se tohoto pokračujícího dialogu. Časopis je pro každého, kdo 

chce sdílet něco ze sebe samého, bez obav nebo strachu před odsouzením druhými. One 

Eye Open/Jedním okem představuje především novou příležitost pro ženy, které tiše 

bojují za překonání tradičního utlačování, jež předurčilo jejich životy.“
244

 

 Celkem vyšlo osm čísel mezi lety 1993 a 2006. Nejčastěji časopis redigovaly Věra 

Chaseová, Eva Věšínová (Kalivodová), Clare Wallaceová, Marci Shoreová, a Jacqui 

Trueová. Publikovaly texty Evy Hasuerové, Maya Květného, Magdalény Lubiejewské, 

Jakuba Zahradníka, Sylvy Fischerové, Louise Armanda, Rebeccy Floydové a Kirsten 

Lodgeové.
245

  

6. Shrnutí 
 

 V první polovině 90. let do Československa resp. do České republiky přijely tisíce 

mladých Američanů. Jejich motivace k odchodu ze Spojených států byly různé, stejně 

jako plány, s nimiž do Prahy přijeli. Ale díky editorialu Alana Levyho v prvním čísle 

týdeníku The Prague Post a jeho přirovnání Prahy k Paříži 20. let se na mladé „expats“ 

často pohlíželo jako na budoucí slavné umělce, kteří vedou patřičně nevázaný život a 

jejichž talent a kreativita se rozvíjejí ve víru čerstvě svobodného magického města. 
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Stejně jako když na levém břehu Seiny kdysi sídlila mladá, především americká 

bohéma, z níž vzešli nejslavnější přestavitelé tzv. ztracené generace.  

 Američané, kteří sem přijížděli s literárními (a částečně i obchodními) ambicemi, 

zakládali vlastní noviny a to hned z několika důvodů. V případě Prognosis to byl mj. 

způsob, jak se zorientovat v rychle se měnícím socio-politickém a kulturním prostředí. 

The Prague Post zase cíleně využilo prázdného místa na nově otevřeném (mediálním) 

trhu. Transition byl původně převážně zahraničním projektem, který měl za cíl věnovat 

se celému post-totalitnímu regionu včetně bývalého Sovětského svazu z více 

politologickým zaměřením.  

 Američtí korespondenti i mladí vysokoškolští absolventi o dění v zemi psali 

způsobem odrážejícím tradici země, z níž přišli. Spolupracovali zejména s mladými 

Čechy, kteří se od nich kromě anglického jazyka mohli naučit i „svobodné“ žurnalistice. 

Mnoho lidí, kteří měli možnost spolupráce, si je vědomo vlivu, který na nich americký 

styl psaní zanechal. Hana Lešenárová vzpomíná na práci pro Prognosis: „Jak jsem 

překládala, měla jsem možnost od nich pochytit, jakým způsobem dělají rozhovory, jak 

píšou texty. A časem jsem zjistila, že to můžu dělat i sama. Postupně jsem se 

vypracovala na news editora. To obnášelo kontrolu textů, aby měly všechny náležitosti, 

všechna fakta atd. Člověk si tak snadno osvojil způsob, jak se vůbec dělá novinový 

článek, co tam patří, co ne, jestli autorizovat, jak zacházet se zdroji.“
246

 

 Selma Kalousek, která se v první polovině 90. let se zahraničními novináři 

setkávala v Centru nezávislé žurnalistiky, míní: „Co se dnes skoro dvacet pět let po 

revoluci, kdy třímá každý novinář v ruce iPhone, iPad či laptop a kdy se na tiskových 

konferencích běžně shlukují žurnalisti ze zahraničí s těmi českými, dá lehce přehlédnout 

a podcenit, je, jak neobvyklé a vzácné tenkrát bylo, že naši novináři začali pracovat bok 

po boku se zahraničními. Vliv už jen toho, že se do Česka, hlavně pak do Prahy, 

navalily desítky mladých energických zahraničních korespondentů (mezi nimi spousty 

Američanů), kteří si vlastně na revoluční a post-revoluční reportáži udělali jméno, se 

nedá docenit.“
247

 Podle ní právě to, že Češi chodili na stejné tiskové konference jako 

zahraniční novináři a měli tak možnost slyšet, jakým způsobem jejich kolegové 

pokládají dotazy, na co se vůbec ptají, s jakou sebejistotou jednají s politiky a bez obav 
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se ptají i na ty nejchoulostivější dotazy, dodalo českým žurnalistům více sebevědomí.
248

 

„Američtí novináři jsou ovšem naučení a zvyklí se pořádně na téma, o kterém hodlají 

psát, připravit, a tato podstata, se domnívám, šla též příkladem našim novinářům 

tehdejší doby,“
249

 dodává Selma Kalousek.  

 Hana Lešenárová je podobného názoru: „Myslím, že Američané naučili naše 

novináře, tedy alespoň ty, kteří s nimi měli možnost nějak přijít do styku, většímu 

sebevědomí, to podle mě českým novinářům chybí pořád. Novinář není povinen vědět 

všechno, naopak. Má se k těm potřebným informacím umět dostat. Ale mám občas 

pocit, a později v Mladé frontě mi to také tak přišlo, že naši novináři spíš pasivně čekají, 

až k nim informace přijdou samy.“
250

 

 V rozhovorech autorky s citovanými lidmi se často vynořila otázka, jak velký byl 

vliv americké žurnalistické tradice na české novináře z globálního hlediska a zda by 

bylo možné hovořit o něm i ve vztahu k současnosti. Tato práce nemá za cíl provádět 

sondu do aktuálního stavu české žurnalistiky, nicméně následující postřehy jsou zde 

uvedeny pro příklad a dotvoření kontextu.  

 Erik Best i Jaroslav Plesl zmiňovali významný rozdíl mezi českým a americkým 

stylem, který tkví v editorském systému, jenž má v americkém žurnalismu silnou 

tradici. Autor článku je upozaděn a editor, který reprezentuje zásady a rétoriku daného 

média, rediguje články v tomto duchu do té míry, že osobitý styl novináře-autora se 

často zcela vytrácí. Svým způsobem, shodují se Best i Plesl, však takový přístup udržuje 

kvalitu článků po obsahové i formální stránce.
251

 Erik Best srovnává: „Ten přirozený 

český styl novinařiny je jiný. Skrývá nejdůležitější věci někde uprostřed, aby člověk byl 

povinen text dočíst do konce. A americký způsob je dát všechno hned na začátek, pokud 

se jedná o zpravodajství. Třeba Respekt to stále dělá. Má dlouhý článek, ve kterém je 

jedna věta, která má smysl, a je až někde skoro na konci. Přitom z amerického hlediska 

má být na prvním místě. V The Prague Post a v Prognosis tohle uměli.“
252

  

 Jaroslav Plesl k tomuto tématu míní: „(Americké) noviny mají nějaké zásady, 

editoři jsou nositeli těch zásad a hlídají, aby byly dodržované. A pak tam jsou nějací 

další lidé, kteří kutají uhlí, ale koks z toho vyrábí někdo jiný. Takže vím, o čem mluví 

Erik, (…) ale z hlediska čtenářského komfortu a z hlediska zachování kvality, která je 
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kontinuální, ale vlastně i z hlediska byznysu je lepší, když funguje editorský systém. 

Protože tomu dává nějakou jednotnou tvář a zajišťuje mj. i to, o čem mluví Erik. Že se 

nestane, aby důležitá informace byla zakopaná někde v padesátém pátém paragrafu.“
253

  

 Ačkoliv Plesl v rozhovoru na otázku týkající se míry vlivu amerických novinářů 

na české kolegy odpověděl, že on sám se snažil prvky americké žurnalistiky předávat 

dál mladším kolegům, s nimiž měl možnost pracovat, nedá se zřejmě hovořit o větším 

dopadu na českou novinářskou scénu. V současných médiích stále pracuje mnoho lidí, 

kteří dostali příležitost od Američanů něco z jejich způsobu práce „pochytit“ (kromě 

Plesla, dočasně Hany Lešenárové, která už v současnosti v žurnalistice nepůsobí, třeba i 

Vladan Šír, který jako jediný Čech stál u zrodu Prognosis a od té doby víceméně 

nepřetržitě setrval v mediální sféře, nyní pracuje v Lidových novinách
254

). Přesto se 

autorka domnívá, že zkušenosti těchto novinářů nemohou už dnes významnějším 

způsobem ovlivnit českou psanou žurnalistiku jako celek, dopad tak zůstává v rovině 

jednotlivostí.  

Příkladem může být i názor Hany Lešenárové na otázku autorizace: „V Americe 

se prostě neautorizuje, ale to není jen otázka znalostí daného novináře, je to i o tom, zda 

se za něj vedení postaví. (…) U nás si politici zvykli o novinářích mluvit tak, jak o nich 

mluví pan Zeman, firmy si zvykly, že autorizace můžou chtít, to je pak těžké. (…) A 

není to velikostí trhu. Asi je opravdu potřeba žít sto let v demokracii, aby ony zásady 

mohly natolik zakořenit. Tamní lidé je mají vštípené, takhle to prostě funguje a oni 

podle toho pracují. Sem to zkrátka ještě neproniklo.“
255

  

 

 Kromě novinářů mezi obyvatele „Levého břehu 90. let“ patřili také ti Američané, 

kteří se snažili své literární úsilí směřovat cestou poezie, beletrie nebo dramatu. Od nich 

se čekalo, že se stanou novými Hemingwayi, jak prorokoval Alan Levy.  

 Nastartoval tím nikoliv samotný vznik nových významných literátů, ale zrod 

jakéhosi mýtu, který ačkoliv se nenaplnil, stále onu dobu vystihuje. Americký spisovatel 

Bruce Sterling v roce 1993 napsal v článku o Praze v časopise Wired: „Praha se velmi 

podobá Paříži ve 20. letech, ale také se od Paříže 20. let velmi liší. Jedním z hlavních 

důvodů je, že tu není André Breton. Lidé tu sedí a píší – zastavují se v Globe, 

přeplněném knihkupectví v ulici Janovského 14, kde se setkávají emigranti. Když 
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nahlédnete dovnitř, celá třetina zákazníků prahofilů je oděna v černém, usrkává 

kapučíno a horlivě si něco čmáře do notesu. Je tu mnoho Američanů, kteří se chtějí stát 

spisovateli, nejen to, dokonce jim čas od času někdo něco i vydá, ale není tu žádné 

pražské literární hnutí, žádné pražské literar-ismy. Žádní vlivní literární teoretici tu 

neprezentují své názory jako Breton, Louis Aragon nebo Gertrude Steinová v Paříži. 

Není tu pražská technika, pražský přístup či pražská literární filozofie, která by zažehla 

svět nových pochybností. Jsou tu lidé, kteří se skutečně snaží najít svůj výraz, zatím 

bezúspěšně. Možná se tu najde nový Hemingway (jak jednou prohlásil Prague Post, 

musí se najít). Ale pokud pražští spisovatelé opravdu chtějí psát stejně neotřele a stejně 

dobře jako ve své době Hemingway, pak se to musí sami naučit.“
256

 

 Již byla řeč o uskupení Beef Stew.  Mezi těmi, kteří předčítali v klubu Radost ze 

svých rozpracovaných povídek či románů, je několik lidí, jež mají na kontě vydaná 

literární díla: Julie Chibbardová (Redemption, 2004), Peter Orner (The Second Coming 

of Mavala Shikongo, 2006, Esther Stories, 2001), Jonathan Ledgard (Giraffes, 2006), 

Maarten Troost (The Sex Lives of Cannibals, 2004, Getting Stoned with the Savages, 

2006) či Tom McCarthy (Remainder, 2006, Men in Space, 2007).
257

 

 Všechna díla spojuje doba vydání sahající za rok 2000, tedy dobu, kdy už 

vyprchalo nadšení z nové Paříže 90. let. Předchozí desetiletí se z hlediska onoho mýtu 

vyznačovalo první fází, kdy byl příslib „nových Hemingwayů“ dokola přebírán a znovu 

a znovu opakován především zahraničními médii, a druhou fází „vystřízlivění“ a 

skepse. Žádný velký talent se neobjevil. Proto vydavatel magazínu Optimism Monthly 

Alan Thomas zmiňoval, že založení měsíčníku bylo reakcí na tento skepticismus, chtěl 

jej vyvrátit. A proto Gary Shteyngart, rovněž pražský píšící „expat“, prohlašoval, že 

pražská scéna nemá talent a že mýtus levého břehu se nenaplnil. Praha nebyla ničím víc 

než „útočištěm znuděných studentíků (…), uprchlíků z krize a zadlužených umělců, 

kteří žijí z ideálu Paříže dvacátých let a New Yorku let padesátých.“
258

 

 Louis Armand u většiny zmiňovaných děl uvádí přívlastek „uznávaný“ a cituje 

mnohdy pochvalné, leč zásadně zahraniční recenze. Pokud už vyšly alespoň části 

rozpracovaných románů a novel, objevily se zpravidla právě v anglofonních literárních 
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magazínech. Celé je pak vydala rovněž zahraniční nakladatelství. Výjimku tvoří 

například Ledgardovy Žirafy vydané Mladou frontou. 

 Ještě v 90. letech vyšla v nakladatelství Modrá Múza, které bylo spjaté s literární 

kavárnou Globe, básnická antologie Bohemian Verses. Editory byli Scott Rogers a 

Anita Lynn Forgachová z Akademie výtvarných umění. V úvodu napsali:  „Od dob 

sametové revoluce v roce 1989 začalo české umění v nové, uvolněné atmosféře 

svobodného projevu jen vzkvétat. Praha znovu nabyla svou původní magnetickou 

přitažlivost jako místo mezinárodního setkávání mladých umělců, hudebníků a 

spisovatelů, kteří se sem všichni přišli podílet na nové české literární renesanci. Ačkoliv 

autoři zastoupení v Bohémských verších se od sebe liší věkem, pohlavím, národní 

příslušností i přesvědčením, všichni během různě dlouhých období nazývali Prahu svým 

domovem.“
259

 

Armand v úvodu antologie The Return of Král Majáles značně zmírňuje dopad 

skepse, která vystřídala v druhé polovině 90. let bohémské nadšení a očekávání. 

Dokládá jej jednak výčtem vydaných děl a mj. cituje Jonathana Kandella a jeho článek 

v magazínu Smithsonian, z něhož v první části této práce cituje také autorka. 

V originále Armand se píše: „Writing in the August 2007 issue of the Washington D.C. 

periodical, The Smithsonian, Jonathan Kandell – casting an appraising look back over 

almost two decades of literary revival – rightly concluded that expatriate writers had 

indeed ‘made remarkable contributions to Prague’s post-Communist renaissance.‘“
260

 

261
 V originálním znění Kandell opravdu píše: „Americans have made remarkable 

contributions to Prague's post-Communist renaissance.“
262

 Ale nejenže mu v okolním 

kontextu zcela chybí slovo „literární“, ale souvislosti věty i celého článku odkazují 

k potomkovi rodu Lobkowiczů, který po revoluci přijel do Prahy navazovat především 

v umělecké sběratelské činnosti na rodinný odkaz, ke zpěvačce Tonye Gravesové, 

bankéři Jacku Stackovi, podnikatelce Karen Feldmanové a k filmovému producentovi 
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přikládá Kandellově článku sdělení, která se v jeho obsahu vůbec nevyskytují, a Kandellovu citaci vytrhl 
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Davidu Minkowskému. Nejen to, o několik odstavců dříve Kandell doslova píše: „Many 

Americans in Prague in those heady days aspired to become writers. With its stunning 

architecture, intellectual ferment and cheap prices, the city evoked bohemian Paris of 

the 1920s, where Ernest Hemingway and F. Scott Fitzgerald first honed their talents. 

But Prague produced no great American novels.“
263

 

 Autorka byla vedoucím práce „varována“ před způsobem, jakým Louis Armand 

často nakládá s fakty. Uvedené citace jsou toho zřejmým důkazem. V kapitole o 

způsobu zpracování informačních zdrojů autorka uvedla, že z Armandova textu jsou 

ponejvíce užívány citace jiných lidí. Vychází z předpokladu, že Louis Armand neměl 

tolik drzosti, aby podobným způsobem „citoval“ i další osoby. Přesto nesdílí jeho názor 

o významu amerických spisovatelů žijících v Praze pro tamní literární scénu. Vliv dle 

všeho nepřekročil anglofonní sféru, o čemž mj. svědčí i fakt, že romány vydávala 

zahraniční nakladatelství a recenzovala zahraniční periodika. Naprostá většina děl 

nebyla přeložena do češtiny. Pražské anglofonní nakladatelství Twisted Spoon Press se 

kromě vydávání pražských anglicky píšících autorů soustředilo (a dodnes soustředí
264

) 

na anglické překlady Bohumila Hrabala, Ladislava Klímy aj.
265

 

 Co se týče mýtu „Levého břehu“, autorka spatřuje zásadní problém v jeho 

dvousečném vnímání, které se pohybuje pouze ve zcela protichůdných pólech „naplnění 

mýtu X neexistence“. Po první fázi nadšení a druhé fázi skepse se znovu objevuje snaha 

potvrdit existenci literárních talentů a jít proti předchozí odmítavé tendenci. Jakoby 

neexistoval přístup hodnotící to, co vznikalo v rámci americké „expat“ komunity, jako 

svébytnou záležitost, jež sdílela časoprostor s porevoluční chaotickou českou literární 

scénou. V ní vycházela samizdatová díla stará dvacet let současně s novými literárními 

počiny a literární magazíny se postaraly spíše o jakousi mezikulturní výměnu ve smyslu 

překladů zahraničních autorů působících mimo Československo resp. Českou republiku 

do češtiny a českých spisovatelů do angličtiny. Právě v tom vidí autorka největší přínos 

pro domácí umělecké prostředí.  
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Dalším aspektem je fakt, že první rovinu mýtu „nových Hemingwayů“ lze 

považovat za skutečnost. V 90. letech v Praze opravdu žila početná skupina mladých 

Američanů, kteří vedli mj. i díky příznivým cenám více či méně bohémský život a 

snažili se být spisovatelsky tvůrčí. Mnohým z nich se však sám mýtus, opakovaně 

konstruovaný a vyprazdňovaný zejména médii, příčil. Tehdy sedmadvacetiletá žena, 

v Eskově studii označená jako spisovatelka, v rozhovoru s ním řekla o průběhu jednoho 

čtení v Beef Stew: „Lidé kvůli přítomným kamerám nečetli, protože to bylo příliš 

dotěrné. A to po nás dokonce chtěli, abychom četli nahoře v patře kvůli lepšímu světlu 

pro kameramany! Došlo to tak daleko, že jsme jim řekli, že mohou filmovat potud, když 

nebudou věci překrucovat a tvrdit o nás, že chceme být jako Hemingway. Přiměli jsme 

je souhlasit, že určité lidi nebudou filmovat vůbec, protože dotyční si to nepřáli. A 

později ten večer ve zprávách odvysílali přesně tu pasáž s člověkem, který nechtěl být 

na kameře, a řekli o nás, že jsme příští Hemingwayové. Měla jsem dokonce kamarádku, 

s níž štáb ABC News strávil celý den, aby zažili, jaké to je být spisovatelem v Praze. 

Pak ji ukázali s bendžem na mostě a přišli na Beef Stew a prostě všechno…!“
266

 Eska 

zmiňuje klišé s Karlovým mostem, které podle Alana Warda z Optimism figurovalo tak 

často v tom, co lidé na Beef Stew četli, a uvádí, že negativní zkušenost, kterou s médii 

mělo mimo citovanou ženu mnoho dalších Američanů, způsobila, že se časem stali více 

opatrní na to, s kým své spisovatelské ambice sdílí, a celkově se bránili nálepce rádoby 

bohémů.
267

 

Závěr 
 
 V červenci roku 2013 skončilo tištěné vydávání týdeníku The Prague Post a list 

začal vycházet v digitální podobě. Byl nejdéle fungujícím anglicky psaným tištěným 

titulem, který vznikl v první polovině 90. let, o níž píše tato práce. Prognosis a The 

Bohemia Daily Standard zanikly, z Transition se staly Transitions Online. Yazzyk, 

Trafika, Gristle Floss, X-Ink, Velvet, Jejune: America Eats Its Young, Optimism a One 

Eye Open zanikly, The Prague Review funguje v on-line podobě. Daleko více než o 

významné kvalitě svědčí tento vývoj o překotné povaze bezprostředně porevolučního 

období, kdy vznikala a zase mizela periodika nejrůznějšího druhu. Mnoho Američanů 
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Prahu po pár letech opustilo, někteří vůbec neodjeli a mnozí po návratu do Ameriky 

zažili obrácený kulturní šok a přijeli zase zpět do Česka.  

 Představa amerických bohémů už není aktuální a zůstává spjata s oněmi prvními 

roky po sametové revoluci.   

 Paradoxně však vyšly během roku 2013 dva romány amerických autorů, které na 

první pohled rezonují s „Levým břehem“ tím největším „klišé“ způsobem. První z nich, 

Necessary Errors Caleba Craina, byl deníkem Kansas City Star označen za jednu 

z nejlepších knih roku.
268

 Tím Kansas City Star, na jehož stranách si před necelými sto 

lety mladý Ernest Hemingway piloval svůj spisovatelský styl.
269

 Hlavním hrdinou je 

mladý muž, který se v porevoluční Praze pokouší napsat román.
270

 Crain vychází 

z autobiografické zkušenosti.
271

 

 Druhým románem jsou The Last Bohemians autorky Kit Kimberly, která rovněž 

žila v Praze v 90. letech. Hrdinkou její knihy je autobiograficky laděná mladá 

novinářka, jež pracuje pro „expat“ noviny s fiktivním názvem Bohemian Banner.
272

 

Autorské čtení se uskutečnilo v srpnu – kde jinde než – v literární kavárně Globe.
273

  

 Co víc může nikoliv fakticky, ale přesně v duchu onoho konstruktu, potvrdit 

existenci mýtu „Levého břehu 90. let“? 
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Summary 

Thousands of young Americans came in Prague in the middle 1990s. Their 

reasons for leaving the United States of America varied but many of them had literary 

ambitions. Moreover, they were expected to be new Hemingways thanks to Alan Levy’s 

statement about Prague of the ’90s being new (Left bank of) Paris of the ’20s. These 

young Americans started publishing newspapers and magazines. They found it to be a 

good way to get to know the Czech culture and society during their post-Communist 

transformation or they just wanted to take advantage of the new free market. The Prague 

Post and Transition are the only periodicals which still exist but they are published fully 

on the internet. Some of the Americans wanted to become writers and to publish literary 

magazines and zines was the easy way to spread their work among readers. The only 

magazine which has survived till nowadays is The Prague Review. It is only published 

in online form, as well.  

 In some particular way all these young people were bohemians. Some were 

talented, some were not. But the Left bank of the ’90s has appeared to be rather a myth 

than reality. Although there were published some short stories or novels written in 

Prague of those days no new Hamingways were discovered. And these novels had 

minimal impact on the Czech literature. But the Americans helped to translate some 

famous Czech writers to English. 

 Likewise American journalists with their typical style of reporting influenced 

their Czech colleagues many of whom had been educated in Communist regime. But the 

American influence was case of individuals in the particular generation. There has been 

no impact in terms of Czech journalism in general. 
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