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Dialog o transformaci s Fedorem Gálem1,2:  

MS: Než budeme hovořit o roce 1989, o obecných tématech přechodu, začal bych osobním dotazem.  

… Možnosti definice v kontextu systému …  

MS: Jak se se sám definujete? Jste Slovák žijící v Praze, bývalý vůdce Veřejnosti proti násilí …    

FG: Definuji se pestřeji, než jste mi nabídl. Jsem slovenské národnosti, českého státního občanství, 

Evropan, sekulární žid, táta, manžel, člověk spíše konzervativního politického vyznání, trochu 

anarchoidní, muž mnoha profesí, bez jasné specializace … Má identita je pestrá.  

MS: Nejste tedy i Čechoslovákem?  

FG: Byl jsem také občanem Československa. To, čím se člověk momentálně cítí, závisí na věku, na 

životní dráze, na zkušenostech, na situaci (těžko být Čechoslovákem, když Československo 

neexistuje).  

MS: Rozhodně nevnímáte svět ploše, ale snažíte se jej vnímat v širších souvislostech. Ostatně rok 1989 

jakoby se lidé „probudili“ z jisté jednorozměrnosti.  

FG: Nevím, jsou-li to širší souvislosti. Pouze říkám, jak to cítím. Znám člověka, jenž je Maďar, žijící na 

Slovensku. Když bylo sčítání lidu, tak nadiktoval tazateli, že je italské národnosti, byť Italsky neznal ani 

slovo a v životě tam nebyl. Také si nejsem jist, jestli se lidé sedmnáctého listopadu 1989 probudili jiní, 

než byli den předtím. Spíše se přikláním k biblickému příměru, dle kterého zapomenout na otroctví 

trvá dvě generace.  

MS: Zapomenout se dá těžce. Někdy člověk musí „vyhladovět“, aby zapomněl. Na druhou stranu 

někdy je dobré věřit v to, co za komunismu nebylo …  

FG: Pochopitelně, za komunismu jste mohl být pouze loajální občan komunistické země či nepřítel 

státu. Většinou ovšem lidé jenom pasivně přihlíželi a poddávali se okolnostem.  

MS: Pro režim je to nelichotivá známka, když má pouze možnost souhlasu či negace. 

FG: Proč bych měl být na margo komunistického státu lichotivý?  

MS: Jsou lidé, kteří reminiscence mají, vy však jimi netrpíte.  

FG: Víte, přežil jsem v tom systému a režimu více jak čtyřicet let. Trpím tím, co je ve mně a možná o 

tom ani nevím. Trpím však také tím, co mi bylo upřeno a o čem již vím. Trpím ledasčíms. Pochopitelně 

vzpomínám na to období svého života v dobrém i ve zlém. Oženil jsem se, měl jsem děti. Za 

komunismu jsem přežil první lásky, silná přátelství … Systém sám byl zhovadilý. O tom já nemám 

nejmenší pochyby a nemám důvod si myslet cokoliv jiného.  

MS: Uvažoval jste ve skrytu duše o emigraci?  

                                                           
1
 Fedor Gál *1945, sociolog, vysokoškolský kantor, spisovatel, publicista, bývalý nakladatel G plus G, dílo: O 

jinakosti (1998), Lidský úděl (2004), za Za (2006), Krátká, dlouhá cesta (2008), Několik dnů (2012)   
2
 Dialog byl nahrán v pondělí 20. září 2010 po poledni v Praze v kavárně Uměleckoprůmyslového muzea 17. 

listopadu 2, Praha 1 a korespondenčně aktualizován v dubnu 2013.  
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FG: Jo, v 68-tém. Rozhodla manželka, která se živila slovenským jazykem. Také jsem bral ohled na 

mámu. 

… Charakteristika systému …  

MS: Dobrá, zmínil jste systém. Jak byste jako vědec popsal systém, v němž jste musel žít a v němž žili 

milióny?  

FG: Žil jsem v systému, kde se nedalo cestovat, žil jsem v systému, kde se nedalo svobodně, veřejně 

mluvit. Žil jsem v systému, kde si člověk nemohl vybrat politickou orientaci a aktivně ji prosazovat 

v politické aréně, žil jsem v systému, kde si člověk nemohl kupovat knihy, které by chtěl číst, a tak 

bych mohl pokračovat dále. Žil jsem v systému, jehož zásadním atributem byla omezení, a to pohybu, 

omezení ve spotřebě, omezení v komunikaci. Zkrátka omezení, omezení, omezení … Jaké stopy tato 

omezení nechala na konkrétních lidech, to není zapotřebí rozebírat. Jistě profesní, jistě také 

osobnostní.  

MS: Lze se domnívat, že je to nutné si uvědomit fakt, že člověk svou minulost nemůže odstřihnout, a 

to platí to do jisté míry i o charakteru režimu, v němž žije, jehož je součástí. S historií žije, možná ji 

potlačí a někdy ji nechá rozkvést … 

FG: Minulost je ve mně. Zřejmě se promítá do mého způsobu myšlení, životního stylu, hodnot, 

přístupu k výchově dětí a mnoha dalších aspektů mého života.  

… Teoretická reflexe minulosti …   

MS: Zabýval jste se právě teoretickými východisky, a to konkrétně prognózováním.  

FG: To byla zvláštní vědní disciplína. Prognózování za komunismu byla exkluzivní zábava malého 

okruhu lidí. To proto, že prognostika nebyla předmětem výuky na školách. Neměla své katedry, 

fakulty, docenty a profesory. K prognostice jsem se dostal ve vědeckém undergroundu. Tam jsem se 

seznámil s Milošem Zemanem, Václavem Klausem a spoustou dalších lidí. Instituce, kde jsem se za 

komunismu profesně profiloval, bylo Oddělení komplexního prognostického modelování 

Sportpropagu a několik bratislavských neformálních uskupení a výzkumných pracovišť. Bylo to mimo 

hlavní proud ve vědě. K uvolnění došlo až někdy v druhé polovině osmdesátých let, když náhle vznikl 

boom prognostických prací, když v druhé polovině osmdesátých let vznikl Prognostický ústav 

Československé akademie věd a něco podobného také na půdě Slovenské akademie věd. Bylo to 

tehdy, když náhle začali lidé pracovat na prognózách oficiálně. To, co byla skutečná kvalita, to 

vznikalo počátkem osmdesátých let jako čistý underground.  

MS: K čemu potřebovali komunisté prognózování?  

FG: Soudím, že komunisté nepotřebovali prognózování vůbec k ničemu. Prognózování mělo původně 

sloužit k tomu, aby upozorňovalo na budoucí rizika na úrovni podniků a institucí. Když to přešlo do 

makrospolečenských prognóz, tak první prognózy, které vznikaly, měly mobilizační charakter – 

signalizovali propad ekonomiky a mnoho dalších společenských problémů. Většinou dopadly tak, že 

úlohy byly zrušeny a pracoviště rozpuštěna. Já jsem to zažil třikrát. První prognózy jsme dělali na 

Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Bratislavě. Publikovali jsme interní studii a zrušili nás, 

úlohu zastavili. Druhou prognózu jsem dělal na Výzkumném ústavu životní úrovně. Ukončili jsme 
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výzkumný cyklus, opublikovali jsme práci, ale úloha byla zrušena a tým rozpuštěn. Až ta třetí 

prognóza, na které jsem pracoval v druhé půlce osmdesátých let, byla prognózou rozvoje vědy na 

Slovensku. Ta byla ukončena v čase, když došlo k událostem ze 17. listopadu. To jsem byl na volné 

noze, ale spolupracoval jsem na ní. Mezitím byl rozmetán také pražský Sportpropag a neformální 

tým, který tam vznikl. 

MS: Jako prognostik z profese jste působil pouze během komunismu ...  

FG: Jelikož po listopadu 1989 jsem zakládal Veřejnost proti násilí. Vstoupil jsem do politiky. Byl jsem 

tam však pouze jeden a půl roku, poté jsem se pokusil navrátit ke své původní profesi. Ano, profesně 

jsem jako prognostik působil pouze v období komunismu a pak ještě epizodicky v Centru pro sociálně 

ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd UK v Praze. Na nějaké „návraty“ ke standardní 

akademické dráze však už asi bylo pozdě. 

MS: Domníváte se, že má prognostika pro svobodnou společnost jistou relevanci? Otázku kladu proto 

- kdo předvídal pád sovětského bloku, kam Československo také patřilo? Kdo předvídal revoluci v roce 

1989 ve střední Evropě?      

FG: Relevanci má. Ta nesouvisí s tím, zdali je prognostika schopna předvídat revoluce, anebo zásadní 

makrospolečenské změny. Žádný vědec není schopen předvídat společenské erupce, exploze.  

MS: Ty se však dějí na základě dlouhodobých trendů.  

FG: Co je však schopen udělat prognostik či společenský vědec je to, že bude odhadovat trendy a 

tenze, napětí. Kdy se tenze provalí a jak to bude poté vypadat, už spíše spadá do sféry intuice 

vizionářů. To již není v kompetenci žádné vědy. Dokážou to mimořádné osobnosti v oblasti umění, 

možná vědy, ale spíše toho umění.  

MS: Mapovat částice ve fyzice můžeme, ale ve společnosti?  

FG: V přírodních či technických vědách je to jiné kafe. I zde ovšem platí, že kritériem vědeckosti teorie 

je její falzifikovatelnost, jak přesvědčivě doložil Karl Popper.  

MS: … vyvratitelnost, …  

FG: … a také fakt, že každá teorie jednou padne. Přesto, že se prognostika zrodila po válce v roce 

1945, přestože existují velice autoritativní instituce, které se zabývají prognózováním, přestože 

existují autoři, kteří mají charakter velkých autorit, přesto je možné předvídat pouze trendy a tenze, 

ale ne revoluce, exploze, společenské erupce a co bude po nich.  

MS: Zajímali se komunisté o dlouhodobé trendy?  

FG: Zajímali se o ni pouze potud, pokud potvrzovala jejich normativní vize. Zajímali se o ni potud, 

pokud komunismus je cesta do šťastné budoucnosti, pokud je vize utvrzovaly v jejich víře v jedinou 

pravdu.  

MS: Poslouchali to, co chtějí slyšet.  

FG: Ano, říkali otevřeně svým vědcům, co chtějí slyšet. Pokud slyšeli něco, co slyšet nechtěli, tak 

okamžitě zasáhli represivním způsobem.  
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MS: Byla tato forma uvažování stejná, když se do čela Sovětského svazu postavil Michael Gorbačov? 

FG: Gorbačova přestavba byla obrovská naděje pro lidi v celém komunistickém táboře. Nikdo ovšem 

nevěděl, co to přesně obnáší. Takové základní teze jako je demokracie, pluralitní politický systém, 

otevřená společnost. Na to slyšel téměř každý. Soudím, že i Gorbačov sám nevěděl, jak to dopadne.  

MS: Byl tam velký otazník. 

FG: Ano, ale oprávněný. To by musel být génius, jenž by dokázal odhadnout, co to s těmi 

společnostmi, které nebyly navyklé na trh, na demokracii, na otevřenost, na svobodnou komunikaci, 

na svobodná média, ve skutečnosti udělá. Člověk se mohl pouze dohadovat. Jsem si jist, že události 

po roce 1989 zaskočily všechny. 

MS: Zásadní zlom, převrat toho režimu, konečný rozpad byl spojen s rokem 1991.  

… Revoluce v roce 1989 …  

MS: Dobrá, pojďme na domácí scénu. Zaskočila vás revoluce v naší zemi?  

FG: Mnozí více méně věděli, že systém není udržitelný. Říkám-li mnozí, myslím tím především 

intelektuální elity, které se zajímaly, zkoumaly a byly informovány. Věděli, že systém není udržitelný, 

věděli, že je na spadnutí. Neznám ale jediného člověka, jenž by dokázal odhadnout 17. listopad a dny 

poté.  

MS: Ten byl pomyslným škrtnutím sirkou, které se přiložila k zápalné šňůře …  

FG: Tato metafora se dá použít.  

MS: V prvních dnech onoho převratu jste se dostal do hledáčku tehdejších medií. Člověk si vybaví vás, 

pana Kňažka, Petera Zajace, Jána Budaje, Martina Bútoru, Františka Mikloška, Jána Čarnogurského a 

další. Sám jste se tázal, co znamená socialismus? Odpovídal jste nejistě. Spíše jste měl otázky než 

jasné odpovědi.  

FG: Naše životy jsme prožili ve společnosti, která si říkala socialistická. Cítil jsem podvědomou averzi 

k tomuto slovu.  

MS: To znamená, …  

FG: ... že naše představy o tom, co se skrývá za slovem, byly ve směs negativní. Současně jsme viděli a 

věděli, že existují socialistická politická uskupení. Slovo socialismus se například v severských zemích 

používá v jiném kontextu. Nicméně nikdy jsme tam nebyli, nikdy jsme to nepoznali zblízka, nikdy jsme 

neměli šanci komunikovat. Pro nás slovo socialismus bylo „zaplácáno“ bahnem životní zkušenosti.  

MS: Soudíte, že v severských státech bylo slovo socialismus spojováno se solidaritou, bratrstvím, což 

kontrastovalo s námi …  

FG: Nechci spekulovat. Pouze říkám, jak jsme na tom byli, jaké byly naše životní zkušenosti. V roce 

1968 jsme zažili éru, kdy se hovořilo o socialismu s lidskou tváří, a žádnou lidskou tvář jsme neviděli. 

Můj postoj k tomuto sousloví byl velice osobní a velice negativní.  

… Krize ve společnosti a cesta ke změně … 
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MS: V jakém stavu se nacházela československá společnost, která vcházela do období revoluce a 

proměn?  

FG: Byla nejistá. Většina lidí byla naladěna velmi negativně. Uvítali změny, ovšem ony změny byly 

znejišťující. Najednou se objevili problémy, o kterých netušili, co to znamená zažít je na vlastní kůži. 

Netušili, co je to nezaměstnanost. Netušili, co je to výkonová společnost. Netušili, co je to trh, a jak to 

funguje. Netušili, co je to ucházet se o svůj parket pod sluncem vlastí prací a výkonem v tvrdé 

konkurenci. Netušili to, a netušili spoustu dalších věcí, a to je znejistilo. To nakonec velice rychle 

vedlo k tomu, že spousta lidí začala mít negativní postoj i k těm samotným změnám.      

MS: To se možná dalo čekat. Na druhou stranu věděli sami tvůrci přerodu, co se skrývá za slovy 

demokracie, za slovy trh? Úkolem politika je přesvědčit dané lidi o svém programu. Politik, aby uspěl, 

musí být dostatečně věrohodný.  

FG: Kdybychom nebyli dostatečně věrohodní, tak se neprosadíme v prvních svobodných volbách po 

desítkách let nesvobody. Diskuse se tehdy, a pochybuji, že dnes je tomu jinak, nevedla o pojmech, 

teoriích a vlastně ani o programech. Lidé se upínali k tvářím, k charismatickým elitám, k médiím, 

k vlastním touhám a nadějím.  

MS: Je dobré si uvědomit, že první volby konané v polovině roku 1990 byly národním plebiscitem proti 

komunistické straně.  

FG: Na Slovensku bylo velice silné křesťansko – demokratické hnutí, které bylo druhé za Veřejností 

proti násilí. Byla tam velice silná komunistická strana. Začala se rodit nacionalistická uskupení. Byla 

tam tradiční demokratická strana, která se profilovala jako protikomunistická či nekomunistická. 

Výsledek voleb v roce 1990 na Slovensku odrážel mnohem více rozmanitost politických zájmů, 

postojů, přesvědčení občanů Slovenska než výsledek voleb v Čechách. Zde Občanské fórum získalo, 

jestli se nepletu, 60 procent. My jsme vyhráli volby s podstatně menším výsledkem.  

MS: V Čechách se dostali do parlamentu komunisté …  

FG: Volby byly v létě 1990. V těchto svobodných volbách lidé volili také komunisty. To bylo jak 

v Čechách, tak na Slovensku. Dle volebního výsledku se komunisté dostali také do parlamentu. Ne 

však do vlád. Pouze se dostali do parlamentu. Slyšel jsem tisíckrát, že jsme měli hned po revoluci 

zrušit komunistickou stranu. Já po tisící odpovídám: „To by bylo na nic.“ Pokud bychom zrušili 

komunistickou stranu, tak ti lidé by si na druhý den založili sociálně demokratickou či národně 

sociální či jakoukoliv jinou. Lidé s tou mentalitou zde byli a žili. A to nemluvím o tom, že spousta 

komunistů „nacválala“ hned po listopadu 1989 do všech možných stran, které zde byly, včetně 

konzervativních.  

MS: Možná jsme omylem přešili onen dotaz, zdali lidé věděli či mohli vědět, co to znamená 

demokracie, svoboda, trh. Tato země v historii již demokratickou periodu měla. Ta však byla více jak 

dvě generace zpět. 

FG: Tisíckrát jsem slyšel, co všechno dělali lidé listopadu 1989 špatně – měli zrušit komunistickou 

stranu zákonem, měli okamžitě vyměnit staré kádry v médiích a v justici za nové tváře, měli převzít 

hotovou legislativu z rozvinutých demokracií, neměli přistoupit na kupónovou privatizaci, neměli 

umožnit nástup populistických politiků typu Vladimíra Mečiara… měli udělat toto a tamto. Ale k vaší 
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otázce: demokracie, svoboda, trh – to byla pro nás slova, vize, naděje … Téměř nikdo z mé generace 

ovšem neměl s jejich praktickou aplikací žádnou zkušenost. Odkud také?    

MS: To znamená, že se začínalo s demokracií a tržním řádem od počátku? Neexistuje cosi jako 

národní paměť … Tou pamětí myslím naše dějiny, odkazy právě na období první republiky.     

FG: Mluvil jsem o praktických zkušenostech. Například já jsem ročník 1945 a v listopadu 1989 jsem už 

nebyl žádný mladík.  

MS: Hovoříme-li o společenském řádu a díváme-li se zpětně na stav demokracie, můžeme se tázat, 

zda jsme pro demokracii jako národ „vhodní“? Lze oponovat, že k demokratickému stavu vyspělých 

západních zemí musíme dorůst …  

FG: Demokracie je cesta, ne stav. A ne jenom cesta, ale také aktivní sociální učení. Dorůstáme, a dá li 

bůh, také dorosteme.   

… Občanské fórum ….  

MS: Pokročme dále. Zmínil jste Občanské fórum. Domníváte se, že toto uskupení mohlo mít delší 

trvání než pár desítek měsíců …        

FG: Nemohlo. Existuje velice bohatá zkušenost s politickými a sociálními hnutími. Ta se rodí 

v konfrontaci s přezrálými společenskými problémy. Tím hlavním zde byl přezrálý komunistický režim 

a komunismus. Mít společného nepřítele je jednou věcí. Udržet širokospektrální uskupení lidí 

dlouhodobě jako standardní politickou stranu, je věcí druhou. To možné nebylo. Občanské fórum 

obsahovalo lidi z komunistické strany, levicové intelektuály, konzervativce, obrovsky rozmanité lidi 

různých politických názorů. Muselo se to rozpadnout.  

MS: Bylo to sdružení lidí různého politického směrování proti režimu, proti systému … Můžeme podle 

vás nalézt paralelu Občanského fóra s Chartou 77 s důrazem na pluralitu? Ostatně lidé, kteří byli 

v Chartě poté, též přešli do Občanského fóra.   

FG: Myslím si, že ne. Charta 77 byla úzké, intelektuální uskupení lidí, kteří chtěli zveřejňovat a 

komunikovat své postoje, své názory, své vnímání problémů. Charta 77 nikdy, jak si myslím, 

neusilovala o změnu režimu.  

MS: Oni tak konali ve snaze, aby se zde zlepšilo vnímání lidských práv.  

FG: Ano, to je v pořádku. Oni to konali ve snaze o zlepšení, nezaložili politickou stranu, nestali se 

součástí politického systému po roce 1989. Nesmíme zapomenout, že Charta 77 pak ukončila svou 

činnost. Dělat profesionálně politiku znamená být zakotven v politických strukturách. Jejich názory 

byly velice rozmanité. Tam … 

MS: … byli trockisté, … 

FG: … obrodáři, komunisté z roku 1968, ale také rebelové z undergroundu a mnozí jiní… Soudím, že to 

bylo o něčem jiném než o jednotné politické platformě.  

MS: V minulém režimu politické síly na Slovensku nespaly, že? Charta 77 byla celorepublikový projekt.   
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FG: Ano, Členové Charty 77 byli i Slováci jako Milan Šimečka, Hana Ponická, Miro Kusý, … Krom toho 

byl na Slovensku ilegální katolický disent.  

MS: Ján Čarnogurský, … 

FG: … Ján Langoš, František Mikloško a další. Na Slovensku byl i umělecký underground jako Rudolf 

Sýkora, Oleg Patier, Marcel Strýko, Ivan Hoffman, Ján Budaj a opravdu mnoho dalších.  

MS: Bylo to, pouze o tom nevíme.  

MS: Využijme znalosti Slovenska a zůstaňme ještě tam. Zmínil jste ony výsledky voleb v roce 1990. 

Přirozeně se nabízí otázka, zda lidé volili konkrétní politické strany, než by dávali hlasy osobnostem. 

Tím myslím to, že politická scéna se mohla jevit vyprofilovaná.  

FG: Na Slovensku byla pestřejší než v Čechách, a tím logicky i výsledek voleb byl pestřejší než v 

Čechách. My, myslím Veřejnost proti násilí, jsme dosáhli poloviny hlasů ve srovnání s Občanským 

fórem. Říkám li pestřejší, nemusí to znamenat vyprofilovanější. Profilace politických stran probíhá 

ještě dnes, téměř čtvrt století po roce 1990.  

… Demokratické volby …  

MS: Pojďme dále. Jako představitel hnutí jste se podílel i na komunikaci vůči veřejnosti. Jak jste vnímal 

kampaň? Jde mi také o to, že zde Občanské fórum šlo do voleb se sloganem: „Strany jsou pro straníky, 

Občanské fórum pro všechny …“ Nemyslíte si, že to bylo jedno ze slovních spojení, obratů, které 

přinesla revoluce.  

FG: Víte, lehce se filosofuje po letech. V tom čase to byly slogany, které byly působivé, mobilizační, 

měly své opodstatnění a troufám si říct, že také územně míněné. S odstupem let říkám, že kampaň 

v devadesátém roce se od kampaní, které vídáme dnes, lišila tím, že byla velmi neagresivní, pokojná. 

Tam se jednoduše neplivalo, nekopalo, a neukazovalo prstem, neprobouzely se negativní emoce. 

Pamatuji si na kampaň Veřejnosti proti násilí, která byla velmi klidná, pokojná. Na plakátech bylo 

napsáno: „Jdeme volit …“ „Dobré ráno Slovensko …“ Na plakátech nebylo napsáno, kdo lidem ukradl 

to či ono, kdo jim upírá to či ono. Jednoduše jsme neprobouzeli negativní emoce, což dnes je 

organickou součástí kampaní.                  

MS: Není to škoda, že politické subjekty dělají negativní kampaň, která voliče znechucuje? 

FG: Jednoduše je to tak, že se negativní kampaně stávají účinným marketingovým nástrojem. Docela 

se mi to protiví. 

MS: Nevede to pak k tomu, že se politika redukuje pouze na marketing? 

FG: Pochopitelně, že marketing v politice je v současnosti době důležitý.  Peníze pro kampaň jsou 

nesmírně důležité, nemluvě o tom, že je to podhoubí korupce. Myslím si, že to není dobře. To, že si 

myslím, že to není dobře, si mohu dát někam.  

MS: „Pokojnost“, kterou zmiňujete, souvisela s klimatem změn, demokratizace … V lidech se probudilo 

lepší já.  
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FG: Lidé byli mobilizováni pozitivní vizí, lidé byli mobilizováni pozitivní nadějí, lidé byli mobilizováni 

důvěrou ve své elity. Na druhou stranu je nutné říci, že to netrvalo dlouho.  

… Ideologie …  

MS: V souvislosti s onou proměnou se člověk setkává s novým vymezením ideologií. Ideologie 

v podstatě slouží k popisu světa, k jeho zarámování. Jak vnímáte její význam pro svobodnou 

společnost v kontextu té minulé.  

FG: Pokud ideologii vnímáte jako bič, normu, iracionální víru, která manipuluje masou, tak ji vnímám 

velice negativně. Pokud je ideologie výraz hodnotového zakotvení, tak ji vnímám jako naprosto 

přirozenou součást myslícího člověka. To, že jsem dnes liberál s mírně konzervativním designem, to 

odráží mou hodnotovou strukturu a mou optiku nyní v tomto věku a období mého života. Umím si 

představit, že před třiceti, čtyřiceti lety by to byl úplně jiný Fedor Gál, než je dnes, i kdyby se narodil 

do demokratických poměrů.  

MS: Jinými slovy s věkem se proměňují i ideologické vnímání prostředí. Zde platí ono Churchillovo: 

„Kdo nebyl v mládí socialistou, nemá srdce, kdo je socialistou v pozdějším věku, nemá rozum …“  

FG: Asi je to tak přirozené pro hodně lidí.  

MS: Myslíte si, že liberalismus byl oprávněným vítězem onoho ideologického zápolení. Jak to vidíte 

s generačním odstupem?   

FG: Liberalismus v ekonomice, demokratická a pluralitní politická scéna mi pořád připadá fajn.   

MS: Dobrá, ale jsou země, kde tento koncept není uplatněn, a přesto se posouvají kupředu. Narážím 

na asijské země, kde lidé dostali hlavně ekonomickou svobodu. Tyto země bohatnou, a proto mnozí 

lidé raději preferují vzestup hospodářský i za cenu politického omezení, než liberální uspořádání, 

kterého se nám dostalo po roce 1989. Protože lidé určitý druh svobody využít nedokážou, nebo 

nechtějí. Co na to říkáte?   

FG: Řekl jsem, že mě připadá fajn ten náš civilizační kontext. Určitě je fajnovější než kapitalismus, 

například pod kuratelou Komunistické strany, jako je v Číně.   

MS: Nemyslíte si, že liberalismus jako zdravá, antitotalitní ideologie dostala psí hlavu? Naši občané 

s liberalismem spojují neřád v privatizaci, rozkrádání, přičemž právě toto je negací liberálního 

přístupu! 

FG: Pamatuji ještě velice živě na rozkrádání všeho, co nebylo zabetonováno, za komunismu. To, 

samozřejmě, neznamená, že změnou ideologií došlo také ke změně lidí.  

… Média …  

MS: V rozhovoru jste říkal, že velký význam v proměně hrála média. Bez síly médií by možná proměna 

asi vypadala jinak.  

FG: Nevím, jak by vypadala bez medií. Jedno je jisté, že jsem media vnímal zvláštním způsobem už 

v roce 1990. Na jedné straně téměř všichni standardní novináři, kteří byli k dispozici, pracovali před 

rokem 1989 v nesvobodných komunistických médiích. Věřit tomu, že se něco stalo v listopadu 1989 a 
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novináři budou mít ze dne na den jinou mentalitu, jiný charakter, jinou profesionální úroveň, je 

nesmysl. Zde byla a pořád je absence kvalitních lidí v médiích. To je první věc. Druhou věcí je, že 

netrvalo příliš dlouho a v médiích se začala objevovat servilita vůči mocenským elitám. To je druhá 

skutečnost. Třetí věcí je, že opět netrvalo nijak dlouho a v médiích se začala projevovat úplatnost 

novinářů. Totéž ovšem platí i pro soudnictví a jiné oblasti společenského života. 

… Otázka délky přeměny …  

MS: Souhlasíte se sociologem Dahrendorfem, měl tuto triádu: Za 6 týdnů se dá udělat revoluce, 6 

měsíců trvá politická konsolidace, 6 let trvají změny v hospodářské oblasti a 60 let trvá osvojení 

hodnotových rámců.  

FG: Ano, souhlasím s tím. Politické změny probíhají rychle a změny hodnot probíhají velmi pomalu. 

Ale o tomhle jsme už také mluvili. 

MS: To ve své podstatě znamená: adaptace lidí na nový systém trvá generace a v jejím rámci si člověk 

objasňuje a znovu definuje slova spojená s otevřenou společností. Co je to demokracie? Co je to 

svoboda? Co je dobro v kontextu dneška?  

FG: Slovo adaptovat zní nepřesně. Představte si, člověka, jenž měl v roce 1989 53 let. Jak se má 

adaptovat? To, čemu říkáme adaptace i v Dahrendorfově smyslu, znamená výměnu generací. Tím 

myslím, že až děti mých dětí budou vnímat demokracii, otevřenou společnost, svobodu slova jako 

cosi normálního. Nicméně, jsem přesvědčen, že demokracie je pouhé prostředí a cesta. Svoboda je 

jistý typ vnitřního ustrojení člověka. Potkávám i v demokracii spoustu nesvobodných lidí. A dobro je 

zase něco jiného – ne ušlechtilé žvatlání, ale konkrétní čin.  

MS: Tím narážíte na otázku, že někteří lidé se svobody bojí, a proto jsou přívětivější vůči minulosti.   

FG: Svobodou doopravdy myslím cosi, co nosím v sobě, co jsem si vydupal, co je produkt mého úsilí a 

někdy celoživotního. Spousta lidí umírá, aniž by poznali, co to svoboda je, třebaže se narodili ve 

svobodných poměrech. Mnozí vědí, co je to svoboda, přestože strávili polovinu života za mřížemi. 

Zkrátka svoboda je něco, co charakterizuje člověka jako jednotlivce, jako individuum. Existují slova 

jako svobodná média, svobodné volby, svobodné bádání, svobodné cestování. To je však cosi jiného. 

Ano, v demokratických poměrech je život lehčí, méně rizikový, příjemnější, ale to neznamená, že se 

tím prostředí pohybují pouze svobodní lidé.  

MS: Jsou lidé, kteří museli být ve vězení a sami si museli nalézt cestu, jak se osvobodit. Lze tomu 

rozumět tak, že svoboda je niterní záležitost …  

FG: To je přesné.  

MS: Soudím, že von Hayek řekl, že svoboda takový stav, kdy subjekty mají možnost nakládat se svými 

znalostmi. To však v následném pořadí předpokládá tržní instituce.  

… Teoretická východiska …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste si vy osobně vybral teoretiky, kteří vám byli inspirací pro přechod 

z totalitní společnosti na demokracii a centrálně plánované ekonomiky na tržní společnost? Sám jsem 

zmínil von Hayeka, jímž se zaštiťovali lidé kolem Václava Klause.  
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FG: Mocně na mně zapůsobila především Bída historicismu.  

MS: To však je dílo přítele von Hayeka Karla Poppera …  

FG: Ty práce tehdy překládal pro samizdat hlavně Milan Petrusek, skvělý sociolog a přítel. Pracoval 

jsem v oblasti prognostiky. To znamená, že pro mě byli inspirativní především práce Římského klubu, 

které začaly vycházet v sedmdesátých letech. Ty jsem studoval s velkým zájmem. Pamatuji si 

především Limity růstu, což byl doopravdy šlágr. Měl jsem pochopitelně autority v Československu, 

od nichž jsem se učil myslet. Ze sociologů to byl především Josef Alan.  

MS: … pozdější kolega.  

FG: Ano, z prognostiků to byl Miloš Zeman, jenž zakládal pracoviště komplexního prognostického 

modelování ve zmíněném Sportpropagu, jehož jsem byl externím partnerem.  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že transformaci prováděli povětšinou lidé s ryze ekonomickými pohledy? 

Sociologům velký prostor dán nebyl. Inu, chtělo by se říci: „Za vším hledej peníze …“   

FG: Mluvíme o transformaci společnosti, a ne o transformaci ekonomiky. Navíc, nesdílím váš názor. 

Ekonomů bylo v strukturách moci po listopadu ´89 jako šafránu a dobrých ekonomů ještě méně.  A 

nakonec: ekonomové, sociologové… byli v polistopadovém Československu odchovanci 

komunistického vzdělávacího systému, kde skutečná ekonomie nebo sociologie, nebyla předmětem 

výuky.  

MS: Souhlasím s vámi, že dobrých ekonomů bylo jak šafránu a muselo se brát z toho, co bylo. Je dobré 

říci, že s transformací jako takovou si občané vybaví převážně ekonomy … Kdo znal Miroslava 

Petruska, Jiřího Musila, Martina Potůčka? … Možná skupina vzdělaných lidí, ale ekonomická disciplína 

dominovala …  

FG: Lidé zjistili, že existuje nějaký ekonom Václav Klaus, až když se stal top politikem a mediální 

celebritou. Nemluvě o tom, že faktickou transformaci hospodářství měli v rukou ty tisíce manažerů, 

kteří se chopili díla především v privátním sektoru.    

... Hodnoty …   

MS: S teoretickými východisky přeměny také souvisí i hodnotové ukotvení, které má dopad na 

společenský a hospodářský řád. Jakou největší hodnotu lidé postkomunistických zemí dostali?  

FG: Šanci rozhodovat o své cestě životem s vědomím vlastní odpovědnosti. To, že někteří odhadli své 

možnosti špatně, anebo se jim příliš nedařilo, to je jiný příběh.     

MS: Lidé během zjitřených měsíců požadovali svobodu. Byla jim dána? Asi ano, ale někteří z nás si s ní 

nespojili odpovědnost, a tak se ze svobody stala libovůle. 

FG: Jistě, mnozí pochopili svobodu po svém.   

MS: Jistě důležitou hodnotou byla pravda … Možnost pojmenovat skutečnost. Právem je řečeno: 

poznej pravdu, a ta tě učiní svobodným. To byl přístup disidentů a nejen jich. I těch, kteří z této země 

emigrovali.  
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FG: Kdysi jsem četl, že pravda je obcováním různých pravd mezi sebou. Vážím si velice možnost 

konfrontace různých názorů, mám rád diskurs. A přesné otázky.    

MS: Proč se mnozí vysmívají Havlovu sloganu „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí?“ Není to 

výraz posttotalitního pragmatismu, jež se projevuje v politice, který si ideály bere jako dočasnou 

masku?     

FG: Václav Havel se díval daleko za horizont přítomnosti. Mám rád ten jeho zmíněný slogan a přitom 

vím, že jeho naplnění se nedožiji. No a?    

… Doporučení z nadnárodních institucí …  

MS: Dobrá, pokud obecně hovoříme o proměnách, rád bych se ještě zeptal na vaše vidění konkrétních 

kroků. Soudíte, že nárys v podobě Washingtonského konsensu byl správným? Ten se týkal doporučení 

ekonomikám v podobě kroků podporujících trh. Jednalo se o privatizaci, liberalizaci, deregulace, 

rozumné rozpočtové hospodaření - jaký je pohled sociologa?  

FG: I s odstupem času si myslím, že jsme tehdy žili v podmínkách permanentní improvizace. 

Meditovat nad tím, že kdyby nebylo toto - co by bylo lepší, je mi cizí.  

 … Autority jako Klaus … 

MS: Jak jste vnímal Václava Klause, jistě byl velkou autoritou?  

FG: Jeho jsem znal dlouho před revolucí. Jeho jsem vnímal jako velice inteligentního ekonoma, jenž 

nahlíží na život ekonomickými východisky. Nebyl jsem ekonom, a proto jsme neměli mnoho 

společných témat, třebaže jsme často pracovali ve společných týmech. Například u Miloše Zemana. 

Byla to nesporně, byť sebestředná, ale osobnost.  

MS: Lze se domnívat, že bez osobnosti Václava Klause by reforma z počátku devadesátých let, k níž se 

tato společnost odhodlala, šla jiným směrem?    

FG: Zkrátka to tak bylo. V České republice působil Václav Klaus, Václav Havel, Miloš Zeman. Tito lidé 

se stali symboly jistého směřování společnosti. Václav Havel se stal symbolem revoluce, změny. 

Václav Klaus se stal symbolem ekonomické transformace. Miloš Zeman jeden čas se stal symbolem 

vzniku moderní levicové strany v České republice.  

MS: Ano, vámi tři zmínění lidé vyšli z Občanského fóra.  

FG: Ano, všichni polistopadové politické elity vyšly z Občanského fóra. Jestli tam nastala změna 

v posledních letech, tak to je přirozená generační obměna. Jen si uvědomme, že máme rok 2010. 

Spousta lidí, kteří zakládali Občanské fórum či Veřejnost proti násilí, již zde není.            

MS: Václav Klaus se dostal v rozhodujících dnech do čela Občanského fóra, a to následně 

transformoval do nově vzniklé Občanské demokratické strany.  

FG: Zřejmě to byla politická nevyhnutelnost. 

… Politika na Slovensku …  

MS: Využijme vašeho vztahu ke Slovensku. Jak to bylo na Slovensku?  
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FG: Na Slovensku to bylo tak, Veřejnost proti násilí plnila velice podobnou funkci jako Občanské 

fórum. Na Slovensku to byla líheň politických stran. Nejsilnějším politickým seskupením, které vzešlo 

z Veřejnosti proti násilí, bylo Hnutí za demokratické Slovensko s vůdcem Vladimírem Mečiarem. Byla 

to nestandardní strana, plná populismu. Veřejnost proti násilí zanikla a zůstaly po ní strany, instituce, 

lidé. Osobně si cením především vzkaz, který zanechala Veřejnost proti násilí v podobě občanských 

organizací a spolků.  

MS: Co to svědčilo o Slovenské politice, myslím vůdčí role Vladimíra Mečiara?  

FG: Svědčí to o tom, že na Slovensku bylo větší volání po autoritativním vůdci. Za druhé, že představa 

značné části voličů o tom, co to je autorita, měla značnou Jánošíkovskou podobu. Na Slovensku by se 

z Václava Klause nikdy nestal lídr nejsilnějšího politického uskupení. Pan Mečiar symbolizoval 

„Jánošíkovský mýtus“. Zatřetí to signalizovalo, že Slováci nesli hůře a tíže ekonomickou reformu než 

Češi. Za čtvrté to signalizovalo kulturní rozdílnost mezi Slovenskem a Čechami.  

MS: Sluší se připomenout, že strana Václava Klause v roce 1992 kandidovala také na Slovensku.  

FG: To ano, ale byla velmi neúspěšná. Získali dvě, tři procenta, a proto se nedostali do slovenského 

parlamentu. Za sebe bych řekl, že díky tomu, že získali irelevantní podíl na volebním výsledku, se 

Veřejnost proti násilí, která se mezičasem přetransformovala do Občanské demokratické unie, 

nedostala do parlamentu. Měli jsme 4,9 procenta hlasů, a to, co Klaus zbytečně urval pak lidem, kteří 

chtěli založit konzervativní stranu tohoto typu, zabránilo dostat se do parlamentu. Byl to pokus lichý, 

byl to pokus neúspěšný, byl to pokus bez výsledku.  

MS: Lze tomu rozumět, avšak na základě onoho postupu vznikají kritiky transformačních procesů, 

které mají být alternativou. Lidé z levicového tábora by mohli říci, že svět si zvolil velkou liberalizaci a 

za to zaplatil krizí v počátku devadesátých let. Například Čínské hospodářství zažívalo boom, který 

nepřerušily ani výkyvy na Západě.  

… Rozchod Česko - Slovensko …  

MS: Pokud se má chýlit náš dialog ke konci, rád bych se zeptal na důležitou skutečnost a vztahuje se 

k rozdělení Československa. Myslíte si, že došlo k ochuzení, pokud došlo k rozdělení?  

FG: Myslím si, že to byla hloupost. Vidím v tom ochuzení. Myslím si, že se to nemělo stát. Ale že si to 

myslím, to je jedna věc. To, že se to stalo, že to nikdo neslepí, nikdo nevrátí, je věc druhá. Lidé s mým 

smýšlením dostali na frak. Československo se rozpadlo. Netajím se tím, že to považuji za chybu, že 

jsem to nechtěl, že to nepovažuji za nic dobrého.  

MS: Dá se to nazvat amputací?  

FG: Takových amputací v Čechách i na Slovensku absolvovali několik. Kde jsou sudetští Němci? Co se 

děje s romskou populací? Co se děje s Maďary na Slovensku? Vypadá to tak, že tento středoevropský 

prostor má nacionalistické a amputační a resentimenty hluboko v sobě, i když se hovoří o evropské 

integraci …  

MS: Rána není patřičně zahojená, třebaže jsme se setkali …  
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FG: Jak u koho. Zeptejte se dnešních dvacetiletých, co jim říká Československo. Nic. Pro ně to 

znamená NIC. Narodili se buď na Slovensku či v Čechách, a proto je pro ně Československo NIC. Je to 

jizva pouze pro některé lidi z generace těch, kteří byli zralí, když se Československo rozpadalo. Pro 

mladou generaci jsou Česko a Slovensko dva státy.  

MS: Československo bylo vytvořeno dlouhou prací nejen těch státních představitelů.  

FG: Platí, co jsem řekl. Pro dnešní mladé lidi, kteří se narodili kolem roku 1989, je Česko, Slovensko 

historií bez jakéhokoliv zásadního významu v jejich životě.  

MS: Děkuji Vám za jistě podnětný příspěvek do série Fenoménu transformace.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

FG: Uvedu fakta: spoluzakládal jsem Verejnosť proti násiliu (VPN), což byl slovenský protějšek 

Občanského fóra, byl jsem postupně členem koordinačního výboru, předsedou Koordinačního centra 

a předsedou republikové rady tohoto politického uskupení. V roce 1990 VPN vyhrála první svobodné 

volby. Poté jsem zakládal několik nadací (například Nadaci Milana Šimečky), nakladatelství G plus G, 

spoluzakládal televizi Nova, psal, dopisoval do několika novin, učil na FSV UK, točil filmové 

dokumenty a podobně (podrobněji viz: www.fedorgal.cz). 

 

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu?  

 

FG: Účastnil, nicméně asi ne příliš rozumně, přesněji – bez jakéhokoliv ekonomického efektu.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také opětovného setkání v Evropské unii?      

  

FG: Osobně jsem s rozdělením Československa nesouhlasil. A ustupovat nacionalistům je hodně 

nebezpečná hra s ohněm.     

                

 

Dialog o transformaci s Petrou Hůlovou3,4 

MS: Co si vybavíte s rokem 1989? Bylo vám deset let, a to se již malý člověk rozhlíží po světě. Jak tuto 

dobu pamatujete?  

PH: Vzpomínám si, že jsem chodila s mámou na demonstrace. Vybavuji si euforickou atmosféru, která 

se mi jako dítěti líbila. Vnímala jsem celé dění především skrz emoce, aniž bych se příliš zamýšlela nad 

společenským rámcem. 

                                                           
3
 Petra Hůlová *1979, česká spisovatelka, proslavila se již první knihou Paměť mojí babičce (2002), vystudovala 

kulturologii a mongolistiku na FF UK.  
4
 Dialog byl natočen dopoledne 3. června 2013 v kavárně Adria, Národní 40 / 36, Praha 1 

http://www.fedorgal.cz/
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MS: U dívek, ale i u dětí, dominují emoce.  

PH: Nevím, jestli to není klišé, že u dívek. Myslím si, že i kluk v deseti letech by to vnímal hlavně 

emotivně. Najednou se doma hovořilo, že je to skvělé, že se cosi změní, bude demokracie a že skončí 

tato šílená doba, o které jsem ale do té doby od rodičů vůbec netušila, že by byla jakkoli v nepořádku.  

MS: Existovala ochrana rodičů, byl zde aspekt dětství.  

PH: Ano, byl to určitý moment neuvědomovaného, neverbalizovaného zklamání z mých rodičů, kteří 

najednou byli nadšeni tou změnou, ale do té doby se přede mnou nezmínili o tom, že by to, co bylo, 

bylo špatně. To ve mně vyvolávalo zmatek a pocity určitého obelhání ze strany rodičů. Když jste tak 

rádi, že režim končí, proč jste nikdy nedali najevo, v čem žijeme - myslela jsem si. Byl to moment, 

který vnímám dodnes jako pro mě osobně zásadní a nejintenzivnější.  

MS: Pokud se rodiče radovali ze změny, jak se dívali na minulost? Lidé, kteří nebyli ochotni žít v tomto 

režimu nebo s ním spolupracovat, odešli ze země. To však nebyl případ vaší rodiny.  

PH: Myslím si, že jsem z takového netypického prostředí, které úplně nezapadá do jednoznačné 

škatule. Moje oba dva rodiče - a nyní hovořím o nevlastním tátovi, který mě vychoval, jsou výtvarníci. 

Otec léta učil na výtvarné škole a k tomu dělal volnou tvorbu. Matka byla na volné noze. Ale přestože 

byli oba umělci, nebyl to typ bohémských, protirežimních lidí …  

MS: S disidenty nic neměli.  

PH: Vyrůstala jsem v kultivovaném prostředí. Vždy se u nás četlo, bavili jsme se o umění. 

Společensko-politická stránka věci u nás doma ale nikdy nebyla přítomna. Minimálně přede mnou se 

o tom nikdy nemluvilo. To rodičům do velké míry dodnes vyčítám. Myslím si, že u táty to byla spíš 

otázka nějakého strachu nebo ostychu a máma žije ze svého naturelu víc ve světě nějakých privátních 

emocí souvisejících se vztahy a vlastními emocemi, než že by na svět hleděla prizmatem politického 

světonázoru.  

MS: Lidé do společenských změn vkládali velká očekávání…  

PH: V raných devadesátých letech to bylo mainstreamově reflektováno jako jednostranné vítězství 

dobra nad zlem, což bezesporu bylo, ale v motivacích lidí, kteří v listopadu demonstrovali, hrál 

podstatnou roli také materiální aspekt věci. Myslím si, že kdyby materiální podmínky, v nichž za 

komunismu lidé žili, byly lepší, tak důvod bojovat za svobodu by cítili jako mnohem méně naléhavý. 

To je příklad současného Běloruska. Tam si dost lidí svobodu spojuje spíše s…  

MS: … materiálním blahem?  

PH: Ne. Spíše se společensko-ekonomickým krachem na Ukrajině než s něčím, za co se vyplatí 

bojovat.  

... Komunismus ...  

MS: Jak vnímáte zpětně minulý režim? Čím je pro vás komunistická ideologie? Jeho budovatelé po 

druhé světové válce si s ním spojovali harmoničtější, spravedlivější společnost, než za jakou měli tu 

kapitalistickou. Víme však, jak to končilo. Jak vnímáte onu snahu „posunout společnost na vyšší 

úroveň“, ale i negativní výsledky, které přinesla?  
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PH: Když čtu texty, nebo přemýšlím o komunismu, jak u nás byl v padesátých letech, to hlavní, co mě 

zajímá, je ona dělící linie mezi idealismem a účelovostí. Mezi možná naivní, ale přesto upřímnou 

touhou po tzv. lepším světě a pragmatickým využitím příležitosti k tomu, jak se dostat k moci, jak si 

s někým vyřídit účty. Nepřestane mě znejišťovat, jak těžké je tuto čáru narýsovat. A jak podstatné je 

to pro pochopení velkých dějin i malých privátních historií. 

  MS: Ten pragmatismus bychom mohli vyjádřit příslovím „kam vítr tam plášť“ … 

PH: … jako bezostyšné využití ideologie pro své pragmatické cíle. Tyto dva póly (upřímný a 

pragmatický) se pro mě v uvažování o komunistickém režimu zvláštním způsobem prolínají a jsou pro 

mě vlastně tím nejzajímavějším i z důvodů mého rodinného zázemí. Můj děda byl velký komunista. 

Pokud to řeknu ošklivě, byl židobolševikem a do konce života neprošel nějakou zásadní sebereflexí, 

nebo o tom alespoň nikdy nemluvil. Koncem čtyřicátých let byl diplomatem na ambasádě 

v Rumunsku, poté dobrovolně odešel do výroby, když to kolem něj na ministerstvu zahraničí začalo 

houstnout, respektive řídnout - kolegové začali mizet, rozjely se procesy. A přesto: myslím si, že to 

nechápal jako moment, kdy by si něco zásadního uvědomil. I nadále komunismu jako systému nějak 

věřil. Zemřel, když mi bylo patnáct let, a je mi líto, že jsem s ním nemohla vést na toto téma vážnější 

hovor. On je pro mě modelem člověka, který mě zajímá. Byl právníkem, vzdělaným člověkem, mluvil 

osmi jazyky, byl nesmírně sečtělý, inteligentní i statečný. Za války v Budapešti vyráběl pro Židy falešné 

pasy, po válce se podílel na repatriaci těch, co přežili Terezín. V jistém ohledu byl ale přes to všechno 

„zabedněný“. Jak k takové zabedněnosti dojde a jak je možné, že někdo tímto způsobem zabedněný 

je a někdo není, mi přijde fascinující. Není to totiž rozhodně věc inteligence a ani nezbytně pevnosti 

charakteru, ale spíše nějakého zvláštního šestého smyslu. Jisté společensko-politické senzitivity. 

Schopnosti dát si určité věci do souvislostí a před těmi souvislostmi nezavírat oči …  

MS: Měli bychom si uvědomit, že inteligence neznamená moudrost. Je mnoho druhů inteligencí, Lidé 

mohou dosahovat vysokého skóre, ale společenskou realitu vnímají úplně jinak. Zkrátka selský rozum 

tam nefunguje.  

PH: Ani selský rozum není to ono. Leckdy si myslím, že je to dokonce právě onen selský rozum, co 

může člověka přivést na scestí. Důležitá je ochota k sebereflexi. Pokud si něco vybuduji a zjistím, že to 

tak plně není, tak odhodlání přiznat si, že to celé bylo chybné, to je velmi obtížné.  

MS: Lidé, kteří se neobelhávali a kteří se režimu snažili čelit, byli disidenti a Charta 77 byla význačným 

manifestem tohoto přístupu. Jak se zpětně díváte na tuto skupinu? Máte blízko k lidem jako Václav 

Havel?  

PH: Tyto lidi jednoznačně obdivuji a ti lidé byli stateční, že si tuto cestu zvolili. To, co považuji pro mě 

za zajímavé, je, že si moji rodiče tuto cestu, jakkoli byli umělci, nevybrali. Ptala jsem se mámy na 

dobu, kdy byla v sedmdesátých letech na UMPRUM. Zda si nebyla vědoma toho, že jsou tam určití 

lidé, kteří se angažují a jdou proti proudu. Ona mi odpověděla, že to byli lidé, kteří chodili chlastat a 

hospodské prostředí ji jako abstinentku odpuzovalo. Snažím se pochopit, že i takové může mít ta věc 

aspekty, jakkoli to zavání alibismem. Že se odlišný životní styl může stát důvodem toho, že se lidé, 

kteří by se teoreticky mohli názorově protnout, ani nepoznají.  

… Minulost a zmar? …  
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MS: Když se díváte na minulou éru, můžeme ji vnímat jako zmar? Někdo může oponovat, že se rodily 

děti, lidé „normálně“ žili … Na druhou stranu pocit zmaru vyhnal lidi přes hranice.  

PH: Mám tendenci nevnímat věci černobíle, nicméně černobílé vidění je někdy dobré si podržet. 

Teprve poté, když deklaruji, že režim byl jednoznačně nelidský, jelikož nutil lidi chovat se proti svému 

přesvědčení, můžeme se dál bavit o tom, jaké pozitivní momenty ten režim případně také s sebou 

nesl.  Snad větší množství volného času, více času na rodinu, určitou pomalost, kterou teď 

postrádáme. To jsou momenty, které člověk může vnímat pozitivně, jakkoli ty negativní převažují.  

MS: Zmínila jste mezilidské vztahy. Lidé na sebe měli více času.  

PH: Soudím, že pro rodinný život to mohlo být svým způsobem pozitivum, protože rodina byla 

místem, kde lidé cosi autentického budovali. Zatímco nyní je rodina často na druhé koleji, lidé na ní 

nemají čas. Nicméně to, z čeho vycházím je, že režim byl špatný. Jsou tam ale i momenty, o nichž 

můžeme vést diskusi - jakkoli debatu, která se strhla kolem Ústavu pro studium totalitních režimů, 

považuji za nebezpečné připravování půdy pro morální relativizaci režimu, který si to nezaslouží. Na 

prvním místě totiž pro mě v hodnocení toho, co bylo, zůstávají hodnoty a morálka. Jestli fungovaly 

jiné výdobytky, které nyní nemáme, jako onen zmiňovaný čas, je ve výsledku vedlejší.  

… Komunismus a falzifikace …  

MS: Soudíte, že ideologie realizovaná minulým režimem byla svými reálnými projevy vyvrácena? To 

znamená, že není možné „uvažovat“ o centrálním řízení a podřízení se jedné straně? Co režim dělal, 

pošpinilo ideologii natolik, že její realizace není možná?  

PH: Chcete říci, že se komunismus zdiskreditoval? To je jasná věc. Na druhou stranu vše ponechat na 

tzv. volné ruce trhu, je také problematické. Sama proti nějakému centrálnímu řízení v jistých 

momentech nic nemám. Pouze je zde věčný problém, jak vybrat ty správné, kteří by to řídili dobře. 

Tedy ty, které žene touha po uskutečňování obecného blaha a nikoli mocenský „drive“. Problémem 

v demokracii je, že ve výsledku jsou na těch postech lidé, kteří především baží po moci. To je silnější 

motor než „dělání dobra“. „Dělači dobra“ vedle loktařů těžko uspějí. Jsou převálcováni.  A není to 

otázka systému, ale …  

MS: … nastavení hodnotového žebříčku?  

PH: Spíše toho, co je evolučně silnější. A to je myslím „hrát na sebe“.   

… Demokracie …  

MS: Zmínili jsme termín demokracie. Jak si ji definujete? Lidé jej užívají, ale ne všichni myslí to stejné. 

Čím je pro vás demokracie? Lidé toto slovo často skloňovali během revolučních dnů, týdnů … Spíše 

bylo vyslovováno jako forma bez obsahu.  

PH: Pro mě je demokracie možností ovlivnit prostředí, ve kterém žiji. To je to, co je podstatné. 

Myslím, že proto se mluví o krizi demokracie. To znamená, že lidé nemají pocit, že …  

MS: … jejich hlas by byl slyšet …  
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PH: … a že by věci kolem sebe mohli ovlivnit. Leckdy mají pocit, že je mohou ovlivnit stejně málo jako 

dříve za minulého režimu. Jsou z toho frustrováni. Je to způsobeno tím, co jsem zmiňovala - a sice, že 

na vedoucích postech jsou lidé, kterým veřejné blaho neleží na srdci. Co s tím?  

MS: V devadesátých letech zde snad byla ochota ke změně. Mnozí z představitelů nového režimu přišli 

z disentu. Ti věděli, na čem se může stavět. Můžete říci, že někteří z nich byli vytěsněni … Na druhou 

stranu tam někteří stále působí … Petr Pithart, Pavel Rychetský, Alexandr Vondra … I když jejich 

směřování bylo jinačí. Nevznikají potíže demokratického řádu tím, že lidé uvažovali asi takto: revoluci 

jsme udělali a nyní to půjde samo? Již vznik demokracie byl spojen s iluzí, …  

PH: … že se o to postarají jiní, kterým pomůžeme, aby se do vlády dostali a hotovo.  Chyběl tam 

aspekt toho, že je nutné se angažovat osobně a že demokracie není stav, který se navodí a bude, ale 

vyžaduje neustálou péči stejně jako jakýkoliv jiný stav, pokud jej chceme udržet. Toto bylo rozhodně 

v devadesátých letech akcentované málo. V „hurá“ euforii jakoby to nebyl moment, který by si 

zasluhoval pozornost. Poté to přestalo být akcentované proto, že to vlastně ani nebylo v zájmu oněch 

nově etablovaných politických elit. Politický život tu do velké míry řídí strany, ale zájem, aby do nich 

lidé vstupovali, vlastně nemají.  V životě jsem neviděla - a to mi přijde signifikantní - „inzerát“, spot, 

reklamu, která by nesla: „Pojďte k nám do ODS. Pojďte k nám do ČSSD něco změnit.“ Celé je to jen o 

tom „volte nás, my to za vás uděláme, hlavně se do ničeho nepleťte“.  

… Co potřebuje demokracie …  

MS: Obraťme list, však zůstaňme na poli společenského řádu. Co podle vás vyžaduje demokracie? Jsou 

svobodné volby, všeobecné volební právo, svoboda projevu, máme svobodná média … Co je zásadního 

pro demokracii?  Aktivní člověk?         

PH: Pochopitelně. Aby člověk nežil jen svůj uzavřený, privátní život. A jistá míra čestnosti. Tuším, že 

to psal Václav Havel a souzněla jsem s tím. Hovoří se o korupci, lidé jsou rozčílení, že si někdo 

nahrabal miliardy. Zároveň jedu noční tramvají, nikdo tam není … Štípnu si jízdenku, nebo ne? Když si 

ji neštípnu, tak v tom momentě ztrácím nárok nadávat na tuneláře, jelikož jsem stejný, pouze nemám 

„jejich“ možnosti. Myslím si, že takových „malých tunelářů“ je mezi námi mnoho. Je otázkou, zdali to 

jde nějak spojovat s dědictvím komunismu, nebo ne …  

MS: Tento druh uvažování je v mnoha lidech. 

PH: Je to snaha proplout a systém „ochcat“.  Dříve to dávalo logiku, jelikož systém byl nemorální jako 

takový, ale nyní?  

MS: Dříve to byl projev nesouhlasu. Kdo šel tímto způsobem, podílel se na „malé destrukci“. Nesmíme 

zapomínat, že vše je pozorováno - říká Franz Kafka. To je otázka mravu, ale také ještě se dotkněme 

participace, která je v demokracii čímsi zásadním, ovšem Češi nemají zájem být součástí politických 

stran. Sice máme snahu se „shromáždit“, ale dopad tohoto kroku je malý. 

PH: Myslím si, že je to otázka času. Jsem optimistou … Myslím si, že dospívá nová generace lidí, kteří 

jsou mnohem aktivnější. Počet občanských sdružení, která se za něco perou, neustále roste. Jde to 

mimo stranickou linii, na což systém není připraven, jelikož možnost občanských sdružení vstupovat 

do rozhodování je pořád relativně malá, ale soudím, že právě tudy vede cesta k postupné 

transformaci. Od systému stranického k nějakému občanštějšímu, protože počet lidí, kteří jsou či 
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budou angažováni mimo strany, bude tak velký, že tito lidé už nebudou ochotni nechat si stranami 

diktovat, jak to ve státě bude fungovat. Co se mě osobně týče, tak jsem naturelem introvert, solitér a 

člověk spíše nekomunikativní, čili zde hájím nějakou angažovanost, které ovšem nejsem sama moc 

schopna. Vstoupila jsem sice před časem do Strany zelených, ale nejsem tam zvlášť aktivní.  

Demokracie a občanská společnost …  

MS: Co říkáte názorům lidí typu Václava Klause a těch, kteří ho obklopují - považují občanskou 

společnost za entitu jdoucí proti demokracii. Jak se vyrovnáváte s jeho přístupem participace? Máme 

demokracii založenou na parlamentních stranách. Máme parlamentní demokracii. Když to 

zvulgarizuji: „Člověče, jednou za čtyři roky si můžeš vybrat a zvol si a poté ´drž ústa´.“ 

PH: Přijde mi to scestné. Tak scestné, že diskusi na toto téma považuji za ztrátu času.  

MS: Škoda slov …  

PH: Myslím si, že strana jako taková není něčím, co by a priori bylo špatně. Jde o tu otevřenost, 

kterou strany nemají. Lidé jim nevěří a strany nemají ani zájem, aby tam vstupovali. A jakmile se 

strany stanou záležitostí jakési uzavřené elity lidí, tak přece nemohu říkat, že rozhodování věcí 

veřejných má být otázkou této úzké elity. To znamená direktivní systém, proti kterému se přece Klaus 

sám svým deklarovaným anticentralismem vymezuje. Nerozumím, jak může se svými deklarovanými 

hodnotami tvrdit něco, co je naprosto neslučitelné s jeho názory.  

… Demokracie a dialog …  

MS: Demokracie se neobejde bez dialogu, tedy bez slov, které rozpohybovávají společenský proces. 

Jak vnímáte jeho význam a kvalitu české diskuse? Jde o to, že mnozí lidé mohou v demokratické 

politice, která je nám prezentována, vidět spíše žvanírnu, než prostor, kde se věci posouvají dále.  

PH: Tato otázka má mnoho rovin. Jednou, ačkoliv se jeví jako banální, je rovina jazyka, kdy dnešní 

politický jazyk je v sobě natolik zacyklen, že o obyčejném světě jakoby často ani nevypovídal. Na toto 

téma jsem se bavila s Jáchymem Topolem, kterého oslovila Strana zelených, aby za ně kandidoval do 

Senátu. Nejprve řekl, že ano, ale později z toho vycouval. Když jsme o tom hovořili, říkal, že byl pro 

něj důležitý také právě onen jazykový moment. Najednou viděl billboardy se svým obličejem, pod 

nimi jednoduchá hesla a zjistil, že tak není schopen fungovat.  

MS: Soudíte, že jednou z daní naší demokracii je vyprázdněný jazyk? Slova, slogany, které nenesou 

žádný obsah, pokud nejsou řádně obhajovány.   

PH: Vyprázdněný jazyk je velký problém a také ten nárok, že toto je ten správný jazyk, kterým je 

třeba hovořit. Tedy, že kdo tím jazykem nemluví, tak ve veřejném prostoru nemá co dělat. Párkrát 

jsem byla na zasedání zastupitelstva na Praze 4, když se řešily věci, v nichž jsem se angažovala. Tam 

jsem viděla, jakým způsobem občané, kteří tam vystoupí se svým příspěvkem, jsou v debatě 

znemožněni pouze tím, že tento pseudojazyk neovládají. Můžeme to nazvat diskriminací ve veřejném 

prostoru na základě neovládání určitého jazykového kódu. Poté tam totiž vystoupí zastupitel, který 

rozjede svůj „politický newspeak“ a věc úplně smete se stolu pouze za pomoci nezasvěcenci 

nesrozumitelných formulí, jež samozřejmě používá záměrně, ví, že v tom je jeho moc. Neboli jazyk je 

v tomto případě nikoli prostředkem komunikace, ale způsobem, jak jí de facto zamezit. 
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MS: Lze se domnívat, že pokud člověk poslouchal Havla, jeho jazyk byl dostatečně ostrý. On nemluvil 

v klišé. Zneklidňovalo jej, když měl vystupovat. Věděl, že se opakuje.  

PH: Havel je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Z Havla lze v mnoha smyslech dělat příklad, ale ne 

zrcadlo něčeho širšího. Byl zajímavý tím, že byl jiný, že byl solitérem, který bohužel příliš nástupců na 

politické scéně nemá.  

MS: Zkrátka idealista, Don Quijote.  

… Demokracie a efektivita …  

MS: Rád bych se zeptal, jak uvažujete o demokracii a její efektivitě. Cosi bylo již napovězeno … Z logiky 

definice demokracie, každý má právo na slovo, a proto se vyjednávání může vléci. Když každý bude 

usilovat o to své, tak se nikam společnost neposune a bude se přešlapovat. Stav stagnace mnozí lidé 

nacházejí nyní. Naši představitelé, zástupci, mají zájem na reformách, ale z mnohého nic není. Když 

nad tím uvažujeme, je tam silný element člověka. Pokud je člověk uctivý k druhému a je si vědom 

kvalit návrhů druhého, ustoupí. V našem světě tento přístup uplatňován není, a proto pozorovatel 

demokracii a efektivitu nemusí považovat za spojené. 

PH: K tomu mě napadly dvě skutečnosti. Jedna se týká poznatku, že když je do debaty tzv. zapojen 

každý, vzniká „bramboračka“ a věci se nikam neposunují. Nyní to bude znít „fašisticky“: mně by se 

líbila, a možná v tomto smyslu je mi komunismus blízký, jakkoliv se mi to protiví, osvícená diktatura, 

která je vedena skupinou lidí, jež myslí na veřejné blaho. Samozřejmě nerealistické. 

MS: To se posouváme někam jinam. Marie Terezie, Josef II, ale to se posouváme ve staletích.  

PH: … jenže můj strach z toho, že ta skupina dřív nebo později začne prosazovat výhradně své vlastní 

zájmy, je tak velký, že se raději budu prát za tu „bramboračku“.  

MS: Říkáte, že demokracie je bramboračka. Někdo tento společenský řád vnímá jako frašku. Sen o 

dobrém vládnutí může končit tragicky. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Když má člověk 

zájem něco vykonat, může to končit velkým omylem.  

PH: Samotný apriorní požadavek někam se posunout, vnímám ambivalentně, jakkoli jej 

problematizuje málokdo. Leckdy může být nejrozumnější nikam se neposunout. Důraz na pokrok jako 

hodnotu samu o sobě, nesdílím.  

MS: Masaryk říkal, že budeme mít lepší a lepší demokracii. Snahou člověka je vzestup. Když vidí horu, 

snaží se jí slézt. Je snahou člověka jít k výšinám …  

PH: Myslím si, že toto je otázkou, mimo jiné, kultury - nikoli něčím univerzálním. Žila jsem nějakou 

dobu v Mongolsku, a tam když řeknete, že jdete zlézt horu, mají vás za blázna, protože někam bez 

důvodu lézt je přece nesmysl. Místní pod tou horou žijí celý život a ani je nenapadne tam lézt, 

protože pro to nemají žádný rozumný důvod.  

MS: Někdo si otázku klade, někdo ne … Podle toho také vypadá svět, v němž žijeme.  

PH: Zpět k dialogu. Myslím si, že ten veřejný také doplácí na to, že hodně fungujeme v nějakých 

škatulkách. To znamená, že fungují zažité názorové clustery, a z nich bychom se měli naučit 

vystupovat. Pokud to nadsadím, tak něco ve smyslu: „když jsem euroskeptik, budu mít 
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pravděpodobně blízko ke Klausovi, a tedy se dá čekat, že nevěřím v globální oteplování …“ Jakmile 

někdo řekne, že si váží Havla, automaticky předpokládáte, že se mu např. líbilo Odcházení. Ne. Havla 

si nesmírně vážím, ale Odcházení byl umělecký debakl. Navíc se považuji spíše za euroskeptika, ačkoli 

méně než dříve, ale na druhou stranu volím zelené. Zkrátka ta společenská debata je tímto způsobem 

limitována. Vytváří iluzi propojenosti mezi tématy, hodnotami a názory, která se zakládá pouze na 

jistém úzu. 

MS: K těm zmiňovaným zeleným: jsou přece euro-nadšenci, a vy jste euroskeptička. 

PH: Pro sebe nevidím stranu, která by přesně reflektovala to, jakým způsobem mám poskládanou 

svou hodnotově-názorovou stavebnici.  

… Tržní řád …  

MS: Další snahou lidí po roce 1989 bylo vytvoření tržního řádu. Co pro vás je jako pro intelektuála trh?  

PH: Na kapitalismu se mi líbí, že je systémem, v němž se jakoby snažíme uspokojovat potřeby jiných 

lidí. To je hezké. Na druhou stranu to s sebou nese fakt, že potřeby jsou vytvářeny uměle jen proto, 

aby mohly být naplněny, a to je neblahý začarovaný kruh. 

MS: Možná je to tak, že člověk se nemůže v rámci systému plně rozvinout, o čemž hovořila poslední 

fáze komunismu. Marx přece kritizoval kapitalismus proto, že je tam prvek odcizení. To znamená, že 

člověk je pouhou malou součástí celého soukolí hospodářství.  

PH: Spíše si myslím, že soutěživost kapitalismu vede k tomu, že ve výsledku jsme zahlcováni věcmi, 

které fakticky nepotřebujeme.  

MS: Namítáte nadprodukcí.  

PH: Vím, že růst HDP nezrcadlí jen „více lednic a iPadů“ než loni, ale odráží také růst služeb atd.  

MS: Rozvoj člověka.  

PH: Ovšem ten materiální aspekt je přesto velmi podstatný. A z tohoto hlediska je to těžko udržitelné. 

Protože vše má nějaké omezení. Planeta má strop. Touhy vyhnané ad absurdum nikoli. Mám štěstí 

v tom, že se s kapitalistickým systémem tak nějak v rámci své práce úspěšně míjím. Dělám si do velké 

míry jen to, co chci, píši knihy a z nějakého důvodu, za něž jsem vděčná a pokládám to za štěstí, to 

někoho zajímá.  

MS: … a můžete se na proces dívat.  

PH: Ještě jeden moment, který mě napadá … a to je hodně „zelené“. Mám na mysli skromnost jako 

hodnotu, kterou uznávám, ale tento systém ji nejen nepodporuje, ale v rámci něj je vlastně 

antisystémová a škodlivá. Člověk spíše slýchá, jak si ekonomové lámou hlavu, jak zvýšit poptávku, 

jelikož ta je hnacím motorem hospodářství. Tento moment je pro mě důvodem, proč se cítit jako 

kritik systému, jakkoli mi tričkaři s Che Guevarou přijdou často směšní a někdy i nebezpeční.  

MS: Sama vidíte, že kapitalismus obsahuje rozpory, které nakonec vedou k vykořisťování. Stačí se 

podívat na Čínu. 
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PH: Máte na mysli lidi, kteří za nic pracují v továrnách …  

MS: Je tam vidět bezohlednost vůči ekologii, vůči prostředí, jehož jsme součástí. Na druhou stranu se 

země velice rychle rozvíjí po hospodářské stránce. Má to ale své vedlejší efekty.  

PH: Jistě. Na druhou stranu to, co my vnímáme jako ikonický příklad onoho vykořisťování-čínská 

tovární centra, kde lidé žijí v „noclehárnách“ a od nevidím do nevidím tam lepí iPady, může být 

z jejich pohledu cesta směrem nahoru. Odešli z chudé vesnice, zvýšil se jim životní standard. Věří, že 

jejich děti se budou mít lépe a oni, že se mají lépe, než jejich rodiče. Alespoň tak jsem o tom četla. 

Nevím. Ale je důležité zbavit se tu a tam eurocentrického pohledu, který se na lidi mimo Evropu dívá 

stylem „vím, co je pro ně dobré“. Z jejich pohledu to zkrátka může vypadat jinak.  

MS: V počátcích kapitalismu dominovalo odříkání. Vzpomeňme na Jana Kalvína a jiné protestantské 

myslitele. Díky tomu také vznikly bohaté státy, jako je Švýcarsko, skandinávské země. Poukázání na 

dobrovolnou skromnost tam je. Můžete říci, že je to jiná země. Soudíte, že bylo falešné si myslet - 

zavedeme kapitalismus, budeme bohatí. V jistém ohledu to bylo opití se blahobytem, které v nás 

vyvolalo velké iluze.  

PH: Myslím si, že zde byla … a to řekla spousta lidí … šance „dohnat“ nejen Západ jako ideální model, 

ale všimnout si, jako důsledku jeho dlouhé zkušenosti s kapitalismem, i negativních momentů, s nimiž 

se tam potýkají, a ty se pokusit neintegrovat do našeho snažení. Může to být iluze, že k něčemu 

takovému mohlo dojít. Myslím si, že intelektuálové na Západě byli zvědaví, jak se to u nás po pádu 

komunismu vyvine. My do toho vlaku naskočili bezhlavě, bez jakékoli kritické reflexe toho, co vlastně 

chceme přijmout za vlastní. Zklamali jsme naděje západoevropských intelektuálů, že to někam 

systémově posuneme. 

MS: Postupovalo se asi takto: ustavíme zde volný trh s minimálními zásahy státu. Samovolně budeme 

akumulovat blahobyt jako výslednici kapitalistického řádu.  

PH: Ve smyslu: čím méně bude kontrolních mechanismů, tím lépe. Ach jo. 

… Kapitalistická demokracie? …  

MS: Jaký vztah má kapitál a demokracie? Člověk se může setkat s postojem, že lidé, kteří mají kapitál, 

dokážou dobře definovat své zájmy vůči veřejnému prostoru a mají snahu měnit systém ve prospěch 

sebe. To znamená, že to není demokratický kapitalismus, ale kapitalistická demokracie.  

PH: Máte na mysli fakt, že nadnárodní společnosti jsou fakticky silnější než vlády lecjakých zemí? 

MS: Nejen. Co je hlas obyčejného člověka proti hlasu pana Bakaly, Babiše, Kellnera, pokud uvedu 

česká kapitálová esa?  

PH: Myslím si, že svět byl, jest a bude nerovný a nespravedlivý a lidská touha po tom, aby to bylo 

jinak, je odsouzena k neúspěchu, jakkoli to bez téhle sisyfovské práce nejde. Na druhou stranu si 

myslím, že je do jisté míry v pořádku, aby větší hlasovací právo měli lidé, kteří odvádějí větší daně, 

jakkoli to zní na první pohled šíleně a nelze to dnes vlastně ani říci nahlas, a pokud stojíme o onu 

rovnost, je to protimluv…  

MS: Ono tomu však tak v minulosti bylo …  
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PH: Právě proto je to pro mě otázkou do diskuse. Nemyslím si, že je to a priori od základu špatně.  

… Hodnoty …  

MS: Jak funkční a kvalitní demokracie, tak i kapitalismus jsou podmíněny hodnotami. Co je pro vás 

význačnou hodnotou? Lidé chtěli svobodou. Dostali ji, ale je otázkou, co si pod svobodou představují. 

Jak ji vnímáte a které další hodnoty byste přiřadila?    

PH: Důležitou hodnotou, když země dospěje k určitému stupni blahobytu, je schopnost postarat se o 

slabé a znevýhodněné. Na druhou stranu v tradičních společnost tuto roli, alespoň co se starých týče, 

plnila rodina a je to vlastně regres, že se to dnes čeká od státu…ale taková je realita. 

… Peníze jako hodnota … 

MS: Nemyslíte si, že dnešní doba mnoho věcí přepočítává na peníze? Dominují … Může to podkopávat 

rodinné vztahy. Sama v poslední knize Strážci občanského dobra píšete, že peníze nedělají dobře 

vztahům.  

PH: To říká vypravěčka nikoli já. Ale ano, myslím si, že fixace na peníze vede často k nemorálnímu 

chování.  

MS: Člověk si může koupit druhého.  

PH: Ovšem nedostatek peněz vede k témuž. Ostatně, peníze jako takové bych nedémonizovala. Spíše 

pokládám za důležitý onen aspekt skromnosti, kterému dnešní doba nenahrává.  

MS: Kdo se žene za penězi, skončí špatně. Poté může být vyloučen ze společností, nemůže se ani vrátit 

do své rodné země. Máme takové příklady. Jen si vzpomeňme na pana Koženého. Vytvořil projekt, 

akumuloval kapitál. Došlo to tak daleko, že se vzdal českého občanství.  

PH: Jsou lidé, kteří mají zkrátka pocit, že peníze je učiní šťastnými. Dříve či později myslím každý 

přijde na to, že je to omyl. To neznamená, že není lákavé mít plno peněz. Ale je to jen prostředek a 

většinou k onomu kýženému cíli jménem štěstí nevede.  

MS: Čím více máte bohatství, tím více s ním je starostí. Například miliardář Kellner se musí snažit, aby 

firmy měly zakázky, aby vytvářely hodnoty. To proto, že firmy dávají lidem práci.  

PH: Plus se vám pravděpodobně průběžně zvyšuje standard, takže se vám stále nedostává.  

MS: V jisté nadsázce můžeme říci: „Blaze tomu, kdo nic nemá.“  

PH: Blaze tomu, kdo si standard vědomě drží nízko. A jsme zase u té skromnosti, která ve výsledku 

může navodit pocit dostatku a tedy štěstí spíše než honba za penězi.  

MS: Na závěr dialogu o hodnotách bych se neměl opomenout zeptat na termín, jímž operujete. Je to 

občanské dobro. Jak si jej definujete? Uvažujeme o něm v rámci našeho rozhodování?  

PH: „Občanské dobro“, jež figuruje v titulu mé knihy Strážci občanského dobra, je veřejné blaho 

v poněkud pokřiveném a strašidelném zrcadle. Je to ono „my víme, co je pro vás dobré“, což je 

životní postoj zastávaný hlavní hrdinkou. 
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 … Systém a autorita …  

MS: Obraťme list - rád bych se zeptal, jak vnímáte význam autorit ve společnosti a během přechodu 

na demokratický režim. Jaká byla autorita v minulosti a nyní? Když člověk prochází knihu Strážci 

občanského dobra, nachází v ní odsudky vůči intelektuálům, autoritám … Bez autorit by asi náš 

přechod nebyl možný.  

PH: Osobně se nestavím proti intelektuálům. Není to má zpověď, ale je to stylizovaná výpověď 

postavy, kterou nejsem. Pochopitelně, je tam cosi ze mě, ale stejně tak ta žena zastává názory, které 

se mi protiví. Můj jistý „antiintelektualismus“, dá-li se to tak nazvat, spočívá v tom, že nesdílím pocit 

mnoha činovníků kulturní fronty, jež mají z pozice těch, co „dělají kulturu“, že si jaksi automaticky 

zasluhují státní podporu. Na druhou stranu je státní podpora české kultury ostudně malá a výstižně 

tak odráží smutné priority a často pokleslé hodnoty našeho státu.  

MS: Dobrá, přímo jste přešla ke kultuře. Zůstaňme ještě chvíli u intelektuála. Paul Johnson, anglický 

historik a spisovatel, varuje před intelektuály. Bohužel, intelektuálové stáli za zrozením totalitarismů. 

Jak přistupujete k těmto skutečnostem? Když jsem hovořil s Václavem Bělohradským, říkal, že 

intelektuál vystupuje v agoře, a mnohdy ospalé společnosti nabízí pohledy, které vyvolávají 

nesouhlasné reakce. Slyšíte v Čechách hlas takového člověka?  

PH: Právě proto, že hlas intelektuála je kritický, tak jej málokdo chce slyšet. Intelektuála dělá 

intelektuálem to, že se nemá potřebu říkat to, co se chce být slyšeno, a naopak jde proti tomu.  

 MS: Soudíte, že Češi ignorují intelektuály, místo aby jim naslouchali?  

PH: Uvědomte si, že samo slovo intelektuál má vlastně v českém kontextu pejorativní nádech. 

V angličtině slovo „intellectual“ takový nádech nemá. To, že to má tento šmrnc, samo vypovídá o 

tom, že je to cosi, co je vysmívané, „rozumbradování“, které jakoby nikomu k ničemu nebylo.  

… Kultura …  

MS: Jste spisovatelka, působíte v kulturním prostoru a bylo by chybou jej opomenout … Jaký je 

význam kultury pro společnost? Jaké akcenty se kladly před rokem 1989 a po roce 1989? Byla kultura 

ideologický nástroj?  

PH: Myslím si, že jak v roce 1989, tak i nyní existovaly/existují dvě kultury. V roce 1989 to byla kultura 

oficiální a protirežimní …  

MS: Karel Gott a underground.  

PH: Dnes je to kultura zábavy, která svým konzumentům nabízí rozptýlení, relax a komfort, a pak je 

zde kultura …  

MS: … vážná, autentická …  

PH: … klidně humorná, ale fungující jako zrcadlo společnosti. Kultura, která nastoluje určité palčivé 

otázky a nějakým způsobem si na ně odpovídá.  

MS: Mohli bychom dát rovnítka … Underground by se dal přirovnat k vážné kultuře. Oficiální kultura 

by se rovnala kultuře zábavné. Lze říci, že díky vážné kultuře se člověk stává svobodným?  
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PH: Nevím, zdali bych tam akcentovala moment svobody, ale spíše moment kritické reflexe, 

sebereflexe a zpochybňování … Myslím si, že důležitá funkce kultury je funkce problematizující a 

pochybovačná.  

MS: Co soudíte o kvalitě kulturní produkce minulého režimu, pokud to tak nepěkně nazvu? Byla lepší? 

Předkládaly se dobré knihy, točily se filmy, třebaže dohled režimu byl zřejmý. Člověk se setká 

s postojem, že to tvůrci v minulém režimu měli dobré. Takovému Jiřímu Svobodovi se v minulém 

režimu lépe pracovalo.  

PH: To jistě nelze generalizovat. Podpora za minulého režimu byla spjata s produkcí kultury určitého 

typu, ta podpora byla vázána na určitou služebnost.  

MS: Jaký je podle vás vztah kultury, demokracie a kapitalismu? Není tam vytvořen prostor pro 

zábavní průmysl, jenž se snaží člověka „ubavit“, aby ztratil pochybovačnost? Tím se vytváří 

spektakulární demokracie …       

PH: V Německu díky kapitalismu mohou fungovat kulturní instituce. Pokud je u nás někdo podporuje, 

tak je to stát. V Německu to jsou různé velké firmy, nadace, které zřizují …  

MS: I my máme velké společnosti, bohaté podnikatele.  

PH: Ty se do kultury neženou.  

MS: Mají jiné preference.  

PH: Je to asi otázkou času, otázkou evoluce směrem k jisté kultivovanosti, ve kterou věřím. Časem se 

objeví více mecenášů orientovaných tímto směrem, a to ne proto, že by jim najednou „cosi“ došlo, 

ale už prostě bude „přefotbalováno“. Být kulturním mecenášem bude postupem času více „in“ než 

dnes, více zajímavé pro image oněch mecenášů.   

MS: Máme ministerstvo kultury, a to má malý rozpočet … Jak se díváte na význam státu v kulturní 

oblasti? Stát podporuje Národní galerii, Národní divadlo, Českou filharmonii … Jsou to instituce, které 

asi mají nárok na svůj život. Zřejmě by bylo správné, aby podnikatelé měli ke kultuře větší vazbu, aby 

si řekli, že je dobré, výhodné ji podporovat.    

PH: Stát by měl českou kulturu podporovat také, ve smyslu její propagace v zahraničí, což např. 

v literatuře znamená podporu zahraničních překladatelů, kteří chtějí překládat české knihy. To je 

naprosto zásadní pro možnost šíření české literatury ve světě a tato podpora od českého státu tu 

přitom téměř neexistuje. Přitom oni překladatelé mají již domluvené v zahraničním nakladatelství, že 

knihu vydají, jenže na překlad nejsou peníze, a tak nevyjde … Na druhou stranu o podporu 

prostřednictvím literárních grantů, které vypisuje ministerstvo kultury, jsem se nikdy nehlásila, jelikož 

mi to přijde problematické.  

MS: Také to nepotřebujete.  

PH: Hodilo by se. Ale brání mi v tom pocit, že člověk tím ztrácí svou svobodu, nezávislost.  

… Minulost …  
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MS: Ještě bych využil naše setkání k diskutování otázky minulosti. Co pro vás, jako pro mladého 

člověka, znamená vyrovnávání se s minulostí? Někdo může říci, že otázky minulosti patří historikům. 

Zmínila jste se o vhodnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. To, co se dělo kolem něho, je 

k pozastavení, poněvadž kroky jeho představitelů vedou k relativizaci totalitního režimu. Podíváme-li 

se do zahraničí, Němci vypořádání prošli, byť to trvalo generaci.  

PH: Soudím, že je velký rozdíl, pokud hovoříme o vyrovnávání se s minulostí v rámci generace, která ji 

ještě zažila a v rámci té, která s ní zkušenost již nemá. Můžeme se bavit o tom, co je a není správné. 

Podle mě je správné to, aby komunistická minulost, přes některé klady, byla nahlížena s převažujícím 

minusovým znaménkem. Za to je třeba se bít a prát. Pokud se týče vyrovnávání se s minulostí v rámci 

generace, která minulosti zažila, tak co se neudělalo do současnosti, už se neudělá. Lidské životy mají 

kontinuitu, která nejde nějak přerušit. Bohužel se za tohoto režimu etablovalo spousty lidí z toho 

minulého …  

MS: … kteří s minulostí byli velice spjati.   

PH: Pro mě bude vždy velmi důležité vědět, kdo co za komunismu dělal. Je to určující pro to, jakým 

způsobem takového člověka vnímám, kým pro mě je. Když to někdo tak nevnímá, je to pro mě 

nesrozumitelné. A právě to, že to mnoho lidí tak nevnímá, těmto „režimním“ lidem umožnilo dostat 

se znovu nahoru. Mnoho lidí to bohužel vnímá tak, že když si někdo s režimem zadal, dělá ho to 

v jejich očích naopak sympatičtějším, protože si mohou říct „vždyť on je jako já“. Není takový ten 

divný, který měl nepochopitelnou odvahu. Myslím si, že ona tolerance k lidem, co jen převlékli kabát 

a zůstali nahoře, je způsobená tímto. Je to stejné, jako je pro spoustu lidí sympatický Zeman. Je to 

tím, že chlastá jako obyčejný chlap. A stejné je to s lidmi, kteří se kompromitovali.  

MS: Zkrátka, nezavírat před minulostí oči …  

… Omyl …  

MS: Na úplný závěr bych se zeptal, jaký omyl se podle vás v minulých více jak dvaceti letech stal? Co 

se stalo a stát se nemělo …       

PH: Netroufla bych si říci, že to byla nejzásadnější věc: větší průšvih byly asi všelijaké tunely, ale velmi 

mě naštvalo, jakým způsobem se zde hovořilo o přistoupení k Evropské unii, když u nás probíhalo 

referendum o vstupu.  

MS: Psal se rok 2003 a o rok později se naše země stává plnohodnotným členem Evropské unie.  

PH: Přišlo mi, že kampaň, která k tomu předcházela, byla ostudným vymýváním mozku ve smyslu: 

pokud jsi chytrý, vzdělaný, na úrovni, volíš EU; pokud jsi omezený, xenofobní lopaťák, budeš proti. 

Soudím, že to byla chyba. Za podáním to lidem v této formě, byl strach z nepřistoupení. Rozumím 

tomu, ale bylo to ostudné. Kdybychom tehdy byli takzvaně euroskeptičtější, dnes jsme tu mohli mít 

více eurooptimistů.        

MS: Děkuji vám za podnětná slova.       
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Dialog o transformaci s Georginou Steinsky - Schwartz5,6: 

MS: Zahájil bych náš dialog subjektivní otázkou. Čím pro vás byl rok 1989? Byl významným předělem? 

Jak se na něj díváte? Zřejmě jste události, které se děly u nás, sledovala přes Atlantik.  

GS: Ano, byla jsem v Kanadě. Pro mě to byl přelom jak osobní, tak historický. Jako děti jsme utekly 

z Československa. Byli jsme vychováni částečně jako Kanaďané, částečně jako Češi. Znaly jsme svoje 

české kořeny. V rodině jsme hovořili česky. Maminka byla intelektuálka. Psala básně, dělala v redakci 

českých novin, a proto se zabývala emigrantskou komunitou v Torontě i v Severní Americe. Byla tam 

taková skupina lidí, kteří si psali a někdy se scházeli. Vždy jsme věděli, že se nikdy nevrátíme. Kořeny 

máme sice v Československu, ale již nikdy nebudeme moci zpět. V roce 1951 byl vynesen rozsudek 

nad dědečkem. Tatínek se vždy bál, že se nám něco může stát. Kanada neručila za to, že by se nám 

něco stát nemohlo. Rok 1989 byl pro nás překvapením. Ostatně, hodně lidí toto neočekávalo. Osobně 

jsem hodně sledovala, co se děje.  

MS: Nepřímo říkáte, že sovětologové „zklamali,“ protože i experti ze Západu neočekávali zhroucení 

režimů ve střední a východní Evropě.  

GS: Pro nás to byla osobní záležitost. V té době jsem byla v dost vysokém postavení v kanadské státní 

správě. Pracovala jsem jako náměstkyně ministra. V té době jsem uvažovala, že bych mohla udělat 

změnu kariéry. Byla to taková náhoda, že když sem přijel pan Tomáš Baťa 14. 12. 1989, jsem jej 

osobně poznala. Vedlo to k tomu, že jsem nastoupila k firmě Baťa s cílem, aby se firma vrátila do 

České republiky. Rok 1989 byl mým osobním rozcestím, jelikož jsem změnila kariéru a také jsem 

změnila své poslání. Vrátila jsem se do Čech za účelem cosi vykonat.  

MS: Navrhoval bych, abychom se zastavili u trvání režimu. Soudíte, že režim se mohl udržet jen tehdy, 

když utlačoval člověka a udělal z něj otroka?  

GS: Jsou optimisté, kteří říkají, že ne, a podíváme-li se po světě, je mnoho režimů, které utlačují lidi, a 

přesto fungují. Mohou tak činit díky tomu, že využívají moc a všelijaké jiné způsoby ovládání. Jinými 

slovy - možné to je.  

MS: Ano, ale počet svobodných zemí se po roce 1989 rozrůstá, nebo si myslíte, že se jedná o iluzi 

demokratického Západu?    

GS: Bohužel nemám kvantitativní důkazy. Jsem v tomto ohledu optimistou. Doufám, že svoboda 

přijde, ale jak jsem řekla. Je mnoho zemí, kde svoboda v tom smyslu, jak ji rozumíme, není.  

MS: Takovou zemí je Čína.  

GS: Ta je velkým příkladem.  

MS: Severní Korea ...  

                                                           
5
 Georgiana Steinsky - Schwartz *1945, Kanaďanka českého původu, pracovala ve veřejném sektoru, například 

po roce 1989 působila jako ředitelka společnosti Baťa pro Českou a Slovenskou republiku, do roku 2008 
působila jako ředitelka Imagine Canada, registrované kanadské charity, podporující neziskové instituce 
v Kanadě, od roku 2008 vede vlastní konzultační společnost GSS Logic Inc. 
6
 Dialog byl natočen ve středu 11. prosince 2013 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu, Jilská 

1, Praha 1, Staré Město.  
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GS: Nemyslím si, že změna, která přišla, byla zákonitou.           

MS: Pro vás bylo velkým překvapením, že se po čtyřiceti letech můžete vrátit do své původní vlasti a 

bude jí moci sloužit. 

... Komunismus ... 

MS: Soudím, že by bylo vhodné se podívat před rok 1989. Čím pro vás byl komunistický režim a 

ideologie, kterou se zaštiťoval? Jistě na něj máte osobitý pohled.    

GS: Pociťovala jsem to hlavně osobně, jelikož to ovlivnilo život rodiny. Vždy jsem byla vděčna mému 

dědečkovi, rodičům, že mě vyvezli, jelikož jsme pak slyšeli, co se zde stalo lidem, které oni znali. Když 

jsem studovala historii a filozofii na vysoké škole, snažila jsem se rozumět důvodům vzniku 

socialismu. Četla jsem Karla Marxe, Lenina a další, abych tomu porozuměla z filozofického pohledu. 

Na druhou stranu jsem o tom zase příliš neuvažovala. Měla jsem štěstí, že jsem byla včas vyvezena 

z původní vlasti, vybudovala jsem si život v Kanadě. Byla jsem Kanaďanka, jsem Kanaďanka. Cítím se 

více Kanaďanka než Češka. Vztah ke komunismu byl osobní záležitostí. Když jsem se vrátila 

v devadesátých letech, začala jsem všemu lépe rozumět, jelikož jsem se bavila se zdejšími lidmi. 

V angličtině jsem začala číst české spisovatele – Havla, … 

MS: ... Josefa Škvoreckého aj.  

GS: Podstata režimu se mne příliš nedotýkala, než jsem přijela sem.  

MS: Zkrátka, s minulým režimem musí být člověk více konfrontován …  

GS: Ano. Před rokem 1989 jsem měla úplně jiný život, poněvadž jsem se soustředila na věci v Kanadě. 

Komunismus a komunistický režim nebyl pro mě zásadní otázkou až do doby, kdy jsem se sem vrátila. 

MS: Říkala jste: „Studovala jsem Marxe a Lenina.“ Mezi Marxem a Leninem je velká propast. Lenin 

pervertuje Marxovo myšlení. Jak se stavíte k těmto osobnostem vědeckého utopického myšlení?   

GS: Spíše se na to dívám z hlediska dějin, dějin filosofie. Marxe musíte dát do určitého historického 

kontextu, Lenina též. Že došlo k uchycení jejich myšlenek mezi určitými intelektuály, též musíme dát 

do určitého historického kontextu. V šedesátých letech v Kanadě bylo velmi módní být levicový. 

Každý četl Trockého, Marxe ... Mohli jsme v tom vidět sociální bouření proti kapitalismu. Lidem bylo 

známo, že mnoho špatného bylo způsobeno kapitalistickým systémem. Nikdy se u mě tyto myšlenky 

neujaly. Co se mě nejvíce dotklo a zajímalo mě, byl samotný totalitní systém. Ten může být buď 

pravicový, nebo levicový.  

MS: Extrémy se přitahují, a proto fašisté jsou v jistém ohledu dáváni na roveň komunistům.  

GS: Někteří levicově orientovaní lidé, byli též totalitního zaměření. Toto se mi nelíbilo, jelikož jsem 

člověk liberální povahy.  

MS: Jednoduše individualista.  

GS: Ano, spíše individualista než kolektivista. Znám roli kolektivismu. Věřím, že stát jako kolektivní 

entita, musí pro lidi něco dělat. Nesmí to však přehánět. Co se lidských práv týče, ta se musí opatrně 

chránit.  
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MS: Ostatně, Charta 77 a obrana Helsinské smlouvy udělala své.  

GS: V Kanadě jsem vyrostla s něčím jiným. Říkají tam tomu Charter of Rights, a to se včlenilo do naší 

ústavy v šedesátých letech. Toto pro mě byly důležité věci.  

... Spravedlivý svět ...  

MS: Dobrá, co spravedlnost režimu? Můžeme soudit, že počátky této ideologie jsou správné? Je v nich 

snaha o spravedlivý svět, spravedlivou společnost, vytváření „lepšího člověka“, nebo jste přesvědčena, 

na základě kanadské zkušenosti, že výchozí požadavky jsou vlastně chybné a důraz na tvorbu „nového 

člověka“ je sociálním inženýrstvím?  

GS: Snažím se na tyto skutečnosti dívat z dlouhodobého hlediska. V historii byli vždy idealisté, kteří 

chtěli vytvořit ideálního člověka. Vezměte si Platóna, Aristotela v Řecku, také se tato snaha objevuje 

u myslitelů v Římě, u představitelů náboženství. Vždy se jedná o snahu utvářet lepšího člověka.  

MS: Směřování ke Kristu ...  

GS: ... k lepšímu. Toto se mi zdá důležité pro lidský život. Když tvrdím, že jsem optimista, říkám tím, že 

věci se mají zlepšit. V životě je jak dobré, tak špatné. Vždy se člověk má snažit o lepší. Problém 

dvacátého století je ten, že pod ideologiemi usilujícími o lepší svět se udělalo mnoho tragických věcí. 

Hitler si též myslel, že bude mít ideálního árijského člověka. Musíme dávat pozor. Do úvahy přichází 

věci jako morálka, lidská práva. Toto podtrhuji - že si člověk vždy musí dávat pozor. Nesmí být 

fundamentalista.      

MS: V minulé době zde byla práva pouze pro určitou skupinu lidí, kteří si byli rovnější. Z vašich slov 

plyne jasné: „Raději společnost nedesignujme a nechme ji spontánnímu vývoji.“  

GS: Myslím si, že toto je obsaženo v historii severských zemí, zemí anglosaských. Pocházím z linie 

tohoto prostoru. Anglosaská tradice je liberální a konzervativní. Konzervativní v tom pragmatickém 

smyslu.  

MS: Jsou to východiska, která jsou již ověřena životem, vztahující se k činu. Zkrátka, vše je určeno 

k praktickému životu.  

GS: Ano, i tak by to mohlo být formulováno. O těchto filozofických východiscích však příliš neuvažuji.  

MS: Shodou okolností sám pragmatismus, který reprezentují William James, Charles Peirce, John 

Dewey je význačným filozofickým směrem.  

GS: Ano ... 

MS: Můžeme říci, že když se někdo příliš odpoutá od reality světa, od půdy, na které obyčejně stojí, 

vytváří světy, v nichž je těžké existovat. Jsou lidé, kteří řeknou, že Hegel, Marx jsou pro mnoho lidí 

nepochopitelní ... Zkrátka mezi skutečností a světem myšlenek je velký rozestup. Existuje příhoda 

s Hegelem. Někdo mu říkal, že jeho učení neodpovídá realitě, ale on odvětil: „Tím hůř pro realitu.“  

GS: Byli to idealisté, kteří s reálným světem neměli mnoho společného.  
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MS: Kdybychom se vrátili na zem, soudíte, že minulý režim vedl k pošlapávání hodnot, které zde byly 

vytvořeny a akumulovaly se od Rakouska – Uherska, první republiky? 

GS: Posoudit, v čem zde lidé žili, je těžké. Sice jsem zde žila pět let, ale nemám na to silný názor. 

... Tíhnutí k minulosti ...  

MS: Jsme v situaci, kdy jsou stále mezi námi lidé, kteří podporují stranu, která zde vládla. Zkrátka 

režim padl a ideje pokračují. Soudíte, že se neustále bude opakovat touha po lepších zítřcích? Budou 

zde lidé, kteří se domnívají, že stát má usilovat o „péči“ v jejich životě?  

GS: Myslím si, že záleží na tom, kdo tyto ideje bude prosazovat. Transformace, která zde byla, tuto 

skutečnost může podpořit. Existují všelijaké názory, lecjaké postupy. Určité postupy jsou generační. 

Zkrátka, je určitá skupina lidí, kteří si zvykli, že se stát o ně stará. Lidé se na určité skutečnosti dívají 

nostalgicky, byť v minulé periodě neměli lidská práva. Je zde též jiná generace, která cestuje, poznává 

svět. Děti, které mají šestnáct, sedmnáct let, ani nevědí, co znamená nemít lidská práva, jelikož 

vyrostly v době, kdy zde lidská práva již existovala. Záleží na tom, kdo patří do jaké generace, jak je 

starý, jakou měl možnost vyjet jinam, žít někde jinde, mít jiné zkušenosti. Nemůžeme říci, že existuje 

jen jeden postup. Rozumím nadávání na politiky, na korupci, která se děje. Dnes máme v Evropě a 

Severní Americe lidská práva. Je možné se setkat s různými názory. Musíme je uspořádat dohromady.  

... Exil, emigrace ... 

MS: Jistě je vhodné se zeptat, jak vnímáte význam exilu, emigrace? Vaši rodiče se k ní rozhodli ...  

GS: Byla jsem dítětem. Spíše jsem sledovala, jak to prožili mí rodiče, prarodiče. Imigrantský život není 

jednoduchý, jelikož si člověk musí vybudovat nový život s dětmi, nalézt nové zaměstnání, nějak se 

uživit. Záleží na člověku. Můj tatínek se docela dobře přizpůsobil. S dědečkem vybudovali malou 

společnost. Uživila nás. Maminka toužila po vlasti. Velmi se jí stýskalo, a proto se hodně přizpůsobila 

české komunitě v Kanadě a Severní Americe. U každého je to jiné. V Kanadě je spousta emigrantů 

z Asie a z Evropy. Prožívají podobná dilemata. Pro lidi, kteří přijdou jako emigranti, začíná nový život. 

Z ekonomického hlediska je obtížné se uplatnit. Dost často neumí řeč, a proto se jí musí učit. Já, jako 

představitelka první generace emigrantů, jsem chodila do školy, naučila se anglicky ... Z tohoto 

pohledu  se věci vyvíjely dobře. Některý z nás uspěl, jiný neuspěl. Vzniká generace, která již 

nemá předchozí státní příslušnost, ale získala novou. Zkrátka, když říkám, že jsem Kanaďankou, jsem 

Kanaďankou. Oni mě vychovali ve škole, a to mi umožnilo se začlenit do společnosti.  

MS: Když se člověk integruje, trauma odchodu již není.  

GS: Já jsem žádné trauma neprožila. Byly mi tři roky, když jsem se ocitla v novém domově. Pro rodiče 

a prarodiče to bylo horší. Ano, pro některé lidi to je traumatem. Záleží, jak utečou, ale také na povaze 

osoby. Pro maminku byla emigrace traumatem. Tatínek se lépe přizpůsobil.  

MS: Podíváme-li se na českou historii, vidíme hodně exilů. Soudíte, že právě exil je charakteristický pro 

náš národ? Unikají nám elity. Někdo může říci: „Dobrá, alespoň jsme slušně reprezentovali 

v zahraničí.“  

GS: Jsem přesvědčena, že i když nám unikají elity, nějaké nám pořád zůstávají. Podívejte se na 

disidenty, lidi, kteří vytvořili ekonomickou transformaci. Též byli úspěšní. Československo na to, jaká 
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je to malá země, má hodně světoznámých umělců, malířů, producentů filmů, muzikantů. Je pravdou, 

že během dvacátého století mnoho lidí odešlo, ale ti, kteří zůstali, byli přínosem, byť doba byla 

složitá.  

MS: Sama jste měla možnost se setkávat s těmi emigranty?  

GS: Mým největším cílem bylo od toho jako dítě utéct a vybudovat si život v Kanadě. Když jsem tam 

cosi vybudovala a měla jsem vysoký post ve státní správě, řekla jsem si: „Nyní je doba, kdy bych se 

mohla něco dozvědět o mých kořenech a pak třeba něčím přispět,“ a proto jsem se dala ke 

společnosti Baťa. Zdálo se mi, že něco umím, že by to pro mě mohla být zajímavá práce s příspěvkem 

seberealizace, ale i služba státu, který se musí transformovat a může využít mé poznatky. Moje 

zkušenost je, že většina dětí emigrantů se snaží přizpůsobit v nové zemi a zapomenout na starou 

vlast. Když jsou lidé starší, možná si vzpomenou na své dávné kořeny. Většina jde cestou integrace. 

Pokud se podívám na nás, byli jsme výjimečnou rodinou, že jsme jako děti mluvily česky. Nechtěly 

jsme, ale byly jsme do toho nuceny.  

MS: Není škoda zapomenout?    

GS: Není, nicméně děti se snáze přizpůsobí nové realitě.  

MS: Například nakladatel revue Přítomnost Martin Jan Stránský namítá, že je škoda, když lidé jdou 

cestou zapomenutí. Právě dirigent Rafael Kubelík tvrdil: „Opouštím vlast, abych neopustil národ.“  

GS: To je též možné. Lidé v exilu mohou hovořit za národ.  

... Stav společnosti před transformací ...  

MS: Pokročme dále. Dotkněme se stavu, který zde byl. V jakém stavu se podle vás společnost 

nacházela? Jaká slova byste užila pro její popis?  

GS: V roce 1989 jsem zde nebyla. Pobývala jsem zde od roku 1990 – 1995. Nejprve jsem vyjednávala 

s vládou České republiky, se státem. Poté jsem působila jako generální ředitelka společnosti Baťa. 

Stav společnosti bych viděla na více úrovních. První úroveň byla otázkou materiálního vybavení. Když 

jsem přijela, viděla jsem bídu. Vždy jsem toužila, abych našla anglické noviny. Takový The New York 

Times zde nebyl. Nebyla jsem zvyklá na skutečnost, že není k dostání určité zboží. Jsem částečný 

vegetarián a zelenina, ovoce zde nebyly. Z materiálního pohledu to byl velký šok. Viděla jsem velký 

rozdíl mezi socialistickou a tržní ekonomikou, na níž jsem byla zvyklá. Asi bylo důležité, že se mi vše 

zdálo velmi neprůhledné. Když jsem vyjednávala s vládou, nebylo mi jasné, kdo má za co 

odpovědnost. Doba, v níž jsme žili, byla dost chaotická. Snažili jsme se zde tvořit něco 

kapitalistického, ale na to nebyla první roky žádná pravidla. Záležitost se týkala každého. Byli jsme 

součástí transformační doby. Někdy v tomto byly výhody. Člověk mohl dělat věci, protože nebyl 

vázán určitými pravidly, měl někdy volnější ruku. Dále bych uvedla práci s lidmi. Trvalo mi, než jsem 

na to přišla. Říkali nám, abychom pracovali pouze s lidmi, kteří nemají poničené hlavy. Měli jsme 

prodejny a pro nás bylo důležité, aby prodavači dobře obsluhovali zákazníky. Mně bylo jasné, že 

pojem „obsluhovat zákazníka“ byla velká změna zejména pro starší lidi, kteří pracovali v prodejnách. 

Obzvlášť vedoucí byli zvyklí na to, že oni měli moc a ne zákazník. Tito lidé kontrolovali zboží, které 

přišlo do prodejny, ale nebylo na něm nic zvláště zajímavého. Snažili jsme se přeměnit jejich 
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psychologii, aby si uvědomili, že na trhu je již přebytek zboží a zákazník, který si může vybrat. Bylo 

nutné tyto lidi přemlouvat. U některých se to však nepovedlo.  

MS: Zkrátka nerozuměli heslu, které razil Tomáš Baťa: „Náš zákazník, náš pán.“  

GS: Dělali jsme školení a během nich se ukázalo, že lidem nebylo vždy jasné, proč společnost musí 

vytvářet zisk. Když jsem zde byla, snažila jsem se dělat porady, abych vysvětlila, jak na tom jsme 

finančně, co vyděláme, jaká je bilance. Oni si mysleli, že když nevykazujeme ztrátu, je to dobré. 

Musela jsem vysvětlit, že součástí kapitalistického světa je, že investor, což v naší společnosti byla 

firma Baťa, má také nárok na příjem. Ten je právě ziskem. Zkrátka muselo docházet ke změně myšlení 

lidí. Devadesátá léta byla dobou, kdy se věci musely měnit, ale pořád se jednalo o změnu starého 

světa. Na rozdíl od současnosti, byl mezi lidmi elán. Oni chtěli nový svět, i když pro některé to bylo 

těžké. Každý si myslel, že věci budou lepší, byl zde optimismus. Lidé, kteří dělali ve společnosti, byli 

nadšenci. Dnes se mně zdá, ...  

MS: ... že lidé vykazují únavu, cynismus.  

GS: Je to cosi jiného. V tomto byla tehdejší doba zajímavá a optimistická.  

... Kapitalismus ...  

MS: Zmínila jste Tomáše Baťu. Ten byl významným kapitalistou. Začínal od verpánku. Dobrá, jak se 

díváte na tento hospodářský řád? Profesor Milan Zelený, který se Baťou profesně zabýval, řekne, že 

kapitalismus je čímsi přirozeným. Když lidé začnou obchodovat, směňovat, vytvoří se kapitalistický řád 

spontánně. Na druhou stranu centrální plánování je protipólem ... Jak na to s kanadskou zkušeností 

nahlížíte?  

GS: Myslím si, že hrubý kapitalismus, o němž psal Marx, který byl v 19. století, již neexistuje. Myslím 

si, že ve dvacátém století toto jeho stadium končilo, neboť začal být omezován státem, zvláště 

v depresi třicátých let. Příkladem je americký New Deal, kdy si lidé uvědomili, že hrubý kapitalismus 

se musí nějak omezit, že stát musí hrát nějakou roli. V padesátých a šedesátých letech v Kanadě, 

Evropě a zvláště v Americe se soustředili na individualitu. Máte státní zdravotnictví, máte určitý typ  

školství ... Byly velké změny ve dvacátém století.  

MS: Vytvořil se stát blahobytu a s ním i omezení trhu. 

GS: Je spornou otázkou, jak moc se trh má uvolnit a omezit. Je dobré zmínit, že Klausův institut vydal 

knihu Česká republika na rozcestí. V ní se obhajuje teze, že se musí udělat nová transformace, 

protože trh v České republice je stále omezen, přeregulován. Je zde dlouhodobě takový boj sem a 

tam. Zdá se mi, že hrubý kapitalismus konce 19. a počátku 20. století, který jsme viděli v Americe, již 

opravdu není. Ten však Baťa obdivoval. On jej přivezl z Ameriky. Viděl Forda a na základě toho 

inovoval ...  

MS: ... i pásovou výrobu, která odcizuje.  

GS: Vybudoval nejen v Československu, ale i mezinárodně, ohromné společnosti. Díky tomu prosadil 

velké inovace. Na základě toho, co viděl v kapitalistické zemi - v Americe.  
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MS: Kapitalismus dává prostor inovacím. Jen se podívejme na otázku nových technologií, jak jsou 

uváděny na trh.  

GS: Závisí to na povaze státu. Každý dnes pomlouvá Ameriku, ale největší současné inovace, stále 

pocházejí z Ameriky. Je otázka, proč se tak děje v Americe, a ne v Evropě, Číně. Stále zde jsou věci, o 

nichž člověk musí uvažovat. Nejen o kapitalismu jako takovém. Jsou v něm však i další prvky, proč 

systém funguje.  

MS: Můžeme se tázat, proč Amerika akumulovala podnikavé, schopné, odvážné.  

GS: Ano ... Možná v zemi byla volnost, ... Vždy se dívám na Evropu jako ...  

MS: ... socialistickou.  

GS: Ne, ale spíše zemi zatíženou historií. Můžeme říci, že Evropa je starým stromem, který má 

hluboké kořeny. Severní Amerika poté, co zlikvidovala Indiány, utvořila společensky pružný systém. 

MS: Když se podíváte na to, co dělají evropské země – dohnat a předehnat – končí to selháním, 

neúspěchem. Tímto narážím na Lisabonskou agendu, která se snažila zmenšit náskok Spojených států. 

O to se jedná Evropské unii.  

... Obnova kapitalismu v Čechách ...  

MS: Jak jste vnímala budování kapitalismu s odkazem na dědictví, které zde bylo? Jednoduše navázat 

na dobrou tradici.  

GS: Když srovnáte, kým je nyní Baťa v České republice, a kým byl, je to úplně někde jinde. Není to 

vinnou firmy Baťa. Tato společnost si představovala, že se vrátí. Říkalo se: „Musíte Baťův dům na 

Václavském náměstí osvítit.“ Bylo to poukázání na úspěch společnosti v rámci první republiky. Ten se 

mohl dostavit díky Rakousku – Uhersku. Symbol se vrátil. Fakt je, že se vrátil takovým způsobem, že 

v sobě zahrnul i změnu světa za čtyřicet let. Během tohoto času obuvnický průmysl, obzvlášť výroba, 

se plně přesunula do Asie. Dnes v Evropě nemáte mnoho textilní a obuvnické výroby. V Čechách 

téměř nic. Pouze jediná výrobna na obuv je baťovská fabrika v Dolním Němčí, která je malá. Ano, 

obchodní dům svítil, ale bývalý rozsah působení gigantické firmy již nebylo možné vrátit kvůli změně, 

o níž jsem hovořila.  

MS: Co podle vás je nutné, aby Češi uspěli v kapitalistickém světě? Jsou hlasy, které řeknou: „Můžeme 

uspět pouze tehdy, když budeme mít hospodářství založené na inovacích, a ne na průmyslu. Boty se 

v Čechách mohou navrhovat, avšak ne vyrábět.“  

GS: Možná ani ne navrhovat. Abych se přiznala, nerada dávám všeobecné rady. Nemyslím si, že jsem 

odborník na tyto věci. Mně se zdá, že hodně byrokracie a regulace, které existovaly v komunismu, 

nezanikly, a prostředí nebylo pročištěno. K tomu ještě přichází další evropská regulace. Právě toto 

škrtí náš kapitalismus. Je mi trochu smutno, že tímto se příliš lidí nezabývá. Není snaha vyčistit 

byrokracii a rozumným způsobem přizpůsobit pozici Evropské unii. Musím říci, že sama Evropská unie 

je dobrou věcí, ale musíme dát pozor, jak se každý stát přizpůsobí. Závisí to na konkrétních lidech ve 

státě.  

MS: Jen toho využít patřičným způsobem. Neuvědomujeme si, že sami jsme součástí Evropské unie ...  
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GS: ... a musíme v tom vykonat patřičné kroky.  

... Nedostatek kapitálu ...  

MS: Jak jste vnímala nedostatek kapitálu? Mnohými kritiky bylo řečeno, že budujeme kapitalismus 

bez kapitálu. Logickým východiskem bylo, že jsme sem přizvali zahraniční kapitál. 

GS: Myslím si, že zde je stará debata o roli strategických investorů a přístupu ke kuponové privatizaci. 

Je obtížné proces hodnotit. Je zajímavé, že investice do Škody Auto je dnes velký základ pro 

hospodářství.  

MS: Objem tržeb samotné Škody – Auto je ke čtvrt bilionu korun.  

GS: Musíme do toho započítat subdodavatele ... Je dobré, že to vše utváří výstup ekonomiky. 

Z dnešního pohledu investice do Škody Auto byla dobrou investicí. Asi byly další, které se nepovedly. 

Zdali kuponová privatizace byla dobrá, nemohu řádně posoudit. Faktem bylo, že se zprivatizovalo vše. 

Jestli pomohla k vytvoření místního kapitálu? Snad ano. Vím, že tato cesta privatizace se nyní 

kritizuje. Kritizuje se, že to bylo neetické, lidé byli korumpovaní, kradlo se. Jsem přesvědčena, že 

v rychlosti transformace by bylo velice těžké tyto věci kontrolovat. Jestli se něco mohlo? Vím, že 

Tomáš Ježek o tom píše. Zdálo se mu, že by byla lepší regulace.  

MS: Týká se to především regulace na kapitálovém trhu.  

GS: V tomto ohledu má pravdu. Podmínky byly takové, že se vše dělo najednou, vše tak rychle. Sama 

proces nemohu posoudit, jelikož zde nežiji, ...  

MS: ... ale vedla jste společnosti.  

GS: Bylo to v té turbulentní době.  

MS: Vaše společnost byla jednou z těch, které přinesly kapitál.  

GS: Ano, ale stále sem chodí kapitál a neznamená, že sami Češi si ho nevytvářejí.  

MS: Nesoudíte, že vlastník kapitálu může ovládnout demokratický proces?  

GS: Neměl by. Na toto téma je velká debata ve Spojených státech. Lidé si kupují politiky. Závisí, jaká 

je regulace voleb, regulace příspěvků politickým stranám. V Kanadě je toto velmi přísně regulováno. 

Žádný podnikatel, společnost, osoba nesmí dát více než tisíc dolarů za jeden rok. Mně samotné to 

přijde velmi restriktivní. Tam se toto hodně hlídá. Říká se, že v Americe by se toto mělo více 

kontrolovat. Systém v Čechách příliš neznám. Nemůžeme však říci, že automaticky s kapitálem vzniká 

kontrola demokracie.  

MS: Jde o to, že některé politiky lze snadno koupit.  

GS: To však není problém demokracie, ale morálky lidí.  

MS: Lidé mohou uvažovat tímto směrem a následně systém neslouží všem, ale určitému člověku či 

skupince lidí, a vede to pak k odsouzení systému jako celku.  

... Demokracie ...  
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MS: Ještě bych se zaměřil na otázku demokracie. Ostatně demokracie byla často skloňovaným 

termínem během revolučních dnů. Jak vnímáte tento společenský systém? Vyrůstala jste v něm a 

měla by být ve vás. 

GS: Myslím si, že demokratický systém se všude musí hodně hlídat. V Kanadě máme problém, že 

v rámci určitých voleb lidé nechodí volit.  

MS: Zkrátka je tam nízká participace.  

GS: Z mého pohledu se jedná o chybu, protože lidé si říkají, že nic neovlivňují. Faktem je, že když 

nechodí volit, neužívají demokracii. Soudím, že k demokracii člověk musí být velmi opatrný.     

MS: Je nutné mít aktivního člověka ... 

GS: ... nebo člověka, který se o to zajímá. Lidé mají svůj život, dívají se na věci všelijak. Vždy když 

chodím volit, lidem říkám: „Zapojte se do politické strany, snažte se stav politiky ovlivnit.“ Toto je váš 

úkol.  

MS: Tuším, že v Singapuru jsou volby povinné.  

GS: Nemůžete tak postupovat, lidé nemají být nuceni.  

MS: Soudíte, že demokracie také napomáhá populistům? Lidé rádi slyší ty, kteří jim něco slibují.  

GS: Třeba. Co mě trochu zaráží je, že není dostatek lidí, kteří jsou schopni vystavit vizi a pouze sledují, 

co jim říkají data z průzkumů veřejného mínění. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby lidé tak nesledovali 

veřejné mínění, a řekli si: „Já jsem pro to a to.“   

MS: Myslíte si, že demokratická politika potřebuje lidi, jako je Tomáš Baťa?  

GS: Nevím, jestli zrovna Tomáše Baťu. Žil v jiné době. Pouze říkám, že potřebuje vizionáře. Nejsem si 

jista, že lidi, kteří uspějí v podnikatelské sféře, jsou vždy vhodní pro politický život. Politici a působení 

státu je něco jiného.  

MS: Zkrátka stát není firma. 

GS: Přesně tak! 

MS: Bohužel si Češi zvolili člověka, který toto hlásá.  

GS: Bude zajímavé, co se naučí.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Podmínkou existence demokracie je aktivní člověk. Jak se třeba díváte na význam dialogu?  

GS: Jsem přesvědčena, že dialog je důležitý, ale nejen v rámci parlamentu, ale též v rámci společnosti. 

Velmi fandím neziskovému sektoru a občanským společnostem. Zdá se mi, že se jedná o způsob, jak 

se lidé mohou sdružit za účelem konání dobrých věcí. Jsem přesvědčena, že neziskový sektor je 

podceněný.  

MS: V Čechách?  
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GS: Všude, nejen v Čechách. Zde došlo ke zrušení tradice, poněvadž komunisté neměli neziskové 

organizace - jako skauty ...  

MS: Ti byli pionýry.  

GS: Tato organizace obstarávala ve směru k dětem propagandu... Opravdový neziskový sektor 

umožňuje člověku se sdružit a něco pro společnost udělat.  

... Kvalita demokracie ...  

MS: Jakou kvalitu přisuzujete české demokracii?   

GS: Myslím si, že je v plenkách.  

MS: Masaryk hovořil o padesáti letech nutnosti kontinuity, ale první republika tuto šanci nedostala. 

Za chvíli naší společnosti bude dvacet pět let - od roku 1989. Můžeme říci, že lidé v devadesátých 

letech měli velké iluze.  

GS: Toto je však složité. Celá transformace ekonomická, politická je velmi složitá věc, vyžaduje čas a 

vyžaduje změnu generací. 

MS: Až zemřou lidé, kteří zažili rok 1989, můžeme v dobrém slova smyslu hovořit o „normalizaci“ 

poměrů.  

... Hodnoty ...  

MS: Pokročme dále. Jak vnímáte hodnoty, které demokracie a kapitalismus potřebují? Můžeme říci, že 

jsme dostali svobodu, a jsme dostatečně svobodnými?   

GS: Pro mě je to poměrně jednoduché. Jedná se o otázku čestného chování, transparentnosti, 

pravdomluvnosti, úcty k majetku druhého. Když někdo krade ve veřejné funkci, lže, mají zde být proti 

němu nějaké sankce. Zdejší poměry nemohu dostatečně sledovat. Tvrdí se, že lidé tu dělají neetické 

věci a nejsou sankcionováni. Například v Kanadě jsou také lidé, kteří kradou, kteří jsou korumpovaní, 

ale když to vyjde najevo, jsou vystaveni velkým sankcím.   

... Člověk ...   

MS: Dotkněme se ještě otázky člověka. Mění se podle vás člověk, nebo podléhá změně díky systému, 

v němž funguje - například právnímu rámci a nepsané morálce? Václav Klaus říkal: „Měníme systém, 

ne lidi.“  

GS: Systém ovlivňuje člověka. Z mého pohledu jsou důležité osobní věci. Nevím, zdali je rodina 

považována za součást systému. Vzdělávací systém má též svou váhu. Měli bychom uvést, že svou 

roli má celosvětová komunikace. Lidé mohou získat informace po celém světě, a to též na systém 

působí. Věřím nejen, že zde máme systém, ale systém utvářejí lidé. Měly by být základní hodnoty, 

které ovlivní tvorbu systému s nějakou vizí a nastolí tak jeho směřování. Začíná to v rodině. Ta je 

základem většího systému. Zkrátka - výchova dětí ovlivňuje vychování celku.  

... Omyl , budoucnost ...  
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MS: Pokud byste se měla podívat zpět o téměř dvacet pět let, co byste vytknula jako hlavní omyl 

v rámci transformace?  

GS: Nemohu to posoudit. Je obtížné to říci. Bylo to tak chaotické, změny se dělaly tak rychle. Zkrátka, 

nějak se to stalo ...  

MS: Co budoucnost této země?  

GS: Jsem optimistou. Doufám, že se z ekonomické recese Evropa dostane ...  

MS: ... i Česká republika.  

GS: Příští generace bude mít sofistikovaný pohled na svět a systém se vybuduje lépe. V tomto ohledu 

jsem idealistou. Nutno opět říci, že zde nežiji a asi bych do zdejší situace neměla mluvit. 

MS: Děkuji vám za pohled ze zámoří.  

 

 

Dialog o transformaci s Tomáše Halíkem7,8: 

MS: Než počneme hovořit o věcech obecných, jak jste vnímal situaci roku 1989? V jaké životní fázi vás 

zastihla? Co jste si od tohoto významného dějinného mezníku sliboval?  

TH: V té době jsem již jedenáct let byl tajně vysvěceným knězem zapojeným především do 

náboženského disentu, ale také do kulturního disentu. V civilní profesi jsem měl psychoterapeutickou 

praxi …  

MS: … U Apolináře …  

TH: … u alkoholiků, narkomanů. Zřejmě se dostaneme k iniciativám, jichž jsem byl součástí. V té době 

jsem žil myšlenkou Desetiletí duchovní obnovy. Nečekal jsem takto radikální rychlou změnu. 

Pochopitelně jsem si od ní sliboval cestu k demokracii. Vzpomínám, jak jsem několik dní před těmi 

událostmi pobýval v Římě během svatořečení Anežky. Hovořil jsem s Janem Pavlem II. bezprostředně 

po pádu Berlínské zdi, respektive den před tím konečným pádem. On říkal: „To je konec komunismu.“ 

Já jsem tenkrát nevěřil, že ty věci půjdou tak rychle. On odpověděl: „Buďte připraveni, změny přijdou 

i u vás.“ Já jsem se mu snažil oponovat a snažil jsem se poukázat na fakt, že by zde mohla být jistá 

perestrojka a bude to trvat několik let. Netušil jsem, že ty věci půjdou tak rychle.  

… Komunismus …  

                                                           
7
 Tomáš Halík *1946, český religionista, vysokoškolský pedagog, správce studentského kostela sv. Klimenta, za 

své dosavadní dílo obdržel v roce 2014 Templtonovu cenu, http://halik.cz/cs/ z knih: Víra a kultura  - Pokoncilní 
vývoj českého katolicismu (1995) Ptal jsem se cest (1997), Co není bez chvění, není pevné (2002), Vzýván a 
nevzýván (2004), Noc zpovědníka (2006), Prolínání světů (2006), Vzájemným na blízku (2007), Dotkni se ran 
(2008), Stromu zbývá naděje (2009), Divadlo pro anděly (2010), Smířená různost (2011), Chci abys byl (2012), 
Žít v dialogu (2014)         
8
 Dialog byl nahrán v úterý 22. března 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Tomáše Halíka, 

Náprstkova, Praha 1, Staré Město.  

http://halik.cz/cs/
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MS: Dobrá, to byla vzpomínka na rok 1989. Téma minulého režimu bych otevřel abstraktnější 

otázkou. Jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie komunismu? 

TH: Nástupu komunismu  napomohla politická naivita kulturní levice za první republiky, události 

kolem Mnichovské smlouvy, Benešova vstřícnost Stalinovi na konci války, vyhnání Němců a 

karikatura demokracie v letech 1944-48, kdy silová ministerstva byla pod silným vlivem komunistů. 

V 50. letech tu byla zločinná totalitní diktatura, která postupně polevovala v klimatu mezinárodního 

tání poměrů studené války v 60. letech, pak přišel pokus o „kulatý čtverec“ – demokratický 

komunismus v sovětském bloku, který zákonitě skončil okupací a „normalizačním“ husákovským 

režimem. Komunistická inteligence 50. let postupně vystřízlivěla z marx-leninské ideologie během let 

šedesátých, poslední ranou byla okupace. V 70tých a 80tých letech v komunistickou ideologii už u nás 

nevěřil prakticky nikdo, ani sami „velekněží“ režimu -  byli to jen cyničtí aparátníci moci. Druhé 

dvacetiletí komunistického režimu nebylo tak drastické jako 50. léta, ale ještě daleko více přispělo 

k mravní devastaci společnosti, pokrytectví, pokřivení charakterů, kulturní devastaci („Biafra ducha“). 

Ovšem daleko více se rozvinula alternativní disidentská subkultura v oblasti kultury (samizdaty, 

bytové přednášky a divadla), náboženství (podzemní církev) a nakonec i politiky (Charta 77, VONS, 

Obroda apod.). 

MS: Došlo podle vás k vyvrácení této ideologie, nebo šlo o vyvrácení způsobu realizace?  

TH:  Každý soudný člověk musel jasně dřív nebo později vidět, že komunistickou ideologii a její sliby 

naprosto vyvrátila sama praxe destruktivního experimentu jejího uplatnění. Ta ideologie je bytostně 

špatná, stojí na naprosto mylné antropologii, zkreslené vizi člověka a dějin, podobně jako ideologie 

nacistická. Mladý Marx přinesl zajímavé aspekty do filozofické kritiky společnosti a kultury a poukázal 

na nedoceněné ekonomicko-historické kontexty kultury. Avšak pokus vybudovat na jeho myšlenkách 

(navíc vulgarizovaných Leninem) politický režim a pseudonáboženskou ideologii zákonitě vede 

k totální destrukci a zločinům. Komunismus jako takový je nereformovatelný. (Čínskou variantu – za 

papírovými plakáty komunistických hesel rozvinout kapitalismus – nelze už považovat za 

komunismus.) 

MS: Zmínil jste také perestrojku. Tento termín je spojen s Michaelem Gorbačovem. Jak jste vnímal ony 

procesy, které právě probíhaly právě v tomto největším státě – soustátí komunistického východního 

bloku? 

TH: Bylo patrné, že zkrátka starý komunistický režim již dodýchává a v soutěži s Reganem, kterou on 

eskaloval důrazem na zbrojení, nemůže obstát a musí přistoupit k reformám. Čekali jsme, že reformy 

dříve či později se obrazí i u nás. Byla tam patrná inspirace Pražským jarem roku 1968. Ze začátku 

jsme se domnívali, že to spíše vynese revizionistické komunisty, ale že to může být první krok 

k celkové liberalizaci.  

MS: Jak jste se díval ono období normalizace? Shodou okolností to bylo období, které zřejmě 

s normálním stavem věcí nemělo nic společného.  

TH: Já to vidím jako jednu z nejnebezpečnějších period našich moderních dějin, která přispěla k 

morální devastaci naší společnosti. Padesátá léta byla drastičtější, nicméně fronty byly jasnější. 

V sedmdesátých letech docházelo k morální korupci. Společnost vlastně stála na nepsané dohodě 
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mezi těmi vládci a ovládanými. Když ovládaní budou držet pusu a krok, tak budou mít zajištěny určité 

sociální jistoty. Řada lidí na toto přistoupil a žila tak ve společnosti dvojí tváře.  

MS: To nebyl autentický život, o který usilovalo uskupení lidí jako Charta 77.  

TH: Jistě.  

… Charta 77 … 

MS: Jak vnímáte tuto skupinu bodrých a odvážných lidí, kteří se dali na odpor? Usilovali, aby se zde 

naplňovaly zákony, aby stát dodržoval to, k čemu se zavázal. Onen dokument jste nepodepsal.  

TH: Ano, byl jsem hodně spojen s lidmi, kteří byli ideovými strůjci Charty 77. Co se týče podpisu, 

tehdy – v samém závěru sedmileté intenzivní přípravy na kněžství v „ilegalitě“ podzemní církve – mi 

dali představení jasně na vybranou: buď svěcení a působení v strukturách podzemní církve, které 

musely žít v přísné konspiraci, nebo přechod do otevřené politické opozice chartistů. Nesměl jsem 

„kontaminovat“ dobře zakonspirovanou síť tajně působících kněží a riskovat její prozrazení, mohl 

jsem však nadále propojovat církevní a kulturní disent a nepřerušit ani osobní kontakty s některými 

politickými disidenty, ovšem tady jsem musel být dost opatrný. O přípravě Charty jsem byl 

informován Jiřím Němcem 21. srpna 1976 a nový typ kontaktu jsem domlouval s Ivanem Medkem 

den před zveřejněním Charty. V červnu 1977 jsem byl tajně v NDR vysvěcen na jáhna a 21. října 1978 

tamtéž biskupem Aufderbeckem na kněze (svědectví o tom později podal v televizním pořadu 13. 

komnata Tomáše Halíka), očitý svědek byl nynější dosud žijící světící biskup Reinhart Koch. Myslím, že 

stěžejní roli při vzniku Charty 77 sehrál především Jiří Němec. Byl to on, který v mnohém inspiroval 

Václava Havla. Bylo mi sympatické, že zde došlo k široké koalici opozičních sil, které do té doby byly 

do značné míry roztříštěny. Zjednodušeně to byla trojkoalice těch liberálních demokratů, 

eurokomunistů a poté křesťanů. Tyto tři proudy byly symbolicky zastoupeny jednotlivými mluvčími 

Charty téměř po celé její dějiny. Považoval jsem za velmi šťastné, že Charta navázala na helsinskou 

konferenci…  

MS: … v roce 1975 … 

TH: … a vyzývala režim, aby dodržoval vlastní zákony. Zkrátka přišla v době, kdy přece jen krátce poté, 

co Charta 77 vystoupila, se na Západě objevily osobnosti jako Jimi Carter, který verbálně zdůrazňoval 

lidská práva. Poté jej vystřídal Regan, který je učinil nástrojem politiky a tlaku na Sovětský svaz. 

Podobně postupovala Margaret Thatcherová. V roce 1978 se papežem stal Jan Pavel II., tedy další 

výrazná osobnost, která myšlenku lidských práv postavila do centra svého poselství.  

MS: Charta 77 se snažila poukazovat na fakt, že v Československu nejsou dodržována lidská práva. 

Soudíte, že sami chartisté tak ve skrytu duše mysleli na to, že se jednou mohou dostat tímto odporem 

k moci? Jak silně tento rozměr byl v diskusích mezi chartisty akcentován? Chartisté šli proti moci, a tak 

s tím museli počítat. 

TH: Řekl bych, že v těch sedmdesátých letech nikdo z nich nemyslel, že by v dohledné době mohli 

tvořit vládní garnituru. Domnívám se, že tam byla snaha sjednotit opozici, upozornit na to, že daný 

režim skutečně porušuje lidská práva a nemá tedy morální legitimitu. Byla snaha povzbudit ducha 

občanské důstojnosti, občanské aktivity, povzbudit občanskou společnost. Jistě, že jsme všichni 

doufali, že povzbuzení občanské společnosti v dlouhodobější perspektivě povede k jistému 
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spravedlivějšímu politickému uspořádání. Nemyslím si, že by se někdo v sedmdesátých letech 

domníval, že vystoupení Charty 77 povede k bezprostřednímu pádu režimu a k tomu, že chartisté se 

chopí moci.  

MS: Ke konci osmdesátých let byl režim ztrouchnivělý a změna byla možná, a proto dvanáct let po 

podepsání Charty 77 došlo k té skutečnosti, že se její signatáři podíleli na předání moci. Soudíte, že 

Charta v tomto ohledu sehrála velmi důležitou roli?  

TH: Pochopitelně, jelikož v osmdesátých letech byl již jiný mezinárodněpolitický kontext. Bylo strašně 

důležité, že zde byli v politice nějací představitelé, osobnosti, které byly společnosti či její části 

známy. Byly známy v zahraničí. Vždy v těchto velkých společenských převratech je hrozně důležité, 

aby opozice měla určitou zřetelnou reprezentaci.  

… Proces změny …  

MS: Z toho, co říkáte, je možné usoudit, že změnu spojenou s rokem 1989 a lety následujícími jste 

přivítal. V této souvislosti bych se zeptal na skutečnost, co se podle vás mělo dělat? Jak přistupujete 

k vykonaným reformám v kontextu návratu do Evropy, přihlášení se k demokracii jako správy 

občasného prostoru a k obnově trhu?  

TH: Pochopitelně to byly ideály, jimiž jsem dlouhodobě žil, a to zejména tím návratem do kontextu 

západního světa.  

MS: Zmínil jsem demokracii, jako prostor pro uplatnění politických postojů člověka. Jak vy sám o ní 

uvažujete, jak se obnovuje politický řád po půl století diktatur, které přešly přes naše období? 

TH: Z rybí polévky lze dost obtížně dělat zpátky akvárium, naopak to šlo bohužel snadněji. Mnoho 

jsem si sliboval od projektu dlouhodobé mravní a duchovní obnovy. 

MS: Abychom nezapomněli, rok 1989 nazýváte převratem. Po volbách 1990 se počalo usilovně 

pracovat na reformách. Byla to doba vypjatá, patetická. Ti, kdo to zažili, asi nezapomenou. Kde nyní 

chcete vidět lidi na náměstí? Jak jste vnímal formování a tvorbu politiky v té kritické době?  

TH: Opravdu jsem žil myšlenkou duchovní obnovy. Bylo mi zřejmé a stále jsem na to upozorňoval, že 

jakékoliv politické a ekonomické obraty předpokládají určitou změnu mentality a morálního klimatu, 

že je to cosi, na čem je nutné dlouhodobě pracovat. Měla by to být naprostá priorita, neboť bez 

tohoto klimatu kvalitní demokracie nemůže obstát. Vnímal jsem, jak se zde profilují jednotlivé 

politické proudy. Věděl jsem, že to bude určitým způsobem kopírovat tradiční rozvržení z první 

republiky, kde byla sociální demokracie, komunisté, vedle pak lidovci a liberálně-nacionální pravice 

(tehdy národní socialisté, nyní ODS), jen snad pro agrárníky už nezbylo místo.  Soudil jsem, že se ale 

současní politici budou ochotni inspirovat proudy obvyklými v západních zemích, zejména v Německu 

či Rakousku; přál jsem si nějaké uskupení typu CDU/CSU, křesťanskou demokracii s liberálnějším 

křídlem, např. KDU/Unie svobody. Velmi dobře si pamatuji na rozhovor s jedním anglikánským 

knězem, který sem přijel na prahu osmdesátých let a jenž nám kladl otázku: „Kdo bude tady učit lidi 

demokracii? Demokracie není pouze věcí institucí, ale je to věc kultury komunikace mezi lidmi.“ 

MS: Ano, my jsme utvořili systém, instituce, ale lidé jsou stejní. Jsou ovlivněni duchem minulé doby. To 

se na této skutečnosti poté muselo podepsat na kvalitě demokracie.  
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TH: To ano. 

MS: Čtyřicet let jsme patřili na Východ a po této periodě se opět navracíme zpět, odkud jsme vyšli. Jak 

vnímáte fakt, že Československo bylo součástí východního bloku v souvislosti toho, že naše republika 

patřila k těm nejvyspělejším zemím a díky izolaci od Západu počala zaostávat? 

TH: To je evidentní.  

… Dialog … 

MS: Důležitým bodem proměny je otázka dialogu. Rád bych se zeptal, jak jste vnímal význam tohoto 

prvku při koncipování transformačního procesu?  

TH: Myslím si, že toto je klíčový problém, protože demokracie je především určitá kultura 

komunikace. Masarykovo heslo: „Demokracie, to je diskuse“, má své oprávnění. Demokracie může 

být živá tehdy, když se ve společnosti rozvíjí kultura dialogu a je zde kvalitní celospolečenská diskuse. 

Toto příliš nenastalo. Politické síly se především upnuly k oblasti ekonomické transformace, …  

MS: … kde se zdůraznila ekonomická základna.  

TH: Zde se opravdu promítlo marxistické schéma, že hospodářství je materiální základnou. Všechny 

ostatní věci jsou jakousi nadstavbou, která ji více méně bude následovat. Pouze se vyměnila 

znamínka. Jak se dříve naivně předpokládalo, že se socializací výrobních prostředků zde povstane 

nový lidský typ, tak to bylo vystřídáno představou, že s privatizací se zde automaticky vynoří 

iniciativní člověk. Tak jednoduše to nejde.  

MS: Vy říkáte, že toto je běh na dlouhou trať. Mnozí chtěli změnu a čekali, že se výsledky dostaví 

v brzké době. Ralf Dahrendorf zdůraznil onu sérii šesti. Šest měsíců - to je otázka proměny základních 

legislativních norem. Šest let - to je utvoření trhu. Šedesát let - to je osvojení hodnotových schémat.  

TH: Nesporně.  

MS: Rád bych se zeptal, jak by podle vás měl probíhat dialog? Je zřejmé, že sami lidé, kteří se dostali 

k moci, byli překvapeni z nepřipravenosti. Soudíte, že procesy měly probíhat pomaleji a více dbát na 

kvalitu dialogu?  

TH: Řekl bych, že tyto spekulace jsou problematické. Po bitvě je každý generál. Dané procesy vždy 

probíhají do značné míry spontánně. Je tam řada prvků, které není možné předpovídat. Teoretikové 

americké demokracie říkají, že stojí na třech pilířích, které musí vzájemně komunikovat a musí být na 

sobě nezávislé. Je tam politicko – mocenská sféra, poté je tam podnikatelsko – ekonomické sféra a 

poté je tam morálně kulturní oblast. Zde došlo k přílišnému provázání sféry politicko – mocenské a 

podnikatelstvo – ekonomické sféry i podceňování sféry morálně - kulturní. Pochopitelně velkou roli 

hrálo to, že se podcenila role lidí, kteří měli jediní v roce 1989 jak kapitál peněz, kapitál informací, tak 

kapitál styků, což byly síly, které rozhodovaly. Oni byli často spojeni s tajnou policií, jelikož to byla 

přece jen nejchytřejší a neinformovanější část minulého režimu. Byla často napojená na KGB. Tito lidé 

byli vyloučeni lustračními zákony z bezprostřední politické sféry, ale o to rychleji se zabydleli ve sféře 

ekonomické. Poté se ukázalo, že ekonomická sféra je vlastně tím rozhodujícím hybatelem politických 

struktur. Tato složka poté převzala ideologii dravého kapitalismu. U nás se první kapitalisté 

rekrutovali právě z těchto struktur. 
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MS: Také to byli veksláci.  

TH: Jednak ti, ovšem důležitou roli hráli ti, kteří se rekrutovali z bezpečnostních struktur. To 

pochopitelně ovlivnilo společnost a ovlivnilo i morální atmosféru. To byli lidé, kteří programově 

odmítali jakoukoliv etickou složku. Ti následně našli v ideologii Václava Klause zaštítění a ideový 

prapor.  

… Církev …  

MS: Zmínil jste církev a s ní spojené Desetiletí duchovní obnovy. Jak podle vás si stála církev v minulém 

režimu a jaké v něm měla postavení? Shodou okolností to byla instituce, která nebyla žádoucí.  

TH: Církev měla mimořádné postavení, protože byla jedinou legální opozicí. Vlastně to byla jediná 

opozice, která měla jasně nemarxistické, nekomunistické hodnoty a kterou nebylo možné totálně 

postavit mimo zákon. Církev byla vystavena trvalému tlaku a v důsledku něho získala velkou morální 

prestiž. Církev byla součástí kulturního světa, i když zde neměla takovou roli, jako tomu bylo v Polsku. 

To je dáno historickými okolnostmi. Zejména v těch sedmdesátých letech byl velký příliv konvertitů a 

sympatizantů hlavně v oblastech intelektuálních, mezi mládeží ve velkých městech. Byly zde i určité 

profilující se intelektuální osobnosti. Takovým velikým obratem byla pouť na Velehradě, kde bylo 

patrné, že katolíci představují určitou společenskou sílu a že církev si uvědomuje, že je významnou 

minoritou a že se jednoznačně hlásí o svá práva. To byl psychologický bod obratu.  

V této době jsem přišel s touto myšlenkou Desetiletí duchovní obnovy, protože mně a mým 

spolupracovníkům bylo zřejmé, že si nemůžeme vystačit pouze s heslem „Nebojíme se, jelikož nás je 

mnoho“, jak to vyjádřila velehradská pouť. Zkrátka zde musí být nosná myšlenka, nějaký program, a 

proto zde nestačí pouze odvolání na množství a odvahu. Je nutné mít intelektuální jádro. Bylo 

nesmírně důležité, aby církev přišla s něčím, co oslovuje společnost jako celek. Bylo nutné, aby jasně 

dala najevo, že jí nejde pouze její vlastní instituční zájmy, ale že jde o to, sloužit společnosti jako 

celku.  

MS: I když je zde vláda komunistů?  

TH: Pochopitelně. Byli jsme v období perestrojky, kdy jsme cítili, že nějaké změny zřejmě nastanou. 

Netušili jsme, že budou tak brzké, tak radikální. Šlo nám ale o to, aby to nezůstalo pouze u 

perestrojky, tedy u institucionální obnovy. Předpokladem radikální obnovy je zkrátka obnova hodnot, 

obnova morální atmosféry, obnova stylu myšlení a života. Se svými spolupracovníky jsem vypracoval 

model, který se jednak nabízel pro společnost, a nejen pro katolíky, věřící, ale pro všechny, kteří cítí 

spoluodpovědnost za osudy společnosti. Bylo tam několik stěžejních myšlenek. Jednak to bylo 

spojeno s miléniem svatého Vojtěcha. Byla snaha představit Vojtěcha jako prvního Evropana české 

krve. Byla tam ona evropská myšlenka „návratu do Evropy“, ale také tam byl přítomen 

středoevropský motiv -  ukázat Vojtěcha jako sjednocující postavu řady středoevropských národů. Byl 

tu záměr vyzdvihnout myšlenku jednoty střední Evropy. Zadruhé rok 1997 byl krátce před 

symbolickým prahem nového milénia. Byla to snaha nabídnout „laboratoř životního stylu pro 21. 

století“. Pak tam byl důraz na velké sjednocení, myšlenka velké ekumenické iniciativy, která skutečně 

ukáže, že církvi nejde pouze o ni samotnou. Poté tam byla myšlenka určité reinterpretace duchovních 

dějin národa a uzdravení jisté schizofrenie či napětí národních tradic. To proto, že zde po dlouhá 

desetiletí byla na jedné straně interpretace českých dějin, která zdůrazňovala husitství, bratrství a 
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Komenského, na což poté navázal Masaryk, a kterou zneužili komunisté a Nejedlý. Na druhé straně 

zde byla katolická tradice, která zdůrazňovala tradici Karlovu a podíl církve na národním obrození. 

Zde jsme chtěli nabídnout možnost smíření těchto duchovních tradic, aby bylo patrné, že je třeba 

vypracovat filozofii českých dějin, která nevylučuje ty druhé. 

MS: Člověk by mohl říci, že tato filozofie bude asi plná konfliktů.  

TH: Především, že nebude jednostranná. Ona ukáže, že v české minulosti, v našich tradicích mají své 

oprávněné postavení jak Hus a husité, tak i katolíci. Stál jsem u počátku iniciativy pozitivnějšího 

pohledu na Husa ze strany katolické církve. V samizdatu jsem o tom napsal drobnou práci a poté jsem 

o tom důkladně hovořil s Janem Pavlem II. hned při našem prvním setkání těsně před revolucí v roce 

1989, ale i následně. Byla to snaha, aby se katolíci podívali vstřícněji na husovskou tradici a celý tento 

proud. Na druhé straně, aby se také v pohledu na katolickou církev překonaly ideologické šablony 

marxismu. Byla zde snaha o „uzdravení jizev české minulosti“ právě zdůrazněním Vojtěcha, který je 

do jisté míry takovou tragickou, ve své vlasti nepřijatou postavou. Bylo jasným cílem ukázat, že české 

dějiny nemají být vykládány jenom v rámci uvažování: „Bývali Čechové, bývali junáci …“, ale také, že 

jde o určitý kající a uzdravující pohled na českou minulost. Řada těch velkých postav končila v exilu, 

tedy od Vojtěcha až po kardinála Berana. Mnohé ty výzvy k duchovní a morální obnově v českých 

dějinách zůstaly nevyslyšeny. Je třeba nejen takový nacionalistický výklad, ale určité uzdravení těch 

jizev minulosti.  

… Transformace …  

MS: Koncept, o němž hovoříte, se zrodil v době, kdy v Sovětském svazu byla perestrojka. Posuňme se 

dále. Jaké úkoly církev měla krátce po roce 1989? Domníváte se, že se měla více zapojit do patřičného 

dialogu o společenské proměně? Jaké měla postavení?  

TH: Uvědomil jsem si, že právě tato myšlenka Desetiletí může být nosnou koncepcí, jelikož je 

důležité, aby církev nevystupovala z pozice mesiáše, který má na vše odpovědi. Proto v dokumentech 

Desetiletí bylo řečeno, že jestliže se církev chce podílet na morální obnově společnosti, tak sama musí 

procházet hlubokou morální obnovou a nevystupovat arogantně, pyšně, naivně v pozici mesiáše. 

Poté se také musí snažit, aby byla součástí velké morální koalice a vystupovat v nejširším slova smyslu 

ekumenicky. Církev by si měla být vědoma toho, že v té chvíli se zde formovaly určité politické 

proudy a ty horečně lepily nějaké programy, které byly často velmi šablonovité. Ve své podstatě 

všichni hlásali totéž. Jednalo se o body jako: Ekologická odpovědnost, lidská práva, svobodný trh. 

Programy se od sebe téměř nelišily. Katolická církev právě díky této koncepci měla vlastně 

dlouhodobý, promyšlený program, který již začal, vydal už určité své plody -  a který perfektně 

odpovídal těm potřebám doby, tedy jak evropské myšlence, tak myšlence sjednocení společnosti, její 

morální obrodě. Byl jsem přesvědčen, že jestliže se církev nyní bude zřetelně držet  tohoto programu, 

bude se jej snažit adaptovat na změněnou situaci, protože s tímto rychlým vývojem jsme nepočítali, 

...  

MS: … že bude tak rychlý, …  

TH: …  a může tak sehrát velmi pozitivní roli. Může mít velkou morální prestiž, kterou v té době měla 

a kterou symbolizoval kardinál Tomášek a poté Václav Malý, a že ji může velmi dobře využít. Vkládal 

jsem do toho velké naděje. Na druhou stranu jsem neměl naivní iluze. Je zaznamenáno mé 
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vystoupení, které jsem měl v prosinci 1989, tedy několik týdnů po revoluci v kostele svatého Josefa 

na náměstí Republiky, kde bylo setkání kněží z obou struktur, tedy jak  oficiální, tak  neoficiální. Tam 

jsem předložil desetibodový program, který byl poté hojně publikován a komentován. Právě v něm 

jsem upozornil na to, že nemůžeme spoléhat na fakt, že tato euforie, sympatie k církvi budou 

dlouhodobé. Přijdou doby, kdy se budou objevovat staré předsudky, a je nutné učinit řadu kroků, 

například nalézt důstojné místo pro kněze z podzemní církve, věnovat se školství, vzdělání v církvi. 

Dobře využívat prostředky hromadné komunikace. Toto nenastalo. Myslím si, že to mělo několik 

příčin. Jedna z nich byla ta, že lidé, kteří byli v čele, byli zaplaveni novými úkoly. Řada z nich se stala 

biskupy a nyní museli vybudovat svou vlastní infrastrukturu biskupství. Někteří z nich přešli do 

významných míst v politice, jiní se angažovali v univerzitním světě. Každý zkrátka působil na svém poli 

a měl mnoho úkolů. Myšlenka vzájemné spolupráce se nějak vytratila. Poté jsem si uvědomil, že jsem 

přecenil možnosti církve. Bylo to způsobeno také tím, že jsem se pohyboval v prostředí intelektuální 

elity v rámci českého katolicismu. Zpětně jsem si uvědomil, že většina kněží je více zdecimována 

režimem, než jsem si byl ochoten připustit. Jednak zde chybí vzdělání. Většina kněží se neměla 

možnost vzdělávat, byla hodně izolována jednak od vývoje církve ve světě a jednak od kulturního 

vývoje u nás, jelikož neměli kontakt s disidentskou kulturou u nás. Dá se říci, že neměli příliš smysl 

pro tento hlubší rozměr programu Desetiletí. Realizovali spíše poutě, kult světců, jenž byl 

symbolizován roky. Hlubší společenská myšlenka většině kněží unikala.  

MS: Nu, ale rok 1989 byl velkou příležitostí pro církev, aby se jednotliví lidé, kteří v ní působí, postupně 

propojili, aby se dohnaly deficity, na které jste poukázal. Je dobré se zeptat, jak vnímáte postavení 

církve v demokratické společnosti? Již jste poukázal na skutečnost, jak církev mnohdy nevyužila 

možnost ovlivňovat dialogy o transformaci.  

TH: Myslím si, že vývoj v tomto ohledu byl velmi nešťastný, což mělo několik příčin. Byly zde určité 

politické proudy, zejména v lidové straně, které chtěly popularitu církve využít pro své stranické cíle. 

Myslím si, že zde určitý přelomem byla návštěva papeže Jana Pavla II. … 

MS: … v dubnu 1990.  

TH: Podílel jsem se na přípravě té návštěvy Jana Pavla II. Ale neuvědomil jsem si při příležitosti této 

návštěvy včas jisté skutečnosti. Najednou ustalo období první euforie, najednou se mnozí začali bát, 

zda církev nebude hrát příliš velkou roli, zdali nebude hrát příliš velkou politickou roli, zda svou 

popularitu nevyužije k podpoře lidové strany. Najednou se objevovaly myšlenky, že církevní restituce 

by mohly vést k podpoře určitého politického křídla a že politický katolicismus bude následně hrát 

větší roli. Najednou i liberální směry, ať již v rámci Občanského fóra, nebo zejména formující se ODS, 

si řekly, proč tuto „církevní kartu“ nechat pouze komunistům? Na jedné straně to byla určitá obava 

z toho, zda katolicismus nebude hrát příliš velkou roli. Na druhé straně tito lidé chtěli vědomě křísit 

antikatolické předsudky a to, co zde zůstalo v myslích lidí po komunistické ateistické propagandě. 

Církev na to nedokázala příliš dobře reagovat. Najednou se ukázalo, že přece jen církev nemá 

dostatek kvalifikovaných sil, které by ji dost dobře reprezentovaly v médiích. Ukázalo se určité napětí 

uvnitř církve. Sám jsem s tímto programem v určité části kléru narazil, …  

MS: … byl jste odejit z jistých funkcí.  

TH: Ano, toto se projevilo v počátku devadesátých let. Soudím, že se osudově promítly otázky 

restituční. Církev nebyla schopna jasně říci, co skutečně požaduje, k čemu to potřebuje, a především 
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ukázat, čím může sloužit společnosti - a že to pochopitelně předpokládá určitý ekonomicko - právní 

 rámec. Pokud církev zřetelně neřekne, v čem společnosti jako celku může sloužit, tak všechny nároky 

budou vyvolávat alergii -  což se také stalo.  

MS: Dá se říci, že sama církev si nestanovila prostor, kde chce přesně působit?  

TH: Ano, církev byla zaskočena, byť je obtížné o ní hovořit jako celku. Je to přece jen celá řada 

jednotlivců, proudů, struktur. Mnohé oficiální představitele církve - například nově se formující 

Biskupskou konferenci -  příliš zahltily organizační, institucionální věci. Musely se vybudovat všechny 

infrastruktury jednotlivých diecézí a jejich představitelé se v tom trochu utopili. Do čela církve se 

nedostali lidé, kteří by měli dostatečný přesah, kteří by viděli věci v širších souvislostech, jejichž obzor 

myšlení by nebyl čistě úzce institucionálně ohraničen. Církev začala ztrácet své sympatizanty. Od 

počátku jsem se snažil ukázat, že se církev nesmí spoléhat čistě na věřící stoprocentně identifikované 

s církví, ale je nutné pracovat se „sympatizanty“, s lidmi, kteří nejsou plně identifikováni s církví, 

s jejím učením a praxí, ovšem přesto v ní vidí možnou pozitivní společenskou sílu. S těmito lidmi je 

třeba pracovat, přizvat je k řadě věcí, a to myslím bylo největší selhání.  

… Transformace Srdce …  

 

MS: Václav Klaus zdůrazňoval transformaci hospodářskou, duchovní, arcibiskup pražský, kardinál 

Miroslav Vlk říkal, že je nutné k tomu ještě dodat proměnu srdce – Transformaci SRDCE. Jak vnímáte 

tento rozměr?  

TH: Trochu se obávám, že formulace „transformace srdce“ byla nešťastná, že jí mnozí rozuměli pouze 

jako frázi. Václav Bělohradský hovořil o morálním kýči. Bohužel někdy slova církevních představitelů, 

byť dobře míněná, zůstala v rovině pouhé fráze. Je to podobné tomu, co jsem řekl o Desetiletí. Cítili 

jsme, že toto je skutečně věc velmi reálná, velmi důležitá, ovšem nemůžete o tom pouze hovořit. Za 

tím musí být práce. Práce nemůže být realizována pouze těmi tradičními církevními prostředky, jako 

jsou kázání, poutě. Církev musí být součástí celospolečenského dialogu.  

MS: Je vhodné se zeptat, jak vidíte po dvaceti letech význam církve ve svobodné české společnosti? 

TH: Byla zde velká očekávání, která byla přehnaná. Tak velká očekávání církev zkrátka naplnit 

nemohla. Nebyla na to být připravena. Na druhé straně se zde udělala z její strany řada chyb. 

Především šlo o zanedbání důrazů, které s sebou neslo Desetiletí. Také zde byly spory uvnitř církve. 

Institucím chybělo to, co chybělo celkové společnosti. Jedná se o kulturu vedení sporu. Aby názorové 

rozdíly nebyly spojeny s osobními útoky, aby zde byla klidná věcná diskuse. Věci se hodně 

personalizovaly. Církev nebyla zvyklá na určitou vnitřní názorovou pluralitu. Ta je dána tím, že když je 

společnost dlouhodobě vystavena vnějšímu tlaku, tak do značné míry nedokáže žít bez nepřítele. 

Mnoho katolíků najednou, když padl nepřítel, vůči kterému jsme se vymezovali, hledalo nového 

nepřítele. Pro mnohé se jím stal západní liberalismus. To si myslím, že byla jedna z osudových chyb, 

protože jsem se snažil ukázat, že jsou tři modely vztahu církve a společnosti, víry a kultury. Jedná se o 

Identitu, Konflikt a Pluralitu. Po situaci konfliktu si někteří mysleli, že dojde opět k identitě, kdy je 

církev přijímána se samozřejmostí. Pokud se toto nestalo, tak to nebyli schopni chápat jinak než 

v rovině konfliktu. Ona to však byla jiná situace. Byla to však situace plurality, kde některé proudy, 

zejména proudy liberální církev neakceptují, tak jak by si ona představovala. Není to nepřítel typu 
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totalitního režimu. S těmito lidmi je třeba vést diskusi, a ne válku. Je nutné hledat společné body. 

Všechny tyto situace vyžadují trochu jinou strategii. Jinak se člověk brání nějakému tlaku politického 

nepřítele typu totalitního režimu, a jinak se konfrontuje s těmi liberálními proudy ve svobodné 

společnosti. Myslím si, že právě toto bylo nezvládnuté.  

… Minulost …  

 

MS: Jak se díváte na minulost, vyrovnávání se s ní a na fenomén tlusté čáry? Nějak se začít musí. Do 

jisté míry to bylo realizováno.  

TH: Myslím si, že zde také měla církev sehrát velmi důležitou úlohu, kterou nesehrála ve 

společenském smíření a uzdravení jizev minulosti. To proto, že po každém totalitním režimu zde 

zůstávají lidé, kteří se nějakým způsobem namočili. Nyní je třeba tuto otázku řešit. Vždy jsou dvě 

nebezpečná řešení. Jedno je hon na čarodějnice, tedy duch pomsty, jakobínská fáze revoluce. Druhý 

extrém je bagatelizace viny a ignorování těchto věcí. Jsem velmi rád, že „sametová revoluce“ 

neprošla jakobínskou fází, že zde nedocházelo k nějakému násilí. Došlo však k druhému extrému. Já 

byl disident, ty jsi byl konfident – vsjo rovno. Viny se přikryly. Zde měl nastat určitý proces 

pojmenování těch věcí a měli jsme se s tím více prát. Pamatuji si na své rozhovory s pozdějším 

americkým velvyslancem Shattuckem, který toto poznal v Jižní Africe, kde po pádu apartheidu právě 

organizovala taková setkání, kde si lidé ty věci mohli vyříkat a kde to bylo často spojeno s 

emocionálním uvolněním a smířením. Tento prvek se podcenil. Do dnešních dnů vidím strašné 

nenávisti vůči osobě Václava Havla. Disidenti byli jakýmsi ostnem svědomí, který lidé vlastně zažívali 

nepříjemně.  

MS: Jak vnímáte ustavení instituce, která má zkoumat totalitní režimy? 

TH: Jsem přesvědčen, že nějaký odborný "institut národní paměti" je naší povinností vůči minulosti 

(zejména obětem totality) i budoucnosti. 

MS: Soudíte, že v tomto ohledu česká veřejnost má ve vypořádání s minulostí manko? To mohou 

odpovídajícím způsobem rozřešit následné generace.     

TH: Na jedné straně je to věc generační. I v Německu to začalo až v roce 1968, tedy s odstupem 

dvaceti let. Tak tomu není jen u Němců, ale i u jiných národů. Velkou roli může hrát i umění. Bylo by 

vhodné, aby se tato témata objevovala v literatuře, ve filmu, aby to bylo předmětem i historických 

studií. Média v tom hrají důležitou roli. Pro demokracii je nesmírně důležitý tisk a média. Problém je, 

že se zde neobjevil fenomén seriózního tisku. 

MS: Je zvláštní, že česká média v počátcích devadesátých let byla nakloněna lidem, kteří prováděli 

hlavně ekonomickou transformaci. Možná česká média čeká renesance, kdo ví? Jistě to závisí na 

poptávce.  

… Omyl …  

MS: Čas našeho dialogu se naplňuje. Co považujete za největší omyl či chybu, která se během 

novodobé historie budování českého kapitalismu a demokracie stala? Zmínil jste slovo liberalismus. 

Někdo může považovat za velkou chybu, že tento myšlenkový koncept spravování společnosti a 
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hospodářství byl mylně interpretován. Lidé, kteří zaštítili transformaci, hlásali řád, ale výslednicí byl 

chaos.   

TH: Myslím si, že zde skutečně byla velká sympatie k pravici, ovšem ta nabídla velmi zjednodušenou 

ideologii. Byl to ten marxismus naruby. I myšlenka, že je možné aplikovat thatcherismus, tedy model 

přechodu od welfare state k liberální společnosti, selhala. Bylo iluzí se tím řídit při přechodu od 

socialismu ke kapitalismu. Komunistický stát byl něčím jiným než welfare state. Proto to vyžadovalo 

jiné kroky. Navíc to bylo spojeno s arogantním tónem, přehnaným sebevědomím, že najednou řada 

politiků a podnikatelů, kteří nevěděli vůbec nic o společenských vědách, zde viděli, spasitele, 

ideologa, který tyto věci vysvětlí, zařídí. Soudím, že to bylo hodně nepromyšlené. Najednou se zde 

objevila mocensko – podnikatelská elita, která zdevastovala jak politickou sféru, tak následně 

ekonomickou. Začala se objevovat korupce a vše, co s tím souvisí. V té době se člověk mohl setkat 

s hesly jako „neznáme špinavé peníze“. 

MS: To následně zasadilo ránu důvěře, kterou lidé vkládali do změn. 

TH: Kapitál důvěry se prohrál. Demokracie právě žije z toho kapitálu, ale strašně potřebuje kapitál 

důvěry. Ten se postupně stále více promarnil.  

MS: Domníváte se, že když člověk srovná tuto dobu a dobu před transformací, tak je vidět posun, 

nebo ne?  

TH: Když bych hledal pozitivní prvky, tak se mi zdá, že třeba mezi mladší podnikatelskou generací je 

určitá část lidí, kteří začínají vidět věci jinak. Je tam zájem o důležitá témata. Často se s takovými lidmi 

setkávám. Zajímají je duchovní prvky, morální prvky. Uvědomují si, že věci nejsou černobílé. I mezi 

mladší generací ekonomů, mezi nimi například Tomáš Sedláček, již mnozí nehlásají tu jednostrannou 

ideologii. Jisté pozitivní znaky zde jsou. Ovšem také vidím velké znechucení i té mladé generace a 

bojím se, že řada velmi schopných lidí odejde do zahraničí. To znamená … 

MS: … novodobou českou emigraci již v schengenském prostoru.  

TH: Největší kapitál společnosti jsou mozky mladých lidí, a společnost jako celek neukazuje, že si jich 

patřičně váží. Nejde pouze o ekonomické ohodnocení, byť to také hraje svou roli. Soudím, že systém 

školství je stále špatný. Jsou stále nevyřešené otázky zdravotnictví, ….  

MS: … důchodová reforma. 

TH: Zkrátka se nashromáždila spoustu těch problémů a je malá politická vůle to řešit,… 

MS: …i když vlády mají majoritu v zákonodárném sboru. Jak vnímáte budoucnost České republiky 

v kontextu Evropské unie a globalizujícího se světa?     

TH: Jednoznačně podporuji proces evropské integrace a přál bych si, aby se ČR z „potížisty“ 

proměnila v aktivní součást tohoto procesu. Stydím se za to, že se podařilo ovládnout veřejnou 

debatu o EU u nás Klausovi a eurofobním nacionalistům, stydím se za to, že tolik lidí se nechalo 

ovlivnit jejich demagogií. Samozřejmě, že proces evropské integrace je náročný úkol, při němž 

dochází k potížím, krizím, o to více je však třeba, abychom převzali svůj díl odpovědnosti a snažili se 

vnést do něj co nejlepší vklad. Představa, že bychom se měli jakýmkoliv způsobem izolovat od EU, je 

voda na mlýn Rusku, které se nevzdává svých imperiálních snů. 
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P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

TH: Těžko bych si přičítal zásluhu či vinu za obnovu kapitalismu. K obnově demokracie však jistě svým 

dílem přispěl zápas kulturního a náboženského disentu za duchovní svobodu a na tom jsem se svou 

účastí v „podzemní církvi“, „podzemní univerzitě“ a samizdatové kultuře (a zejména při vzájemném 

propojení kulturního a náboženského disentu) opravdu mnoho let intenzivně podílel.  

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

TH: Ano, ten podvod jsem tenkrát vnímal jako pokus o demokratizaci hospodářského života. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což umožnilo lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovné nalezení v Evropské unii?    

TH: Myslím, že pokojné rozdělení republiky a pozdější spojení obou v EU prospělo oběma národům, 

prospělo i srdečnější a důstojnější atmosféře jejich vzájemných vztahů.  

              

 

Dialog o transformaci s Jaroslavem Votavou9,10: 

MS: Rád bych se zeptal, jak jste uvažoval o roku 1989. Bylo do období postupného ochabování 

komunistického režimu a bylo zřejmé, že změna na sebe nedá brzy čekat?  

JV: Převzal jsem myšlení tatínka. Ten v jakékoliv době a podobě říkal, že komunistický režim, který je 

založen na krádeži a na zlodějině, nemůže vydržet. Přijde doba, byť on se toho nedočká, ale my ano, 

že dojde k nápravě. Když jsem to někde řekl, tak se všichni smáli. To proto, že to není možné. 

Pochopitelně, shodli jsme se na tom, že systém stojí a padá s Ruskem. Odtamtud přišel veškerý chlad, 

jakmile padlo Rusko, tak to padlo i zde jako domeček z karet. Dominový efekt zasáhl celou Evropu, 

která byla doménou …  

MS: … Sovětského svazu. 

JV: To byl ten pakt z Jalty. Jakmile toto padlo, jakmile se velmoci dohodly, že to bude jinak, tak poté 

to padlo. My jsme na tom neměli podíl. Kdyby nepadlo Rusko, tak rok 1989 zde nebyl, jelikož by to 

potlačili jako všude jinde. Potlačili to v Maďarsku, tak by to potlačili i zde. Soudím, že to je práce 

Regana, jenž dokázal Rusko ne snad uzbrojit, ale dostat do těchto uliček.  

MS: Rusové i tak věnovali hodně prostředků na zbrojení. Peníze šly prioritně do této oblasti, přičemž 

ostatní odvětví trpěla.  

                                                           
9
 Jaroslav Votava *1945, v roce 2011 poděbradský zastupitel, jinak se zabývá podnikáním v oblasti energetiky. 

10
 Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 29. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách 

pracovny Jaroslava Votavy, Schnirchova ulice, Poděbrady, dotočen ve středu 8. června 2011 ve stejných 
prostorách.  
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JV: S Amerikou nemohli vůbec soutěžit.  

MS: Shodou okolností Sovětský svaz končí v roce 1991. Velký impuls postupnému oteplení se objeví 

v roce 1985, kdy se Gorbačov dostává k moci, a to tedy není pád Ruska.  

JV: My neznáme velmocenskou politiku, tak nemáme tušení, co se dělo, jaké byly uzavírány tajné 

dohody. To byly velmocenské dohody. My si můžeme pouze domýšlet, co a proč se stalo, neboť je to 

pro nás zcela zásadní věc, ale nepochopitelná. Tyto anály se otevřou za padesát let, a to již na tomto 

světě nebudu, když se přijde na to, proč se to a to stalo … Mělo to jisté souvislosti, které neznáme. 

Považuji to skutečně za tajné věci.  

MS: Československo nebylo sice malým státem, ale patří do čtveřice, států, kde se proměnily režimy. 

To máte Polsko, Maďarsko, Východní Německo a Jugoslávie, ta později.  

JV: Byl to blok a byla to sféra Ruska a její vliv padl.  

… Komunismus a minulost …  

MS: Nejprve bych počal obecnou otázkou: Jak vnímáte minulý režim a co si myslíte o realizovatelnosti 

ideologie komunismu? Tuším, že jste se vyjádřil, že ti, kteří podporují ideologii komunismu, se snaží žít 

na úkor druhého.  

JV: Každou ideologii, dělají lidé a o zločinnosti minulého režimu není pochyb. Když se dostanou 

k moci lidé, kteří nemají žádné morální zábrany, pak je zle. Ještě horší však je, když jsme se 

z minulého vývoje nepoučili a všichni ti grázlové unikli trestu, třeba jen morálnímu (ztráta třeba 

volebního práva a veřejné odsouzení).  

MS: Jak jste se díval na lidi, kteří vládli tomuto státu? Bylo možné je považovat za figury, které čekaly 

na příkazy z Moskvy?  

JV: Nejhorší na tom je, že čekali. Zde bychom mohli užít spojení „Poturčený je horší než Turek“. 

Snažili se daleko více, než byli nuceni. Například v Polsku byl maloobchod. Tam bylo drobné 

podnikání, v Maďarsku též. Zde lidé dělali vše s větší důkladností, byť nemuseli, ale chtěli se zavděčit.  

MS: Jinými slovy jsme byli papežštější než papež. Na druhou stranu je zvláštní, že Československo, 

když se srovnává, tak je uváděno jako prostor, kde byla nejvyšší životní úrovní.  

JV: To proto, že vždy tuto svou úroveň mělo. Československo jako malý stát prodělalo nacistickou 

okupaci, kdy Němci vyvraždili špičky, elitu národa. Komunisté v tom pokračovali. Nesmíme zapomínat 

na emigraci. Kolik schopných lidí uteklo z Československa? Co zde zbylo? Pro malý národ, když 

prodělá takovou ztrátu inteligenčních špiček, tak to je opravdu velká rána a ta se těžko zaceluje.  

MS: 41 let.  

JV: Do dnešních dnů se to nedá zacelit.  

MS: Dvě emigrační vlny.  

JV: Ano, 1948, 1968, … To je na tak malý národ strašná rána.  

MS: Shodou okolností, v Československu nelze hovořit o tak malém národě.   
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JV: Hovořím v proporcích.  

MS: Ano, v porovnání s Německem, Polskem  

JV: Není běžné, aby tak mnoho lidí během generací zmizelo, tak co zde zbylo?  

MS: To byli lidé, kteří se v jistém ohledu ohnuli.  

JV: Ano, tak tomu je. Systému takový přístup nahrává. Tito lidé se ohnuli, přežívali, soustředili se na 

zahrádky, na chaty a řekli - v tom byla dvojkolejnost - vy si dělejte vše, když nás necháte na pokoji. 

My se budeme starat o zahrádky. Účast ve volbách byla 99 procent. Lidé manifestačně volili, 

manifestačně odsuzovali. To je přesně ono. Soudím, že je to farma zvířat.  

MS: Někteří si byli rovni a někteří si byli rovnější.  

JV: Orwell byl v tom to nadčasový. Do této situace to přesně zapadá. Prasátka v tom byla originální.  

MS: V tomto útlém dílku si člověk dobře představí Gottwalda a další. 

JV: V podstatě to byli zločinci a měli by být souzeni.  

MS: Shodou okolností, Gottwalda vzala smrt krátce po Stalinovi. Dobrá, podívejme se na naplnění 

představ vašeho otce.  

JV: Co mohl dělat? Nic. Musel žít s tím, že se musí postarat o rodinu, ale ve svém duchu se s tím 

nemohl nikdy ztotožnit, ovšem poznamenalo ho to. Žil v přesvědčení, že to nemůže nikdy vydržet. 

Rozhodně nepropadl nikdy beznaději nebo pesimismu, že tomu tak bude napořád. Nikdy nepřestal 

věřit.  

MS: Tedy žil s nadějí a vy jste se jako jeho pokračovatel té změny dožil.  

JV: Neustále připomínal, že to tak na věky nebude, že komunismus nemůže přežít. V tom měl zdravý 

selský rozum.  

… 1989 v Poděbradech … 

MS: Přišel rok 1989 a s ním změny. Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení 

komunistické utopie a vítězství liberální demokracie? 

JV: Komunistická ideologie není žádná utopie. Je to ideologie, která si vyžádala na celém světě 

miliony obětí. Celosvětovým děním a díky velmocenským vztahům jsme se ocitli v demokratickém 

světě a záleží opravdu na nás všech, jak s tímto potenciálem naložíme.   

MS: Ano, to je pochopitelné. Naložili jsme. Kromě radosti ze změn a puknutí ideologického krunýře, 

jste se zapojil do poděbradského politického života. Byl jste jedním z těch, kdo zakládal Občanské 

fórum.  

JV: Iniciovali jsme to tím způsobem. Bratr Ingrid Neckářové pracoval v Praze. Já jsem jezdil do Prahy, 

když tam byly demonstrace. Ostatně jsme tam jezdili pracovně, ale také soukromě. Nasávali jsme 

atmosféru milionového města. U nás v Poděbradech byl relativně klid, neboť byly jako maloměsto 
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uspané. V Praze byl čilý život. Demonstrace nám dávaly energii. Říkali jsme si, že se něco musí 

v Poděbradech stát, když se velké věci dějí v Praze.  

MS: Poděbrady jsou blízko centra revoluce.  

JV: Uvažovali jsme, na koho bychom se obrátili. Rozhodli jsme, že se obrátíme na osobu, která má 

slušnou reputaci, což byl pan doktor Frič. Hned jsme jej oslovili. Dohodli jsme, že musíme 

v Poděbradech založit Občanské fórum. Od doktora Friče jsme telefonovali panu Adamovi.  

MS: Byli to kantoři. 

JV: Ano, nikoho jiného jsme neznali. Pan Adam byl velice aktivní a na naší straně. Josef Šafařík byl 

také na naší straně. Dá se říci, že u Fričů to vše začalo. Tam jsme se sešli, diskutovali jsme. Přemýšleli 

jsme o tom, že nezávisle na nás může vznikat jiná skupina. Počali jsme pátrat, zdali se někdo 

s podobnou iniciativou nevyskytuje. Přišli jsme na to, že v okolí poděbradských ochotníků je pan 

architekt Pavlíček, pan Pospíšil, paní Pospíšilová, pan Tomek, pan Vlasák. Tato ochotnická společnost 

svým způsobem paralelně počala fungovat. Když jsme se toto dozvěděli, tak jsme se více méně spojili.  

MS: Pokud hovoříte o ochotnících, tak se to týkalo Ochotnického souboru Jiřího z Poděbrad?  

JV: Tito lidé vedle nás paralelně konali to, co jsme chtěli dělat.  

MS: Spojili jste síly …  

JV: … a uspořádali jsme tichou demonstraci. Mysleli jsme, že nás policie rozežene, ale nerozehnala. 

Poté se to počalo rozjíždět a počalo se konstituovat Občanské fórum. Následně přišly velké 

demonstrace. Většinou řečnil pan Tomek, pan Malát. 

MS: Jak se tam dostal tento fyzik?  

JV: Náhodně. Projevil se. Uměl hovořit jako vysokoškolský profesor. To bylo velice důležité. Také tam 

hovořili divadelníci pan Pavlíček pan Vlasák.  

MS: Revoluce jako divadelní představení. Dobrá, a co nálada?  

JV: To bylo nádherné.  

MS: Spolupráce?  

JV: Ano, jak mladí, tak starší lidé tomu fandili. Občanské fórum získalo absolutní převahu.  

MS: Jinými slovy komunisty volili pouze ti, kteří z jejich režimu měli užitek. Můžete popsat situaci, jak 

to zde vypadalo?  

JV: Sklárny Bohemia v Poděbradech to byla komunistickou záležitostí. Tam vyhrožovali, že nás nahází 

do pecí. Byli tam lidé z milicí, což byly ozbrojené složky komunistické strany, které bychom mohli 

označit za protizákonné. To byl ten lumpenproletariát. To byli ti, kteří se cítili ohroženi a byli schopni i 

zabíjet.  

MS: Vždyť dělníci podporovali aktivity studentů.  
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JV: To nemá však s dělníky nic společného. Pod pojmem dělník si představuji slušného pracovitého 

člověka. Toto však byli dělníci v uvozovkách. To byli partajníci, kteří dostali samopal, a byli to 

bezmozkové, kteří v podstatě věřili pouze síle. To byli pohraničníci, kteří stříleli na hranicích do 

bezbranných lidí, kteří se chtěli …  

MS: … dostat na svobodu. Zmínil jsem dělníky proto, že se do Prahy sjížděli lidé z Poldovky, z ČKD, tedy 

z velkých podniků. 

JV: Ano, byli to normální pracující lidé. Pochopitelně to nebyli komunisté.  

MS: Dobrá, participovali jste na vytvoření programu?  

JV: Ten byl jasný. To znamená, že bylo nutné zbavit se některých lidí, a poté následně obsadit radnici 

a začít normální život.  

MS: To znamená velký úklid v oblasti správy a rozhodování? 

JV: To znamená převzít moc a začít rozhodovat podle racionálního klíče.  

MS: Dá se říci, že lidem opozice moc spadla do rukou. Tím je myšleno, že se o ni nemuseli prát s 

minulou garniturou.  

JV: Ano, ale v té době nebylo zcela jisté, zdali se to podaří. Svým způsobem to byl risk, neboť jsme šli 

do něčeho nejistého. Lidé z armády, policie mohli začít střílet do lidí, brigáda práce byla k nám 

povolána, vyhrožovali nám. Milice byly ozbrojeny.  

MS: Nebylo dobojováno.  

JV: Nikdo nevěděl, co se bude dít.  

MS: Jak jste v tu dobu vnímal lidi, kteří byli v čele státu, například pana Jakeše? 

JV: Neustále si vybavuji, jak všude běžel Jakešův projev. Z něho si každý dělal blázny. Začalo to na 

Palachův týden a poté se to stupňovalo kolem 21. srpna. Bylo vidět, že režim má na kahánku, že je 

otázkou času, než padne. Jakmile začali utíkat východní Němci přes ambasádu, …  

MS: … nechávali zde trabanty …  

JV: … utíkali třeba i v oblasti Lipna, tak bylo cítit, že je otázkou času, kdy to spadne. Zde se využilo 17. 

listopadu. Když to člověk následně vidí, tak tam StB měla své konfidenty. Ten Zifčák a jiní měli své 

nařízení. Jistí komunisté si připravovali startovací plochy pro to, aby se mohli znovu etablovat.  

MS: Byl tam vnitrostranický boj mezi starými a mladými – proreformními strukturami.  

JV: Ty se přesunuly do nového systému. Kdo z lidí StB byl zavřený? Když tak, tak estébáci začali 

denunciovat své pomahače. Špičky, které to řídily, tak ušly trestu. Jednoduše Nic. Ti pochopitelně 

měli informace, peníze vše. Tážu se, kde jsou nyní?  

MS: Dnes jsou v jiných vodách.  

JV: Jsou zde a jsou za vodou a neustále tahají za nitky.  
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…  Stav v roce přechodu …  

MS: Dobrá, jak jste hodnotil společnost, hospodářství v době, kdy komunismus opouštěl naši zemi? Co 

jste si od nového režimu sliboval?  

JV: Především, že se napraví chyby, pokud to trochu bude možné, a že děti budou mít perspektivu.    

… Hodnoty pro nový režim a kontexty … 

MS: Během zjitřené atmosféry byla často slyšet slova jako demokracie, svoboda. Co si pod pojmem 

demokracie představujete? Je jednoduché toto slovo vzývat, poté je obtížné naplňovat. 

JV: Základní předpokladem byla volnost, že měl člověk možnost vycestovat. Největší problém byl, že 

jsme zde byli jako v kleci. Člověk měl možnost jet na Balaton, ale na devizový příslib do Jugoslávie. 

Pro mě bylo absolutně vyloučené, neboť zde člověk byl zavřen. Absolutní svobodou pro mě je, že 

mohu vyjet. Zdali na to mám, či ne, je druhou věcí, ale mohu. Když pro to něco udělám, tak mohu. 

Tenkrát to nešlo. To samé je i se vzděláním. Dnes lidé mohou získat jakékoliv vzdělání a kdekoliv. Já 

jsem nemohl. Pokud bych dnes měl tu možnost, tak bych šel studovat do Anglie, do Ameriky. Lidé 

dnes mohou jít kamkoliv, pokud znají jazyky a získají například stipendium.  

MS: Minulý režim pro vás byl synonymem vězení. Východ byl otevřen. Moskva nabízela možnost 

realizace.  

JV: Mohl jsem, i když je to otázkou. Řeknete, jet do Moskvy. Tam bylo spoustu míst, kam cizinci 

nemohou. Když jsem dělal na montážích, tak jsme procházeli spousty bytů. Byli jsme u jednoho pána, 

který říkal, že jeho manželka je Ruska. Dvakrát do roka musí jet k jejím rodičům. Její otec byl vysoko 

postavený soudruh a tuším, že byl předsedou sovchozu, ovšem někde za Uralem. On mi říkal, že musí 

vlakem do Moskvy, ta má 6 nádraží, z toho pouze dvě jsou přístupná pro cizince. Ostatní přístupná 

nejsou. Také hovořil o okresech, kam nesmí někteří cizinci jít. Cizinci měli speciální povolení a museli 

se všude hlásit. Neexistovalo, že někam svobodně jedou. Museli se na každé policejní stanici hlásit a 

sledovali jejich pobyt, kde se pohybuje.  

MS: I na tomto byla vidět oprese.  

JV: Pochopitelně, kontrolovali je a sledovali je.  

MS: S koncem komunistického režimu jste vnímal převážně možnost svobody pohybu, podnikání, 

možnosti vzdělání? 

JV: Na tom dnešní mládež vydělala nejvíce. Lidé si to neuvědomují.  

MS: Možnost studia, …  

JV: … hlavně kdekoliv studovat.    

MS: Nesmíme zapomenout, že je to podmíněno příjmy.  

JV: Samozřejmě, ale ta možnost zde je. Když je někdo šikovný, nadaný a schopný, tak si nalezne 

cestu, jak i tuto překážku překoná. Jsou mezinárodní fondy, nadace, kluby,  

MS: Dá se říci, že pokud člověk má jasně vymezený cíl, nalezne cestu, i když cesta není přímá?  
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JV: Možnost má, a my jsme ji neměli.  

… Ztráty …  

MS: Vnímáte roky strávené v minulém režimu jako roky ztracené či nenaplněné?  

JV: Pochopitelně, že je to velká ztráta nejen pro mě, ale také všechny. Musíme se tázat, kde 

Československo mohlo být stejně jako Rakousko – Německo. To se těžko dá dohnat. Je to vidět již 

v příjmech, na hmotném vybavení.  

MS: Ano, ovšem Rakušané a Němci jsou u našich hranic. Sousedíme s nimi, a tak je logické, že se 

budeme s nimi srovnávat a nebude usilovat o srovnání s Bulhary či Rumuny.  

JV: My jsme s nimi byli srovnatelní. My jsme byli dokonce i před Rakouskem.  

MS: Také jsme neměli rozbořenou zemi.  

JV: Shodou okolností jsme Rakousku posílali potravinovou pomoc. Obleky a jiné se posílaly do 

Rakouska. To proto, že to byl poražený stát.  

… Politika …  

MS: Posuňme se na otázku politiky. Jak ji vnímáte? Jde v ní podle vás o prosazování zájmů, či o péči o 

obecné blaho?  

JV: Jakou politiku?  

MS: Myslím tím politiku obecně, jak na místní úrovni, tak na úrovni celostátní. Lidé na ni nadávají. To 

proto, že politika je mnohdy neproduktivní. Jak tuto činnost vnímáte po roce 1989? Dříve byla politika 

spojena s komunistickou stranou a účastnili se jí pouze vybraní. Jak vnímáte význam politiky dnes?   

JV: Soudím, že otázka není dost dobře položená, neboť politika je jedna věc, a lidé, kteří ji dělají, jsou 

druhou věcí.  

MS: Jsou to spojené nádoby? 

JV: Pochopitelně, ale po roce 1989 tím, že nedošlo k žádné větší sebereflexi, to znamená, že nedošlo 

k dekomunizaci, vznikl obrovský problém. Lidé, kteří vše sledovali pro Státní bezpečnost, jež více 

méně vše řídila, tak s nimi se vůbec nic nestalo. To je vidět na panu Hušákovi. Ten do dnešních dnů 

vykládá, jak byl v StB. Společnost je těmito lidmi prošpikovaná. Měli peníze, měli informace, a podle 

toho to také vypadá.  

MS: Otázkou je, zdali by to šlo udělat jiným způsobem? Koho nahradit za „staré“ kádry?  

JV: Byl problém, že disent nebyl absolutně připraven na převzetí moci. Byli to idealisté a naivní lidé.  

MS: Ano, oni o to neusilovali. Disidenti chtěli napomoci tomu, aby se to rozpohybovalo, a poté z vlaku 

včas vystoupit. V devadesátých letech tam nastoupili lidé, kteří byli součástí Charty 77, součástí šedé 

zóny,  
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JV: Lidé z Charty 77 byli lidmi různých postojů. Buďto byli pravicoví, či to byli ukřivdění komunisté, 

kteří byli po roce 1968 vyhozeni z partaje. Stačí jmenovat Jiřího Dientsbiera a jiné. To byli komunisté, 

kteří se podíleli na ničení společnosti.   

MS: Byli to lidé, kteří se dokázali na společenský vývoj dívat patřičně kriticky a vymezit se vůči režimu.  

JV: Ano, byla to svým způsobem odvaha.  

MS: Na druhou stranu je otázkou, zdali je možné vést negativní politiku. Rok 1989 je rokem, kdy se 

lidé dokázali shodnout na tom, co nechceme. Byl však velký otazník, co vlastně chceme, žádáme? Díky 

tomu se Občanské fórum počalo přirozeně dělit.  

… Politika a demokracie …  

JV: Jsem přesvědčen, že lidé věděli, co chtějí. Soudím, že za prvé chtějí svobodu a také demokracii.  

MS: Ano, ale to je široký pojem.  

JV: Dále usilovali o svobodné podnikání, cestování. Soukromé podnikání zde přece bylo na dlouhá 

léta potlačeno.       

MS: Dobrá, sám rozumím demokracii jako způsobu vlády, díky němuž se civilizovaným způsobem řeší 

konflikty, které přirozeně vznikají v průběhu vládnutí.   

JV: Ano, také se musely znovu tvořit demokratické struktury, které zde nebyly.  

MS: To není možné vytvořit mávnutím vrbového proutku.  

JV: Ano, samozřejmě. To je o lidech. Československo několika emigracemi přišlo o více méně o elity, a 

to, co zde bylo, elity v tom pravém slova smyslu nebyly. Němci vyvraždili elity, komunisté pokračovali. 

Lidé, kteří utekli a co končili na popravištích či lágrech, tak to byli elity národa. Tak malý národ, jako je 

národ český, na toto doplatili. Jednoduše elity nejsou.  

MS: Ano, ale to je běh na velmi dlouhou trať. To není, jako když se dá do země semínko, zalije se a ze 

semínka vyroste, …  

JV: … a proto to je otázka generací.  

MS: Sluší se říci, že Masaryk hovořil o padesáti letech, …    

JV: … ale za jiných podmínek. Nemohl předpokládat, že vlastně dojde k šílené devastaci komunisty. 

To byl lumpenproletariát. To byla zločinecká organizace, která v podstatě ničila hodnoty.  

MS: Lidi … Dobrá, dříve byla politika čistě pro vybrané skupiny lidí, a dnes se politiky může účastnit 

kde kdo.  

JV: Může. Ano, ale vybrané skupiny stále existují. Stále se to motá kolem několika rodin, které 

nepustí druhé nahoru. Na toto téma byl v Mladé frontě Dnes článek, kde byly klany rozklíčovány. Bylo 

jasně vidět, kdo se v jakých vrstvách pohybuje a odkud toto vzniká. Soudím, že to jsou opravdu 

mafiánské struktury, kde se to odehrává pouze mezi desítkami lidí, kteří si rozdělují různé posty. 
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MS: Inu, z vašeho pohledu je tato scéna pěkně zkažená. Dobrá, ale co takový obyčejný člověk může 

dělat pro to, aby politika byla dostatečně efektivní? 

JV: Jsem přesvědčen, že obyčejný člověk má problém. Jemu se nedostávají patřičné informace. Ty by 

museli podávat novináři, kteří jsou nestranní. V tom vidím problém. To proto, že žurnalisté jsou 

pouze lidé. V tomto ohledu je síla peněz velká.  

MS: Můžeme říci, že lidé se to nedozví, jelikož o to není odpovídající zájem, aby se to lidé dozvěděli. 

Pro dobré vládnutí je to výhodné.    

JV: Jsou spousty slušných lidí a velice schopných lidí, kteří by byli velmi dobří, ale nechtějí se zúčastnit 

politického klání z jednoho prostého důvodu. Zde platí rčení: „Když chceš s vlky žít, musíš s vlky výt.“ 

V tom nacházím problém. Každý vidí, jak je politika špinavá, jaká tam panuje obrovská korupce, kdo 

se toho účastní. Jakmile do toho vstoupí čistý člověk, tak je sám, nebo jsou jen dva či tři. Podívejte se 

na Václava Fischera. Ten vstoupil do politiky s velice naivní a čistou tváří, a dopadl jak sedlák u 

Chlumce.  

MS: Je to případ hlavní postavy románu Idiot knížete Myškina? 

JV: Pokud tam vstoupí člověk, jenž je opravdu čistý, tak struktury jednoduše nerozbije. Bude tam sám 

a …  

MS: … buď jej semelou, …  

JV: … či se přizpůsobí.  

MS: Z dlouhodobého hlediska je to velmi nebezpečné.  

JV: S tím souhlasím.  

… Dynamika změn, cesty k vyrovnání …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste hodnotil rychlost jednání v počátcích devadesátých let ve srovnání 

s tím, co je nyní? Reformy v devadesátých letech byly zásadní a byly dělány s patřičnou rychlostí. 

Musel se například reformovat právní řád, vytvořit nová pravidla pro hospodářskou soutěž.  

JV: Nadšení, které zde bylo, nezůstalo. Všichni začali tvrdit, že musí být kontinuita. Nebylo možné 

zákony rychle rušit a měnit. Byl to jisté míry zachován statut quo.  

MS: Dobrá, jak se poté díváte na slova: měníme systém, neměníme lidi. Napsat zákon může člověk 

jednoduše, prosadit ho lze obtížněji. Lze vytvořit kvalitní, fungující systém bez vnitřní proměny 

člověka?   

JV: V žádném případě nelze. Češi jako takoví si nedokážou vládnout sami. Já jsem měl osobní vizi 

přidružit se k unii USA, jako je Hawaii. Proč by nemohlo Česko být jako X-tý stát? Američané by nám 

zde asi udělali pořádek. Myslím to jako nadsázku, ale proč ne?  

MS: Shodou okolností se Masarykovi líbila americká demokracie.  

JV: Denacifikaci dělali v Německu spojenci. Zde dekomunizaci dělali komunisté, což je rozdíl.  



 
 

58 
 

MS: Myslíte si, že bychom si měli pozvat Američany, aby nám v oné dekomunizaci pomohli?  

JV: Víte, to je otázka politického konsensu, to je otázka volby.  

MS: Bylo řečeno, že se udělá tlustá čára -  nejsme jako oni.  

JV: S tím souhlasím, ale spravedlnost musí být. V minulém režimu byla nespravedlnost. Je nutné, aby 

v novém režimu byla spravedlnost padni komu padni. Byl jsi udavač, poneseš za to důsledky. Státní 

bezpečnost použila seznamy udavačů gestapa, a tak část z nich přešla do jejich služeb. Bylo to 

založeno na hesle „rozděluj a panuj“ v tom smyslu, že na závisti byla postavena veškerá logika věci. 

Všichni jsme si rovni, všichni máme stejný žaludek a závist.   

MS: Nu, ovšem je otázkou, jak to lidé využijí, jak v sobě dokážou potlačit negativní stránky.  

… Imperativ …  

JV: Nedokážou. To je lidská záležitost. K tomu, aby došlo k nějakému narovnání, tak lidé musí vidět, 

že zlo je po právu potrestáno, a ne že se nic neděje.  

MS: Snad Havel v tomto ohledu konal?  

JV: Pravda sama o sobě nezvítězí. Musí na to být struktury, které to prosadí.  

MS: To znamená soudy?  

JV: Jak ale může být justice ponechaná bez výrazných změn? Vždyť komunističtí soudci soudí do 

dnešních dnů. Spousta disidentů si stěžuje, a nic se neděje. Jak je toto možné?  

MS: Ano, někdo to může označit za výsměch spravedlnosti.  

JV: Je nastavený špatný systém. V Německu byl jiný. Vše vychází ze všeho. Vezměme si například 

školství. Děti dnes nevědí nic o roku 1989. Učitelé tak nesou obrovskou odpovědnost za celý vývoj, 

který byl. V aparátu byli učitelé, či spíše učitelky, kteří prznili děti. Soudružky učitelky tam zůstaly. 

Ony neměly zájem říkat, že jsem byla krávou, byla jsem blbá. Tak mlčí a nic nedělají.  

MS: Lze soudit, že po dvaceti letech nastala očistná fáze.  

JV: Nebo je to lidem putna. Je to škoda, jelikož děti v podstatě nevědí, co bylo. A nikdo jim to 

neřekne. To proto, že rodiče na to nemají čas a dětí si nevšímají. Je málokterá rodina řekne, podívej 

se, byla fronta na maso, nebylo ovoce, …  

MS: … hlavně exotické, …  

JV: … hodnotné zboží bylo pod pultem, lidé byli zavíráni za své názory.  

MS: Zkrátka, když se neprovede větší očista v pravý čas, je to zlé. 

JV: Vidím to, že dnes je již pozdě.  

MS: Myslím si, že nikdy není pozdě.  
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JV: Ano, ale nikde nevidím ochotu, sílu lidí, aby se angažovali v boji za očistu společnosti. Samotný 

jedinec to nedokáže. Osobně si myslím, že by musela vzniknout strana, společenství lidí, kteří by 

usilovali o zásadní věci. Zkrátka, když se sejdou lidé, kteří mají stejné myšlení, když promluví jeden, 

tak ostatní souhlasí a mohou nanejvýš vylepšovat svůj názor. Toto zde neexistuje.  

MS: Jinými slovy, v politice postrádáte konsensus, …  

… Morálka a dopad …  

JV: … slušnost a také je vhodné zmínit, že by politika měla být obětí. V současné době se zdůrazňuje 

fakt, aby lidé v politice přinesli oběť, ale čekají peníze, výhody, posty. Je absolutně nemravné, aby 

poslanci předpokládali: vstoupím do politiky a potřebuji peníze na cestování. To je přece absolutně 

nemravné. Tento zvyk byl přejat z komunistického režimu, kdy to byli nadlidé. Tito lidé se lehce 

přizpůsobili a v podstatě si v tom dobře žijí.  

MS: V devadesátých letech byla snaha omezit výhody politiků?  

JV: Imunita pro poslance by měla být pouze na řeč v parlamentu, a ne mimo. Když bude někdo 

chycen opilý, tak je opilý, a je to člověk jako člověk. Fakt, že je poslanec, tak by to pro něj mělo být 

přitěžující. V tu ránu by měl rezignovat.  

MS: Je vidět, že takovéto čistící mechanismy u nás neexistují. Je to jedním z důvodu, proč mnoho lidí je 

nespokojeno s politickou scénou. To proto, že nic nepřináší, jsou tam jen spory.  

JV: Vstoupili tam chudí lidé. A to jak z hlediska majetku, tak z hlediska ducha. Proto má úspěch kníže 

Schwarzenberg, jelikož on není součástí těchto praktik a nepotřebuje v politice fungovat, aby měl 

peníze. To lidem vyhovuje.  

MS: Pamatuji si, když Poděbrady navštívil kníže v roce 2010, tak se zmínil o skutečnosti, že jeho syn jej 

považuje za blázna. Kníže si nepotřebuje vydělávat politikou. On se snaží sloužit.  

JV: Ano, politika by měla být službou.  

MS: Kníže je aristokratem. Nedívá se na krátkodobé zájmy, ale snaží se dívat na věci s většího 

odstupu. Jako politik je ochoten přiznat, že též něco neví, což je také vlastnost, která přidává na 

charakteru.  

JV: Neodpovídá tak, jako dnes odpovídají politici. Naši představitelé jsou v pozici, že vše vědí, vše 

znají a na vše mají odpověď. Když vyjdu od sebe. Jsem technik, rozumím věcem technickým. Když se 

mě někdo zeptá na oblast zemědělství či právní, tak řeknu: „Nezlobte se, tomu rozumí kolega, a já 

ne.“ Ten problém mohu nastudovat, ale nemohu na něj odpovědět okamžitě.  

MS: Tento přístup měl být právě v politice. Pánové by si měli uvědomit, že mají své limity, a přiznat, že 

toto a toto již neví a raději to deleguji.  

… Patologie ve společnosti …   

JV: Na politiku se nabalují spousty lidí, kteří politikaří, poté je to spousta lobbistů, kteří tím, že mají 

známé politiky, vydělávají. Tady vzniká již korupční prostředí, kdy v podstatě síla peněz pro 
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jednotlivce je obrovská. Za peníze jsou schopni udělat cokoliv. Do jisté míry bychom mohli říci, že to 

jsou prodejné děvky.  

MS: Neseme si to však z minulosti?  

JV: Pozor, korupce byla vždy. Byla též za první republiky. Je jen otázkou, do jaké míry se rozroste, do 

jaké míry je sledována a také trestána. V žebříčku korupčních zemí jsme … 

MS: … na padesátém místě.  

JV: Osobně bych řekl, že jsme na předních místech.  

MS: Ano, ale pokud vyjdeme ze sledování společnosti Transparency International, tak ta to sestavuje 

podle nejméně zkorumpovaných zemí. To jsou např. seveřané, Švýcarsko. 

JV: Nemyslím z hlediska temné Afriky. Tam je zřejmě největší korupce. My se jim přibližujeme.  

MS: Dobrá, není to také z toho důvodu, že lidé, kteří se k moci dostali v devadesátých letech, politiku 

opustili? Dělali to lidé se zájmem a službou.  

JV: Určitě.  

MS: Následně jsme to nechali na nich samých.  

JV: Domnívali jsme se, že systém je nastartován a bude probíhat demokratickou cestou. Málokdo 

však tušil, že ti lidé, kteří nesli odpovědnost za minulou dobu, čekali, jestli se něco stane. Když zjistili, 

že se nic nestalo, tak jim otrnulo a začali pomalu prorůstat do nových struktur a podle toho to vše 

vypadá.  

MS: Jinými slovy se politika spojila s obchodem?  

JV: Je to obráceně. Obchod se spojil s politikou. To proto, že ten byl prvotní. Ten se snažil hledat 

cesty. Kdyby to byl čistě obchod, ale ten nebyl čistý. To byla řízená korupce. Jakékoliv dotační tituly 

v současnosti mají problémy s korupcí.  

MS: Ano, jsou projekty psané pro určité firmy.  

JV: Pochopitelně.  

MS: Nádherným příkladem bylo napsání projektu na sčítání lidu na společnost Hewlett Packard. 

Výběrového řízení se účastnila i společnost Unicorn. Šéf této společnosti na to upozornil, a nic se 

nevyšetřilo. Jako by to šlo do ztracena.  

JV: Když si člověk vezme noviny, tak tam je uváděna špička ledovce. Jen si zvažte zbrojní zakázky, tak 

je to špička ledovce, kde probíhají obrovské peníze. Všichni dělají, že o ničem nevědí, ale samozřejmě 

musí vědět, že je to nesmyl a skrývá se v tom nepoctivost. Ti političtí nešťastníci do toho byli 

zamotaní, a nic se nestalo. Všichni obyčejní lidé to vidí a jsou z toho zhnuseni. Jen si vezměte jména, 

jako byl pan Gross a další. 

MS: To byli podprůměrní představitelé. A naše republika na to doplácela.  
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JV: Ano, ale všichni to vidí. Výsledky byly medializovány. Nejsou ale vidět malí zlodějíčci, kterým se 

nestalo.  

MS: Na druhou stranu lze soudit, že jednodušeji chytnete malého zloděje než velkou rybu.  

JV: Zkrátka proto u nás je zhnusení s politikou. Můžeme uvést kauzu kakaového krále pana Krause. 

Z hlediska informací, které vyšly z médií, tak to byl jasný případ. Nic se nestalo. Dělal si z lidí blázny.  

… Opět rok 1989 …  

MS: Nevzbuzuje v člověku tato smutná skutečnost nutnost jednat stejně jako během roku 1989, když 

nejde provádět politiku v prostorách, které jsou k tomu určeny. 

JV: Podle mého názoru ulice nic nezmůže. To nejde. Tenkrát ano, jelikož to bylo spontánní hnutí 

všech lidí. Dnes například vidíte protesty odborářů. Odbory by měly hájit práva pracujícího člověka 

proti zaměstnavateli. Pokud začnou stávkovat lidé, kteří stávkují proti státu, proti reformám, tak je to 

pochopitelně politika v tom smyslu, že by chtěli narušit právní systém. Dnes to také znamená 

demokratický systém voleb. Ti lidé mohli volit jako ostatní lidé, kteří nejsou v odborech. Ti lidé chtěli 

změnu, chtěli něco jiného. Tito lidé by se více méně měli podřídit. Mají sice právo na stávku, ale to 

není dostatečný argument, jestliže odbory ztratily svou elementární věc, kterou by měly zastávat.     

MS: Politika je diskuse.  

JV: Ano, ale někdy je to názor proti názoru a někdo musí rozhodnout. Rozhodovací proces je na 

základě demokratických pravidel v tom, že když někdo vyhraje volby, lidé delegují pravomoc a věří 

mocenské skupině, která chce reformy provádět, tak se reformy musí provádět, byť to bolí. Žít na 

dluh nelze. Například socialisté řeknou, že stát dluhy neplatí, tak to tedy platit musí. Když budeme 

přemýšlet o státu, tak je to pomyslné. To jsou přece daňový poplatníci. Lidé, kteří rozhazují peníze a 

jsou placeni …  

MS: … za rozhazování peněz …  

JV: … z našich daní, tak to je na pováženou. Mělo by existovat demokratické pravidlo, že politik je sice 

volen na čtyři roky, ale měl by být odvolatelný, a to na základě referenda.  

MS: Ano, ale to je prvek přímé demokracie. Možná se k němu dostaneme. V Čechách je zastupitelská 

demokracie. Nejsme například ve Švýcarsku, třebaže mnozí lidé by jím rádi byli. 

JV: Ano, ovšem zastupitelé by se podle toho měli chovat.  

MS: Měli by respektovat postoje lidí – voličů. 

JV: Nyní se navracíme k tomu, že do politiky vstupují lidé ne kvůli veřejné oběti, ale pro získání zdrojů 

pro sebe, pro svou rodinu, pro své známé.    

… Minulost …  

MS: Ještě bych se rád navrátil k vypořádávání se s minulostí a s tématem, které jsme právě 

diskutovali. Jak vnímáte toto spojení? Například Němci prošli denacifikací.  

JV: Zde je již pozdě. Soudím, že již je jiná doba. V této době to již nejde.  
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MS: Proč? Vždyť se říká, že nikdy není pozdě.  

JV: Ano, ale pozdě na co? Zaprvé by musel být zájem od někoho, aby něco událo. Lidé natolik 

ovládají, je to natolik prorostlá struktura, … Mocenský aparát jako je stát, justice, policie, to všechno 

je prorostlý systém, kdy se málokdy podaří něco čistého a rovného udělat. Většinou si lidé ze všeho 

dělají blázny.   

… Poděbrady a region …  

MS: Posuňme se dále, jak vnímáte politiku na poděbradské radnici? Jedná se o maloměsto. 

Porovnejte ji s tou, která se dělá na státní úrovni. Je politika v Poděbradech podle vašeho přesvědčení 

dostatečně efektivní?  

JV: Nyní?  

MS: Když to vezmete v tom posledním dvacetiletí. Začněme v roce 1990. Sám jste toho byl účasten.  

JV: V té době byla revoluční nálada a chuť pozvednout Poděbrady. Bohužel, mé očekávání nebylo 

naplněno. Došlo například k zásadním chybám, které byly pro město fatální. Město ztratilo 

rozhodující podíl v lázních. Za to však nese někdo odpovědnost. Dnes po prohrané bitvě je každý 

generálem. Podepsali na ní někteří, jako byl pan Malát, Ďurčanský, nevyjímaje.  

MS: Myslíte si, že již v počátcích devadesátých let při obnovování správy věcí veřejných lidé 

prosazovali své partikulární zájmy? 

JV: Ne, v prvních dvou letech, když se scházelo zastupitelstvo, tak to byla parta lidí také ze stran 

Národní fronty jako národní socialisté, lidovci, komunisté a strany Poděbradského fóra. Lidé se 

scházeli a jednání bylo efektivní. Pracovní schůzky byly v přátelském tónu, kdy většina lidí chtěla, aby 

Poděbrady šly kupředu.  

MS: Jaká byla příčina toho, že najednou to přestalo fungovat? 

JV: Stalo se to, vznikly nové strany, do stran vstoupili lidé, kteří se následně dostali do vedení, a tím 

začal propad Poděbrad. K moci se nedostali osvícení lidé, ale lidé, kteří již začínali cítit, že ve funkcích 

mohou dosáhnout určitých výhod, jak v oblasti finanční, tak majetkové. A to proto, že to vše mohou 

rozhodovat. Brzy to zjistili a počali se podle toho chovat. To je spojitá nádoba. Takovíto lidé počali mít 

peníze, majetky, a naše město šlo do háje.  

MS: Jinými slovy obecné blaho …  

JV: … pro ně nebylo prioritou.  

MS: Myslíte si, že generační budování demokracie na maloměstě přineslo své plody? Můžeme říci, že 

Poděbrady jsou stále lázeňským městem, i když je znát patrná redukce, mnoho domů bylo postaveno i 

rekonstruováno.  

JV: Ano, ale je otázkou za kolik peněz. Musíme se tázat, kdo z toho měl prospěch? Ale hlavně 

Poděbrady jako město měly svou tradici. V tradici se mělo pokračovat, nicméně došlo k porušení 

tradice.  
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MS: V jakém smyslu? Sám komunistický režim byl velkým přerušením tradice. Zřejmě narážíte na 

navázání na odkaz první republiky v Poděbradech.  

JV: Pěknou ozdobou byl lázeňský park. Jeho začátek je spojen s lázeňským středem města. Sám park 

byl oplocen. Jednalo se o místa, kde nyní stojí centrální poliklinika. Také k tomu přispěl pan Jiránek, 

jenž za přispění zastupitelů upravil park, jenž původně byl v secesní podobě. Například v parku, kde je 

Libenského kolonáda, došlo k mírným obměnám a ráz zůstal zachován.   

MS: To je snad dobře? 

JV: Ano, ale k zásadní chybě došlo, že byl park zdevastován, když se mohla navodit atmosféra 

výjimečnosti. To, co tam bylo, není nic výjimečného. Sám to vidím jako tuctovou záležitost, která 

může být kdekoliv, a nemusela být zde. To proto, že zdejší lázně by se měly něčím vyznačovat. 

Nepochopení záměru bylo vidět na tom, jak pan zahradník Jiránek pojal ikonu Poděbrad květinové 

hodiny, kdy z toho udělal paskvil. To je třešnička na dortu neschopnosti pochopit historii Poděbrad, 

historii lázeňského parku, kde dříve byla pole.  

… Město, věc veřejná a obchod …  

MS: Pokud je známo, tak na pozemcích parku bylo zahradnictví. Rád bych se zeptal na kooperaci 

poděbradských podnikatelů s radnicí. Ne nadarmo se říká, že v jednotě je síla. Jistě by Poděbradům 

prospělo, aby zdejší podnikatelé a zastupitelé města našli společnou řeč?  

JV: Na toto lze těžko odpovídat, jelikož síla podnikatelů není taková. Poděbrady nejsou průmyslovým 

městem. 

MS: Pozor, jsou tu sklárny, lázně. 

JV: Ano, ale město ztratilo v lázních rozhodující podíl v této společnosti, a to považuji za zlé. Lázně a 

město vytvářejí spojené nádoby. Pokud toto nefunguje, tak nastává úpadek. Všude ve světě lázeňská 

města prosperují, Poděbrady neprosperují.  

MS: Zkrátka není vidět jejich rozkvět jako ve třicátých letech minulého století. Nu, ovšem to je dobou, 

která se nikdy nevrátí a pro nás místní bude neustálou inspirací.  

JV: Ano, ale blízkost milionového města jako je Praha, navozuje možnost využít této blízkosti. Spojení 

po dálnici i železnici je slušné. Řekl bych, že zaprvé je to chyba marketingová. Zadruhé je to otázka 

nabídky služeb. Poděbrady by měly být dobrou adresou jak pro rehabilitaci, rekonvalescenci, tak i pro 

ozdravné pobyty a návštěvníky, jelikož z nemocných město nic nemá. Když sem přijedou návštěvníci, 

kteří se zde pobaví, kteří si zde odpočinou, tak to přinese výdělek místním obchodníkům.   

MS: S tím lze souhlasit, ovšem „míček“ je na straně nejen radnice. Samozřejmě závisí též na aktivitě 

podnikatelů. Sám si myslím, že vedení dialogu o směřování města Poděbrady by mělo být zájmem 

všech, a zvláště těch, kdo město řídí a kdo ve městě dává lidem práci.  

JV: Lázně jako podnik jsou spojitou nádobou s městem. Lázeňský park lázeňskou společnost nestojí 

ani korunu přičemž údržba parku, vysázení stromům stromů stojí miliony. To máte stejné, jako 

kdybyste byl obchodník a já bych vám udržoval obchod a vy byste pouze kasíroval peníze. Myslím si, 

že zde musí být určitá symbióza a schopnost se těchto aktivit zúčastnit. Nemohu přece žít na úkor 
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jiných. Zde se lidé snaží, aby prostředí bylo pěkné a přívětivé, aby sem lidé rádi jezdili. Jednou věcí je 

prostředí, ale služby jsou jinou věcí. Ty však na úrovni nejsou.  

… Kauzy … 

MS: Člověk by mohl s vámi souhlasit. Když se člověk prochází na lázeňské kolonádě, tak uvidí, jak 

jeden z hlavních lázeňských domů chátrá a chátrá. 

JV: Zde není co řešit. Jsme v situaci, kdy včera bylo pozdě, neboť toto mělo dávno začít fungovat. 

Vnímám to jako chybu pana Ďurčanského, pana Maláta, kdy oni nezachytili trend privatizace. 

Například město Třeboň získalo tamní lázně, a Poděbrady ne. Podle mého názoru možnosti zde byly.  

MS: Lze soudit, že takoví moudří pánové, kteří byli na radnici, se možná domnívali, že trh vyřeší vše. 

Nechť to zprivatizujeme.  

JV: To je právě nepochopení.  

MS: Jsou to přece lidé, kteří vytvářejí trh?  

JV: Trh je jednou věcí a nadčasovost myšlení je druhou věcí. Stačí se podívat na poděbradskou 

Záložnu, …  

MS: … výraznou neorenesanční stavbu.  

JV: Je to strategický objekt ve městě, kdy díky divoké privatizaci jej získal pan Tolar, jenž s tím měl 

jisté záměry, ale jak to dopadlo, všichni vidí.  

MS: Dobrá, ovšem může být vznesena námitka, že ne každý podnikatelský projekt se povede.  

JV: To věřím. Město však mělo mít možnost do toho zasáhnout a nějakým způsobem Záložnu získat. 

To se ovšem nestalo, protože to nebylo zajímavé z hlediska všimného.  

MS: Opět se dostáváme ke korupci.  

JV: Nyní, pokud se bude dařit, a nechci to zakřiknout, tak město získá Záložnu do konce června.  

MS: To by bylo na blahopřání, pokud by se tak stalo!  

JV: Ano, ovšem to je vykoupeno tvrdou prací, jelikož pokud město získá Záložnu, a doufám, že ano, 

tak budeme na počátku, neboť objekt je zchátralý, zdevastovaný. A to díky různým činnostem lidí, 

kteří tam fungovali. Následně budeme muset nalézt dotační titul, protože Záložna bude stát 21 

milionů, na to se bude muset vzít úvěr, ale aby většina oprav šla na dotaci. Mnou odhadovaná částka 

bude 20 až 30 milionů korun. Je to začátek cesty, kdy se Poděbrady začnou zvedat z prachu. Je to 

v lidech - a toto také tvoří jeden segment. Sám vidíte, že se podařilo to, co všichni chtěli. Je to dále 

uvedení květinových hodin do původního stavu.  Bylo to ve volebním programu všech stran, které 

vyhrály. Je to pouhá třešnička na dortu. Je to maličkost, ale na ní je vidět, že lidé z vedení města mají 

zájem, aby město začalo prosperovat. 24. června 2011 se otevírá ostrov, který byl zavřený 40 let. Ve 

stejný den se otevře nový pramen, kdy bude voda vyvedena přímo ze země, nebude to přes úpravnu. 

Měl by to být jeden z nejlepších zdrojů minerálky v Poděbradech. To můžeme považovat za návraty 

do původních kolejí, kdy město fungovalo pro lidi.        
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… Práce města ... 

MS: Zmínil jste plnění slibů, které dal kandidát během volební kampaně. To je však ojedinělé.  

JV: Ano, a proto říkám, že se nyní dostali do vedení lidé, kteří své sliby myslí vážně, a ne jako vábničku 

pro voliče.  

MS: Psaní volebního programu není pouhé slohové cvičení.  

JV: Bylo to opravdu na základě anket mezi obyvateli, bylo to na základě širokého průzkumu myšlení 

veřejnosti. Lidé či z nich složené strany ve volbách vyhráli.  Jejich sliby se dají sledovat. Maloměsto to 

vidí, zdali se ve městě sliby plní. Všichni se téměř znají. Považuji volbu pana doktora Langra za 

vynikající. 

MS: Nu, ale jsou lidé, kteří mohou namítnout, že právě doktor Langr je člověk, který byl spjat 

s minulostí. 

JV: Toto uznávám. Na druhou stranu každý má svou historii. Vůči mně je to relativně mladý člověk. 

Před dvaceti lety byl reportérem Československé televize. Byl obviňován ze spoluúčasti se Státní 

bezpečností. Dnes můžete obvinit kdekoho. Jako jeden z mála, neboť šel do komunální politiky a 

věděl, že v Poděbradech tyto zvěsti fungují, si nechal udělat osvědčení, nechal se prolustrovat, 

prověřit soudy a má opravu soudní rozhodnutí, na němž je napsáno, že nebyl účastníkem těchto 

nezákonných akcí. Pochopitelně to na něm zanechalo jisté stopy. Mně by to také vadilo, kdyby mě 

někdo obviňoval. Uznávám ale biblické rčení „Kdo je bez viny, hoď kamenem“. Soudím, že každý něco 

má. Z tohoto jej nikdo vinit nemůže. Svou prací ukazuje, že je patriot a že svou práci zvládá. Město 

tak dokáže kočírovat a vést kupředu.  

MS: Ve svém mládí obhajoval ideologii komunismu a v průběhu času prozřel. V současné době tvrdí, 

že ideologie či lépe ideologizace věcí do politiky nepatří.  

JV: Když se ohlídnete po lidech, tak objevíte lidi, jako byl Pavel Kohout. Takoví lidé dostali rozum a 

přišli na to, že udělali omyl. Osobně bych to hodnotil jako mladickou nerozvážnost. Dnes dokazuje, že 

je velice schopný a osobně bych si přál, aby ve vedení města zůstal minimálně dvě volební období. To 

proto, aby byla kontinuita práce. Pokud by tam nastoupili nešťastníci, kteří nám sloužili před 

doktorem Langrem, tak to by opětovně byla tragédie.  

MS: Když o tom přemýšlím, tak docházím též ke stejnému závěru. Možná bychom poté mohli hovořit 

o Langrově generaci. Ostatně budoucnost je otevřená.  

… Město a pravomoci …    

MS: Nyní se navraťme k lokální politice. Ještě bych se zeptal na skutečnost, která souvisí se správou 

obce. Myslíte si, že by bylo dobré, kdyby obce měly co nejvíce pravomocí a mohly si i například 

určovat daně, které by byly placeny v určitém regionu, než aby vše diktoval stát? 

JV: Nu, aby obec mohla vyvíjet nějakou svou činnost, musí mít peníze. To je elementární věc. 

Rozdělování daní z celostátního balíku je diskutabilní otázkou. V současné době probíhají diskuse o 

možnosti přidání peněz malým obcím, aby mohly lépe hospodařit ve své obci. Je přece rozdíl mezi 

Prahou a Poděbrady.  
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MS: Ano, Praha je sídlem mnoha společností, a Poděbrady jsou pouhým lokálním městem, třebaže 

jsou zde slavné lázně.  

JV: V tom vidíme nepoměr. Poděbrady jako neprůmyslové město, pokud každá obec bude řešit 

příjmy na základě produkce podnikatelů, na tom může tratit. Výběr daní je specifikován v daňovém 

zákoně.  

MS: Tuším v zákoně o daňovém určení.  

JV: Takový pan Bakala je za vodou. Podniká po celém světě, avšak peníze jdou tam, kde má 

přihlášenou svou činnost, což je Modrava. 

MS: Ne nadarmo se říká, že Modrava je bohatší než Praha.  

JV: Kdybychom zde měli takového Bakalu, tak by se nám hovořilo lépe.  

MS: Na druhou stranu zde máme drobné podnikatele, máme sklárny, máme zde ne nevýznamnou 

stáčírnu pramenité vody, máme lázně. 

JV: Právě že nemáme. V tomto ohledu je tu málo peněz.  

MS: Nu, ale měli bychom si uvědomit, že blahobyt se dělá prací, ne čísly. Zdali se bude město rozvíjet, 

či ne, záleží na konkrétních lidech.  

JV: Obec, když kdysi chtěla získat peníze, tak měla právo vařit pivo, měla svá jatka, což v Poděbradech 

bylo. Z toho plynuly určité finance, které pomáhaly rozpočtu města. To proto, že daňoví poplatníci 

platí statutární zastupitele, ale mimo to si platí i údržbu, servis města. Finanční možnosti jsou ale 

omezené. Aby byl vyrovnaný rozpočet, tak musí být požadavky a možnosti vyrovnané.  

MS: Sluší se říci, že Poděbrady nejsou zadluženým městem. Na to minulé správy dbaly. 

JV: Ano, ale odpovím oklikou. Když chci získat slušné bydlení, tak si jej musím koupit. Když na ně 

nemám, tak si musím vzít hypotéku. Mohu však bydlet a fungovat. Neplatím nájem a mám svůj dům. 

To, že město není zadluženo, je dobré. Z druhé strany pokud by investovalo do něčeho, co by městu 

přinášelo užitek a z dlouhodobého hlediska by to byla progrese, tak to může být na škodu, jelikož 

město mohlo investovat do nějakého projektu, jenž by Poděbrady vytáhl daleko výše, než jsou.  

MS: Je to však lidmi.  

JV: Musí zde být někdo, kdo projekt bude realizovat. Měli bychom využívat dobré polohy blízko 

milionové Prahy, skvělých rekreačních podmínek.  

… Úředníci v samosprávě …  

MS: Dobrá, jste jeden z radních. Hovoříme-li o efektivním hospodaření, neměli bychom vynechat ani 

úředníky. Jak vnímáte administrativu, která je na radnici? Není náhodou přebujelá?  

JV: Těžko to mohu říci. Sám neznám tamní systém. Myslím si však, že problém je jinde.   

MS: Tážu se také proto, že lidé většinou naříkají na byrokraty.  
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JV: Soudím, že v Poděbradech problém není. Zde spíše nacházíme stav, že lidé mají „zájem“ na tom 

pracovat, ale těžko se nacházejí odborníci. Uvedu příklad. V roce 2011 byl vypsán konkurz na vedoucí 

pozici na městském úřadě. Přihlásili se lidé, kteří zdaleka nesplňovali parametry poptávky. Je to dané 

odborností. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří něco umí, tak soukromě podnikají, jelikož ve státní správě 

nejsou odměny tak vysoké, aby je motivovaly k práci pro samosprávu. Nutno dodat, že sami lidé si 

neváží práce.   

MS: Člověka to vede k úvaze, aby stát, samospráva byla malá, ale výkonná. Jde o to, aby tam nebyli 

lidé, kteří si přijdou do svého zaměstnání vypít kávu, nalakovat nehty.  

JV: To snad v Poděbradech není. Soudím, že za půl roku z toho nemůžeme dělat závěry. Myslím si 

však, že zeštíhlení administrativní části by v budoucnu mohlo být prospěšné. Není to ale mou osobní 

prioritou.  

MS: Podle vás …  

JV: … to není kardinální. Spíše bych se nažil změřit na odborníky, kteří mají zájem a něco o resortu 

vědí. To proto, aby jisté projekty šly v Poděbradech kupředu. Dotační tituly jsou vždy zdrojem 

korupce. Někdy jsou předraženými záležitostmi.  

MS: V první polovině roku by měl probíhat audit v První realitní.  

JV: Zde je spíše obrovský problém s městskou kanalizací.  

MS: Jinými slovy, staré dluhy vycházejí na povrch?  

JV: Je to záležitost, která se táhne z roku 2004, kdy absolutně nekvalitní práce byla převzata, a dnes 

se zjišťuje, že je z více jak poloviny špatná.  

… Dotace u EU …  

MS: Užíval jste v dialogu spojení „dotační tituly“. Obce v současnosti využívají k financování svých 

projektů peněz z Evropské unie. Jak se díváte na peníze z Evropských fondů? Nejsou tím, které 

napomáhají korupci, než aby podpořily zlepšení v konkrétné oblasti veřejné správy?  

JV: To bych neřekl. V tom bych problém neviděl. Vidím však ten problém, že Evropská unie je jeden 

velký grant. V podstatě peníze již dostávají projekty, které jsou od prvopočátku zkreslené, kde se 

s korupcí počítá. To následně vede k předražení akcí, třebaže by náklady mohly být poloviční. 

V projektech se s tím a priori počítá. To je můj pohled, který však nemohu dokázat. Nikde na 

veřejnosti bych s tím nemohl vystoupit, neboť by to bylo špatně prokazatelné obvinění. Jsem však o 

tom přesvědčen.  

MS: Na druhou stranu, neděláme si příliš iluzí o tom, že Evropská unie nám pomůže?  

JV: Evropská unie je však kapitolou sama pro sebe v oblasti administrativního aparátu. Ano, tam je 

byrokratický aparát, jenž si žije nad poměry. Právě tam bychom mohli hledat úspory. Shodou 

okolností do evropské kasy přispíváme též. Nic není zdarma.  

MS: Snad tak často se o tom nemluví.  
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JV: Realizuje se tam politika „z jedné kapsy do druhé kapsy“. Je to pouze přelití peněz přes Unii. Ano, 

v některých případech je to velká štědrost, ale právě v byrokratickém aparátu Unie bychom mohli 

hledat rezervy. Tam si lidé žijí za peníze všech daňových poplatníků.  

MS: Domníváte se, že Poděbrady jsou schopny efektivně využívat peníze z Evropské unie? Byly zde 

realizovány cyklostezky, zastávky autobusů. Jak byste k tomu přistupoval sám, aby peníze, které 

„dostaneme“, byly vydány na věci, které dané město potřebuje a díky nimž bude dán rozvojový 

impuls.  

JV: Rozhodně bych je využil smysluplněji, jelikož cyklostezky zdaleka nesplňují parametry. Právě 

Evropská unie přispěje penězi, ale bohužel projekty jsou špatné od počátku. To se však dál nešetří.  

MS: Ne nadarmo se říká, že červ je skryt v detailu.  

JV: Projekty jsou nedomyšlené, nedopracované, zmatečné. Stačí se podívat na investici ve škole Na 

Valech, kdy k antukovému hřišti nebyla přivedena voda. To je přece od počátku chyba projektu. Tuto 

skutečnost nikdo z aparátu nepochytil. Hlavně že byla dotace. Lidé vidí dotaci, ale nevidí práci, která 

za tím má být odvedena.  

MS: Ne nadarmo je něco viditelného, a něco neviditelného.    

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JV: Je to odtržení vládnoucích elit od reality a propojení politiky s byznysem – tzv. klientelismus. 

Politikům, kteří přes noc pohádkově zbohatnou, se normální lidé diví, ale orgány v trestním zřízení to 

neznepokojuje.   

MS: Poslední otázka se týká budoucnosti. Jak vidíte postavení naší republiky i třeba malého 

lázeňského města?  

JV: Dobře.  

MS: Jste skrytým optimistou.  

JV: Ne, já jsem skutečný optimistou. Je to v lidech. Věřím, že když lidé jako pan Langr, pan Uhlíř či pan 

Mikolanda budou v čele města, tak dokážou městu dát mnoho pozitivního. Když si přitáhnou jim 

podobné, tak není čeho se bát. Na druhé straně i negativní lidé přitahují, a to vidíme v poděbradské 

nedávné minulosti.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu? 

JV: Byl jsem jedním ze zakladatelů OF v Poděbradech. Byl jsem v prvním zastupitelem města po 

„sametové revoluci“ a byl jsem také i v první radním města.  

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

JV: Účastnil jsem se, ale nezbohatl. 
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení příležitost k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii? 

JV: Rozdělení Československa se mně nelíbilo. Na slovenské straně převládla snaha po samostatnosti. 

Rozdělení proběhlo v klidu, a to byla obrovská devíza do budoucnosti. To se také dnes projevuje na 

našich nadstandardních vztazích.         

 

  

 

    

 

 

      

                

          

 

     

   

    

 

  

                   

       

 

 


