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Dialog o transformaci s Pavlem Klenerem1,2: 

MS: Vážený pane profesore, čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? V jaké životní fázi 

vás zastihl? Jaké naděje jste s ním spojil a případně jak se naděje naplnily?  

PK: Musím říci, že naděje byly veliké, ale bohužel se nenaplnily. Rok 1989 přinesl ohromný 

optimismus a nálada ve společnosti byla neobyčejně pozitivní. Také jsem to tak vnímal, ale zřejmě 

jsem byl velmi naivní, protože nadšení vydrželo asi půl roku, a pak se vše začalo hroutit. Moje první 

zklamání bylo, když po volbách Československá televize uspořádala mítink na Kavčích horách, kde 

jsem si představoval, že bude „bouchat“ šampaňské, že všichni budou oslavovat nový pořádek. Tam 

byla velmi hostilní atmosféra. Začaly tam vznikat „stranické skupiny“. O přestávce jsem šel domů, 

protože jsem z toho všeho byl zklamán, že jsem se toho ani nenadál.  

MS: Můžeme říci, že proměna člověka asi nemůže být taková ... Dobrá, vám bylo 52 let, své mládí a 

velkou část produktivního života jste žil v komunistickém režimu. To znamená, že rok 1989 musel být 

velkou úlevou.      

PK: Máte pravdu. Sám rok 1989 byl v mém životě osobní převrat, protože jsem se nenadál, že bych se 

mohl dostat do politické funkce. Nabídka přišla zcela náhle, přes noc, protože jsem byl čtvrtého 

listopadu v Brně a po cestě v autobuse byl puštěný rozhlas. A ještě s některými kolegy jsme si říkali, 

kdo asi bude příštím ministrem zdravotnictví, zdali tam nenechají opět Prokopce. Přijel jsem do 

Prahy, šel jsem na pracoviště, ale protože jsem měl hlad, nedokončil jsem práci, kterou jsem měl 

rozdělanou, a šel jsem domů. Tam mně syn říkal: „Táto, již tě třikrát volal pan doktor Zvěřina, že se 

jedná o velmi důležitou věc. Máš volat toto číslo.“ Zavolal jsem a ozval se Úřad vlády ČR, že se mnou 

chce hovořit pan premiér, tehdy se jednalo o pana Pitru. V první řadě jsem si pomyslel, že bude 

nějaký průšvih, který budu muset vysvětlovat, ale řekli, že pro mě posílají auto. Odvezli mě na vládu a 

tam Pitra řekl: „Počítá se s vámi jako s ministrem.“ Hodinu jsem přesvědčoval Pitru, že to není možné, 

protože když jsem skládal atestace, byl pro mě největší problém atestace ze zdravotnictví. On 

oponoval: „My jsme se na vás informovali, máme dobré reference. Nemůžeme vás nutit a máme 

ještě tři kandidáty.“ Pak mě odvezli domů.  

MS: Čím si vysvětlujete, že najednou přijde telefon s výzvou: pojďte na vládu? Komunisté velice dobře 

sondovali, kdo je schopný, kdo méně, aby jim ve vládnutí pomohl. 

PK: Pátral jsem po tom, kdo mě navrhl, ale musím říci, že jsem se nedopátral. Již v tehdejší době jsem 

měl renomé, byl jsem profesorem. Když jsem mohl dosáhnout tohoto titulu, musel jsem být politicky 

angažován, což jsem kamufloval v odborech, ale jinak jsem se o politiku příliš nezajímal. Nevím, jak 

k návrhu došlo. Řekli, že mají ještě další kandidáty, a odvedli mě domů. Konstatoval jsem: „Děti, 

vidíte, mohli jste mít tatínka ministrem.“ To trvalo do půl dvanácté v noci, kdy se opět ozval telefon, 

že Občanské fórum neschválilo nikoho z dalších kandidátů a měl bych se tedy na vládu dostavit ráno 

v půl deváté.  

                                                           
1
 Pavel Klener *1937, přední český onkolog a hematolog, ministr zdravotnictví 1989 – 1990, byl členem 

Občanského fóra a od 1992 do roku 1995 byl členem Občanské demokratické aliance, od roku 1990 – 2007 byl 
přednostou I. interní kliniky, řídil též Hematologický ústav, tituly: Klinická onkologie (2002), Jde to i slušně 
(2008). 
2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 11. září 2014 dopoledne v prostorách pracovny profesora Klenera, U nemocnice 

499 / 2 Praha 2, Nové Město. 
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MS: Promiňte, že vás přerušuji, ale soudíte, že když komunisté byli v koncích, „sázeli“ na odborníky?  

PK: Ano, jsem přesvědčen, že poslední fáze komunistického režimu byla v jistém smyslu „rozvolněná“ 

a na vedoucí místa se dosazovali lidé s kvalifikací, byť důležitou roli hrála stranická příslušnost, ale 

straníků - odborníků nebylo tolik. Dostávali se tam lidi, kteří prokázali své mezinárodní renomé. 

Dokonce ke konci režimu začali lidé vyjíždět na Západ.  

MS: Přestává se rušit Rádio Svobodná Evropa, ovšem odcházejí i „schopní“ představitelé režimu.  

PK: Ale přesto ... V letech „prvního tání“, tedy v roce 1965 – 1966, jsem byl v Paříži, kde jsem zažil 

mnohé. Podařilo se mi tam získat byt v domě, který se měl demolovat. Za dobu svého pobytu jsem 

tam hostil 54 Čechů, kteří vyjížděli bez prostředků. Byli velmi rádi, že se u mě mohli ubytovat. Byl to 

též takový průlom. Následně přichází normalizace, avšak v jejich posledních letech se dalo dělat 

mnohé. Při jmenování profesorem byl podmínkou doktorát věd, byť doktoráty byly všelijaké. Po 

revoluci to „padlo“ a spousta lidí byla jmenována profesorem, ač si to vůbec nezasloužili, protože na 

to odborně neměli. Prohlásili, že byli minulým režimem perzekuováni. Statusu profesora by 

nedosáhli, ani kdyby perzekuováni nebyli. Poslední léta byla rozvolněná. Z toho vyplynulo, že si na mě 

někdo vzpomněl, jelikož jsem byl nestraník. V podstatě, i když jsem byl celkem pětkrát „lámán“ ke 

vstupu, odolal jsem, protože vždy jsem dokázal odolat. Nekomičtější bylo, když mě přesvědčovali 

v roce 1989 v červnu. Přišel za mnou pan docent a prý bych měl vstoupit do strany. Odpověděl jsem: 

„Víš, vždyť strana jsou ti mladí a mně bylo již 50 let.“ On říkal: „Mám známé na výboru a zařídím ti 

to.“ Namítal jsem: „Děkuji ti.“ On povzbudivě: „Nevzdávej se, kdo vstoupí, ten jede. Podívej se na 

mě.“ Končil jsem s díky. Přišlo mi to naprosto komické, jelikož za tři měsíce byl konec. Jednalo se o 

„poslední“ lámání. Předtím to bylo vázané na místo: „Když vstoupíš, zůstaneš v Praze.“ Nevstoupil 

jsem a šel jsem do Severočeského kraje. Teď zřejmě komunistická strana hledala „nestraníky“. Druhý 

den ráno jsem se tam ocitl. Také jsem vzdoroval. Nepřišel Pitra, ale Toman, který byl místopředseda 

vlády, a řekl: „Prosím vás, o čem zde diskutujete? Jediný kandidát jste vy. Jediné ministerstvo, které 

není obsazené, je zdravotnictví. Jděte se domů převléci a v 11 hodin jedeme na Českou národní 

radu.“ Takto jsem se stal ministrem. Neměl jsem však žádné řídící zkušenosti, a najednou jsem měl 

pod sebou 360 lidí. Nikoho jsem tam neznal. Byli tam samí soudruzi. Člověk se setkal s mnoha 

komickými otázkami. Předseda vlády komunistickým ministrům říkal: soudruhu ministře, lidoveckým 

říkal: bratře ministře, mně říkal: pane ministře. Jednalo se o zvláštní rozlišování.  

MS: Dobrá, jistě je vhodné se zeptat, jak jste se díval na „politickou elitu“, která zde vládla 

v osmdesátých letech?  

PK: Bylo pro mě naprosté překvapení, když jsem se ocitl na Vikárce, kde byla tajná schůze s Václavem 

Havlem. Seděli tam představitelé Občanského fóra, Veřejnosti proti násilí, ale seděl tam také generál 

Miroslav Vacek, ministr obrany. Seděl tam Marián Čalfa a seděla tam řada komunistů.  

MS: Hovoříte o lidech, kteří utvořili vládu národního porozumění?  

PK: Následně jsem pochopil, že to bylo asi nutné, protože Čalfa, ačkoliv byl předseda stranické 

skupiny na vládě, znal mechanismus vládnutí.  

MS: Jednalo se o právníka, který seděl v legislativní radě vlády.  
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PK: Tam nebyl nikdo, kdo by to mohl dělat. Tito lidé byli „použiti“ pro přechodné období. Musím říci, 

že mě překvapilo, že je tam tak heterogenní společnost. Tam jsem se poprvé seznámil s Havlem, 

protože byla přestávka, šel jsem na kloset a tam mi Havel říkal: „Zítra mám schůzku s novým 

ministrem zdravotnictví.“ Odpověděl jsem: „To jsem já.“ Podali jsme si tam ruce. Pro mě tato doba 

byla překvapivá.  

MS: Možná jste mi unikl z otázky, a proto se ptám znovu: Jak podle vás mohli komunisté dopustit, aby 

v čele politické reprezentace stanul Milouš Jakeš? Jednalo se o člověka, který brilantně dokázal 

pojmenovat stav, na němž se sám podílel. Stav – kůl v plotě.  

PK: Víceméně se ke konci stal komickou figurou. Pak tam byli lidé jako Lubomír Štrougal či Ladislav 

Adamec, kteří měli trochu jiný náhled. To vše bylo v kontextu Gorbačova a politiky glasnosti. Nebýt 

jeho, mnohé jsem si neuměl představit. Nevěděl jsem, že to tak rychle půjde, i když půl roku předtím 

byla u nás anabáze lidí z NDR. Nečekal jsem přesto, že to tak rychle půjde.  

MS: Nesmíme opomenout skutečnost, že Gorbačov se stává vůdčí osobou Sovětského svazu v roce 

1985. To znamená, že myšlenky logicky musely prosakovat i u nás. Lidé, kteří zastávali vrcholné 

pozice, je volky nevolky museli přijímat. Oni vzdorovali.  

PK: Ano, bylo to vidět sedmnáctého listopadu, kdy byly připraveny Lidové milice k zásahu. Nechybělo 

mnoho, aby se vše nějakým způsobem zvrátilo. Jsem přesvědčen, že ke zvratu nemohlo dojít, a to 

díky evropskému kontextu.   

MS: Zaplať Bůh, že jsme neskončili jako v Rumunsku, kde došlo ke krveprolití.   

PK: První, co jsem musel řešit, byla pomoc Rumunsku. Čalfa rozhodl, že to musí řešit federální 

ministr. Kompetence převedli na Petra Milera, ten byl absolutně neschopný, neinformovaný.  

MS: Jednalo se o pomyslného dělníka z ČKD, který byl „katapultován“ do vrcholných pozic.  

PK: Také jsme dělali hlouposti, kterým jsem měl možnost zčásti zabránit. V Xaverově byla připravena 

nákladní auta, která měly vést vejce do infuzních roztoků. Do žádné infuze se vejce nedávají, byl to 

podvod. Bylo to takové hektické. Opravdu jsem domů chodil o půlnoci. Před Štědrým dnem bylo 

zasedání federální vlády, na které mě pozvali. Tam Marián Čalfa rozhodl, že kompetence bude 

převelená na Petra Milera. Já jsem tam poslal polní nemocnici. Hodně mi pomohl bývalý 

komunistický ministr, doktor Andrej Barčák, který uměl rumunsky, maďarsky. Byl jediný, který odmítl 

změnit kabát a odmítl položit legitimaci. Bylo to bizardní již ze začátku. Například v Karlových Varech 

byla tři Občanská fóra. Každé mělo své razítko, každé bylo právoplatné. Přitom jsem velmi brzy zjistil, 

že jim zde jde hlavně o domy po SANOPSu, proto se nyní mezi sebou „řezali“. Tento přístup mě velmi 

překvapil. Řada siláckých antikomunistických výroků od lidí, o nichž jsem věděl, že byli s spojeni 

s režimem, ale okamžitě přešli na druhou stranu s velkým nadšením, elánem ...  

MS: Lidská povaha je přece taková. Bližší košile než kabát. Ne nadarmo se říká a zdůrazňuje to více 

lidí: člověk je nakloněn ke zlému, třebaže se to snaží maskovat dobrými záměry.  

PK: Jednalo se o první zklamání. Musím však říci: Celý půlrok jsem pociťoval entuziasmus, že lidská 

spolupráce a vstřícnost byla do té doby neočekávaná.  
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MS: Sám anglický historik Timothy Garton Ash, expert na střední a východní Evropu, říkal: „Rok 1989 

byl rokem zázraků,“ a tím i dočasné „proměny“ lidí. Čím si jako lékař vysvětlujete, že lidé „rozuměli“ 

tomu, co je jim na náměstích říkáno? Sundali ze sebe masku přetvářky, do níž je tlačil režim?  

PK: Jedna věc byla, že lidé onu masku sundali, ale na druhou stranu se našla spousta lidí, kteří v tom 

viděli příležitost, jak se obohatit.  

MS: Naklonění ke zlému.  

PK: A také využít situace. Ztratil jsem například sympatie k emigrantům, jelikož řada z nich emigrovala 

nikoli z politických důvodů. Vrátili se jako „strašně moudří“. Hned zde využívali - protože měli 

zkušenosti a peníze – patřičné možnosti.  

MS: Kauza Diag Human je toho přesným důkazem.  

... Komunismus ...  

MS: Navrhoval bych přejít před rok 1989 a věnovat se otázce komunistické ideologie a 

komunistického režimu. Jak na ni nahlížíte? Potřebuje vůbec člověk nějakou ideologii pro svůj život?  

PK: Domnívám se, že ano. Dvě ideologie se historicky znemožnily – a to je fašistická a komunistická. 

Teze komunistické ideologie založené na třídní nenávisti mě pobuřovaly. Nikdy jsem se s ní nemohl 

ztotožnit. Abych v medicíně pronikl, musel jsem dělat ne na 90, ale na 150 procent. Dám příklad: byl 

jsem pověřen dělat skupinového učitele. Každý ze soudruhů měl jeden kroužek, ale já měl 2 kroužky. 

Oni dostávali odměnu, a já jsem odměnu nedostával. Vždy jsem to „překousl“. Dokonce mohu říci 

příběhy, které mě zocelovaly. V roce 1974 jsem napsal první monografii. Když jsem to dal svému 

přednostovi, což byl „rudý komisař“, řekl mi: „Monografie je politicky příliš závažná věc, a proto vám 

nemohu dát povolení.“  Měl jsem jít na stranu. Šel jsem na stranu, tam mi řekli: „Co s tím máme 

dělat?“ Šel jsem za soudruhem děkanem a ten rozhodl, že publikaci má přečíst politický cenzor. Mám 

schován elaborát, kde docent Strejček, pověřený děkanem, píše: „Monografie Použití cytostatik 

v hematologii je politicky nezávadná a autor též cituje sovětské autory.“ Teprve pak jsem dostal 

souhlas, abych ji mohl publikovat.  

MS: Není to výraz ponížení, když se mnohé otázky řešily po ideologické linii?  

PK: Pochopitelně! Spoustu věcí jsem musel překousnout. Jedná se o humorné situace. Například, 

když jsem pracoval s mediky – a musím říci, že mě medici docela ovlivňovali – rozhodlo se, že budu 

odměněn. Byl jsem pozván na stranickou schůzku. Soudruzi, kteří tam byli, měli obavy, že vstupuji do 

strany. Odpověděl jsem: „Buď klidný.“ Následně přišel předseda stranické skupiny a říkal: „Hele, 

nemáš nějakou knihu, zapomněli jsme ji koupit?“ Odpověděl jsem jim: „Mám Dvořákovu 

Novosvětskou od Ivanova. Ale nic mi tam nepište.“ Dal jsem mu ji. Tak jsem byl odměněn knihou. Pak 

jsem se dozvěděl, že mi ji proplatí, ale přemýšleli, zdali ze stranických peněz mohou „odměnit“ 

nestraníka. Zpět jsem dostal svou Novosvětskou a ještě peníze ze stranické pokladny. Jednalo se o 

takové komické situace. Na jednu stranu je to ponižující, ale člověk to musel překousnout.  

MS: Ano, ale člověk se může tázat, zdali ve straně, která hlásala komunistickou ideologii, byli 

uvědomělí lidé. Tato komická příhoda ve mně vzbuzuje velké pochybnosti, že by v ní byli moudří a 

vyzrálí lidé. 
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PK: Například mě udivilo, že během normalizace řada lidí byla ze strany vyškrtnuta. Přitom to byli 

přesvědčeni komunisté a nesli to velice těžce. Naopak zde byla řada „demokratizátorů“, kteří se se 

vstupem vojsk stali normalizátory a byli stoupenci tvrdého přístupu. Lidská povaha je velmi ošidná. 

Mně se líbil výrok Jiřího Křižana. Vždy jsem měl nějakou rezervu k těm, kteří byli ve straně a tvrdili, že 

„prospívali“. Křižan jednou řekl, že neexistuje bývalý komunista, jako neexistuje bývalý negr. Něco na 

tom je, že ti, kteří tam byli, i když pak byli v disentu, vždy budou mít stigma participace.  

MS: Soudím, že se nám ukazuje „situační etika“: cosi se mi hodí, jdu tam, když ne, odejdu.  

PK: Rozumím, neodsuzoval jsem lidi, kteří byli donuceni ke spolupráci. Cosi mě ale velmi iritovalo. 

Když byl schválen lustrační zákon, sněmovna se dohodla, že všichni poslanci projdou lustracemi. 

Přitom jsme všichni museli podepsat místopřísežné prohlášení, že jsme nespolupracovali se Státní 

bezpečností. Když skupina začala spolupracovat, u řady poslanců zjistili, že měli spolupráci s StB. Na 

neveřejné schůzi se četlo: „Josef Horáček, krycí jméno Hurvínek, udal toho a toho.“ Lidé tam seděli a 

ani se nečervenali. Nebylo síly je z legislativního ohledu ze sněmovny vyhodit. Všichni poslanci měli 

možnost si materiály prohlédnout. Bylo řečeno, že když se na základě nálezu vzdá svého mandátu – a 

to například ze zdravotních důvodů, bude ticho a nic se nebude řešit. Asi pět poslanců tam sedělo, 

nevzdalo se, a přitom se tam veřejně četlo, že byli součástí struktur.  

MS: Můžeme říci, že komunistický režim vytvářel takové prostředí, v němž docházelo k lámání 

charakterů. Ještě bych se zeptal: Nepociťoval jste, že nebýt ve straně znamená být člověkem druhé 

kategorie? Proč se tážu? Profesor Petr Zvolský, český psychiatr, mně řekl, že během normalizace bylo 

takto na ně nahlíženo. Nejste ve straně, můžete si svou psychiatrii dělat, ale nebudete postupovat.  

PK: Tak to bylo. I s těmi výjezdy do ciziny. Já jsem byl velký bojovník, a když jsem dostal písemně, že 

kolegium děkana nedoporučuje cestu soudruha Klenera do Vídně, běhal jsem za tím, stálo mě to 21 

razítek. Nakonec jsem tam odjel. Ani moje děti nechápou, jaké úsilí bylo nutné vynaložit. Jel jsem tam 

vlastním autem, bydlel jsem u známého, a proto jsem nic nepotřeboval. Dokonce, dokud jsem 

nepřejel v Hatích hranici, nebyl jsem si jistý, jestli tam dojedu. Nikdo dnes nechápe, že když se vezly 

diapozitivy pro přednášku, muselo se s nimi do Měcholup na celnici, tam to nějaký celník – ačkoliv 

neuměl anglicky – spočítal a napsal doporučení, že soudruh vyváží 10 diapozitivů, zapečetil je do 

obálky a s tím jsem odjel. Netroufl jsem si to neudělat, protože profesor Horký jel do Itálie, dostal 

souhlas, na hranicích mu ale diapozitivy na přednášku zabavili, takže odjel, ale bez dokumentace. 

Dále – dělal jsem předsedu kongresu v Hamburku a ministerstvo mě vybavilo pěti markami. Tam jsem 

měl vše hrazené, ale trnul jsem, jestli hotel bude v pěší vzdálenosti od nádraží.  

MS: To jste ani nemohl dát spropitné.  

PK: Bylo to hrozné, ponižující. Přitom, když jsem byl v Paříži v šedesátých letech, byl jsem tam „první 

vlaštovka“ z východního režimu. Oni o Česku nevěděli vůbec nic, jedna paní se mě ptala, jak dlouho 

jsem jel přes moře. Jeden kolega mi vysvětloval princip ústředního topení, v rámci něhož se topí 

pouze dole a jde to do celého baráku. Zkrátka – dívali se na mě jako na idiota. Radili mi: „Proč si 

nenecháš poslat peníze, jsi přece doktor?“ Odpověděl jsem, že ano, ale mou situaci nedokázali 

pochopit.  

MS: Snad znali Rafeala Kubelíka, který před hydrou komunismu musel uprchnout?  
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PK: Znala jej pouze určitá skupina lidí. Měl jsem možnost vidět Picassa a Braqua a jejich současníky. 

Zdůrazňuji – je to malý okruh lidí, kteří to znají.  

MS: Nezapomínejme na Františka Kupku!  

PK: Je nejen spousta umělců, ale i vědců, kteří mají věhlas ve Francii, ... 

MS: ... ale má to své limity.  

PK: Na mě koukali jako na „exota“. Sice jsem dělal zkoušky z jazyka na francouzském vyslanectví, ale 

když jsem tam přijel, zjistil jsem, že mluvím jinou francouzštinou. Říkal jsem si, že to bude trvat týden, 

čtrnáct dní, ale trvalo mně to 3 měsíce, než jsem se naučil mluvit. Cítil jsem se ponížený, trapný. Byl 

to zvláštní druh stipendia, když jsem ve Francii mohl pracovat jako lékař. Když přišel pacient a něco 

mi říkal, nerozuměl jsem mu. Sestra, s níž jsem spolupracoval, mi musela převádět pacientovu řeč do 

francouzštiny, kterou jsem mluvil, a naopak. Neznal jsem jejich speciální pojmenování. Jak to na 

pacienta muselo působit?  

MS: Jednoduše nedůvěryhodně.  

PK: Musím říci, že první tři měsíce jsem to ve Francii těžce zakoušel. Následně byl můj pobyt velmi 

užitečný.  

MS: Ano, ale člověk si musí říci: každá zkouška člověka posouvá výš a výš.  

PK: Souhlasím, nabízeli mi, abych si pobyt ve Francii prodloužil o rok. Řekl jsem jim: „Vrátím se, 

udělám si kandidaturu a pak přijedu.“ Pouze přišla vojska a 20 let jsem se tam nedostal, a proto 

kontakty, které jsme tam měli, jazyk přišly v niveč. Moje francouzština byla dobrá, ale když 20 let 

nehovoříte, také utrpí. Ostatně na kongresech se mluví anglicky a francouzštinu nejste nucen užívat.  

... Východiska režimu ...  

MS: Po autobiografických črtách bych se vrátil k abstraktní oblasti – k východiskům režimu.  

PK: Když jsem kandidoval na prezidenta, Mladá fronta DNES napsala, že koaličním partnerům nevadí 

komunistická minulost profesora Klenera. Velmi jsem se naštval, volal jsem šéfredaktorovi a on mi 

řekl: „Snad se tak moc nestalo.“ Odpověděl jsem: „Prosím vás, když o mně napíšete, že jsem byl 

členem této zločinecké organizace, mně to vadí.“ Oni: „Napíšeme omluvu.“ V novinách bylo malým 

písmem uvedeno: „Tato poznámka se týkala profesora Wilhelma, nikoliv profesora Klenera.“  

MS: Nic jiného než sprosté jednání!  

PK: Pochopitelně! 

MS: Soudíte, že východiska ideologie v podobě „spravedlivého světa“, „nového člověka“ jsou 

opodstatněná? 

PK: Jedná se o velmi líbivá hesla, ... 

MS: ... a proto je to utopie. Zkrátka – k reálnému světu to má dost daleko.  

PK: Absolutně. Je to nesplnitelné.  
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MS: Měli bychom si říci, že lidé rádi podléhají iluzím, aby utišili strasti z reality.  

PK: Vidíte to v medicíně. Jen si vezměte, kolik lidí se obrací na léčitele, ačkoliv je to evidentně 

nesmyslné. Nedávno to bylo i v televizi Prima – léčení rakoviny pitím vlastní moči.  

MS: Proč ne? Urinoterapie byla v minulosti také používána.  

PK: Při tom to lidé dělají. Samozřejmě - moč se v lékařství používala, ale spíš jako desinfekce, ale aby 

moč někdo požíval, když se jedná o odpadní látky, je nesmysl.  

MS: Nesmíme zapomínat, že různí lidé dělají různé věci.  

PK: Čím jsou praktiky tajemnější, nesmyslnější, tím je to atraktivnější. Lidé se – bohužel – na to 

nechají nachytat. Vidíte to i dnes před volbami.  

MS: Sliby a hory doly ...  

MS: Ale ještě jednou, z jiné strany ... Soudíte, že základy, východiska i praktiky  jsou 

„ospravedlnitelné“? 

PK: Hovořil jsem s jedním kolegou, který byl v Osvětimi. Tam se setkal s nějakou redaktorkou, která 

do dnešních dnů tvrdí, že v Katyni vraždili Němci, ačkoliv to Rusové přiznali.  

MS: Na toto téma obsáhle pojednal ve svém díle Pavel Kohout.  

PK: Byl natočen film panem Wajdou. Ji to ale nepřesvědčilo, ačkoliv to Rusové přiznali.  

MS: Mezi námi jsou ti, kteří nevyužívají šedou kůru mozkovou. Dobrá, ale unikáte z otázky. Soudíte, že 

ideologie a na ní založený režim vedl k plýtvání, k lhaní, k destrukci lidské individuality?  

PK: Jistě ...  

... Reformovatelný? ...  

MS: To znamená, že lidé, kteří se chtěli v šedesátých letech pokusit o lidskou tvář komunismu, se 

mýlili?  

PK: Nemělo to šanci na úspěch, protože systém šel proti kořenům ideologie.  

MS: To znamená, že lidé, kteří jej chtěli reformovat, by museli popřít komunistický režim, ...  

PK: ... jelikož jeho reforma byla těžká.  

MS: Tam byla snaha o vytvoření kooperativních jednotek, aby vše nebylo na plánu, ale aby se tam 

daly tržní principy. Na druhou stranu – někdo řekne: vždyť v šedesátých letech byl velký rozkvět 

kultury. Lidé tím žili.  

PK: Pak došlo k útlumu. Kultura hrála důležitou roli, nakonec se objevuje, že i zdravotnictví bylo 

dobré. Sám musím uznat, protože po revoluci se řada lidí zhlédla v Americe. To je špatné. Americká 

medicína je špičková, není nad ni, ale americké zdravotnictví je neaplikovatelné na Evropu, natož na 

postkomunistickou. Jednalo se o hrubou chybu. Jako ministr zdravotnictví jsem připravil návrh 

reformy, která šla bohužel do „koše“. Osobně jsem ji konzultoval na Světové zdravotnické organizaci. 



 
 

10 
 

Víte, co mi řekli? Oceňujeme ji, na rozdíl od ostatních komunistických států nerušíte vše, co jste 

v systému měli, protože řada věcí je hodně užitečná. Nemůžeme je implementovat jednoduše. 

Pochválili mě, nicméně vše, co fungovalo, se začalo rušit: očkování, preventivní medicína. Jednalo se 

o věci, které byly dobré.  

MS: Někdo vám namítne: Člověče, jsi svobodný, z logiky věci se máš též starat o své zdraví.  

PK: Jedná se o druhou věc. Péče o sebe byla podceňovaná, protože o vše se „postaral“ stát, ale 

spousta věcí tam byla dobrá a neměla se rušit.  

... Pozitiva systému ...  

MS: Přestože lidé říkají, že v minulém režimu vše bylo špatné, vy vidíte pozitiva?  

PK: Ano, vidím. Emigranti z oblasti medicíny, ti se na Západě uplatnili na velice významných místech. 

Vzdělávání zde bylo velmi dobré, dokonce předčili absolventy z Harvardu.  

MS: Měli bychom říci, že zdejší výuka lékařství je především založena na teorii.  

PK: U nás byl problém – nedostupnost moderních léků, nedostatek zahraniční literatury. Například 

zahraniční časopisy byly cenzurované. Čísla časopisu Lancet, v nichž byl vyobrazen Chruščov s botou, 

byla konfiskována. Přitom dostupná byla v centrální lékařské knihovně, kde vám časopis půjčili přes 

víkend. Nebyl internet, vzájemná informovanost byla velmi obtížná. I mezinárodní spolupráce 

kulhala. Když jsem u nás organizoval mezinárodní sympozium o lymfomech, musel jsem mít mnohá 

potvrzení. Jelikož se jednalo o mezinárodní sympozium, každý na něj měl mít přístup. Žádal jsem 

ministerstva vnitra a zahraničních věcí o účast Izraele. Ta byla povolena, ale účast Jihoafrické 

republiky povolena nebyla. Naštěstí z Jihoafrické republiky přišla jedna přihláška, jež dorazila po 

termínu. Zkrátka – problém byl vyřešen. Z Izraele přijelo pět účastníků. Ti, kteří letěli přes Londýn, se 

sem dostali. Dva letěli přes Vídeň, ti tam zůstali. Telefonoval jsem tam, mluvil jsem s velvyslancem. 

Dokonce na ně byli sprostí a byla z toho mezinárodní ostuda. Československo se mělo dokonce dostat 

na černou listinu. Navíc jsem zjistil, že jsme museli dát vizitky bez jmen a fízlové tam chodili mezi 

námi. Pořádat mezinárodní akci během minulého režimu bylo velmi obtížné.  

MS: Měl jste odvahu, část práce jste odvedl.  

PK: Od jednoho účastníka jsem dostal děkovný dopis, protože jsem mu okamžitě vrátil sjezdový 

poplatek. Napsal jsem mu omluvný dopis, ale za sebe. Oficiálně nedostal odpověď a osobně mně 

děkoval. Jedná se o věci, které mi z dnešního pohledu připadají absurdní.  

MS: Zase se těmto příběhům můžete zasmát, a jaký by to byl život bez smíchu? Ten pomáhá 

„přemosťovat“ svízelné okamžiky. Kdyby byl svět dokonalý, nedalo by se v něm žít.  

PK: Víte, ani na Západě není život žádný med. Poznal jsem to ve Francii. Ke mně se chovali slušně, 

protože věděli, že za rok půjdu pryč, ale kdybych tam chtěl zůstat, přistupovali by ke mně jinak.  

... Otázka exilu ...  

MS: Udělal jste nádherné přemostění k otázce exilu. Jak vnímáte tento fenomén, který je spojen 

s českým národem? Díky němu náš národ ve dvacátém století krvácel.  
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PK: Třikrát minimálně.  

MS: Máte na mysli rok 1938, 1948, 1968? 

PK: Vždy odešla inteligence a intelektuální špičky.  

MS: Soudíte, že tito lidé nám chyběli po roce 1989, kdy naše země obnovovala demokracii a 

kapitalismus?  

PK: Určitě, ale i mezi emigranty byla řada fízlů, kteří tam byli poslaní.  

MS: Stačí se podívat na činnost kapitána Minaříka.  

PK: Druhá věc byla, že na rozdíl od Maďarů a Poláků, kde exilová komunita je přátelsky naladěna, u 

české se to nedá konstatovat. Pokud jsem měl zprávy, jsou tam různé animozity, závisti. Češi si 

navzájem nevypomáhají jako Poláci.  

MS: Čemu to přisuzujete?  

PK: Nevím.  

MS: Zde je vhodné zmínit, že když se Češi v cizině dostali na patřičné pozice, dokázali rychle udělat 

kariéru. Zkrátka – to, co zde trvalo desítky let, oni zvládli „jednoduše“. Tamní rozjezd byl rychlý.  

PK: Využili situaci, sice ne v roce 1989, ale již v roce 1990 se dostali na významné ekonomické pozice 

lidi, kteří měli kontakty na minulý režim a kteří si svou minulost nepřipouštějí.  Stačí se podívat do 

WHO is WHO. Tam je uvedena řada bývalých komunistů, ale píše se, že jsou nestraníci. V roce 1989 

položili legitimace. Bylo to zajímavé, když jsem přišel na ministerstvo. 

MS: Zřejmě jste mě špatně pochopil. Soudil jsem, že lidé, kteří odjeli do zahraničí, měli daleko snazší 

kariéru.  

PK: Ano, měli, jelikož měli finanční prostředky, měli v zahraničí kontakty, měli lepší možnost si zde 

koupit byty. Řada z nich zaujala významné pozice. Myslím si, že mnohem horší to bylo v ekonomické 

sféře, poněvadž řada bývalých komunistů, kteří měli mnoho kontaktů, a to i ekonomických kontaktů 

v době „legislativní nouze“, která zde byla. Někteří z nich se začali velice rychle obohacovat. Stali se 

z nich milionáři a miliardáři. 

MS: Má otázka směřovala k lidem v exilu. Tím myslím, že lidé, kteří emigrovali, mohli se daleko lépe 

prosadit a nemuseli poklonkovat „hlupákům“ v komunistické partaji.  

PK: Máte jistě pravdu. Pamatuji si na jedno zasedání vlády, kde se projednávaly profesury, poněvadž 

je schvalovala. Bylo navrženo několik profesorů, kteří neměli dostatečnou kvalifikaci. Tehdy jsem 

vystoupil a řekl jsem, že i minulý režim dával profesury pouze doktorům věd, že mě překvapuje, že je 

tam řada lidí, kteří onu hodnost nemají. Pithart dal návrh k projednání a pozastavil to. Objevil jsem 

tam jednoho pana docenta, který měl být jmenován profesorem, jenž udával, jak byl zavřen, ale byl 

zavřený pro normální podvody. Díky tomu ze sebe „udělal“ politickou oběť. I takové případy u nás 

byly. Spousta lidí se tam dostala neoprávněně, využila situace. Netýkalo se to pouze zdravotnictví. 

Vím, že spousta cenných historických věcí se dostala za hranice, protože nebyla legislativa, která by 
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umožnila tomu zabránit. Nedostatečné legislativy, která zde byla v počátku devadesátých let, využili 

lidé, kteří z toho pak profitovali a kteří dostali i poltické funkce, a již to šlo.  

MS: Ještě bych se zeptal, sám jste neuvažoval o exilu?  

PK: Ne. Možnosti jsem měl, ale nechtěl jsem „špinit“ život svým dvěma bratrům. Za druhé jsem měl 

maminku, která by zde zůstala sama. Z rodinných důvodů jsem o emigraci neuvažoval, i když jsem 

mohl zůstat ve Francii. Také jsem byl jako hostující profesor v Sounthemptnu, kde jsem též měl 

nabídku. To byla jedna věc. Neustále jsem si říkal: „Lékař a kněz by neměli nikdy emigrovat.“ Jedná se 

o profesi, která je potřeba i v kriminále.  

MS: Člověk je fyzicky zde, ale svou duší je ve svobodném světě. Kdyby všichni odešli, nikdo by zde 

nezůstal.  

PK:  Měl jsem zde příležitost udělat řadu pozitivních věcí.  

MS: Kromě toho jste se také stal profesorem lékařství.  

... Demokratická opozice – disent ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na lidi, kteří režimu vzdorovali? To znamená: postavili se mu čelem, 

poněvadž se domnívali, že pošlapává to, k čemu se zavázali.  

PK: Obdivoval jsem jejich odvahu.  

MS: Sám jste nechtěl vstoupit do této společnosti? Vždyť takový Petr Pithart bydlel poblíž vás ... 

PK: Nekontaktovali jsme se. Pracoval jsem na druhé interní klinice, Havel tam ležel se zápalem plic, 

ale žádné kontakty jsem nevyhledával. Z mého pohledu byl disent velmi heterogenní.  

MS: Preferoval jste svou odbornou kariéru? Co je důležité zmínit, lidé dokázali nalézt společného 

jmenovatele a také dokázali naslouchat, projevovat solidaritu. Na Karlově náměstí bydlela rodina 

Bendů. Ti se obětovali. Když měli obtíže, lidé z Charty jim vypomáhali.  

PK: Mohli bychom říci, že mezi nimi byla aristokracie. Sice nemohli dělat svou profesi. Jiří Dienstbier 

dělal v kotelně, ... 

MS: ... ale to jim umožnilo studovat – a to pořádáním seminářů, což je posouvalo dál. Například když 

Dienstbier vstupuje do politiky, ví o zahraniční politice, zná představitele, zná osobnosti, má koncepci. 

Tu si mohl vytvořit díky tomu, že byl „odstaven“ na vedlejší kolem. Tito lidé dnes uvažují: za minulého 

režimu jsme mohli studovat, mohli jsme se setkávat, dnes tomu tak není. Je tam „něco za něco“.  

PK: Nyní jsem četl námitky proti doktoru Františku Krieglovi. Domnívám se, že tenkrát osvědčil 

odvahu. Jako jediný nepodepsal moskevské memorandum. To oceňuji.  

MS: Byl jediný. Dubček říká: „Jsme s vámi, buďte s námi.“ Nakonec podepíše vše, i pendrekový zákon a 

končí jako velvyslanec v Turecku.  

PK: Opravdu, řada z lidí doplatila svou kariérou, že dala najevo sympatie nebo se zúčastnila některých 

akcí.  
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MS: Sluší se říci, že lidé, kteří se postavili proti, obětovali se, cosi získali zpět. Václav Havel trpěl, byl 

režimem všemožně odstrkován, a najednou 29. 12. 1989 se stává představitelem tohoto státu. Není 

to zázrak? Svůj život svými kroky zhodnotil.  

PK: Někdy mně zůstává rozum stát, jak sprosté jsou invektivy vůči Václavu Havlovi.  

MS: Co chcete, vždyť se jedná o lidi.  

PK: Kdyby byl člověk ze zlata, naleznou se lidé, kteří danou kvalitu zpochybní.  

MS: Snad nechcete z Havla dělat „zlaté tele“? 

PK: Jistě ne, ale najdou se i lidé, kteří zpochybní, že Američané přistáli na Měsíci. Naleznou se teorie 

na vše, ... 

MS: ... tedy i proti Havlovi.  

PK: Někdy se divím, že televize necenzuruje sprosté připomínky lidí. 

MS: Pokud do toho mohu vstoupit, řídím se heslem, že televize škodí zdraví.  

... Vyvrácení režimu a vyvrácení ideologie? ...  

MS: Postupme dále. Jak se díváte na pád režimu a pád komunistické ideologie? Soudíte, že strana, 

která se hlásí ke Komunistické straně Československa, má jinou ideologii, nebo se jedná o modifikaci? 

PK: Jsem přesvědčen, že se jedná o modifikaci. Divím se, že Komunistická strana Čech a Moravy je 

jedna z mála komunistických stran, které trvají na svém názvu, že se nezměnila. Udivuje mě, kolik 

mladých lidí se k nim hlásí, udivují mě jejich volební výsledky, že stále tolik lidí je přesvědčeno, že 

ideologie je správná a že ani další celosvětový vývoj je nepřiměl k reflexi, byť vědí, co je za 

komunistické režimy v Severní Koreji, na Kubě, v Číně. Mnohé režimy jsou naprosto hrozné. Lidé 

tento postoj akceptují a nejsou schopni přiznat nějaké chyby ideologie a režimu, který se na ideologii 

odvolává. Nerozumím, jak mohou získat mladé lidi. Dotýkáme se toho, o čem jsme mluvili. Lidé líbivé 

sliby transformují do světlé budoucnosti … 

MS: ... a neužívají šedou kůru mozkovou nebo mají Alzheimera. To však je jejich věc.  

PK: A to uplynulo 20, či lépe 25 let od roku 1989. Je zvláštní, že se lidé nepoučili ostatními argumenty. 

Někdy ráno, když se připravuji do práce, slyším projev pana Filipa, který také mluvil o Palestině. Jedná 

se o propagandu. Když Palestinci posílají rakety, je logické, že se Izrael tomu brání. Pokud jsou 

informace správné, záměrně tam civilisty nechávají, aby toho využili jako propagandu. Oni to ti lidé 

nechápou. Nerozumím tomu ...  

MS: Měli bychom říci, že komunistický člověk se liší od demokratického člověka. Jedním 

z charakteristik je kritické myšlení a ochota reflexe vlastního konání.  

... Demokracie a její proměny ...  

MS: Navrhoval bych otevřít otázku demokracie. Jak vnímáte tento společenský řád? Jak si jej jako 

lékař definujete?  
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PK: Víte, demokracie má svá úskalí. Nebýt demokracie, Adolf Hitler se nedostal k moci.  

MS: Tím pádem říkáte, že demokracie je prostředek, jak se lůza stane „elitou“?  

PK: Do určité míry tomu tak může být. Jak Churchill řekl: jedná se o jediný systém, který je z těch 

špatných nejlepších, a proto je nutné demokracii hájit.  

MS: Vám by se nelíbila vláda aristokracie? Jste člověk, který stál v mnoha vrcholných funkcích. Tam se 

asi příliš demokraticky nerozhoduje? 

PK: Demokracie má své meze. Nemůže se demokraticky hlasovat úplně o všem, jestli tak, či ne. 

Osvícená diktatura také není úplně k zahození ... 

MS: Když to vychýlím, v areálu nemocnice, v níž působíte, je socha Josefa II.  

PK: Právě ... Podívejte se na Irán. Tam byl šáh – osvícená diktatura, jednalo se o prosperující stát. 

Náhle přišel ajatolláh Chomejní a vše se změnilo. Mně též nejde do hlavy, že vůdcové těchto 

totalitních režimů získali vzdělání v demokratických státech. Například ajatolláh Chomejní byl velký 

vzdělanec a v Iránu zavedl takové hrůzy. Stejně tak Pol Pot. Toto mi zkrátka nejde do hlavy, že tito 

lidé se mohou uchýlit k takovýmto věcem, když vidí výhody demokratického státu. Jak říkám, i 

demokracie má svá omezení. Také bych řekl, že se jedná o nejlepší systém z možného. Připouštím, že 

osvícená monarchie může mnohému pomoci. 

... Reminiscence na první republiku ...  

MS: Dobrá, v počátcích obnovy demokracie se vzpomínalo na první republiku, v ní byly autority. 

Soudíte, že pro demokracii jsou autority důležité?  

PK: Řekl bych, že ano. Je s podivem, že za čtvrt století se u nás nevyprofilovala nějaká výrazná 

osobnost  

MS: Měli jsme Václava Havla. Sám jste říkal, že na něj různí lidé plivou. 

PK: Ano, ale od té doby nevyrostla žádná další charismatická osobnost, poněvadž právě charisma je 

velmi důležité.  

MS: Havel byl elitní člověk. Byl z bohaté rodiny.  

PK: Máte pravdu.  

MS: My jsme si první republiku ...  

PK: ... idealizovali.  

MS: Nejen to. První republika vycházela z Rakouska – Uherska.  

PK: I legislativa byla přejatá.  

MS: Byla tam kontinuita. Po roce 1989 naše země trpěla diskontinuitou – byl tady komunistický režim, 

a z něj jsme se rozhodli obnovovat demokracii. Měli bychom si uvědomit, že vše je na nás. Jsme to my, 

kteří máme obnovovat demokracii.  
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PK: Jedná se o obtížný úkol. Vezměte si volby. Lidé, kteří jsou voleni, často nemají za sebou vůbec nic, 

čím by mohli prokázat svou „validitu“ v rámci systému, pro stát nic neudělali. Jsou klidně voleni jen 

proto, že někde rozdají koblihy a řeknou nějaké populární slogany, a lidé je volí.  

... Demokraté v nás ...  

MS: Narážíte na skutečnost, že po 25 letech se z nás nestali demokraté. A demokrat? Ten se utváří 

výchova, vzděláním ...  

PK: Začíná to školou, rodinou. Domnívám se, že máme velký nedostatek při podceňovaní významu 

rodiny, poněvadž tam to začíná. Nejedná se pouze o rodinu, ale i škola v tom hraje svou roli. Naše 

školství bylo za první republiky na vysoké úrovni. Ale dnes se rok od roku dozvídáme, že úroveň, 

kvalita vzdělání klesá. Dominuje sprostota, netolerantnost. Již v základních školách se dětem 

nedostává „základů demokracie“. A rodina? Jen si vezměte, kolik lidí se rozvádí a jak se řada lidí bere 

až po deseti letech, když mají děti.  

MS: Také si vezměme, kolik politiků se rozvádí, jak pevné jsou jejich svazky, přičemž jsou to oni, kdo 

nastavují vzory.  

PK: Stačí zmínit představitele státu jako pana Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka.  

MS: I Václav Havel v tomto ohledu byl „záletník“, ale byl ochoten své chyby přiznat.  

PK: Snad úplný extrém je pan Hollande ve Francii.  

MS: Raději se tím neinspirujme.  

PK: Zkrátka – politici by ale měli být příkladem.  

MS: Ano, příklady táhnou, ale i záporné ...  

PK: Tato dekadence je dána tím, že nastal odklon od „kamenných“ náboženství. Ať je to katolické, 

protestantské, nebo buddhismus. Nahrazuje to islám ... 

MS: ... i konzum? 

PK: Sám jsem přesvědčen, že islám je velmi nebezpečný.  

MS: Věří v transcendentní hodnoty. Ne nadarmo, když jsem hovořil s docentem Zvěřinou, sexuologem, 

ten konstatoval: „Evropané, kteří „vymírají“ díky nezdravému hodnotovému žebříčku, budou 

nahrazeni jinověrci.“  

PK: Odklon od náboženství neznamená příklon k ateismu.  

MS: Jedná se o jinou formu.         

PK: Přibývá nejrůznějších sekt. Jsme zpět u toho: lidé něco místo víry potřebují.  

MS: Vždyť člověk je člověkem náboženským.  

PK: Existuje 10 božích přikázání, kdyby se plnila, ... 
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MS: ... pak je zde ráj.  

PK: Pokud člověk udělá něco proti přikázáním, ví, že je to špatně. Hodnocení, že je to chybně, zde 

právě není.   

MS: Pokud se člověk prohřeší proti dobrým mravům, je někdy jeho čin považován za ctnost.  

... Dialog a demokracie ...  

MS: Dovolil bych si zmínit otázku dialogu. Naučili jsme se za těch pětadvacet let podle vás vést 

dialog? Máte blízko k Václavu Havlovi, byl to on, který pořádal Amálie. Je známo, že dlouho 

naslouchal a pak ke konci něco zásadního řekl.  

PK: Ano, byl jsem na tomto setkání dvakrát. Vím, že naslouchal, přesto jsme se neshodli s Havlem 

v názoru na léčitele. Jednou vzal záštitu nad sjezdem homeopatů. Byli tři lidé, kteří se proti tomu 

ozvali, jedním z nich jsem byl já. Profesoru Zahradníkovi odpověděl, mně neodpovídal. Upozorňoval 

jsem jej: Pane prezidente, dlužíte mi odpověď na můj dopis. Reagoval: „Nezapomněl jsem na něj, ale 

pozvu vás do Lán a tam si mnohé řekneme.“ Skutečně v Amálii udělal sezení, kam pozval léčitele. 

Pozval tam i nás – scientisty. Já jsem říkal: „Nedělejte to, to jsou mimoběžky. Nemůžeme se 

dohodnout.“  Přesně to ale udělal. Choval se tak, jak jste situaci popsal: seděl tam, vůbec do toho 

nezasahoval, ale evidentně byl na straně léčitelů.  

MS: Jedná se o milou ukázku demokrata. Projevuje tím úctu k člověku.  

PK: Je vhodné říci, že jsem pak léčil Olgu Havlovou. Jednou mi telefonoval, že si přeje, abych pozval 

osetinského léčitele, že na něj nemá kontakt, abych to zjistil. Dalo mi to tři dny práce, než jsem přes 

Československo zjistil, kde působí. Napsal jsem mu, odpověděl mi, že by přijel Olgu léčit, ale musí 

dostat „zvací dopis“ ode mě a od Havla. Bylo nutné dopisy adresovat na prezidenta osetinské 

republiky. Zavolal jsem to Havlovi, velmi se naštval a řekl: „Zrušte to, protože je zřejmé, že si chce 

pouze dělat reklamu.“ Spadl mi „kámen ze srdce“, protože jsem pro léčitele nebyl. Jednalo se o jeho 

slabost. Jednou jsem napsal do Mladé fronty DNES s Karlem Hvížďalou dialog, kde jsem uvedl, že lidé 

spolu nekomunikují.  

MS: Ano, prozradil jste to i v českém vysílání BBC, když ještě šly rozhovory s Václavem Moravcem. 

Právě vedení dialogu nám dělá problémy. Proč tomu tak je? Období kolem roku 1989 je 

charakteristické vedením dialogu, a poté nastává útlum. Pro komunikaci máme všemožné techniky, 

ale nevyužíváme je.  

PK: Nejsme ochotni ke kompromisům.  

MS: Ten je důležitý v rámci sociálního života - v manželství, při řízení firmy.  

PK: Prosím vás, vidím to ve vědecké práci. Když jsem byl poprvé v Americe, byl jsem na nějakém 

semináři. Tam se dva hádali a říkal jsem si, že se musí nenávidět. Křičeli na sebe. Když byla přestávka, 

viděl jsem je u sklenky vína jako nejlepší přátele. Dovedli se pohádat o vědeckou podstatu. U nás to 

neexistuje.  

MS: Vše se u nás bere přes osobní stránku.  
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PK: Když uděláte posudek, který není úplně pozitivní, stane se z vás úhlavní nepřítel dotyčného. On 

vám to musí vrátit. 

MS: Vždyť, když se v práci naleznou nějaké chyby, měl by být rád.  

PK: Například vloni mně vyšla poslední dvacátá monografie, když se mě ptali, kdo ji má recenzovat, 

řekl jsem: „Vyberte někoho, kdo mě nemá rád, protože autor má „autorskou slepotu. Recenzent tam 

nalezne věci, které vše velmi vylepší, a já jsem za to rád.“ Když naleznu nějaké problémy v cizí práci, 

lidé se namíchnou a stanete se pro ně úhlavním nepřítelem.  

MS: Je to jednoduché: plus a minus dává energii a ta by měla působit dál.  

PK: Mnohé jsem uvedl ve své monografii, když jsem poprvé poslal práci do amerického časopisu 

Blood, což je špičkový časopis. Přišly dvě recenze. Jedna byla od recenzenta A, který napsal asi 

v tomto duchu: práce je z neznámého pracoviště, tudíž špatná, nedoporučuji ... Druhý napsal dvě 

stránky připomínek k textu, co by se ještě mělo vylepšit. Předělávali jsme to a článek jsem tam poslal 

podruhé. Přišla pouze jedna recenze od toho, kdo navrhoval úpravy k zapracování. Napsal: „Článek je 

již mnohem lepší, ale ještě by to chtělo to a to.“ Upravili jsme to znovu. 

MS: Neměli bychom opomínat, že tím člověk roste.  

PK: Zaslal jsem to tam potřetí. Přišla odpověď: „Z vědeckého pohledu je to správné, ale chybná je 

angličtina a v redakci nejsou peníze pro předělání.“ Článek jsem zaslal jednomu svému kamarádovi, 

který žije v Americe, aby upravil angličtinu. Poslal jsem to tam počtvrté a přišla odpověď: „Když je to 

nyní ve správné angličtině, článek je vlastně nekvalitní.“ Přitom tam byla červená nálepka: „Protest 

against oppression of Judes in Czechoslovakia.“ Říkal jsem si, že to má jiné pozadí. Titulní stránku 

Blood receipt jsem dal pryč a zaslal jsem to do Scandinavian Journal of Hematology. Tam to vzali bez 

připomínek. Byla to jedna z nejlepších prací – a to díky recenzentovi, který mi text pomohl vylepšit, 

jelikož nám neustále něco vytýkal. Je to hodně cenné. Všechny námitky nemusíte akceptovat, 

protože když jsem posílal texty do zahraničních časopisů, neexistovalo, že by se to nevrátilo. Pokud 

mnohé vyargumentujete a řeknete: „Myslím si, že to má být takto,“ oni to přijmou. Recenzent to 

velmi vylepší. Jsme u komunikace, vedení dialogu a tolerance k názorům druhého.  

MS: Ano, ale na druhou stranu nesmíme být tolerantní k netoleranci. Ta nám podráží kolena.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: V otázce demokracie bych zmínil občanskou společnost. Václav Havel byl zastáncem občanské 

společnosti. Měli jsme Václava Klause, který občanskou společnost považoval za opozitum „svobodné 

společnosti“. V občanské společnosti jsou podle něj lidé, kteří prosazují parciální zájmy, jež rozkládají 

demokracii.  

PK: Byl bych spíše na straně Václava Havla.  

MS: Soudíte, že občanská společnost může suplovat i nefunkční státní správu?  

PK: V tomto ohledu vám nic neřeknu, protože nemám politologickou erudici.  

MS: Cítíte to? 
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PK: Nemohu se ztotožnit s tím, co jsem zažil na éry Václava Klause.  

... Politika ...  

MS: S demokracií souvisí politika. Jak vnímáte tuto disciplínu? Vím, že vláda, v níž jste působil a v níž 

působili lidé jako Milan Uhde, Tomáš Ježek, Martin Bojar a byla vedená Petrem Pithartem, se snažila 

vykonávat politiku jako službu. Souhlasíte s tím?  

PK: Ano, politika je služba, ale jedná se také o špínu, že čestné jednání je okrajovou záležitostí. 

V poslední době není politika prostorem důvěry. Například jsem si myslel, že na akademické úrovni to 

bude trochu jinak, ale je to skoro stejné, jako když jsem se účastnil voleb rektora. Uplatňuje se tam 

lobbování, intriky.  

MS: Můžeme říci, že intrikují ti, kteří příliš mnoho v životě nedokázali?  

PK: Někdy jsou lidé v intrikách úspěšní. Je překvapivé, jak někdo změní názor. Také vděčnost se 

neukazuje, naopak! Opakovaně jsem se přesvědčit, že tomu tak je. 

MS: Jsme „člověčí“?     

PK: Samozřejmě, tak to i beru. Udělal jsem zkušenost se senátorskými volbami. Vůbec jsem nechtěl 

být senátorem, ale na chalupu za mnou přišel – v době, kdy již místa byla rozdána – Martin Bursík, 

který mě sháněl, abych za ně kandidoval. Říkal jsem mu: „Pane předsedo, já za vás nebudu dobrý 

kandidát, protože nejsem proti atomové energii a ani proti radaru v Brdech.“ On mi říkal: „Viděl jsem 

vás v televizi, jak jste mluvil o prevenci – a to je naše ‚parketa‘.“ Nechal jsem si týden na rozmyšlenou 

a nakonec jsem na jeho nabídku kývl. Sice jsem se dostal až do druhého kola, ale následně se na mě 

vykašlali. Když jsem kandidoval za lidovce, KDU žádalo Bursíka, aby mě podpořil na Praze 1, že KDU 

podpoří Helenu Illnerovou na Praze 14. On to odmítl a dal tam Kocába, čímž mě vyšachoval. Mně to 

bylo jedno. V podstatě jsem po tom netoužil. Vždy jsem si říkal: „Každé zlé je pro něco dobré.“ 

MS: Proč se pouštět do politiky, když medicína je větší magnet než politika? 

PK: Kandidoval jsem na rektora, nevyhrál jsem. Zaplať Bůh za to, protože kdybych býval vyhrál, 

nenapsal bych svou objemnou Onkologii.  

MS: Nemusíte být zklamán. Cyril Höschl kandidoval na rektora a také nebyl úspěšný, byl pouze 

děkanem, ale stále je ředitelem Psychiatrického centra Praha. 

PK: V každém případě jsem se přesvědčil: každé zlé je pro něco dobré.  

... Hnutí a strany ...  

MS: Ještě bychom měli zmínit počátky politiky. Jak jste vnímal přítomnost Občanského fóra? 

Nejednalo se o politickou stranu, ale o hnutí, které se vymezovalo proti komunistické straně. Starší si 

jistě vzpomenou na heslo: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny.“ Soudíte, že toto 

hnutí mohlo existovat pouze po nějakou dobu, a pak se přirozeně transformovalo do standardních 

politických stran? 

PK: Určitě. Strany mě zklamaly, protože jsem pak vstoupil do ODA – Občanské demokratické aliance, 

... 
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MS: ... kde jste byl do roku 1995.  

PK: Politika mě velmi zklamala, protože tam byla velká spousta slušných lidí, kteří postupně 

odcházeli.  

MS: Čím to?  

PK: Politiky se ujali okresní manažeři, křiklouni, ... 

MS: ... „loktaři“ aj. 

PK: Ti přehluší solidní lidi, například i otec zakladatel Daniel Kroupa z ODA vystoupil. Považoval jsem 

angažmá v politice za ztrátu času. Řešily se tam věci naprosto jasné. Místopředseda ODA Karel 

Ledvinka byl velmi pro, aby se zrušily polikliniky. Z mého pohledu to byla hloupost, poliklinika je 

zařízení, kam přijde pacient a odejde vyšetřený horem dolem. Lidé si nedali říci. ODA měla jasné 

územně správní členění, ...  

MS: ... prosazovali rychlejší deregulaci nájmů.  

PK: Nebylo možné tam nic prosadit. Schůzky trvaly do půlnoci. Říkal jsem si: „Má to cenu?“ Vystoupil 

jsem, po mně vystoupil Michal Prokop. Jednoduše, mnoho lidí, kteří byli aktivní.  

... Hierarchičnost v politice ...  

MS: Proč je u nás v politice zvláštní hierarchie? Schopný je nahrazován méněschopným, méněschopný 

neschopným a z neschopného se rychle stane všehoschopný. Stačí se podívat na Stanislava Grosse – 

nevinná tvář, a jaké praktiky tento člověk užíval?  

PK: Svého času byl nejoblíbenější politik. Dokonce říkali, že ani nebyl mašinfíra, ale pouze koloťuk. 

Z toho pohledu se jednalo o neuvěřitelnou skutečnost.  

MS: Snad ti nejschopnější by měli řídit. Zde se dotýkáme otázky aristokracie. Podívejte se na 

Schwarzenberga, ten svůj majetek pouze spravuje, byť přiznává, že ve svých rozhodnutích také 

chybuje. Jeho snahou je sloužit. Demokracie, jak ji známe, může být předstupněm tyranie. Jen si 

vezměme pana Babiše, který ovládá miliardy. Je ministrem financí, zároveň je vlastníkem Agrofertu. 

Jsou lidé, kteří se domnívají, že nám hrozí vláda tvrdé ruky.  

PK: Bohužel, co říkáte, je to tak.  

... Otázka vládnutí ...  

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal, jak vnímáte význam vládnutí? Byl jste členem vlády.  

PK: Je nutné pro chod státu.  

MS: Ano, ale působil jste v době, kdy země zažívala velké reformy. Slovo reforma mělo své 

opodstatnění. Když dnes nějaký politik hovoří o reformě, je z toho prázdné slovo, poněvadž 

představitelé státu jen předstírají činnost. V době, kdy jste tam působil, mnohé věci běžely velmi 

rychle.  
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PK: Běžely, ale též do ztracena. Koncepce zdravotnictví zde byla. Při přípravě koncepce jsem 

vypracoval verzi A i verzi B. Poslal jsem ji na ústavy národního zdraví k diskusi. Zpětnou vazbou jsem 

vybíral, co považují za nevhodné, za vhodné. V podstatě jsem se snažil o dialog. Z toho bylo nutné 

vybrat něco, co je nosné. Mnohé mé snahy šly do koše. Například jsem v březnu 1990 navrhoval 

poplatek 50 korun za navštívení pohotovosti, což bylo více, než je dnes devadesát. Jasně jsem tvrdil, 

že zdravotnictví nemůže být zdarma. Za recept jsem navrhoval 5 korun.  

MS: V současné době je to poplatek 30 korun a uvažuje se o jeho zrušení.  

PK: Tehdy mně to neschválili. Také jsem navrhoval převedení krajských nemocnic na nižší krajské 

národní výbory, k čemuž došlo za pět let od mého návrhu.   

MS: Čím to, že s takovým odkladem?  

PK: U nás se postupujete, že co funguje, musí se zrušit. Postgraduální vzdělání nám záviděli i na 

Západě. Absolutně se destruovalo a jedná se o jednu z příčin, proč lékaři po promoci odcházejí ... 

MS: ... a proti čemu se bouřili za ministrování Leoše Hegera.  

PK: V minulosti to fungovalo. Byli jsme „nejproočkovanějším“ státem, pak se řeklo, že je to 

dobrovolné. Je mnoho takovýchto věcí, které jsem se snažil konzervativně udržet, a které šly do háje. 

Nejsem proti tomu, aby se zavedlo něco nového, ale pokud je to lepší než to předcházející, a proto se 

to nemá rušit. Zrušit něco je strašně jednoduché, ale udělat něco nového je složité. Nyní se například 

ruší Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR. Po letech, kdy začala fungovat, se ruší, 

bude Agentura pro zdravotnický výzkum. Bude nová, budou s tím spousty problémů. Nevím proč? 

Nejhorší je bezvýchodnost, že tomu nezabráníte. Byl jsem na X grémiích, kde se řešilo postgraduální 

vzdělání  - výsledek nula. 

MS: Možná by bylo lepší se modlit než hovořit: přijď Duchu svatý ... Je vhodné se asi zeptat, jak se 

uplatňuje racionalita v politice?  

PK: Jsem přesvědčen, že jí je málo.  

MS: Čím to? Člověk je snad nadán ...  

PK: ... racionálním uvažováním, ale potlačuje je, nebo potlačování vychází z obavy, že přijde o funkci 

nebo o nějaký post. Nerad bych sahal lidem do svědomí, ale fakt je, že užití racionality je „složité“. 

Vždyť nyní se neustále vyměňují někteří šéfové, výběrová řízení jsou manipulovaná.  

MS: Aby člověk udělal skutečné dílo, musí se od politiky asi vzdálit, jen tak ji pozorovat, možná se 

škodolibě smát a říkat si, že duchovní svět, v němž žije, je hodnotnější než handrkování o materiální 

statky.  

PK: Jsem přesvědčen, že aktivně dělat politiku při mé profesi není možné.  

MS: Politika je odpovědné zaměstnání. Není vhodné, když člověk má více zaměstnání.  

PK: Souhlasím s vámi.  
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MS: Víte, důležitou roli hraje též časový rozvrh a preference. Jsou lidé, kteří jsou skutečně produktivní, 

mají jasnou koncepci, mnohé mají v hlavě, nemusí mít k výkonu rozhodnutí rozsáhlou přípravu. Jsou 

takoví mezi námi.  

PK: Mezi námi jsou i dobří řečníci. Jeden z argumentů, proč jsem odmítal ministerský post, byl: 

„Nejsem stavěný na státnické řeči. Mohu hovořit hodinu v doškolovacím centru, to mi nedělá 

problémy, ale vést politické řeči mi nejde. Budu vám dělat ostudu.“ 

MS: U vás se objevuje silná sebekritičnost, pokora. To mnohým z těch, kteří se ucházejí o funkce, 

chybí. 

... Kapitalismus ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se dotkli otázky obnovy kapitalismu. Jak vnímáte tento řád? Je otázka, 

zdali si lidé přáli jeho obnovení, byť u nás fungoval. Mnozí toužili po bohatství, které je na jih a západ 

od nás. Nebylo zbytečné změnit celý systém?  

PK: Domnívám se, že kapitalismus dvacátých let minulého století byl něčím jiným než současný 

kapitalismus. Snažili jsme se renovovat raný, dravý kapitalismus. Jednalo se o chybu, protože tam je 

spousta otázek, s nimiž bych nesouhlasil. Sám kapitalismus prošel jistým vývojem. Samozřejmě, že 

obnova u nás přinesla své ovoce, ale kdybychom se vyvarovali omylů kapitalismu, které byly 

v západních zemích, zřejmě bychom se posunuli dál.  

MS: Nesmíme opomenout, že Rockefellerové také začínali na jistém stupni a pak se civilizovali.  

PK: Domnívám se, že pochopili, že bez sociálních opatření kapitalismus není možný.  

MS: Ne nadarmo Němci hovoří o sociálně-tržním hospodářství.  

PK: Prosperují.  

MS: Jedná se o nejsilnější ekonomiku na evropském kontinentu. Soudíte, že kapitalismus, respektive 

tržní hospodářství je čímsi přirozeným, že plánování je špatné a vede ke ztrátám?  

PK: Jsem přesvědčen, že ne. Je vhodné užít správné plánování. Zase je tam prostor užít racionalitu.  

MS: Váš kolega z vlády, Tomáš Ježek, na svých přednáškách o Friedrichu von Hayekovi vždy říkal: „To 

plan not to be planned.“ To znamená: „Plánovat, ale nebýt plánován.“ Tím je myšleno, že každá 

autonomní jednotka má možnost rozhodnout o své budoucnosti. 

PK: Bez plánování to nejde.  

MS: Kdyby člověk neměl rozpis dne, všude je chaos.  

PK: Když píšu monografii, musím si udělat plán. 

MS: Hovoříte o vašem individuálním plánu?  

PK: Jako šéf Ústavu hematologie jsem též musel udělat plán, jak bude lépe fungovat mnou řízený 

ústav, což se mi dařilo, než mě Tomáš Julínek naprosto sprostě odvolal. Stejně bych tam věčně být 

nemohl. Vlastně jsem odešel se slávou.  
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... Cesty k obnově kapitalismu ...  

MS: Dobrá, soudíte, že pro obnovu kapitalistického řádu byla nutná privatizace, že byly nutné 

restituce?  

PK: Byla chybně udělaná. Nyní mám na mysli kuponovou privatizaci. Propůjčily se k tomu osobnosti 

jako například Josef Suk. Jednalo se o bláznivou cestu. Například panu Koženému se nic nestalo, 

pořád je na Bahamách.  

MS: Jsem přesvědčen, že „poslední soud“ udělá své.  

PK: Boží mlýny melou, byť pomalu ...  

MS: Jak nahlížíte na rychlost, snahu po bohatství? Najednou zde byli lidí, kteří byli „opití“ honbou za 

majetkem.  

PK: V současnosti jsou dominantní peníze – a to nad vším, i nad morálkou. 

MS: Zkrátka – člověka si můžete koupit.  

PK: Důležitou roli hrají moc a peníze. To jsem zažil při plánování atestačních komisí, jak se lidi do toho 

„cpou“. Přitom jsem 23 let zkoušel atestace z onkologie, není to žádný plezír, naopak je to ztráta 

času. Finančně se na tom neobohatíte. Přitom lidi dělají vše, i píší ministrovi, aby byli v komisi.  

... Od kapitalismus k politice ...  

MS: Měli bychom také říci, že schopní lidé dokazují svou pozici prací, neschopní lidé leští kliky, 

intrikují. Občas pro sebe konstatuji: kdo leští kliky, klika by mu měla zůstat v ruce a on v kleci.  

PK: Máte pravdu. Lidé jsou ochotni se ponižovat a dělat různé věci. 

MS: Jen pro peníze? 

PK: Ne snad plně pro peníze, ale pro pocit nadřazenosti nebo moci.  

MS: Dobrá, když otevřeme Starý zákon, Exodus, nalezneme tam klanění se zlatému teleti.  

PK: Ano, souhlasím s vámi. Nic nového pod sluncem.  

MS: Dobrá, kdybychom se vrátili k procesu obnovy kapitalismu, byl jste součástí ODA – Občanské 

demokratické aliance, ta prosazovala restituce. Bylo to zadostiučinění – spravedlnosti bylo učiněno 

zadost?  

PK: Jistě, ale ODA mi byla nejsympatičtější ze všech partají, které pak vznikly. Působení v politice mi 

přineslo zklamání, protože mě to neuspokojilo. Kromě mě tam nevydrželi lidé jako Cepl a jiní. Ti 

nebyli s to politiku kormidlovat. ODA mě navrhla na senátora hned v prvních volbách, ... 

MS: ... které se konaly v roce 1996.  

PK: Tam vyhrála „nějaká“ paní Nováková, o níž nikdo nic nevěděl. Byla to paní, jež dělala okresní 

manažerku. Prohlašovala, že do Senátu patří bojovníci, a ne staří páprdové.  



 
 

23 
 

MS: Jednoduše bez komentáře.  

PK: I u ostatních politických stran jsem zjišťoval, že atmosféra ve stranách je podobná.  

MS: Sám za sebe musím říci, že nejsem straník. Když se člověk podívá na sjezdy politických stran, říká 

si, že lidé se na nich chovají jako „cvičené opice“. 

... Koncept Pithartovy vlády při obnově kapitalismu ...  

MS: Ještě bych se zeptal, jak vnímáte návrh Pithartovy vlády propojit naše podniky se zahraničními? U 

Škody Mladá Boleslav se tento přístup povedl.  

PK: Bohužel se to nepovedlo u Tatry Kopřivnice, i když u tatrovky to bylo na spadnutí.  Pithart udělal 

velkou práci, ale Tatra měla být spojena s Renaultem. Smlouva nebyla schválena, nicméně ve Škodě 

Auto se spolupráce ukázala šťastná, protože automobilka prosperuje. Tatra mohla též prosperovat.  

MS: Ano, ale byla to i otázka východních trhů, které se rozpadly. Pak jsme se vydali „českou cestou“, 

ale i cestou zhasnutí, respektive „připuštění“ špatností.  

PK: Bohužel jsme dopustili rozkradení rodinného stříbra. Máme SONP Kladno, sklářský průmysl ... 

MS: ... v podobě Skloexportu.  

PK: Byla to škoda, protože tam se dalo uhrát mnohem víc.  

MS: Nesmíme zapomínat, že za rychlost se platí, ale na druhou stranu – moudrost říká: Spěchej 

pomalu. Dvakrát měř, jednou řež.  

PK: Neměli bychom zapomínat, že si některá přísloví protiřečí.  

MS: Přísloví jsou dobrá, ale realita někdy kulhá.   

PK: Opatrnosti nikdy nezbývá, ale odvážnému štěstí přeje.  

... Vize v řízení země ...  

MS: Ještě bychom se měli zeptat na jedno – a to se vztahuje k politice: Nechybí naší republice 

představa, kam chceme dojít, nebo vize jsou, ale jedná se o záležitost akademických pracovišť? Je to 

též otázka přemýšlení pro studenty, ale realizace skutečné politiky, která vychází z dlouhodobé 

perspektivy, není.  

PK: Ano, řekl bych, že není. Je to škoda. Souvisí to též částečně s plánováním.  

MS: Kdo měl vizi v rámci obnovy kapitalismu, toho premiér Klaus neměl rád.  

PK: Snaží se do politiky zasahovat, ale dost nešťastně. Byl tak sebestředný, ... 

MS: ... což poškodilo veřejný prostor během transformace.  

PK: Má řadu vlastností podobných se Zemanem. Oba jsou ... 

MS: ... kosí bratři.  
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PK: Tehdy jsem to zmínil i v rozhovoru s Karlem Hvížďalou. Naivně jsem si myslel, když se Havel stal 

prezidentem a Klaus předsedou vlády, že jeden takový filozof a druhý takový praktik, racionalista, že 

vznikne dobrý tým, ale má očekávání se nenaplnila.  

MS: Občas se v manželství nalezne obdobné – a zůstávají pouze trosky.  

... Hodnoty ... 

MS: Jaké hodnoty jsou podle vás důležité pro fungování demokracie a hospodářského řádu? Něčeho 

jsme se již dotkli. Lidé zdůrazňují otázku svobody, ale víme, že má své úskalí. Nesmíme ji zaměňovat 

za libovůli.  

PK: Svoboda bez kázně je chaos a chaos bez svobody je otroctví.  

MS: Musíme hledat rovnováhu.  

PK: Ano, bezbřehá svoboda není možná. Někdy si lidé tuto skutečnost neuvědomují, protože si myslí, 

že je-li svoboda zaručena, jedná se o bezbřehou svobodu, svobodu, která boří veškeré morální 

normy. Tento přístup je špatný.  

MS: Sám jste říkal, že pro mnoho lidí je moc a peníze tou největší motivací v současnosti, ale jedná se 

o zvláštní „existenciální“ postavení hodnot.Když do čela svého uvažování dám peníze a moc, opomenu 

člověka, který by měl být podle sofisty Protagora mírou všech věcí. 

PK: Ano, člověk se ztrácí.  

MS: Člověk je pouze číslem jako v koncentračních táborech, v gulazích.  

PK: Jistý návrat k morálce je žádoucí. Je škoda, že se hodnoty křesťanství - které byly v Evropě 

historicky klíčové - absolutně se opomíjejí, destruují, že se v médiích dává prostor propagandě, která 

směřuje proti morálce, proti náboženství, ... 

MS: ... proti zdravému, konstitutivnímu rozumu. 

PK: Pochopitelně to má vliv i na dorůstající generaci, protože když člověk mnohý hnus vidí v televizi, 

stává se normou. To je špatně. Brzdy slušnosti padají.  

MS: Někdo může namítnout, že za pár generací nás čeká osud Říma. Ten padl díky své nezřízenosti.  

PK: Stav společnosti při pádu římské říše na naši dobu sedí úplně přesně. To, co se děje a čeho jsme 

svědky, se odehrávalo v římské říši.  

MS: Jen se podívejme na agresivní invazi západního světa. Lidé se nechtějí obětovat, přičemž oběť je 

předpokladem další existence, reprodukce. Evropa vymírá. Jak si vysvětlujete skutečnost, že lidé přijali 

Havlovo „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí “? Mnozí lidé se tomu dnes smějí.  

PK: Jedná se o celý posun ve vnímání Havla v některých kruzích. Zrovna dnes je Havel považován za 

největšího škůdce po roce 1989.  

MS: O něčem to svědčí.  
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PK: Reakce mě nepřekvapují. Jen se podívejte na reakce lidí.  

MS: Jsou nevychovaní. S demokracií je výchova bytostně spjata.  

... Zdravotnictví ...  

MS: Na závěr bych otevřel téma, které je vaším životním oborem, nemyslím tím onkologii a 

hematologii, ale obecně zdravotnictví jako celek. Jak byste hodnotil zdravotnictví před rokem 1989?  

PK: Již jsem cosi naznačil. Myslím si, že v mnoha směrech bylo dobré, že mnoho věcí bylo 

racionálních. Napadá mě, že takových věcí bylo víc. V každé nemocnici byly komise účelné 

farmakoterapie. To se zrušilo, přičemž komise dbaly na racionální preskripci, což je hodně důležité. 

Jinak je to i ekonomicky důležité, protože když se plácají nejrůznější léky bez racionálního důvodu, 

jednak to může poškodit pacienta, jednak je to také drahé. To vše bylo zrušeno.  

MS: Václav Klaus vždy zdůrazňoval: Ano, když člověk dostane lék, má jej využívat, má se k tomu 

stavět odpovědně.  

PK: Víte, myslím si, že chyba byla, že vše bylo zdarma, jelikož to, co je zdarma, nemá cenu. Lidé si 

toho nevážili. Ve Francii si pacient musel léky koupit, pak to dostal proplacené od sociálního pojištění, 

instruktivní bylo, že léky něco stojí. U nás dal korunu za recept, ale dostal antibiotikum za 800 korun. 

Nevěděl, že to stojí 800 korun, ani jej nevyužíval a vyhodil jej. Pacient ve Francii věděl, že za to musel 

dát 800 korun, které dostane s největší pravděpodobností zpět, ale prošlo to jeho kapsou, což mi 

přišlo rozumné, protože absolutní bezplatnost byla do jisté míry demoralizující. Jinak si myslím, že 

systém zdravotní péče nebyl u nás špatný a péče též nebyla špatná. Dodnes bych řekl, že naše 

zdravotnictví je srovnatelné se Západem a v mnohých směrech i lepší.  

MS: Ano, ale byli jsme „šampioni“ v kardiovaskulárních chorobách.  

PK: To se postupem doby zlepšuje – a to prevencí, novými poznatky, novými léčebnými metodami. 

Když jsem nastupoval, člověk s infarktem musel 6 neděl ležet nehnutě, a dnes jde za týden domů, 

poněvadž jsou nové metody, které se u nás nabízejí. Léky, které jsou registrované v Evropské unii, 

jsou během dvou měsíců registrované u nás a jsou dostupné. Ve srovnání s minulým režimem je to 

nebývalé, protože byl mimořádný dovoz na některé léky. Věděli jsme, jak léčit, ale nemohli jsme, 

poněvadž jsme neměli prostředky. Obecně bych řekl: zdravotnictví bylo slušně organizováno.  

MS: Nesmíme opomenout, že zdravotnictví je velký byznys, a proto se nyní u nás objevují nové a nové 

léky, na to reagují i instituce. Měli bychom též říci, že se Češi o sebe nestarají.  

PK: Nesouvisí to pouze se systémem zdravotnictví, ale též se životosprávou. Konzumace ovoce, 

zeleniny, která je ve srovnání s jinými státy minimální. Souvisí to s cenou, poněvadž zdravé potraviny 

nejsou nejlacinější, stejně tak jako nejsou nejlacinější nápoje. Pivo je lacinější než minerálka.  

MS: Nezapomínejme na mléko.  

PK: Ano, ale například mléčné výrobky jsou dnes velmi drahé. Potřeba mléka stoupá. V současnosti 

proběhla zpráva, že mléčných stanic přibývá. Jedná se o pozitivní zjištění. Nyní se objevují snahy o 

preventivní prohlídky. Pamatuji, že jsem dostával korespondenční lístek: dostavte se ke snímkování 

plic. Ve školách byly stomatologické prohlídky. Také se zrušily, a nyní se zavádějí.  
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MS: Měli bychom si uvědomit, že člověk je svobodná bytost - a to je spojeno s odpovědností. Pokud 

budeme vodit lidi za ručičku, nikam se nepohneme.  

PK: Jedná se též o výchovu. Například v oblasti onkologie jsem narazil na „skripta“ pro prvňáčky o 

onkologické prevenci. Tehdy jsem je nesl ministru školství Petru Piťhovi, že by se mohly u nás zavést, 

ale šlo to do ztracena. Z mého pohledu to bylo velmi instruktivní. S výchovou se musí začít již u 

malých dětí.  

MS: Shodou okolností právě profesor Piťha je známý tím, že výchovu povyšuje nad vzdělání. 

Z dnešního pohledu se jednalo o osvíceného člověka.  

PK: Plně s vámi souhlasím. Nebyl jsem u toho, ale slyšel jsem, že když Klaus přišel na vládu, šel 

přednostně k Petru Piťhovi podat mu ruku.    

MS: Zaplať Bůh za tyto lidi.  

... Finance a zdravotnictví ...  

MS: Podívejte se na otázku financí. Zdravotnictví je systém, který pro mnoho lidí může znamenat 

černou díru: zdravotnictví zkonzumuje jakékoliv prostředky. Poukázal jste na USA, tam se dává na 

zdravotnictví víc jak dvojnásobek toho, co dáváme my, ... 

PK: ... ale přesto je léčebná péče pro někoho nedostupná, protože sumy za vyšetření jsou horentní. 

Například konkrétně popis rentgenového snímku je za mnoho dolarů. Nevím, jestli Obama uspěje se 

svou reformou. Zkrátka – péče je tam opravdu špatná, což příkře kontrastuje s kvalitou medicíny. Ta 

je špičková, na světě nemá konkurenci. Péče je ale velice špatná. Pojďme se podívat do současnosti. 

Sociální demokraté ruší poplatky, ačkoliv dle průzkumů veřejného mínění 67 procent pacientů bylo 

pro zachování poplatků. Je to logické.  

MS: Sám jste chtěl zavádět poplatky, ale v počátku devadesátých let byli lidé ochotni k oběti.  

PK: Překvapilo mě procento lidí, kteří odpověděli, že jsou pro poplatky. Lidé si již na jistou platbu 

zvykli. Máte 30, 60, 90 korun. Pro špitály se jedná o velký přínos.  

MS: Zvláště pro instituci, kde jste zaměstnán. Rád bych se zeptal, jestli si myslíte, že v systému je 

dostatek financí?  

PK: Dostatek nebude nikdy, ale je tam přiměřeně prostředků.  

MS: Pokud se srovná české a německé zdravotnictví, máme, co se výbavy týče, stejně jako německé 

zdravotnictví, pouze lékaři, sestry nejsou honorováni odpovídajícím způsobem. 

... Personální otázka ve zdravotnictví ...  

MS: Jak vnímáte cirkulaci ministrů zdravotnictví?  

PK: Je to neštěstí. Každý ministr má nějakou koncepci. Aby ji mohl realizovat, nestačí, aby tam byl půl 

roku. Je to jedna věc.  

MS: Leoš Heger tam byl podstatně déle.  
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PK: Jedná se o rekord. Mně to bylo vytýkáno, vyměnil jsem kolegium ministra, vyměnil jsem vedoucí 

oddělení, ale celý aparát jsem nechal, protože jsem si říkal, že každý úředník ví, co má se spisem 

udělat, kam jej má poslat. Když do funkcí přijmu nové lidi, bude trvat půl roku, než se zapracují, než 

budou vidět konkrétní výsledky. Vyčítali mi, že tam mám staré struktury. Během svého působení na 

ministerstvu jsem nemohl nalézt ekonomického náměstka. Pak se mi přihlásil jeden inženýr z Brna. 

Když jsem jej chtěl přijmout, jelikož na něj byly dobré reference, řekl mi: „Pane ministře, musím říci, 

že jsem členem strany a nehodlám položit legitimaci.“ Odpověděl jsem: „Pane inženýre, beru vás, 

protože na ministerstvu ji měli všichni. Nepokládali ji v listopadu, ale čekali, jak to vše dopadne. Beru 

vás.“  

MS: Lidé byli ochotni jednat čestně, tedy i postavit se proti „selhání“ a přiznat se.  

PK: Člověk, o němž hovořím, byl dobrý a vydržel tam za ministrování Martina Bojara. Dokonce na 

Pitharta začaly chodit dopisy, že jsem přijal komunistu. Jedná se o další chybu. Přišla například Zuzana 

Rojtová, která si přivedla mnoho lidí z Fakultní nemocnice na Vinohradech. Pak přišel psychiatr Ivan 

David, ten je však všechny vyházel. Vytvořil se další problém ministerstev, poněvadž se tam nevytvoří 

dělný tým, jelikož se to tam stále mění.  

MS: Když poslouchám vaše slova, možná by nám „pomohl“ osvícený monarcha.  

PK: Není to možné z politických důvodů, poněvadž tam musíte mít mnohé. Jako ministr jsem si mohl 

vybrat své náměstky. Nyní to možné není, jednotlivé lidi vám určí partaje. Myslím si, že vedoucí 

pracoviště si musí své nejbližší pracovníky vybrat.  

MS: Vaším záměrem je mít kolem sebe kompetentní lidi, a ne „Cvachy“3, ... 

PK: ... a proto systém také nemůže fungovat. Ministrů se celkem vystřídalo 18. Sám bych je nedal 

dohromady.  

MS: Problém českého zdravotnictví je ... 

PK: ... nekoncepčnost.  

MS: Slušné nápady procházejí skartovacím strojem. Když existují, nejsou důsledně naplňovány.  

PK: Každý dobrý nápad, který přijde z jedné strany, musí být shozený, protože je z opačné strany.  

MS: Lze se domnívat, že právě zde se politika bere ne jako souboj koncepcí, ale jako souboj člověka 

proti člověku?  

PK: V Parlamentu jsem zažil, že když přišel rozumný nápad z jiné strany, musel se shodit, poněvadž 

byl z jiné strany.  

MS: V tom vidíme malost přístupu v politice.  

PK: Ano, malost, nedostatek komunikace, tolerance.  

 

                                                           
3
 Cvach byl nekompetentní lékař z dob normalizace v seriálu Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města.  
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... Standard ve zdravotnictví ...  

MS: Jak uvažujete o významu standardu ve zdravotnictví? Standard je slovo, které je velmi často 

skloňováno.  

PK: Je obtížné a těžké jej definovat.  

MS: Na co nárok mám, nač ne?  

PK: Jedná se o potřebnou záležitost, ale pro všechny situace je to obtížné definovat. Řekl bych, že 

standardy je třeba formulovat.  

MS: Soudím, že mluvíte jako politik. Ti též říkají: je potřeba, ale pak se nic neděje.  

PK: Ano, záleží to na realizačním týmu. Ve standardech se něco udělalo. To ano, pro určité okruhy 

chorob jsou definované standardy proměnné, protože se musí definovat pokrok v medicíně.  

MS: Problém českého zdravotnictví je, že nasává moderní metody, tím je nesmírně drahé. Je asi pro 

pacienta lepší, když odejde ze špitálu za týden, než když je 6 týdnů na lůžku. Ostatně, péče na lůžku je 

také drahá. Měli bychom říci, kdo má hlídat mez v kontextu toho, že se ministři neustále střídají?  

PK: Právě jedno souvisí s druhým. Nelze nic separovat. Nyní do toho vstupuje Lékařská komora, ... 

MS: ... Lékařský odborový klub.  

PK: Jedná se o instituce, které by měly spolupracovat a měly by jednotně dospět k nějakému 

rozumnému řešení. Většinou se hádají.  

MS: Známe pana Ratha, pana Kubka.  

PK: Vše jsou věci, kde jedna souvisí s druhou. V podstatě se velmi těžko hledá nějaký konsensus.  

MS: Chybí nám poznání efektivní komunikace.  

... Hodnocení a omyly ...  

MS: Jelikož se náš rozhovor chýlí ke konci, měl byste zhodnotit transformační proces 25 let po 

listopadu. Jaké omyly byste zmínil a jakých pozic jsme dosáhli?    

PK: Je těžké to říci jednou větou, protože těch kladů je dost a omylů je ještě víc. Lidé si neuvědomují, 

že v současné době se máme nejlépe.  

MS: Po hmotné stránce.  

PK: Samozřejmě, je dekadence morálky a všeho ostatního, ale po hmotné stránce je to výborné, ale 

přesto lidé reptají. Mám chalupu v Rokycanech, tam je šest velkoobchodů, všechny jsou neustále 

plné. Z každého vozí lidé plné košíky, a pořád jsou nespokojeni. 

MS: Problém je, že nejprve musí být nasycen duch a pak tělo.  

PK: Tak tomu není. Další, čeho si všimnu, jsou upravené vesničky. Divím se, že to dřív nešlo, nyní je 

vše upravené.  



 
 

29 
 

MS: Snaha zde je.  

PK: Jen si vezměte, kolik lidí vycestovalo do zahraničí na dovolenou. To též dříve nebylo.  

MS: Lidé „okupují“ Chorvatsko.  

PK: Včera jsem dostal katalog Esotour, díky nimž můžete jet do celého světa, počínaje Novým 

Zélandem a konče Chille. To nikdy nebylo. Lidé si tyto možnosti neuvědomují, pořád reptají, ale na 

druhou stranu se neohlížejí na to, že veškeré dobré mravy jsou ty tam.  

MS: Co budoucnost této země? Soudíte, že to bude končit starým Římem?  

PK: Není to vyloučené.  

MS: Snad se vaše slova nenaplní ... 

P.S.: 

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

PK: Svou prací na ministerstvu zdravotnictví, v parlamentu, i na univerzitě.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti k obnově kapitalismu? 

PK: Ne. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii?       

 PK: Byl jsem pro zachování společného státu, ale s odstupem doby vnímám rozdělení jako užitečné.      

 

 

Dialog o transformaci s Vladimírem Mertou4,5:   

MS: Vážený pane architekte, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli, v jaké životní fázi 

vás zastihl? Jaké naděje jste si s ním spojil a případně, jak se naděje naplnily?  

VlM: Ve vzduchu byla cítit změna. Na veřejnosti koloval videozáznam s Jakešovým proslovem, který 

nevynesli disidenti, ale sami komunisté. Ten zvláštní druh lidí, kteří si vždy jdou po krku, jednou 

nožem, podruhé podrazem. Za druhé, putoval takový oběžník, v němž strana vybízela své příslušníky, 

aby se připravili na převzetí moci za „nových hospodářských podmínek“. Tak to tam bylo přímo 

formulováno. Kým asi? Třetí věcí byla naprostá otevřenost dříve jen nasraných lidí po manifestu 

Několik vět. První veřejný text, který jsem za svou kariéru vůbec podepsal. Byla to doba, kdy 

Originálnímu videožurnálu na otázku, proč jste zde, proč nesedíte doma, skoro všichni odpověděli, 

                                                           
4
 Vladimír Merta *1946, písničkář, filmař, architekt. 

5
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 15. května 2014 dopoledne v knihovně Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1, 

Staré Město.  
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aby se za nás nemusely stydět naše děti, aby nemusely žít v tom, kam jsme je vyvrhli my, opatrní. 

Varování, myslete na děti, chovejte se odpovědně, se změnilo na, chovejte se tak, aby naše děti 

nemusely prožívat to, co my. Změna byla ve vzduchu. Existovala otázka, kolik šibenic to bude stát? 

Kolik provokací? Kdo si to nejprve přivlastní a pak zkazí? Takový je postup v Čechách. Vždy někdo 

ukradne revoluci a pak s ní naloží podle svých potřeb.   

MS: Dobrá, užil jste slovo revoluce, myslel jste, že se jednalo o revoluci, nebo šlo o klidné předání 

moci, a proto změna nese adjektivum sametová?  

VlM: Zpětně víme, že se nejednalo o revoluci. Možná ani o převrat, možná to bylo cílené předání 

moci na pokyn KGB a moskevských stratégů, kteří se zcela jistě radili s americkými kolegy. Jedná se o 

zpětný pohled. Když jsme hráli na balkonu Melantrichu, viděl jsem národ v úplně jiné podobě. Bylo to 

k pláči - ne ze zoufalství, ale z ohromné síly, která tam dole doutnala, jen škrtnout sirkou. 

MS: Čím si onu „proměnu“ vysvětlujete? Lidé, kteří byli v „předklonu“ a tolerovali, co se zde dělo, se 

najednou během několika chvil „proměnili“?  

VlM: Probíhá to do dneška ve všech chudých společnostech, které skočí na určitou spotřební úroveň. 

Lidi již měli videopřehrávače, chtěli lepší. Měli gramofony, chtěli CD playery. Informovanost, co je 

moderní svět, se nedala zadržet. Na pracovištích jely počítače, kopírky a xeroxy. I vědecká elita, která 

se takzvaně nemusela do něčeho míchat, stála před úkolem: A co já? Proč to má přepisovat moje 

manželka, když to mohu vychrlit na disketě? Jednalo se o souběh touhy po změně. Petruška Šustrová 

říká, že kde není dost chleba, lidé neřvou, chceme chleba, ale chceme svobodu. V Polsku to už vřelo 

10 let. Legální Solidarność na rozdíl od Charty vznikla jako podpora dělníků intelektuály. U nás to bylo 

přesně opačně. Charta se ucházela o pozornost intelektuálů, ale v podstatě ji podepsala polovina 

pomocných dělníků z undergroundu a lidí z okraje.  

MS: Jaké naděje jste vy do změny vkládal? Co bylo pro vás hlavní? Být svobodný, možnost dělat to, co 

uznáte za vhodné? Byl jste písničkář.  

VlM: Je velmi ošemetné oddělit vzpomínky od tehdejší euforie. Okamžitý pocit byla únava.                 

17. listopadu, kdy zbili studenty, jsem přijížděl z koncertu v Desné. Hrál jsem písničky, za něž jsem 

skoro nemohl být zakázán. S výjimkou „Kdo cestou k moci vraždil“ nebyl žádný explicitní důvod 

k zákazu. Straníci - dle mého názoru – měli úplně jiné problémy. Cítil jsem vleklou únavu, zdálo se mi, 

že tím, jak stárnu, si dělám z protestu sinekuru do důchodu. Cestou domů jsem si říkal: „Není nějaká 

možnost životní zkušenosti a názor promítnout do nějaké jiné, společensky účinnější formy?“ Domů 

jsem přijel otrávený, nic mě nenapadlo. Moje paní byla vzhůru a řekla: „Víš, co se stalo? Je revoluce.“ 

Popsala, oč běží: průvod organizovaný SSM dostal výprask. Moje první reakce byla: „Už je to tady, 

komunisté bijí své nomenklaturní děti.“ Tvrdilo se přeci, že na filozofickou fakultu, na FAMU, DAMU 

se nedostane jiný člověk než někdo od kolaborantů. První sarkastický dojem ovlivnil stereotyp 

negativismu, který šířila Charta. Věděl jsem ale z vlastní zkušenosti, že všechno je jinak, dostal jsem se 

bez protekce na dvě umělecké školy. Šel jsem spát, říkal jsem si: „Pár studentů zavřou a za 4, 5 dní 

někdo vysvětlí, že šlo o omyl, nebo že se nechali zmanipulovat. Převezmou to západní média. Vše se 

to zase, lide český, navrátí.“ 

MS: Vaše úvaha se nenaplnila.  

VlM: Popisuji dojem, kdy jsem se poprvé dozvěděl o bití studentů.  
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MS: Věřil jste v sílu svobody, která pomůže člověku, národu se narovnat?  

VlM: Nebral jsem to sociologicky. Prožíval jsem možnosti, které mám já. Byl jsem šedou myší v pozadí 

disidentských snah. Zavolal mi Zdeněk Rytíř, abych přišel do Realistického divadla na schůzi. Tam se 

diskutovalo, co má být reakcí divadelníků, ale i pracujícího lidu na bití studentů. Vystoupil jsem 

z balkonu, viděno dnešníma očima, se směšným požadavkem, že pokud budou represe, můžeme vyjít 

se smetáky a zametat ulice. To se nedá dost dobře považovat za demonstraci. Přitom to lidi semkne a 

bude to mít prvek humoru. Následně jsem vždy začínal: „Mluvím za zbabělé, ne za hrdiny. Kdyby se 

náhodou umělci začali odvolávat na Antichartu, pojďme se domluvit, že nikdo nepůjde cvičit na 

spartakiádu, že se zničí myšlenka masové podpory.“ Z těchto návrhů je cítit, že jsem si 

nepředstavoval nějakou výraznou změnu. Nevěřil jsem v žádný zázrak.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych si dovolil přejít před rok 1989. Čím je pro vás komunistická ideologie a režim na ní 

založený? Žil jste v něm své mládí a velkou část produktivního života.  

VlM: Vyrůstal jsem ve slušné rodině, v neděli jsme chodili do kostela. Patřili jsme k Církvi 

československé husitské. Tatínek byl v anglické armádě a mnohokrát musel změnit zaměstnání. 

V druhé řadě naší knihovny jsem objevil šedou knihu o Slánského procesu. Bylo mi 9 let, když jsem to 

mohl číst. Hned jsem poznal, že něco s režimem není v pořádku. Do Pionýra mě tatínek přihlásil proti 

mé vůli až těsně před zkouškami na gymnázium. Byl jsem v osmičce jediný ne-pionýr. Tam se 

vstupovalo masově někdy v šesté třídě.  

MS: Byla to náhrada za Skauta.  

VlM: Ovlivněn křesťanstvím nebo příkladem sebeoběti božího syna jsem o křesťanské hatmatilce 

velmi pochyboval. O komunistické hatmatilce jsem nepochyboval vůbec, ale dával jsem si je 

dohromady: „Základní myšlenka je úžasná: odstranit soukromé vlastnictví, vykořisťování.“ Všechny 

krásné cíle mi připadaly velmi křesťanské. Problém byl v tom, že se vědělo o procesech, o 

nedostatečné rehabilitaci. Ideál komunismu byl velmi inspirující. Ale členství v jakékoliv organizaci 

bylo potupné a až rodinné tabu.  

MS: Mohlo by se říci, že ideál v sobě člověk musí nést. Pokud se na základě ideálu začnou vytvářet 

instituce, začne kostnatět. Mezi myšlenkou a realizací je logické pnutí a občas její realizace narušuje 

dobrou ideu. Souhlasíte?  

VlM: Jedná se o obecný sklon. Když zakládáte svaz chovatelů rybiček, vždy to někdo převezme a 

pokazí. Proč by to nešlo s ideálem? Měl jsem za sebou jeden pokus veřejně vystoupit, když se 

zakládal ARS, studentský parlament. O něm jsem se dozvěděl z nástěnky na našem ČSM. Ptám se Táni 

Maixnerové, která byla naší předsedkyní na architektuře, jestli se tam smí. Ona se mě tázavě zeptala: 

„Ty bys tam fakt šel?“ Byl jsem samozvaný poslanec za architekturu. Pak se vedle mě vynořil druhý 

člověk, o němž jsem byl přesvědčen, že to byl fízl. Byl stejný samozvanec jako já. Mohl jsem se setkat 

s Millerem, Holečkem, Bendou, docházela tam Petruška Šustrová. S farářem Milošem Rejchrtem jsme 

během odpoledne zrušili marxismus – leninismus a nahradili jej srovnávacími dějinami náboženství, 

zrušili vojenskou katedru. Také jsem zrušil geodézii, jelikož jsem z ní neměl zkoušku.   

MS: Zkrátka v mládí jste cítil nutnost angažovat se ve veřejném prostoru. Cítil jste to jako povinnost?  
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VlM: Ne snad jako povinnost, ale nevyhýbal jsem se možnosti se vyjádřit, když všichni mlčeli, nebo 

pokud mne někdo požádal o názor. To dělám do dnešních dnů. Jsem nevrlý, když se mě někdo zeptá, 

ale v zásadě neodmítám, ledaže by to byly noviny MF Dnes v současné podobě.  

... Východiska režimu ...  

MS: Dobrá, ještě bych se mírně vrátil k režimu. Soudíte, že režim ve lživé podobě, jakou měl, marnil 

potenciál jednotlivců, byť jste sympatizoval s jeho ideovými východisky: akcent na spravedlivou 

společnost, harmonickou společnost ... Například vlastnictví majetku - o němž komunističtí myslitelé 

říkali, že vede k odcizení – je jedním ze základů rozvoje společnosti, jelikož jej ovládá, obhospodařuje 

jej.  

VlM: Závisí na tom, o jaký socialismus jde. Pro reformovaný v roce 1968 se navrhovala čínská cesta. 

Bylo by to soupeření státních podniků, kooperativ a soukromého vlastnictví lidí, tím bylo míněno 

vlastnictví živnostníků. Nemluvilo se příliš o pluralitě stran, ale hovořilo se o tom, že bude zrušena 

vedoucí úloha strany, která byla zakotvena v ústavě. Obrozený socialismus vzbuzoval sympatie a 

naděje. Byl jsem na několika diskusích se Škvoreckým. Pavel Landovský s Pavlem Kohoutem byl u nás 

na škole. Jeden komunista a druhý antikomunista. Doba byla fascinující. Literárky vedly diskuse, které 

by jinak příslušely parlamentu nebo vysoké škole.  

MS: Politika se stala veřejnou věcí.  

VlM: Ano, jak to Rusové zničili, vzniklo sepětí na principu zhrzeného milence. My jsme společnosti 

chtěli dát naši mladou energii, vnitřní ideály. Chtěli jsme běžet danou trať s vámi, ale vy jste to 

znormalizovali. Vládnoucí to nazvali reálným socialismem, v němž se kradlo, uplácelo, ale toto se děje 

i za kapitalismu. Společnost se „kapitalizovala“ již za Husáka. Dovážely se mandarinky, ...  

MS: ... bylo podpultové zboží, ... 

VlM: ... před Tuzexem stáli profesionální veksláci, kteří zcela veřejně prodávali bony.  

... Existence reformního systému ...  

MS: Ano, ale soudíte, že v šedesátých letech mohl existovat „socialismus s lidskou tváří“?  

VlM: Ideál je (možná spíš byl) z definice neuskutečnitelný. Přesto stál podle mého názoru za pokus o 

uskutečnění. Fungoval by jak ekonomicky, tak lidskoprávně. Měl by možná takové problémy jako 

Čína. Vznikly by extrémně bohaté a chudé oblasti. Ale v ideálním případě by se společnost naučila 

ideálně přerozdělovat.  

MS: Možná bychom měli „státní kapitalismus“? 

VlM: Státu by zůstaly elektrické sítě, doly, těžký průmysl, chemický průmysl, dálnice. Zbytek by se 

otevřel volné soutěži. 

MS: Rozumím, ale můžeme použít slova velkého liberála a ekonoma Miltona Friedmana: Ekonomická 

svoboda vede nakonec k politické svobodě. Postupně bychom šli reformami a osvojili bychom si 

politický a ekonomický řád, jaký vládne na Západě. Tuto cestu jsme realizovali skokem.   
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VlM: Tyto teorie neznám. Existovalo mnoho tváří socialismu, počínaje Jižní Amerikou přes pokusy o 

islámský socialismus, o komunismu průmyslových zón v Číně nemluvě. Jak marxistická, tak západní 

„kremlinologie“ byly nedostatečné. Neuhodly směr vývoje.      

... Klad systému ...  

MS: Když uvažujeme o minulosti, viděl byste nějaký klad režimu? Lidé zde žili, vdávali se, ženili se, 

něco produkovali. Michal Horáček řekl, že se mnohé dělalo navzdory režimu.  

VlM: Bylo právo na práci, na brigádě v NHKG dělali vedle mě Romové. Existovala ale i pracovní 

povinnost, záchranná sociální síť, bylo dostupné zdravotnictví. Je to jednoduché - když komunisté 

všem lidem seberou půlku všeho, na co by měli právo za kapitalismu, mají z čeho rozdávat. Již tehdy 

jsem si ale uvědomoval, že i kapitalismus je velmi primitivní společnost založená na tom, že vládne 

mocnější a neskrupulóznější. Má víc informací, styků, méně zábran, ...  

MS: ... může se snáze prosadit.  

VlM: Můžeš ožebračit 13 milionů lidí o korunu. Nebo ožebračíš malou skupinu lidí o 13 milionů korun 

najednou, ze dne na den. To je znak kapitalismu. Za socialismu se za takový přístup chodilo do vězení, 

dnes za to dostávají Nobelovy ceny, že to umí.  

MS: Soudíte, že režim se uměl „postarat“ o sociálně slabé? Lze říci, že kdo odsuzuje minulý režim, se 

mýlí?  

VlM: Tehdy jsem si myslel, že československá zkušenost je cenná, všechny ty oběti, osudy semleté 

mezi mlýnskými kameny … Systému se nemůžeme vzdát tak, že povraždíme komunisty a necháme 

majetek rozkrást. Dnes si myslím, že socialismus nebyl dostatečně reformovatelný, protože opozice 

s výjimkou komunistické Obrody nepředstavila ani minimální vizi, jakým způsobem chce vést stát, jak, 

a s pomocí koho jej chce řídit. To však neznamená, že se jednalo o slabost komunismu. Byla to slabost 

opozice.  

... Lidé, ne systém rozhodují ...  

MS: Zkrátka lidé. Nepřímo říkáte, že ne ideje, ale lidé v tomto případě rozhodují.  

VlM: Je to o lidech? Taková zobecňující floskule. Když se bavíme o systému: Během sametu (převratu, 

řízeném vnitrostranickém puči, který se vymkl z ruky a vybunzírovat z ÚV do ulic) jsme měli nejlepší 

lidi, první masově podporovanou vládu Václava Havla, ale ani to nepomohlo. Nespoléhal bych na lidi. 

Je potřeba spíš vychovávat elity, aby myslely v předstihu, aby se nenechaly platit současnými 

magnáty.  

MS: Je vhodné dodat, že komunisté se sami mezi sebou vybíjeli, a vybíjeli také elitu národa.    

VlM: Vždy jsme si říkali: „Dobře jim tak.“ Když čínský komunista masově postřílí 600 komunistů, kteří 

kradli, přiznám se, že z toho mám radost. Je to buď – anebo. Buď je komunista, a nemá krást, nebo se 

přihlásí za kapitalistu, pak může krást, jak chce, ale čas od času jej právem „zastřelí“ jako Krejčíře. 

Není možné být současně komunista a velkopodnikatel, jenž koketuje s nějakými sociálními 

programy. To vše jsou jenom úlitby a kroky stranou.  
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... Exil ...  

MS: Dobrá, je vhodné se dotknout otázky exilu. Jak vnímáte tento fenomén? Je charakteristický pro 

Československo, pro české země? Prošlo přes ně mnoho režimů. Ti, kteří nebyli ochotni se přizpůsobit, 

či jejich myšlení bylo odlišné od myšlení těch, kteří vládli, volili často odchod ze země.  

VlM: Odjížděl jsem v roce 1968 na studentskou brigádu pro Service Civil International, což byla pro 

studenty jediná možnost, jak legálně vycestovat. Dostal jste 35 dolarů, zaplatil jste si vlak, stál 250 

korun do Londýna, tam a zpět. Pracoval jste 14 dní zdarma. Táta mi říkal: „Rusové sem vpadnou, 

zůstaň tam. Máš rád Francii, vystuduj architekturu. U nás rudoch dlouho nevydrží. Pak se vrátíš a 

národu budeš mít co nabídnout.“ Tatínek měl zkušenost s režimem a neříkal to jen tak do větru. 

Neříkal to ve svůj prospěch, ale v můj prospěch. Mně přišlo zbabělé utíkat předčasně. Je to jak 

s korupcí, každý je „odklonitelný“, ohnutelný, každý je mučitelný. Stačí se posadit do sauny a 

domluvit se s kamarádem, že - až zařvete - vám podrží dveře. Za 15 vteřin podepíšete cokoliv, byť jste 

v kapitalistické sauně. Byly „borůvkové“ exily, kdy se po srpnu vyjíždělo na index, řidičák, na cokoliv. 

V první oslabující vlně odjížděli lidi, kteří venku měli někoho z rodiny, kamarády, nebo to riskli. Pionýři 

emigrace tvoří jádro exilu. Pak byla druhá vlna po Chartě. Tehdy utekla spousta lidí z mého okruhu 

nebo okruhu undergroundu. Ta byla spornější, začala šířit chmury. Nevěřil jsem tomu, že teror je 

obecný rys StB. Měl jsem dojem, že se úmyslně šíří historky o vyhrožování. Ukazovali mi děti přejeté 

nákladním autem, vyhrožovali, že mi rozbijí hubu, rodinu, hrozili, že zabijí maminku. Informace 

VONSu, které jsme dostávali, kromě toho, že varovaly, velmi dobře radily, jak se chovat u výslechu, 

měly také i odstrašující ráz. Pak proběhla emigrace v rámci akce Asanace, kde nešlo o žádné 

vyhrožování. Jednalo se o čistý obchod mezi StB a dotyčnými lidmi. Lidé utekli, ale takzvaně si 

vyrovnali vztahy se socialistickou republikou. Zaplatili nějaké peníze a mohli sem volně jezdit, 

ukazovat džíny, elpíčka, CD. Tento druh exilu byl úplně absurdní - emigrovat z politických důvodů, a 

pak si vykoupit možnost vracet se za kamarády. Ale já nebyl mučen, nebylo mi vyhrožováno, pouze 

jsem odmítl nabídku ministra Obziny k vystěhování.  

MS: Litoval jste toho, že jste nabídku neodmítl?  

VlM: Ne.  

MS: Jako písničkář jste psal česky.  

VlM: Jako student jsem měl možnost pobýt ve Francii, v Itálii, v Anglii, ve Finsku. Bylo to v době, kdy 

pro salónní eurokomunisty byl živý komunista z Východu velkou hvězdou. Přinášel zkušenost. Nezažil 

jsem žádné opovržení proto, že jsem chudý student z Prahy. Naopak jsem měl dojem, že mám světu 

co říct. Na druhou stranu jsem věděl, že kdybych přestal být komunistou z Prahy, byl bych jedním 

z mnoha, který by se musel přizpůsobovat společnosti, jež mi v podstatě byla cizí.  

MS: Je to něco za něco. Lidé odjeli, aby mohli uplatnit své znalosti, žít ve svobodě. Můžete namítnout, 

že ne všichni to tak vnímali.  

VlM: Věděl jsem od přátel, jak vypadají „kolečka“, kandidatury věd, doktoráty, Na přímou otázku, 

jestli vstoupit do strany, nebo emigrovat, jsem jednomu kandidátovi odpověděl: „V případě, že cítíš 

chirurgický talent, který bys nemohl uplatnit ve prospěch lidí, emigruj. V případě, že můžeš ve svém 

okolí něco na systému zlepšit, zkus to tady.“ V okruhu svých lidí jsem se mohl nějak vyvíjet na úkor 

těch, kteří odjeli. Zředili tuto situaci natolik, že fízlové nás periodicky nechali na pokoji. Ale když na ně 
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strana zadupala, že by museli „šlapat chodník“, začali si vymýšlet. Dostali jsme se do sféry zájmu, i 

když myslím, že fízlové věděli, že určitý typ lidí nikdy nezískají.   

MS: Soudíte, že lidé, jež odešli do exilu, nám pak scházeli? Odešla česká elita?  

VlM: Krajina přednášel ve Vancouveru. To byl velký odborník i odbojář, respektovaný celým exilem. 

František Janouch, fyzik, se ve Švédsku neproslavil jako profesor, ale vykonal svou práci správce darů 

a fondů.    

MS: Mnoho vykonal pro český disent, jelikož založil Nadaci Charty 77.  

VlM: Byl velmi dobře fundovaný, situovaný a snažil se pomoci. Mnichovský exil kolem Rádia 

Svobodná Evropa, to byla zavedená, slušná sinekura jako v Českém rozhlasu. Nedělali ani velkou 

revoluci, ani dle mého nevykazovali vysokou odbornou úroveň. Tu spíš mělo BBC a občas Hlas 

Ameriky. Na Svobodné Evropě uváděl Karel Kryl apolitické kalendárium. Jako normální kulturní 

redaktor řekl, kdo se kdy v jakém měsíci narodil, jaké má výročí, pustil nějakou písničku. To mohl 

v Praze taky. Chyběl tady. Jestli nám chyběla elita? Poúnoroví emigranti cítí, že ano. Měli co 

nabídnout. Bylo by relevantní, kdyby přirozené elity a profesoři měli rozhodující slovo. Namísto toho 

novou ústavu psal autor té socialistické Zdeněk Jičínský. Havel s Čalfou potichu vyhlásil všeobecnou 

amnestii pro členy strany, byl jimi obklopen. Zůstaly ale jejich činy. Pak už nebylo možné dát 

dohromady exulanty s někdejšími mladými komunisty typu Dienstbiera, Schulze, Kantůrka, 

Dobrovského, Zemana. Vypadalo to, že nebýt v nějakou dobu ve straně byla charakterová vada. Tito 

lidé „zvláštního druhu“ se nemohli dát dohromady s exilem a vytvořit tým.  

... Disent ...  

MS: V našem dialogu zazněl odkaz na Chartu 77. Jak vnímáte tuto skupinu? Poukázala na 

nedodržování lidských práv. Pak zde byl kulturní underground, šedá zóna, kdo které se dá zařadit i 

Václav Klaus. Jak vnímáte lidi utvářející demokratickou opozici? 

VlM: Od roku 1968 trvalo intelektuákům 8, 9 let, než se objevil první pokus oslovit veřejnost, jakkoliv 

zastřeným způsobem. Charta se nehlásila ke kapitalismu. Bylo to české: chytrému napověz … Pro lidi, 

kteří očekávali nějaké jasné rozloučení s režimem, nepředstavovala alternativu.  

MS: Vyzývali k dialogu?  

VlM: Legalizovala vládu, která v Helsinkách podepsala nějaký dokument. Signatáři ji respektovali a 

obraceli se na ni, aby dodržovala úmluvy. Velmi chytře vymyšleno. Mně se dokument dostal do ruky 

brzy, měl jsem spousty kamarádů z šedé zóny, kteří mě zásobovali literaturou. Nastaly velké diskuse, 

jestli se dokument má podepsat, nebo ne. Ze začátku to vypadalo, že nebudou nějaké represe. Stát 

bude natolik chytrý, že bude držet hubu a předstírat, že to přijal, dá tomu pořadové číslo, a tím vše 

zhasne. Ale každý dokument, který prošel Havlovýma rukama, měl velkou publicitu na Západě. Byla 

pečlivě připravena dopředu, což bolševik vždy zneužil k tomu, že říkal, že to není dialog, že je to 

provokace A měl asi pravdu. Po represích jsem byl rád, že jsem dokument nepodepsal. Ale žil jsem 

v rozpoložení rozkladu, že lidé chodí na výslechy, ale já si myslím o režimu mnohdy horší věci. A nic. 

Havel nečekal takovou represi – donesl se nám vzkaz, abychom dokud můžeme zpívat, Chartu 

nepodepisovali. My jsme takzvaně měli „rozkaz“ ji nepodepsat. To říkám v uvozovkách. Stín 
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zbabělosti se mnou šel po všechna léta stání mimo disent. Mělo to jediný dobrý význam, pořád 

člověka něco kopalo do zadku: Snaž se, když zpíváš a nepodepisuješ! 

... Konec režimu a ideologie? ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na pád režimu a ideologie? Soudíte, že ideologie se transformovala do jiné 

podoby? Narážím na skutečnost, že zde máme stranu, která je do jisté míry pokračovatelkou 

Komunistické strany Československa.  

VlM: Havel napsal velmi slavný dopis Gustavu Husákovi, jenž nebyl tolik publikován jako dokument 

Charty či dopisy z vězení nebo Moc bezmocných. Tam se stylizoval do znalce jakéhosi člověka z ulice, 

českého mudrce. Bylo to fascinující: on nikdy zeleninu „nekupoval“ a „neprodával“, jako dramatik se 

vtělil do jakési chiméry, symbolu malosti a přizpůsobení. Později se chtěl ve svých hrách včlenit do 

společenství kolaborujících Vladimírků, jak je nazýval ve svých moralistních hrách. To bylo mimo 

výseč, řečí dnešních elit. Jednalo se o tresť negativity, s tím se nemohl ztotožnit nikdo.  

MS: Možná jsem byl špatně pochopen. Myslíte si, že ideologie komunistické strany, která je součástí 

politické spektra, je stejná jako před rokem 1989?  

VlM: Rád bych řekl něco jiného. Havel hovoří o „vychcanosti“ českého národa, českých kolaborantů, 

ale on provedl mnohem větší „vychcanost“. V okamžiku, kdy mohl převzít moc, kdy jej situace 

„doběhla“, se spojil s Čalfou. Národ po všech „kecech“ a všem žití v pravdě ji dychtil prožít - a Havel 

mu ukáže novou nomenklaturu. To znamená, že prodá svou identitu, prodá všechny své názory. 

Opakovaně bere na milost komunisty. Tím dá celému národu najevo, že se zas tolik nezměnilo. 

Dokázal si velmi dobře racionálně zdůvodnit jak své osobní poklesky, tak své autorské 

nedostatečnosti, ale na rozdíl od nás byl postaven před nutnost volby. Jedna věc je něco napsat a 

odsedět si v base, druhá je stát před historickou možností opravdu něco změnit.  

MS: Soudíte, že ideologie pokračuje, oslovuje, je v nás?  

VlM: V novinářské zkratce mluvím o dnešním pohledu, vysvětluji, proč mě Havlovo myšlení příliš 

nefascinovalo. Rozhodně se jedná o jev hodný studia. Je to oblast, kterou zkoumá Jiří Suk. Proměně 

názorů Havla-disidenta a Havla-prezidenta věnuje celou knihu. Jedinečný osud, jedinečný talent. 

Jedinečná oběť, kterou Havel ve jménu národa spáchal se stejným primitivním egomaniactvím, jež 

projevil v dopisu Husákovi. My jsme mlčeli. My jsme to lépe nenapsali.  

... Demokracie ... 

MS: Navrhuji, abychom přešli k otázce obnovy demokracie. Jak vy sám si tento společenský řád 

definujete?  

VlM: Demokracie je stejný ideál jako komunismus. Pouze vývoj cesty k ideálu je lépe kontrolovatelný. 

Kdyby se udělal seznam tajných operací ke svržení legálně zvolených vlád, v níž má prsty CIA, kdyby 

se udělal seznam placených agentů, myslím, že americké pojetí demokracie, systém vah a kontrol 

neobstojí. Přirozeně se to bude neustále vyučovat, a nikdo nic lepšího nevymyslí.  

MS: Demokracie má podobu škobrtání, plynulý vývoj je čistým idealismem?  
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VlM: Pro mě je demokracie způsob řešení problémů, které nastanou. Jedná se o boj o základní zdroje 

o čistou pitnou vodu, o suchou půdu. Též o vyrovnání podmínek koloniálních zemí, bez kterých by 

žádné bohatství, žádný kapitalismus nevznikl. My navracíme církvím nakradený majetek. Bohaté státy 

by měly vrátit nakradený majetek okradeným chudákům, což nikdy neudělaly.  

MS: Soudíte, že demokracie otevírá cestu populistům?  

VlM: Vždy, když je ekonomická krize, následuje duchovní krize a s ní se objeví nabízeči levných řešení.  

MS: Jednoduše lepších zítřků.  

VlM: Jedná se o mechanismus, kdy se mění optika. Již se neřve, že chceme svobodu, ale chceme 

chleba. Za totalitních režimů se křičí opačně, poněvadž svoboda je zdarma. Je to veřejný statek. 

V době internetu a jiných hloupostí je to zvrácené. Ve veřejném prostoru se může vyjadřovat cokoliv, 

ale úplatkáři odcházejí od soudu s úsměvem.  

MS: Demokracie je postavena na moci výkonné, soudní, legislativní. Soudce je nestranná osoba.  

VlM: Mám na to takový bonmot: Stát, který neumí postavit kilometr rovné dálnice, nemá vůbec 

právo stavět Temelín. Stát, který není schopen sestavit policii a soudy, aby očividné zločince 

potrestaly, nemá právo lidem diktovat, jak se mají chovat. Mocní nemají právo vybírat daně, nemají 

právo je zvyšovat, nemají právo zatěžovat občany poplatky. Jsem spíše anarchokapitalista než 

kapitalista.  

... Demokracie první republiky ...  

MS: Když se obnovovala demokracie, byla vedena paralela s první republikou. Jak vnímáte tuto 

skutečnost? Působily tam význačné autority. Z dnešního pohledu je zřejmé, že se nejednalo o 

optimální demokracii, byla tam cenzura, existovala hradní Pětka, existovaly časté výměny vlád.  

VlM: Bylo to podobné prokletí jako s Václavem Havlem. Masaryk využil situaci, kdy Američané 

potřebovali zjednodušit pohled na střední Evropu. Ve vhodnou chvíli jim podsunul vizi 

„neexistujícího“ národa, kam z dnešního pohledu zasunul i Podkarpatskou Rus. Tím si zadělal na 

mnoho problémů. Mnohonárodnímu státu slíbil míru autonomie, již z hlediska Slovenska a německé 

menšiny nenaplnil. Beneš se části masarykovské republiky a Podkarpatské Rusi zbavil bez boje. Stát 

byl založen na umělých předpokladech, na umělých hranicích, ... 

MS: ... a proto se v roce 1992 rozpadá.  

VlM: A bude se rozpadat dál.  

MS: Soudíte, že étos první republiky je i dnes konstitutivní?  

VlM: Co dělalo étos? Mladá avantgardní kultura se jednohlasně hlásila k levici nebo k antižidovskému 

katolickému křídlu. Neidealizoval bych si to. Pokud platí, že jsme byli jednou z nejvyspělejších 

evropských zemí, proč jsme přišli o zdroje? Proč bylo nutné ze dne na den prodat takzvané „české 

stříbro“ počínaje sklem a konče ocelí podivným lidem z StB?   
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... Dialog ...  

MS: Co podle vás demokracie vyžaduje? Jistě se jedná o kvalitu dialogu, jak na ni nahlížíte?   

VlM: Klausova strana vyhrála volby na základě neústavního a nedemokratického rozdání poukázek na 

novou kolaboraci. Jednalo se o kuponové knížky, kdy si každý mohl za 1000 korun koupit 

spoluodpovědnost za převrat. Přirozeně šlo o nevyjádřené, ale každému ekonomovi jasné gesto: 

Umažte si ruce s námi, autory a beneficienty privatizace. Tak se vytváří finanční elity ze dne na den. 

Je to v Rusku, v Číně. Všude to takto funguje.  

MS: Jste skeptik ...  

VIM: Volby měly být prohlášeny za neústavní a nedemokratické, protože jedna strana podplatila 

národ a kuponové knížky podepsal jejich předseda.  

MS: Domníváte se, že i toto byla forma dialogu? Ovšem když budeme hovořit obecněji, změnila se 

zásadně kvalita dialogu ve veřejném prostoru? S tím souvisí i význam slov, jejich síla.       

VlM: Existuje padesátka elitních „odborníků“, kteří jsou vidět a slyšet, kteří neustále rotují v  televizi. 

Zbytek, který je „rozeset“ v komerčních médiích nebo internetových diskusích, je oblak, jenž může 

společenský dialog jen předstírat na pozadí her padesátky mocných. Dialog je starý peripatetický 

žánr, má se vést na veřejností kontrolovaných, veřejně průhledných, monitorovaných prostorách. Jen 

parlament, vládní či stranické listy nestačí. Rozhoduje se právě mimo onu výseč, na golfových hřištích 

mezi dvěma jamkami. Komedie začala pár týdnů po sametu, redaktoři Mladého světa (nebo Mladé 

fronty, už si přesně nevzpomínám) zprivatizovali titul se zavedenými předplatiteli. Neinvestovali ani 

korunu, jen pohrozili odchodem. Bez nich by noviny, které před pár dny patřily ÚV SSM, nevyšly. 

Odvážný riskantní krok, národ jim fandil. Pak se privatizovaného tisku zmocnil Ringier. Geniálně lehký 

tah redaktorů byl legálním návodem, legalizovaným základem všech méně viditelných úplatků. Dialog 

končí, jakmile národ zjistí, že lidé spojení s StB jsou beztrestní, svazáci jsou beztrestní, komunisté jsou 

beztrestní, ale naopak mohou přednostně privatizovat, protože mají víc kolegů a informací. Revoluce 

přišla až po sametu - v kontrolovaném, právnicky ošetřeném, násilném, nepřátelském převzetí 

ekonomické moci.  

MS: Nepřímo konstatujete, že „kapitál“ odstraňuje dialog?  

VlM: Žádný kapitál! Know – how získané v organizaci, která byla prohlášena ústavním soudem za 

zločineckou! Není to tak, že kapitál si „chytře“ kupuje jiný kapitál. Bylo to tak, že příslušníci zločinecké 

organizace se dostali ze dne na den k majetku, o kterém tvrdili, že patří všemu lidu.  

... Člověk ... 

MS: Příkré hodnocení. Dobrá, co podle vás člověk? Jaká je jeho role v systému? Musíme mít na 

paměti, že demokracie nemůže být bez demokratů, nebudou-li, zbude nám pouhá forma.  

VlM: Každá profese má nějaké meze, v nichž člověk může bruslit nebo zneužívat své moci, kontaktů. 

Pak jsou meze, které jsou vnitřní a které každého jedince ženou k sebezdokonalování, což je částečně 

dáno naivitou, vychováním, převzatými ideály, též sebezalíbením. Žádný student by bez narcismu pro 

červený diplom nehrbil záda v knihovně, šel by do hospody, na ryby nebo na fotbal. Meze vidím 

v individuální poctivosti v rámci profese, okolí a genů, jimž byl každý z nás obdařen.  
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MS: Jak vnímáte slova pana Klause: „Měníme systém, ne lidi“? Je tam implicitně poukázáno na 

neměnnost člověka, ale i řečeno, že je lepší kultivovat systém, jemuž se člověk přizpůsobí. Není 

vhodné apelovat na „změnu“. Apely mohou být druhem sociálního inženýrství.  

VlM: Je to jako se ženami, všechny jsou stejné, ale každá je jinak jiná. Floskule mě neinspirují. Člověk 

se velmi rychle mění. Když se podívám na přemety Miloše Zemana, Miroslava Kalouska, Davida 

Ratha, Romana Janouška, Pavla Béma, Andreje Babiše a jejich obhájců … V osobnostech můžeme 

pozorovat obrovské změny. Tomio Okamura? V Japonsku je zvykem, že mafiáni se před smrtí přiznají 

ke svým zločinům a odkážou všechen nakradený majetek na dobročinnost. Nebyl jsem nikdy v pozici 

bohatých lidí, ani těch, kteří rozhodují. Byl jsem dvakrát, třikrát jako filmař v parlamentu a z toho 

místa na mne padla úcta. Sledovat vývoj v detailech je umrtvující.  

MS: Pokročme dále na poli demokracie, jak vnímáte roli elit? Zmínil jste, že část elit odešla, to byla 

emigrace.  

VlM: Elity se kupují, přetahují, případně importují. S elitami se zachází jako s komoditou. To, na čem 

vznikla Obrana národa nebo ilegální sokolské skupiny, bylo strašně nemoderní a neživé podhoubí, 

které dnes paradoxně živí zástupy historiků. Ve jménu minulosti se mezi sebou mlátí dnešní studenti, 

či lépe „post-studenti“, s jinými zasloužilými disidenty. Elity se přesunují tam, kde je Alex Zuckerberg 

– zakladatel Facebooku a tito třicetiletí miliardáři. Že by se dnes dalo čekat na elitní Havly nebo elitní 

Klause – to ne.  

MS: Rozumím, ale elity i v podobě těch Zuckerbegů stanovují způsoby chování. Jsou symbolem 

hodnot.  

VlM: Máme již Desatero, ale je zcela neúčinné. Vymýšlet nové Desatero netřeba, naopak je vhodné 

dodržovat to staré.  

... Politika ...  

MS: Demokracie je propojena s druhem politiky. Jak vnímáte vývoj československé, později české 

politiky? Před rokem 1989 se lidé účastnili stranického života, a to z toho důvodu, že usilovali o svůj 

prospěch, o kariéry.  

VlM: Dnes lidé chodí na přednášky elitních ekonomů typu Tomáše Sedláčka ze zvědavosti. Elity 

vstoupily do pop-prostoru a jsou naprosto koupitelné. Jakmile někdo skončí na nějakém úřadu a 

převezme „zlatý padák“, okamžitě je zaměstnán jinde. Jakmile padlý stíhaný politik dostane ještě 

lukrativnější nabídku, než měl v parlamentu, nelze mluvit o elitách v původním slova smyslu. I když 

ten člověk - sám o sobě - se chová elitně.  

MS: Možná jsem se chybně vyjádřil. Šlo mi o obecný pohled na politiku. Jedná se o otázku služby ve 

smyslu „obecného dobra“, nebo se spíše jedná o hájení zájmů? Je známo, že lidé před rokem 1989 byli 

straníky, ale z pragmatického, ba prospěchářského pohledu, aby dosáhli na nějaký post, mohli dělat 

kariéru.  

VlM: Politika je veřejná služba, prezident je obecní sluha, ombudsman je ochránce utlačovaných 

menšin? Floskule mě nefascinují tolik jako člověk, jenž na své zahradě utáboří vydíranou romskou 

rodinu. Udělá mnohem víc než ten, kdo založí institut, který se živí tím, že debatuje o utrpení jiných. 
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V tomto ohledu vidím naprostý nedostatek elit. Vidím tam obrovské množství „žvanilů“, mezi které se 

také počítám.  

MS: Ostatně Karel Schwarzenberg, s nímž asi sympatizujete, hovoří v tomto duchu: Byl jsem 

vychován, abych sloužil. Rodiče to do mě vtloukali.  

VlM: Z mnoha lidí, kteří se o post hlavy státu přihlásili, mně nejvíce imponoval – a také jsem udělal 

vše pro to, aby zvítězil.  

MS: Co je, podle vás jako písničkáře, glosátora, charakteristické pro naši politiku? V počátcích jsme 

zde měli Občanské fórum, které prošlo proměnou do jednotlivých stran, z nichž největší byla ODS. 

Jeho heslem bylo: Strany jsou pro straníky, a Občanské fórum je pro všechny. 

VlM: Občanské fórum mělo zprvu obrovský význam, protože stmelilo lidi – hlavně na menších 

městech, kde bylo opravdovým hrdinstvím jít na náměstí a říci, že přebírám vedení. V Praze to bylo 

jednoduché, zde byly davy. Lidé se doslova tlačili, aby mohli zaujmout lepší místo na revolučních 

tribunách. Zpochybňovat práci Občanského fóra je nespravedlivé a přímo škodlivé.  

MS: Bylo důležitým elementem pro vytváření demokratické politiky i veřejného prostor?  

VlM: Jasnozřivost Václava Klause není tak překvapivá, protože Občanské fórum bylo založeno – 

stejně jako republika – na protikladných silách. Jakmile vedle sebe měli soutěžit o moc lidé s odlišným 

názorem, odlišnou vizí, musela zvítězit strana, která nabízela tah k majetku, málo mluvení, málo 

principů. Zapomínaný kroužek kolem Zieleniece založil technokratickou stranu, Klaus ji suverénně 

převzal a neomylně skrečoval moc bezmocných. Kouzlo Klause spočívalo v podpoře privatizace a 

naopak. I já si říkal: „Dobrá, situace spěje k bleskové privatizaci.“  Volil jsem ale zbaběle Občanské 

fórum.  Jakmile zmizelo ze scény, volil jsem Unii svobody, ODA, tedy cokoliv, co připomínalo původní 

étos Občanského fóra. Když jsem viděl, že se zvedají socialisté, komunisté, proti své svobodné vůli 

jsem volil Klause. Jde o povahu českého národa - jestliže silový vývoj člověku neumožní důstojně 

realizovat volební právo, člověk se stává spolupachatelem. Ví o tom, brblá, ale už jedná nesvobodně, 

jde proti své vůli.   

MS: Rozhodujete se mezi menším zlem?  

VlM: Nikdy bych si nedovolil nevolit.  

MS: Máte imperativ: Člověk je občan a je zavázán k rozhodování ve veřejném prostoru! 

VlM: Jednou vybojované svobody se mají (a musí) využívat.  

MS: Dobrá, jak vnímáte malou účast v politickém procesu, ve stranách? Za komunistů lidé byli 

organizováni ve „státostraně“, a po roce 1989 pochopitelně stranictví oblíbené není. Pořád zde 

k němu přetrvává u mnohých lidí odpor. 

VlM: Několik neortodoxních straníků znám. Jsou spojeni se služebním postupem nebo pozicí ve 

veřejném životě. Stranu zelených utvářejí voliči, kteří se ze všech sil snaží vyhnout velkým uskupením. 

Že by mě něco táhlo ke stranictví, placení známek, k pročítání hloupě formulovaných dokumentů, 

které nakonec od sebe strany opisují? Zkrátka, jak říkají slušní režiséři užitečným idiotům bez talentu, 
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nejsem ten typ. Kdybych chtěl politicky pracovat, musel bych nastoupit na nějakou stáž, šlapat po 

jiných a bít se v prsa. Od umělce se to už dávno neočekává.  

MS: Když se lidé neúčastní na stranickém životě, strany mohou být snáze ovladatelné kapitálem?  

VlM: Určitě. Strana Starostů v regionech není ovladatelná, respektive je velmi málo ovladatelná 

chudými příslušníky. Moc je vždy v rukou nejodpornějších, nejmajetnějších „prasat“, která mávají 

ohonem a vysmívají se prostřednictvím zašifrovaných telefonů idiotům, kteří je volí.  

... Sdílená vize? ...  

MS: Soudíte, že problém naší politiky je ten, že sdílená vize neexistuje? Tím myslím, kam chceme jako 

republika dojít?  

VlM: Společnou vizi paradoxně navrhují levicové strany, jejichž elity – když by se vše zjednodušilo – si 

takzvaně nakradly, vyhrabaly se ze svého komunistického prokletí, případně z prokletí StB. Komunisté 

dnes mluví o lidských právech, paradoxně nabízejí sociální řešení. Hitler také v první fázi národního 

socialismu nabízel lidový vůz, dálnice, chléb a práci. A potlačení všeho odlišného a cizáckého, pálení 

zvrhlých knih, kontrolu umění. Bojím se sociální fašizace, protože svět směřuje ke globálnímu 

myšlení, jež u našich politiků nevidím. Má cenu se hádat, jestli naše grippeny budou umět „zatáčet“ 

s ostatními z EU, nebo jestli se naše zastaralé zbraně výhodně prodají ... 

MS: Zkrátka říkáte, že české politice chybějí lidé, kteří mají globální rozhled, místo toho se utápějí v 

žabomyších válkách? 

VlM: Nejedná se o žabomyší války. Jedná se o války, které přinášejí voličské hlasy.  

... Zpět k elitám ...  

MS: Kdo usiluje o to být zvolen, musí cítit podporu voličů. Ale asi máte zájem se spíše vrátit slovy 

k elitám?  

VlM: K odpovědnosti elit. Jedna věc je situace odborných pracovišť, kde se bádá do nejmenších 

detailů o historii všedního dne. Tam panuje absolutní svoboda, pluralita názorů. Druhá věc je elita 

jako viditelný mezník, úhelník ve vývoji myšlení. Ukazatel, který nasměruje národ a řekne: Za 

Hitlerem ne, za Stalinem ne, tedy za kým?  

MS: Zkrátka, voláte též po intelektuálech ve veřejném prostoru? Jsem však přesvědčen, že to zde 

absolutně neexistuje. Kde pak hledat někoho s vlohami pro vůdčí roli? 

VlM: Ani Tomáš Halík je nemá, i když na tuto společenskou roli aspiruje. Jan Sokol ji nemá. Daniel 

Kroupa ji nemá. Shodou okolností, ten má nejlepší názory na společnost, ale – bohužel – charisma je 

nedostatkový dar, … 

MS: ... není přitažlivý pro média, ...  

VlM: ... také k následování, ...  

MS: ... i když byl chartista a trpěl stejně jako vámi zmínění. Všichni se pohybovali v demokratické 

politice.  
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VlM: Nyní ve volbě ÚSTRu nejpronikavější Adrian Portman byl vyloučen, protože zveřejnil svůj návrh, 

přestože v zadání o tajnosti není ani slovo. Zde se lokajsky předpokládá dopředu, že nic nesmí být 

zveřejněno. Úloha elitáře opozičního myšlení může být úplně zesměšněna.  

MS: Z intelektuálů v českém prostoru můžeme zmínit Václava Bělohradského, Jana Kellera. Vím, jde o 

to, že když se podíváme na první republiku, tam skutečně byli lidé: Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, 

F. X. Šalda, Arne Novák, filozofové František Krejčí, František Drtina aj. Ti kultivovali veřejný prostor. 

Dnes se u nás vědci zabývají malým prostorem, ale již vztah k celku je jim cizí. To charakterizuje 

intelektuály.                   

... Kapitalismus ... 

MS: Ještě bych si dovolil otevřít otázku obnovy hospodářského řádu, třebaže praktiky, jež jsou v něm 

užívány, nemusí být pro každého „skousnutelné“. Jak vnímáte kapitalismus? Podle toho, co jste 

k němu řekl, jste spíše kritický?  

VlM: Stručně, předpokládal jsem, jak trapně dopadne přímá volba prezidenta. Jsem pro členství 

v Evropské unii, ale současně jsem pro trest smrti ve velice vyhraněných případech. Jsem pro 

profesionální armádu, ale bez útočných zbraní. Jsem proti prodávání českých zbraní kamkoliv. Jsem 

pro regulaci, pro útlum a posléze pro zastavení zbrojení, pornografie, reklamy.  

MS: Ale co kapitalismus?  

VlM: Náš kapitalismus vnímám jako velmi dokonalý systém na okrádání velké většiny lidí, jako systém 

s naprosto nezaslouženým, nerovnoměrně rozvrstveným bohatstvím, které nemohlo vzniknout 

intelektuální či rukodělnou činností. Jako relikt nutně čeká na velkou rekonstrukci, podobně jako 

islám, jako celá slavná církev katolická. Pakliže bude kapitalismus nezodpovědnosti za kapitál 

pokračovat jako dosud, tak to můžeme „zabalit“.  

MS: Mohl jsem se setkat s ekonomem, jenž žije v USA, který konstatuje, že kapitalismus je přirozený 

systém. Člověk obchoduje, má nějakou intelektuální výbavu, tu uplatňuje. Díky nezamýšlené 

spontánní interakci vzniká bohatství. Je to pochopitelně řečeno zkratkovitě. Jsme lidmi trhu, 

vyhledáváme jej, neustále něco směňujeme. Nemusí se jednat pouze o komoditní směnu.  

VlM: Jedná se o ideu politického podnikatelství. Politický podnikatel se vzděláním „pingla“ je účinný 

pouze tehdy, když ho někdo z mocných potřebuje. Mocní jej potřebují pouze tehdy, když si nemohou 

dovolit přímo se podílet na nelegálním obchodování s národním majetkem. Havel seděl ve vězení 

s ouřadou z plánovací komise a ředitelem fabriky, které pak učinil svými prvními ekonomickými 

poradci. Jeho princip byl správný: Zasloužili se o socialistický stát tím, že jej chtěli reformovat. 

Komunistický princip zásluh zachází s majetkem, který není jeho. Nerozděluje nashromážděný kapitál, 

ale majetek, jenž byl podvodně sebrán obyvatelstvu. Jeho sledování, jeho tresty musí být mnohem 

rychlejší, mnohem účinnější nežli obrana „podnikatele“, který „zrcátkem“ porazí Vietnamku a dovolí 

si říct, že do něj nacouvala. Absurditu obhajoby zločinu nesmíme přijmout. Není přirozené hromadit 

majetek a v případě jeho ohrožení si zaplatit advokáta, který podplatí celý další řetězec soudců, 

svědků, odborných poradců! To však s kapitalismem nemá vůbec nic společného.  

MS: Můžeme hovořit o mafiánském kapitalismu? Kapitalismus bez zákona plodí nerovnosti, 

nespravedlnost.  
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VlM: V Izraeli půjde premiér Ehud Olmert na šest let do žaláře. V Itálii půjde Berlusconi sloužit do 

domova důchodců – a to 4 hodiny týdně. Izrael je veden starozákonní morálkou, ta je tam tvrdě 

vyžadována. Povinná vojenská služba i pro ženy. To je hrdý, otevřený kapitalismus! 

MS: Nepřímo říkáte, že to by se u nás stát nemohlo. Rád bych se zeptal, jak vnímáte kroky obnovy 

kapitalismu u nás? Proběhlo několik druhů privatizace: malá, velká, součástí velké i kuponová. Také 

začaly restituce, které se táhnou do dnešní doby. Jedná se o vrácení toho, co bylo ukradeno, byť ne 

v takové míře.  

VlM: Restituce byly omezeny na rodinné podniky do 50 zaměstnanců. Havlova Lucerna jich prý měla 

49, tak neprotestoval. Naprosto absurdní záležitost: někde ve Švýcarsku, v sejfech bank, musí ležet 

akcie minimálně židovských podnikatelů – nejen malých živnostníků. To stát nebolí. Raději velkoryse 

vrátí stánek, který vlastní pílí dá drobný řemeslník do chodu. Pozitivní dopad malé privatizace skončil 

s velkopodvody bankovního socialismu. Dnes omilostněné kauzy jsou přímým návodem ke kradení a 

obnovení provázanosti estébácko - komunistických elit.  

MS: Ne ve všem se projevil „bankovní socialismu“. V počátku devadesátých let zde byla Pithartova 

vláda, která se snažila propojit význačné domácí podniky se zahraničními podniky.  

VlM: Klausovo heslo bylo, že stát je nejméně vhodný vlastník, protože neumí nic řídit. Pak se ptám, 

když je stát bezmocný, proč okrádá své publikum o polovinu výdělku? Je to absurdní. Proč si stát 

nekoupí německé, izraelské soudce, když tvrdí, že není schopen dohledat a odsoudit vlastní zločince? 

Inženýr, který nabízel Pithartovi půlmilionový úplatek, dostal podmíněně rok a půl. Další už ani to ne. 

MS: Poukazujete na nespravedlnost?  

VlM: Restituce byly v pořádku. Prodej národního majetku za znevýhodnění ostatních, což je případ 

Škody Auto, je možný jen v tom případě, že se pro ni napíše zvláštní zákon. Jakmile se vše udělá 

bokem pro jednu firmu, je to protizákonná, zločinecká činnost, která ostatní podniky navádí, aby si 

vyjednaly podobné „výjimky“ z výjimek. Prodávání zemědělské půdy na velkoskladiště, privatizace 

všech veřejně důležitých, strategických zásob a sítí je též zločin. Nemáme nic. Musíme se tázat 

Španělů, ale když přijdete druhý den do podniku, zjistíte, že již vlastníky nejsou, že se jedná o 

Holanďany sídlící v neexistujícím ráji bez adresy a jmen majitelů. Nicméně takto chráněná firma se dál 

uchází o veřejné peníze a dostává je - bez veřejné kontroly benefituje z obchodních tajemství. Jako 

občan se o tom vůbec nedozvíte, dokud toky peněz sytí zloděje. Když dojdou a podnik zkrachuje, 

nastoupí soudy, stát prohraje, zaplatí, najme opět stejné osoby s přejmenovanými pseudofirmami.    

A občan platí dál. Potýkáme se s otázkou „insider tradingu“, který je „neetický, ale legální“. Pak je i 

objednaná vražda podnikatele pro mnoho skrytých šíbrů jediným řešením.  

MS: Soudíte, že praktiky, které byly uplatněny, silně ochudily Českou republiku, českou společnost? 

Mohli jsme – jako „bohatá“ země Východu - být dál?  

VlM: Mě se na to nikdo neptal. Jsem písničkář, já nic, já muzikant, já k tomu jen hrál v G dur. Ovšem 

jako režisér disponuji i schopností předvídat, kombinovat charaktery a zájmy, srovnávat vyřčené. 

Společenské drama jedná o principech zákonnosti. Jakmile jednou vznikne precedens, že je možné 

udělat to a to, a je to možno udělat se stánkem na noviny, další člověk to udělá s ocelárnami. Dodnes 

chybí zákon o lobbingu. Vznikne v okamžiku, kdy zde nebude k ukradení ani klobouk.  



 
 

44 
 

MS: Poldi Kladno je zářným příkladem.  

VlM: Václav Klaus se chytře vyhnul kritice, že rozprodávání majetku státu vypadá příliš okatě, velké 

majetky a půda směly být zpočátku privatizovány zahraničními podnikateli pouze prostřednictvím 

sdružených investičních společností. Vznikly neprůhledné fondy, nadnárodní guláše. Co udělá 

společnost cvičená jako chrt hnát kořist pro co největší zisk? Koukne se na naše zákony, nerozumí, ale 

politik jim poradí: „Zkuste to takto“. Kdyby to přímo podepsali, šli by do našich vězení, tak navedou 

své bílé koně, své „pingly“ a řeknou jim: ty, pingle, kup televizi, vodárny, ocelárny, o prachy se 

nestarej. Pingl zkrachuje, za to získá 100 milionů korun nebo dolarů. Co je to pro takovou firmu? 

Pakatel, který se ani neobjeví ve vyúčtování. Nadnárodní firma se jako zázrakem ujme záchrany 

podniku, pingla vyseká z basy, a stát již nikdy životně důležité sítě nezíská zpět, …  

MS: ... nebo velice draze, ... 

MlV: ... za cenu revoluce. O to usilují komunisté i socialisté. Komunisté zcela jistě mají svou ideologii. 

Ukazuje to příklad Putinova Ruska. Proč komunisti pustili ve velkém listopadu moc? Byla už pro ně 

nevýhodná. Potřebovali přestrukturovat své zázemí, zbavit se nebezpečí bankrotu. Jakmile mají 

ekonomickou a geopolitickou moc, zase začínají se svou agresivitou. To vše jsme jim umožnili tím, že 

jsme skočili na „plechovou demokracii“ – žvanění.   

... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, jaké hodnoty podle vás podmiňují společenský a hospodářský řád? Často zdůrazňujete 

význam spravedlnosti, jež byla v mnohých případech zapomenuta.    

VlM: Zástupci lidu by neměli mít žádné výhody. Kdo chce zastupovat něčí zájmy, má dvě možnosti. 

Může se obrátit na registrovaného lobbistu, který ohlásí, v zájmu koho lobbuje, kde firma sídlí, jaké 

má majetky, a pak se uchází o zakázku na Temelín nebo na králikárnu. Lobbista jej zaplatí, ne naopak. 

Nebo se jedná o idealistu – člověka, jenž zastupuje duchovní zájmy. Ten zase nepotřebuje šoféra 

s autem, ale dobrý mozek a dobrou knihovnu. Šance demokracie vidím v naprostém „překopání“ 

hodnotových zásad. Až se lidu předhodí „demokratická vějička“, zvolte si v referendu prezidenta, 

zvolte si, jestli chcete být v Rusku či Ukrajině … To je smrt demokracie. 

MS: Ano, někdy si člověk myslí, že volby jdou proti demokracii! Co spravedlnost?  

VlM: Spravedlnost je výborná, policie a státní zástupci dnes pracují, jak mohou. Příšerné je mocenské 

rozhodování.   

MS: Souhlasím, proto má socha spravedlnosti zavázané oči, aby nikomu nestranila.  

VlM: V zásadních otázkách úplatků, kradení, prodeje informací, zneužití tajné služby takzvaně záleží 

na právním názoru. A tam, kde se právní názor dá koupit, nežijeme v právním státu. Měl by existovat 

jediný právní názor, od toho máme ústavní soud. Jakmile je legální provozovat prostituci, herny, 

lichvu, jedná se o stát, který navykl lidi na zcela absurdní – ve smyslu Havlových her – hodnoty. Co 

zažíváme nyní - pročítám-li si znovu jeho hry – nenacházím žádnou inspiraci a spojitost. Systém, na 

němž se Havel třeba nechtěně podílel svým charismatem, je tak absurdní, že vlastně nemá smysl o 

něm psát. Má tolik zjevných vad, jako kritici bychom byli pouze pro smích lidem, kteří si nakoupili 

moc.  
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MS: Nepřímo voláte po revoluci.  

VlM: Nevolám po ni, ale očekávám ji. S obavou. Je otázka, kdy vypukne a kdo dá příkaz.  

... Kultura ...  

MS: Jste umělec, jak vnímáte proměnu kulturní oblasti? Minulý režim dbal na určitou kvalitu v oblasti 

kulturní scény.  

VlM: Dbal je slabé slovo. Kašlal na ni, pokud ji přímo nekorumpoval. Že se točily lepší seriály, filmy, 

děcka chodila do houslí za pár korun… ano, ale za cenu příšerné degradace života.  

MS: Jaká je role státu? Měl by stát zasahovat? Potřebujeme stánky, jako je Národní divadlo, Národní 

galerie, jako tělesa – třeba Česká filharmonie?  

VlM: Potřebujeme umělce, vědce, učitele, ne instituce na jejich kontrolu a správu. Manažery, kteří se 

střídají jako ponožky, „na saka nepúšťať“.   

... Ohlédnutí a omyly ...  

MS: Jak vidíte budoucnost naší země?  

VlM: Revoluce teprve začíná. Lidi, kterým byl nabídnut úplatek - byť to pro ně znamená „štrapáci“, 

skvrnu na jejich profesionálním postavení - se začínají míchat do veřejných věcí, začínají svědčit. 

Jakmile švýcarské banky podobně jako v případě Mostecké uhelné společnosti udělají rozhodující 

krok, odtajní konta, vrátí židovský majetek, jakmile německá vláda přestane tajit, že potomek 

fašistického sběratele umění vlastní mnohasetmiliardovou sbírku obrazů, jsme na počátku mravní 

revoluce.  

MS: Snad to v dobrém otřese naší myslí! Děkuji vám. 

P.S.: 

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

VlM: Téměř nijak. Nechal jsem se semlít všemi možnými vlivy, omyly a nadutostmi, abych o nich 

alespoň vydal zpětnou zprávu.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti k obnově kapitalismu? 

VlM: Ano. Dosud vlastním akcie, nevím čeho a nevím za kolik.  

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

eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

VlM: Ano, Slovensko miluji takové, jaké bylo, jaké je i bude.        
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Dialog o transformaci s Markétou Sedláčkovou6,7: 

MS: Vážená paní doktorko, čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mladé mysli? Jaké naděje, 

jestli nějaké byly, jste do něj vkládala?  

MSe: V roce 1989 mi bylo 13 let, ... 

MS: ... což je čas, kdy již někdo bere rozum.  

MSe: Ano, ale musím říci, že v mé mysli je zapsán docela významně. Taková vtipná historka je, že 

jsem v květnu 1989 složila pionýrský slib, a proto vlastním pionýrský šátek, poněvadž se proslýchalo, 

že kdo nebude mít pionýrský šátek, nedostane se na gymnázium. V tomto ohledu jsem ve svých 

dvanácti letech morálně selhala.  

MS: Proč selhala? Vždyť účast v této instituci či jí podobné byla standardem. Byl to způsob socializace.  

MSe: Souhlasím, ovšem dnes mé kroky nahlížím jako na selhání. Václav Havel o tom pojednává ve své 

Moci bezmocných: když se každý připojí, vzniká z toho podpora sil, o které nikdo nestojí. Myslím si, že 

v té době to bylo trochu jinak. Pod pionýrskou organizaci spadalo na škole vše – ten, kdo chodil 

například na klavír, tím již plnil své pionýrské povinnosti. Zároveň jsme též jezdili na tábor, který byl 

sice pionýrský, ale jinak se tam zpívaly písničky Karla Kryla. Atmosféra byla asi úplně někde jinde než 

v nějakých sedmdesátých letech.  

MS: Když jste zmínila otázku pionýra, mohla jste navštívit pionýrský dům na Hradě, kde se pionýři 

setkávali s Gustavem Husákem?  

MSe: Ne, rozhodně ne. V Tyršově domě na Újezdu – což je celkem vtipné – jsme skládali pionýrský 

slib. Pamatuji si, že maminka konstatovala – a to vyjadřuje postoj mé rodiny – že kvůli tomu nebude 

kupovat nějakou modrou košili, že si vezmu blůzu po sestřenici ze západního Německa, která měla 

jinak postavený límeček. Z toho byl problém, poněvadž pionýrský šátek s uzlem nešel uvázat, jak by 

měl. Zkrátka – jednalo se o krásné obrazné vyjádření vztahující se ke konci režimu. 

MS: Mám též pěknou vzpomínku, ale ta je z časného období devadesátých let. Jezdil jsem na skautské 

tábory a právě pionýrský šátek sloužil k označení rozměrného nákladu na automobil.  

MSe: Kdybychom se vrátili k roku 1989. Pak přišel podzim 1989. Pamatuji si, že jsme byli na chalupě, 

o vývoji jsme se doslechli z povzdálí. Následně jsme se vrátili do Prahy. Vybavuji si, že jsme s rodiči 

byli na Václavském náměstí. Též jsme se zapojili v rámci školy, poněvadž jsme měli skvělou paní 

učitelku. Byli jsme například u později růžového tanku na náměstí Kinských, též jsme se účastnili 

demonstrace. Pro mě bylo výrazným překvapením, že naše třídní – ruštinářka uměla nejen rusky, ale i 

anglicky. Na konci ledna 1990 nám dala známku z ruštiny. Od prvního února jsme měli angličtinu.  

MS: Pěkné to spontánní změny ve vyučování! Osobně si vybavuji, jak nám paní učitelka – a chodil 

jsem do 4. třídy základní školy – říkala: „Už nejsem soudružka učitelka, ale paní učitelka.“ Lidé sundali 

masku, která jim byla nedobrovolně dána. Zaznamenala jste cosi podobného? 

                                                           
6
 Markéta Sedláčková *1976, česká socioložka, do roku 2013 pracovala v Sociologickém ústavu AV ČR, v roce 

2014 vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vydala: Důvěra v demokracii (2012).   
7
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 2. září 2014 dopoledne v pracovně Markéty Sedláčkové, Celetná 20, Praha 1.   
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MSe: Také jsme změnili titulování kantorů. Pro mě změna jazyků byla změnou výraznou. Naše 

kantorka dokázala na příští rok sehnat učebnice z Anglie. Dívala jsem se na její počínání jako na reálný 

krok, jenž se nám zapsal do myslí. Jako děti jsme si uvědomili, že končíme s ruštinou – a to není vůbec 

proti ruštině. Na vysoké škole jsem na ni docházela a jazyk mám ráda. Přišlo mi to od ní jako velmi 

jasný krok k tomu společenství, kam chceme patřit nyní.  

MS: Jedná se o reorientaci na Západ. 

MSe: Tento krok si pamatuji do dnešních dnů, následně mi to otevřelo cestu dál. V roce 1990 bylo 

založeno česko-francouzské gymnázium v Hellichově ulici. V roce 1991 jsem tam nastupovala jako 

druhý, pokusný ročník, zdali výuka vůbec bude možná, a bylo to pro mě také otevření na Západ. Hned 

v roce 1991 jsme jeli na výměnu do Francie. V oblasti jazyků a vzdělání jsme dokázali být neuvěřitelně 

flexibilní.  

MS: Dnes je situace mírně zkostnatělá. Hovořila jste o sobě, ale co vaši rodiče? Byli nakloněni změně?  

MSe: Rodiče byli asi součástí „šedé zóny“. Nebyli „disidentsky“ aktivní.  

MS: Pohybovali se v prostoru jako Václav Klaus?  

MSe: Asi ne.  

MS: Václav Klaus působil ve Státní bance československé.  

MSe: Táta byl architekt a moje maminka je stavební inženýrka. Táta byl ve Sportprojektu, stavěli 

bazény a sportovní zařízení. Vím, že jsme jezdili na různé akce: Výstava skupiny 12, 15. Byly lehce 

ilegální. Dědeček – Josef Liesler byl malíř, který byl „mezi“. Nikdy se nestal národním umělcem, což by 

si zasloužil, ale byl rád, že se jim nestal. Zároveň je pravda, že přivážel valuty, tak jej komunisté pustili 

vystavovat například do Belgie, nebo jinam do ciziny. Pamatuji si, že již těsně před revolucí jsme byli 

navštívit své příbuzné v západním Německu, kde měl děda sestru, takže opět spojení díky tomu, že 

jsme tam měli příbuzenstvo. Pamatuji si, že v roce 1988 jsem tam mohla jet pouze s otcem, že ještě 

nemohla být puštěna celá rodina na návštěvu, aby náhodou nezůstala na Západě.  

... Geopolitický rozměr ...  

MS: Dobrá, to jsme hovořili o domácích otázkách, ale co geopolitická situace? Rusko, lépe Sovětský 

svaz, Michail Gorbačov povoluje otěže, probíhá studená válka. Ve Washingtonu je Ronald Reagan, 

v Londýně je Margaret Thatcherová. Jak vnímáte tehdejší působení vnějších vlivů?  

MSe: Bez toho, co se hýbe kolem ve světě, se jednotlivá země nemůže totálně změnit. Nemyslím si, 

že by Česká republika byla totálně malá. Zase tak malí nejsme. Tento pocit vyvstává, jelikož vedle 

sebe máme Německo, Polsko ... 

MS: Naše republika čítala 15 milionů lidí.  

MSe: Vůbec nejsme malá země, ale myslím si, že se tato skutečnost potvrzuje čím dál tím víc, že 

poměry musí „dozrát“ ze všech stran. Jsem přesvědčena, že změna by u nás v dřívějším čase bez 

toho, co by se dělo kolem, co se dělo v Rusku, nastala. To bude vždy mít velký vliv – ať již budeme 

chtít, či ne. Asi jde o to, jak se k vývoji budou stavět ostatní země, jestli bude vliv demokratizující – 

pozitivní, nebo jestli bude víc totalitarizující.  
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MS: Právě po roce 1989 to byl vliv prodemokratický.  

MSe: Ano, i já uvažuji v tomto duchu. Jsem přesvědčena, že bez těchto událostí – postupného 

povolování režimu v Rusku, by se nic nedělo. Určitě by to bylo mnohem složitější. Mluvíme-li o 

dozrávání jiných poměrů, je vhodné uvést brněnského sociologa Iva Možného. Napsal zásadní esej 

Proč tak snadno, jenž mě inspirovala k zájmu o důvěru a demokracii. Krásně tam popisuje, že i 

z pragmatického hlediska režim nefungoval. Jistě to bylo o idejích, ale je důležité, aby se ke změně, 

touhám, ideálům přidal i pragmatický důvod, poněvadž většina „obyčejných“ lidí slyší na to, že se 

chce mít lépe. Takto to bylo i s tou demokracií.  

MS: Jsou mezi námi lidé, kteří spíš preferovali ekonomickou svobodu, a pouze nějaká skupina lidí 

svobodu politickou, ale k tomu se dostaneme ...    

... Ideologie ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít otázku komunistické ideologie a komunistického režimu. Jelikož jste 

sociální vědkyně, jak se díváte na význam ideologií jako takových. Potřebujeme je pro svou existenci?  

MSe: Z mého pohledu ideologie potřebujeme. Myslím si, že pro člověka je nezbytné žít v nějakém 

smysluplném řádu, poněvadž vyžaduje rozumět světu kolem sebe.  

MS: Cítí se tak bezpečný.  

MSe: Ideologie se sice dají definovat negativně, jako to definoval Karel Marx: jedná se o systém 

hodnot – falešného vědomí, kterým se někdo snaží získat moc nad jinou skupinou. Ideologie se též 

dají vymezit i neutrálně, jak funkcionalistická škola sociologie rozumí ideologiím. Jedná se o systém 

hodnot. V tomto smyslu pro mě mezi ideologie spadá jakékoliv náboženství, dokonce i demokracie je 

ideologie. V tomto ohledu si myslím, že ideologii potřebujeme. Pouze jde o to, jestli si vybereme 

ideologii, kterou pak musíme mocensky bránit. To znamená, že sama není dostatečně pravdivá, jestli 

to tak lze říct, jestli se jedná o ideologii, pro kterou je primární získávat moc a ovládat někoho jiného.  

MS: Dvacáté století bylo nádhernou ukázkou, jak lidé museli podstupovat „ideologickou“ masáž.  

MSe: Dnes si člověk pod ideologiemi představí nacismus či komunismus. Ideologie zahrnuje i 

ideologii konzumní společnosti, ideologii globalizované společnosti.  

MS: Ano, ale pak se duchovní rozměr ze světa „vytrácí“. Člověk je přece výsostně duchovní bytost. 

Když jej redukujeme, dostáváme se na cestu sebezničení.  

MSe: Nemyslím si, že se to duchovní vytrácí. Spíše je dobré vědět, že přemýšlíme v nějaké ideologii. 

Ta má svá omezení.  

MS: Souhlasím ... 

MSe: Když tento přístup vztáhneme k náboženstvím, je dobré vědět, že jsem-li věřící v rámci 

křesťanství, což neznamená, že mě to omezuje, ale pak jsem schopen komunikovat s někým, kdo vidí 

věci jinak a jsem i ochoten s ním komunikovat.  
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MS: Nu, ale komunismus byl právě založen na materialistickém pojetí světa, jde o teoretický 

materialismus. Všechny procesy se odvíjí od materialistické základny a duchovní je pouze nadstavba. 

Marxisté považovali náboženství za opium lidstva.   

MSe: Ano, ovšem, proti tomu však mohu postavit svou ideologii, svůj náhled na svět, nemyslím si, že 

materiálno je kýžená základna, ale jsem přesvědčena, že základnou jsou jiné hodnoty, to je můj 

pohled na svět.  

MS: Komunisté k tomu přidávali násilí.   

MSe: Přesně, jedná se o skutečnost, na kterou jsem upozorňovala. Pak je to negativní ideologie, 

jestliže se opravdu systém myšlení používá k manipulaci jinými lidmi. To se v historii stalo i 

křesťanství. Je nebezpečí, když výslednicí je ideologie spojená s mocí, násilím.  Obávám se, že toto se 

může přihodit i demokracii. Proto se domnívám, že je nutné mít v demokracii nějaké pojistky, jelikož i 

demokracie jako systém se může zvrhnout a může být zneužívána. Uvedu příklad ze současnosti. Když 

se Rusko nazývá demokratickou zemí, je to z našeho pohledu zvláštní.  

MS: Nesmíme zapomínat, že Československo před rokem 1989 bylo lidovou demokracií.  

MSe: Právě!  

MS: Vládla zde komunistická strana, která v politickém systému měla monopol. Můžeme shrnout, že 

ideologie jsou v abstraktní rovině důležité. Pomáhají nám „číst“ skrytý sociální svět.  

MSe: Myslím si, že člověk by měl zůstat otevřený v rámci ideologie a být schopen komunikovat 

s jinými ideologiemi. Je znakem totalitních režimů, že jejich ideologie se pro ně stává jedinou možnou 

a vlastně „zakazuje“ přemýšlení v rámci jiné ideologie. Ona neumí komunikovat, a tím ukazuje svou 

slabinu.  

MS: Souhlasím s vámi, lidé vyznávající vámi zmíněnou ideologii komunikují zbraněmi.  

MSe: Ano, ale komunikaci jsem myslela ve smyslu dialogu.  

MS: Bohužel, jak o tom uvažoval Clausewitz: „Válka je pokračováním politiky jinými prostředky.“  

... Komunistická ideologie ...  

MS: Pojďme ke komunistické ideologii. Když jsem se tím zabýval a vytvořil jsem minimalistickou 

definici, přišlo mi na mysl, že komunismus je takový systému, kde neurony byly nahrazeny srpem a 

kladivem a zality do rudé barvy. Ideologie pohřbila to dobré, co je v člověku a co jej dělá člověkem. Jak 

nahlížíte komunistickou ideologii v rámci vašeho vědeckého oboru? 

MSe: Asi to, co jste zmínil, že prvotní je ekonomická základna a vše ostatní je nadstavba. Přijde mi to 

velmi bezpečné, poněvadž to z člověka dělá zvíře, které prvotně a zejména uspokojuje své potřeby ... 

MS: Jedná se o egoistu.  

MSe: A teprve dál rozvíjí „něco nad ním“. Bohužel si myslím, že ideologie konzumní společnosti je 

tomu velmi blízko. Vymezujeme se vůči politickému komunismu, ale jsem přesvědčena, že dnešní 

kapitalismus - v té podobě, v jaké je zejména ve střední Evropě – vychází ze stejných premis. První je 
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ekonomický blahobyt založený na dobře fungující ekonomice. Budeme-li ekonomicky růst, následně 

si můžeme dovolit kulturu, pak si můžeme dovolit, ...  

MS: ... ekologii a jiné. Zkrátka se na to nahlíží jako na šlehačku na dortu.  

MSe: To je na tom nejnebezpečnější. Někdy na komunismus nahlížíme jako na lidi, kteří chtějí 

kolektivizovat, na ty, kteří někdy upírají někomu možnost bohatnout atd. Nejnebezpečnější na tom 

všem je to, co stále tato společnost přebírá. A je materiálno hlavním prvkem ekonomické základny?  

V tom mi to přijde nejnebezpečnější. Dnes se ozývají hlasy, že lidé začínají chápat – i díky ekonomické 

krizi, která u nás začala v roce 2009, jim trochu dochází, že ekonomický růst musí nejprve z něčeho 

vycházet. 

MS: Můžeme říci: ze vztahu s lidmi, z důvěry, ze sociálního kapitálu.  

MSe: Právě důvěra začala být během krize skloňovaná. Krize je založena na zklamání důvěry. 

MS: Pokročme dále, ale zůstaňme u komunistické ideologie. Soudíte, že lidé měli v komunistickou 

ideologii důvěru? Hierarchie komunistické moci, to byl vzorek „mocných neschopných“. 

MSe: Tam je důležité rozdělit období. Těsně po válce - podobně jako když se po roce 1989 řeklo 

levice, na což si pamatuji, lidé si představili komunismus – řeklo-li se pravice, lidé si představili 

nacismus. V druhé polovině čtyřicátých let, možná v padesátých letech lidi v to skládali naděje. 

Edvard Beneš, když v roce 1942 píše přednášky o demokracii, které měl na Chicagské univerzitě ... 

MS: Máte na mysli titul Demokracii dnes a zítra ...  

MSe: Ještě v tomto roce nahlíží na sovětský model jako na něco, z čeho by se částečně dalo vycházet. 

Oceňuje jej v tom, že větší důraz dává na kohezi společnosti, na sociálno oproti západním 

demokraciím.  

MS: Člověk může dodat: chudák T. G. Masaryk.  

MSe: V tu dobu se to tak jevilo, lidé tomu tehdy lidé věřili, a to právem. Po procesech a po uvolnění 

během šedesátých let, v sedmdesátých a osmdesátých let zejména v České republice, která je velmi 

skeptická vůči všemu, u většiny lidí důvěra v ideologii byla dávno pryč. Mnohé můžeme pozorovat na 

tom, jak se lidé chovali, jak utíkali na chaty, do privátu. Dobře to můžeme vidět i na sociologické 

produkci, kde paralelně vedle oficiálních publikací vznikají neoficiální.  

MS: Nesmíme zapomenout, že pro mnoho lidí ve strukturách byla sociologie pavědou.  

MSe: Bohužel.  

... Ideová východiska minulého režimu ...  

MS: Soudíte, že východiska ideologie mají svá opodstatnění? To znamená je zde snaha o „lepší svět“, 

„spravedlivý svět“, „nového člověka“, nebo se jedná o čistou utopii, která v realitě může páchat velké 

zlo?  

MSe: Jsem přesvědčena, že má opodstatnění v tom smyslu, že bychom si to tak všichni přáli, aby se 

lidé o majetek neprali a mohli mít vše společné a všem se dobře dařilo, ale jsem přesvědčena, že 
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realizace této ideologie na tomto světě může vést ke zlému. Ona nevychází z lidské reality. Jsem 

přesvědčena, že každý pokus o „nebe na zemi“ končí špatně, a proto bychom se toho měli vyvarovat. 

Zkrátka – měli bychom být schopni žít zde na zemi často i v nelehké realitě. Soudím, že dělat nebe na 

zemi vede k čisté rase, ke kolektivismu. Řekla bych, že takové společenské uspořádání není v moci 

člověka zrealizovat.  

MS: Pak jde o běsy. Snad Ivan Diviš řekl: na světě je mnoho pekel a ráj je jeden z nich. Raději zachovat 

přirozené, do čeho přišel, a ne se snažit inženýrsky zasahovat tam, kde neexistuje lidská kompetence.  

MSe: Nedomnívám se, že by člověk neměl nic měnit, ale jsem přesvědčena, že je nutné to měnit sám 

za sebe.  

MS: V jeho jednání by se měla vyskytovat pokora.  

MSe: Z toho pohledu se dá změnit dost. I zde je vidět, že za 25 let se toho hodně změnilo, ...  

MS: ... ale také se mnoho prošustrovalo, ...  

MSe: ... ovšem, ale mnoho se též zlepšilo. Napadlo mě, že by bylo dobré, kdyby se na pražském 

Výstavišti k oslavám 25. výročí zřídil malý komunistický svět. Chtěla bych vidět lidi, kteří tak 

nostalgicky vzpomínají, jak to dřív bylo dobré, kdyby se jim zřídili stánky, kde jim řeknou: párky již 

nejsou, džusy již nejsou, byly tam „megafronty“. Bylo dobré připomenout realitu, poněvadž máme 

zvyk vzpomínat na dobré. 

MS: Ano, ale člověk si také může mnohé domyslet a utíkat z těžké, svízelné reality. Člověk kolem sebe 

nemusí mít fenomenální svět, ale má velké možnosti imaginace. Ta může být pro jistou část lidí 

dobrou „substitucí“. Člověk nemusí chtít mnohé jako malé dítě, a proto únik z reality prostřednictvím 

vzpomínek mu nabídne částečnou útěchu. Pojďme ale dál a mírně navážu: Před rokem 1989 lidé měli 

daleko větší prostor pro „přemýšlení“, jelikož nebyli „rozptylováni“. Třeba Ivan Klíma mi prozradil: 

„Kdybych byl v zahraničí, kdybych byl někde jinde než u nás, nenapsal bych to, co jsem napsal.“ 

V jistém ohledu je pozitivní správné nastavení šroubů.  

MSe: Jsem přesvědčena, že velká díla, velká přemýšlení či posun v životě každého člověka nastává 

v těžkých časech ...  

MS: Jednoduše – bez trýzně to nejde. 

MSe: Naším cílem není těžké časy navozovat. Domnívám se, že existuje celá generace, která je 

z tohoto období zničená, zoufalá. Též jsem nedávno četla zajímavý pohled na skutečnost, že mladí 

lidé mají babičky, dědečky, kterým je padesát, šedesát. Naše generace měla babičky a dědečky, kteří 

zažili první republiku - to jsou ty vzory. Rodiče nejsou vzory. Proti těm se vymezuji, ale pro mě je 

důležitá generace před rodiči. Pro dnešní generaci dvacetiletých je těžké, že mají babičky, dědečky, 

kteří se často nemohli realizovat, nemohli dělat, co chtěli. Museli se tvářit jinak, než mysleli. Myslím 

si, že v celkovém pohledu není dobré. Že je zde pár lidí, kterým umožnilo studium duchovní růst, je 

pravda. Miroslav Petrusek byl „zavřený“ v knihovně, a proto toho načetl velmi mnoho, což je skvělé. 

Pokud jste nemocný, člověk doma jistě přemýšlí víc a třeba i něco napíše, než když je zdráv a lítá po 

všech schůzkách.  

MS: Koncentraci na hluboká témata v hluku nenajdete.  
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MSe: Ano, ale asi stav nemoci není ideální. Období komunismu bych považovala za stav nemoci, který 

sice může přinést něco dobrého, ale celkově hodnotově je tím společnost zraněna.  

... Mírné odbočení k architektuře ...  

MS: Správné zásahy mají možnost stav kultivovat. Můžeme odskočit k architektuře v Praze, bez 

požárů by Praha nebyla taková, jakou ji máme.  

MSe: Souhlasím, ale můj tatínek je architekt. Musím říci, že od malička táta nahlížel na největší 

zvěrstva komunismu právě v architektuře.  

MS: Neforemná, monotónní sídliště.  

MSe: Ano, ale když pak přijdete do jižních Čech, tam máte na krásném náměstí příšernou 

samoobsluhu a zničené statky, které se díky Bohu dnes opravují. Kostely, které byly zničené, které se 

rozpadaly a dnes se zachraňují. Můj otec na komunismus nahlížel z tohoto pohledu.  

MS: Je vhodné zmínit, že hrůza, která se děla před rokem 1989 pokračuje. Jen se podívejme na 

satelitní města například u Prahy? Je to opravdová architektura?  

MSe: Ano, ale povaha architektury vychází v současnosti z lidí, ale ty nezměníte. Otázky souvisí 

s osobním vkusem, když někdo vystaví satelitní baráčky, ale na druhou stranu – kolik kostelů, 

historických památek se opravilo. Jen si vezměte, jak vypadá Praha, jak vypadá Český Krumlov, jak se 

proměnily tváře městeček, vesnic, kde je obecní zastupitelstvo, které se snaží zachovat historické 

památky, to je přece obrovský rozdíl.  

MS: Za komunismu se mnohé trpělo a po roce 1989 zde byla snaha pečlivě dávat věci do pořádku, i 

když jednotlivé kroky nebyly sledovány televizními kamerami. Jedná se však o mravenčí práci 

nadšených lidí, která pak vydá velké plody.  

MSe: Když se nyní podíváte na pohraničí, nebo na přístup Evropské unie. Obrovské peníze, které nám 

plynou z evropských fondů – neříkám, že je nikdy nikdo nezneužije, tak to však vždy bude - pomáhají 

obnově krajiny, třeba Českosaské Švýcarsko, Jizerské hory. Vidím, jak velká aktivita v těchto oblastech 

existuje.  

MS: Mnohdy je to navzdory systému, v nichž se aktivity tvoří.  

MSe: Nevím, jestli přímo navzdory. Spíše zde hodně vidím problém jednotlivců. Pak se do vedení 

vesnice dostane nějaký starosta, který začne defraudovat majetek a ulívat si peníze pro sebe. 

Nejedná se o selhání režimu, ale konkrétního člověka. Je přece úžasné, že zde máme možnost 

opravovat památky a nemovitosti, že máme přístup k evropským fondům. Kdyby lidé, kteří z fondů 

čerpají, byli uvědomělí a systém nezneužívali, nenastal by žádný velký problém. Vím, že se stále 

„nadává“ na systém a instituce, ale na konci vždy stojí nějaký jednotlivec, který se neuhlídá.  

MS: Ano, když půjdeme před rok 1989, stačí se podívat na „výkvět“ politické elity. Tehdejší 

představitelé sloužili něčemu, věřili tomu, nebo snad už tomu dokonce ani nevěřili. Znatelné následky 

jsme mohli pozorovat kolem nás. 
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... Reformovatelný, či nereformovatelý? ...  

MS: Po krátké odbočce bych se nyní zeptal, zdali byl tehdejší systém reformovatelný.  

MSe: Soudíte, že by bylo možné reformovat komunismus?  

MS: V roce 1968 se o to soudruzi pokoušeli.  

MSe: Jednalo se o specifickou situaci. Zpětně viděno: jedná se o naivní pohled lidí, kteří to asi určitě 

mysleli dobře. Domnívám se, že částečně to bylo dáno i omezením. Snažili se – ať to byli akademici, 

různé výzkumné týmy kolem Pavla Machonina, snažili se o změnu v rámci režimu. Částečně to 

vycházelo i z jejich přesvědčení, částečně to vycházelo i z toho, že si uvědomovali, že změna může být 

pouze „o stupínek“. V současnosti se nacházíme někde jinde, dnes se to z pravolevého spektra 

otočilo o 180 stupňů. Dnes si reformu nějakého komunismu představit nemohu. 

MS: Tuším, že ekonom rakouské školy Ludwig von Mises řekl: „Nejlepší cestou jak reformovat 

komunismu je návrat ke kapitalismu.“ 

MSe: Požadoval jste celkovou změnu.  

MS: Spíše jsem se narážel na toto: jsou lidé, kteří říkají: dobrá, pokud bychom šli cestou, která byla 

vytyčena v roce 1968, pak bychom postupnými kroky dosáhli bez velkých zlomů stavu, který je na 

Západě. 

MSe: Je to možné, ale vývoj šel jinam. Vývoj je jiný, než si představujeme. Hlavně jsme ovlivňováni 

celosvětovými událostmi. Mnoho lidí zde kritizuje devadesátá léta, že vývoj byl příliš překotný, ale 

jsem přesvědčena, že takto to je správné a vnímám to jako přirozené. Člověk a celá společnost se 

často pohybuje z extrému do extrému. Z komunismu skočíme do thatcherismu, pak zjistíme, že to tak 

úplně není. Následně dojde k umírnění. Následně si začneme uvědomovat, že nějaké socialistické 

myšlenky nejsou úplně špatné, že potřebujeme jistou soudržnost společnosti, že nelze pouze 

individualisticky jít za svým cílem. Z mého pohledu se jedná o přirozený vývoj. Je to jako když máte 

mladého člověka, jsme vlastně pětadvacetiletá demokracie, což je docela mladý člověk, který se 

pohybuje od jednoho extrému k druhému.  

MS: Zažíváme společenskou pubertu.  

MSe: Tu pubertu bych nám tak úplně nezazlívala. Myslím si, že to v té době jinak nešlo. Když s naší 

reflexí spojím osobní historii - v roce 1996 byly první volby, kdy ČSSD byla druhá.  

MS: Volebními slogany bylo: „Dokázali jsme, že to dokážeme“, což bylo heslo občanských demokratů, 

a „Lidskost proti sobectví“ ze sociální demokracie.  

MSe: Vím, že jako maturanti jsme si koupili noviny. Bylo v nich o „návratu“ komunismu, což dnes není 

na pořadu dne, když ČSSD vyhraje volby, lidé neříkají, že jde o návrat komunismu. V té době takto 

všichni vnímali celou levici. Dnes je vidět, že za 25 let se česká společnost vrací k levicovému 

smýšlení, což nám bylo docela blízko. Jsem přesvědčena, že bez tohoto vývoje by to nešlo. Každý 

vývoj ovládat nemůžeme. Ovšem může nám to celé připadat překotné a zbytečné, to, že byly 

vytunelovány firmy a šlo by to jednodušeji.  
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MS: Dobrá, to jsme se dostali do období po roce 1989. Navrhoval bych udělat takový střih a vrátit se 

do minulosti. 

... Exil, emigrace ...  

MS: Otevřme, prosím, otázku exilu. Máte jej v rodině. Jak se díváte na tento fenomén, jelikož Češi jsou 

jím zasaženi. Jistě odešla část elity. Netýkalo se to pouze v roce 1948, 1968. Ostatně to můžeme 

stáhnout až k Bílé hoře.   

MSe: Je pravda, že za těžkého období chytří lidé odejít musí, i když u mě byl exil zvláštní. Dědečkova 

sestra odešla před rokem 1939. Děda byl z německé rodiny. Oni šli do Německa a děda zůstal 

v Československu. To je jedna skutečnost. Pak můj strýc odešel v roce 1968 – a to do Švýcarska. 

Jednou byl exil nucený, podruhé to bylo dobrovolné. Jsem přesvědčena, že jsme zde zmínili, že je 

plno lidí, kteří zůstali a pro které těžké období bylo přínosné. Jistě zde nastal jistý „odliv“ mozků, ale 

též se domnívám, že někteří lidé se vrátili, ... 

MS: ... jako Jan Švejnar, který pomohl vybudovat CERGE – EI.  

MSe: Také Erazim Kohák, který byl „nějakou dobu“ pryč. Nakonec i můj strýc se vrátil zpět v roce 

1993. Lidé, kteří se vrátili, přinesli zahraniční zkušenost. Ti, kteří zůstali, pro ně prožité období bylo 

důležité, mohlo se jim zdát nesmyslné, tak i Václav Havel by asi nikdy nemohl mít tolik energie na 

devadesátá léta, kdyby před tím 20 let fungoval jinak.  

MS: „Přikuloval“ v trutnovském pivovaru a přitom přemýšlel o světě. Ve vězení psal Dopisy Olze. 

Zkrátka – využíval čas k vnitřní koncentraci a po roce 1989 jej zúročil.  

MSe: Jsem přesvědčena, že každé období má své. Emigrace asi je osobní věc. Jsou lidé, kteří dokážou 

fungovat v režimu, naleznou si odpovídající skulinku. Pak jsou extroverti, kteří potřebují volnost, být 

venku. Jsem přesvědčena, že i emigrace je vzácná tím, že zde bylo spojení se Západem. Kdyby lidé 

neodešli, nikdy by zde neexistovala komunikace se Západem. Právě to hodně pomohlo. Neviděla 

bych to tak, že s emigrací o něco přicházíme. Věřím, že se z nich mohli stát vzory, které nám zde 

chybí. Sami se považovali a považují za Čechy, i když Češi své emigranty vnímají jako zrádce, kteří si 

utekli za lepším.   

MS: Občas člověk mohl slýchat: „My jsme zde trpěli a vy jste se měli jako prasata v žitě.“  

MSe: Domnívám se, že ti rozumnější a ti, kteří nejsou „spalováni“ závistí, ale kteří si lidí váží za to, co 

v životě dokázali. Naopak exulanti mohou být pro nás Čechy vzory.  

MS: Problém je, že u nás neexistuje něco, co bychom mohli nazvat Čechie. V Polsku je Polonie, což je 

spojení Poláků v zahraničí. Mnozí Češi se snažili „odstřihnout“ od své české identity a šli si za lepším. 

Na druhou stranu zde byli lidé jako Rafael Kubelík, který odešel proto, aby zůstal s národem, třebaže 

„opustil“ vlast. Je to na každém z nás.  

MSe: Zde je problém, jak se sami stavíme k emigrantům. Je smutné, že lidé si myslí, že šli „za lepším“, 

ale v roce 1968 se ocitnout v Americe, vůbec nebylo jednoduché. Představy o tom, že lidé se 

v zahraničí měli dobře, jsou mylné. My u nás slyšíme o těch, kteří se „chytli“, kteří byli v životě 

úspěšní. Je plno lidí, kteří odešli, měli to o hodně těžší, než kdyby zůstali. I to je zkreslené. U nás je 
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„mainstreamová“ představa: kdo je na Západě, má se dobře. Někdy bych Čechům, kteří namítají, 

udělala zájezd na Západ – ať si to tam zkusí.  

MS: Mám možnost se setkávat s profesorem Janem Kmentou, ekonometrem, jehož kniha Elements of 

econometrics se stala „biblí v oboru“. Odešel v roce 1949 snad do Rakouska, pak volil jako zemi 

Austrálii. Tam jako student vyhrál Fulbrightovo stipendium, studoval ve Stanfordu, dlouhá léta působil 

na Michigan University v Ann Abor. Dokázal se jako Čech prosadit a je velmi skromný člověk. Zaplať 

Bůh za takové lidi.  

... Disent, demokratická opozice ...  

MS: Dobrá, navrhoval bych, abychom se podívali na lidi, kteří neodešli, ale vzdorovali režimu. Jde o lidi 

z oblasti politické a nejen jí, o disidenty, lidi z undergroundu i šedou zónu. Hlavně disidenti byli za 

minulého režimu na okraji, přesto byli těmi, kteří se v roce 1989 postavili do čela změn.  

MSe: Přijde mi, že Češi mají k oblasti disentu rozporuplný vztah. Na jednu stranu cítí, že by měli 

tehdejší lidi obdivovat za statečnost. Na druhou stranu, také tím, že disidenti byli často 

intelektuálové, Češi na ně pohlížejí jako na někoho, kdo se povyšuje, oni to totiž nemají rádi. Občas 

říkají: oni si to mohli dovolit, zatímco oni obyčejní lidé si nemohou dovolit být v opozici, protože měli 

rodiny atd. Řekla bych, že tento přístup je naší nehezkou vlastností. Nevážíme si, že někdo opravdu 

riskoval život své rodiny, riskoval, že děti to nebudou mít tak jednoduché.  

MS: Zde je důležité, že viděli smysl, že na světě je něco, za co je dobré trpět.  

MSe: Souhlasím, odvaha k činu a víra ve vyšší ideál – ať již je to náboženská víra, protože mezi lidmi, 

kteří byli v opozici, bylo hodně věřících lidí – a již z definice právě ti dokážou lépe snést rány života.  

MS: Jen si vzpomeňme na rodinu Bendů, Němcových ...  

MSe: Věří ve vyšší než pozemské zajištění. Toho bychom si měli vážit, Češi by si měli uvědomovat, že 

právě tento princip „nese“ společnost. Konkrétně se to projevilo v roce 1989. Bez těchto lidí, kteří 

byli schopni obětovat své pohodlí, tak i bez nějakého povolování v Rusku by to nebylo. Nemyslím si, 

že by sametovou revoluci „udělali“ pouze disidenti.  

MS: Čekali, někdo se někde nachomýtl ...  

MSe: Nemyslím si, že by se pouze nachomýtli. Někdy se říká, že ke změně režimu vše stejně 

směřovalo. Jsem přesvědčena, že se nenachomýtli. Posledních dvacet či třicet let žili pravdivě.  

MS: Jejichž život byl životem v pravdě, byl autentický ...  

MSe: ... myslím, že právě to je velmi důležité. Důležitost některých věcí se ukáže až za dvacet let. 

Dnes lidé chtějí výsledky za týden, nejpozději za půl roku. Životní postoje jsou důležité v tom, že 

dlouho nejsou vidět a mohou člověku připadat marné. Jedině víra v něco víc než nyní a tady – ať již se 

jedná o víru v demokracii nebo víru v Boha. Je pro člověka důležitá, ale i pro celou společnost, což se 

například na České republice ukazuje. My jsme jedna z nejateističtějších zemí. Nerada bych horovala, 

abychom byli věřící, ale abychom věřili v nějaký ideál. Je velký rozdíl mezi námi a Poláky. Právě toto 

nám někdy chybí. Zkrátka – víra v ideál, ať již politický nebo jiný.  
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MS: Vím, že když někdo s něčím přijde, ostatní jej poté „zašlapou“. Jedná se o případ Václava Havla. 

Soudím, že k tomuto problému se snad dostaneme.  

... Vyvrácení ideologie? ...  

MS: Rád bych se zmínil o tomto: jak vnímáte skutečnost, že režim padl, ale ideologie pokračuje dál, 

nebo ta již není tou, která byla hlásána před rokem 1989?  

MSe: Máte na mysli komunismus.  

MS: Ano, když jsem hovořil s profesorem Vilémem Prečanem, říkal mi: ideologie, kterou hlásala stará 

komunistická strana je již vyčpělá. S dnešní Komunistickou stranou Čech a Moravy nemá nic 

společného.  

MSe: Řekla bych, že je zajímavé, že u nás komunistická strana - jako jediná z levicových stran zemí 

střední a východní Evropy – nezměnila své jméno. V jistém ohledu je to dobře. Existuje takový vtip - 

koho budete volit? Jeden říká: „Komunisty!“ Ten druhý mu říká: „Je jasné, že komunisty, ale v které 

straně?“ Myslím si, že nakonec v něčem je dobře, že se nepřejmenovali. I když nás překvapuje, jak je 

strana silná v preferencích, obávám se – přestože se od minulosti nedistancuje - že ideologie má stále 

svou platnost. Když se podíváme víc na Západ, někdy je až zajímavé – možná, že si to Francie, jež byla 

tradičně levicová – jak komunistický ideál dokáže – přes všechny zkušenosti – chápat jako nosný. Sice 

to ve střední Evropě nezrealizovali dobře a v Rusku vůbec ne. Kdyby se to „dobře“ zrealizovalo, 

fungovalo by to. V tomto si myslím, že komunismus není mrtvou ideologií. Jistě dochází k proměně, 

není stejná, ale soudím, že nějakým lákadlem bude vždy.  

MS: Lidé jsou přece nepoučitelní. Někteří z nás mají rádi pečovatelský stát. 

MSe: Navíc je tento způsob pohodlný.  

MS: Jak pro koho? Každý jsme nějak „naladěni“ podle toho lidé jednají. Má-li někdo touhu být 

zabezpečován ...  

MSe: Měli bychom si být vědomi skutečnosti, že celá generace vyrůstala v tom, že jí nebyla 

předávána příliš velká odpovědnost. Pokud k tomu není člověk celý život veden, těžko najednou má 

odvahu přebírat odpovědnost.    

... Stav společnosti v roce 1989 a poté ...  

MS: Navrhuji, abychom otevřeli otázky, které přišly po roce 1989. Jak se jako sociální vědkyně díváte 

na stav společnosti, v níž byla? Soudíte, že příznačné bylo slovo krize? Společnost trpěla hospodářskou 

nedostatečností, sociálními problémy a projevovalo se to též v politice i ekologii. 

MSe: Ano, společnost v ten rok v krizi byla. Když se podíváme na architekturu, právě zchátralost 

země byla do očí bijící. Domnívám se, že zde bylo možné spatřit jak zchátralost viditelnou, ovšem 

důležitá byla ta neviditelná, ... 

MS: ... mentální zchátralost.  

MSe: Myslím si, že když člověk nemůže říkat nahlas, co si myslí, systém je chybný. Dnes si můžeme 

stěžovat, že nás nikdo „neposlouchá“, ale můžeme své názory vyjádřit. V něčem je to dost důležité. 
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Například si nedokážu představit, že bych měla učit sociologii, že bych nemohla svým studentům 

sdělovat své názory. Jsem přesvědčena, že lidé, kteří se ocitnou v nějaké společnosti, kde nemohou 

své názory upřímně a hlasitě projevit, to člověka nějakým způsobem hodně ubíjí. Samozřejmě jej 

může ničit i to, že jeho názory nejsou vyslyšeny. Jsem přesvědčena, že se jedná o jiný stupeň 

komunikace, sdělování informací. Lidé se v minulém režimu báli říkat pravdu, aby náhodou děti ve 

škole něco neřekly. Lidská existence v nepravdě a ve lži, za druhé – ve strachu a právě v nedůvěře, je 

v dlouhém období nemožná. Skutečnost, že nemohu někomu důvěřovat, nevím, zda když před někým 

něco řeknu, jestli to nepošle dál, je zdrcující. Dnes nemám obavu říci něco před někým, aby to 

neposlal dál. Možná jsem „šťastný člověk“. Mám pocit, že si nemusím „dávat pozor“, na druhé straně 

nejsem nikde vysoce postavena, a proto nikoho neohrožuji. Toto však považuji za něco, čeho si 

v životě nevážíme, že si stěžujeme, že naše slova nikdo neslyší, ovšem jsem přesvědčena, že přece jen 

má slova někdo slyší ...      

MS: Ne nadarmo snad Franz Kafka říká: „Vše je pozorováno, posloucháno.“ 

MSe: Ano, že se můžeme ozvat, je pro člověka hodně důležité. Je nutné být otevřený, důvěřovat 

druhým.  

MS: Ano, pobyty v Bartolomějské ulici na policii nehrozí.  

MSe: Strach je další skutečnost. Dnes žijeme v bezpečí. V roce 1989 to pro společnost bylo hodně 

těžké – právě z jistot, i když falešných nebo takových dost malých – vstoupit do rizika.  

MS: Nu, ale svoboda je jedině v riziku, jak říká Karel Jaspers.  

MSe: I to je pro nás dost těžké. Ivo Možný zmiňuje v doslovu k eseji Proč tak snadno, že se bojíme 

mafií. Dělá si tam „legraci“, že střední Evropa má pravděpodobně nejvíc mafií na kilometr čtvereční. 

Uvádí tam, jak se nám naše děti budou smát a budou říkat: Jak ti se naučili bát? Nejprve se báli 

komunistů, nyní mají pocit, že kolem sebe mají mafie - přičemž neříkám, že zde nejsou. V textu 

ukazuje, jak jsme byli socializováni do strachu, jak právě dnes se necháme manipulovat, že Evropská 

unie nás ohrožuje, všichni nás ohrožují.  

MS: Chybí nám kritické myšlení.  

MSe: Přijde mi, že strach je tam hrozně klíčový.  

MS: Nesmíme opomenout, že je vhodné se něčeho bát, protože lidé pak ztrácejí zábrany. 

MSe: Ano, ale když se něčeho bojíte, zbavuje vás to odpovědnosti. Když si řeknete, že nepřítel je tak 

nebezpečný, že s tím nemohu nic dělat, tento stav vás zbavuje odpovědnosti jednat.  

MS: Dříve se lidé báli Pána Boha. Když jsme se jej zřekli, zabili jsme jej, někteří lidé se bojí takových 

monster jako policie, mafií, zkrátka – struktur. Strach, či lépe bázeň, respekt před Bohem je to 

nejlepší, poněvadž díky tomuto vztahu vzniká pozitivní energie.        

MSe: V něčem jsou struktury jistě nepostradatelné, ale neměla by se jim přičítat nějaká nadpozemská 

moc, nezměnitelnost. Jsem přesvědčena, že by se člověk neměl dostat do bezmocného strachu. Něco 

jiného je naučit se žít v riziku, ...  

MS: ... a to je otázka existence jak v kapitalismu, tak i v demokracii.  
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MSe: Ano, souhlasím s vámi. Poznání rizika se musíme učit a ovládat je. Sama na sobě to vidím též: 

mám ráda jistější, konzervativní věci než se pouštět do nejistých projektů. Jsem přesvědčena, že Češi 

to tak mají zavedeno. V roce 1999 jsme dělali výzkum s Milanem Tučkem – ohlédnutí za transformací. 

Tam se ukazovalo, že lidé, kteří zkoušeli podnikat, a nepovedlo se to, do toho znovu nejdou a raději 

se nechají zaměstnat.  

... Obnova demokracie ...  

MS: Dobrá, nyní bych si dovolil přejít k obnově demokracie. Jak sama si tento systém definujete? 

Během mého zkoumání transformace, jsem se setkal s milou definicí Pavla Švandy, brněnského 

esejisty, sdělil mi prostou větu: „Demokracie je systém, kde se věci jeví.“ To znamená, že se jeví ve své 

podstatě. Tím myslím, že člověk má možnost vidět pravý stav věcí. Nabídnu ještě jednu – protože jsou 

mi definice milé. Sám pojím demokracii jako systém, kde člověk má možnost být člověkem, čemuž 

systém před rokem 1989 příliš nepřál. Zpět k vám a definici demokracie. Každý má přece nějakou 

definici, i když ji nemusí explicitně vyjadřovat.  

MSe: Milá definice: demokracie systém, kde se věci jeví.  

MS: Co byste doplnila? 

... Demokracie a důvěra ...  

MSe: Možná bych dodala ještě otázku důvěry, když se jí profesně zabývám. Demokracie je systém, 

kde si lidé mohou důvěřovat. Jedná se o systém, který má své pojistky. To znamená, že se nejedná o 

prostředí „slepé důvěřivosti“. Naopak, demokracie má své jasné pojistky jako: nedůvěřujeme ti, a 

proto tě volíme pouze na 4 roky. Nedůvěřujeme ti úplně, a proto si raději pojistíme, že tě vyměníme.  

MS: Vše bez krveprolití.  

MSe: Ano, myslím si, že demokracie poukazuje na to, že lidem se nemůže bezmezně důvěřovat, že 

důvěra potřebuje svá omezení. Demokracie je i systém založený na právu. To nejsou pouze práva, ale 

i povinnosti a omezení. 

MS: Máme sice lidská práva, ale povinnosti?  

MSe: Demokracie je systém, který není pouze o právech, ale i o povinnostech. To je další věc, kterou 

Češi zatím moc nepochopili a pomalu se to učí. Když nad tím uvažujeme, patří to k pubertálnímu 

věku. V 25 letech na nás snad začne padat i pocit odpovědnost. Vyšli jsme ze školy a myslím si, že 

nastává reálný život. Začínají nám i povinnosti a zjišťujeme, že jich je víc než práv.  

MS: Nu, měli bychom si být vědomi, že život není hra, ale především odpovědnost.  

MSe: Ano, ovšem k tomu člověk právě musí dospět. Demokracie v roce 1989 byla velmi 

zidealizovaná. Pro nás to bylo západní Německo mimo jiné s plnými pulty. Tam propojení tržního 

kapitalismu s demokracií bylo velké.  

MS: Právě Němci udělali obrovský kus práce – a to za pomocí Američanů. Oni si to odpracovali.  

MSe: Proto u nás bylo obrovské rozčarování koncem devadesátých let. Pro nás demokracie byla 

nebem na zemi, což demokracie jednoznačně není, ale věřím, že se dnes pomalu dostáváme k tomu, 
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že demokracie je též o našem nezpochybnitelném volném poli působnosti. Můžeme převzít svou 

odpovědnost, můžeme se zapojit. Jsem přesvědčena, že právě toto je hodně důležité. Hodně lidí se to 

už učí.  

MS: Když se do práce zapojí lidé, kteří si důvěřují, dějí se zázraky. Ostatně - rok 1989 pád režimů byl 

do jisté míry zázrakem, i když žijeme v době, kdy jistí lidé k našemu údivu „zázračně“ boří i to, co 

dobrého bylo před rokem 1989 vykonáno.  

MSe: To se dít bude. Ještě bych si dovolila zmínit Ivo Možného. Esej Proč tak snadno vydává v roce 

1991. Tam přesně říká: „Havlovo ´žij v pravdě´ bylo určující pro totalitní režim založený na lži.“ 

Přemýšlí o leitmotivu pro demokracii. Konstatuje, že tím by mělo být: důvěřuj ostatním, protože skrze 

důvěru můžete s někým spolupracovat. Těžko můžete utvářet občanskou společnost, když nikomu 

nevěříte. Musíte důvěřovat institucím, být kritický k těm, kteří jsou v čele systému. Neznamená to 

dávat jim plnou důvěru, ale kriticky je sledovat a dát jim takovou míru důvěry, jakou si zaslouží.  

MS: Vy rozdělujete několik druhů vztahů: víra – důvěra – podezírání – nedůvěra. V jakém stádiu 

vývoje je česká demokracie, když vyjdeme z této škály? Věří si lidé, třebaže víra je otázkou Boha? Jaké 

slovo byste přiřadila k české pubertální demokracii?  

MSe: Když to vezmu přes empirickou sociologii z výzkumů, měří se důvěra v různé instituce a zároveň 

se měří důvěra v druhé lidi. Je bohužel vidět, že český národ – ale jedná se o dlouhodobý stav – není 

tím, který by si příliš věřil. Nejsme národ, který by příliš věřil druhým. Když výsledky porovnáváme 

s Američany, nebo když se to srovná se severskými státy?  Ano, jedná se o jinou kulturu. Jsem 

přesvědčena, že i zde vzniká větší důvěra v sama sebe.  

MS: Mistři světa ...  

MSe: Možná se lidé takto tváří, ale pak, když dojde na lámání chleba, jsem přesvědčena, že by si Češi 

mohli víc důvěřovat.  

MS: Spojíme se, když se jedná o velký sportovní úspěch, ale jinak?  

MSe: Jsem přesvědčena, že lidé se spojují. Dnes tyto znaky můžeme pozorovat v rozkvětu občanské 

společnosti. Nemyslím si, že by nebyla dobře rozvinuta. Kdybych se měla vrátit k důvěře. Pro mě je 

pozitivní tento signál: sledovala jsem důvěru za posledních dvacet let a zjistila jsem, že zde stoupá 

důvěra v policii a právní systém. Že důvěra v Parlament není příliš vysoká. Asi si ji nezaslouží. Asi by 

nebylo dobře, aby Parlament měl příliš vysokou důvěru. Je zajímavé, že Senát, který byl ze začátku 

velmi odmítaný, což bylo spojeno s výstupy médií, která uváděla, že Senát je zde navíc – nechtěné 

dítě, a hle - důvěra v Senát stoupá. Lidé tam začínají vidět osobnosti, jimž mohou důvěřovat, a proto 

důvěra v Senát stoupá. Ještě bych uvedla pár slov k důvěře v právní systém, ta je pro demokracii 

stabilizační. Poslední data máme z roku 2012 z mezinárodního srovnání, kdy byla Evropa v krizi. 

Nejedná se jen o otázku České republiky. Většině uvedených institucí důvěra klesala. U nás důvěra 

v právní systém stoupala i ve chvíli, kdy se to od roku 2010 u nás hemžilo v médiích korupčními 

kauzami. Zde, myslím si, je vidět velký posun. Naopak v roce 1997, kdy bylo rozkryto různé 

tunelování, hovoří Václav Havel o celospolečenské „blbé náladě“.    

MS: Soudím, že se to vztahuje i k Rudolfínskému projevu.  
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MSe: V roce 1999 padá důvěra na nejnižší úroveň. I ekonomika na tom není dobře. Odhalení kauz 

způsobilo pád důvěry a obrovské rozčarování společnosti. V roce 2010, 2012, kdy dochází 

k rozkrývání dalších kauz, to lidé berou naopak jako signál, že právní systém funguje, policie funguje. 

Na základě rozkryté korupce si neříkají: je to zde horší, než to bylo, ale berou to jako: něco se zde 

děje. Jen si vezměte ohlas na amnestii Václava Klause. Lidé na to reagují tak, že toto se nemůže dít 

bez trestu. Vnímají to tak, že to je vidět, že demokracie je systém, kde se věci jeví, že je dobře, že je 

to vidět.  

MS: Demokracie je systém, kde se lidé diví, co vše se vyjeví ...  

MSe: V tomto ohledu mi to přijde jako obrovský pokrok, že již nejsme vrženi v zoufalství, že je zde vše 

špatně.  

MS: Co se dělo, bylo skryto a nyní se to vynáší na světlo boží.  

MSe: Je těžké si skutečnost přiznat. Je těžké to vidět. Jsem přesvědčena, že v tom můžeme spatřit 

dospělejší způsob chápání dění ve společnosti. Důvěru v systém postupně získávat dokážeme.  

... Důvěra nejen v prezidenta a kontexty ...  

MS: Ještě by bylo dobré zmínit jednu skutečnost, že lidé mají zvláštní důvěru v prezidenta. Proč to 

říkám? Člověk, který byl premiérem, byl velmi kritizován, ba některými nenáviděn. Když se pak stal 

prezidentem, sice se nestal miláčkem lidu, ale důvěra v něj stoupla. Čím si tento fenomén 

vysvětlujete? Je to proto, že lidé odpovídají na jiné otázky?  

MSe: Zde je můj pohled mírně kritický, protože se obávám, že důvěra v prezidenta v každé době a v 

každém státě má jiný význam. Pro mě srovnávací mezinárodní výzkumy mají své limity. Že v Rusku 

důvěřují prezidentovi, nemá stejnou výpovědní hodnotu, jako že lidé důvěřují prezidentovi v USA. 

Z mého pohledu je na to třeba dát pozor. Obávám se, že v naší zemi u posledních dvou prezidentů šlo 

trochu o volání po autoritě a pevné ruce. Nevím, jestli k tomu nejsem příliš skeptická, ale přijde mi, že 

snahou lidí bylo, aby zde existoval někdo silný, kdo udělá pořádek. Přičemž si lidé neuvědomují, jakou 

roli v tom ústavním systému má český prezident.  

MS: Je pouhým kladečem věnců ...  

MSe: Někteří prezidenti si z toho dokážou udělat významnější funkci, než jaká je jim přisouzena. 

Myslím si, že u Havla zde byl ideál „vládce“, že byl spravedlivou osobou. Poslední dva prezidenti byli 

někým, kdo zemi bude řídit. V tomto ohledu je vidět posun. Například Havel na počátku svého 

mandátu míval 85 procent, ale je pravda, že na konci, když odcházel, důvěřovaly mu pouze dvě 

třetiny. Fakt, že tři čtvrtiny důvěřují prezidentovi, pro mě není velkým symbolem a důkazem 

demokracie. Pro mě by větším důkazem demokracie bylo, kdyby Parlamentu důvěřovalo víc než 15 

procent lidí.  

MS: Pozor, Parlament ČR je – jak říká Karel Schwarzenberg – něčím, jako je „Pražský výběr“, což je 

víno nevalné kvality.  

MSe: Parlament je hromosvod demokracie. Na parlamentu se to odrazí nejvíc. Jsem přesvědčena, že i 

důvěra ve vládu je pro mě signifikantní. Ta si již nevede tak špatně.  



 
 

61 
 

MS: Ještě bych podotkl, že je dobré, aby za vládou byly skutečné činy, důvěra je pouhou šlehačkou.  

MSe: Když zkoumáte faktory důvěry, musím říci: důvěra není jen šlehačka. Ta se odvíjí od toho, jak 

jsou lidé spokojeni s fungováním systému. Pozor, důvěra v instituce je hodně propojena s tím jak lidé 

vidí, jak instituce fungují. Musím říci, že můžete vidět, že Češi opravdu politické dění sledují. Když 

sledujete dvacetiletý vývoj důvěry v politiku, tak není neopodstatněný, velmi přesně vidíte, co se 

v politice děje. Lidé hodně reagují na to, co se zrovna stalo. Například Václav Klaus před amnestií měl 

důvěru docela vysokou, a to kolem padesáti procent. Na konci ledna jeho důvěra klesá na dvacet šest 

procent. Důvěra není „šlehačka“ a je u lidí překvapivě dobře podložena.  

MS: Mně šlo o to: dobré věci mohou mít špatný dopad – vláda nemusí být zvolena. Nakonec výstupy 

jsou velice dobré. Uvedu dva příklady. Roger Douglas byl reformátor na Novém Zélandu, 

reprezentoval sociální demokraty. Udělal radikální opatření v zemi, jejíž ekonomika churavěla. Jeho 

výsledky se ukázaly jako dobré. Stejně tak postupovala vláda Gerharda Schrödra. Přijala Hartzovy 

reformy. Nyní z toho těží paní Merkelová. Jsem tím, který se dívá spíše na výstupy než na důvěru. Ta je 

velmi proměnlivá. Je jako ptáček, který vyletí nahoru, pak klesá. Není to zásadní. Měli bychom si 

uvědomit, že za člověkem by měl být čin. Důvěra by měla odrážet míru činu.  

MSe: Ráda bych ještě řekla něco k té důvěře. Důvěra není slepá víra. Důvěra je druh víry – to 

znamená, že parlament je důležitou institucí pro demokracii. Musím věřit, že zde má své místo, že má 

svou legitimitu. Další věcí pak je, jak parlament funguje. Můžeme říci, že důvěra je založena na určité 

části víry a pak na mé zkušenosti. Zde to právě nejde o slepou důvěru, ale vycházím z toho, co daná 

instituce dělá.  

MS: Lidé čtou, co čtou - a v Čechách se prodává především bulvár, pak vzniká problém. Jinak přece 

rozhodují lidé, kteří jsou méně informovaní, nebo jsou informovaní o věcech, které s fungováním státu 

příliš nesouvisejí.  

MSe: Jen si vezměte, že stoupá důvěra v právní systém, přestože korupce je viditelná. V bulváru je jí 

čím dál tím víc. Mně to přijde velmi dobrý signál. Když si vezmeme důvěru v nižší instituce, nižšího 

řádu, jako je krajské zastupitelstvo, obecní zastupitelstvo, tak to se z nějakých málo procent dnes 

dostalo na tři čtvrtiny. Lidé vidí reálné výstupy a mohou hodnotit.  

MS: Je to díky tomu, že lidé vidí nově opravený chodník, osvětlení, opravená škola je viditelná, ale co 

vytváří vláda má někdy velkou časovou prodlevu. Pomyslná „transmise“ je v řádech let i desetiletí.  

MSe: Divil byste se, jak lidé rychle reagovali v roce 2010, kdy byly volby, kdy všichni věřili, že zde 

vstupují „do hry“ další strany, které to zde změní. Ve chvíli, kdy pozitivní výstupy přestaly, lidé rychle 

zareagovali, což se projevilo právě v důvěře. I na to lidé dokážou reagovat. Myslím si, že by si politici 

měli zvyknout na to, že by se měli zajímat o to, jakou mají kredibilitu. Od toho jsme v demokracii. 

Politikům by mělo záležet na tom, co si o jejich činech a výkonu myslí občané. Jsem přesvědčena, že 

toto Češi sledovat dokážou a v tomto ohledu bych lidi nepodceňovala, i když informace, které se 

k nim dostanou, jsou různé. Jsem přesvědčena, že jisté skutečnosti si lidé dokážou v hlavě srovnat víc, 

než si jakýkoliv politik představuje.   

MS: Neodsuzuji ty, kteří čtou různé tisky a někdy mají selské názory.  
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... Obnova demokracie a první republika ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte obnovu naší demokracie? Otázku kladu proto, že jsme měli 

období, které je mnohými lidmi hodnoceno jako „zlaté období“ našeho národa. Jednou 

z charakteristik první republiky je, že jsme měli intelektuální elity, které byly respektovány, což se o 

nás v současnosti nedá říci. Lidé, kteří mají co říci a mohli by mnohé ovlivňovat, jsou raději staženi a 

příliš nevystupují. Mám takový dojem, že slova lidí jako Karel Čapek, Ferdinand Peroutka či literát 

Arne Novák, měla sílu, jejich dílo mělo dopad a připomínáme si je stále.   

MSe: Je důležité si uvědomit, že jsou zde výchozí podmínky. Nyní učím dějiny české sociologie od 

roku 1880 a se studenty jsme to docela probírali. Sama první republika – díky Bohu – je idealizovaná. 

Také to v ní nebylo jednoduché. Také se tam hádali o všem, zvláště když člověk sleduje dění 

v sociologii, také tam byly permanentní žabomyší spory.  

MS: Byl tam však intelektuální kvas.  

MSe: Zde je nutné ukázat, že před rokem 1918 se česká kulturní elita již padesát a více let rozvíjela. O 

Rakousku – Uhersku se málem hovoří jako o době temna, ... 

MS: ... označuje se jako „žalář“ národů.  

MSe: Ovšem například historik Jiří Rak všem řekne, že se jednalo o dobu rozkvětu. První republika 

navazuje na národní obrození. Navazuje na to, že je zde stavěno Národní divadlo, že kulturní elity se 

jednoduše formují. Plno věcí již funguje.  

MS: Byla zde státní správa. I když jsme byli pod Rakouskem – Uherskem, národ kvete. V roce 1918 je 

na co navazovat. Plno věcí je rozběhnutých, a právě to bylo důležité. Bohužel, končí to nešťastným 

Mnichovem.  

MSe: Ano, ale myslím si, že to, co se dělo v celé Evropě, bylo silnější než my. Je velká škoda, když 

člověk vidí, kolik tam bylo rozjetých věcí a které takto rychle skončily. Je vhodné si možná uvědomit – 

jak se díváme na první republiku – dnes jsme již pět let poté, co oni skončili, a co se za tu dobu 

vytvořilo. Myslím si, že dnešní demokracie je na tom hůř vzhledem k elitám. My na kulturní rozkvět 

českého národa nenavazujeme, ale navazujeme na čtyřicet let komunismu.  

MS: Jedná se o velký baťoh, jenž prohýbá nezdravě naši páteř ...   

MSe: Ukazuje se to v elitách. Zmínil jste sociální kapitál. Ve společnosti je to tak - ať se nám to líbí, či 

ne – že ten, kdo je u moci v jednom režimu, v druhém již nemá tu moc, ale má sociální sítě. Dostane 

se k ekonomickým zdrojům a má kontakty. Tuto kontinuitu je nutné si uvědomovat. Teprve dnes si 

myslím, že u nás dozrávají lidé, kteří vyrostli v tomto období. Již si vydělávají a utvářejí si kontakty 

v demokracii, a to vnímám jako velmi důležité. Věřím, že lidé - kterým bylo v roce 1989 dvacet let, a 

nyní je jim čtyřicet pět – si postavili dům s bazénem, vychovali dvě děti, kterým je patnáct a rodiče je 

nezajímají. Věřím, že nastává doba, kdy tito lidé budou mít víc času na veřejné působení.  

MS: Budou cítit odhodlání se zapojit. Vše vychází z lidských aktivit.   

MSe: Věřím, že se to děje. Pozoruji to i u svých kamarádů, jimž se blíží čtyřicítka. Základní: vydělat, 

zajistit rodinu ustupuje. Plno lidí, kteří pracovali v bance a stavěli dům, nebo alespoň střádali na byt, 
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začínají mít volnější ruku. Před nimi stojí rozhodnutí, jestli budou v této zemi a budou ovlivňovat 

dění, nebo to zde nechají volnému průběhu, ale pak jim možná nezbude než emigrovat.  

... Česká republika jako skanzen ...  

MS: Shodou okolností – když jsem hovořil s panem profesorem Petrem Matějů, ten říká, že během 

dvaceti pěti let jsme si zadělali, že budeme „skanzenem“. Procesy, které zde probíhají, nejsou 

uspokojivé, liší se od demokratických zemí. To může přispět k emigraci. 

MSe: Tak to nevidím. Nevnímám, že by dnes inteligentní Češi „mizeli“ do zahraničí. Možná za nějakou 

zkušeností. Máme výhodu, že k nám „proudí“ Slováci. Čechy berou jako přestupní stanici, ale Slováci 

jsou na tom mnohem hůř. U nich plno nejšikovnějších lidí jde do Prahy na vysokou školu. Zde máme 

výhodu, že jsme braní jako vyspělá země.  

MS: Slováci byli vnímáni jako mladší bratr a „zaostalejší“ národ.   

MSe: Vzdělanost u nás v Čechách byla vyšší.  

... Demokracie a demokrat ... 

MS: Ale ještě se dotkněme otázky demokrata. Co podle vás potřebuje demokrat, aby byl 

demokratem? Co je to zásadní, jak se na to díváte? Co potřebujeme, abychom byli demokraté?  

MSe: Jedná se o otevřenou mysl.  

MS: Zdůrazňujete kritičnost.  

MSe: Nejen ke druhým, ale i k sobě. Asi je stejné u každého člověka: je snazší být kritický k ostatním 

než k sobě. Pak jde nejen o přijetí svých práv, ale i povinností. To vnímám jako hodně důležité, což 

souvisí i s odpovědností. Jsem odpovědný za svůj život. Jsem odpovědný i za společnost, v níž žiju. Ta 

odpovědnost nemusí být až taková, že budu v parlamentu, ale myslím si, že přes příklad disidentů se 

ukazuje, že důsledné sledování i vlastních osobních ideálů do budoucna přináší své ovoce.  

MS: Ano, ale problém je, sledovat své ideály, ale mnozí lidé se chovají podle situační etiky.  

MSe: Ano, v tom je problém – a i ve vysoké politice se lidé chovají podle situační etiky. Jsem 

přesvědčena, že to by k demokratickému chování patřit nemělo. Důležitá je právě i víra v něco, co je 

nad každodenním životem.  

MS: Zkrátka – měli bychom rozumět rozměru lidské existence.  

MSe: K tomu nám dopomáhá náboženská víra nebo víra v politický ideál, nějaké hodnoty, které 

přesahují ...  

MS: ... dnešní pachtění.  

MSe: Jsem přesvědčena, že důležitou roli hraje důvěra v ostatní lidi. Není slepá tak, že budu 

důvěřovat každému, když mi někdo na ulici řekne, jestli mu půjčím tisíc korun. To asi ne, ale na 

druhou stranu se domnívám, že důvěra ve spolupráci s někým je nutná. Důležitou roli hraje důvěra 

mladší generace ke starší. Vidím, jak si studenti váží, když k nim projevím důvěru, nebo naopak 
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zjišťuji, jak je pro mě důležité mít důvěru ve starší generaci, která je v dnešní společnosti často 

nahlížena, jako že již má vše důležité za sebou a nemá ostatním co dát.      

MS: Také úctou k člověku se projevuje demokrat.  

MSe: Zkrátka – má základní lidské vlastnosti. Na demokratovi není nic moc specifického, než aby byl 

dobrým a pravdivým člověkem.  

MS: Mnohdy to mate. Když vystoupí Václav Klaus v kravatě a obleku, lidé si více všimnou kravaty. Je 

na odiv. Sám Havel to kritizoval, ovšem lidé jsou takoví.  

MSe: Velmi jednoduše z onoho projevu člověk zjistí, jestli je člověk demokratem, jak hovoří o 

občanech, o obyčejných lidech, jak bere v úvahu jejich názory, jak bere v potaz občanské iniciativy, 

tak z jednoho proslovu Václava Klause nebo někoho jiného jednoduše rozklíčujete, jaké je smýšlení 

takového člověka o tom, že vláda patří lidu.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Dobrá, dotkněme se občanské společnosti, ta je důležitým obsahem demokracie. Vybudovali jsme 

si instituce, ale obsah demokracii dává člověk a spontánně vzniklé pletivo vztahů mezi lidmi.  

MSe: Vnímám to tak, že pro demokratický systém jsou důležité tyto složky. První je víra v ideál 

demokracie – legitimita. Věřím, že toto je nejlepší systém, v němž mohu fungovat.  

MS: Zkrátka - nejlepší z možných světů, jak učil Karel R. Popper.  

MSe: I v tom negativním, že není ideální, ale z těch možných je nejlepší. Je důležité, že jej nebudu 

zpochybňovat. Lidé si nemyslí, že by měli žít v jiném než demokratickém systému. Pak jsou zde různé 

varianty, jestli dát institucím více pravomocí, nebo více přímé demokracie. Dnes docela víme, že 

žijeme a chceme žít v demokratickém zřízení. K tomu se pojí další pilíř, a to je důvěra v instituce, nebo 

respektování institucí. Ať fungují jakkoliv, mohu vyjádřit nespokojenost, ale musím je brát vážně. Jen 

si vezměte důvěru vládě! Ani si nemyslím, že bychom měli více důvěřovat vládě, než jí dosud 

důvěřujeme, instituce máme kritizovat, ale respektovat je. V Parlamentu máme své rezervy. Neříkám, 

že jsou tam nejúžasnější lidé, ale zvolili jsme si je, a proto odpovědnost padá na nás. Je to samé 

s prezidentem. Můžeme si různě stěžovat, ale většina národa si jej zvolila. Jedná se o naši 

odpovědnost. Můžeme říkat, že v rámci voleb jsou různé kampaně, ale jedná se o svobodné volby, 

v nichž si tento národ zvolil někoho do svého čela. Toto jsou důležité nezbytnosti. Právě přímá 

demokracie pro mě není alternativou. Ani si nemyslím, že to jsou dobré tendence. Přímá demokracie 

je skvělá v obci, kde se všichni shodneme, jestli na náměstí chceme park, nebo parkoviště. Zažila jsem 

v roce 2005, když ve Francii měli obyčejní lidé hlasovat o Ústavě Evropské unie, ... 

MS: ... dopadlo to velmi nedobře.  

MSe: Je to složité. Byla jsem v rodině nádražáka, který tam má text o padesáti stránkách a má říci 

ano, ne k Temelínu. Jsem přesvědčena, že od toho jsou politici. Od toho jsou ti vybraní lidé placeni, 

aby prací pro nás trávili čas, ... 

MS: ... aby za nás rozhodovali, ...  
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MSe: ... a proto nejsem velkým příznivcem přímé demokracie. Jsem přesvědčena, že v rámci 

demokratického procesu má společnost své místo. Nejedná se o základ demokracie, je to součást 

demokracie. Někdy se na občanskou společnost „nabaluje příliš mnoho“. Ona by měla jednotlivé 

instituce jen doplňovat.   

MS: U nás jsme na tom tak, že výstup státní správy není optimální, její fungování se zhoršuje – a to na 

základě měřitelných faktorů. Na tuto skutečnost poukazuje profesor Martin Potůček. Lidé z občanské 

společnosti suplují funkce státu. Jen si vezměme různé výzvy ve vztahu ke korupci.  

MSe: Ano, ale myslím si, že v tom spočívá role občanské společnosti.  

MS: Jednoduše má společenský proces dynamizovat.  

MSe: To je nezastupitelná role. Samozřejmě substitucí by měla být do nějaké míry. Ne aby instituce 

nefungovaly a vše musela nahrazovat občanská společnost. Na to ani nemá kapacitu. Na druhou 

stranu – za dvacet pět let se událo velmi mnoho, i když to nahlížíme kriticky. Co se týče různých 

občanských sdružení a rozvinutosti, ze střední Evropy jsme na tom široko daleko nejlépe.  

MS: Ano, ale profesor Jan Sokol zdůrazňuje: „Iniciativy tvořící občanskou společnost jsou dílem 

jednoho člověka.“ Zkrátka – statistiky není možné brát doslova. Mohou nám něco prozradit, ale 

důležitý je výsledek činů iniciativ.   

MSe: Jistě zde došlo k tomu, že některá občanská sdružení se profesionalizovala, což je specifická 

část občanské společnosti, poněvadž profesionální sdružení je skvělé, ale již se nejedná o původní 

občanskou společnost. Například vidím, kolik vzniká iniciativ, o nichž sama nevím, jak moc jsou 

registrovány, nebo ne. Můžeme se tázat, jak díky společenství žije Malá Strana, jak žijí různé vesnice, 

kolik je tam dobrovolnických sdružení, když vyjedete do Dobřichovic. Jsou to občanské iniciativy, 

které fungují z nadšení lidí, ...  

MS: ... ale není o nich informováno v médiích.  

MSe: Ano, ale lidé, kteří tam žijí, to vidí. Připojují se, zapojují se. Jen se podívejte na Bedřichovské 

matky, jak mnohé organizují, aby dosáhly svého v rámci daného prostoru. A myslím si, že lidé toto 

baví, a to je nejdůležitější. Občanskou společnost nemůžete registrovat do SSM.  

... Média, demokracie a občanská společnost ...   

MS: Můžeme říci, že právě to je velmi pozitivní impuls, ale bohužel medvědí službu zde hrají média, 

která jsou „kanálem“ negativních zpráv. Ty potom mohou delegitimizovat systém jako takový. Jen si 

vezměme, kolik času se věnuje informování o budování infrastruktury, jak se rozkrádá, přičemž se 

nepoukáže na to, co lidé vykonali.    

MSe: V jistých kanálech televize jsou dětské zprávy, které jsou pozitivní. Doporučuji sledovat dětský 

program. Také ČT 1 též připravuje pořad pozitivních zpráv. I jiné stanice usilují o tuto cestu, ale 

masové sdělovací prostředky mají již „vyjeté“ koleje.  

MS: Nepřímo jdou proti demokracii.  

MSe: Neřekla bych. Snaží se kritizovat, nacházet negativa. Spíše si myslím, že je problém v tom, že se 

vyskytují negativa a lidé mají pocit blbé nálady. Na druhou stranu je třeba říci, že sami lidé si toto 
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umocňují. Naše hospodské hovory by mohly být mnohem pozitivnější. Sami si rádi stěžujeme. Jsem 

přesvědčena, že například média jen odráží, jak jsou lidé naladěni. Mají svou moc, ale ne takovou, 

aby zkazila náladu.  

MS: Soudím, že pro duševní zdraví je lepší některé věci neposlouchat a spíše pracovat pro dobré. 

V pozitivních otázkách člověk najde patřičnou seberealizaci.  

MSe: Jsem přesvědčena, že „za“ občanskou společností nejsou pouhá čísla, že má svou sílu. Když 

vezmeme marasmus, z něhož jsme vycházeli, když si vezmeme znechucení, jaké existovalo z nucené 

organizovanosti! Za první republiky to též nebylo. Když se rozvinul Sokol a jiné instituce, navazovalo 

to na přirozenou aktivitu lidí.  

MS: Měli bychom mít na mysli: ve zdravém těle, zdravý duch. Když je člověk otráven tím, co je kolem 

něj, duch není dobře temperován.  

MSe: Jen si vezměte, když člověk řekne, že je v nějaké straně, je to pro normálního člověka skoro 

ponižující. Například Ivan Gabal, sociolog, se omlouval, že kandiduje. Přišlo mi, že je to úžasné, že 

kandiduje. Jaký je pohled lidí na politiku, když se dnes musí omlouvat, že do politiky jdou. Jsem 

přesvědčena, že i toto je nutné změnit, že dochází ke změnám. Podobně je to i v občanské 

společnosti, kdy mnozí byli vysmíváni: ty se angažuješ? Místo, abys chodil na přenášky, zakládáš 

nějaký kroužek navíc. Pamatuji si, že i v mé generaci přetrvává, že lidé v druhé generaci devadesátých 

let se v něčem angažovali nad rámec povinností. Byli považováni za podivíny, nebo za někoho, kdo si 

chce šplhnout či se zalíbit vedení. I toto se dnes mění. Když vidím studenty, kteří si něco organizují, 

nedělají to kvůli tomu, aby se zalíbili vedení.       

... Politika a její proměny ...  

MS: Navrhoval bych, abychom po zastavení s demokracií přešli k otázce politiky. Jak vnímáte funkci 

politiky, která je v současné době pošpiněna, diskreditována? Sama jste poukázala na případ 

sociologa Gabala. Je vhodné říci, že před rokem 1989 byla politika vnímána jako výtah ke kariéře, a 

proto bylo u nás mnoho straníků.   

MSe: Politika vždy byla a bude kariérou. Tvářit se, že v politice budou jen lidé, kteří mají zájem sloužit 

národu je nereálné. Lidé tam dělají kariéru. Koneckonců v tomto bychom to měli vzít jako každé jiné 

zaměstnání. Jednoduše – realizuji se, dělám kariéru v politice. Proč ne? Na tom snad není vůbec nic 

špatného. Také si myslím, že politici by měli být slušně placeni, poněvadž se jedná o náročnou práci. 

Jde o to, jak dělám kariéru, co je primární motiv. Jestli primární je pro mě náplň. To znamená, že 

mohu dělat kariéru ve firmě, ale v technologické firmě je pro mě primární, že mě zajímá, jak se 

technologie vyvíjí, mám zájem vyrábět kvalitní výrobky, mám zájem je prodávat za slušnou cenu. 

Mým zájmem není vyzískat z toho co nejvíc ... 

MS: Ano, člověk usiluje o seberealizaci svého potenciálu. Jsou však lidé, kteří se řídí spíše hmotnými, 

ba přízemními zájmy.  

MSe: Jsem přesvědčena, že kariéru mohu dělat slušně, ale u politiky je i nebezpečí, že se tam rychle 

neukáže, zdali v ní někdo něco dělá, či ne. Když nepracujete ve firmě, za půl roku se ukáže, že nemáte 

výsledky. Cílem vaší přítomnosti v ní je ochota změny, zatímco u politiky je jednodušší se „schovat“. 

Je pravda, že do dnešních dnů tam chodí lidé - ale i mladí, a nerozdělovala bych generace, stačí se 
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podívat na mladé lidi v Parlamentu ČR, kteří jsou tam proto, aby byly slavní, aby byli vidět, aby si 

vydělali peníze. Jedná se o nešťastnou motivaci v každém povolání.  

MS: Pozor, v roce 1989 přicházejí do politiky lidé, kteří službu hodně akcentují. Mám na mysli lidi 

z disentu, i když byl okrajovou, periferní skupinou. Byli tam lidé, za nimiž bylo nějaké dílo, které po 

opuštění politiky rozhojňovali v jiných oborech.  

MSe: Jednalo se o pár lidí. Politika se netýká pouze 200 lidí v Parlamentu plus lidí z vlády. Politika jsou 

veškerá krajská zastupitelstva. Když se dnes konají volby, je potřeba mnoho lidí. Soudím, že se 

dotýkáme měnících se hodnot společnosti. Lidé začnou mít přirozeně zájem o věci veřejné kvůli 

tomu, že v prostředí žijí, že jej chtějí zvelebovat.  

MS: Jsou nasyceni svou prací a touží svůj sociální a profesní kapitál odevzdat společnosti. 

... Otázka věku v politice a kontexty ...  

MSe: Nevím, jestli je pro mladé lidi vhodné jít přímo do parlamentu. Jestli by tam také neměla být 

hranice kolem čtyřiceti let.  

MS: Hovoříte o hranici – prezident a Senát.  

MSe: Jsem přesvědčena, že tato hranice je v něčem hodně rozumná. Je to období, kdy osobní život 

musel každý nějak zvládnout. Je už jasné, zdali jej zvládl, či ne, je nucen jej hodnotit. Vyzkoušel si, 

jestli je schopen řídit rodinu a vydělat alespoň pro rodinu.  

MS: Pozor, když toto uvádíte, tak mnoho z těch, kteří se do nejvyššího politického sboru dostali, 

nejsou schopni řídit vlastní rodinu. Něco slíbili a nedodrželi to ...  

MSe: Lidé se poprali sami se sebou ... 

MS: Právě výkvět, který máme v Parlamentu, toto nesplňuje. Slib není ničím.  

MSe: Dnes je politika více osobní. Lidé sledují jednotlivé politiky ...  

MS: Ano, ale k čemu to je. Jen si vezměte bývalého komentátora Mladé fronty DNES Martina 

Komárka. Ten je třikrát ženatý a pak slibuje něco voličům.  

MSe: Musím říci, že osobní život si hodnotit nedovoluji. To je na rozhodnutí voliče. Každý sám 

posoudí, jestli toto je pro něj „kredibilní“ člověk, nebo ne. Zase bych naše politiky „neznámkovala“. 

MS: Dobrá, když někomu dáte pocukrovanou koblihu, jistě se na vás bude dívat jinak, i když máte za 

sebou silné šrámy.  

MSe: Jsem přesvědčena, že lidi s těmito selháními systém neuhlídá. Mohou to ohlídat pouze voliči, 

když čtou kandidátku a o lidech si zjistí patřičné informace. Dnes jich je celkem dostatek.  

MS: Ano, je sice dost informací, ale mále toho víme, poněvadž se v nich neorientujeme a dostatečně 

nepropojujeme.   

MSe: Myslím si, že zde hrají důležitou roli slušní lidé, kteří jsou ochotni do politiky vstupovat. Také 

jste zmiňoval, že lidí je dost, ... 
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MS: ... ale nechtějí se špinit, protože mají limity, mají svou čest.     

MSe: Dotýkáme se další věci, kterou je třeba změnit. Ten, kdo jde do politiky, nejde se mazat a špinit. 

Mezi svou generací – alespoň v komunální politice – pozoruji dost lidí, kteří tam jdou, jelikož je to 

zajímá ...  

MS: Zmiňujete pozitiva ...   

MSe: Ano, věřím, že tito lidé například za deset let, možná i dřív, se postupně dostanou do 

parlamentu. Jsem přesvědčena, že touto cestou by měli jít i ostatní, protože když někdo něco dělá na 

komunální úrovni, pak se posune výš a pak se na základě patřičné politické zkušenosti dostane do 

parlamentu.  

MS: Víme, že tam místo „kvalitního vína“ máme burčák, který se kazí. To kvalitní tam neprojde, a když 

ano, lidé z této skupiny jsou eliminováni.  

MSe: Možná je to způsobeno tím, že tam není dostatečné množství kvalitních lidí.  

MS: Možná tam není patřičná odvaha k činům. Tím myslím, že lidé rezignují a delegují moc na druhé. 

Souhlasím s tím, že se jedná o dlouhodobý proces. Například Ralf Dahrendorf odhadoval hodnotovou 

transformaci na šedesát let, než lidé vstřebají nové hodnoty. Co je nepochopitelné, že dva roky 1990 – 

1992 nebyla přílišná ideologizace politiky. Po roce 1992 se mnohé začalo vyvíjet jiným směrem.    

MSe: Jsem přesvědčena, že od roku 1989 do roku 1992 byla specifická situace. Mohli jsme tam 

zaznamenat obrovské nadšení. Je to, jako když jste na drogách. Jedná se o úplně mimořádnou situaci, 

která je úžasná, je to první zamilování, které může trvat dva, tři roky a pak člověk narazí na realitu, 

přijdou manželské krize. Je vidět, že Česká republika se s tímto dokáže poprat. Někdy méně, někdy 

více úspěšně, ale v tomto ohledu jsem optimistka. Ale když vidím dvacetileté studenty, kterým chybí 

vzory? Stěžují si, že je nemají. Vidím, že autoritu hledají. Není to tak, že by na ni kašlali. V tomto 

ohledu se jedná o pozitivní vývoj.  

MS: Otázka je, jak řádně zapojit lidi do systému.  

MSe: Ano, již jsem se zmínila. Jedná se o lidi, kterým bylo v roce 1989 20 let a nyní je jim 45 let. Jsou 

zralého věku. Jedná se o ty, kteří strávili velkou část života v demokracii. A z mého pohledu - pokud se 

zapojí do veřejného života – je vývoj v této zemi slibný.  

... Dialog a politika ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte dialog v politice či ve veřejném prostoru? Naučili jsme se 

naslouchat a vážit to, co říká ten druhý, nebo vedeme nudné monology, jež působí jako parní válec, 

který ničí jak člověka, tak energii, s níž jedinec přichází.  

MSe: Dialog se u nás rozvíjí ... 

MS: ... ale jaký?  

MSe: Odcizení politiků od občanů a občanů od politiků přetrvává. Je to z obou stran. Dnes je takové 

směřování k expertní vládě. Je zajímavé, že si to lidé žádají. Co se důvěry ve vládu týče, nejvyšší 

důvěru u nás měla úřednická vláda. Lidé se domnívají, že když tam budou odborníci, kteří „moudře“ 
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rozhodnou za ně, bude to nejlepší. Zde je vidět, že se jedná do jisté míry o neuvědomělé přání 

občanů. Také to rádi přenechají na odbornících.  

MS: Pozor, ale začali jsme se pohybovat v módu „my“ a „oni“. Vždyť po roce 1989 jsme to pouze 

„my“, i když mezi sebou máme ty, kteří sloužili režimu.  

MSe: Tento modus máte i v západní Evropě. Ten bude vždy: Rozdělení společnosti na ovládané a 

vládnoucí existuje i ve fungující demokracii.  

MS: Zde jde o to, aby nevznikla rezignace: my nic nezmůžeme.  

MSe: Vím, nač narážíte. Věřím, že se to posouvá, ale takové období zde proběhlo. Například to byla 

„opoziční smlouva“ z druhé poloviny devadesátých let, která byla pro lidi velkou ranou. Byl to 

obrovský signál: my si to vyřešíme bez vás. Bylo zde období, kdy si lidé řekli: vyřeší si to bez nás, oni 

nás stejně nebudou poslouchat. Jsem přesvědčena, že ale zažíváme období změn. Jde i o to, aby si 

lidé věřili, že politiku mohou ovlivnit. Často lidé v dotazníku odpovědí, že jediné možné ovlivnění 

politiky je jednou za čtyři roky.  

MS: Z mého pohledu se jedná o děsivý stav.  

MSe: Ano, ale taková je představa lidí.  

MS: Vidíme, jací jsme zakrnělí demokraté.  

MSe: Domnívám se, že změna lidského myšlení vede i přes různé diskuse například v médiích, kdy 

jsou více zapojováni občané. A třebaže to může být i bulvárním způsobem, lidé si zvykají, že mohou 

něco říci. Dalším krokem v rámci dialogu ve společnosti je poslouchání druhého. Zde jsou velké 

rezervy. Češi se učí říkat věci nahlas, ale ještě jde o to nejen něco říci, ale též si vyslechnout, co o tom 

soudí druhý.  

MS: Myslím, že bychom měli vyjasnit slova, která mohou znít stejně. Jedná se o slova „poslouchat“ a 

„naslouchat“. Poslouchat může dítě, ale nám jde spíše o to, aby lidé naslouchali. Nezaměňujme slova. 

Sebevědomý, kriticky uvažující člověk - demokrat - usiluje o naslouchání. Dítě přece rovnou nemusí 

naslouchat.  

MSe: Ano, pro nás je důležité učit se mnohosti názorů. Právě to souvisí s resocializací do demokracie. 

Pro nás je těžké přijímat mnoho protichůdných názorů.  

MS: Člověka to logicky znejistí, pokud nemá silnou integritu a identitu.  

MSe: Mám podobný názor. Dnes, když si otevřete internet, na každou věc naleznete 150 názorů. Pro 

lidi je mnohem jednodušší říci: dejte tam experta, on určitě ví.  

MS: Snad bychom měli více komunikovat než nechávat vše na expertech. Vždyť jde o hledání průniků 

názorů.  

MSe: Věřím, že mladá generace se nesmí naučit pouze mluvit. To by asi bylo málo, ale věřím, že bude 

nucena naslouchat.  
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... Výstupy politiky ...  

MS: Problém také je, že se u nás vedou diskuse bez nějakého výstupu. Mohli bychom ve stručnosti 

shrnout: Česká republika je velká žvanírna.   

MSe: Tak to si zkuste zajet do Francie ...  

MS: Je možné, že jsem přísný, ale pokud člověk něco říká, již vím, co chci a také jaký je cíl mého 

řečnického usilování. Ne nadarmo se říká, že již slovo je činem. Pokud toto nemáme, uvízli jsme 

v bažině. Češi rádi dělají reformy. Slovo reforma je v každém politickém programu. Zde jde o to, aby 

naše snažení mělo nějaký relevantní výstup.  

MSe: Možná zmiňujete další věc. Je nutné, aby jedna vláda navazovala na druhou. V Německu vidíte 

ochotu spolupráce. U nás jedna vláda odejde, „spálí“ mosty, na ministerstvu jim „vymaže“ počítače, 

aby ti příchozí neviděli, co dělala předchozí vláda. Tento způsob je však hodně nedospělý. Vláda 

vymění úředníky, aby nikdo neviděl, co se tam dělo předtím. Čtyři roky se vládne, pak je černá díra, 

pak další čtyři roky. Je-li politika realizována tímto způsobem, těžko se může něco spravovat. Jsem 

přesvědčena, že vyostření mezi levicí a pravicí se pomalu stírá.  

MS: Ano, mnozí z nás touží po nových tvářích, někdo má zájem jíst cukrované koblihy.  

MSe: Myslím si, že i spolupráce politiků napříč časem - že budou navazovat na něco, co zde dělala 

jinak orientovaná vláda, ale budou si z toho schopni vzít, co udělala dobře - je potřeba. 

MS: Cosi podobného by mělo být v rodině – je tam dělba práce: otec něco vykoná, matka něco 

vykoná, díky spolupráci se pak akumuluje duchovní i hmotné bohatství, a zejména to první je nutné 

jako studna živé vody pro děti.  

MSe: Dotýkáme se otázky pokory. U nás se realizuje politika: my jim ukážeme. Oni to před námi 

udělali špatně a my to nyní uděláme dobře.  

... Kapitalismus a kontexty ...  

MS: Jistě bychom se měli dotknout obnovy kapitalismu. Jak vnímáte tento hospodářský řád? Existoval 

zde před rokem 1938, kdy Československo bylo ne nevýznamnou zemí. Ostatně je otázka, zdali jej lidé 

chtěli. Kdyby jim byla dána ekonomická svoboda, možná by vývoj šel jiným směrem.    

MSe: Kapitalismus je široký pojem. Ve smyslu tržního hospodářství, to je dnes převažující systém – už 

ne jen v proamerické civilizaci. Je to pro mě dost dané. Je možná zbytečné hledat jiný systém. Naopak 

je vidět, že taková Čína a další velmoci se k tomuto systému přiklánějí. Další otázka je, co je základem 

systému? Max Weber říká, že kapitalismus vychází z protestantských hodnot a díky nim se rozvinul. 

Jsou však i jiné názory, že může vycházet z hodnot židovského náboženství, z judaismu, ale je 

zajímavé, že v kořenech ekonomického systému právě vidí náboženskou hodnotovou základnu.  

MS: Zkrátka – nejprve hodnoty a pak prosperita.  

MSe: Ano. Tato skutečnost je vidět na ekonomické krizi, která Čechy příliš „nesmetla“. Jsou lidé, kteří 

tvrdí, že kdyby ekonomická krize byla hlubší v devadesátých let, kdybychom si víc utáhli opasky, ... 

MS: ... což byl případ Finska, ale to neobnovovalo tržní hospodářství, ... 
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MSe: ... pak by to bylo lepší. Domnívám se, že přece jen tímto zacloumala. Ukázalo se, že ekonomický 

růst nelze mít za primární cíl. Jsem přesvědčena, že právě toto je jádrem problému, a je nutné, aby 

se tomu lidé začali učit. Jsou různé soutěže, ceny za etiku v podnikání. I toto se začíná vyzdvihovat. 

Někdo, kdo patnáct let poctivě podniká, dochází i k těm dobrým ekonomickým výsledkům. Jsem 

přesvědčena, že toto ovlivňuje lidská trpělivost.  

MS: Jsem přesvědčen, že zde vystupuje hodnotový žebříček. Lidé by si měli uvědomit: kdo chce moc, 

nemá nic. Stačí se podívat, že díky pečlivé práci jakou například vykonává pan Frolík, se české 

nemocniční postele prosadily po celém světě.  

MSe: Jsem přesvědčena, že tyto pozitivní příklady nechybí, ale zase bych to neshazovala na systém. 

V Sociologickém ústavu jsme dělali výzkumy, co se korupce, která u nás kvete, týká. Zasahuje systém. 

Vidím to dnes a denně. Přijde vám řemeslník a řekne: „Paní, přece nepotřebujete účet.“ Lidé si stěžují 

na velkou korupci, ale sami jsou pachateli. V současnosti jsme dělali výzkum a jmenuje se to 

Kriminalita všedního dne. Jsou tam diskutovány otázky: nechám si vystavit účet, platím za jízdné ve 

veřejné dopravě, někoho podplatím, či ne. Jedná se o základní věci. Kdyby je každý z nás dodržoval, ... 

MS: ... máme ráj na Zemi, ... 

MSe: ... což asi nikdy nebude, ale nemám ráda, když si lidi na politiky stěžují. Oni si ve svém podniku 

„ulijí“ 10 tisíc. Kdyby byli na ministerstvu, mohou si „ulít“ 10 milionů. Jejich chování je pro mě úplně 

stejné. Ne nadarmo se říká: vláda odráží lid. V tomto ohledu každý musí začít sám u sebe – jestli jezdí 

na černo, či ne.  

MS: Pro jistotu v Praze chodím pěšky.  

MSe: Když se integrovaný člověk dostane do parlamentu, bude schopen spravovat milionové či 

miliardové sumy. Rozumím tomu, že podmínky často nejsou jednoduché. Jsou zde „díry“ v zákonech. 

Také se je snaží zacelovat. Že někdo využije skuliny v systému, je zřejmé. 

MS: Vždy jde o míru. Když někdo vypustí slova: „Transformace je skončena.“ „Musí se zhasnout.“ 

„Neumím rozlišit špinavé a čisté peníze. Působí to, jako gin z láhve.  

MSe: Je škoda, že v tom období etická nota slyšet nebyla. Profesor Mlčoch asi proti Klausovi 

vystupoval nejvíce. Je pravda, že etika byla zadupána do země, ačkoli hlasů zde bylo dost. Obávám se, 

že to ani nikdo nechtěl slyšet – a není to o tom, že by ty hlasy slyšet nebyly. Otázka je, jestli lidé chtějí 

naslouchat.  

MS: Byla zde snaha po hmotných věcech, protože lidé byli hladoví. Pak se nesmíme divit, s čím se 

potýkáme do současnosti. Zkrátka – krádež se stala systémovou.  

MSe: Věřím, že policie je akčnější. I komando „vlítne“ na ministerstvo a lidé to berou pozitivně.  

MS: Vím to, ale otázka je výstup z jednání. Následně se tážeme jako král z pohádky Pyšná princezna: 

„Našli moji rádcové, našli, našli?“ Udělá se velké divadlo - a to je tak vše. Následně spadne opona. 

Toto se ale nedá měnit jinak než osobními příklady a vyžadováním sdělování výstupů.    

MSe: Když lidé vidí, že společnost funguje poctivě, také se mohou učit poctivým hodnotám. Když je 

lidem od malička „vtloukáno“, že bez nějakého menšího podvodu a okolní cestičky se neobejdou, tak 
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je to těžké. Zde je úcta k právu. To mi přijde jako český problém. Právo zde není proti mně, ale pro 

mě.  

MS: Lidé jsou naučeni, že právo je zde od toho, aby se obcházelo. Samo si vytváříme houští zákonů a 

nehovořím o tom, co přichází z Evropské unie.  

... Hodnoty ...  

MS: Zmiňujete hodnoty. Lidé často opakovali apel: chceme být svobodni. Nezaměnili jsme náhodou 

svobodu za libovůli vedoucí k anarchii? 

MSe: Asi též. S tím bych souhlasila. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Dnešní 

pojetí svobody je dost pubertální – že si mohu dělat, co chci, vše je dovoleno, o čemž svoboda určitě 

není. I svoboda má své meze.  

MS: Ano, jedná se o existenci v řádu. Když má člověk „vykolíkované“ pole, jedná se mu lépe. Jak se 

díváte například na spravedlnosti v demokratickém kapitalismu? Lidé přišli k majetku, někteří neví ani 

jak. Nevede to náhodou k delegitimizaci systému v němž žijeme?  

MSe: Touha po spravedlnosti je pro člověka též důležitá. V devadesátých letech jsme si zažili, či si 

stále zažíváme, že tomu, kdo se nechová podle práva, se daří lépe než mně. Myslím si, že bychom 

neměli na spravedlnost rezignovat. Měli bychom o ni usilovat, ale neměli bychom si ji představovat 

jako nebe na zemi. Jediné, co člověku může pomoci je méně se dívat na druhé a více se zabývat sám 

sebou. Spravedlnost je od toho, že se budu snažit jednat spravedlivě a nebudu posuzovat fakt, jak se 

k tomu dostal ten druhý. Neznamená to, že bychom neměli druhého stíhat, pokud překračuje zákon. 

Na druhou stranu - ne se závistivě trápit, že druhý jedná, jak jedná. Tam jsou opět hodnoty, oč mi 

běží, jestli mým cílem je mít největší dům a nejdražší auto a největší bazén, nebo je mým cílem mít 

čisté svědomí, dobře vychované děti a dávat jim svým jednáním příklad.  

MS: Problém je, že pro mnoho lidí se blahobyt, peníze a moc staly alfou a omegou jejich usilování. 

MSe: Ale tak to asi bude vždy.   

MS: Zde jde o vzory, které mají ukazovat směřování.  

MSe: Jsou ...  

MS: ... však skryté.  

MSe: Svět vždy půjde po nejslavnějším, nejbohatším sportovci, zpěvákovi. Tak tomu bylo vždy. 

Nejsilnější gladiátor, nejbohatší císař, stále stejně. Zde jde o to, jestli s tím budeme souhlasit a 

budeme to žít, nebo si nastavíme hodnoty jinak.  

MS: Ano, ale říše, která měla gladiátory, se na konec rozpadla.  

MSe: To se nám též může stát.  

... Hodnocení, omyl ...  

MS: Dobrá, ještě něco na závěr. Kdybyste měla stručně zhodnotit, kam jsme dospěli a jakých hlavních, 

fatálních omylů jsme se dopustili.  
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MSe: Jsem přesvědčena, že jsme dospěli adekvátně do věku dvaceti pěti let, což je dnes absolvent 

vysoké školy. V současnosti vychází ze školy. Něco se naučil, zatím to nemá příliš vyzkoušeno v životě, 

ale již chodil na nějakou brigádu či je případně zaměstnán na půl úvazku, a proto ví, jaká je realita. 

Staví se na vlastní nohy, přebírá odpovědnost. Zároveň se domnívám, že v devadesátých letech jsme 

byli svědky fatálních chyb, kdy se přehlížela etická rovina, kdy se zapomnělo, že věci mají hlubší 

základ - nebo že by ho hlubší měly mít. V tomto ohledu devadesátá léta navazovala na komunistickou 

ideologii. Usilovalo se o ekonomický základ a teprve pak nadstavba. Jsem přesvědčena, že to dnes 

bohužel v politice přetrvává – když bude ekonomický růst, pak bude vše dobré.  

MS: Jednoduše se oddáváme náboženství „růstu Růstu“, jak by možná podotkl Václav Bělohradský. 

Tuto námitku slyšíme i od jiných.   

MSe: Ano, ale jsem přesvědčena, že je vhodné si připomenout, že demokracie a kapitalismus byly 

původně vystaveny na jasných etických hodnotách. Demokracie je systém stojící zejména na právu, a 

nejen na svobodných volbách. Tuto skutečnost již dnes známe. Nemůžeme si stěžovat na nedostatek 

informací. Víme, z čeho se skládá demokratický pořádek, víme, jak to funguje. Nyní je hodně na naší 

osobní odpovědnosti, jak si s tím poradíme. Jestli se budeme angažovat ve veřejném prostoru. Věřím, 

že čím víc lidí tam bude, tím bude jednodušší tam působit. Opravdu rozumím, že když v Parlamentu 

jsou tak tři lidi, s nimiž se můžete rozumně bavit, pak se tam dá těžko přežít.  

MS: Narážíme na mnou zmiňovaný „Pražský výběr“.  

MSe: Ve chvíli, kdy tam vstoupí kritická masa normálních lidí - nemusí to být vysocí intelektuálové – a 

nebudou se angažovat jen v občanské společnosti, ale budou ochotni přestoupit i do systému 

státních institucí i do stranické politiky, věřím, že by se stav mohl zlepšit. Samozřejmě, že vše závisí i 

na celosvětovém dění, protože nejsme ostrovem.  

MS: Ano, doufejme, že klíč k našim životům nemá Vladimír Putin a budoucnost nám bude nakloněna.   

MSe: Věřím, že bude. I když nejsme ostrov, budeme-li mít vlastní názor, což jsme za první republiky 

měli, protože jsme se stali „ostrovem demokracie“, může to být dobrá inspirace pro ostatní. Můžeme 

přece mít vlastní názor a můžeme si jej uhájit.   

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Houdkem8,9: 

MS: Než začneme diskutovat o věcech obecných, rád bych se zeptal, jak vy jste vnímal, či lépe jak 

vnímáte s odstupem času ono období let 1989 – 1991 či roky, které následovaly? Nebyl jste totiž přímý 

účastník.  

 

                                                           
8
 Petr Houdek *1981, je doktorandem na Národohospodářské fakultě VŠE, kde vyučuje kurz Neuroekonomie, 

byl první, kdo na toto téma napsal práci v České republice. 
9
 Dialog byl veden v pátek 28. ledna 2011 na Vysoké škole ekonomické, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3, 

Žižkov.  
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PH: V té době na počátku transformace mi bylo osm let. Není snad možné ani na onoho období 

vzpomínat či konstatovat, že by mě ta perioda výrazně zasáhla. To období člověk vnímá přes 

zkušenosti lidí, kteří prožili část života v bývalém režimu, a slyší její porovnávání, neboť když byl ještě 

malý, neměl patřičnou zkušenost, díky níž by si mohl utvořit hodnotící soudy. Ale je zajímavé, že přes 

pociťovaná negativa minulého režimu s postupem času od lidí, kteří v něm nacházeli problémy, viděli 

hranice systému, slyším, jak minulost vnímají stále více a více růžově. Člověk se s nimi mohl setkat 

před pěti lety, kdy kritizovali a upozorňovali na negativa, ale v současné době již nikoliv. Je obtížné 

říci, jestli s věkem je paměť opravdu takto selektivní, ... 

MS: … atrofuje a stává se nedostatečnou v rámci posuzování reality, … 

PH: … že minulost je vnímána skutečně růžověji. To nádherně dokazují experimentální práce. Když se 

zeptáte lidí, kteří prožijí nějakou událost, jež je hodnocena negativně, například dovolená, tak oni se 

na ni těší, ale ona nemusí vyjít, jak si přejí, jsou zklamáni. A vy můžete sledovat, vždy po určité době, 

jak si onu událost pamatují. Je dokázáno, že my lidé máme tendenci vybírat z těch událostí 

s postupem času spíše pozitivní věci, nebo ty maximálně negativní, které mohou způsobit až 

patologické stavy. Jinak je ale minulost vnímána růžově, když retrospektivně hodnotíme minulost, 

vnímáme ji lepší, než jakou jsme ji ve skutečnosti prožili. 

... Pohled rodičů na minulost, přelom a kontexty ...  

MS: Je dobré využít situace a zeptat se, jak daný problém přechodu vnímali vaši rodiče? Jste, pokud 

vím, z Klatov, tedy nebyl jste v Praze. Jakou to tam mělo odezvu? Co onen přelom podnítil? Jak se 

změnila tamní situace?  

PH: Přesně, mí rodiče byli takovým typem lidí, které jsem popsal. Navíc Klatovy jsou maloměstem, 

takže situace před dvaceti – deseti lety je velice podobná. Rodiče neměli ambice vyjet do zahraničí, 

číst literaturu, která dříve nebyla, a nyní je k dostání. Oni onen kvalitativní rozdíl nevidí, a spíše 

vnímají běžné věci prostého života, které nejsou tak naprosto odlišné od minulosti. Například můj 

otec patrně v komunismus věřil, takže jeho vnímání současného světa je tím ovlivněno.  

MS: Je to zvláštní usilování o život. V tom lze vidět jistý paradox, který zde můžeme pozorovat. Je to 

pnutí skutečnosti a ideality. Stal se váš otec konvertitou? Skončila u něj ona víra, nebo v ní pokračuje?  

PH:  Když si uvědomíte, že byl zastáncem komunismu a myslel si, že cílem tohoto učení, a nyní se 

nebavme o tom, jaká byla skutečnost, bylo lidem pomáhat, byl členem strany, takže z tohoto hlediska 

byl privilegovanou skupinou. Z tohoto pohledu nelze argumentovat, jaká negativa mu komunistický 

režim přinášel. On je nezažil a pohyboval se ve skupině, která je nevnímala intenzivně. A proto 

přechod k tržnímu hospodářství vnímá prostřednictvím negativních dopadů. Více si všímá negativ, 

která transformace na kapitalistický systém přinesla, protože komunistický systém má idealizovaný. 

Sice si uvědomuje jisté výhody současnosti, ale když je srovnává s tím, co bylo v minulosti, …  

MS: … převládá černá barva a nějaké ty odstíny šedi. 

PH: Přesně tak. 

MS: Ale vždyť svět je tak barevný, není to pouze černá a bílá, ta mnohdy nebezpečná polarita. 

 



 
 

75 
 

PH: To máte pravdu, ale my to opět nemůžeme takto vnímat. Abychom zkrátka mohli pochopit svět, 

je nutné si jej převyprávět v nějakých metaforách. Žádný člověk, když se zamýšlí nad jakoukoliv 

skutečností, ji nezváží v celé šíři, ať již ji pojme jako barevnost, či ve stupních šedi. Vysvětlí si to 

v nějakém příběhu, a pakliže negativa komunistického režimu, řekněme, byla vnímána jako omezení 

pohybu, což na mé rodiče nedopadlo, nemohou je vnímat. To, že zde byla garnitura vedoucích lidí 

zkorumpována, je zřejmé. Ale když nyní selektivně sledují zpravodajství, vidí, že i v současné době se 

politická reprezentace chová velmi podobně, jako se chovaly dříve komunistické kádry. Navíc jsou, 

vzhledem k tomu, že nyní máme mediální prostor naprosto otevřený, negativa více vidět, i když 

během minulého režimu také existovala, ale …  

MS: … byla potlačena, nebyla vidět, byla skryta, což poté vytvářelo iluzi.  

PH: Nebyla jednoduše mediálně známa. A nyní, když se nešvary ukázaly, řekněme v čistém světle, 

jako běžní lidé mají tendenci vysvětlovat si to tak, že je přinesl současný systém, a že v tom minulém 

systému jednoduše nebyly.  

... Racionalita systémů? ...  

MS: To je zřejmě chybná interpretace. Říkal jste, že minulý režim byl režimem nepříliš výkonným, 

efektivním.  Ostatně hospodářství oproti západním sousedům - Spolkové republice Německo, 

Rakousku - pokulhávalo. Je myslím na místě, se zeptat na racionalitu systému. Jak ji vnímáte, pokud 

se hovoří o společnosti, kdy máte zemi komunistickou a zemi kapitalistickou, kde jsou odlišné životní 

standardy? To je jedna otázka. Tu druhou bychom mohli formulovat asi takto: Jak se projevila 

racionalita v společenském kvasu během transformace? Tážu se proto, že v ekonomických učebnicích 

se lidé dozvídají, že lidské chování je efektivní, nicméně zde jsme stáli před systémem, který zřejmě 

efektivním nebyl. 

PH: To je strašlivě komplikovaná otázka. Například komunismus bývá nahlížen jako poklad 

racionálního ducha, protože společnost měla být řízena na základě racionálních zákonů. Tedy nemělo 

to vše být ponecháno impulzivitě, nějaké spontaneitě tržního řádu, naopak zde byl plán, jenž byl 

vytvořen chytrými, inteligentními lidmi. To byla iluze. Je zřejmé, že by se měl odlišit onen ideál řízení 

společnosti a skutečnost. Ta se od ideálů skutečně velmi lišila.  

MS: Ano, pokud se budeme držet praxe, můžeme říci, že racionální plán se nedodržoval,  

pětiletky či jiné plány na určitou dobu se ignorovaly. Byl velký rozdíl mezi idealitou a realitou. Musely 

se přijímat korekce a zjistilo se, že hospodářství nefunguje, ačkoliv můžete mít racionální plán. Inu, 

realita byla povětšinou opačná. Dá se říci, že zde vyvstává otázka, jak využít onu omezenou, křehkou, 

lidskou racionalitu tak, aby společnost zbohatla, aby nezaostávala? Jak tento fenomén vnímáte 

v kontextu toho, co zde proběhlo? 

PH: Je to jasné popření teze, že můžeme řídit nějaký komplexní systém shora. Můžeme stanovit 

mechanismus, který je řekněme racionálnější, početně komplexnější, než jsou motivace jednotlivých 

lidí. Na to je známý citát akademického pracovníka Thomase Sowella10, jenž říká, že to, co je možné, 

si lidé zajistí sami, co je nemožné, tak na to mají politiky.  

                                                           
10

 Thomas Sowell *1930, americký ekonom a sociální myslitel, obhájce volného trhu a principu „laissez faire“. 
V roce 2003 byl oceněn Bradley Prize. Mezi jeho knihy patří: Say´s Law (1972), Race and economics (1975).      
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MS: Jedná se spíše o karikování věcí než o fundovaný pohled z akademické půdy.  

HP: To asi skutečně je. My jsme si vědomi toho, že čeho chceme dosáhnout, to můžeme získat 

vlastními silami a kooperací. Máme zde firmy, společnosti … Ale stejně jako lidský duch potřebuje či 

má ideál, vždy může být cosi lepšího, vidí chyby, vidí různé nedostatky a má potřebu autority, která 

to napraví. Můžeme jít do extrému a říci, že existuje autorita v podobě Boha. Bude to ona, která 

v konečném soudu napraví všechny křivdy či nás případně odmění, nebo nakonec potrestá. A toto si 

promítáme i do společnosti. Existují autority, které mohou napravit, které vyřeší problémy, které 

vidíme. Běžný člověk nemá možnost uvědomit si, že ani autority nad ním nevládnou magickou silou, 

že také žijí v prostředí, jež je omezené z důvodu jednotlivých zájmů a informací.  

MS: Inu, lidé nejsou bohové. A pokud si lidé na bohy budou hrát, tak ona hra může skončit nedobře. 

Dvacáté století je nádhernou ukázkou toho, co zde diskutujeme.  

PH: Souhlasím s vámi. Historie nás poučila, ovšem je otázkou, jak moc jsou lidé poučitelní.  

... Faleš režimu, vyvrácení a kontexty ...  

MS: Ale je zde otázka, proč lidé v minulém režimu neprokoukli onu faleš řízení a věřili ve 

„všespásnost“ plánování. Vždyť právě v tom byla demonstrována obrovská pýcha. Onen koncept 

řízení byl vyvrácen na teoretické půdě, a museli jsme si projít jeho skutečnou falzifikací? 

PH: Je to tak, že těžko lze predikovat, zdali lidé tomu skutečně věřili. My si následně ex post můžeme 

stanovit, že oni využívali mocenské pozice, které jim byly systémem svěřeny. Obecně existují 

východiska, že jakmile člověk získá moc, sníží se mu vnímání toho, co ostatní lidé chtějí, co si myslí, co 

si přejí. Někdy se tomu říká mocenská posedlost11, kdy se opravdu lidem, kteří mají řídit větší 

kolektivy, celky, sníží empatie. Komunistický režim měl tu obrovskou sílu, že vládci měli téměř vždy 

neskutečnou autoritu a dá se říci, že byli neomezení ve vládnutí, takže k odmítnutí systému v krátké 

době u nich nemohlo dojít, i když systém byl neefektivní ve vytváření bohatství, i když omezoval lidi, i 

když je zavíral, i když je v 50. letech dokonce vraždil. To všechno jsou samozřejmě negativa, která 

nelze odpárat. Ale i v demokratických systémech, jakmile nás systém umístí do vyšších pozic, může se 

z nás stát úplně jiný člověk. Často převáží negativa, a v tom je těžké odlišit, do jaké míry komunistický 

režim vytáhl ty nejhorší lidi, než kdyby u nás panoval řekněme nekomunistický režim. 

MS: Ale vždyť ideje samy o sobě, řekl bych, jsou neutrální. Záleží na tom, jak člověk a obecně lidé 

k nim přistoupí, jaké ten či onen člověk má ambice daný stav měnit prizmatem oné teorie, pokud 

někdo má zájem realizovat dobro pro společnost, může se následně ukázat, že ideologie v rukou toho 

či onoho jedince může nabrat zrůdných podob. 

PH:  Řekněme si tedy, v současném systému existuje člověk, který má zájem konat dobro. Myslíte si, 

že takový člověk půjde do politiky třeba v České republice v roce 2011? 

MS: Abych se přiznal, občas - pokud to přeženu, mám dojem, že je lepší emigrovat. Dnes můžeme, 

jelikož jsou otevřené hranice. Otázkou je, kdo by v této republice zůstal. Emigrace či únik není asi 

z dlouhodobého hlediska řešení.  

 

                                                           
11

 Knihu o tomto fenoménu napsal František Koukolík Mocenská posedlost Karolinum (2010). 
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PH: Vidíte to sám. My víme na základě zkušeností, že zde neexistoval tržní systém, neexistoval tržní 

mechanismus, …  

MS: … byl však skrytý. Lidé mohli směňovat, ale to byla otázka černého trhu. Nicméně je zřejmé, že 

většina věcí byla plánována, aby se podtrhla racionalita systému.  

PH: Přesně tak. Lidé si vytvářeli takové vzorce chování, které jim v onom systému přinášely štěstí. Co 

je nejhorším důsledkem komunistického režimu, je právě to, že lidé neměli motivaci konat tak, aby 

prospívali sobě a i společnosti. Lidé vnímali společnost jako něco nebezpečného, cizího, uzavírali se 

do svých rodin, do svých zdánlivých jistot.  

MS: Měli své zahrádky a v politice se příliš neangažovali, pokud hovoříme o lidech za normalizace. 

PH: Přesně tak. Plně souhlasím. Je tam jisté vytvoření vzorců, že je nezajímalo, co se s onou 

společností děje. Lidé si následně utvořili jiný hodnotový systém či žebříček, který jim poskytoval 

prostě relativně dobrou úroveň štěstí, zdraví a spokojenosti.  

MS: Ano, v tomto své světě byli spokojeni, či lépe řečeno, lidé neprotestovali jako v západních zemích, 

kde byly jiné možnosti onoho protestu. V úvahách je dobré vzít také příklad nerozvinutých zemí12, kde 

nebylo akumulováno bohatství jako na Západě. Tamější lidé jsou též spokojeni. Myslím, že je dobré se 

pozastavit nad fenoménem bohatství a spokojenosti. 

PH: Jistě. Na to existuje, byť zpochybněný, tzv. Easterlyho paradox13 z ekonomie štěstí, že pokud 

bohatství země překročí jistou hranici, řekněme životního minima, lidé dosahují relativně dobrých 

podmínek, co se týče ubytování, stravy, zaměstnání, dosahují stejné životní spokojenosti jako lidé 

žijící v podstatně bohatších státech. To je tím, že jak nám roste bohatství, rostou nám potřeby. Více 

času věnujeme práci a méně času věnujeme rodině, což zpětně hodnotíme jako chybu. Lidé, kteří žili 

v komunistickém režimu, nemohli tuto chybu udělat. Bylo jim zakázáno, aby se realizovali ve svých 

vybraných povoláních, a proto více času věnovali rodině či přátelům. To jim samo o sobě mohlo 

přinášet štěstí.  

... Jednání člověka a kontexty ...  

MS: Rád bych se zeptal, jaké podoby seberealizace dle vás měl člověk v onom „racionálním“ systému, 

jenž se nazýval reálný socialismus? Zmínili jsme, že měl zahrádky, že se o politiku příliš nezajímal, a 

když ano, tak proto, že politika či správa věcí veřejných byla v rukou některé skupiny lidí, a proto daný 

člověk musel mít stranický průkaz. Jak vy zpětně hodnotíte takového člověka a jeho participaci, když 

jej srovnáte s tím, který žije na počátku dvacátého prvního století?  

PH: Bezpochyby máte pravdu, že občanská angažovanost je strašně nízká, že lidé opravdu často 

rezignovali v mnohém na veřejný život, tedy na to, že mohou společnost nějak ovlivnit. Určitě je to 

důsledek života v komunistickém režimu, jenž měl zájem vychovávat submisivní občany, kteří neměli 

motivaci a potřebu se vyjadřovat k celospolečenským tématům. Ve většině zemí bojuje proti 

establishmentu, proti aroganci moci středostavovská třída intelektuálů. U nás tito lidé odešli 

v několika vlnách emigrace.  

                                                           
12

 Zde jsou myšleny, země jako je Nepál či Africké, kam ještě nedošla ona civilizace v takové míře jako je tomu. 
13

 William Easterly *1957) liberální americký ekonom zabývající se vztahem blahobytu a štěstí. V Čechách vyšla 
kniha Břímě bílého muže (2010).  
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MS: Byla zde skupina lidí, kteří odolali a byli ochotni se postavit za práva člověka. Myslím tím, že zde 

byla Charta 77, která zvedla pochodeň autentického života, života v pravdě.  

PH: Ano, nicméně to byl úzký okruh lidí.  

MS: Ano, byla to málo početná skupina, její signatáři se nepočítali na tisíce. Byla to skupina lidí, kteří 

byli intelektuálně zaměření.  

PH: Ta však neměla přímý dopad a vliv na život běžných lidí. Tito lidé se naučili žít ve svých 

omezených světech, vytvořili si takové chování a osvojili si patřičné strategie, které jim přinášely 

životní spokojenost. Jednoduše žili tak, aby byli v daných podmínkách šťastni. 

MS: Zde je nutné podtrhnout, že lidé, kteří šli jinou cestou, mohli svobodně žít. Setkávali se na 

seminářích, ale za to žili svobodně, byť třeba v chudobě, ve srovnání s lidmi, kteří buď onen stát vedli, 

nebo pracovali v oblastech, v nichž by jinak působili právě ti druzí. Lidé, kteří vzdorovali, utvořili 

paralelní polis, uskupení svobody, pravdy a autentického života. Tito lidé se nemohli účastnit 

rozhodovacích procesů, byli ostrakizováni ze  slušné společnosti. Myli okna, byli zaměstnáni 

v kotelnách. Vidíte, to byla velká daň za jejich občanský postoj. Takovíto lidé neobětovali svobodu a 

pravdu za misku čočky, jak se o tom v jisté modifikaci zmiňuje již Bible, kdy Jakob a Ezau „udělali“ 

obchod. Ten byl do jisté míry podobný tomu v komunistickém režimu, třebaže v Bibli se jednalo o 

nástupnictví. Dá se říci, že představitelé režimu řekli: My vám dáme chléb, a vy se nám nebudete plést 

do vládnutí. Nebudete se podílet na rozhodovacích procesech, a kdo by měl zájem, musí vlastnit 

„vstupenku“, kterou je stranická knížka. To je myslím nutné zmínit. Je to nutné opakovat, i když je 

zřejmé, že existovaly výjimky.    

PH: Je paradoxní, že pokud hovoříte s lidmi z této paralelní polis, samozřejmě vnímají, že jejich 

potenciál nebyl patřičně využit, ale čeho si všimnete, je, a mluvili jsme o tom na počátku, jak oni svou 

minulost hodnotí. Ano, byl jsem třeba v kotelně, dělal jsem nějaké podřadné zaměstnání, ale zase mi 

to umožnilo, že jsem nebyl stresován v zaměstnání, jak bych stresován asi byl, kdybych pracoval 

v nějaké vysoké pozici. Mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, mohl jsem číst literaturu, na kterou bych asi 

čas neměl, pokud bych byl řádně zaměstnán.  

MS: A měl třebas i čisté svědomí.  

PH: Určitě, souhlasím. 

MS:  Tady se trochu vracíme k onomu paradoxu štěstí, že člověk nebyl obtěžkán rozhodovacími 

pravomocemi, třeba žil sice nuzně, ale zároveň plně, autenticky, kdežto socialismus lámal lidem 

mravní páteř.  

HP: Nikdo to nezpochybňuje. Režim působil jako morálně špatný a zkorumpovaný a zničil mnoho 

životů. Nyní jde o to zeptat se vlastně proč? Proč ho lidé povětšinou nevnímají takový, jaký opravdu 

byl?      

... Paradox růžové minulosti a kontexty ...  
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MS: A proč se k minulosti staví tak milosrdně, když pro ně nebyla růžová? Proč je možné, že strana, 

která nám tady 41 let vládla, je ještě součástí parlamentních stran? Je to racionální chování lidí, nebo 

je to výslednice nedokonalosti našeho poznávání světa, v němž žijeme? 

PH: Podívejme se do jakékoliv kultury, je to asi univerzálie, že lidé minulé časy vnímají jako zlaté, že 

dříve bylo lépe, dříve jsme žili šťastněji, než tomu je dnes, …  

MS: … dříve bylo levné máslo, byly levné potraviny, zdravotnictví bylo zdarma …  

PH: Byl jsem mladý, byl jsem hubený, byl jsem krásný. Minulost vždy bude přeceňována a současnost 

znevýhodněna, jelikož ji žijeme a máme tendenci ji korigovat tím, že unikáme před tíží doby do 

minulého a přetíráme rány minulosti do idealističtějších tónů.  

MS: To, co říkáte, je smutné zjištění pro zkoumání objektivního světa. Inu, vše je zde tak trochu 

subjektivní. To působí jako val k reálnému světu. Má cenu se vlastně tázat, zdali se dá zjistit objektivní 

skutečnost? Tážu se proto, že jsme narazili na fenomén, který by se snad dal s jistou nadsázkou nazvat 

„milosrdná“ recepce minulosti. Ano, vím, že existuje objektivní minulost, ale ta může být v přímém 

protikladu k tomu, jak je minulost vlastně zakoušena jednotlivými aktéry, jaké panuje povědomí o oné 

minulosti. Možná to postavím trochu radikálněji, nicméně dá se dle toho říci, že můžeme načrtnout 

takovou linku, v níž minulost by byla růžová, současnost nedobrá a budoucnost raději, aby nebyla? 

PH: Ano! To je jisté. Je to zkrátka mechanismus psychologie člověka. Když se zeptáte rodičů, tak 98 

procent z nich vám odpoví, že když vychovávali malé děti, bylo to úžasné. Měli pocit, že dali život 

novému člověku a mají své neuvěřitelné štěstí. Je však zajímavé, že když nyní psychologové zkoumají 

úroveň životní spokojenosti u mladých rodičů, ti skutečně udávají, jak jsou spokojeni v různých 

částech svého dne, tak vychází, že péče o dítě je považována za ještě podstatně horší než třeba 

luxování a mytí nádobí. Jakmile se jich však za několik let zeptáte, jak si užívali vychovávání svého 

mladého člověka, rozplývají se, jak úžasná zkušenost to byla. Opět, máme tendenci být k minulosti 

milosrdnější. Nelze změnit dojem lidí, že historie nebyla špatná. Navíc máme jako lidé tendenci 

vyhledávat informace, které nám potvrzují naše již existující názory. Jinými slovy, existují v nás jisté 

filtry, a proto k nám přicházejí jen informace, které selektivně uchopujeme a vkomponováváme si je 

do našeho obrazu světa. Jakmile jsme si například utvořili názor, že současný systém je horší, 

vyhledáváme informace, že je chybný. Více vnímáme negativa než pozitiva. Jakákoliv objektivní 

evidence daného jedince zkrátka nepřesvědčí.         

MS: Myslím si, že právě toho lze zneužít u politiků, kteří se ucházejí o přízeň lidí. Poukazování na 

krásnou minulost a její přednosti mohou být zhoubné. To je jeden fakt. Druhý je ten, že danou 

skutečnost světa nedokážeme vnímat v její komplexitě. 

PH: Naprosto určitě …  

MS: Jinými slovy, komunisté či lidi s nimi sympatizující čtou nebo mají tendenci vyhledávat specifický 

druh novin, zpráv a interpretace výše uvedeného.   

PH: Tam také platí jistě sebeselekce, čímž se myslí, že vyhledáváme literaturu, která potvrzuje naše 

předsudky. Daná periodika mohou poskytovat reklamnímu trhu zaměření na přesně vymezený 

segment lidí. Ale i když jsou lidé informování z jiných zdrojů, mají stejně snahu interpretovat dle 
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zažitých předsudků. Jakmile řeknete člověku, který si třeba představuje, že dříve, jak jste zmínil, bylo 

máslo levné, pivo jakbysmet, aby se podíval na reálné ceny, …  

MS: … problém je, že subjekt neskutečně deformuje onu skutečnost, v níž je odsouzen žít.  

PH: Přesně tak, nicméně pokud jim dáte jakoukoliv statistiku, nejsou schopni to ohodnotit.  

MS: Lidé k tomu nemají patřičné znalosti, ale to je již jiná věc. Nevzdělanost v jistém ohledu je zde 

velká, a to vede k tomu, že vítězí populisté.  

PH: Tam snad nejde o znalosti. Lidé je ani nezískají. Je navíc i obtížné posoudit kupř. transformaci, 

kterou diskutujeme, z různých úhlů pohledu. Právě ta vyvolala velká očekávání, byl zde velký 

optimismus, že problémy budou vyřešeny v celkem krátkém časovém období. 

MS: Pokud možno rychle, bez bolestí. 

PH: Ještě by bylo dobré dodat, že proměna měla nést znaky racionality a efektivity.  

MS: Souhlasím s vámi. Ano, bez velké námahy, nicméně to byl mýtus, i když je nutné dodat, že 

v oněch mýtech částečně lidé dále žijí.   

PH: Dobře, nicméně to lidem jednoduše nevysvětlíte. Jakmile něco očekáváte, a skutečnost je pak 

jiná, ač je lepší v porovnání se stavem, z něhož jsme vycházeli, stále trpíte oním srovnání se stavem, 

z něho jsme vycházeli, takže stále trpíte srovnáním, že současnost jednoduše není tím, jaká byla 

očekávání. 

... Relativita společenské reality a kontexty ...  

MS: To je logické. Ale žijeme ve světě neustálých relací. Dá se říci, že člověk je jejím produktem či 

výslednicí, když onu skutečnost posoudíme dle absolutních čísel, dle absolutního srovnání. 

PH: Mýlíte se, jelikož lidé nehodnotí absolutní čísla, oni žijí ve svém subjektivním světě. Můžeme užít 

metaforu, třeba na pooperační stav lidí, kteří trpěli nějakou nemocí, pokud uděláme paralelu 

s komunistickým režimem, a je jim slíbena operace, která jim pomůže. Nemohli třeba vůbec chodit, a 

po operaci budou chodit o dvou francouzských holích, a teď mají uvádět spokojenost se svým 

životem. Tak paradoxně jsou méně spokojeni, než byli, protože si představovali, že budou chodit, jako 

chodili třeba před dvaceti lety či třiceti lety, kdy byli podstatně mladší. Inu, na tomto je opět možné 

pozorovat idealizaci, kterou si vytvořili na základě očekávání, že operace dopadne skvěle. Byli 

nadměrně optimističtí, ačkoliv objektivně došlo ke zlepšení zdravotního stavu, stavu ideálu nedosáhli.  

A oni to vnímají jako selhání a od toho se odvíjí jejich zklamání.  

MS: Souhlasím s vámi a domnívám se, že je dobré srovnání s oním pacientem ve společnosti. Sám jste 

nahodil paralelu, analogii s nemocným člověkem. Přesně tak popisujeme společnost za minulého 

režimu, byla skutečně nemocná, a myslím si, že nemoc nebyla lokalizována v jedné části organismu, 

ale spíše měla pomyslné zhoubné metastázy a ty spočívaly v tom, že lidé byli naučeni jistému 

sociálnímu chování, které se přeneslo velmi rychle do soudobého systému. Lidé byli naučeni lhát, 

rozkrádat. 

PH: To je, myslím si, vnímáno opět z jejich pohledu. Ne všichni kradli, ne všichni lhali, byť charaktery 

byly pokřiveny. Lidé se přizpůsobili režimu.  
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MS: Ano, nicméně to mělo a má dalekosáhlé důsledky.  

PH: Inu, to je památník komunismu, tak se žel mnozí chovají i dnes. Že dnes vnímáme vysoký stupeň 

korupce, jako by jej přinesl tržní systém, je chyba. To je pouhé přelití vytvořených vzorců chování, 

které si lidé vytvořili již v komunismu. Nejhorší je, že toto chování je nejhůře ovlivnitelné. 

MS: Nu, vždyť trh funguje jinak v Rusku, jinak zde v České republice jinak ve Švédsku, jinak v Americe, 

tedy jinak v USA, a jinak v Brazílii. Chování lidí má svá specifika a odvíjí se od hodnotové struktury 

jednotlivých agentů na trhu, ať se jedná o jednotlivce, či ať se jedná o skupiny.     

PH: Ale tak se právě transformace snažila přenést instituce ze západních zemí k nám.  

MS: Snažila se či lidé měli zájem, bylo to deklarováno, otázka je, zdali jsme si byli s to osvojit tamní 

postupy.  

PH: Ale jakmile se snažíte uplatnit nějaké instituce na chování v úplně jiné zemi než v zemích, kde 

původně fungovaly, nastanou problémy. 

MS: Ano, naroubování přináší komplikace a nedomyšlené důsledky, a proto je nutné provádět 

korekce.  

PH: Na to existuje inspirativní studie amerických ekonomů Fismana a Miguela14, kteří analyzovali 

chování diplomatů v USA. Tito lidé měli diplomatickou imunitu, a jakmile zaparkovali na zákazu 

parkování, dostali sice pokutu, ale nemuseli ji zaplatit. Co je na onom příkladu nejvíce fascinující, je, 

že ze zemí, kde byla obrovská korupce, diplomaté nejvíce porušovali zákaz parkování a neplatili 

pokuty. Ale jakmile se podíváme na diplomaty z Kanady, z Japonska, ze Skandinávie, ti dodržovali 

pravidla ve Spojených státech, a když pravidla překročili, dobrovolně pokutu zaplatili. Zde vidíte, jak 

vytvořené chování z domovské země ovlivňuje chování v zemi cizí. Oni přišli do úplně jiného prostředí 

a přinesli si tam i vzorce svého naučeného chování. To pro nás znamená, že transformace sem 

přinesla rychle pouze formální tržní instituce, nemohly do tak vysoké míry ovlivnit chování lidí. Nebo 

když lidé či studenti ze zemí východního bloku začnou žít ve Velké Británii, mohou se tam zúčastnit 

ekonomických experimentů, při nichž se zkoumá například sklon k uplácení. A lidé žijící dříve ve 

východním bloku mají tendenci uplácet více než studenti, co vyrůstali v Anglii. Až po dlouhé době 

pobytu v Anglii chování lidí z východního bloku počne konvergovat k jisté centrální hodnotě. Ergo, 

transformace je generačně dlouhodobý proces, během něhož si lidé musí osvojit jiné vzorce chování, 

které daný systém vyžaduje a které jsou předpokladem, aby daný systém mohl vůbec existovat.  

MS: Ano, souhlasím s vámi, ale to znamená, že v transformačním procesu vznikají přirozeně deviace, 

které následně přecházejí do transformačních nákladů, jež poneseme všichni na svých bedrech, že? 

Zde přirozeně vzniká otázka, jak tomu zabránit, či lépe jak ony náklady minimalizovat? 

PH: Transformační náklady … Tam jde o to, že hned vnést trh do socialistického systému nejde. 

MS: Obtížně se zavádí, říkáte. Je dobré asi využít analogii o psovi. Je to jako, když psa necháte 

hladovět, a potom mu otevřete klec, kde byl ukrytý. Takový pes se chová jinak než pes, o něhož je 

dobře postaráno. Tím myslím to, že lidé v této zemi do jisté míry strádali v kontrastu s tím, co bylo 

                                                           
14

 Corruption, Norms and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets, Ray Fisman, Edward 
Miguel. 
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kolem nás na západ od hranic. Stačí si vzpomenout na reakce lidí, když se tam krátce po roce 1989 

dostali.  

PH: Máte pravdu, i tak se dá popsat schodek společnosti. Zkrátka důsledky otevření klece, nadechnutí 

se svobody přinese naprosto jiné dopady, než si tvůrci transformace uvědomí. To je 

nezpochybnitelný fakt. Oni zkrátka neočekávali, že nastane to, co nastalo. Avšak to nikdo nemohl 

očekávat.  

MS: Ano, o tom můžeme hovořit jako o nezamýšlených důsledcích.  

 

PH: Přesně tak …                                    

 

 

Dialog o transformaci s Františkem Smetanou15,16: 

MS: Pokud má člověk hovořit o transformaci, je zřejmě dobré začít od subjektivního stanoviska. V jaké 

pozici vás zastihl přelom a co jste od něho očekával?  

FS: V tom období jsem učil na Hotelové škole v Poděbradech, a pokud se týká výuky, byl jsem 

spokojen.  Nebyl jsem však spokojen s poměry, které v naší republice byly. To proto, že jsem si říkal, 

že bych mohl dělat něco více, ale stávající režim mi to neumožňoval. Od změn v roce 1989 jsem 

očekával svobodu, větší možnost cestování, zlepšení ekonomických podmínek, a že nebude docházet 

k diskriminaci lidí, kteří nejsou v KSČ. 

… Kroky do osobní minulosti …  

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká 

byla vaše cesta v minulosti?  

FS: Na hotelové škole jsem začal působit od jejího vzniku v roce 1968. Společně s ostatními 

vyučujícími jsem se podílel na tvorbě pedagogických dokumentů a učebnic pro hotelovou školu. Byl 

jsem spoluautorem učebnic ekonomiky. Jedním z recenzentů byl vedoucí katedry cestovního ruchu 

VŠE v Praze. Dostal jsem od něj nabídku, zda bych nevzal několik přednášek na VŠE. Přibližně dva roky 

jsem přednášel na Vysoké škole ekonomické jako externista. Učil jsem na hotelové škole a poté i tam. 

To byl však úvazek na dvě hodiny jeden den v týdnu. Rád jsem si vyzkoušel, zdali jsem toho schopný. 

Příliš spokojný jsem tam nebyl, neboť jsem byl zvyklý, že když přijdu do třídy, je u nás třicet studentů, 

tedy plný počet. Na VŠE byly přednášky, které byly dobrovolné. Mělo tam být 100 studentů, ale 

seděla tam sotva polovina. Nutno dodat, že to bylo v pátek odpoledne. Asi po roce přišel vedoucí 

katedry, kterému  jsem řekl, že nejsem spokojený a studentů by na přednášky mělo chodit více. 

Odpověděl mi, abych byl rád, jelikož v pátek odpoledne to již všichni jezdí domů, že některým 

kolegům tam nepřijde nikdo.      

                                                           
15

 František Smetana *1937, učitel a od roku 1990 do roku 2005 ředitel Hotelové školy v Poděbradech, autor 
středoškolských učebnic.   
16

 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 20. ledna 2011  v odpoledních hodinách v pracovně 
Hotelu Junior při Hotelové škole v Poděbradech, Komenského 222 / 3, Poděbrady. 
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MS: Potvrzuji z vlastní zkušenosti.  

FS: Říkal mi asi toto: „Byl bych rád, kdybyste sem mohl od září nastoupit do trvalého poměru. To 

proto, že ohlasy na vaše přednášky jsou slušné. V komunistické straně pochopitelně jste?“ Já jsem mu 

odpověděl, že NE.  

MS: Jak na to reagoval vedoucí katedry?   

FS: Když jsem mu to sdělil, reagoval tak, že mé setrvání na škole není možné.  

 

MS: Váš kulacký původ byl šrámem na vašem kariérním profilu? 

 FS: Rodiče měli na Českomoravské vysočině hospodářství o výměře 20 ha. V roce 1953 byl otec 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na jeden rok, ke ztrátě majetku a k vystěhování 

z okresu navždy. Vystěhování probíhalo tak, že v dubnu 1953 přišli dva pánové a řekli: Zítra ráno vás 

vystěhujeme, můžete si vzít, co naložíte na jedno auto, všechny cennější věci -  jízdní kola, rádio 

apod. - zde musíte nechat. Vystěhovali nás na státní statek do Horních Počernic. Mně bylo 15 let, a 

protože jsem se jako syn kulaka nedostal na žádnou školu, začal jsem pracovat s rodiči na statku.  

Trvalo to pár let, než jsem při zaměstnání vystudoval střední zemědělskou školu a potom Vysokou 

školu zemědělskou a následně Vysokou školu ekonomickou. V zaměstnání na hotelové škole jsem 

s tím jako učitel ze strany vedení školy neměl až na výjimky žádný problém. 

MS: Za vámi stála práce, a ne stranická knížka? 

FS: Pochopitelně, nicméně to nebylo tak jednoduché. Pamatuji si, že v roce 1982 z Poděbrad 

odcházel ředitel a zástupce ředitele se posunul na funkci ředitele. Přišel za mnou a říkal mi, že by 

chtěl, abych mu dělal zástupce. Odpověděl jsem mu, že by si měl být vědom mého politického 

profilu. Také jsem zmínil, že jsme spolu několikrát nesouhlasili. On byl komunistou, a já ne. Nakonec 

mi řekl: „Vím to, ale dokázal jste si v pozici kantora říci, že to a to není správné. Nepotřebuji, aby mi 

dělal zástupce ten, kdo mi bude přikyvovat. Když něco budu dělat špatně, je nutné, aby mi někdo 

řekl, že dělám cosi chybně.“  

MS: Zkrátka, i komunista potřeboval slušné zpětné zrcátko.  

FS: Přijal mě a začal jsem v osmdesátých letech dělat zástupce ředitele. Uplynul rok, v té době jsme 

dělali se studenty zahraniční praxi v Jugoslávii, kde jsem měsíc vykonával pedagogický dozor. Po 

návratu jsem přišel k němu do školy. Vyzval mě, abych se posadil, a já jsem hned řekl: „Jestli nechceš, 

abych tě zastupoval, půjdu …“ On odpověděl: „To mi vůbec nevadí, ale je to horší. Ty na této škole 

nemůžeš učit.“  

MS: Někteří komunisté skutečně „pracovali“, třebaže v osmdesátých letech bylo tání v tom ohledu, že 

někteří bezpartijní byli těmi partajními zaštítěni. Dá se hovořit o jisté solidaritě.  

FS: Bohužel, ale to se opětovně dělo kvůli tomu, že rodiče byli vystěhovaní, otec byl odsouzen 

k ročnímu vězení. Snažil jsem se argumentovat, že to všichni věděli. „Ty jako ředitel školy jsi to také 

věděl. Nevím, proč bych zde neměl učit, když na Hotelové škole vznikly nové osnovy, na kterých jsem 

se podílel.“ Na této koncepci pracovalo více kantorů, kteří zde v Poděbradech byli. Musely se vytvořit 
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i učebnice. Byl jsem spoluautorem jedné z učebnic. Zaujal jsem asi tuto pozici: „Podívej se, já zde učit 

nemohu, ale podle mých učebnic se učit může …“  

MS: Skutečný paradox …  

FS: On mi sdělil: „Nemám jinou možnost …“ Odpověděl jsem: „Je mi jedno, zdali budu či nebudu dělat 

zástupce, ale tomu, že bych zde nemohl učit, se budu bránit, i kdybych to měl dát k soudu.“ Šel jsem 

za jedním právníkem, jenž byl podobného názoru jako já a řekl mi, abych se nebál, že to případně 

dáme k soudu. Nejsou padesátá léta, a tak máme šanci, že vyhrajeme. Takto jsme se dohodli a 

uplynulo pár dnů. Za několik dní přišla pro mě do třídy jedna žákyně, abych šel okamžitě k řediteli. 

Vzpomínám si, že tam bylo přibližně šest lidí, kteří mi byli představeni. Jedna z nich, která mi byla 

představena jako tajemnice KV KSČ, se mě zeptala: „Vy jste říkal, že si budete stěžovat, že nebudete 

dělat zástupce?“ Má odpověď byla, ne že nebudu dělat zástupce, ale že zde nemohu učit. „Divím se, 

jak jednáte s lidmi,“ řekl jsem si, že nemám, co ztratit. Odešel jsem. Dopadlo to tak, že jsem na škole 

zůstal a nemusel jsem odejít. Mohl jsem zde učit až do roku 1990. V tomto roce, když bylo po 

revoluci, jsem se na škole politicky angažoval.  

MS: Stal jste se členem Občanského fóra?  

FS: Ano, zde i v Praze. Ředitel, který na škole byl, říkal, že zde bude, a tázal se mě, zdali bych mu 

nechtěl dělat zástupce. Reagoval jsem v tom smyslu, že o tom budu uvažovat. Uplynula chvíle a 

najednou se objevil v novinách inzerát, že kraj vypisuje konkurz na ředitele školy do Poděbrad. Sešel 

jsem se několika kolegyněmi a kolegy a ti mě přesvědčili, abych se přihlásil do konkursu. Vydal jsem 

se za panem ředitelem, abych se optal na pár skutečností, neboť inzerát vyšel v novinách. Zeptal jsem 

se: „Máte zájem zde zůstat na místě ředitele? Když ano, nebudu se hlásit jako kandidát na ředitele. 

Pokud ne, budu se hlásit do konkursu na ředitele.“ Odpověděl mi, že vyhrál j konkurz v Praze a 

odchází.  

MS: Dá se říci, že vám člověk ze staré struktury uvolnil cestu?  

FS: Zřejmě by zde nevydržel, jelikož na škole vládla nespokojenost se situací, jaká tam byla. Po jeho 

odchodu jsem se přihlásil do konkurzu, který jsem vyhrál.  

… Komunismus …  

MS: Nyní bych přešel k abstraktnějšímu tématu a zeptal bych se, jak vnímáte ideu komunismu a její 

realizaci. Soudíte, že její východiska – utvoření „spravedlivé společnosti“ - jsou správné?  

FS: Komunismus v praxi nám předvedla komunistická strana za 40 let svého vládnutí. Zanechali po 

sobě tisíce zmařených životů, zdevastovaná hospodářství a morálku společnosti. Jistě by se našla i 

nějaká pozitiva, ale negativa daleko převládají. 

MS: Vnímáte na ideologii něco pozitivního, nebo ji považujete za zmar?  

FS: Každá ideologie obsahuje pozitivní i negativní prvky, ale podstatnější je její realizace.   

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 
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FS: Myslím, že žádný proces vývoje společnosti nelze považovat za ukončený a nenávratný. Proto je 

třeba poučit se z minulosti, přispívat k tomu a zabránit, aby se některé věci neopakovaly. 

… Exil …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, zdali jste neměl zájem vzhledem k peripetiím v minulosti jít do exilu? 

Vám režim rozhodně nebyl nakloněn.  

FS: Ne, a to z jednoho prostého důvodu, začínal jsem v 15 letech jako manuální pracovník. Studium 

jsem ukončil ve třiceti letech. Potom zde byli rodiče, a když jsem se oženil, měl jsem rodinu a tu jsem 

nechtěl opustit. To znamená, že jsem o emigraci neuvažoval, ačkoliv mohu říci, že v době stáže 

v Jugoslávii jistá možnost zůstat v exilu existovala. Přijela mě vystřídat jedna kolegyně, která věděla, 

že bych již na hotelové škole neměl učit, ovšem měla nařízeno, aby mi nic neřekla právě proto, že 

bych pod vlivem té zprávy tam mohl zůstat. V Jugoslávii jsem byl s manželkou a s dcerou … Možná 

kdybych se to dozvěděl, mohl bych v tom okamžiku ten krok udělat.  

… Otázka cesty nejen na škole …  

MS: Podle vašich slov je zřejmé, že jste dobu po roce 1989 přivítal?  

FS: Zaručeně, byl jsem rád, že končí režim, který byl nelidský a že se zde začne svobodně žít, že 

společnost nebude rozdělená na komunisty, kteří požívali výhod komunistického režimu, a ostatní, 

kteří měli postavení daleko horší.  

MS: Uvažoval jste, s jakými obtížemi se bude muset vyrovnat nejen tato společnost, ale i konkrétně 

škola, v níž jste učil? 

FS: Školu jsem dobře znal a nemyslel jsem, že by se měla vyrovnávat s většími  obtížemi.  

MS: Studenti přece měli určitou skladbu předmětů? 

FS: To nebyl neřešitelný problém. Je zřejmé, že jsem vzniklé obtíže vnímal. Když jsem se rozhodl, že 

na škole zůstanu, a rozhodl jsem se, že budu na škole dělat ředitele, byla má představa, že bych chtěl, 

aby škola fungovala jako podnik. Opakuji, aby nefungovala jako tradiční škola, ale jako podnik. Tato 

idea vycházela z toho, že se studenti nenaučí podnikat, pokud jim o tom budeme jen vykládat. 

Podnikat se naučí tím, že to budou dělat. Velkou výhodu jsem měl v tom, že v období po revoluci 

jsem se ve spolupráci s dalšími pěti hotelovými školami jako učitel podílel na přepracování 

pedagogických dokumentů. Proto jsem se také zaměřil na určité věci, které bylo třeba změnit. Jedním 

z prvních kroků byla stabilizace učitelského sboru. Přibíral jsem lidi, ale také jsem se loučil s těmi, 

kteří nebyli ochotni se škole věnovat naplno. Důležitým úkolem bylo vyřešení materiálního 

zabezpečení podmínek pro výuku a ubytování žáků. 

MS: Usiloval jste o to, aby vaši kantoři byli patřičně zapálení, že školu budou posunovat dále? 

FS: Musel jsem proto ty lidi také získat a jít sám příkladem. Viděl jsem, jak se nám lidi před očima 

mění. Postupně začali učitelé se školou více žít, považovali školu za svou a byli hrdí na její výsledky. 

Potom už bylo všechno snazší. 

MS: Jak by ne, když to byla šedá budova? Nutno zmínit, že budova školy byla v bývalé budově 

poděbradského hejtmanství.  
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… Jasný krok …  

FS: Musím uvést, že v roce 1990 měla škola v Poděbradech tři budovy, které sloužily k ubytování 

žáků, a jednu budovu pro výuku. Budovy, ve kterých byl Domov mládeže, byly postupně v rámci 

restitucí vráceny původním majitelům. Škola musela řešit otázku ubytování. Jedním z řešení byla 

výstavba nového objektu na místě, kde bylo tržiště, které patřilo městu. Škola zakoupila od města 

Poděbrady uvedený pozemek a začala s přípravou výstavby. V tomto období jsem byl na návštěvě 

v hotelové škole v Německu a viděl, že tam škola provozuje školní hotel pro ubytování žáků. Původní 

záměr výstavby klasického domova mládeže jsme změnili na výstavbu školního hotelu. Důležitým 

krokem bylo zpracování přípravné dokumentace a později projektové dokumentace. Škola požádala 

MŠMT o souhlas s výstavbou ubytovacího zařízení a o poskytnutí dotace. Díky k připravenosti školy 

na realizaci výstavby obdržela škola souhlas a výstavba mohla začít. Uskutečnění tohoto záměru bylo 

dáno také tím, že po změnách, ke kterým ve společnosti docházelo, nebyly školy na takové možnosti 

připraveny. Během dvou let byla dokončena výstavba školního hotelu, který slouží pro ubytování 

žáků a v případě volné kapacity i ke komerčnímu využití. Následně byla provedena přestavba staré 

budovy školy. Výstavba a přestavba staré budovy trvala celkem tři roky a škola získala i díky tomu 

prestižní postavení mezi hotelovými školami. A Poděbrady se zbavily budovy, která byla ostudou 

města. Tato realizace byla velmi náročná a vyžádala si velkou cílevědomost, pevnou vůli a 

připravenost. Realizace projektu byla pro mě velká škola v tom, že se člověk nesmí vzdát při prvním 

neúspěchu. Vzpomínám, jak při projednání projektu výstavby se proti postavil Inspektorát lázní a 

zřídel a Památkový úřad kraje. Agentura, která vykonávala inženýrskou činnost, sice řekla, že je 

možné se odvolat, ale že to je zbytečné. Reagoval jsem na to tak, že jsem jim oznámil, že si odvolání 

vyřídím sám. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se mi příslušné orgány přesvědčit a výstavba školy 

mohla začít. 

MS: Jaké byly vaše první kroky? 

FS: Po nástupu do funkce ředitele jsem věděl, že je nutná změna v hospodaření, která povede k 

lepšímu využívání peněžních prostředků. Mé první kroky směřovaly na školský úřad, kde jsem žádal, 

aby hotelová škola byla přeměněna z rozpočtové organizace na příspěvkovou. Rozpočtové 

organizace, kterými byly všechny školy, dostávaly peníze na rok a s těmi musely vystačit. Pokud je 

neutratily, vrátily je koncem roku zpět zřizovateli. Proto jsem požádal o změnu na příspěvkovou 

organizaci, která obdržela příspěvek, kterým musela pokrýt výdaje na provoz školy, a žádnou jinou 

dotaci již na daný rok nedostala. Výhodou bylo, že pokud měla úsporu, nemusela ji vracet, ale 

ponechala si ji na další rok. Při jednání na školském úřadě jsem byl přemlouván, že s formou 

příspěvkové organizace nejsou zkušenosti, je tam jiné účetnictví. Odpověděl jsem na námitky tím, že 

vím, jak to funguje. Přeměněna byla realizována. Mohu říci, že jsem měl jiný postoj k řízení, než měli 

jiní ředitelé. Například jednou na poradě ředitelů jsme bavili i o domovech mládeže. Ředitel jedné 

školy říkal, že za ubytování v domově vybírá 40 korun za měsíc za osobu. Odpověděl jsem, že je to 

málo. Vybírám maximum, co mi umožňuje předpis. Ředitel oné školy namítal, proč bych to vybíral, 

když stejně dostane peníze od státu? Říkal jsem, že peníze vybírám proto, že není možné, aby tam 

studenti bydleli zdarma. Snažím se od nich získat maximální částku, kterou mohu použít ke 

zkvalitnění ubytování.  

MS: To proto, aby si toho lidé patřičně vážili.  
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FS: Tento přístup jsme také realizovali. Škola musela převzít odpovědnost, že finanční prostředky 

pokryjí náklady na provoz školy. Odpovídal jsem těm, kdo namítali, co se stane, když peníze nebudou 

nestačit, že to již člověk musí mít spočítané. Po roce působení na rozdíl od všech škol jsem mohl dělat 

zásahy do vybavení školy, mohl jsem začít opravovat zanedbanou budovu školy. Na schůzi ředitelů se 

mě tázali, co je příčinou, že mám tolik finančních prostředků? Odpověděl jsem prostě: „To proto, že 

jsme příspěvkovou organizací.“ Vím, že za mnou přišel zástupce pedagogů s dotazem na nákup 

kamery. Opověděl jsem v tom duchu, že ji nepotřebujeme, byť ji jinde mají. V první řadě musíme 

zajistit kvalitní výuku. Až budu mít přebytek peněz, koupíme i tuto pomůcku.  

MS: Snažil jste se investovat do kantorů, vybavení?  

FS: Za krátkou dobu jsme měli vybavenou školu, a přitom jsem nepotřeboval od kraje či ministerstva, 

aby mi na vybavení a modernizaci dávaly peníze. Vše jsme pořizovali z peněz, které jsme dostali nebo 

je získali vedlejší hospodářskou činností.  Pouze tím, že jsem dokázal …  

MS: … dobře hospodařit. Předpokládám, že jistě oceňujete význam autonomie a konkurence jako síly 

podporující tvořivost, podporující cesty k efektivitě?  

FS: Právě to, že po listopadu získaly školy větší samostatnost, ale také vyšší zodpovědnost, považuji za 

jeden z nejdůležitějších momentů podporujících aktivitu.  Myslím, že je chyba, že se postupně tyto 

prvky z řízení škol vytrácejí.  

MS: Člověk, jenž pouze žádá peníze od své zřizovatelské organizace, se snaží plýtvat. Nedívali se 

náhodou na vás lidé dívat jako na podivína, jenž prosazuje novoty?  

FS:  Zpočátku jsem měl s učiteli a zaměstnanci jisté dohady, zdali tak, jak je to děláme, je to dobře. Po 

velmi krátké době najednou učitelé zjistili pokrok, viděli, jak se zlepšuje vybavení školy, a začali být na 

svoji školu hrdí. Hodně nám také pomohla spolupráce školy se zahraničními školami. Myslím, že tím 

jsem získal důvěru učitelů, uznání od zahraničních škol a od našich hotelů. Začátek je vždy nejtěžší, 

potom to již jde snadněji.  

… Motivace …  

MS: Počala vaše loajalita? 

FS: Také uznání. Pamatuji si, že jsme jednou - a to jsem dělal v Národním ústavu odborného školství – 

v roce 1994 dávali dohromady osnovy. Potřeboval jsem více méně něco zpracovat. Pochopitelně, 

ředitel může něco udělat, ale především musí organizovat práci. Měl jsem udělat osnovy k otázce 

hospodářství. Bylo to o prázdninách, řekl jsem si, že si zavolám učitelku, která má na starosti skupinu 

ekonomů. Ta svolala učitele ekonomiky, kteří již nebyli na dovolené, aby se do školy dostavili. Bylo mi 

sděleno, že to tak bude. V duchu jsem si řekl, jak budou „hudrat“, že jim nedám pokoj ani o 

prázdninách a proč to mají dělat. Mohu říci, že po mém příchodu nepadlo ani slovo, že je o 

prázdninách otravuji. Přišel jsem s tím, že by bylo nutné udělat to, to a to … Uvedl jsem, že odjíždím 

na nějaké jednání. Vracím se ve středu a potřeboval bych mít tyto materiály zpracované. Řekl jsem, a 

tak to bylo vykonáno. Hned jsem šel za mzdovou účetní, aby získali finanční odměnu. Věděli, že když 

cosi dělají, že se jim to také vyplatí.  

MS: Soudíte, že takto se nepostupovalo v ostatních školách?  
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FS: To je různé. Nikdy jsem nepochopil, proč školy žádaly svého zřizovatele o peníze, když si škola 

chtěla například koupit auto. Jednou jsem se setkal s ředitelem nejmenované hotelové školy, jenž mi 

říkal, že musí na ministerstvo, neboť potřebuje koupit auto. Zeptal jsem se, proč si jej nekoupí? 

Odpověděl mi otázkou: „Kde bych na něj vzal?“ Hotelová škola v Poděbradech měla již druhé auto. 

Vím, že jsme dokázali hospodařit tak, abychom měli zisk a nebyli jsme závislí na dotaci od zřizovatele. 

MS: Schopný ředitel oslovuje i privátní firmy? 

FS: Jednou jsme seděli s učiteli a řešili běžné problémy.  Někdo z nich říkal: „Proč ve třídách 

nemůžeme mít 26 žáků, jako má Ekogymnázium v Poděbradech, a proč musíme mít 32 žáků?“ 

Odpověděl jsem, že je to jednoduché. Každá škola dostává na žáka 30 tisíc korun na rok, 30 tisíc  

korun násobeno 26 to je 780 tisíc. My máme 32 žáků krát 30 tisíc a dostávám 960 tisíc. To je o 180 

tisíc více za jednu třídu. Při třech třídách to je 540 000 korun. Tento rozdíl mohu použít na vybavení, 

na mzdy a podobně. Jste ochotní, abych vám snížil osobní ohodnocení?  

MS: Odpovědět si může každý.  

FS: Již nikdy jsem to nemusel někomu vysvětlovat.  

… Podnik, škola a kontexty …  

MS: Říkal jste, že jste chtěl, aby se ze školy stal podnik. Jak na to reagovali kantoři?  

FS: Dobře, protože sami viděli, jak si žáci počínají na praxi ve školním hotelu i na praxích 

v partnerských hotelích. Viděli, jaký zájem je se strany hotelů o naše studenty i díky tomu, že již ve 

škole studenti měli na starosti školní bar a recepci hotelu, měli hmotnou zodpovědnost a tím i jiný 

přístup k práci. Získané dovednosti jim pomohly na praxi v hotelích a škola získávala dobrou pověst o 

kvalitě žáků a výuky. 

MS: Myslel jsem, s jakými nápady sami přicházeli, jelikož se také očekává spontánní aktivita?  

FS: Řekl bych, že se kantoři počali ke všemu stavět jinak. Občas je musel člověk povzbudit a také jít 

příkladem. Bylo to po roce 1990. Chtěl jsem učit hospodářství a sám jsem se našich ekonomů zeptal, 

podle čeho učí. Odpověděli mi, že podle učebnice, kterou jsem napsal. Ohradil jsem se, že tam je 

spousta věcí, které už neplatí. Říkal jsem, že podle toho nemůžeme učit. Jel jsem do bývalého 

Státního pedagogického nakladatelství, že by mohli vydat nové učebnice. Řekli mi, že nemají autory. 

Šel jsem za našimi ekonomy a dotázal jsem se jich, zdali by neměli zájem napsat učebnici ekonomie. 

Nikdo se nepřihlásil. Následně jsem šel za jednou kolegyní a říkám jí: „Pani kolegyně, budu psát 

učebnici, ale v učebnici by měl být marketing a management, nechtěla byste napsat tyto části a já 

bych napsal zbytek?“ Odpověděla kladně.  

MS: Inu, kantoři potřebovali impuls, jelikož jinak by se odvážili k činu.  

FS: Začali jsme psát a měli učebnici připravit pro druhý, třetí a čtvrtý ročník. Já jsem psal pro třetí. 

Poté se přihlásily dvě učitelky, že by napsaly text pro druhý ročník. Vzpomínám si, že jsem s nimi jel 

do Špindlerova Mlýna. Když jsme tam vystoupili z autobusu, říká mi jedna ekonomka: „S kolegyní 

jsme se dohodly, že bychom jednu učebnici také mohly psát.“ 

MS: Jinými slovy, dobré příklady táhnou.  
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FS: Pověděl jsem jim, že již přišly pozdě, a tak učebnici budou psát kantoři z hotelové školy v Opavě. 

Postupně začali psát učebnice další vyučující, jazykáři, odborní vyučující a ekonomové. Výsledkem je, 

že na škole učí několik autorů učebnic jazyků, odborných předmětů a ekonomů.   

… Stav …  

MS: Rád bych se zeptal, v jakém stavu se nacházela Hotelová škola v roce 1989. Sám jste říkal, že jste 

musel stabilizovat učitelský tým. Kantoři odcházeli, jelikož zřejmě chtěli poznat, co obnáší podnikání. 

Bylo snadné, či obtížné přilákat kantora, aby se stal součástí firmy?  

FS: Je nutné říci, že učitelé v této republice chyběli, zejména pokud se týká jazyků. U nás se učila 

povinně ruština a jeden další cizí jazyk. Ruštinu poté nikdo nechtěl, proto se začala učit angličtina, 

francouzština, němčina a španělština.  

MS: To značí, že byl velký převis poptávky nad nabídkou?  

FS: Byl tam obrovský problém. Vyučujících, zejména západních cizích jazyků, byl nedostatek. 

Přechodně jsme využívali zahraniční lektory. První roky jsem vzal na vyučování jazyků i vyučující, kteří 

sice jazyk ovládali, ale neměli potřebné vzdělání. S postupem doby se situace zlepšila ve všech 

předmětech. 

MS: Co hotelové školství jako celek?  

FS: Před rokem 1990 jich bylo v celé republice pět. Byly to Mariánské Lázně, Praha, Poděbrady, Velké 

Meziříčí a Opava. Po roce 1990 vzniklo několik dalších hotelových škol, týkalo se to Liberce, Turnova, 

Pelhřimova, Českých Budějovic. Problém s počtem nebyl, problém ze začátku byl s kvalitou 

vyučujících. Hotelové školství se vyrovnalo se změnou podmínek velmi dobře díky tradičním 

hotelovým školám, které zpracovaly v průběhu dvou let novou pedagogickou dokumentaci. Na jejím 

zpracování se významně podílela i Hotelová škola Poděbrady.  

MS: Sám jste říkal, že se učilo hospodářství, a kantoři se museli „ přepólovat“.  

FS: Vyučující se postupně vyrovnali se změnami v ekonomické oblasti. Přispěla k tomu i skutečnost, 

že se jednalo o zkušené vyučující. Něco trvá delší dobu, než si to kantoři dobře osvojí. Částečně 

k tomu přispěla i skutečnost, že na škole začali vyučovat i ekonomové z podnikatelské sféry a noví 

absolventi škol.  

MS: Přišli lidé z praxe, kteří měli studentů ukazovat směr. Asi je to nejlepší, když se propojí teorie a 

praxe. Tito lidé si svou kvalitu proměnili praxí.  

FS: Někdo vedl účetnictví soukromě, a přilákal jsem jej, aby šel učit na hotelovou školu.  

… Škola a studenti …  

MS: Rád bych se zeptal asi takto: Člověk si s hotelovou školou asociuje, že tito lidé budou působit buď 

v soukromém sektoru, že si založí soukromý podnik a budou podnikat v oblasti gastronomie či budou 

někde v hotelu. Člověk se může setkat s tvrzením, že absolventi budou mít omezené pole působnosti, 

je to pravda?  
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FS: Ne, soudím, že to je zastaralý pohled,  praxí je ověřeno, že platí opak. Jsem přesvědčen, že 

absolventi hotelové školy mají daleko větší uplatnění a možnosti než absolventi jiných škol.  

MS: Možná kromě gymnázií?  

FS: Možná, ale když se ohlédnu kolem, absolventi hotelové školy pracují v hotelích, cestovních 

kancelářích, ve státní správě, na obecních úřadech, na úřadech práce, v bankách, v mezinárodních 

společnostech. Někteří z nich jsou řediteli hotelů. Hodně našich absolventů je v zahraničí. Zkrátka, 

jejich uplatnění je široké. Je to dáno tím, že se zde od prvního ročníku učí dva cizí jazyky a ve třetím 

ročníku přibírají dobrovolně třetí. Jejich úspěch je dán tím, že znají ekonomiku, účetnictví, ovládají 

obsluhu počítače. Umějí se chovat a slušně vystupovat. 

MS: Když člověk odchází ze školy, je vybaven pro oblast hospodářství. Člověk ovšem nemá takový 

obecný přehled jako člověk z gymnázia. Předpokládá se, že člověk z hotelové školy půjde převážně do 

praxe, než aby pokračoval na akademické půdě? 

FS: Více jak polovina našich absolventů pokračuje na vysoké škole. Podle zkušeností pracovníků 

 Vysoké školy ekonomické má naše hotelová škola výborné absolventy. Problémem je pro ně 

matematika v prvním, druhém roce. Jakmile se dostanou přes matematiku, jsou naši absolventi jinak 

připraveni, jinak vychováváni. Zástupci VŠE Praha, kteří pravidelně jezdí na hotelovou školu jako 

předsedové komisí absolutoria Vyšší odborné školy, je hodnotí velmi kladně, zejména pro kvalitu 

studentských prací, které jsou prakticky zaměřené. 

MS: Tvrdíte, že lidé, kteří působí zde, mají uznání na akademické půdě?  

FS: Ale i mezi podnikatelskou sférou. Nedávno (na konci roku 2010 pozn. editora) jsem byl na akci 

pořádané Národní hotelovou federací, tam jsem se potkal s manažerem hotel Radison, což je hotel 

na Václavském náměstí. Řekl mi asi toto: vaše hotelová škola je pojem kvality. Absolventi z vaší školy 

jsou nejlepší absolventi ze všech škol.  

MS: Když jste zmínil, že Hotelová škola Poděbrady je jednou z deseti, dvanácti škol, je skutečně školou, 

která tento žebříček vede?  

FS: Jsem o tom přesvědčen. Žádný oficiální žebříček neexistuje. Je to můj subjektivní dojem na 

základě ohlasů, které mám z podnikatelské sféry.   

MS: V hovoru jste zmínil, že je zde Vyšší odborná škola. Ta byla zřízena … 

FS: … v roce 1996.  

MS: Její cílem je připravit absolventy …  

FS: … pro práci oblasti gastronomie. Když vystudují Vyšší odbornou školu, dostávají titul diplomovaný 

specialista. Dnes absolventi odcházejí na některé vysoké školy, kde studují rok, a následně získávají 

bakaláře.   

… Proměna studenta …  

MS: Posuňme se v hovoru dále. Jak se podle vás změnili žáci, či lépe studenti? Jací byli na počátku 

společenské proměny a jací jsou dne?  
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FS: To je otázka, na kterou se těžko odpovídá. Myslíme-li začátkem proměny v devadesátých létech, 

byli žáci, kteří nastupovali na školu, daleko vděčnější za to, když jim škola umožnila zúčastnit se praxí 

 v zahraničí. Tím, jak se otevřely hranice a škola nabízí praxi po celém světě, změnil se i jejich zájem. 

Mohu říci, že zájem těchto žáků o praxi v zahraničí je rok od roku menší, jelikož žáci jsou trochu 

rozmazlení z domova. To proto, že dříve žák i my jsme neměli možnost se na zahraniční praxi dostat.  

MS: Bylo to vzácností a poté si těch věcí člověk více vážil.  

FS: Ano, na praxi se jezdilo do devadesátých let do NDR, Bulharska a občas do Jugoslávie. Jugoslávie 

byla možná pro nějakou skupinu lidí. Studenti na praxe jezdili, na nich si získali zkušenosti, vydělali si 

peníze a podívali se do světa. Dnes? Dnes jim nabídneme zahraniční pobyt v domnění, že jej využijí, 

ovšem zájem není tak veliký. Nemůžeme uspokojit poptávku po našich studentech ze zahraničí. 

Soudím, že to stále trvá. Praxe v zahraničí neznamená, že se jedou do ciziny rekreovat. Musí se tam 

tvrdě pracovat, ale získají zkušenosti a umožní jim to i snadnější nástup do nového zaměstnání.  

MS: Pokud tomu dobře rozumím, čeští studenti jsou tak trochu lenošiví?  

FS: Řekl bych, že někteří jsou rozmazlení z domova. Jejich rodiče jim řeknou: „V zahraničí se budeš 

možná dva měsíce dřít, to ti dám raději peníze a buď doma.“  

MS: To je scestné. Jestliže se člověk podívá do historie, Češi, pokud chtěli něco vykonat, se vydali na 

cestu do zahraničí.  

FS: Někteří jsou za nabídnutou zahraniční rádi. Berou to jako dobrou zkušenost pro svůj život. Jiní ale 

dají přednost praxi v tuzemsku.  

MS: Zvláštní přístup u mladého člověka.  

FS: Soudím, že v tom se studenti změnili. Je to dáno tím, že mají možnosti se dostat do ciziny snáze 

než v minulosti. Mají možnosti se tam dostat a nemusí pracovat, jelikož jim to rodiče zaplatí. To je 

faktor, který to ovlivňuje a na studenty negativně působí. V současné době učím na VOŠ týdně jako 

externista jen asi 3 hodiny. Vím však, že rodiče …  

MS: ... kazí své děti.  

FS: Problém je spolupráce rodičů a školy. Mohu říci, že jsem se setkal s různými rodiči. Na počátku 

jsem jim řekl, co od nich škola požaduje. Vím, že většina rodičů tomu rozuměla. Studentům jsme 

řekli, že nesmějí nosit rifle, ale budou nosit košili, kravatu. Pamatuji si, že mi jeden rodič volal asi 

toto: „Kluk ráno šel do školy, viděl jsem jej, a neměl kravatu. Říkal jste, že budou muset nosit 

kravatu?“ Odpověděl jsem, že jestli je léto, nechceme to. Stačí, když nebudou mít rifle. Když má 

jednobarevnou košili, jsme spokojeni. Poté mi volal i jiný rodič, jenž byl nespojen: „Vyhodil jste mi ze 

školy syna. Budu si na vás stěžovat.“ Argumentoval jsem asi takto: „Ze školy jsem jej nevyhodil. Váš 

syn neprospěl. Měl možnost dělat opravné zkoušky, které však neudělal …“ Otec konstatoval, že prý 

jsem jeho synovi nepovolil opakování ročníku. „Ano,“ řekl jsem. „To proto, že sem chodil, neučil se. A 

co jste vy udělal pro to, aby uspěl? Lajdáctví nebudu podporovat.“ Ocitoval jsem pasáže školského 

zákona. On mi odpověděl: „Když přestoupí na soukromou hotelovou?“ „Přestal být žákem této školy, 

tak je mi to jedno …“ Vím, že tlak rodičů na školy je veliký. Rodiče by si měli uvědomit, že jsou to 

především jejich děti a bez vzájemné spolupráce to i takto může skončit.         
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MS: Apelujete na nutnost zájmu o své děti ze strany rodičů. Nejen škola může za prospěch mého syna 

či dcery, ale i také já jako rodič. Domníváte se, že je to posun, který je negativní?  

FS: Zase bychom museli vzít případ od případu. Jsou případy podnikajících rodičů, kteří nemají čas, 

aby se svým dětem věnovali. Je dobré upozornit, že peníze jsou věcmi, jimž studenti „rozumí“, a 

proto pokud studenti nemají dobré výsledky, měli by je v tom rodiče omezit. Budeš dostávat tolik a 

tolik, ale …  

… Šaty dělají člověka …  

MS: … chceme za to vidět patřičné výsledky. Je dobré se v diskusích nad studentem pozastavit u jedné 

věci, a to je oděv. Již jste jej zmínil, že dbáte na formu, aby v některých profesích byla zachovávána. 

Rád bych se zeptal, zdali byl povinný oděv zaveden až po roce 1989?  

FS: Ne, požadavky na oblékání byly vyžadovány od založení školy. 

MS: To je zde již tradice, která nebyla ustanovena společenskými změnami?  

FS: Pokud bych mohl ještě říci k oděvu, mají naši studenti dvojí oblečení. První je pracovní, to bylo již 

dříve. „Zákaz“ nošení riflí je od počátku, co škola vznikla. Někdy se to dodržovalo, a někdy také ne. 

Pamatuji si, že to bylo po revoluci, když jsem dělal ředitele, přišel za mnou zástupce a říká mi: „Víte, 

že se žáci dohodli, že v pondělí ráno přijdou všichni v riflích?“  

MS: Proč ne? Změna je život a protest přece patří k mládí.   

FS: Říkal jsem si, že když přijdou v riflích, bude to špatné. Projdu třídy v jednom poschodí, můj první 

zástupce ve druhém poschodí a druhý zástupce ve třetím poschodí. Upozorníme žáky, že pracovní 

oblečení a oblečení pro školu je to, které je předepsané. Kdo nepřijde takto oblečen, porušil školní 

řád a bude s ním postupováno dle školního řádu. Mohu říci, že jsem šel v pondělí do školy a v duchu 

jsem si říkal: „Nyní přijdu ke škole, všichni žáci budou před školou a budou volat: Pryč se ředitelem!“ 

Když jsem se v ono pondělí dostal tam, odkud je vidět na školu, nikoho jsem neviděl a usoudil jsem, 

že je to dobré. Musím přiznat, že až na několik žáků, všichni přišli oblečeni tak, že rifle neměli. 

MS: Autorita kantorů zapracovala?  

FS: Mohu říci, že jsme s postoji studentů v oblasti odívání bojovali. Musel jsem mít něco, abych tu 

bitvu neprohrál. Vím, že některé hotelové školy také požadovaly, aby studenti nenosili rifle. Tlak na 

vedení škol byl tak veliký, že se žákům ustoupilo. Já jsem jim ustoupit nechtěl. A proto jsme si do 

školního řádu dali a zakomponovali jsme do školního profilu absolventa, že vychováváme žáky pro 

manažerské funkce. Součástí manažerské funkce je i patčný způsob oblékání a chování. To je 

důvodem, proč se to zde vyžaduje. Jednou jsem narazil na studenta Vyšší odborné školy hotelové, 

jenž toto nechtěl pochopit a na internetu vyvolal diskusi o tom, co na nich chceme. Měl jsem z ní 

obavy, ale byl jsem překvapen, protože ohlasy na jeho postoje byly odlišné, než on očekával.  

MS: Jak je vidět, když je student veden k disciplíně, ocení postoj kantorů, kteří vyžadují pravidla, byť 

jsou zpočátku brána jako nemístná.  

FS: Třeba tam někdo odpovídal asi takto: „Hudebník, jenž hraje v symfonickém orchestru, kde musíte 

být ve smokingu či fraku, také nemůže přijít oblečen tak a tak …“ Někdo uváděl, že konečně na jedné 
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hotelové škole se dbá na určité věci. Nutno dodat, že s tím hochem nemohli vyjít ani učitelé. Jedna 

vyučující tohoto studenta přivedla až ke mně. Byl jsem stručný: „Musíte sem chodit tak, tak a tak, 

pokud chcete být žákem školy. Pokud ne, můžete přejít na jinou školu, kde ty požadavky nejsou tak 

přísné.  Dávám vám na to týden. Za týden se mi přijdete ukázat.“ Musím říci, že když si to žák přečetl, 

začal chodit oblečen, jak bylo požadováno. Dnes je to tak zažité, že dokonce i studenti z vyšších 

ročníků kritizují prváky, když někteří z nich nepřijde patřičně oblečení.  

MS: Nu, ale žijeme v době, jejíž součástí je i riflová móda.  

FS: Proti riflím nic nemáme. Je to oblečení pro volný čas. Ředitel hotelu nemůže přijít do hotelu 

v riflích. To je jedna skutečnost. Druhá vychází ze zkušenosti, že když jsme měli praxi v pražských 

hotelích, jeden náš student přišel na praxi do hotelu Diplomat v pražských Dejvicích. Byl neupraven a 

setkal se s ředitelem. Ten jej okamžitě poslal pryč, prý jej ani nechtěl vidět. Zavolal nám, že takové 

studenty mu ze školy nemáme posílat.  

MS: Možná trochu odbočím z oblasti proměn mladých lidí, kterou diskutujeme, ale asi nemohu 

opomenout otázku, jak se díváte na oblečení lidí, kteří chodí po ulicích. Soudíte, že by lidem více 

slušelo, kdyby se navrátily staré časy? 

FS: Nejsem takového přesvědčení. Nemáme nic proti tomu, aby žáci přicházeli v riflích. Přijdou sem, 

zde se převléknou do požadovaného obleku a ve škole jsou v tomto oblečení. Odcházejí ze školy a 

odcházejí v riflích.  

MS: Zřejmě jsem se chybně vyjádřil. Otázku jsem zamýšlel tak, že dříve bylo běžné, že pánové nosili 

obleky i ve volném čase.  

FS: Jsem přesvědčen, že to je otázkou zvyku. Když jsme dělali praxi v Kanadě, Spojených státech, New 

Yorku, zjistil jsem, kolik lidí tam chodí v tmavých šatech, v kravatách … Bylo vedro, přesto byli na ulici. 

Jasně, byli to bankovní úředníci.  

MS: Jsi v nějaké společnosti, musíš plnit podmínky.  

FS: Vždy jsem studentům říkal, když budete dělat ve spořitelně, také tam budete muset chodit 

oblékaní, jak si to spořitelna přeje.  

MS: To je nabíledni. Dnešní doba je plná pohodlnosti v tom, že člověk nedodržuje etiketu, jako byli 

zvyklí naši předkové.  

FS: Naši studenti nemusí nosit kravaty, někteří je přesto nosí. Pouze nechceme, aby chodili 

v odrbaných riflích, aby chodili ve vytahaných svetrech až po kolena.  

MS: Zkrátka, aby dbali na estetiku projevu.  

… Proměna školy a kontexty …  

MS: Otevřeme obecné téma školy. Rád bych se zeptal, jak se proměnila škola? Sám jste říkal, že ve 

škole byl nedostatek učitelů, kteří by žáky vedli. Týkalo se to cizích jazyků – angličtiny, německého 

jazyka. Využijme časového srovnání a tažme se, jakou roli hrála škola v minulosti a jakou má hrát ve 

společnosti, která je organizována na základě demokratických principů?  
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FS: Myslím si, že ta role je podobná. To znamená, že škola má vždy děti něco naučit.  

MS: Za každého režimu? 

FS: Ano, role je stejná. Stejné by neměly být cesty, které vedou k dosažení cíle. Často uvádím tento 

příklad: měl jsem zde pro studenty diskuzi s Ivanem Medkem. Vykládal nám, jak pracoval v Hlasu 

Ameriky, ve Svobodné Evropě … Nevím, kdo ze studentů se jej zeptal, jaký je rozdíl mezi lidmi, 

studenty zde a na Západě. On řekl jednu věc: „Vy se zde strašně bojíte … Bojíte se zeptat, nemáte 

vlastní názor. V Americe toho lidé znají méně, ale oni se nebojí.“ Myslím si, že cesta k tomu, aby si 

studenti více osvojili poznatky, je uvolnění drilu. Dovést je k tomu, aby znali to, co pro život budou 

potřebovat. Soudím, že to, co děláme, je správná cesta.  

MS: Dobrá, ale je otázkou, zdali má škola vychovávat, či pouze vzdělávat?  

FS: Jsem přesvědčen, že se musí jak vzdělávat, tak vychovávat.  

MS: Jaká je poté úloha kantora?  

FS: Také musí vychovávat i vzdělávat. Uvedu to na jedné skutečnosti. Měl jsem možnost být při testu 

studentů z Vyšší odborné školy. Studenti to řešili klidně, každý sám, a nejednou jsem zaslechl sprosté 

slovo. Někomu se tam něco nepovedlo. Řekl jsem mu, zda neumí mluvit slušně? „Mně to tak ujelo,“ 

odpověděl. To je ta výchova.  

MS: Student si je následně vědom svých omylů.  

FS: Ano, upozornil jsem ho, že se tak chovat nemůže.  

MS: Kantor nemá být trestajícím, ale navádějícím. Již ne Igorem Hnízdem, kantorem, jenž byl 

představen ve filmu Obecná škola. Kantor by se měl snažit, aby sám student uznal, že cosi překročil, že 

to, co udělal, není správné.  

FS: Je dobré uvést, že je obrovský rozdíl mezi hotelovou školou a mezi ostatními školami. Hotelová 

škola má vybrané žáky.  

MS: I na gymnáziu jsou vybraní žáci.  

FS: Řekl bych, že zde je onen výběr důkladnější.  

MS: Ono je to také díky tomu, že těch škol je deset, dvanáct v celé republice.  

FS: V roce 2010 se sem hlásilo 280 či 380 studentů, bralo se jich pouze 90.  

MS: Nu, ale i kantorka ze zdejší hotelové školy namítá, že úroveň klesá.  

FS: Je nutné vycházet ze skutečnosti, že před několika lety byl o studium takový zájem, že byla přijata 

asi třetina přihlášených studentů. V současné době vychází ze ZŠ slabší populační ročníky, a proto i 

výběr není tak přísný. Když je sraz absolventů, kteří zde studovali před desítkami let, tážou se mě, jací 

dnešní studenti jsou. Říkám jim, že jsou stejní, jako byli oni.  

MS: Dobrá, je jistým mýtem, že se student výrazně proměňuje k horšímu.  



 
 

95 
 

FS: Víte, mně se to tak nejeví. Cítím, že studenti jsou stejní. Řekl bych, že studenti jsou v některých 

směrech lepší a v některých směrech jsou horší. Lepší jsou v tom, že studenti mají daleko lepší 

rozhled než kdysi my. Zvládají daleko více věcí ve srovnání před dvaceti lety. Druhé je dáno 

demokratičností. Jsou otevřenější, nemusí se bát. Problémem je, že občas překročí určitou míru 

slušného chování.  

… Kritické myšlení …  

MS: Dá se říci, že škola dnes učí kritickému myšlení? Uvedl jste Ivana Medka, jenž konstatoval, že 

zdejší studenti jsou neschopni řádného projevu, svého vlastního názoru. Soudíte, že v hodinách na 

hotelové škole je věnován prostor pro to, aby studenti hovořili se svými kantory, diskutovali? 

FS: Soudím, že je obrovský problém u studentů diskusi vyvolat.  

MS: Proč si to myslíte?  

FS: Budou možná diskutovat, ale když jim řeknu, že budeme diskutovat na toto téma, tak oni ne. Je to 

tím, že jsme je to ještě nenaučili. Je to dlouhý proces. Nemusíme chodit pro příklady daleko, u 

dospělých je to někdy obdobné. 

 MS: Nesmíme zapomínat, že to vyžaduje přípravu. Je zřejmé, že pokud má člověk hovořit na jisté 

téma, je nutné, aby si své myšlenky patřičně utřídil, vyjasnil, co bude a nebude říkat. Sám jste 

poukázal na to, že studenti jsou schopni prezentace.  

FS: To jsou, ale … Učím hlavně na Vyšší odborné škole a vždy jim říkám: „Budu vám něco povídat a 

poté další hodinu budeme věnovat diskusi. Vy se budete moct ptát. Nemusíte se mnou souhlasit, co 

vám říkám. Řekněte mi svůj názor na probírané téma.“ Do diskuse se mi zapojí z šedesáti – osmdesáti 

žáků pět, šest.  

MS: Velmi malý zlomek.  

FS: Přičítám to obavám mnohých studentů, u někoho pohodlnosti. Dokonce si někdy říkám, že by 

studenti mohli zkusit mě „nachytat“, že něco nevím.  

MS: Interakci mezi studentem a kantorem považujte za důležitou, jelikož sám kantor může být 

v dobrém slova smyslu poučen od žáků?   

FS: Pochopitelně. Když se někdo přihlásí a řekne, že je to tak a tak, mohu mu poděkovat za podnět a 

upřesnění.  

MS: Jsou kantoři, kteří staví na své neomylnosti.  

FS: Myslím si, že na této škole učitele znám. Přijímal jsem je. Jistě nějaká výjimka může být, ovšem 

většinou ne.  

MS: Můžeme říci, že se kantoři snaží z těch studentů vytvořit sebevědomé, kriticky uvažující 

osobnosti?  

FS: Tak bych tomu i já rozuměl.  
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… Diskuse nad školstvím jako soustavě …  

MS: Nemohu se však nezeptat, jak vidíte diskuse nad významem školství, o tom, jakými reformami 

prochází? Co byste považoval za důležité, aby bylo v té oblasti uděláno? Zřejmě tam patří i 

odměňování kantorů.  

FS: Jistě, ale o odměňování bych asi nemluvil. Myslím si, že jistá věc se nezlepšila, ba zhoršila. Uznával 

jsem, že na škole je ředitel. Ten má školu řídit v rámci daných pravidel. Není potřeba, aby jej někdo 

vodil za ručičku. Ať přijde kontrola, zkontroluje chod školy, a pokud to ředitel nedělá dobře, ať je 

odvolán z funkce. Mně se zdá, že lidé ve školství, zejména ředitelé dostávají více pokynů. Bylo to i za 

mého ředitelování a kritizoval jsem to. Jejich rozhodovací pravomoc se zužuje. Jestliže ředitel školy 

potřebuje například nakoupit počítače a musí k tomu mít souhlas kraje, je to postavené na hlavu. 

Rozumím, že by někde mohlo dojít k zneužití prostředků. To by přece kontrolní orgány měly odhalit. 

Takový direktivní způsob řízení mně obrovsky vadil. To je rozhodně jedna z věcí, která by se měla 

odstranit. Zaručeně by to přispělo k lepší atmosféře. Ředitelé by tak měli více času na to, aby řídili 

svou školu, než aby se věnovali různým …  

MS: … byrokratickým hloupostem.  

FS: Pamatuji si, že za mého ředitelování mi volali z kraje, zdali jim nemohu poslat to a to. Odpověděl 

jsem jim, že požadované dokumenty naleznou ve výroční zprávě školy. Úředník mi řekl: „Máme ji 

někde založenou. Než bychom ji našli, tak nám ji dříve pošlete …“ Reagoval jsem na to takto: „Dobrá, 

proč, když zprávu školy musíme odevzdávat, ji nechcete pouze v elektronické podobě? Proč vám ji 

máme dávat v tištěné podobě?“ Rozumím tomu, že když každá škola ve Středočeském kraji přiveze 

zprávu, je to na zbláznění. Je tam spousta věcí …  

MS: Jednoduše, je to byrokracie.  

FS: Zažil jsem doby, že pokud ředitel potřeboval odjet na dva dny, potřeboval souhlas kraje. Tážu se 

k čemu?  

MS: Vnímáte byrokratickou zátěž jako velké negativum? 

FS: Myslím si, že by školy měly dostat větší volnost. Ředitel má dány povinnosti v pracovním řádu a 

v dalších právních předpisech, měl by dostat peníze na provoz školy …  

MS: … a řídit se zásadou Ukaž, co umíš.  

FS: Když jsem zde řediteloval, pamatuji si, že zpočátku jsme byli pod ministerstvem. Faktem je, že 

probojování dostavby nové budovy, v níž se nacházíme, mně dalo hodně práce, úsilí, trápení. 

Pamatuji se, že jednou mě volali z ministerstva školství, že prý vznikl obrovský problém, abych se tam 

rychle dostavil, a tak jsem přijel. Řekli mi, že v dokumentu je napsáno, že budu mít dokončenou 

opravu v roce 1997, ale dáváme vám peníze až na rok 1998. Jednoduše nám to nejde do hlavy.          

MS: Úředníci nezaznamenali, že se vše urychlilo.  

FS: Ne, nechápali nic. Snažil jsem se vysvětlit, že jsem se dohodl s dodavatelem, jenž mi to postaví na 

úvěr. Daný úředník mi sdělil, že je to obrovský malér. Řekl: „S tím nechci nic mít. Jdeme za ředitelem 

investic.“ Přišli jsme tam, představil mě a pověděl, že mám problém, ovšem já jsem řekl, že tomu tak 
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není. Celou situaci jsem vysvětlil. Ředitel na ministerstvu se tázal, jak prý to mám „ošetřené“? 

Odpověděl jsem následovně: „Ve smlouvě, kterou mám uzavřenou s dodavatelem, je, že práce, které 

budou provedeny, nám budou fakturované v takové a takové výši v roce 1997 a práce, které budou 

provedeny v roce 1997 v takové a takové výši, nám budou fakturované v dubnu 1998.“ Věděl jsem, že 

na to již budu mít peníze.“ On na má slova reagoval: „Když to máte ve smlouvě, je to v pořádku. Kéž 

bychom takových lidí měli více.“ Rozhodně jsem nepotřeboval, aby mě někdo vodil za ručičku.     

MS: Nu, ale v naší zemi někteří lidé byli tak naučeni, že se stát o ně postará doslova od kolébky do 

hrobu.  

FS: Vím, ale takový člověk by v řídící funkci neměl co dělat.  

MS: Soudíte, že mnozí lidé, kteří odpovídají za školství, za realizaci politiky, jsou nekompetentní?  

FS: Jistě, že u některých tomu tak je. Třeba když jsme byli u ředitele útvaru, byl jeho postoj naprosto 

správný. Nechci lidi předem házet do toho či onoho pytle. Ono to tak není.  

… Maturity a testy … 

FS: Ještě bych měl zmínit jednu takovou oblast, kterou si nedokážu odpustit, byť by jich bylo ještě 

více. Jedna z oblastí je hodně diskutovaná. Jsou to státní maturity. Přijmeme je, či ne? Mohu říci, že o 

státních maturitách jsme se začali bavit ještě v roce 1994 – 1995. Pamatuji si, že když jsme byli na 

ministerstvu, projednávala se tam tato věc. Měli jsme spolupráci s Francií. Vystoupil jsem tam a 

navrhoval jsem způsob, jak se maturuje ve Francii, jelikož se mi jejich přístup líbil. Maturuje se tam 

tak, že na školu přijede komise z jiné školy. Pro každý předmět je určená komise. Na škole by byl 

zkoušející - vyučující, ale druhý člověk bude z druhé školy. To proto, že ten je garantem vědomostí. 

Tenkrát mi bylo odpovězeno, že by to stálo mnoho peněz. Když se dnes realizují záležitosti týkající se 

maturit, nemyslím si, že by to měla dělat nějaká soukromá agentura, neboť zde hrozí velké náklady. 

Mělo by se to dělat levnějším způsobem. Pouze je potřeba na školách zajistit, aby to proběhlo 

regulérně. Jinými slovy, aby tam byl komisař, jenž na to bude dohlížet. Myslím si však, že by státní 

maturity měly být. Je však otázkou, jak nastavit laťku náročnosti. Je k diskusi, zdali  maturitu lehčí, či 

těžší.  

MS: Tam to bylo myšleno tak, že člověk, jenž má zájem jít na vysokou školu, tak by …  

FS: … mu těžší varianta mohla otevřít cestu bez přijímacích zkoušek.  

MS: Pokud se 17 let o něčem hovoří, je to tristní, byť jsou z dílčí výsledky. Soudíte, že se na tom 

přiživují soukromé společnosti?  

FS: Jsem o tom přesvědčen. Když jsem dělal ředitele, a to se psal rok 2005, ověřovaly se zde modely a 

testy. To máte stejné i s přijímacími zkouškami na střední školy. Pamatuji si, že Hotelová škola 

v Poděbradech si dělala zkoušky sama. Pověřený učitel připravil test z určeného předmětu a věděl 

jsem, že tito lidé nikomu neřeknou jejich obsah. Na jedné poradě na kraji jsme dostali doporučení 

spolupracovat s agenturou Scio. Byl jsem upozorněn, že jsem poslední ze škol, která si přijímací 

zkoušky organizuje sama. Řekl jsem, že když si děláme přijímací zkoušky na škole, víme, že se 

uchazeči předem nedozví, co tam je. Když to dělá někdo jiný, je riziko větší.  

MS: To je otázka důvěryhodnosti instituce.       
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FS: Kéž by se peníze, které se „nacpou“ agenturám, daly školám, na jejich zabezpečení, které by mělo 

být. Ať mi nikdo neříká, že se to nedá personálně obsadit. 

MS: Je zřejmé, že v tomto projektu se „přiživují“ soukromé společnosti, a ne nadarmo se říká, že každá 

liška hájí svůj ocas.     

… Škola a ekonomické myšlení …  

MS: Asi bychom neměli opomenout se zeptat, jak dobří jsou vaši studenti.  

FS: Když náš student vyjde školu a nastoupí do podniku a tam ho ředitel požádá o napsání zprávy, 

projektu apod., jsou studenti hotelové školy schopni práci napsat, uspořádat, rozčlenit do kapitol a 

odprezentovat ji. Naši studenti jsou proto i na toto připravováni a napsání práce na zadané téma je 

součástí zkoušek. Při řešení zadaného úkolu mají patřičnou pomoc, a to jednoho vedoucího práce či 

konzultanta a oponenta.  

MS: Nesmíme zapomenout na konkrétní realizaci.  

FS: Ano, ale když studenti někam přijdou a toto udělají, …  

MS: … tak je to výhra. Dost výrazně se snažíte ovlivňovat mladého člověka, aby byl schopen 

samostatné práce. Pokud se s tím student potýká od druhého ročníku, má šanci na úspěch. Vyžaduje 

to od všech velkou práci?  

FS: To rozhodně. Usilujeme o to, aby byl zpracován jistý systém. Když jsou lidé v systému vedeni od 

prvního ročníku až do čtvrtého k takové samostatné činnosti, není poté práce tolik. Musím říci osobní 

zkušenost. Maturitní plesy má Hotelová škola v Poděbradech na Žofíně, jednou jsme jej měli 

v Kongresovém centru. Když jsme jej měli v Kongresovém centru, zval jsem na ně své známé, 

osobností z akademického světa. Organizaci plesu dělají dva studenti jako svou praktickou maturitní 

zkoušku. Musí uzavřít nájemní smlouvu, vyřídit povolení se vším všudy, jako je parkování, zajistit si 

hudbu, zajistit vytištění plakátů, zajistit autobusy. To vše studenti musí být schopni realizovat. Faktem 

je, že když jsem s tím přišel poprvé, že se to touto formou bude dělat, přišli za mnou zástupci tříd a 

říkali mi: „Pane řediteli, my bychom v Praze ten ples nechtěli. Víte, kolik nás to bude stát peněz?“ 

Tam je velký nájem, asi 80 tisíc. Já jsem jim rozmlouval: „Co by vás to stálo tolik peněz. Není to o 

ničem jiném než o počítání. Musíte si to spočítat tak, aby vás to nestálo nic.“  

MS: Mírná nadsázka. Možná s pomocí sponzorů.  

FS: Ano, skutečně to tak funguje. Studenty to nic nestojí. „Studenti, toto je podnikání jako každé jiné. 

Do žádného podnikání se nedá jít bez peněz. Na počátek od každého vyberete tisíc korun, a když 

bude váš podnikatelský projekt dobrý, peníze se vám vrátí. Když bude špatný, tak o ně přijdete, ale 

bude to vaše chyba, že jste si záměr špatně zpracovali. Studenti vybrali peníze, dostali kantora, jenž 

jim konzultoval. S mnohými dotazy jsem jim byl také nablízku. Každý rok se ples koná v Praze, každý 

rok je ziskový. Dětem se nejen vrátí tisíc korun, co vložili, ale ještě dostanou peníze, které tvořily zisk. 

Když mají po maturitách večírek, zbude jim nějaká ta koruna. Nutno říci, že nikdy na plesu naší školy 

studenti neprodělali.  
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MS: Když to říkáte, bylo by vhodné popsat proces vyjednávání. Říkal jste, že zde neučíte kuchaře, ale 

management. Řekl jsem, že také oslovují sponzory, a vy jste souhlasil. Zeptal bych se, jak intenzivně 

jsou studenti nuceni oslovovat sponzory? 

FS: Studenti si musí vše dobře propočítat, sestavit kalkulaci nákladů, podle kapacity sálu a zkušeností 

z návštěvnosti určit výši vstupného, aby pokrylo náklady. Za předpokladu, že dobře zpracují plán této 

akce, nemusí nic doplácet. K pokrytí oslovují ještě sponzory, kterými jsou pravidelně partnerské 

hotely, rodiče a další podnikatelské subjekty. 

MS: To, co říkáte, je příklad výuky rozhodování o hospodářských věcech … To se lidé na gymnáziích, 

možná i na obchodních akademiích neučí.  

FS: Jednou jsem šel do školy, zastavil jsem se u recepce, kde též obsluhují studenti. Shodou okolností 

byla ve škole návštěva z hotelové školy ve Francii ze Štrasburku. Děvčata na recepci mi říkala: „Pane 

řediteli, na této škole je znát, že zde jsou hoši úplně jiní. Jdeme do školy. Před námi jdou hoši, my za 

nimi. Oni dojdou ke dveřím školy, otevřou nám. Na gymnáziu? Tam jsme se mohli ušlapat.“  Jsem 

přesvědčen, že vše se musí zaběhnout. Například je to otázka oděvu. Když sem například nastoupili 

studenti Vyšší hotelové školy, vytýkal jsem jim, když jsem je potkal, že jsou v riflích. Po roce, po dvou 

jsem potkal tři hochy v šatech, šli proti mně. Sdělil jsem jim: „Pánové, vidíte, takto vám to sluší. Ne 

v riflích, jak jste sem začali chodit …“ Jeden hoch odpověděl: „Pane řediteli, víte, jak jste nám byl 

protivný, ovšem dnes vím, že když přijdu takto oblečen něco vyjednávat, každý se mnou jedná jinak, 

než když jsem tam přišel ve vytahaném svetru a v riflích.“  

MS: Zkrátka, není možné mít svět bez kultury oblékání, jednání.  

FS: Ano, příkladů je více. Nechci vypadat, že se s tím chlubím. Občas jsme jezdili na letiště. Jednou, 

když jsem tam byl, vyprávěl mi personální manažer: „Dělali jsme zde konkurz na letušku. Přišlo asi 

dvacet zájemkyň, zájemců. Chvíli jsme jim cosi vykládali, poté jsme si udělali přestávku a skupině 

kandidátů řekli, že mají pauzu, ať to zatím trochu uklidí. Pak že budeme pokračovat. Nikdo 

nereagoval. Vstala však jedna absolventka vaší školy a my to zaregistrovali. Po jistém čase jsme se 

vrátili a řekli, že již nemusíme dál pokračovat, již jsme si vybrali.“  

MS: Přičinlivost sklízí úspěch. Škola, kterou jste vedl, se v tom dobrém odlišuje ostatních. Kéž to 

pokračuje.   

… Politika …  

MS: Od školy a školského systému bych přešel k otázce obecné, jež se týká každého z nás. Jak vnímáte 

politiku? Jako ředitel i občan jste vůči tomu nemohl být imunní. Ne nadarmo Komenský říká, že cokoliv 

se děje, všech se týká.  

FS: Myslím si, že jsou naléhavé problémy, které je nutno řešit. Je otázkou, jak stanovit priority, ale 

mezi ně by mělo patřit školství, s nímž by měli naši představitelé něco udělat.  

MS: Z projevů našich představitelů je znát, že na tento obor rétoricky nezapomínají.  

FS: Rétoricky ne, ale ve skutečnosti se situace výrazně nelepší. Je nutné řešit i problémy v dalších 

oborech a jedním z  opatření je odstranění korupce, aby zbylo více finančních prostředků k řešení 

problémů jednotlivých oborů. 
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MS: To však je dlouhodobý proces.  

FS: Ano, ale možná jsem v tom naivní, ovšem myslím si, že se o tom hodně povídá, ale málo se v tom 

dělá.      

MS: Člověk například ve věci korupce může říci, že se vytváří ovzduší korupce, přičemž málokdo s ní 

přichází do styku.  

FS: Jistěže, vy nemusíte přijít do styku s korupcí, což závisí na tom, v jaké pozici člověk je, co dělá, ale 

to neznamená, že zde korupce není.  

MS: Povědomí dělá své.  

FS: Soudím, že korupce se odehrává vyšších sférách. Bohužel musím říci, že se také odehrává v 

obcích, ve městech. Je to nedávno, co jsem si pustil on-line záznam ze zastupitelstva města. Kromě 

jiného tam vystoupili lidé, kteří otevřeli otázku hospodaření a zadávání veřejných zakázek, 

dozorování kvality provedených prací, kde také nebylo všechno v pořádku. 

MS: Dobrá, ale co pro to může udělat obyčejný člověk tak, aby to mělo nějaký patřičný dopad?  

FS: Myslím si, že obyčejný člověk s tím mnoho udělat nemůže. Může se obrátit na příslušné orgány 

s podezřením na korupční jednání, ale většinou mu chybí potřebné informace a podklady, ke kterým 

se nedostane, ale chybí mu především odvaha. 

MS: Člověk se může spojovat s druhými a vytvářet protitlak, což je síla občanské společnosti.  

FS: Člověk může být nespokojený, může o tom hovořit, může to ventilovat, může svůj názor vyjádřit 

ve volbách. Je to však problematické, neboť před volbami všichni slibují.  

MS: Demokratická společnost poskytuje možnosti, které komunistický režim eliminoval. Člověku se tak 

dává příležitost se realizovat. To je asi to nejcennější.  

FS: Hlavně se nemusí bát, že pro něj někdo přijde, že bude pro své názory perzekuován, propuštěn 

z místa apod. To je na svobodě nejcennější. Na člověka negativně dopadne, že nemá práci, na kterou 

má kvalifikaci, nicméně tu dříve nemělo také jisté procento lidí. Neměly ji například intelektuální 

špičky, či ji měly, ale v kotelně. Nezaměstnanost je problém a získat místo odpovídající vzdělání je 

někdy těžké. Řada lidí, kteří jsou dnes bez práce a nepracují, by za komunismu pracovat musela. Dnes 

se někteří práci vyhýbají a pobírají raději sociální dávky. Myslím, že v této oblasti je stát příliš štědrý.   

MS: Lidé, kteří nemohli pracovat, chopili se práce jiným způsobem. Když je dnes člověk patřičně 

schopný a má všech pět pohromadě, může se realizovat, což v dlouhodobém ohledu vede k rozvoji 

společnosti a hospodářství.  

… O minulosti a vyrovnávání …  

FS: V této skutečnosti bych se rád zmínil o jedné věci spojené s minulostí. Hodně se mluví o Zákonu o 

třetím odboji. Zdali ano, či ne.  

MS: To je otázka pohledu na období 41 let komunismu.  
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FS: Myslím si, že se to mělo řešit hned po revoluci. Dnes bychom měli věnovat pozornost palčivějším 

otázkám. Tím nechci říci, že bych s tím zákonem nesouhlasil. Měli by být odškodněni ti, kteří byli 

zavřeni, postiženi, ale řešit to po dvaceti letech, kdy již většina z nich nežije, je špatné. Bojím se, že až 

se tento zákon vydá, nabalí se na to spousta „chytráků“, kteří z toho budou chtít něco získat. Všichni 

ředitelé, kteří zde byli, byli komunisty. Pamatuji si, že například první ředitel po roce 1968, sem bral 

lidi, kteří byli vyhozeni pro svůj politický názor, aby mohli učit. Učili zde chvilku, než je musel 

propustit. To proto, že mu to přikázali ti nahoře.  

MS: To je silně kolegiální a mnoho takových přístupů nebylo vidět.  

FS: Musím konstatovat, že jednou věcí je pro mě komunismus, a druhou věcí je komunista. Když nás 

vystěhovali, začal jsem v 15 letech manuálně pracovat na státním statku v Počernicích. Nikoho 

nezajímal počet odpracovaných hodin, či zdali jsem dělal v noci. Dnes slyším některé členy KSČM a 

nestačím se divit, co všechno jim dnes vadí a jak obhajují minulý režim. Každý rok jsem šel na 

ředitelství statků, že bych rád studoval. Odpověď byla pokaždé záporná. Tebe nikam nepošleme, 

jelikož jsi syn kulaka. Šel jsem druhým rokem, třetím … V tomto jsem byl vytrvalý. Následně přešly 

Počernice pod ředitelství statku Brandýs nad Labem. Protože jsem chtěl stále studovat, šel jsem 

znovu na ředitelství statku. Přišel jsem tam na kádrové oddělení. Říkal jsem, že bych šel rád studovat. 

Vedoucí kádrového oddělení mi řekl: „Proč bychom vás nepustili do školy? Rodiče nemohou za to, že 

zdědili hospodářství. Ty za to také nemůžeš, proč bychom tě nepustili?“ Jistě i on byl komunista. 

Poslali mě studovat na roční zemědělskou školu. Musím říci, že rozlišuji konkrétní lidi.  

MS: Dávat všechny do jednoho pytle je nebezpečné.  

FS: Ano, s tím souhlasím.  

MS: To znamená, že kolektivní vina podle vás neexistuje. Existuje pouze vina konkrétního člověka. 

Mezi námi také byli lidé, kteří byli ve straně, ale poté rychle přešli na druhou stranu. Možná máte jiný 

přístup k těm, kdo byli komunisty a jsou jimi do současnosti?  

FS: Hlavní je, zdali někomu ublížili, či ne. Pokud ublížili, měli by za to být potrestáni či by se to mělo 

vědět. Je nutné říci, že někdo neublížil, ba někomu pomohl. Pamatuji si, že mi ředitel Hotelové školy 

v Poděbradech také pomohl, a nejen mně, ale i dalším.  

MS: Nabádáte k pečlivému rozlišování, vnímání a pohledu ze všech možných stran? 

FS: Ano. V podstatě systém byl nelidský a zločinný, umožňoval likvidaci nepohodlných lidí. Na 

zločinech tohoto systému se aktivně podílela část lidí, převážně komunistů, a ostatní komunisté 

většinou přihlíželi. Ne všichni lidé, kteří u komunistů byli, to schvalovali, ale báli se nesouhlasit. 

Někdo tam šel, aby si udržel místo.  

MS: Z čistého pragmatismu …  

FS: Byl zticha, jelikož kdyby nebyl, skončil by. Zticha bylo devadesát procent společnosti. Učil jsem na 

hotelové škole, a kdybych začal povídat něco proti komunistům, druhý den bych již neučil. Lidí, kteří 

se nebáli, bylo strašně málo.  

MS: Jak se díváte na vyrovnání s minulým režimem? Dle vašich slov je to nedostatečné? 
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FS: Myslím, že nebylo žádné vyrovnání. O potrestání těch, kteří se podíleli na páchaných křivdách, se 

dnes nemá smysl bavit. To se mělo udělat v prvních pěti letech po revoluci. Ještě dnes je však mnoho 

lidí, kteří nebyli odškodněni ani materiálně, finančně, ani morálně. 

… Integrace - Evropská unie …  

MS: Pokročme dále. Česká republika je součástí Evropské unie, kam vstoupila v roce 2004. Jak jste 

vnímal naši postupnou integraci do jejich struktur? Tážu se také proto, že studenti této školy odcházejí 

též do zahraničí. Co tato integrace přinesla pro Hotelovou školu v Poděbradech?  

FS: Jako většina lidí u nás jsem byl rád, že jsme do Evropské unie vstoupili. Pokud se týká konkrétního 

přínosu pro Hotelovou školu v Poděbradech, myslím, že na rozdíl od řady jiných, se to u nás projevuje 

daleko více. Byla zde možnost praxí, možnost odcházet do ciziny, a tak získávat pracovní zkušenosti. 

Také se vytvořila možnost studia, možnost srovnání přístupů například ve Francii, v Dánsku s tím, co 

je u nás. Škola se pravidelně zúčastňuje projektů vypisované Evropskou unií. Každý rok odjíždělo 

několik žáků na praxi v rámci projektů EU a náklady, s tím spojené, byly hrazeny evropskými penězi. 

Zpracovávaly se společné projekty v Anglii, v Itálii, v Norsku, v jednotlivých zemích. Myslím si, že to 

bylo pro školu i studenty velmi přínosné.  

MS: Škola tak reprezentovala naší republiku na mezinárodní scéně.  

FS: Zde v Poděbradech v roce 1998 se uskutečnily Evropské Vánoce. Jsou organizovány každým 

rokem ve vybrané zemi na jedné hotelové škole, na tuto školu se sjedou zástupci patnácti, dvaceti 

škol z těch ostatních zemí. Hotelová škola je organizovala ve spolupráci s Polabským muzeem. Každý 

zástupce země si tam postavil svůj vánoční stromek a všichni společně udělali evropský vánoční stůl. 

To je šance k vzájemnému poznání. V tom je obrovský přínos.  

... Ohlednutí a výhledy ...  

MS: Jaké neuralgické body v rámci proměny společnosti a hospodářství vidíte?  

FS: Zajistit vymahatelnost práva, odstranění korupce, prokazatelnost majetků … 

MS: Prošli jsme spousty oblastí, ale jaký máte výhled do budoucna? Jsme přece součástí integrující se 

Evropy a globalizovaného světa. Co si myslíte, že by se mělo zlepšit?  

FS: Odpověděl bych jednoduše: Ve všech oblastech je co zlepšovat, ale zejména jde o morálku 

společnosti, vztahy mezi lidmi, ekonomickou situaci. Dále věnovat více pozornosti školství a mladé 

generaci. Je to především věcí politiků, oni by měli být vzorem, a ne naopak. 

P.S.: 

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

 

FS: V období roku 1989- 1990 jsem pracoval v Občanském fóru, přibližně v roce 2002 jsem byl členem 

ODS. V roce 1997 jsem z ODS vystoupil, protože jsem nesouhlasil s její politikou, krátce jsem byl 

v Unii svobody. Od roku 1992 do roku 2004 jsem byl v zastupitelstvu města Poděbrady, od roku 1994 

jsem spolupracoval s Národním ústavem odborného vzdělávání. 
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MS: Účastnil jste se kuponové privatizace jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

FS: Ano 

 

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 k opětovnému setkání zemí v Evropské unii? 

 

FS: V době po listopadu 1989 jsem zpočátku byl proti rozdělení, ale jak začal převažovat zájem 

Slovenska na rozdělení, dospěl jsem k názoru, že rozdělení bylo nejlepším řešením.        

 

 

 

                

        

     

       

 

 

 


