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SMEKÁM!
Jsem jen malým benjamínkem knihy, která se nakonec zhoupla
do současné roviny. (Podíl „viny“ na tom nesou pánové z Klubu
cestovatelů Zikmunda a Hanzelky Globe.) Za léta známosti mohu
posuzovat z dvojice Z–H hlavně pana Zikmunda. Neuvěřitelné!
Kam se všichni hrabeme! Domníval jsem se, že se mi podařilo
dát dohromady maximum materiálů a map pro cesty na Guineu.
Z–H mne lehce vyvedli z omylu. Oni v roce 1962 věděli o části
ostrova více než já o 35 let později! Sehnali vojenské mapy, jejichž
údaje jsou v Indonésii nedostupné. Letecké speciálky dnešních
pilotů mají nemocné bílé plochy s nápisy Relief data incomplete!
Od pana Zikmunda se nekonečně učím. Jeho perfekcionalismus je pověstný. Systém, pořádek, očíslování naší
korespondence, pečlivé zařazení v knihovně i archivu. Stodesetiprocentní příprava na každou cestu, akci i jednání. (Na mém
stole zůstane asi navěky nepořádek.) Samozřejmě obdivuji to
všechno, co dvojice Z–H dokázala na svých cestách kolem světa.
Obrovské množství krásných knih, filmů, rozhlasových reportáží
i besed. Možná ještě víc si ale vážím toho, jací jsou dnes. Bez
ohledu na minulost. Závidím jim vitalitu, stálou energii a hlad po
poznání. Schopnost říct za každých okolností názor jasně bez
servítků a kliček. Sílu dopracovat se k takovému poznání.
Naslouchejte!

Klouže-li téma naší debaty od kasuára přes nůž kris až po
čokoládovou brunetu s výrazným hrudním košem, je pan Zikmund
stále v reálu.
Na nejplodnějším spisovateli Miloslavu Stinglovi je úžasné
stálé nadšení. Na všem je něco příjemné, o nikom nemluví špatně.
Spolu jsme plánovali některé expedice. Přestože je ve zralém
věku, kdy si mnozí vrstevníci pletou banku s brankou, on udivuje
svými postřehy. Probíráme-li ulice Jayapury, do tváře se vloudí
nadšení, oči hrají jiskřičkami. „Jasně, za rohem je Jalan Matahari!“
Reaguje s neuvěřitelným „pamatovákem“. Věcně si vyprávíme
o vzdálených lokalitách.
Smekám před těmito pány, kteří jsou skvělou hříčkou přírody
s tím, co všechno ještě dnes dokáží. Obrovská motivace je
nekonečným stimulem. Být ve vyzrálém věku „pubertálně
nadržený“ pro poznávání neznáma je úžasná vlastnost. Nebo
umění?
Na rozdíl od mladých starců jsou tito pánové vyzrálými mladíky.
Nemají čas stárnout.
Může za to cestování???

ˇ SETKÁNÍ S JIØÍM HANZELKOU
PØÍSTÍ
Pohlcuje mě svíravá běloba nemocnice. Doktorka zdůrazňuje
krátkost návštěvy a stav pacienta Hanzelky. Repertoár
nemocničních návštěv bývá hořce obdobný. Pacientovi se
odevzdají pomeranče s bonboniérou, násilně se popřeje dlouhé
zdravíčko a návštěva se zmateně vypotácí přemýšlet o smutku,
bolesti, štěstí v neštěstí a relativitě života.
Svírá mne úzkost. Kde leží hranice vhodného? Co je chtěné
a co už může pacienta unavovat?
V trepkách se šourám k posteli s nemocným. Po pevném
stisku ruky a položení dárků na uniformní bílý stolek předávám
knihu TAMTAMY ČASU autorů Hanzelka – Zikmund – Stingl –
Švaříček. Na včerejším velkolepém křtu knihy nechyběl režisér
Hřebejk a další celebrity. Chyběl však ten nejdůležitější,
spoluautor Jiří Hanzelka.
Teď v knize vonící novotou překotně listuje. Zapomíná na
svou nemoc a zasvěceně komentuje gramáž, soutisk... Stojím
před stoprocentním profesionálem. Kniha jej pohlcuje, stránku
po stránce zkoumá obrázky s patinou a hodnotí barvy. Vystupuje
z role pacienta, odsouvá všechny své zdravotní potíže, stává se
skvělým diskutérem. Zcela odkládá chorobu, dostáváme se
společně do jiného světa. Z předpokládaných několika minut
zdvořilostní návštěvy jsou příjemné hodiny s nadšeným
člověkem, kterému se splnila velká věc. Mazlí se s knihou. Přede
mnou se ocitá na chvíli uzdravený pacient. Kdyby nic jiného
TAMTAMY ČASU nepřinesly... tenhle zážitek už mi nikdo
nevezme.
Jsem živočišně šťastný, koupu se v návalech blaha. Můžu
slyšet: „Takovouhle knihu jsme nikdy neudělali. Je to hodně
velkorysé dílo, opravdu se povedlo. Tak vydařenou publikaci
jsem ještě neviděl!“
Křehce krásnou chvíli rozbíjí zdravotní sestra, po dobu
nezbytného lékařského úkonu musíme na chodbu. Za chvíli se
vracíme za okouzleným panem Hanzelkou. Dál už pomalu
prochází knihou, některé pasáže dlouze pročítá. Na mou hlavu
padá tolik chvály, že ji nedokážu unést. Od svého životního vzoru
slyším nejkrásnější prosbu. Byl by prý rád, kdybych si našel
chvilku a zase se někdy zastavil. Chce mi po důkladném pročtení
knihy ke všemu říci svůj názor. Na rukou mám husí kůži, hlas se
vytrácí... Jsem velký „cíťa“, asi po mámě. Hlazení duše intenzivně
prožívám.
„Jasně že se stavím, hned jak dorazím z cest!“
Nazítří odlétám do Afriky točit další Cestománie, vracím se
až v lednu na festival GO KAMERA, poté hned vyrážím na nejvyšší
vrchol Ameriky. Aconcagua je hora, kterou si vychutnávám
s těmi, které mám rád. Úspěšně rychlý výstup naděluje chvíle
pohody, přesto jsem natěšený domů na zajímavé chvíle u Jiřího
Hanzelky.
Po příletu do Čech stavíme v Praze na veletrhu Holiday
expozici s National Geographic, který pan Jiří tak uznává.
V neděli, prvním plánovaném volnu, se konečně chystám na
návštěvu nemocnice. Marně.

Kamera se stala Jiřímu Hanzelkovi důležitým „pracovním nástrojem“

Udeří neuvěřitelná rána. V sobotu 15. února Jiří Hanzelka
umírá.V předvečer mé návštěvy zhasl život skvělého chlapa.
Zaskočil mě nečekanou smrtí.
Odešel ten, kdo byl pro mě opravdu PAN.
Už mi nesdělí, co chtěl. To, o co jsem tak strašně moc stál.
Proboha, proč? Má to tak být?
Nedokázal jsem si tu návštěvu zařídit dříve?
Nedokázal…
Některé pravdy zůstanou nevyslovené!
RŠ
Psáno po smrti Jiřího Hanzelky v roce 2003

BYLI JSME V ZÁPADNÍM IRIANU
Vrátili jsme se právě z předsíně pátého světadílu. Do včerejška
se jmenovala Holandská Nová Guinea a vlála nad ní jediná vlajka,
holandská trikolora.
Teď se začíná jmenovat Západní Irian a třepotá se nad ní
vlajek několik. Jedna z nich je pořád holandská. Oficiálně k ní
přibyla bleděmodrá se znakem Spojených národů, neoficiálně
červenobílá indonéská a nedovoleně, přesto však nejpočetněji,
vlajka papuánská s bílou pěticípou hvězdou v rudém poli, s šesti
bílými a sedmi modrými pruhy.
Papuánská vlajka na skútru

Letěli jsme nad čtyřmi moři, jejichž jména (Jávské,
Sundské, Bandské a Seramské) se nám zdála opět tak exotická, jako kdysi ve školních škamnách. A měli jsme v těch
osmi horečně nabitých dnech dokonce čas vykoupat se
v Tichém oceáně, na překrásné pláži mysu Suadja, a pozorovat
přitom nejen mladé Papuánky v pestrých tříčtvrtečních jeans,
ale i holandské vojáky s prvním chmýřím pod nosem, jak se
předstihovali, kolik lahví od Amstel Pilsner roztřískají o mělké
korálové dno, o jednu z nejmalebnějších pláží, jakou jsme kdy
viděli.
Vrátili jsme se ze země, která přímo hýří kontrasty. Kdosi ji
nazval prokletým rájem. Taky jí říkají země černých lidí a bílých
hor. Čtyři stupně na jih od rovníku – v tropickém žáru – jsou hory
pokryté věčným sněhem. (Až 1. května příštího roku převezmou
Indonésané správu Západního Irianu do svých rukou, ustoupí
dosavadní nejvyšší hora Indonésie Kerintji – 3 805 m – daleko
do pozadí před celou řadou velikánů Nasavského pohoří;
Carstenszově hoře naměřili totiž 5 030 metrů). Mají tu nejnádhernější motýly světa, ale taky přes padesát druhů hadů,
třetinu z nich prudce jedovatých. Čtvrtou největší položku ve
statistice vývozu – hned za naftou, koprou a muškátovými ořechy
– představují krokodýlí kůže, jejich největším odběratelem je
Singapur a módní Francie. Na poštovních známkách mají ptáka
s dlouhým peřím, tropickou rajku (žije jich tu na osmdesát
druhů!), ale stejně dobře by na nich mohli mít malomocného
člověka nebo komára anofela, nositele malárie.
V Hollandii, budoucím Kota Baru, nám řekli, že ve vnitrozemí
žijí lidé, kteří vítají příchozí cizince pokřikem „mír s tebou“
a provádějí přitom prostocvik spočívající v rychlém přibližování
a oddalování kolen. Naštěstí žijí ve vnitrozemských horách,
nemohl je tedy roku 1516 spatřit první běloch, Portugalec De
Menenez, a zaměnit tenhle zvyk za klepání kolen před bílým
božstvem. Patrně by byl brzo doplatil na svůj omyl, protože tihle
mírumilovní lidé mají ještě jiný zvyk – uříznou hlavu každému,
kdo by se jen dotkl jejich žen.
V jiných oblastech je naopak právo vítat cizince výsadou
mladých žen, právě kojících matek: nabídnou příchozímu bez
rozdílu věku a pohlaví vlastní prs. Mezi lovci lebek v Ekvádoru
jsme viděli ženy kojit z jednoho prsu děcko a z druhého současně
psí štěně. Ve vnitrozemí Nové Guineje mají ženy ve zvyku
přikrmovat podsvinčata.
Vrátili jsme se ze země, která je větší než tři naše republiky,
nemá ani jediný kilometr železnic a všeho všudy něco kolem
sedmi set kilometrů silnic, z nichž asi dvě stovky jsou asfaltované.
Nejsilnější dojem však nebyly ony kontrasty, ale spousta
bílých skvrn na mapě. Ne tedy Antarktida s pólem nedostupnosti,
ale třeba prostor osmdesát kilometrů jihozápadně od hlavního
města, Hollandie, s nápisem UNEXPLORED MOUNTAINS.

Neprozkoumané hory. Letěli jsme nad jinými oblastmi, dole
byla nejdivočejší džungle, jakou si může člověk představit:
pralesy, fantastické meandry, řeky jako by chtěly zaškrtit samy
sebe, vracely se do míst, kudy už jednou protekly, neuvěřitelnými
smyčkami se kroutily tři sta šedesát stupňů zpátky, oprátka za
oprátkou; shora to vypadalo jako blysknavé kruhy a elipsy
naházené do temného lesa. A ještě: na jihu země, hned po
bariéře oněch pětitisícových obrů, je území velké skoro jako
půl Československa. Na letecké milionce, nejpodrobnější
dosažitelné mapě, najdete jen hrstku jmen označujících vesnice.
Jinak desítky kroužků s anonymním VILLAGE, VILLAGES.
Vesnice, vesnice, vesnice. Někdy v jednotném, někdy v množném
čísle.
První zvuk, který v přemnohých oblastech téhle fantastické
země probudil člověka z doby kamenné, byly výbuchy granátů.
První začali shazovat Japonci, další Američané. Není to tak dávno.
Dějinná epocha se jmenovala druhá světová válka. A zdá se, že
teprve ona přiblížila světu lán země, který do té doby ležel takřka
zapomenut na periferii zájmů i znalostí.
Připomněl i vlastním pánům, Holanďanům, když ji opět převzali
z rukou Spojenců, že to není jen tak nějaká zapomenutá země.
Že kromě jiných hodnot má i cenu strategické základny.
To bylo před sedmnácti lety.

Teď se s ní museli rozloučit. Nebylo to jednoduché, to je
nabíledni. Loučení bylo melancholické, s příchutí nostalgie.
Třicátého září, o šesté hodině večerní, kdy se slunce chystalo
sklouznout za temeno hory Jarremoh nad Magdaleninými
ostrůvky, měl patrně holandský guvernér Plattel jiné starosti
než se dívat, jak ze stožáru před jeho rezidencí pomalu padá
holandská vlajka, naposled bez soupeře nad touhle podivnou
zemí. Už třetí den byl pryč, s děkovným dekretem samotné
královny. Proto taky nebylo vojenských poct. Bylo jen zádumčivé
tesklivé ticho.
Pak nastala noc, horká a vlhká, s příjemným osvěžujícím
vánkem od moře a bez komárů ve vyšších patrech strání, do nichž
Holanďané nasázeli svoje vilky a bangela. Poslední holandská
noc na Nové Guineji.
ROBINSONI A PANÍ ROBINSONOVÁ
Dostat se na Západní Irian nebyla zdaleka tak jednoduchá
záležitost, jak se mohlo zprvu zdát.
Výpadová základna, Djakarta, byla za humny, seděli jsme
přímo v ní. Kdo uděluje víza? Holanďané? Ovšemže ne, mají jiné
starosti, než štampilky do země, z které se stěhují. Indonéská
vláda? Také ne. Není tam ještě doma, teprve 1. května 1963 bude
rozhodovat, koho pustí a koho ne. Kdo tedy? Spojené národy.
Biak, letiště Mokmer; Oleg Skalkin v rozhovoru s J. Hanzelkou

Dobové mapy Z–H s autentickými popisy

Byla sobota 29. září, dvanáctý den od chvíle, kdy jsme spolu
s ostatními novináři vyplnili dotazníky a připojili po dvou
předepsaných fotografiích, které letěly do New Yorku pro razítka.
Odpověď nikde. Ani ve dvanáct hodin, kdy paní Rasjidová zamkla
kancelář na Djalan Kebon Sivih s omluvným Sorry, nic nemám,
ale přijďte zítra, budu úřadovat i v neděli. Od deseti hodin.
Když připočtete dvě hodiny časového rozdílu mezi Djakartou a Hollandií, zbývalo přesně šest hodin do okamžiku,
kdy holandská vlajka měla naposled sklouznout ze stožáru
před guvernérovým sídlem a dvacet hodin do chvíle, kdy před
fotografickými přístroji novinářů měla zavlát vlajka OSN nad
poslední baštou holandského impéria. To jsme netrpělivě
čekali s Olegem Skalkinem, dopisovatelem Pravdy, a Borisem
Ivanovem z Tassu, až se objeví úřednice, která je oprávněna
vystavit víza.
„Víza jsou,“ řekla paní Rasjidová, „ledaže by mezitím došel
telegram, který souhlas brigádního generála Rikheye ruší. Ale
horší to bude s dopravou. A se zásobováním. Je mou úřední
povinností upozornit vás, že nebereme za vás žádnou odpovědnost, ani pokud se jídla a ubytování týče. Měli byste si vzít co
nejvíc konzerv. A má-li někdo z vás stan…“
„Báječně, to budeme málem jako Robinsoni. Divoši
v džungli…“
„What do you mean by Robinsons?“ ozvala se vtom dáma
s pokročilými vráskami ve výstřihu. „I am Robinson, Mrs Ethelbert
Robinson, how do you do? Pojďte si pro víza.“
Pod svůj podpis a vytlačené razítko OSN pak naklepala celý
svůj titul Deputy Resident Representative of UNTAB, Deputy
Director of Special Fund Programmes in Indonesia and Acting
Director of UN Information Centre Djakarta.
„A mějte se pěkně v té divočině! Hned bych letěla s vámi!“

chlapec s bedničkou na kolenou a nabízel cigarety s hřebíčkovou
příchutí, celkem bez úspěchu, protože evropští novináři je nekouří
a Indonésané se pilně fotografovali se skupinkami bleděmodrých
hochů, příslušníků BRIGADE PEMBANGUNAN, Brigády obnovy,
kteří měli jako první legální Indonésané vstoupit na území
osvobozeného Irianu. Byli mezi nimi mladí inženýři, agronomové,
stavbaři, strojaři, elektrotechnici, podepsali kontrakt na pět až
deset měsíců, s vyhrnutými rukávy se chystají do země, v níž po
odchodu Holanďanů nastane administrativní vzduchoprázdno.
Půl hodiny před půlnocí ještě nikdo nevěděl, kdy poletíme,
ani kam poletíme.
„Jsem pořád ve spojení s letištěm,“ řekl Zuwir Djamal
z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí, „potíž je
v tom, že elektra nemůže v Hollandii přistát, letiště ji neunese.
A tak asi poletíte přes Biak, elektra i herkules.“
Do další coca-coly už se nikomu nechtělo, třebaže žízeň jsme
měli všichni jako trám. Za třetinku litru nechlazené limonády
napočítal totiž číšník šedesát rupií, třídenní plat dělníka nebo
půl anglické libry, podle toho, jaké měřítko si vypůjčíte. Jediná
výhoda byla v tom, že jsme směli platit v rupiích a ne v tvrdých
valutách jako v protějším hotelu Indonesia.
V podstatě to byla malá, ale významná předehra k Irianu.
ANTARKTIDA NAD ROVNÍKEM
Americký nákladní Herkules připomíná zezadu želvu. Pokud se
týče funkčních vlastností, má něco společného s klokanem. Stačí,
aby kdesi v pilotově kabině zmáčkli knoflík, odklopí se mu vak
na břiše a vylezou buď dva velké lehké tanky nebo dva kamiony.
Jinak je to čilá stvůra s veškerým komfortem, jaký si může voják
přát. Za pětadvacet vteřin je schopna odlepit se od země a uhánět
rychlostí šest set kilometrů vstříc určenému cíli.
Když jsme se po půlnoci 1. října skládali do jejích útrob, byla
v pravých polních podmínkách, až na ty tanky. Místo nich byla
v zadním prostoru pyramida zavazadel, vpředu pak podélné řady
popruhových sedadel, nad každým záchranná vesta, jejíž funkci
svědomitě vysvětloval muž v otvoru přepážky mezi posádkou
a cestujícími. Těch byla dobrá stovka. Vojáci, novináři, Brigáda
obnovy. Vpravo od nás stálo československé túčko, elegantní; až
ráno vzlétne směrem k Praze, budeme my někde nad Sulawesi,
možná nad Bandským mořem, možná dokonce nad Moluckými
ostrovy. Vlevo postávali kolem zábradlí členové amerického
baletního souboru, kteří si právě šlápli na letiště Kemajoran:
extravagantní dívčiny se všemi barvami vlasů a hošové v tenkých
trubkách, s chůzí lehkonohých gazel a podmíněným vlněním
boků. Dívali se nečinně, jak herkules pozřel posledního pasažéra
a jak voják se sluchátky na uších dal do pilotní kabiny hlášku
Everything OK, zavírám dveře, start.
To, co už pak nemohli sledovat, co se odehrávalo uvnitř,
připomínalo nejspíš jakousi ďábelskou mlýnici. Do řvaní motorů
to začalo syčet a hvízdat a chrčet, pak jako by do toho zabafal
parní stroj se stále se zkracujícím staccatem, najednou se z otvorů
v ofáčovaných rourách při stropě vyvalila bílá oblaka, snad nás
neposadili do nějaké plynové komory! Muži z Brigády obnovy
seděli upjati až po krk ve svých neprodyšných kombinézách a pot

PŘEDEHRA
Kruhové náměstí před nedávno dostavěným japonským hotelem
Indonesia bylo ještě před několika týdny oraniště, v jehož jámách
se kolébaly náklaďáky i vozy diplomatů jedoucích z Kebajoranu
do úřadu. Betjakové tlačili své rikši s cestujícími, protože jejich
svaly nestačily na to, aby pojízdnou živnost přehouply setrvačností
přes tolik děr.
Dnes tu proud automobilů plyne po hladkém asfaltu, obkrouží
prostorné betonové jezírko s ostrůvky kvetoucích lotosů a žene
se dál, buď mezi novostavby na Djalan Tamrin nebo podél kanálu
na Djalan Gresik a do přilehlých rezidenčních čtvrtí.
Hned proti hotelu Indonesia je další moderní budova, dosud
vonící novotou, Dům tisku. Má tu sídlo i KOMANDO TERTINGGI
A. P. R. I. PEMBEBASAN IRIAN BARAT, Nejvyšší velení ozbrojených sil Republiky Indonésie pro osvobození Západního Irianu.
Bylo devět hodin večer, do plánovaného odletu dvou speciálních
letadel chyběly ještě tři hodiny, ale hala už byla plná zavazadel.
Odkudsi zněla mazlivá taneční hudba, Connie Francis se ze
stereodesky loučila s mládenci v modrých uniformách (i s námi,
novináři) a vytrvale nalévala optimismu všem, kdo se chystali
odebrat do džunglí („You can kiss me on Tuesday, on Wednesday,
on Friday, Saturday is good…“). Na zídce před vchodem seděl
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se jim perlil na čele i na tvářích, my jsme se zatím snažili zvětšit
odpařovací plochu a rychle soukali nohavice nad kolena
a rozepínali košile. Ale vyřešila to technika; ona oblaka valící se
zlověstně od stropu, byl chladný vzduch, kolem něhož se rychle
srážela pára tropické prádelny, takže za půl hodiny jsme se nejen
cítili svěží, ale začali znova toužit po tropech.
S největší pravděpodobností zapomněli zastavit zmrazovací
akci. Ale to nikdo s jistotou nevěděl, považovali jsme to za
nezbytnou součást trampot, na které nás předem upozornila
paní Rasjidová. Když se jinovatka na průzorových oknech změnila
v led, posteskl si Oleg Skalkin:
„Taková psí zima nebyla ani v Antarktidě!“
A pohotově vytáhl z kufru svetr, neklamný důkaz, že si v tropech,
v Antarktidě i ve vzduchu umí poradit. Zato Ted Stannard, americký
dopisovatel UPI, který byl včervnu vyhoštěn zIndonésie pro podezření,
že pustil do světa zprávu o „úspěšném“ atentátu na prezidenta
Sukarna, a nedávno byl vzat znova na milost, se tetelil v krátké košili,
třebaže od první chvíle působil dojmem americky praktického muže.
Nad Ambonem, nejvýchodnější leteckou výspou Indonésie,
právě svítalo, když želva–klokan herkules dosedl na přistávací

plochu a doroloval k polní kuchyni s vědrem horkého čaje. Přišel
nám k chuti rozhodně víc než zteplalá coca–cola v djakartském
štábu pro osvobození Západního Irianu.
PŮL ČLOVĚKA NA ČTVEREČNÍ KILOMETR
Teď malý odskok:
V pondělí patnáctého ledna 1962, právě v okamžiku, kdy jsme
ve speciálním iljušinu interviewovali nad Sumatrou Germana
Titova, zaútočily holandský torpédoborec, jedna fregata a bojové
letadlo na skupinu indonéských strážních člunů, jež hlídkovaly
v indonéských výsostných vodách u souostroví Aru, sto kilometrů
na jih od břehů Nové Guineje. (Naváděl prý je na správný směr
americký letoun.) Jeden ze strážních člunů byl potopen, zahynul
přitom zástupce náčelníka námořních sil komodor Sudarso.
Indonéská vláda ostře protestovala u úřadujícího generálního
tajemníka OSN Sithu Thanta, měsíc nato byl už v Djakartě bratr
amerického prezidenta Robert Kennedy, následovala horečná
jednání, jejichž výsledkem bylo srpnové podepsání dohody
o příměří mezi Indonésií a Holandskem a o jednotlivých etapách
předání výkonné moci.
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