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z lásky k praze
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předmluva

Opravdovým námětem této knihy je Zdenka. Změnila 
mi život a já ho změnil jí. Díky ní jsem byl schopen prožít 
třicet let v cizí, komunistické zemi, aniž bych se zbláznil. 
Zvládnul jsem to a ještě mi v hlavě zbyla spousta histo-
rek – všechny jsou pravdivé, mnohé absurdní. Jmenuji 
v nich skutečné lidi a skutečná místa. Osud nám dopřál 
tento výjimečný vztah v zemi, která většinu lidí za jejími 
humny nezajímala, obezřetně jsme si vyšlapávali cestič-
ku životem přes kluzké kočičí hlavy křivolakých, plyno-
vými lampami osvětlených uliček a kolem nebezpečných 
rohů, u nichž hrozilo, že otřesou naší existencí do zákla-
dů. Ale v Hollywoodu jsme vyhráli Oscara, prokličkovali 
jsme tuhým komunistickým režimem, překvapili své pří-
buzné a přátele a našli šťastný a naplněný život v zemi, 
která mnohým nestála ani za ohlédnutí. 

Tím, že jsem se jako animátor zamiloval do Češky, jsem 
se ocitl v pozoruhodné pozici, při níž jsem mohl pozorovat 
a žít život obyčejného Čechoslováka v době komunismu, 
aniž bych si přitom musel zahrávat s režimem nebo mu pod-
léhat. Byl jsem v této zvláštní situaci zákazníkem své vlastní 
ženy, která pracovala pro státní studio animovaného filmu. 

Pro všechny, kteří mě znali v mládí, jsem byl živoucím 
symbolem svobodného světa. A tomu jsem musel dostát! 



6

V mém příběhu se snoubí dějiny se vzpomínkami a mi-
lostným příběhem. Je to mé osobní vyprávění o tom, jak 
se to všechno seběhlo, o nepředvídatelných událostech, 
jež mě zavály do země pod tvrdým komunistickým reži-
mem, a o životě, který jsem tu prožil. Je to ten druh vy-
právění, jaké vám nepodá žádný reportér, který sem za-
jel na skok, vyzpovídal pár disidentů a pak zase spěšně 
odjel. Já to tu viděl tak trochu z ptačí perspektivy. Přijel 
jsem s kontraktem v kapse, který mi zaručoval, že odsud 
odjedu po deseti dnech… a už jsem tu skoro šedesát let!

Za neutěšené doby stalinismu mi spousta věcí nahá-
něla hrůzu. Zažil jsem tu kubánskou raketovou krizi, 
srdcervoucí zkázu euforie Pražského jara pod koly so-
větských tanků a dvacet let následného temna. A potom, 
zničehonic, přišla radostná sametová revoluce a starý 
a nový svět se spojily v demokratickou Českou republiku. 

Můj příběh je o odvaze, naději a vytrvalosti tváří 
v tvář nepřízni osudu. Je to také příběh o lásce, o schop-
nosti vyjít štěstěně v ústrety a o podivuhodných souhrách 
okolností, které člověka mohou uchránit od zkázy. Za 
svého mládí v Hollywoodu se mi o takovém životě ani 
nesnilo. Měl jsem prostě kliku. A to všechno vlastně při-
vodila náhoda. Ta nejméně pravděpodobná ze všech ab-
surdních náhod…

Gene Deitch
Praha 2018
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1. 

let plný úzkosti

„Je tam taková mladá kočka, co se ti bude líbit!“

Do komunistického Československa jsem byl dopra-
ven zmatený a s nervy v kýblu 10. října 1959, v tem-
ných dobách stalinistického režimu. Co jsem tam 
proboha dělal? Přesně tu otázku jsem si kladl, když se 
imitace amerického letounu DC-31* sovětské výroby 
začala připravovat na přistání nad ponurým pražským 
letištěm.

Těch otázek ale bylo víc. Co je ten chlápek Snyder 
vůbec zač? Proč si mě najal? Má v úmyslu mě do něče-
ho namočit? (Nezapomeňme, že to byla doba prvních 
bondovek.) Ale nejvíc mě zaměstnávala otázka, kdo je 
ta mladá kočka, co se mi má líbit?

Na nervy jsem byl už od okamžiku, kdy jsem na cu-
ryšské letištní ploše měl nastoupit do letadla, které mezi 
všemi těmi vypulírovanými západními letouny vypada-
lo tak ušmudlaně a ztraceně. Lak nevýrazné barvy mělo 
oprýskaný a seděli v něm jenom čtyři pasažéři, z nichž 
jeden se čím dál tím víc chvěl – já. Teprve jsme se řadili ke 

* Americký dopravní letoun, který ve 30. a 40. letech znamenal převrat v le-
tecké dopravě. ( pozn. překl.)
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Na klíně mi ležela má věrná šestnáctimilimetrová vi-
deokamera Bolex. Ovšem v okamžiku, kdy jsem si ji při-
ložil k oku a namířil na okénko, přiřítila se s vyděšeným 
výrazem letuška a zakryla mi objektiv rukou. „Nad úze-
mím Československa je zakázáno fotografovat!“ Neměl 
jsem v úmyslu se s ní dohadovat. 

Když jsme se zlověstným drcnutím dosedli na pozá-
platovanou dráhu pražského letiště, měl jsem klouby na 
rukou úplně bílé od křeče a znovu jsem si říkal: „Gene, 
proboha, co tady děláš?“ Než mě napadla kloudná od-
pověď, letadlo popojelo k neutěšené dřevěné budově 
letištního terminálu, která připomínala stodolu a jíž, pří-
sahám, vévodil neonový srp a kladivo, jejichž světlo gro-
teskně pronikalo přes zvedající se mlhu.

Dveře letadla se skřípavě otevřely a k otvoru byly při-
staveny vratké kovové schůdky. Na nich se objevil unifor-
movaný voják s červenou hvězdou na čepici, a když jsem 
vycházel do toho pošmourna, natáhnul ke mně ruku. 

„Váš pas, prrrrosím!“ pronesl drnčivou angličtinou.
Cože? Můj pas? To snad ne! Můj zbrusu nový netknu-

tý pas Spojených států amerických?! První a jediný, jaký 
jsem kdy měl, vydaný jen o týden dříve v New Yorku? 
Jsem tu v bezbožných útrobách země za železnou opo-
nou, vydaný napospas nevyzpytatelnému jazyku a ne-
přátelské ideologii, a už mi konfiskují můj pas? Co teď?

Napadaly mě ty nejčernější myšlenky, když vtom se 
z mlhy vynořil obrys malé ženské postavy, která si to rá-
zovala po letištní ploše k letadlu. Došla celá udýchaná, 
zato s úsměvem od ucha k uchu a nataženou pravicí. 

„Pan Deitch?“ lapala po dechu. „Pokud jste se domní-
val, že vás tu převezou z letiště přímo do basy, tak to jste 
na omylu. Vítejte v Praze!“

startu a už mě ovanul zatuchlý prašný odér, který lehce 
zaváněl po vyčichlém pivu. Bylo to skličující.

Kapitán nás požádal, abychom neseděli všichni na 
stejné straně letadla – snad v záchvatu poslední naděje, 
že se mu trup nezačne převažovat na stranu. To pidile-
tadélko, netknuté jakýmkoliv pokusem o zvukotěsnost, 
rachotilo a kvílelo, jak nabíralo rychlost na ranveji, a když 
se s vrzotem vzneslo do vzduchu, s jeho výškou začala 
vzrůstat i moje nervozita. 

Let z Curychu do Prahy je relativně krátký, člověk při 
něm nemá dost času, aby rozjímal nad osudem, zejmé-
na když mu ve skleněném půllitru před nosem přistane 
plzeň doprovázená tenkými plátky tučného, ale pikant-
ního uheráku – což, jak jsem se později dozvěděl, bylo 
tehdy neměnné menu Československých aerolinií.

Jedl jsem a díval se, jak dvojité vrtule letadla zarputile 
řežou ten cizí vzduch. Protože jsme se drželi nízko, za-
znamenal jsem naprosto přesně okamžik, kdy jsme pře-
letěli hranice západního Německa a vnořili se do česko-
slovenského vzdušného prostoru. Úhledné záplaty pečli-
vě zoraných německých políček se najednou proměnily 
v ohromné amorfní lány neudržovaných statků JZD.

Ostnaté dráty a široký pruh nepřístupného hraniční-
ho pásma mi napověděly, že jsem překročil bod, z něhož 
už není návratu. Možná i pilot si říkal: „Proč se tam vlast-
ně dobrovolně vracím?“ Asi měl doma ženu a děti, které 
režimu až do jeho návratu sloužily jako rukojmí. Moje ro-
dina byla doma v Tarrytownu ve státě New York a neměla 
pražádné tušení, jak osudovým se toto moje dobrodruž-
ství zanedlouho ukáže. Ani já jsem to netušil. Jedno mi 
ale bylo jasné – lezu do díry, z níž se tolik jiných snaží za 
každou cenu dostat ven. 
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2. 

lákavá nabídka

Okolnosti, které vězely za mým náhlým přesunem do ci-
ziny, měly své kořeny v předchozím roce, když jsem se 
v New Yorku vyšplhal na vrchol pomyslného profesního 
žebříčku jako kreativní ředitel studia animovaného filmu 
Terrytoons. Bylo to obří studio v New Rochelle, které pro-
dukovalo krátké animované filmy pro společnost 20th 
Century Fox. Za svého působení u Terrytoons jsem získal 
svoji první nominacina Oscara* a vytvořil pro dětský po-
řad Captain Kangaroo televizní stanice CBS animované 
filmy Tom Terrific and Mighty Manfred the Wonder Dog. 
Ovšem od zakladatele studia Paula Terryho jsem zdědil 
brblající tým lidí a intrikána na pozici obchodního ředi-
tele, kterému jsem evidentně šlápl na kuří oko. Ten se 
natolik snažil bojkotovat mé snahy, že jsem si po třech 
letech vytáhnul ze zad zapíchnutou dýku a v květnu roku 
1958 založil své vlastní animační studio. 

Studio Gene Deitch Associates, Inc. se usadilo na lev-
nější straně čtvrti West Side na Manhattanu v budově 
Sophia Storage. Pracovalo u mě pár velice talentovaných 

To bylo moje první setkání s českým humorem a hned 
se mi ta mlha kolem začala zdát méně hustá. Tahle žena 
středního věku je ta kočka, co se mi má líbit?

* Za film Sidney’s Family Tree, 1958.
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Studio Screen Gems společnosti Columbia Pictures mi 
tehdy nabídlo, abych z námětu Samson Scrap & Delilah 
udělal kreslený seriál. Smlouva byla tlustá dobré tři cen-
timetry. Můj právník se jí prokousal a usoudil, že pokud 
se náš seriál stane obrovským hitem, možná z toho něco 
málo kápne mým vnoučatům. To, co se zpočátku zdálo 
jako jízdenka do báječných zítřků, nakonec přišlo vniveč. 

Do tohoto marastu se zjevil William L. Snyder. Vůbec 
se nepodobal andělu – ve čtyřiceti letech mu předčasně 
bujely šediny, měl na sobě proužkovaný krepový oblek 
a vypuzoval omračující oblaka kouře z pašovaných ku-
bánských doutníků. Nejvíce na něm vynikaly modré oči, 
kterými připomínal Paula Newmana. Jak jsem rychle zjis-
til, tenhle chlap dokázal umluvit kohokoliv k čemukoliv. 
Vyzařovalo z něj sebevědomí, nadšení a charisma. Sám 
o sobě mluvil jako o „krásném“ a považoval se za neodo-
latelného a mocného. 

Ozval se mi nějakou dobu předtím přes telefon 
a tvrdil, že hledá nejlepšího animátora v New Yorku. 
Neinformoval jsem jej, že si patrně spletl číslo. Přišel s ne-
příliš lákavou nabídku: „Mám ve výrobě několik animo-
vaných filmů,“ začal, „ale jsou s nimi problémy a vy jste 
prý jediný, kdo je dokáže vyřešit.“

„Pokud tím chcete říct, že chcete převést výrobu svých 
filmů do mého studia, rád se na ně podívám a řeknu vám, 
jestli jsme schopni je upravit tak, jak si přejete,“ odpověděl 
jsem mu. „To je právě to,“ pokračoval Snyder a zlehýnka 
popotáhnul ze svého viržinka, „musí se to udělat u mě.“

„Tak to je mi líto,“ říkám mu. „Jak vidíte, mám své vlast-
ní studio, o které se musím postarat. Nemůžu uvolnit své 
lidí, aby dělali filmy jinde. A stejně,“ pokračoval jsem, „ne-
mám zájem kibicovat jiné animátory při práci!“

lidí. S některými z nich jsem se znal ještě z doby, kdy jsem 
začínal jako kreativní ředitel newyorského studia UPA, 
jiné – včetně nadějného Julese Feiffera* – jsem si přivedl 
z Terrytoonu.

Jules udělal povedenou satiru na byrokracii o zhruba 
čtyřletém chlapci, kterého omylem naverbují do americ-
ké armády. Jmenoval se Munro. Obrázkový scénář toho-
to příběhu jsem měl přišpendlený na zdi a čekal, až se 
objeví nějaký anděl strážný a zasype nás penězi na jeho 
výrobu. Na druhé stěně byl příběh, který jsem vymyslel 
se svým dobrým přítelem, hercem Allenem Swiftem.** 
Ten měl název Samson Scrap & Delilah a pojednával 
o zaníceném brooklynském podomním sběrači harabur-
dí a jeho klisně.

Zatímco jsem vyhlížel, až se z nebe snese anděl s pyt-
lem peněz, vydělávala si naše partička animátorů na 
chleba výrobou televizních reklam. Být ředitelem firmy 
mě nebavilo. Nejsem povahou byznysmen, tíha odpo-
vědnosti mě svazovala i přesto, že jsme do začátku se-
hnali pár lukrativních kontraktů. Reklamy mě ale neba-
vily, raději bych býval vyráběl filmy s příběhem, to mě 
tak ohromně naplňovalo u Terrytoons. Hořkost nad tím, 
jak jsem se z Terrytoons nechal vypoklonkovat, mi kazila 
radost i z vlastního jména lesknoucího se nade dveřmi 
mého studia a toto napětí se přeneslo i do mého patnác-
tiletého manželství. 

* Jules Feiffer (*1929) je známý americký novinový karikaturista a komik-
sový výtvarník. V roce 1986 získal za svoje kreslené editorialy Pulitzerovu 
cenu. (pozn. překl.)
** Allen Swift, vlastním jménem Iris Stadlen (1924–2010), byl americký 
herec, který se proslavil zejména namlouváním postav v animovaných fil-
mech. (pozn. překl.)
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„Děláte si ze mě legraci!“ zvolal jsem a došlo mi, že 
si ze mě střílí. „Snad mi nebudete tvrdit, že máte studio 
animovaného filmu v Praze v Oklahomě?“ Teď si naopak 
myslel Snyder, že si já dobírám jeho. „Kdepak! Moje stu-
dio je v Praze, v Československu,“ odpověděl.

„Cože??!! Není to jedna z těch komunistických zemí?“ 
O zemi, jejíž zaprodání v Mnichově uspíšilo nástup dru-
hé světové války a která nakonec padla do rudých spárů 
Sovětského svazu, jsem už konec konců slyšel. „Tak tam 
rozhodně nejedu! V žádném případě!“ odpověděl jsem. 
Ale Snyder neměl v plánu složit zbraně. 

„Není to tak, jak si myslíte!“ vysvětloval. „Jsou tam skvělí 
animátoři a nemá to nic společného s politikou. Oni potře-
bují tvrdou měnu a já potřebuju filmy. Je to jenom byznys. 
Pro moje filmy dokonce založili speciální Snyderovo od-
dělení.“ A potom přidal svoji třešničku na dortu:

„Je tam taková malá kočka, vedoucí výroby, tu si zami-
lujete!“

V letech, které předcházely tomuto osudnému dni, byl 
William Snyder nevýznamným distributorem 16milime-
trových filmů, zaměřoval se na školy a státní instituce. 
To bylo dlouho předtím, než se objevila videa a DVD. 
Po druhé světové válce začal jezdit po Evropě a vyhle-
dával filmy, které by mohl výhodně koupit a distribuovat 
v USA. Zvláštní slabost měl pro loutkové filmy, po kterých 
se pídil v Mnichově, v tehdejším západním Německu na 
druhé straně železné opony. „Nejlepší loutkové filmy,“ 
dozvěděl se, „jsou z Československa, ale tam se bohužel 
nikdo nedostane.“

To Billu Snyderovi stačilo: že se někam „nedá dostat“. 
Ta výzva pro něj byla neodolatelná. Brzy ovšem zjistil, že 

Snyder se mi pověsil na paty a další dva týdny se ob-
jevoval téměř každý den. „Podívejte,“ naléhal, „jedná se 
o velice zajímavé dětské filmy. Jsou krásné, jenom jim 
chybí ten správný rytmus a šmrnc.“ Mě ale zajímal je-
nom šmrnc těch dvou projektů, které jsem měl přišpen-
dlené na zdi. Zazvonil telefon, a zatímco jsem mluvil, 
všiml jsem si, že si Snyder ty obrázkové scénáře prohlíží. 
Jen co jsem zavěsil, otočil se ke mně s nabídkou, jaká se 
neodmítá. 

„Něco vám řeknu,“ řekl a vypustil další omamující ob-
lak kouře. Pak pronesl své posvátné zaklínadlo: „Když vy 
mi pomůžete s mými filmy, zafinancuju vám filmy Munro 
a Samson Scrap. Můžete je režírovat, a když to nedopad-
ne podle vašeho očekávání, můžete je hodit do koše 
a nechat si k nim práva.“

„Proč by neměly dopadnout podle mých očekávání?“ 
zeptal jsem se.

„No, je možné, že se vám nebude líbit, jak je moji ani-
mátoři zpracují. Když ty filmy budu financovat, musejí se 
vyrobit v mém studiu,“ odpověděl Snyder. „A kde je to 
vaše studio?“ otázal jsem se. Snyder už mě měl na háč-
ku, ale pořád jsem doufal, že to bude alespoň na pěší do-
cházku nebo maximálně na krátkou jízdu taxíkem. 

„V Praze,“ řekl jakoby nic, zatímco detailně zkoumal 
obrázkový scénář Munroa. V Praze? Nechtěl jsem věřit 
vlastním uším. Na mysli mi vytanula vojenská služba za 
druhé světové války – přijímač jsem tehdy absolvoval 
ve výcvikovém středisku v Camp Gruber, které vypada-
lo zhruba tak, jak to znělo – v Muskogee v Oklahomě. 
Podívejte se na mapu: jen pár mil na jihozápad od 
Muskogee je díra jménem Prague, kam jsme o víkendu 
při vycházkách chodili na skleničku. 
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bratři v triku

Toto je jedno z nejslavnějších a nejdéle existujících log 
v zemi. Jmenovalo se tak animační studio, kde pracovala 
Zdenka Najmanová. Logo navrhnul ve čtyřicátých letech 
Zdeněk Miler, tvůrce jedné z nejoblíbenějších a nejstarších 
animovaných postaviček – Krtečka. Zdeněk mi jednou řekl, 
že do toho loga promítnul hned několik významů. Nakreslil 
tři kudrnaté kluky oblečené do proužkovaných triček z tri-
kotu. V té době se v Evropě animovaným filmům říkalo 
trikové filmy. Studio Bratři v triku tehdy stálo na pražském 
Klárově v místě, kde je dnes stanice metra Malostranská, 
animátoři proto o svém studiu mluvili jako o „Klárově“. 

V onen den D, když se William L. Snyder se svým 
asertivním americkým postojem, průzračnýma modrý-
ma očima a neskutečným krepovým oblekem vypravil 
na návštěvu studia na Klárově, ona „dočasná“ dřevěná 
stavba se chvěla potlačovaným rozrušením. (Ta budova 
dokonce hrdě nesla nápis DOČASNÁ STAVBA, ačkoliv 
si už nikdo nedokázal vybavit, odkdy tam vlastně stojí.) 
Nejnaléhavější otázka zněla: kdo je schopen domluvit se 
anglicky a provést Snydera studiem? Odpovědí byl malý 
uzlíček energie jménem Zdenka.

se tam v podstatě nedá ani dovolat. Trvalo celý další den, 
než se mu podařilo nechat se spojit s Československým 
filmexportem, oficiálním státním podnikem pro dovoz 
a vývoz filmů. Snyderovo obratné tlachání prošpikované 
zmínkami o „velkých penězích“ mu vyneslo vstupní pod-
nikatelské vízum – jak Snyder později tvrdil, první, kte-
ré kdy dostal americký občan od doby, co se komunisti 
v roce 1948 chopili moci. 

Snyder se poprvé vydal do Prahy v roce 1955. Celé 
dny si promítal filmy, mnohé z nich koupil. Měl vybraný 
vkus a s magickými loutkovými filmy Jiřího Trnky i něko-
lika dalšími animovanými zázraky měl komerční úspěch. 
Dobře se prodávaly ve školách a knihovnách, některé se 
uplatnily i v distribuci umělecky zaměřených filmů a kri-
tici na ně pěli ódy. Když se Snyder přesvědčil, že kápl na 
úrodnou půdu, a když téměř vyčerpal studnici dostup-
ných filmů, napadlo ho, že by pro něj Češi mohli vyrábět 
filmy na zakázku. První české animované filmy byly sice 
krásné, ale neodpovídaly charakterem ani tempem ame-
rickému vkusu, a možnosti jejich distribuce v USA tudíž 
byly omezené. Češi odváděli úžasnou práci, tak proč by 
to konec konců nemohli dělat podle Snyderových stan-
dardů?

Jedním z důvodů, na kterých to mohlo ztroskotat, byl 
fakt, že se jednalo o socialistickou zemi se socialistickou 
kulturní agendou. Proč by se Češi měli snížit k tomu, 
aby vyráběli buržoazní příběhy pro imperialistickou 
Ameriku? Ovšem když se Snyder zmínil, kolik by byl za 
takovou práci ochoten zaplatit, ideologie rychle ustoupi-
la pragmatismu. Snydera to ve skutečnosti moc nestálo 
a v Československu padesátých let bylo i pár dolarů maj-
lant. 


