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Dialog o transformaci s Janem Bednářem1,2: 

MS: Náš dialog bych začal subjektivním a konkrétním dotazem. Co pro vás znamená rok 1989? Co jste 

si s tímto datem spojoval? Jaké naděje jste do něj vkládal? Případně, jak se naděje naplnily, či 

nenaplnily?  

JB: Široká otázka.  

MS: Proto je položena.  

JB: Rok 1989 je velmi významným rokem v mém životě i v životě všech lidí, které znám, a samozřejmě 

i celé naší země. Politický převrat, k němuž došlo, tento zásadní přelom, takzvaná sametová revoluce, 

to je něco, co ukončilo dlouhou dobu nesvobody, komunistického režimu, který jsem, slušně řečeno, 

neměl rád. Vkládal jsem do této změny pochopitelně velké naděje. Možná, že jsem byl v listopadu 

1989 a v následujících letech až naivně optimistický, když jsem si představoval, co se všechno změní. 

Později jsme ale asi všichni poznávali, že samotná změna režimu ještě neznamená změnu u lidí. A zdá 

se mi, že teprve dnes, v roce 2013, se dostáváme do doby, která naše původní představy koriguje, …  

MS: … protože jsme měli velká očekávání o směřování demokracie.  

JB: Soudím, že se opětovně objevují problémy, které jsme nepředpokládali. Jakési limity demokracie. 

Najednou si začínáme uvědomovat, že většina se nemusí rozhodnout správně. Výhodou ale je, že se 

to dá příště napravit.  

… Pohled z Británie …  

MS: Vy jste rok 1989 pozoroval z britských ostrovů.  

JB: Ano, byl jsem tehdy v Londýně a pracoval jsem pro československou redakci BBC. Jsem exulant. Žil 

jsem v Británii devět let.  

MS: Jak tamní lidé vnímali onen sesuv režimů? Starší lidé si vzpomenou na úprk Němců z východního 

Německa přes Československo, poté Berlínská zeď …  

JB: My exulanti – Češi a Slováci v cizině – jsme to velmi intenzivně prožívali a byly to důležité události 

i pro Brity. Pamatuji se na televizní zpravodajství BBC z roku 1989 a mám dokonce natočené některé 

zpravodajské pořady z té doby, které se týkaly převratu v Československu. Pamatuji si, jak během 

toho roku padaly postupně jednotlivé režimy ve východní Evropě. Zmínil jste Berlínskou zeď a masový 

útěk východních Němců přes Prahu do západního Německa, ale první v té řadě bylo svým způsobem 

Maďarsko. Tam v létě došlo též k hromadnému úniku lidí přes hranice do Rakouska - ještě předtím, 

než Němci obsadili velvyslanectví SRN v Praze. Už tam se komunistický blok začal hroutit, to jsme 

věděli i my v Londýně. Vešlo ve všeobecnou známost, že se monolit ve východní Evropě rozpadává. 

Vždyť už na jaře 1989 zasedaly kulaté stoly (zástupců vlády a opozice) v Polsku, tam se již režim 

zásadně měnil.  

                                                           
1
 Jan Bednář *1953, český novinář, emigrant, signatář Charty 77, vystudoval na univerzitě v Oxfordu, působil 

v československé redakci BBC v Londýně, od roku 1994 v Rádiu Svobodná Evropa v Praze a poté v Českém 
rozhlase 6. V roce 2011 obdržel novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. 
2
 První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 28. února 2013 v odpoledních hodinách v prostorách Českého 

rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2, Vinohrady.  
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MS: Bylo možné tam pozorovat dynamiku. Polsku to trvalo roky, Maďarsku měsíce, Německu týdny a 

u nás dny. Inu, rok 1989 znamenal dramatickou proměnu této části kontinentu. Soudíte, že pád 

režimů, mezi nimiž byl i tehdejší československý režim, byl v Británii vítán?  

JB: Víte, celý Západ byl naprosto fascinován Gorbačovem a jeho pojetím změn v Sovětském svazu. 

MS: Perestrojkou.  

JB: Skutečně to bylo těžko pochopitelné. Pro Západ a Brity bylo nepředstavitelné, jak někdo, kdo je 

nejvyšším funkcionářem „zlé velmoci“ najednou z nějakých svých důvodů začne propagovat věci, 

které podkopávají jeho vlastní režim. Tak se nám jevila Gorbačovova takzvaná glasnost, perestrojka.   

MS: Otevřel skříň, ale co z toho vypadne?  

JB: Nevěděl. Sám byl asi překvapen a nakonec, jak víme, byl Gorbačov ze své funkce svržen. Je ale 

fakt, že osobní podíl na historických změnách roku 1989 má obrovský.  

… Síla osobností …  

MS: Někdo by mohl uvažovat, že ke změně světového uspořádání dopomohla i Margaret 

Thatcherová.   

JB: Paní Thatcherová a Ronald Reagan byli figurami, které určitá část politických pozorovatelů 

považovala za přispěvatele k převratu. Osobně bych ale jejich vliv nepřeceňoval. Soudím, že jsou to 

jen představy některých pravicových politických myslitelů, kteří říkají, že Reagan „porazil Sovětský 

svaz“ a „vyhrál Studenou válku“. Z mého pohledu jsou tohle ale jen takové slogany. Nesmyslím si, že 

tomu ve skutečnosti tak bylo. Ke změnám, které zaváděl Gorbačov v Rusku, měl přece své vlastní 

vnitřní důvody. Že v té době také závodil Sovětský svaz se Spojenými státy ve zbrojení, je pravda, ale 

to nebyl hlavní důvod, proč Gorbačov zaváděl vnitřní změny v Rusku. Jistěže chtěl taky omezit závody 

ve zbrojení, jelikož na to neměl dost peněz. Ale to neznamená, že Spojené státy „uzbrojily“ Sovětský 

svaz, jak se to někdy vykládá. Sověti začali dělat jinou politiku proto, že potřebovali oživit ekonomiku 

a spolu s tím pak začali uvolňovat ekonomickou a politickou svobodu. Jsou to spojené nádoby, ale 

nevěřím interpretaci, že by svobodu ve východní Evropě zařídila nějak Margaret Thatcherová …  

MS: Ano, ale jak Thatcherová, tak Reagan tomu namohli.  

JB: Napomohli jen v tom smyslu, že s Gorbačovem jednali tvrdě a na rovinu, to ano. Nesnažili se o 

přátelství s ním za každou cenu. Paní Thatcherová je známá svým výrokem o Gorbačovovi: „To je 

člověk, s nímž se dá dělat byznys,“ řekla. To znamená člověk, s nímž se dá mluvit. Se sovětskými 

vůdci, kteří vládli před Gorbačovem, se nedalo mluvit vůbec. Gorbačov byl aspoň racionální, zatímco 

oni racionální nebyli.  

… Londýn a recepce …  

JB: Ještě bych se vrátil k vaší otázce, jak jsme to vnímali v Londýně. V roce 1989, jak postupně 

probíhaly revoluce proti komunistům a padaly východoevropské režimy, jsme si říkali - a dost jsem to 

tehdy pociťoval - kdy už konečně dojde k převratu i v Československu?  

MS: Odpočítávali jste čas na hodinkách.  
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JB: Ano, komunistický režim během toho roku padl v Maďarsku, padl v Polsku, ve východním 

Německu. Kdyby to teď nepadlo v Praze, říkali jsme si, to by byl malér. Nyní se jenom čekalo, kdy 

k tomu dojde. Samozřejmě, že k té změně u nás přispěl ještě pád Berlínské zdi, což bylo jen pár dní 

předtím, než začaly velké demonstrace v Praze.  

MS: Přesto vás optimismus neopouštěl.  

JB: Čekali jsme na změnu režimu, ale zároveň jsme tomu nemohli uvěřit. Nikdo jsme to neočekávali. 

Když jsem v roce 1982 odjížděl do exilu, tak jsem si myslel, že je to navždy. Všichni jsme měli dojem, 

že komunistický režim zůstane nejspíš navždy – a on se také tak tvářil. Stále opakoval heslo: „Se 

Sovětským svazem na věčné časy …     

MS: … a nikdy jinak.“  

JB: Tenhle slavný nápis visel na Václavském náměstí, na Můstku, na domě kde byl automat Koruna, 

ještě nějaký čas po převratu. Dalo se tomu věřit. Nevypadalo, že se ten obrovský Sovětský svaz, celá 

ta velká říše, rychle zhroutí a že pustí své satelity.   

... Komunismus, socialismus ...  

MS: Pokud bychom na to měli pohlédnout z větší abstrakce, jak vnímáte koncept komunismu? Marx 

předpokládal, že z kapitalismu se přejde do socialismu, tam bude zespolečenštění, zestátnění, 

komunismus bude finální stav. Starší vědí, jak to skončilo. Lze říci, že komunistická ideologie si 

zakládala nárok na utváření spravedlivé společnosti? Jak o tom přemýšlíte jako člověk, jenž 

komunismus zažil a prošel též kapitalistickým světem?  

JB: V Československu jsem zažil takzvaný socialismus s lidskou tváří v roce 1968.  

MS: Bylo vám 15 let.  

JB: Tu dobu si velmi dobře pamatuji. Společenské dění jsem v té době intenzivně prožíval.  

MS: Bylo to období demokratizace.  

JB: Myslím si, že tehdy u nás nastalo opravdu osvobození milionů lidí. To se nedá popřít. Je proto 

nutné si uvědomit, že neexistuje jen jeden socialismus, ale je jich mnoho. To, co nastolil Husák, tomu 

se oficiálně říkalo „reálný socialismus“. Ve skutečnosti to nebyl žádný socialismus. Byl to jen jistý typ 

diktatury, která je dlouhodobě hodně stabilizovaná, nepoužívá běžně nejhrubší násilí, nepotřebuje 

nejhrubší prostředky k tomu, aby si znovu vynutila poslušnost, protože ten režim zde byl dávno 

zavedený. Násilí také existovalo - či lépe hrozilo, ale nestříleli se lidé po ulicích každý den. Stačilo 

někomu pouze pohrozit, že půjde do kriminálu, a tím se vlastně režim udržoval. Z mého pohledu to 

určitě nebyl socialismus, ale diktatura.  

… Jediné řešení pro společnost? …  

MS: Soudíte, že idea komunismu byla v rámci historických událostí vyvrácena? Tím poukazuji na stav, 

v jakém společnost byla, v jakém skončila. Nebo si myslíte, že idea jako taková vždy bude přitahovat 

lidi, kteří se domnívají, že zde má být stát, jenž určuje chod společnosti a organizuje jejich život?  
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JB: Myslím si, že historicky byl definitivně zdiskreditován pojem komunismu a u nás i socialismu. 

K diskreditaci systému socialismu však – na rozdíl od nás – nedošlo ve světě.  

MS: To znamená, že u nás došlo k vykradení obsahu slov.  

JB: Ano, to je výstižné. Kolik generací bude trvat, než se obsah slov znovu naplní.      

MS: Nesmíme zapomenout, že socialistou byl například Masaryk.  

JB: Právě. Za první republiky byl socialismus přitažlivým konceptem. Nebyl zdiskreditovaný. To je ten 

rozdíl proti dnešní době. Myslím si, že pokud se to vezme obecně, ani dnes není zdiskreditován ideál 

nějaké příští spravedlivé společnosti, to zdiskreditováno není. Zdiskreditované jsou některé způsoby, 

jak by k tomu mělo dojít …  

MS: …  třeba když je znásilněn člověk.  

JB: Ano, to je samozřejmě nepřijatelné a dnes se ví, že tudy cesta nevede.  

MS: Přesto jsou na světě ostrůvky, kde jsou praktiky ponižování člověka aplikovány. Soudíte, že s tou 

zkušeností, kterou jste měl po roce 1989, je jedinou možnou cestou ustavení demokratického 

kapitalismu? Demokracie jako správa společnosti a kapitalismus jako hospodářský řád je dobrým 

východiskem pro rozvoj společnosti?  

JB: Ano, myslím si, že tak to je. Žádný jiný než „kapitalistický“ systém nemůže ve svobodné 

společnosti fungovat. Osobně ale nepoužívám slovo kapitalismus, protože se mi zdá ten termín také 

zdiskreditovaný. Nazval bych to třeba společnost svobodného trhu. Ta má jednu velkou historickou 

výhodu: naštěstí je tomu tak, že ekonomické podmínky k rozvoji moderní společnosti musí být 

svobodné, aby se společnost skutečně rozvíjela. Naštěstí je to tak, že diktatury vždycky ekonomicky 

zaostávají za demokratickými státy a svobodné společnosti jsou vždy ekonomicky silnější a dále 

rostou. Taková je zkušenost moderní doby. 

MS: My patříme do společenství států, kde je demokracie a kapitalismus. Existují však společenství, 

kde je kapitalismus, ale i despocie. Mohli bychom uvést příklady z Asie - tamní společenský řád je 

odlišný. Někdo může namítnout ve vztahu k východnímu světu: „Lidem byla dána ekonomická 

svoboda, ale otázka správy společnosti je nechána určité skupině …“ Nezávislý pozorovatel podotkne, 

že takové společnosti dosahují větší akumulace bohatství. Československo, později Česká republika, 

přijala západní koncept, který byl osvědčený. Vzájemný vztah kapitalismu a demokracie by měl 

zaručovat rozvoj společnosti.  

JB: Soudím, že to souvisí s naším kulturním vývojem …  

MS: … přiřazenosti k západní kultuře, …  

JB: … jejíž jsme byli vždy součástí. V této kultuře se svoboda ekonomická pojí s demokracií a z našeho 

pohledu není možné mít ekonomickou svobodu a politickou nesvobodu vedle sebe. To jednoduše 

nelze, alespoň ne v Evropě. Samozřejmě, že někde v Asii jsou země, kde hospodářství relativně dobře 

prosperuje, a přitom je tam nesvoboda či mnohem menší svoboda než v kulturním okruhu západních 

zemí. Je mnoho takových zemí, a je nutné to vidět. Jaké jsou toho příčiny? Všechny země mají přece 

své kulturní kořeny a ideály, které je vedou určitou cestou. Evropu silně ovlivňuje dva tisíce let 
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křesťanství. Ideály, které jsou spojeny s dlouhodobým vývojem Evropy, ty vedou k tomu, že svoboda 

se nám zdá neoddělitelná od demokracie. Můžeme je považovat za spojené nádoby. Jedno by 

nemohlo existovat bez druhého.  

MS: Jasně, ale jsou lidé, kteří si necení demokracie, jako možnosti vlády, tedy využití politické svobody 

občanů. Dívají se na to prizmatem rychlosti akumulace bohatství, hmotných statků. To jsou ty „plné“ 

krámy zboží. Pokud by se tito lidé podívali na statistickou výkonnost hospodářství, řeknou: „Česká 

republika není tak dynamickou zemí jako právě země, které se vydaly jiným směrem v kontextu 

vládnutí a hospodářské politiky.“  

JB: Nejsem zastáncem tohoto názoru, jednoduše s tím nesouhlasím. Uvědomuji si pochopitelně, že 

jsou na světě země, kde je tomu jinak než v Evropě. Myslím si však, že přístup těchto zemí 

k demokracii představuje jen jakési dočasné stádium jejich vývoje. Například v Číně, kde vládne 

komunistická strana, ale zároveň se tam prudce vyvíjí ekonomika, která nás mnohonásobně 

předstihuje v rychlosti svého rozvoje. To je ale mimo jiné způsobeno tím, že Čína vychází z nízké 

srovnávací základny. Jsem přesvědčen, že my jsme úplně někde jinde, na jiné úrovni. To znamená, že 

se nemůžeme poměřovat jen přírůstky hrubého národního důchodu. Životní úroveň v Číně a v České 

republice je natolik rozdílná, že by bylo absurdní to tak poměřovat.  

… Zpět do minulého režimu … 

MS: Nyní bych na čas opustil abstraktní rovinu a přešel k vašemu životu v době komunismu, neboť jste 

spojen s Chartou 77. Jak jste se k ní dostal?  

JB: Měl jsem to štěstí, zvláštnost, že pocházím z rodiny, která byla dost politicky angažovaná již dávno 

před Chartou 77. Jak jsem dospíval, tak se mé politické názory hodně vyhrocovaly. V okamžiku, kdy 

byla zveřejněna Charta 77, jsem studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Bylo to téměř v závěru 

mého studia a já jsem se k Chartě chtěl připojit. Má matka byla jedním z prvních signatářů Charty 77, 

já a můj bratr jsme se též připojili. Jednoduše, bylo to v té době moje rozhodnutí. Samozřejmě jsem 

předem věděl, že mě čeká nějaká represe, to bylo celkem jasné. Věděl jsem ale také, že se nechci stát 

nějakým socialistickým ekonomem. Cestu, kterou lidem v kariéře otevíral tehdejší systém, jsem 

zásadně odmítal. Říkal jsem si, že stejně nechci dělat práci podle představ režimu, a proto jsem zvolil 

jinou cestu, jelikož jsem chtěl dělat něco jiného.  

MS: Protest mládí …  

JB: Zvolil jsem jej a tím jsem se dostal otevřeně do opozice proti režimu. To, co předtím bylo latentní, 

se vlastně jenom vyjevilo. Dostal jsem se pak sice do existenčních potíží, jelikož mě ze školy vyhodili a 

slušnou práci jsem nemohl dostat, ale nebral jsem to tragicky. Stal jsem se „disidentem“ a začal jsem 

pracovat v různých hůře placených povoláních. Například jako noční hlídač.  

MS: Dalo by se říci: „Ano, když se člověk obětuje za pravdu, pak má život pestřejší, bohatší a nestane l 

konformním s okolním světem.“  

JB: Samozřejmě jsem nevěděl, jak daleko to dojde. Původně jsem třeba nechtěl emigrovat. Když 

začínala Charta 77, byl jsem studentem a navštěvoval jsem často takzvané bytové semináře. Chodil 

jsem třeba do filozofického kroužku prof. Milana Machovce, což byl pro mne ohromný zážitek.   
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MS: Byl marxista.  

JB: Ano, ale byl to hlavně úžasně vzdělaný člověk, fantastický a skvělý vysokoškolský učitel. V té době 

byl dávno v opozici proti režimu a jeho přednášky jsou pro mě dodnes nezapomenutelné. Také jsem 

tehdy pravidelně navštěvoval bytový seminář dr. Julia Tomina, jenž se jako hodně radikální filozof, 

rovněž původně marxista, angažoval v prostředí Charty 77 a specializoval se na starou řeckou filozofii. 

Vykládal ji svým originálním způsobem, a tak bych mohl pokračovat dále. Vedl jsem si zkrátka jiný 

život v „alternativním“ prostředí.  

MS: Byl to jistě život v pravdě.  

JB: Pochopitelně to tak bylo někdy formulováno a například Václav Havel, pokud vím, uvažoval 

v tomto duchu. Tuším, že samotný pojem „život v pravdě“ je převzatý od Solženicyna. Ano, byl to 

život v pravdě v tom smyslu, že jsme se pravdivě stavěli vůči režimu a žili jsme v alternativních 

pozicích.  

… Imperativ …  

MS: Když jste zmínil Solženicyna, u něj je dobré si připomenout tato slova: „Nedopusť, aby vítězilo zlo 

nad dobrem. Když však zlo nad dobrem vítězí, tak nedopusť, aby zvítězilo skrz tebe.“ Člověk si má 

uvědomovat své limity, které mu napomohou usilovat o dobro.  

JB: Přesně tak, to Solženicyn ve svém díle říká. Je to ovšem ideál, k němuž jsme se asi všichni, kteří 

jsme tu dobu podobně prožívali, nějak vztahovali. Pamatuji si to dost dobře a nedávno to připomněl 

v jednom komentáři Petr Příhoda na Českém rozhlase 6 – že během tzv. normalizace obhajovali 

disidenti (či lidé, kteří se stavěli do opozice vůči režimu) postoj, že „špína nesmí jít skrze mě“. Musí 

končit před mým prahem. Když už jsem okolnostmi donucen žít v nějaké nechutné situaci, tak tu 

„špínu“ nesmím pustit dál, musí se to zastavit u mě. Byla to snaha vystoupit z řetězce, v němž byli lidé 

svázáni, aby „zlo“, „lež“ nepokračovaly dále. Soudím, že je to velmi důležitý psychologický prvek. 

Tehdy měl úspěch a nejspíš by nám pomohl i dnes.   

… Působení ve společnosti …  

MS: Díky tomu vznikaly ostrůvky pozitivní deviace.  

JB: Přesně tak. 

MS: Režim byl následně nahlodáván, a poté stačilo drobné ťuknutí a děly se věci, které člověk 

neočekával. Možná o tom snil, ale …  

JB: … to je ta známá „teorie“ Václava Havla o sněhové kouli. Hodíte malou kouli. Začne se na sněhu 

nabalovat a nabalovat, až vznikne veliká koule … a nakonec je z toho lavina, která spadne a má 

ohromné následky. Tak nějak to formuloval Václav Havel, když tvrdil, že systém, v němž žijeme, se 

může nakonec zhroutit relativně drobným pohybem. 

MS: Ano, ale tomu předcházely menší i větší výbuchy. Jen si vzpomeňme, co se stalo v roce 1986. Byl 

to Černobyl, v němž se odehrálo něco nestandardního z důvodu nedbalosti, riskování odpovědných 

lidí. Starší lidé si vzpomenou, jak se to minulý režim snažil zatajit, ale pravda byla silnější, a proto 



 
 

9 
 

tento fyzický výbuch potvrdil i neschopnost celku, jeho vnitřní rozpory, domýšlivost, což následně 

vedlo k jeho zásadnímu otřesu.    

… Škola v minulosti …  

MS: Ale zůstaňme ještě v minulosti. Jak jste vnímal školu, kterou jste navštěvoval? Jaká atmosféra 

tam panovala během normalizace? Říkal jste, že jste nechtěl pracovat v ekonomickém oboru.     

JB: Abych se přiznal, byl jsem z té školy dost znechucený, jelikož dobrá polovina předmětů, které jsme 

se tam učili, byly ideologické předměty typu marxismus-leninismus či „vědecký“ komunismus, dějiny 

dělnického hnutí - a jak se to všechno jmenovalo. Byly to předměty, které mě nebavily a nerad jsem 

se je učil, na druhou stranu ale nechci celé tehdejší školství jen zavrhovat. I v té době tam byli lidé, 

kteří přednášeli zajímavé věci. V ekonomii máte například statistiku, matematiku, a s tím související 

předměty, které na to navazují. Ty vůbec nejsou ideologické a mohly být zajímavé.  

MS: Jistě, například angličtina, kterou jste později mohl využít. 

JB: Pochopitelně, jazyky, ale též dějiny filozofie, škola sama by nebyla špatná, jen její zaměření bylo 

špatné.  

… Osobnosti ekonomie …  

JB: Byla zaměřena na marxismus a leninismus, ale přitom jsme se v nějaké zkratce dozvěděli i o jiných 

věcech, o myslitelích jako byl Adam Smith, z něhož čerpal Karel Marx.  

MS: Zkrátka o těch, kteří byli spjati s klasickou ekonomií. 

JB: Právě ti mají co říci. Nebylo to však na ně zaměřeno a neměli jsme dostatek času. Uvítal bych, 

kdybychom třeba Adama Smithe studovali půl roku. Tam to však bylo během jedné hodiny.  

MS: Nu, ale zase jste důkladně probrali Marxe a jeho kritiku kapitalismu.  

JB: Samozřejmě, to se probíralo detailně. Takové předměty jsem neměl rád, ale musel jsem se je také 

učit. Pamatuji si, jak jsem se učil všechny možné Marxovy definice, analýzy společnosti. Samozřejmě 

jsme všichni už v té době věděli, že jeho analýza je dávno překonaná, že je to pomýlené, že jsou to 

věci, které možná platily v roce 1850, ale neplatí v roce 1980.  

MS: Rozumím, ale jsme v roce 2013 a mnozí lidé Marxe vytahují a úspěšně jej resuscitují. Stačí se 

zmínit o Slavoji Žižekovi ze slovinské univerzity v Lublani. Je tedy možné se s Marxem potýkat i v 21. 

století.  

JB: Soudím, že Marx je jedním ze zajímavých filozofů 19. století. Dá se z něj leccos vytáhnout …  

MS: … jevy jako akumulace kapitálu, vykořisťování dělníků.  

JB: Já jeho teoriím nevěřím a nevěřil jsem jim ani tehdy. Je možné se na něj odvolávat, ale to máte 

jako s pojmy socialismus či komunismus. Řekl bych to jinak. Pamatuji si, že jsem si jednou povídal 

s Pavlem Tigridem a on mi řekl něco v tomto smyslu: „Být komunistou je něco úplně jiného než být 

socialistou a sociálním demokratem. Pokud někdo nechce zavést diktaturu proletariátu, pokud je 

schopen se obejít bez diktatury, tak to není komunista, ale sociální demokrat, i když se sám označuje 
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za komunistu.“ Soudím, že toto zmatení pojmů, které mi ve zkratce odhalil Pavel Tigrid, platí do 

dnešních dnů. Platí dodnes i v České republice. Před časem jsem v ČRo 6 připravoval dlouhý seriál o 

Ferdinandu Peroutkovi. Ten v komentářích, které psal za minulého režimu pro Svobodnou Evropu, 

vysvětluje, jak sociální demokracie za první republiky doslova „zachránila“ stát. Naši sociální 

demokraté v krizi 20. let odmítli socialismus bez demokracie (což byl ideál komunistů) a stali se tak 

spolehlivou politickou stranou. 

… Exil …  

MS: Vraťme se k vašemu životu. Po podepsání Charty 77 jste musel opustit školu a byl jste zaměstnán 

na různých místech a v roce 1982 odjíždíte do Anglie.  

JB: Nakonec to došlo tak daleko. Žil jsem dlouho v disidentských kruzích a okruh mých přátel se stále 

zmenšoval. V jednu chvíli jsem si uvědomil, že perspektivy, které mě zde čekaly, nejsem ochoten 

přijmout. Dříve či později bych šel do vězení, to mi bylo jasné, a do smrti bych dělal nočního hlídače. 

Řekl jsem si, že ještě nejsem tak starý, abych nemohl dál studovat. Nakonec jsem se rozhodl, že 

odjedu do ciziny. 

MS: Soudím, že podobný postoj zaujímal i váš novinářský kolega Jan Jůn. Ten říkal: „Ano, také bych 

zde nevydržel mlčet. Určitě by mě čekal kriminál.“ A proto v polovině sedmdesátých let také volí exil. 

Od exilu jste zřejmě očekával realizaci svého životního projektu a také to, co jste podepsal v Chartě.  

JB: Já bych to řekl trochu jinak. Původně jsem nechtěl do exilu, ale podmínky, v nichž jsem zde žil, se 

postupně stále zhoršovaly, až se zhoršily do té míry, že jsem již nebyl ochoten v tom dále pokračovat. 

Rozhodl jsem se nakonec k odjezdu sám, neboť jsem tehdy byl v poměrně úzké kategorii lidí, kterým 

režim pohotově umožnil odjezd za hranice, jakmile o to požádali.  

MS: Přišel jste o občanství.  

JB: Ano, při té příležitosti jsem se vzdal čs. občanství. Jak jsem zjistil dodatečně, dlouho po převratu, 

byl jsem tehdy formálně zařazen do akce StB Asanace. V té době jsem ale o tom nic nevěděl. Tak se 

označovala tajná operace Státní bezpečnosti, která měla za cíl vyštvávat některé lidi ven ze země.  

MS: Mezi nimi byl například evangelický farář Sváťa Karásek, skladatel Pavel Zajíček.  

JB: Ano, odjelo nás v této kategorii asi 30 „nepohodlných občanů“. Řada mých přátel odjížděla v té 

době, někteří přede mnou, jiní po mně. Doufal jsem, že se v Anglii dostanu na školu a budu tam moci 

studovat, což se mi poté podařilo.  

MS: Vy jste odjížděl s tím, že tuto zemi již neuvidíte. 

JB: Byla to reálná možnost, …  

MS: … ale nakonec …  

JB: … jsem byl překvapen, že to nebylo na tak dlouho. Pád režimu nastal pouze 7 let poté, co jsem 

odjel.  
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… Oxford …  

MS: Zde je dobré se zastavit u vašich studií v kapitalistickém světě. Vystudoval jste univerzitu v 

Oxfordu. Jak se exulant dostane na tuto prestižní školu?  

JB: Já jsem měl neuvěřitelné štěstí. Když jsem v Praze navštěvoval filozofické semináře Julia Tomina, 

které policie rozháněla, tak jsem se osobně setkal s několika oxfordskými profesory. Dr. Julius Tomin 

totiž v té době, když se zdálo, že je jeho seminář opravdu ohrožen, pozval západní filozofy, západní 

akademiky, aby se jeho semináře účastnili. Napsal dopisy na několik západních univerzit a kupodivu 

oni skutečně na jeho výzvu odpověděli a přijeli do Prahy. Pamatuji se na první takovou přednášku, 

kterou měla u Tominů oxfordská profesorka filozofie Catherine Wilkes. Po ní začali jezdit z Oxfordu 

do Prahy další její kolegové, kteří později dokonce založili v Británii Nadaci Jana Husa, a formálně 

podporovali tyto filozofické kroužky a neoficiální vzdělávání v Československu. S těmi lidmi jsem se 

seznámil a oni mně pak v Anglii hodně pomohli a domluvili mi přijímací zkoušku na jedné 

z oxfordských kolejí. Měl jsem to štěstí, že to zkrátka vyšlo a univerzita mi nabídla místo. 

MS: Jistě jste využil cosi, co jste se naučil zde v Československu na Vysoké škole ekonomické například 

poznatky o Marxovi?  

JB: Podívejte se, studoval jsem tam hlavně politologii. Byl to smíšený obor politických věd, filozofie a 

ekonomie, ale té jsem toho měl dost z Prahy, a proto jsem se spíše orientoval na filozofii a politické 

vědy. Abych se přiznal, stejně jsem na to byl zaměřen dávno před tím. V Praze jsem četl různé 

politické a historické knihy, protože politika mě vždy zajímala, stejně jako politická filozofie, tedy jsem 

se tomu přirozeně věnoval. Nakonec jsem byl šťastný, že jsem to mohl studovat na univerzitě 

v Oxfordu, kde jsou k tomu ideální podmínky.  

MS: Zřejmě jste byl jedním z mála Čechů, kteří tam vystudovali.  

JB: To je pravda, i když jsem nebyl úplně osamocený. Právě rodina Tominů, kteří emigrovali o rok či 

dva přede mou, odjela do Oxfordu.  

… Práce pro domov …  

MS: Dobrá, ale vy jste pak pracoval pro českou redakci BBC. Opět jste byl nasměrován na 

Československo.  

JB: Ano, to je další zvláštní okamžik mého života. Když jsem studoval v Oxfordu, byl jsem už vlastně 

součástí anglické společnosti, byl jsem do ní doslova integrován. Na konci studia jsem si ale říkal: „Co 

já chci v životě dělat?“ Samozřejmě jsem si mohl zvolit úplně něco jiného. Mohl jsem si zvolit nějaký 

obor, jímž bych se v Anglii dobře uživil. Nějak mě to ale táhlo k východoevropskému prostředí, 

k Československu, a proto jsem oslovil tehdejšího šéfa československé redakce BBC v Londýně Karla 

Janovického, on mě rád uvítal a začal jsem pro redakci ještě z Oxfordu připravovat různé příspěvky. 

Později jsem byl zaměstnán na plný pracovní úvazek jako redaktor československé sekce.  

MS: Tam jste sloužil až do roku 1992.  

JB: V té době mně to už hodně táhlo do Prahy. Po listopadu 1989 jsem sem jezdil …  

MS: … a byla to pro vás srdeční záležitost.  
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JB: Určitě ano. Nakonec jsem podal výpověď v BBC, a bez jakýkoliv pochyb jsem odjel natrvalo do 

Prahy.       

… Po roce 1989 a budování demokracie …  

MS: Ano, když jste sem přišel, zdejší občané se snažili obnovovat demokracii. Jak bylo poznamenáno 

na počátku, bylo to období dosti vypjaté, lidé měli velká očekávání. Jak jste vnímal „ustanovování“ 

demokracie, třebaže jste ji z počátku pozoroval z Británie? Sám jste se účastnil života Charty 77, a to 

bylo společenství na demokratických základech.  

JB: Jak říkáte, vnímal jsem to celé jako obnovování demokracie, jako návrat k normálním poměrům 

v naší zemi.  

MS: My jsme zde měli demokratickou periodu mezi lety 1918 – 1938. Mnozí lidé to vnímají jako zlatou 

éru naší moderní historie. Byli jsme ve dvacítce nejvyspělejších zemí a měli jsme dobré reprezentanty 

jak v oblasti politiky, tak i intelektuální elitu. V porevoluční současnosti to však bylo vzdálené. Lidé, 

kteří to zažili, byli již staří a svět byl jinde. Návrat nebyl možný, a tak první republika pro někoho 

sloužila jako možná inspirace, třebaže se nejednalo o žádnou selanku.  

JB: Návrat k systému první republiky pochopitelně nebyl možný, její tradice byly přerušeny. My jsme 

na tu dobu mohli vzpomínat, odkazovat na ni, ale zároveň bylo jasné, že se politika musí budovat celá 

znovu, protože období diktatur u nás bylo příliš dlouhé. 42 let komunismu, 6 let fašismu a 3 roky mezi 

tím. To máte přes půl století nedemokratických poměrů. Ani pamětníci první republiky už nebyli 

schopni společnost řídit, proto vše museli budovat jiní lidé a zároveň museli překonávat velké 

překážky. Bylo nutné vybudovat právní systém, soudnictví, politický systém včetně elit. To stále není 

ani zdaleka hotovo.   

MS: Když se ohlédneme, uvědomíme si, že moc v roce 1989 chartistům spadla do klína, a nečekali to.  

JB: To máte pravdu.  

MS: Chtěli pouze to, co sám komunistický režim deklaroval, ale nebyl schopen to dodržet, a proto se 

za svá práva postavili formou aktivit Charty 77. Sluší se říci, že Charta byla uskupením lidí proti 

komunistické zvůli, a proto byli lidé schopni se spojit. Sám mi jistě dáte zapravdu, že v samotné chartě 

bylo mnoho ideových proudů od křesťanů přes marxisty po trockisty, což poté přirozeně dělá obtíž při 

formování programu.  

JB: Pojítkem Charty 77 byl boj za občanská práva, ovšem proudů tam bylo mnoho. Samozřejmě, že 

tam byly i proudy, s nimiž jsem ani já moc nesympatizoval. To je jako v každé společnosti, vždy máte 

nejrůznější ideové směry. Někdy se říkává, že moc spadla disidentům v r. 1989 do rukou. Že oni 

nevěděli, co s tím? To je otázka. Mohlo to ale probíhat jinak? Já tvrdím, že nemohlo. Nikdo nemohl 

být připraven na pád režimu o moc lépe, než se to stalo.  

MS: Prostředí Charty 77 jsem zmínil proto, že lidé tohoto společenství byli zvyklí na diskuse, které jsou 

charakteristické pro demokratická společenství, třebaže v té běžné demokratické praxi jsou nedílnou 

součástí strany, volby, média – a to vše jsme museli vytvořit. Kromě toho se naši demokraté, aby 

dosáhli významu tohoto slova, museli naučit ohleduplnému zacházení s mocí.  
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… Nutnost kroků …  

MS: Co by podle vás - jako politického novináře - by bylo dobré vykonat, aby se oživil funkční 

demokratický řád? Bylo řečeno, že patříme do kulturního okruhu, kde je demokracie standardem. Jak 

nyní postupovat nejen při tvorbě formálních struktur, ale také toho, co bychom mohli nazvat duchem 

či étosem demokracie? V ohledech naplnění demokratického étosu je to zřejmě běh na generace.  

JB: Myslím si, že ani disidenti, někdejší signatáři Charty 77, ani nikdo jiný nemohl předpokládat vývoj, 

k němuž nakonec u nás na konci 80. let došlo. Všechny tyto věci se proto vytvářely za pochodu, 

improvizovalo se, jinak to ani nebylo možné. Základy funkční demokracie u nás jsou nicméně 

položeny už od pádu komunismu. 

MS: Lidé se spojili při vzniku Občanského fóra.  

JB: Z mého pohledu se to dělalo s nejlepšími úmysly, podle nejlepších představ. Dělali to lidé, kteří 

byli k dispozici. Přáli bychom si, samozřejmě, aby česká justice hned po listopadu 1989 byla na vysoké 

úrovni, ale víme dobře, že většina soudců byla předtím komunistickými soudci, kteří museli být 

teprve postupem času nahrazováni, školeni atd., což je dlouhodobý proces. Myslím si ale, že stabilní a 

zdravý politický systém u nás už existuje. Demokracii máme.  

MS: Máme svobodné volby, svobodná média, svobodu projevu, svobodu sdružování …  

JB: Platí to ovšem do jisté míry a myslím si, že tyto věci nejsou nikdy zaručeny jednou provždy. Sám 

v poslední době začínám více vnímat ohrožování svobody ze strany určité části společnosti. Teď 

netvrdím, že jsou to jenom komunisté či Komunistická strana Čech a Moravy. Je zde ale určitý 

segment společnosti, který o politickou svobodu příliš neusiluje. To tak bylo vždy a nyní se to 

opětovně objevuje. Chtěl bych upozornit, že to, co mimo jiné vedlo k únoru 1948, byla určitá letargie 

ve společnosti, zvláštní neakceschopnost demokratických sil a postupná, plíživá ztráta svobod, která 

probíhala po válce, a vlastně vytyčila cestu k únoru. Tehdy si však jen málo lidí uvědomovalo, jak je to 

nebezpečné. Naši demokratičtí politikové, včetně prezidenta Edvarda Beneše, si to neuvědomovali. 

Jejich úloha byla tragická.  

MS: Zkrátka voláte k aktivitě. K samotné historii se sluší říci, že Beneš byl socialistou a v roce 1943 

podepsal smlouvu se Sovětským svazem, díky níž jsme vstoupili do náruče sovětů.    

… Hodnoty …  

MS: Zde je též vhodné zmínit, že mnozí lidé hodnotu svobody tolik neoceňují. Dobrá, budu si moci 

„hrát“ na svém, budu využívat ekonomickou svobodu, budu moci podnikat, ale že bych měl 

rozhodovat o vývoji obce, kraje, země? To raději ne. Jsou tací, že ani tu ekonomickou svobodu 

nevyužívají a nechť se stará stát. Takových lidí je u nás v rozmezí deseti – dvaceti procent. Jsou to ti, 

kteří volí nešťastnou komunistickou stranu či jiné levicové směry. Tito lidé jako by předpokládali, že 

zde máme stát, který se o ně bude starat, a zajišťovat jim nějaké základní potřeby.  

JB: Nevím, jak se to u nás bude vyvíjet. Předpokládám, doufám, že se demokracie v naší zemi udrží a 

že se prostor pro svobodu nebude dále zmenšovat. Uvědomuji si ale také, že je tu poměrně hodně 

lidí, pro které osobní svoboda, politická svoboda, není velkou prioritou. To je, myslím si, obecně velký 

problém. Naštěstí ale dnes nemáme podmínky, které zde byly v poválečných čtyřicátých letech. Dnes 
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nám například z vnějšku žádná akutní hrozba nehrozí. To je úplně jiná situace a s tím, co nám hrozilo 

ve čtyřicátých letech, se to nedá srovnávat. Jsme třeba pevnou součástí Evropské unie. Možná mě 

někdo může obvinit z naivity, eurooptimismu. Skutečně si myslím, že jako součást Evropské unie o 

svobodu nepřijdeme, že demokracie se zde udrží, ale jsou zde i jiné tendence, kdy kolem sebe vidím, 

že si své svobody určitá část lidí neváží. Někteří lidé jako by byli ochotni na ni rezignovat, a to je 

z mého pohledu nebezpečné. Soudím, že bychom se tomu měli věnovat více než dosud.  

MS: Jste ve veřejnoprávním médiu, což je nejlepší způsob jak provádět neideologickou osvětu. Byl to 

rozhlas, který přinášel na jedné straně zvěsti ve stylu Klementa Gottwalda, ale i radostné zprávy 

z revoluce i let, která následovala. Neměli bychom opomenout, že u mnohých z nás dochází k záměně 

pojmů, neboť jsou takoví, kteří si s pojmem svoboda spojí libovůli, což pro ně znamená, že si „mohu 

dělat, co chci“. Jsou lidé, kteří na takové uvažování nahlíží jako na popření svobody, neboť pro 

takového člověka je svoboda existencí v řádu, takový člověk se rozhoduje v mantinelech a nenarušuje 

prostor druhého. 

JB: Ano, to se musí ostře rozlišovat, je svoboda a je libovůle. To jsou dva úplně jiné světy.  

MS: Lidé u nás si to pletou.  

JB: Někdo si to snad spojuje a mýlí se v tom, co považuje za svobodu, a co za libovůli. Je to 

definováno tak, jak jste řekl. Svoboda jednotlivce musí končit tam, kde začíná svoboda druhého 

člověka. Svou svobodu nemohu rozšiřovat do nekonečna, na úkor svobody někoho jiného, vždy musí 

dojít k nějakému kompromisu, k nějaké pomyslné dohodě lidí mezi sebou.  

… Pravda …      

MS: To je jasné. Když hovoříme o hodnotách, ještě bychom se měli dotknout hodnoty pravdy 

v minulosti a současnosti. Jde o to, že za pravdu komunisté zavírali. Postoje hlásané ze Svobodné 

Evropy i jiných rozhlasů byly nežádoucí, a proto je rušili. Dnes? Můžete lhát, můžete hovořit pravdu, 

ale nebudete trnem v oku vládnoucích struktur.  

JB: V naší době dochází k devalvaci hodnot. Vzpomínám si, že to je něco, o čem jsme hovořili už na 

bytových filozofických seminářích Milana Machovce. Ten si již tenkrát všímal rozdílu mezi Západem a 

Východem, který podle něj spočíval v tom, že ve východní, komunistické Evropě se veřejně skoro nic 

nesmělo říci, ale každé slovo mělo obrovskou důležitost, pokud je někdo vyslovil. Zatímco ve 

svobodném, liberálním světě Západu, si mohl téměř každý říkat, co chtěl, ale vlastně to, co říkal, 

nemělo pro ty ostatní žádný význam. V tom je velký paradox naší doby a je jistě dobré si uvědomit, že 

toto jsou póly, v nichž se pohybujeme.  

MS: Tam je asi důležité to, že když jste říkal cosi, co je nežádoucí, tak jste byl v hledáčku represivních 

složek, ale dnes? Dnes vás asi nezavřou, možná budete zachycen médii a o vašich postojích bude 

debata, ale nebude volán do Bartolomějské a nebudete objektem represí.  

JB: To asi ne. Jsou však také komerční zájmy a jsou jiné zájmy, i politické zájmy. Můžete se i dnes 

dostat s politickými či komerčními zájmy do konfliktu.  

MS: Je zřejmé, na co narážíte. Pokud budete důležitou figurou, tak na vás může být vyvíjen tlak.  

JB: Určité věci zkrátka nemusí být žádoucí. Každý nemusí mít zájem, aby pravda vyšla najevo. 
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… Spravedlnost …  

MS: Dobrá, a co spravedlnost? Soudíte, že dnešní společnost oceňuje význam spravedlnosti, pokud to 

srovnáme obdobím před rokem 1989? Sám jste to mohl poznat na vlastní osobě. Také jste 

konstatoval, že jsou deficity v soudnictví, třebaže justice je jedním z pilířů demokratické společnosti.            

JB: Samozřejmě, že justice je velice důležitou částí politického systému. Spravedlnost oceňujeme, ale 

máte pravdu, že i ve společnostech západního typu může být spravedlnost někdy jakoby zahalena, 

třeba proto, že soudy se vlečou příliš dlouho a ke spravedlnosti se poškození nedostanou. To se často 

stává. Praxe též může být taková, že kdo si zaplatí lepšího právníka, ten nakonec soud vyhraje. Někdy 

to tak alespoň vypadá. 

MS: Zločinec bývá osvobozen.  

JB: Nedávno nás šokovaly takové věci, jako prezidentská amnestie a abolice z počátku ledna 2013. 

S tím přece normální člověk nemůže souhlasit.  

MS: A vnímavý člověk si řekne: A to jsme v demokratickém, právním státu.  

JB: Ano.  

… Peníze jako hodnota …  

MS: Možná je zde také ten problém, že mnozí lidé vnímají současný svět prizmatem peněz, tedy skrze 

to, co vlastním. Tito lidé „nevidí“ člověka, ale pouze peníze či hmotné statky, které jim může přinést. 

Vše „přepočítávají“ na peníze, a co z toho „kápne.“ Člověk je tak mnohdy pouhým prostředkem, a ne 

cílem lidského usilování. Zapomínáme, že díky přílišnému usilování o peníze nebo majetek dochází k 

odcizení nejen svému okolí, ale sobě samému. Lidé pak ztrácejí i svobodu, o kterou usilovali během 

revolučních dní.       

JB: Zase bych to tak černě neviděl, sám to tak ve svém životě nedělám. Uvědomuji si, že v tom, co 

říkáte, je jisté nebezpečí. Možná se někteří lidé tímto kritériem řídí a považují jej za rozhodující, já to 

považuji jen za jistou úchylku, …   

MS: … nedorozumění, … 

JB: … nesprávné pochopení hodnot lidského života, když se stále tážete, co mi to přinese, jestli je to 

pro mě výhodné. Myslím si přece jenom, že se normální člověk rozhoduje ve svém životě jinak. 

Nerozhoduje se na základě neustálého přepočítávání finančních prostředků, co mu to či ono vynese.  

MS: Ano, signatář Charty 77 asi tak nemohl kalkulovat.      

JB: Určitě ne.  

… Zpět ke svobodě …  

MS: Člověk se rozhodoval na základě mravního principu, oběti vyšším hodnotám …  

JB: Já jsem svůj podpis a účast v Chartě nevnímal jako oběť.  

MS: Pro vás to byl občanský postoj.  
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JB: Vybral jsem si to záměrně, jelikož to byla pro mě „lepší“ cesta. Vždy jsme v té době měli velkou 

radost z toho, že můžeme žít svobodně - a to i v nesvobodných podmínkách.  

MS: Chtěl jste zakoušet stav vnitřní svobody. I ve vězení může být člověk svobodný a ve svobodě může 

zakoušet stav nesvobody. Nyní se vracíme k první hodnotě, tedy svobodě, o níž si mnozí z nás myslí, že 

je tou nejdůležitější hodnotou, kterou člověk získal, a o niž má usilovat.  

JB: Ano, s tím souhlasím.  

MS: Lidem, kteří se podíleli na převratu, šlo právě o to. Chtěli zakusit svobodu, chtěli ji žít. Neměli 

bychom opomenout to, na co jsme během dialogu narazili - pro mnoho lidí je svoboda do jisté míry 

stav, v němž se necítí optimálně, a proto raději přijmou „otroctví“.  

JB: Zřejmě to u některých lidí tak je, protože lidské povahy jsou různé. Také přece víme, že musí 

existovat jisté hranice svobody. To platí například už při výchově dětí. Když vychováváte dítě, samo v 

jisté chvíli vyžaduje, abychom mu stanovili pevné hranice, aby se v našem světě dokázalo pohybovat, 

neboť jinak se neorientuje a ztrácí se. Může se třeba dopouštět všelijakých lumpáren a v té chvíli je 

potřeba v zájmu dítěte nastavit hranice. Co však u dospělého člověka? Lidé mají různou míru 

schopnosti unést svobodu. Někdo jí unese hodně málo.  

… Budování trhu …  

MS: Bez hodnot není možné budovat ani demokracii, ani tržní hospodářství. Jak vnímáte budování 

kapitalistického pořádku? Sám jste poukázal na fakt, že toto slovo „kapitalismus“ se příliš 

nepoužívalo. Doktrína Washingtonského konsensu říkala, abychom privatizovali, deregulovali, 

liberalizovali. Nemyslíte si, že rychlost, s jakou to přišlo, mohla mít destruktivní účinky?  

JB: Řekl bych asi toto. Dodatečně se nedá nic měnit na vývoji, který zde už proběhl. Možná můžeme 

litovat toho, že liberalizace hospodářství, k níž by zde muselo dojít tak jako tak, snad neprobíhala 

pomaleji a za přesně vymezených podmínek.  

MS: Máte na mysli kvalitnější právní rámec.  

JB: Ano, toho se dotýkám. Rád bych k tomu však řekl malý postřeh. Myslím si, že urychlená 

liberalizace byla tehdy záměrným rozhodnutím naší většinové společnosti. Vzpomeňte si na 

atmosféru začátku devadesátých let, kdy se hovořilo o tom, že se bude zavádět „privatizace“ 

hospodářství. Byli zde lidé, kteří říkali: „Než rozdáme majetek, musíme nejprve nastolit legální 

poměry.“ S tím ale nesouhlasili ekonomové, jimž nakonec dala zapravdu většinová společnost ve 

volbách. Tato skupina říkala asi toto: „Nechceme, aby nás v ekonomickém rozvoji zdržovali právníci 

svými teoriemi. Vše je nutné rychle privatizovat, abychom rychle zbohatli.“ Lidé stáli před 

rozhodnutím, budou-li mít majetek spravedlivě a později, anebo rychle, i když to nebude tak 

spravedlivé. Takovéto rozcestí zde existovalo. Mám dojem, že většina lidí si vybrala rychlou cestu. Ať 

socialistické podniky zaniknou, říkali, ať vzniknou nové podniky, i když to možná byla chyba a mělo to 

probíhat jinak. V první chvíli to ale takhle jasné nebylo, vždyť víme, jak probíhala kuponová 

privatizace. Musíme říci, že se ve svých důsledcích moc nepovedla, co mají zdejší občané 

z kuponových knížek? Nic.  

MS: Kdo si vybral dobrý podnik, tak svou tisícikorunu dokázal slušně zhodnotit.  
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JB: Naprostá většina majitelů těch akcií o ně přišla díky machinacím, k nimž zde došlo. Tím jak se 

podniky převáděly na jiné podniky.  

MS: Nu, zde je dobré říci asi toto. Koncept byl zajímavý, ale praxe se ukázala jako nevhodná.  

JB: Jsem přesvědčen, že by koncept nevyšel tak jako tak. Sám si nemyslím, že by to byl životaschopný 

koncept. Nemůžete mít společnost akcionářů. Žádná taková obec neexistuje. Jsou akcionáři a jsou 

lidé, kteří nemají akcie - v každé normální společnosti. Soudím, že dobré podniky z toho nemohly 

vzniknout. Samotná privatizace mohla proběhnout jinak.  

MS: Soudíte, že přílišná angažovanost lidí do tohoto procesu způsobila jeho neúspěch? Na druhou 

stranu můžete namítnout, že zde byly osoby jako Viktor Kožený, který lidem nabídl lidem 

desetinásobek za jejich kuponovou knížku.  

JB: Pro mě to byl podvod.  

MS: Udělal tomu velkou propagaci. Přitáhl lidi. Lidé vložili své investiční kupony do jeho projektu. 

Říkáte, že kuponová privatizace jako způsob ustavení kapitalistického pořádku byla omylem.   

JB: To si nemyslím. To jsou úvahy ex post. Nevidím ve skutečnosti, jak by se to dalo udělat jinak. 

Nemohlo se to udělat úplně spravedlivě.  

MS: Nějak se začít musí, ale vznikají šrámy na důvěře.  

JB: Ano, ale nevyčítám nikomu samotnou myšlenku kuponové privatizace, ani Václavu Klausovi. 

Myslím si, že myšlenka privatizovat hospodářství byla myšlenka správná, ale poté v nějaké fázi nebyla 

dotažena do konce. To znamená, že se uhnulo z cesty, která mohla být spravedlivější. Bohužel, tak to 

bylo …   

 

Dialog o transformaci s Janem Bednářem3: Dokončení – slovo, média …  

MS: Druhé setkání bych věnoval otázce významu slov, významu médií pro společnost. Lze o nich 

uvažovat jako o silně propojených oblastech v moderních společnostech. Když se podíváme do roku 

1989, byla to právě slova, která spustila řetězovou reakci, která poté přerostla ve změnu režimu. Jak 

vnímáte význam slov? Se slovy se člověk stýká denně, zvláště když je novinář. Bez nich, by byl ničím.  

JB: Člověk jim neunikne. Řekl bych, že nejsem filozof. Pro mě je zamýšlení se nad smyslem slov 

obtížné. Myslím si však - a řeknu to osobním způsobem - že slova složená do vět, tvoří myšlenky, a ty 

jsou …  

MS: … energií.  

JB: Ano, obrovskou energií. To je obrovská síla. Máte pravdu v tom, že to byly myšlenky, které 

přivodily změnu například v roce 1989, ale pochopitelně i během jiných dějinných zvratů.  

MS: Můžeme uvést Velkou francouzskou revoluci.  

                                                           
3
 První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 28. března 2013 v odpoledních hodinách v prostorách Českého 

rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2, Vinohrady.  
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JB: Přesně tak.  

MS: Lidé si jistě vybaví onu triádu: „Volnost, rovnost, bratrství …“  

JB: Krásný příklad co dokážou dělat slova, myšlenky. Vlastně všechny dějiny, události - jako například 

vznik Československé republiky. To je něco, co vyplynulo z nějakých myšlenek. Ti lidé o to usilovali, 

něco chtěli, …  

MS: … měli nějaké ideály. 

JB: Dokázali je artikulovat do slov. Chtěli je prosadit v životě, v praxi. Totéž byl rok 1989. Řekl bych, že 

slova a myšlenky jsou potenciálně velkou silou, dokonce bych řekl, že jsme poznali již v disidentských 

dobách, jak nebezpečné to je, jak nebezpečné jsou některé myšlenky.    

 MS: Jistě, když se před rokem 1989 chválil režim, tak to bylo správné. Když jste prostřednictvím slov 

sděloval pravdu, pak ovšem hrozil i kriminál.   

JB: Právě to je ten rozdíl s dnešním světem. Když se člověk pustí do svobodného hledání myšlenek, 

svobodně se vzdělává a hledá odpovědi na nějaké otázky, tak to může být velmi nebezpečné. Můžete 

se za to dostat i do kriminálu. Taková byla skutečnost.  

… Dialog a jeho význam …  

MS:  Dobrá, s řetězením slov zároveň vyjadřujeme myšlenky. Ty nám pomáhají vést dialog s okolním 

světem, třebaže to někdy je velký střet. Je jedním z atributů politického systému, který se snažíme po 

roce 1989 budovat. Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam dialogů a jejich kvalitu u nás po roce 

1989? 

JB: Nerad bych všechno házel do jednoho pytle, to se nedá. Na jedné straně zde po roce 1989 

„vypukla“ svoboda. Bylo možné formulovat věci, které do té doby byly obtížně formulovatelné, ba 

trestné. Na druhou stranu - většina z nás, kdo jsme toužili po politické změně, jsme byla nemile 

připravena malou tolerantností a neschopností vést dialog. Domnívám se, že předchozí doba, doba 

diktatury, zanechala v myslích lidí hlubokou stopu, kterou je obtížné překonat, překlenout - a je to na 

generace. Dnes jsme - dejme tomu čtvrt století po pádu komunistického režimu a pořád se potýkáme 

s následky předchozí doby. Jeden z nich je ten, že v myslích lidí utkvěla netolerance k názoru druhého 

a neschopnost ten druhý názor vůbec přijmout, vzít na vědomí, že existuje. To znamená, že je 

alespoň mohu tolerovat vedle sebe, a říci: „Ano, to je jiný názor, než mám já.“  

MS: V rámci autentického dialogu se objevuje to, co bychom mohli nazvat úcta k druhému.  

JB: Ano …  

… Dialog a nepochopení druhých …  

MS: Soudíte, že minulý režim nepřímo vedl člověka k nedialogičnosti, tedy neúctě a nepochopení 

druhých, třebaže zde nebyla snaha, aby si sobecky razil cestu v rámci svého prostoru. Existuje zde 

názor vládnoucí třídy, a kdo je proti …  

JB: Okolnostmi to učil, třebaže to neměl specifikováno ve své nauce.  
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MS: Bylo to přítomno implicitně.  

JB: To ano.  

MS: Nějak to v těch lidech zůstalo a neseme si to jako mentální zátěž.  

JB: Obávám se, že ano. Jsem úplně konsternován, když se někdy podívám na diskuse na Internetu. To 

skutečná žumpa. Čím je to dáno? Zřejmě tím, že ti lidé se tam mohou přihlásit anonymně, mohou si 

tam říci, co chtějí. Lidé si na internetu ventilují své frustrace, všechny své pochybnosti, ale takové 

diskuse jsou všude na světě, i když - v českých internetových „diskusních klubech“ to je opravdu 

otřesné.  

MS: Je to v politice. Dominance některého názoru vede k tezi: kdo není s námi, je proti nám! 

JB: O to minulý režim usiloval. Dnes platí, že kdo má jiný názor, toho musíme ušlapat, jednoduše 

nemůžeme připustit, aby si někdo uchoval jiný názor. 

… Dialog na Západě …  

JB: Myslím si, že to na Západě není. Žil jsem v Anglii, musím říci, že Anglie je mimořádně tolerantní.  

MS: Kolébka liberalismu …  

JB: Je to až nepředstavitelné. Tam skutečně existuje liberalismus a tolerance k druhému, každý může 

mít svůj názor. To je něco tak samozřejmého, je to cosi velice vrytého do kultury, …  

MS: … jelikož je to podporováno. 

JB: Je to součást kultury. Tam se samozřejmě předpokládá, že můžete mít kritický názor.  

MS: Myslíte si, že taková forma dialogu pro společnost jedině přínosná?  

JB: Jistě.  

… S dialogem k nám …  

MS: Když se podíváte k nám, u nás se místo dialogů vedou monology, či výstižněji - dialogy hluchých.  

JB: Přesně tak. Zdejší politické diskuse právě připomínají monology, kdy každý si tvrdí to své. Pokud 

možno je třeba překřičet druhého, či lépe zabrat více času v diskusi tak, že já budu hovořit déle, a tím 

v diskusi vyhraji, prohraje ten, kdo hovořil kratší dobu. Z mého pohledu je to slepá ulička.  

MS: Za chvíli to bude čtvrtstoletí od roku 1989 …  

JB: Na druhou stranu bych nepředpokládal, že všichni lidé ze společnosti se naučí demokraticky 

myslet, a budou vést smysluplné dialogy. Je potřeba to žádat alespoň u elit, u vzdělaných lidí, …  

MS: … kteří jsou příkladem a dávají společnosti laťku …   

JB: … a mohou mluvit věcně. Tam jde o to mluvit věcně. Když se podívám na politickou diskusi 

v Británii, tak jsem vždy překvapen, jak je jiná proti té v České republice, neboť tam se mluví věcně. 

Tam, když se mi něco nelíbí, pak na to poukážu, ovšem nebudu říkat, že pán, který „je vedle“, je vůl. 
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Je to urážka, je to zbytečné, a nepatří to tam. U nás během diskuse jde o to, ukázat, že ten politický 

protivník je idiot či cosi podobného. Je třeba věcně hovořit o tom, co by se mělo udělat v politice, to 

je velmi nedostatková diskuse zcela jiného druhu.   

MS: Ano, nesmíme zapomínat, že moudrý Masaryk hovořil o nutnosti padesáti let kontinuálního 

vývoje, …  

JB: … než se ustaví demokratický pořádek, …    

MS: … a staneme se demokraty.  

JB: Zkrátka dialog k demokracii patří. Demokracie je diskuse a diskuse je dialog.  

MS: Nesmíme zapomínat, že u nás je Kocourkov a Hulvátov, čímž jsem označil prostor, který ne vždy 

musí být nakloněný produktivnímu dialogu.  

… Média …  

MS: Dobrá, posuňme se dále, ale neopouštějme téma slova. Dialog se vede v novinách, obecně 

v médiích. Ta slouží jako spojnice mezi politickými reprezentanty a občany. Jak vnímáte jejich 

význam? Jiný význam mají média pro demokracii, jiný význam mají pro totalitní systém.   

JB: Pracuji v médiích, a ta jsou mým oborem, mou doménou. Pracuji ve veřejnoprávním médiu, 

v českém rozhlase, vybral jsem si to, neboť věřím tomu, že médium, jako je veřejnoprávní rozhlas, 

tedy to, co je vlastně státní, má sloužit společenství, jelikož jde o celonárodní záležitost - má svou 

úlohu. Pevně věřím, že veřejnoprávní média mají existovat. Není možné tvrdit, že ne, přestože se 

s tím také setkávám. Někteří politikové v minulých dvaceti letech o tom pochybovali. Docela jsem byl 

překvapen, jak o tom veřejně mluvili, že Česká televize a Český rozhlas by vůbec neměly existovat, že 

by měly být zprivatizovány. Soudím, že jde o naprostý omyl a nepochopení toho, co k demokracii 

patří. Zastánci této teorie naprosto nerozumí tomu, že jsou zde nějaká média, která jsou součástí 

politického systému. Jako je moc soudní, legislativní, exekutivní, jsou zde média, která mají politiky 

korigovat. To tam jednoduše patří.  

MS: Možná bychom mohli říci, že média by se měla snažit jednotlivé části moci propojovat a „vnášet 

kyslík“ do veřejného prostoru.  

JB: Řekl bych, že to právě nemohou dělat média privátní. Soukromé médium je něco jiného než 

veřejnoprávní médium. Soukromé médium pracuje za účelem zisku z reklamy. Jeho cílem je podchytit 

co největší množství posluchačů, kteří si eventuálně koupí nějaký produkt.  

MS: Nepřímo se tak stávají „zajatci“ sítí soukromých médií.  

JB: Je to úplně jiná úloha. Neříkám, že privátní média nemají existovat, mají, ale vedle nich mají své 

nezastupitelné místo média veřejnoprávní.  

MS: Ano, to jste ukázal na média v demokracii.  
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… Média v minulosti …  

MS: Ale jaká byla média v nedemokratickém režimu? Stále se setkáváme s názorem, že média byla 

hlásnou troubou vládnoucích.  

JB: Jistě, to je pravda, v nedemokratickém světě média také existují a slouží vládnoucí skupině 

k udržení moci. Skutečně jsme to dobře viděli právě za minulého režimu, kdy ti mocní komunisté 

v nejvyšších funkcích mluvili do toho, co mají média vysílat, co se má psát v novinách. Byla to velice 

důležitá součást té nejvyšší politiky. To, co praktikují diktátorské režimy, to je zneužívání médií. Pro 

ně jsou média další „služkou“ k uchopení a udržení moci. Vedle policie, vězení, jsou to média, která 

mají obyvatelstvo ohlupovat a manipulovat s ním, …  

MS: … a proto zde byla jiná média, která se snažila lidem nalít čistého vína. Byla to Svobodná Evropa, 

BBC, Hlas Ameriky, Deutsche Welle, zkrátka zahraniční média, která působila v západním světě za 

železnou oponou a vysílala přes ni sem, do někdejšího komunistického ghetta, a tyto stanice se 

podílely na utváření mediálního světa postkomunistické Evropy. Kdybych to měl shrnout, svobodná 

média v minulosti byla, ale musela být za oponou.  

JB: Když se podíváte na začátky Svobodné Evropy. To byl rok 1950 – 1951, pak rozhodnutí americké 

vlády bylo čistě politické rozhodnutí - chtěli podpořit psychologickou válku proti komunismu. Bylo to 

rozhodnutí, k němuž došli američtí politikové sami od sebe. Českoslovenští exulanti využili této 

příležitosti s velkým nasazením. Projekt financovala americká vláda, či lépe americký kongres. 

Exulanti samozřejmě byli šťastni, že mohli hovořit k domovu. To byl ten prapůvodní záměr a rozložení 

sil. Když máte někde diktaturu, tak musí být nějaká vnější mocnost, které to podpoří, financuje, a 

poté to může fungovat. Proto jsme měli vysílání hlasu Ameriky, BBC, Svobodné Evropy, přičemž české 

vysílání BBC bylo starším médiem. Vzniklo již za války jako určitá snaha se vyrovnávat nerovnovážnou 

propagandu Hitlerovského Německa ve střední Evropě. Proto BBC za II. světové války vysílala do 

evropských zemí v jejich jazycích, aby se obyvatelstvo dozvědělo, jaký je skutečný stav na bojištích, 

jak vypadá průběh války a tak podobně, z tohoto pohledu to bylo vojenské rozhodnutí.  

MS: Je důležité, že se takoví lidé našli a byli ochotni domovu a svým spoluobčanům přinášet pohledy 

na realitu, i když někdo může říci, že Svobodná Evropa měla jistý skrytý úkol, a proto ve vysílání 

někteří vidí „propagandistické“ prvky americké politiky, neboť tato stanice, jak jste sám řekl, byla 

Američany placena. Měli bychom asi říci, zaplať Pán Bůh za takovéto vysílání. Už proto, že se stalo 

normou pro novináře, kteří přišli po roce 1989.  

JB: Ano, zaplať Bůh, že tato média existovala. Já jsem v BBC pracoval. Nedělal bych to, kdybych tomu 

nevěřil, kdybych k tomu neměl důvěru. Ještě předtím, než jsem šel do emigrace, jsem byl 

v Československu jedním z posluchačů Svobodné Evropy. Oceňoval jsem službu, kterou tyto stanice 

poskytují.  

MS: Nyní bych se vrátil - jak už tady zaznělo - k „veřejnoprávnosti“. Dá se říci, že právě zahraniční 

rozhlasy zde odváděly tu veřejnoprávní službu? Pokud v této společnosti existovalo pouze vysílání, 

které tlumočilo názory vládnoucí strany, pak zahraniční médium suplovalo tolik potřebnou 

veřejnoprávnost …  

JB: Ano, suplovala domácí média, to máte pravdu. Na druhou stranu, nepřeceňoval bych jejich 

význam. V Československém rozhlase bylo tisíce zaměstnanců. Nebylo to tak, že by všichni byli 
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stoupenci režimu. Mezi nimi byli lidé nejrůznějšího typu. Vedle skalních komunistů bylo spousty 

zaměstnanců již dávno před listopadem 1989, kteří měli kritické výhrady vůči tomu, co se zde dělo. 

Nebylo to tak, že by pouze zahraniční média říkala …  

MS: Uznávám, že věc nebyla černobílá. Realita měla různé odstíny šedi. Jde o to, že veřejnoprávní 

média mají vyjadřovat spektrum názorů ve společnosti, mají informovat nezabarveně, vyváženě, což 

asi Československý rozhlas a Československá televize neumožňovaly.  

… Média po roce 1989 - skepse … 

MS: Nyní se vraťme k otázce médií v demokracii …  

JB: Jsem zklamaný z toho, co veřejnoprávní média předvedla a jak plní svou úlohu po čtvrtstoletí od 

listopadu 1989. Domnívám se, že v této oblasti se i na vysokých místech pohybují lidé, kteří 

nepochopili smysl toho, co je úkolem veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média si však pletou 

s médii privátními a do této sféry přivádějí kritéria, způsoby práce, které jsou adekvátní privátním 

médií.  

MS: Tím narážíte tím na sledování poslechovosti.  

JB: Třeba. Neříkám, že poslechovost je čímsi, co by se nemělo vůbec sledovat. Podle mě to není 

rozhodující kritérium, jestli nějaký pořad či rozhlasová stanice má právo na život, má existovat. 

Bohužel se dost často setkáváme s tím, alespoň já to pozoruji v Českém rozhlase, že tyto věci nejsou 

doceněny.  

MS: Kdy to podle vás tyto tendence začaly sílit?  

… Otázka mediálních rad …  

JB: Existuje to pořád. Myslím si, že u nás v České republice se nikdy v polistopadovém vývoji 

nepodařilo nastavit systém, který je například v Británii, byť snahy zde byly. Například zmíním 

mediální rady, které jsou čtyři. Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, Rada ČTK a poté je 

takzvaná velká mediální rada, která rozděluje licence.  

MS: To je Rada rozhlasového a televizního vysílání.  

JB: Ano, jsem přesvědčen o tom, že členové mediálních rad ve skutečnosti nejsou nezávislí. Když jsem 

žil v Anglii, tam se členy mediálních rad stávají typicky lidé, kteří jsou ve společnosti výrazní a 

profilovaní. Jsou to kulturně politické osobnosti. Jsou to všeobecně známí lidé například z divadelní 

scény, hudebního světa, kulturně politického světa, akademici, kteří k médiím mají blízko. Zatímco u 

nás se těmi členy mediálních rad stávají typicky lidé …  

MS: … mající politickou nominaci …  

JB: To však politici nepřiznávají. U nás je to legrační, protože se to odehrává ve skrytu. Kvůli tomu 

nastala i televizní krize v roce 2000, kdy 100 tisíc lidí vyšlo na Václavské náměstí. Myslím si, že od té 

doby jsou politici opatrnější a jmenují lidi do rad šikovněji. Nechávají si to navrhnout od různých 

organizací, ale stále jsou členové rad jmenováni politicky. To znamená, že v zákulisních dohodách 

někde v parlamentu se dohodne, že za sociální demokracii tam bude …  
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MS: … Václav Žák, …  

JB: … za ODS tam bude jiný člen. Když se politici na tom dohodnou, pak jsou ti členové zvoleni. 

V podstatě jde o politické nominace. Hlavně ti lidé, kteří jsou v radách, nejsou až na výjimky veřejně 

známé osobnosti, zkrátka to nejsou lidé, kteří by měli sami o sobě velkou autoritu.   

MS: Můžeme též jmenovat Milana Uhdeho …  

JB: Ten však v těch radách už není, ale jmenoval bych jej jako člověka, jenž byl i politikem a 

spisovatelem.  

MS: Je spojen s devadesátými lety.  

JB: Soudím, že takoví lidé by tam měli být jmenováni.  

MS: Lze říci, že tam jsou „šedé myši“. 

JB: Ano …  

MS: Ti jsou „voleni“ politiky … 

JB: … dokonce je to tak, že v dnešní době je to horší, neboť se tam dostávají lidé, kteří o médiu nic 

nevědí. Přicházejí k tomu jako slepí k houslím, nikdy uvnitř v systému neexistovali, nikdy v něm 

nepracovali, nikdy se s tím nesetkali, a najednou mají řídit rozhlas. Z mého pohledu to je absurdní.  

MS: Pokud bychom to měli shrnout nějakým příměrem, dochází k tomu, že amatér posuzuje 

kardiozáznam místo kardiologa, …   

JB: … nebo pacient má právo hovořit o způsobu léčby. Víte, do jisté míry toto právo pacient má, 

pokud je seznámen s informacemi.  

MS: Ovšem tyto zásady napomáhají tomu, že veřejnoprávní média jsou v rukou politiků.  

… Ohrožení svobody …  

JB: Já bych to řekl touto formou: u veřejnoprávních médií v této situaci existuje nebezpečí, a to, že 

svoboda, která v médiích dosud je, může být ohrožena. Říkám, že může. Veřejnoprávní média jsou 

náchylnější ke ztrátě svobody více než privátní. Soukromá média sledují zájmy svých inzerentů a tím 

jsou omezena. Ve veřejnoprávních médiích můžete omezit svobodu redaktorů jenom tím, že nějakým 

způsobem zasáhne do mediální tvorby vedení. Pokud je to politicky motivováno, je to nebezpečné.  

MS: To znamená, že se z vašeho hlediska posouváme spíše na Východ než na Západ?  

JB: Takto bych to neřekl. Myslím si, že za celých dvacet čtyřiadvacet let od listopadu 1989 se nám 

v této sféře nepodařilo prosadit to, co by tam mělo fungovat. Například – jak jsme již zmínili – 

fungující mediální rady.  

MS: Jsou to pouze skořápky a obsah neodpovídá západnímu standardu. 
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… Kde se stala chyba …  

MS: Můžeme se ptát, kde se stala chyba? Není to náhodou způsobeno tím, že lidé v médiích nejsou 

odpovídajícími „partnery“ politiků, novinář není prestižní povolání. Být novinářem je do jisté míry cosi 

podřadného, novináři jsou nazýváni hnojem a póvlem. Byli to ale novináři, kteří v devadesátých letech 

podporovali reformní kurz Václava Klause.   

JB: Skutečně složitá otázka. Kde se stala chyba, to se tak jednoduše říci nedá. Částečně je to na 

samotných novinářích, je to v systému, organizaci a částečně je to v celé společnosti. Celá společnost 

má nějaký způsob, jak reguluje všechny aktivity, zde nejde o ta média. Myslím si, že celá kultura je 

podhodnocena, neboť se jí dostatečně nevěnuje pozornost. V poslední době to vidíme v Národním 

divadle. Absurdní situace v této české scéně, jaká byla v posledních měsících, je něco šíleného. Je to 

věc, která se týká celé kulturní sféry  

MS: Média bychom tedy měli vnímat jako součást kulturního prostoru. 

JB: Ten prostor je zanedbaný, pokud by tomu byla věnována náležitá pozornost, vhodné lidi lze 

naleznout. Existuje spousta inteligentních lidí jak v Českém rozhlase, tak na jiných místech. Řekl bych, 

že je nutné tomu věnovat soustavnou péči, a to i od politiků. Právě jsem mluvil o tom, že někteří 

politici jakoby nechápali smysl veřejnoprávních médií a jejich existenci zpochybňují. To je ale strašná 

chyba. V Anglii všichni politici vědí, že nezávislá média jsou pro ně důležitá. Samozřejmě, že se je 

snaží ovlivňovat, ale všichni vědí, že sama nezávislost je důležitou věcí a nesnaží se ji podlamovat.  

MS: Nesmíme zapomenout, že BBC je v úctě, i když má své …  

JB: … problémy.  

MS: To je Británie. Například v USA jsou důležitá privátní média, jako je CNN, Fox NEWS. Takové 

National Public Radio – NPR …  

JB: ... je obdobou našeho veřejnoprávního média, ačkoliv to není veřejnoprávní médium, jak je to 

definováno u nás. Oni žijí z darů, které obdrží.                 

MS: Můžeme ovšem namítnout, že se naši politici zhlédli v americkém vzoru, ale my jsme součástí 

Evropy!  

JB: Ve všech stabilizovaných západních demokratických zemích v Evropě existují veřejnoprávní média 

a jsou vlivná, jsou silná.  

MS: Uvedl jste důležitou skutečnost, jelikož politikům vyhovuje, když vedle sebe nemají „šťouraly“. Ne 

nadarmo se hovoří o silných médiích jako o mediokracii. Jsou u nás lidé, kteří s tímto zápasí, již to není 

politická aréna, ale arénou se stala média. Ta již nejsou mostem mezi politiky a občany, ale jsou tvůrci 

politiky.  

… Novinář v porovnání se zahraničím …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali čeští novináři jsou podle vás odlišní od zahraničních. Myslíte si, že 

v tomto ohledu jde o mýtus?  
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JB: Čeští novináři vůbec nejsou špatní novináři. Celá novinářská obec je obsáhlá. Máme zde skvělé 

novináře, máme i skvělé časopisy, noviny. Vycházejí každý den, někdy je lépe, někdy hůře, to je 

normální průběh věcí. Kvalifikovaní lidé zde jsou, možná ten systém je trochu nedokonalý.  

MS: V jakém ohledu?  

JB: Zmínil jsem se o radách. Znám situaci v Českém rozhlase, slyšel jsem o různých stížnostech lidí 

z České televize. Ten, kdo by mohl nejlépe popsat, co by se tam mohlo zlepšit, je každý pracovník na 

jistém úseku. Média jsou specifická v tom, že je nemůžete řídit jako podnik, jenž vyrábí výrobky, je to 

něco zcela jiného.  

MS: Vychází to z práce s lidmi, informacemi.  

JB: Ano, je to velmi specifické, a proto je to součástí kultury. Jsem přesvědčen, že český národ je 

národem kulturním, máme vzdělané lidi, máme lidi schopné velkých výkonů. Neřekl bych, že v těch 

lidech je něco špatně.  

MS: Myslíte si, že ti, kteří označují pracovníky médií jako nedobré, v nich dokonce vidí potenciální 

konkurenci? Neúcta je neoprávněná?  

JB: Většinou je to neoprávněné. V některých případech se může stát, že i novinář se dopustí nějakého 

prohřešku proti slušnému chování či nějakým způsobem pochybí, zachová se nefér i vůči politikovi. Je 

možné, že to tak je. Obecně si však myslím, že to neplatí. Řekl bych, že pohrdání médii, které vyjadřují 

někteří politici způsobem jako pan prezident Miloš Zeman, to je naprosto neadekvátní.  

MS: Na západ od nás by si to jistě nedovolili.  

JB: Výroky, které jsou zaznamenány z úst místního politika, ty by skutečně neprošly, to si nedovedu 

představit.  

MS: Kdybychom se ještě měli vrátit do prostoru veřejnoprávních médií, pak jedním z kroků ke zlepšení 

stavu médií by mohla být jejich depolitizace.  

JB: Ano, to je dobré slovo. Myslím si, že by se měli vzdálit od politiky v tom smyslu, že politici by do 

řízení médií neměli možnost mluvit, to vidím jako důležité. Sám si ovšem kladu otázku, jak to udělat?  

MS: Zde jde také o to, aby k sobě měli lidé úctu. Pokud budou mít úctu, pak bude větší 

pravděpodobnost, že nebude v neúctě novinářský stav, který politikům i nám slouží. Bez sféry médií, 

bez novinářů by politický běh byl jiný. Děkuji Vám za vaše odborná vysvětlení.     
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Dialog o transformaci s Jiřím Vančurou4,5: 

MS: Začal bych prostě. Čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste měl a jak 

se naděje naplnily?  

JV: Jsem již hodně starý člověk, je mi 86 let. Šťastných momentů, které rámovaly můj život, jsem zažil 

několik. Pro mě byl velkou, přelomovou událostí rok 1945, souviselo to i s osudy naší rodiny. Určité 

uspokojení nebo naději jsem viděl i v únoru 1948. Dlouho nevydržela, ale existovala. Velmi jsem 

uvítal rok 1968, kdy jsme prožívali krásné chvíle naděje. Vrcholem pak byl rok 1989. Byl potřebný, byl 

nutný, a to přes všechny ztráty nadějí či něčeho takového - nedávno jsem slyšel Martu Kubišovou, 

která říkala, že sloka její Modlitby – z oblohy mrak zvolna odplouvá - platí jen částečně. Rok 1989 bylo 

pro mě také osobním vysvobozením. Žít v situaci, kdy kdykoli může zazvonit policista a obeslat vás 

k výslechu, nebo estébáci přijdou na kontrolu, to samozřejmě člověka ponižuje. A najednou to bylo 

pryč. Rok 1989 byl krásný i tím nadšením lidi. Dnes tedy mohu říci: bylo to krásné, jedno z nejlepších 

období mého života. Zároveň jsem však nešel s proudem vítězů. Nějakou dobu jsem pracoval pro 

Občanské fórum, byl jsem jedním z tehdejších mluvčích Charty 77, ale bylo mi 60 let a nikterak jsem 

netoužil zařadit se do politických struktur. Viděl jsem případy lidí, kteří dokázali sedět v předpokoji 

Václava Havla, jenž byl v té době již prezident, aby na ně vyšla nějaká funkce, a to rozhodně nebyla 

má cesta. A poctivě řečeno – nechtěl jsem se začlenit do pracovního procesu. Zvykl jsem si 

rozhodovat sám o sobě, takže v mém rozhodnutí žít a působit mimo nové oficiální struktury byl i kus 

lenosti.  

MS: Zde je vhodné připomenout tu skutečnost, že jste si za dřívějšího režimu zachoval osobní svobodu.  

V rámci daných možností a při rezignaci na výdělek alespoň průměrný jste byl „svým pánem“, 

nenechal jste si podmanit duši!  

JV: Taková volba není podle mého názoru vlastní jen někdejší společnosti. Nejhorší povolání, které si 

dnes dovedu představit, je tiskový mluvčí, inteligentní člověk, který občas navzdory svému mínění a 

poznatkům musí tlumočit přikázaná stanoviska. Ze mne, prosím, nedělejte jakéhosi idealistu, já měl i 

vlastní plány. Počáteční období nových poměrů mi zabrala Charta, jejímž mluvčím jsem byl až do 

shromáždění v tehdejším Paláci kultury. Hlavně jsem ovšem řídil Pelikánovy Listy, když z římského 

exilu přešly do Prahy. Snažil jsem se k nim přistupovat jako k časopisu alternativ, protože v protikladu 

s názorem Václava Klause nebyla pro společnost jediná správná cesta kapitalismus zbavený 

zákonných kontrolních mechanismů. Mluvíme-li o naplnění nadějí - podle mého názoru byla první 

polovina devadesátých let zkušebním kamenem, a to pro celou společnost. Dřívější generace po sobě 

zanechávaly i specifické duchovní dědictví (nebo snad máme mluvit o zkušenosti, kterak přežít?) už i 

v dlouhém období rekatolizace, kdy se musely přihlásit k tomu, k čemu se dříve nehlásily. Zažil jsem, 

byť jako hoch, přikrčení v době nacistické okupace, lidé si navykli přizpůsobovat se. V osmdesátých 

letech se mnozí naučili, jak se dá ve starém systému žít. A najednou před nimi stála otázka, zda chtějí-

li žít rovněji, nebo chtějí pouze bohatnout.             

MS: Sluší se říci, že vlastně společnost v roce 1989 neřekla, co žádá, vůči čemu se vymezila. Co chce? 

V nové společnosti každý člověk mohl akcentovat něco jiného. Souhlasíte s tím?   

                                                           
4
 Jiří Vančura *1929, český historik a publicista, spojený s Československým dokumentačním střediskem. Dílo: 

Naděje a zklamání (1990) a Einsteinovo řešení světa bez válek (2001).   
5
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 20. listopadu 2014 dopoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu Jilská 

1, Praha 1, Staré Město.   
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JV: Co většině lidí na dřívějším systému vadilo? Byli nespokojení s hospodářským zaostáváním – a to 

zejména ve spotřební sféře. Vadilo jim, že se nemohou dostat za hranice. Ale že nemohou otevřeně 

říkat své mínění a tím je prosazovat, většina jako kdovíjakou újmu nepociťovala. Kdysi někdejší 

maďarský polistopadový předseda vlády říkal: „Lidé nebojovali za kapitalismus, ale chtěli svobodu“. 

Otázka svobody byla základní. Uvedu příklad, který zmiňuji ve svých pamětech. Pražská Celetná ulice 

byla na konci osmdesátých let opravována, krášlena takovým tím sovětským způsobem: fasády byly 

nastříkány barvou, aby vypadaly lépe než omšelé budovy. Když jsem na jedné z těch nalíčených ploch 

viděl sprejem napsáno slovo demokracie, poprvé jsem si uvědomil, že obnova demokracie bude 

těžká.  

MS: Rozhodně obnova demokratického řádu bude „těžký baťoh“. Vždyť člověk je zesláblý, jelikož po 

padesát let čelil dvěma totalitám. Ještě bych se zeptal, zda si souhlasíte, že by se režim nesesul tak 

rychle, kdyby nepřišly impulzy z Východu. Tím mám na mysli nástup Michaila Gorbačova.  

JV:  O tom, že vývoj v Sovětském svazu za Gorbačova rozpad „komunistického režimu“ ve střední a 

východní Evropě urychlil a umožnil jeho v podstatě mírový průběh, není třeba pochybovat. 

MS: Jednalo se o člověka, který usiloval o obnovu dobrého vztahu mezi ideologickými východisky a 

realitou.  

JV: V prvních dvou třech letech své vlády o to Gorbačov jistě usiloval. Kdy a do jaké míry se s takovou 

představou rozloučil - ví, nebo neví jen on sám. 

MS: Naši představitelé se jeho přístupu bránili.  

JV: Samozřejmě. Jestliže uděláte státní ideologii z něčeho takového, jako byl komunistický systém, 

položíte základ k státnímu bankrotu. Tuto skutečnost zná dnes každý. Zkušenost, že pro špatný režim 

je nejvíce nebezpečná právě doba jeho polepšování, byla potvrzena nejen ve dvacátém století a 

nejen v sovětském Rusku. 

MS: Můžeme říci: zaplať Bůh za takového člověka.  

JV: Ano, Gorbačovovi se podařilo něco, co nezamýšlel.  Připomeňme si Havlův článek z osmdesátých 

let, jak šel venčit psa, a u Národního divadla lidé zdravili Gorbačova. Bylo v tom něco nového, 

pozitivního, co odporovalo ideologii Jakešů a Biľaků. Byla v tom naděje.  

MS: Ale svět šel jinudy, režimy ve střední a východní Evropě se postupně hroutily jako domečky 

z karet. Ovšem to neznamená, že se zcela změnilo myšlení lidí, obnovit hodnoty, na nichž stojí 

svobodná společnost je otázka běhu na dlouhou dobu.  

JV: Je zde též otázka historické paměti.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych si dovolil přejít do období před rokem 1989. Jaký máte postoj ke komunistické ideologii 

a vůbec k ideologii jako takové. Potřebujeme ji pro svou existenci?  

JV: Museli bychom ji především definovat. Marx mluvil o falešném vědomí, ale tak k tomu 

nepřistupuji. Jsem přesvědčen, že člověk potřebuje mít životní zásady a být jim věrný, to je hlavní. 
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Jestli ty zásady je odvozuje z Desatera či je odvozuje z něčeho jiného, není důležité. Vezměte si 

Immanuela Kanta - jeho udivuje ... 

MS: ... mravní zákon ve mně a hvězdné nebe nade mnou.  

JV: Něco takového existuje.  

MS: Sluší se říci: to zřejmě nebylo u komunistů žádaným východiskem. Představitelé, kteří se stali 

hlasateli ideologií, takovouto úctu k všehomíru neměli.  

JV: Úctu asi neměli k ničemu, nehledě k tomu, že oni učení degradovali. Často používám 

mimovědecké příměry. Když umřel Molotov, což byla velmi záporná postava, zanechal po sobě 400 

rublů na svůj pohřeb. Brežněv po sobě zanechal mimo jiné 100 aut. Lidé se „odrodili“ přístupu 

velkých myslitelů. Stále měli velkou pusu, že zastupují občany, ale posléze se již ani nemluvilo o 

proletariátu. Sám Lenina nepovažuji za velikého člověka, který vycházel z mravního poznání, z toho, 

co se zde shromažďovalo evolučním vývojem a co vytvářelo známé pocity u Kanta.  

MS: Soudíte, že apel, který zdůrazňujete, nalezneme i u Marxe? Vyšel z teze: „Filozofové svět pouze 

popisovali, nyní je třeba jej měnit.“ Nejedná se o výraz domýšlivosti, která tyto lidi zasáhla?  

JV: Je tam obsažena, ale nejsem specialista na učení Karla Marxe. Nikdy jsem Kapitál celý nečetl. Jeho 

zásluha není v tom, že by pravdivě nalinkoval budoucnost, pouze se dá v jeho díle najít analýza 

tehdejšího systému.  

MS: Říká se: Marx udělal dobrou analýzu, ale špatné závěry. Popsal vykořisťování lidí, bral se za 

dělnickou třídu, ale jedním z pilířů jeho ideologie je právě násilí, což poškozuje učení.  

JV: Máte na mysli revoluci jako takovou. Neřekl bych. Někdy je revoluce zapotřebí, i když opět 

bychom ji museli definovat. I v roce 1989 se hovoří o revoluci. Naproti tomu máme Pařížskou 

komunu. Ano, máte pravdu, že vnesení takového prvku je nebezpečné. Vždyť ten vývoj pomohl 

vzniku ruských koncentráků! Dalším impulsem byla velká válka, kdy existoval pouze jeden nepřítel. 

Dá se tomu rozumět, ale rozhodně to není něco plodného a něco, čím by se systém dal ospravedlnit. 

Nebylo možné hovořit o komunistech jako o novodobých křesťanech - mám na mysli obec Ježíšovu. 

Vím ale, že v myšlení lidí otázka rovnosti, otázka spravedlnosti, existuje. Jde o to, do jaké míry je 

potlačena. 

MS: Myslíte si, že východiska byla správná, ovšem pouze pokud by se výsledkem nestalo násilí?  

JV: Ne. To by zřejmě potřebovalo hlubší rozbor, nicméně osvobození člověka, určitá sociální 

spravedlnost je jistou metou, kterou hlásá v té či oné míře věrohodnosti a upřímnosti sociální 

demokracie. Je to rozdíl mezi bolševismem a menševismem.  

MS: Bohužel v v Rusku vyhrál bolševismus.  

JV: Jistě. 

MS: Rád bych se zeptal na skutečnost: zmínil jste, že rok 1948 byl pro vás nadějí. Bylo vám 19 let.  

JV: Ano, ty naděje byly poplatné tehdejší situaci, propagandě. Nebyl jsem ve straně, ale sympatizoval 

jsem. Domníval jsem se, že nyní bude možno uskutečnit takové ideály – počínaje dvouletkou a konče 
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tou společností rovných bez nějakých brzdících jevů. Byl jsem i na Václavském náměstí 25. února, kde 

lidé byli šťastni. Kdyby jim byli řekli, jak vše bude vypadat, druhý den by museli náměstí uklízet, 

protože by bylo pozvracené.  

MS: Lidé se přece pro něco nadchnou a nakonec je z toho nepěkné vystřízlivění. Cosi podobného 

můžeme vidět při jakýchkoli společenských změnách.  

JV: Když se lidé nadchnou, je zde množství lidí, kteří to nadšení tvoří, uvěří tomu. Neviděl bych to jako 

zákonitost, ale jedná se o průvodní jev. 

... Reforma systému? ...    

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, kdy u vás došlo k vystřízlivění. Zdali jste věřil v možnost zlidštit, 

pozitivně reformovat systém, který zde existoval. Mnoho Čechů a Slováků tomu dávalo velkou naději.  

JV: Od vysoké školy jsem byl členem komunistické strany. Když lidé říkají, že tam zůstávali přes 

všechny negativní jevy, kterých byli svědky, které viděli, nebo chtěli vidět, a to proto, aby ji zlidštil, 

absolutní víru bych jim nedával. Vystoupit proti tomu okamžitě, to by byla existenční sebevražda. 

Například můj bratr byl ze strany vyloučen a další též. Zkrátka – nebyla to pouze snaha zůstat tam 

proto, abych mohl něco zlepšit, ale byla tam znát i snaha nedělat si velké problémy.  

MS: Odpověděl jste na otázku, proč člověk zůstával ve straně, ale soudíte, že lidé měli snahu 

reformovat systém jako takový? Po roce 1948 nebyla strana spojena s ničím jiným než s násilím. 

Souhlasíte, či byste něco doplnil?  

JV: Byly zde tisíce těch, kteří chodili na brigády, kteří opravdu dělali pozitivní věci, aniž se ptali, co za 

to bude. Z mého pohledu strana nebyla spojena pouze s násilím. V té době skutečně došlo kromě 

velkých negativních zásahů i k řadě pozitivních změn jako byla elektrifikace každé obce či vesnice, 

rozšíření zdravotní péče a podobné zkvalitňování života.  

MS: Tam vidíte pozitiva. Soudíte, že systém jako celek mohl být reformován?  

JV: Ne.  

MS: Můžeme říci, že jediná reforma systému – zlidštění - je přechod k demokratické společnosti?  

JV: Jedině. Nekladl jsem si otázku, zda tento systém bude „lidský“, tak se tehdy ani moc neuvažovalo. 

Měli jsme snahu dělat co nejvíc pro to, aby se tu vše zlepšovalo, aby existovaly dvě strany, ...  

MS: ... aby zdejší lid zakusil blahodárnost plurality.  

JV: Ne tak, mám na mysli dvě strany v rámci komunistické strany. Mezi mými přáteli byla teze, že 

ortodoxní komunista může být hlupák, nebo bezcharakterní člověk. Jinak pro mě bylo rozhodující 

Sartrův výrok, že tento „stroj“ nemůže být opraven, ale musí být rozbit.    

MS: Víme, kolik životů to stálo, než si tuto skutečnost uvědomili. Ještě bych se zeptal, zdali souhlasíte 

s tezí, že komunistická ideologie je vlastně slepou větví osvícenství.  

JV: Vím, co máte na mysli. Nerad bych se však vyjadřoval k něčemu, co nemám dostatečně 

promyšleno.   
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MS: Zkrátka - neexistuje pokračování ideologie.  

JV: Pochopitelně.  

... Exil lidí z Československa ...  

MS: Jak vnímáte význam skutečnosti, že lidé, kteří chtěli žít ve svobodě, odcházeli do zahraničí, a jak 

nahlížíte na význam exilu a emigrace? Češi, kteří se nechtěli přizpůsobit, raději vzali kufry a rozloučili 

se.  

JV: Řada lidí to tak řešila. Nedá se paušalizovat, že ti, kteří zde zůstali, se přizpůsobili. Nesouhlasím 

s Jiřím Dienstbierem seniorem, který říkal, že nikdo nemusel emigrovat. Když tato slova slyšel můj 

kamarád – Erazim Kohák, jehož znám od čtyřicátých let, protože naši otcové byli zavřeni ve stejných 

celách, a proto mezi námi bylo přátelství - nesouhlasil, a souhlasit nemohu ani já.  

MS: Shodou okolností Erazim Kohák odešel do zahraničí. Odešel, vystudoval ...  

JV: V té době bylo Kohákovi 14 let. Jsem přesvědčen, že kdyby neodešel jeho otec, byl by zavřený. 

Emigraci jsem nikomu nezazlíval. Vždyť i každý z nás, kdo byl exponován v roce 1968, si musel klást 

otázku, jestli také chce odejít do exilu. Možnost zde byla. Nemohl jsem z řady důvodů, například 

rodinných. Mysleli jsme, že režim nebude tak zlý a tato cesta pro nás nebyla vhodná. Avšak nedívali 

jsme se na emigranty jako na zrádce: „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš!“ Tento 

pohled na věc je pošetilý.     

MS: Přesto se můžeme domnívat, že je nutné připomínat tezi od Viktora Dyka, protože mnozí lidé 

právě odešli díky tomu, aby byli s národem, aby národ, s nímž se ztotožnili, byl podporován ze 

svobodného světa.  

JV: Jistěže! Nejen, že to deklarovali, ale také to dělali. V tom je rozdíl mezi emigrací a exilem. Spousta 

lidí v exilu, počínaje mým pozdějším přítelem Jiřím Pelikánem a mnoha dalšími, kteří nejsou tak 

známí, ale jsou též zajímaví, skutečně odešla, aby mohla pomáhat a pomáhala.  

MS: Můžeme říci, že právě tito lidé, když nabízeli pomoc po roce 1989, nebyli přijati. Jak se lidé 

postavili k Otovi Šikovi? Ten se již vrátil do jiné doby a jeho myšlení zde přijímáno nebylo. Někteří Češi 

pronášeli soudy o tom, jak se emigranti měli dobře, ale „my jsme zde trpěli“.  

JV: Samozřejmě, že ano. S Šikem jsem se setkal pár dní předtím, než do exilu definitivně odjel, a to za 

takových zvláštní okolností. Chodil a ptal se lidí ohledně vývoje. V té době jsem byl v redakční radě 

Práce. Byl zde též názor Hüblův, který byl proti tomu, aby Šik odcházel. Jsem přesvědčen, že Šik je 

dosti výjimečná osoba. Věnoval se rozpracovávání své „třetí cesty“, která si vyžádala hlubší rozbor, 

nějakou syntézu, a pochopitelně byl režimu nepohodlný.  

MS: Dobrá, ovšem má slova směřovala spíš k návratu těchto lidí po roce 1989. Oni zde nebyli náležitě 

přijati, byť v zahraničí disponovali množstvím kontaktů, a Češi je stejně odmítli.   

JV: Když hovoříme o Otovi Šikovi, tehdejší velvyslankyně ve Spojených státech – ... 

MS: ... Rita Klímová, ...  
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JV: ... jej odsuzovala jako ekonoma a do vedení Občanského fóra doporučila Václava Klause. Nebo 

třeba Pavel Tigrid neměl rád Jiřího Pelikána, i když s ním spolupracoval. Mnohé bylo na osobních 

sympatiích a antipatiích. Lidé pak nemají rádi, když se někdo vrací jako vítěz a vytlačuje ty, kteří jsou 

zde a „trpěli“!  

MS: Není to ale české specifikum?  

JV: Opravdu si myslíte, že se jedná o české specifikum? Nebylo to stejné třeba po Velké francouzské 

revoluci?  

MS: Kdo by měl rád konkurenci! Jsem však přesvědčen, že díky konkurenci a přijetí skutečnosti, že 

někdo je lepší než já, to je cesta vedoucí k mému růstu, a tak to já vidím.  

JV: Bude to tak. Averze vůči emigrantům, kteří se vracejí, zde existovala. Dnes to otupělo, poněvadž 

se zvolna vyměnily generace.  

... Demokratická opozice – disent ...   

MS: Navrhoval bych přejít k tématu utváření a struktuře demokratické opozice. Jednalo se o chartisty, 

underground, šedou zónu. Jak vnímáte význam disidentů v rámci demokratické opozice?  

JV: Máte na mysli léta předlistopadová či polistopadová? 

MS: Jde mi o to, když se utvářela. Byli ti lidé ochotni vystoupit, jít tváří tvář režimu?  

JV: Tím, že podepsali Chartu? Byl jsem mezi prvními signatáři a chtěl bych věřit, že i kdybych znal 

důsledky toho, co bude následovat, neodradilo by mne to. Řada lidí ji podepsala jako formu protestu. 

Do jisté míry si víc vážím lidí, kteří ji podepsali nikoliv prosinci 1976, ale kteří ji podepsali v březnu 

1977, ačkoli věděli, jaké štvanici budou podrobeni. Pro mě je dobrým příkladem vojenský historik 

Jaromír Novotný, který byl v uniformě. V roce 1969 ho vyhodili z armády, ale dostával svých jedenáct 

stovek výslužného. Věděl, že když podepíše Chartu, přijde o ně, přičemž měl čtyři děti.  

MS: Je nádherné, jak jsou lidé ochotni se obětovat pro věc, i když budou odstrkováni, i když budou na 

periferii společnosti. Zkrátka – je zde něco, za co je dobré trpět, jak zdůrazňoval Jan Patočka.  

JV: Ano, je to tak! Podepsat Chartu znamenalo veřejné prohlášení: já jsem proti tomuto režimu.  

V žádném z dokumentů Charty nenajdete komunismus nebo socialismus, ale je a bylo jasné, že když 

určité věci prosazujete – v tomto případě deklaraci občanských práv, že se tím vystupuje proti 

systému. Lidé z Charty usilovali o svobodu projevu a věděli, že s respektováním jejich požadavků 

komunismus musí skončit, což se též stalo.  

MS: Myslíte si, že kdyby zde neexistovali chartisté, společnost by nenašla odpovídající lidi, kteří by 

pomohli k přemostění? Tito lidé ztělesňovali patřičný étos – páteř národa.  

JV: Rozhodně byl vidět rozdíl mezi zeměmi, kde existovalo něco jako polská Solidarita nebo kde byla 

Charta, a těmi, které neměly tento základ. Mezi chartisty nebyli lidé, kteří toužili po moci. Jim to bylo 

cizí. Když se poprvé setkali s mocnými minulého režimu, byli tázáni: navrhněte nám postup. Z toho 

vznikly velké rozpaky. To jenom každá exilová vláda má připraveného prezidenta či předsedu vlády, a 

to Charta toto neměla.  
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MS: Myslím si, že když člověk usiluje o moc nezištně, moc nakonec získá. Lze se domnívat, že toto byl 

případ Václava Havla. Stal se vůdcem ze své přirozenosti. Když se podíváme na jiné lidi, kteří o ni 

urputně usilovali, nemohli se dobře „zapsat“ do dějin. Tím mám na mysli pomyslný souboj Havel 

versus Klaus.  

... Působení v Listech ...  

MS: Dovolil bych si udělat „střih“. Působil jste v Listech, jaký měly podle vás dopad na šedesátá léta? 

JV: Prožil jsem to s Janem Šternem, který věnoval své úsilí shánění materiálů a posílání časopisu a já 

jsem trochu pomáhal. Říkali jsme Listům Mateřídouška, ale mysleli jsme to dobře.  Listy měly velký 

význam - existovaly, psalo se tam o něčem, co u nás bylo nemyslitelné. Ale že by formovaly vývoj u 

nás, to si nemyslím. Posilovaly opoziční myšlení, ale že by tam bylo něco víc? Nešlo zde o 

konkurenční, soutěžní pozici. Jestli měly větší význam dokumenty Charty, které byly se svými 

prohlášeními poněkud inflační, nebo jestli větší význam měl tisk, to znamená Listy a Svědectví, je 

obtížné říci.  

... Pokračování ideologie? ...  

MS: Dotkl bych se ještě jedné skutečnosti, jak vnímáte fakt, že komunistický režim padl, ale ideologie 

je pro mnohé lidi stále přitažlivá. Myslíte, že to, co je prezentováno Komunistickou stranou Čech a je 

Moravy, není tradiční ideologie? Že je tam prostor pro pluralitu?  

JV: Neznám vnitřní poměry komunistické strany. Rozhodně nemůže - a také se od toho distancuje - se 

nějak vracet, i když je tam jistě dost lidí, kteří by se rádi vrátili. Podle mého názoru jsou tam i 

ortodoxní stalinisté. 

MS: Máte na mysli Miroslava Grebeníčka?  

JV: Nevím, nejsem s jeho smýšlením dost seznámen. Ta jistá adorace minulého režimu má hlavně 

sociální příčiny. Lidé například nezapomněli, že za minulého režimu měl každý práci. Sociální rozdíly 

sice byly, ale v míře mnohem menší. Že někteří lidé byli „první kategorie“, většina pak byl zbytek. 

Množství lidí - zejména starších – musí být východiska současných komunistů sympatická. Vždyť ani já 

nejsem tak úplně proti starému režimu, mně se v jeho době například mnohem lépe chodilo do 

schodů. Nezlobte se, ale vím o lidech, kteří za války, v době samého existenčního ohrožení národa, 

byli šťastni - protože byli mladí.  

... Demokracie a její obnova ...  

MS: Rád bych začal diskutovat o otázce obnovy nového společenského řádu. Zeptám se, jak se díváte 

na demokracii? Jak si ji sám definujete? Soudíte, že lidé usilovali v roce 1989 o demokracii? Hesla 

svoboda a demokracie se doplňovala. Zřejmě mnozí z nás nevěděli, oč běží.   

JV: V možnosti volby jsem spatřoval svobodu, a to je, myslím, v pořádku.  

MS: Jak si sám demokracii definujete? Když jsem mluvil s esejistou Pavlem Švandou, říkal velice 

prostě: demokracie je systém, kde se věci jeví. To znamená, kde dochází k pojmenování pravdy, 

demokracie je spojena s pravdou. Shodou okolností právě disidenti akcentovali význam pravdy pro 

lidský život.  
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JV: Byli proti životu ve lži, což je do značné míry totéž, i když je to víc osobní. V otázce definice 

demokracie bych se držel etymologického: je to vláda lidu.  

MS: Ano, někdy z vlády lidu může vyrůst diktatura většiny. Dobrá demokracie ochraňuje menšiny, má 

respekt. Sám jsem si říkal, že demokracie je systém, kde je člověku umožněno být člověkem. Vidíme ji 

jako prostor, kde díky sociální interakci člověk ... 

JV: ... může být sám sebou.  

... Demokracie a Charta ...  

MS: Tento aspekt splňoval prostor Charty 77. Lidé si naslouchali, měli k sobě vzájemný respekt, i když 

byli odlišného názoru.  

JV: Byli a zůstali. Jednalo se o otázku, která pro mne byla stěžejní. Po roce 1989 vznikla otázka, jestli 

bychom měli její existenci ukončit, či ne. Byl jsem pro uzavření, ale ona ještě 2 roky vytrvala. Podle 

mého soudu končila ostudou, poněvadž se tam prosadili různí Cibulkovi stoupenci a lepili se na ni i 

dost pochybné existence. 

... Demokracie a první republika ...  

MS: Jestli se mohu zeptat, narodil jste se do první republiky. Když umřel Masaryk, ... 

JV: ... byl jsem mu na pohřbu.  

MS: Stejně jako profesor František Janouch či Jiří Ješ. Jak vnímáte paralelu demokratická republika a 

obnovení demokracie? S první republikou si obvykle spojíme pilíř – a tím byl Masaryk. Když ještě žil 

Pavel Tigrid, vzpomínám si, že on říkal: „Co řekl Masaryk, bylo svaté.“ Měli jsme demokracii, která je 

založena na vládě osobností, elit. Souhlasíte s tímto pohledem? Od toho jsme odvozovali skutečnost, 

že Havel byl do jisté míry nástupcem Masaryka?     

JV: Nejsem zapáleným obráncem první republiky, poněvadž jako historik znám i její negativní stránky.  

Vím, že zde byla nevyřešená národnostní otázka a sociální otázka. Souhlasím ovšem s tím, že byla 

ostrovem demokracie ve střední Evropě, což je velké pozitivum. 

MS: Jednalo se o demokracii, která byla jednooká – a to v tom smyslu, že v ostatních zemích měli 

autoritativní režimy. My si sice říkáme: ano, za první republiky, byla demokracie, ale rozhodně by 

mnozí z nás nechtěli demokracii první republiky v současnosti. Například byla cenzura.  

JV: Pro mne první republika není program.  

MS: Myslíte si, že je však dobré v něčem se jimi inspirovat? Jde o to, že tehdy lidé vedli celkem bohatý 

spolkový život a za vývoj země cítili odpovědnost.  

 JV: Nechodili do spolků nebo do Sokola pouze pro zábavu, ze společenských důvodů, ale o něco 

usilovali. Kdysi jsem do Listů napsal, že mne potěší, až vznikne první okrašlovací spolek. Pro mne to 

byl a je podstatný předěl, už proto, že okrašlovací spolky nejsou těmi, které by mohly čerpat peníze 

z Evropské unie. Jedná se mi o sousedskou – občanskou starost o to, jaké to je v našem okolí, jak to 

tam vypadá, jak se tam žije. 



 
 

34 
 

MS: Když uvažujete nad historickou paralelou, co je na ní nosné? Češi mají obecnou úctu k autoritám. 

Když se však zamýšlíme nad demokracií, existuje v ní též systém procedur, jak řešit spory.   

JV: Byly nejzásadnější spory řešeny? Ve vztahu Čechů a Slováků ano.  

MS: Čechů a Němců?  

JV: Tam vystupoval další činitel, který si pozornější a civilizovanější řešení nepřál.  

... Demokracie a autorita ...  

MS: Možná jsem se chybně vyjádřil. Má slova spíš směřovala k tomu, že lidé spíš dají na autority, než 

aby precizovali mechanismy.  

JV: Vždyť je to jednodušší.             

MS: Pak si můžeme naříkat, proč máme tak špatně fungující stát, když dáme pouze na autority.  

JV: Podporujeme vynikající jednotlivce, ale pro mne je autorita především morální autoritou. Jednalo 

se o Václava Havla a řadu lidí kolem něj. Pro mě je morální autorita stejně tak Petr Pithart, Jiří 

Dienstbier starší a několik dalších lidí. Je jednodušší svěřit svůj osud, své přemýšlení a úsilí někomu, v 

koho mám z těch či oněch důvodů důvěru. 

MS: Ano, ale není to dětinské? Pak člověk sám sebe degraduje na nekompetentní osobu. 

JV: No, občansky dospělé to pochopitelně není. 

... Demokracie a člověk ...  

MS: ... a demokracie přece nepotřebuje děti, ale potřebuje sebevědomého člověka. Jak se podle vás 

v nás obnovili demokraté? Vždyť Masaryk říkal: demokratický systém máme, ale demokraté nám 

chybí. Soudíte, že jsme za 25 let trochu posunuli dopředu?    

JV: Samozřejmě, že posunuli, i tím, že je názorová volnost, nalézáme v ní západní prvky, které z toho 

vyplývají, nalézáme i prvky pozitivní. Mezi námi je řada sebevědomých lidí, z nichž vyrostly osobnosti.  

MS: Zkrátka – máme nakročeno, zbývá dokročit.  

JV: Pro mne je otázkou, jak to vše přijme a převezme další generace, poněvadž sám už nemám kam 

chodit, ale skeptický nejsem.  

... Občanská společnost ...  

MS: Pokročme dále, člověk se sdružuje a utváří občanskou společnost. Jak o ní uvažujete? Soudíte, že 

je nedílnou součástí demokracie? Já, člověk, mám zájem sdělit nějaké postoje ke 

společenskému vývoji. Je vhodné, když můj hlas bude slyšen, spojím se s ostatními, kteří mají podobné 

smýšlení, a budeme moci prosazovat náš názor. Zároveň nemusím být součástí politických stran. I 

když se to snad sluší – být součástí politických stran, neboť to bylo v minulosti cosi běžného. Po roce 

1989 jsme byli vůči stranám silně rezervovaní.  

JV: Nezapomínejte, že zde byla velká pauza.  
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MS: Ano, téměř 1,5 milionů lidí bylo ve Straně. Soudíte, že pro demokracii je občanská společnost 

něčím ...  

JV: ... víc než ve společnosti, kde se zájmy uskutečňují prostřednictvím stran. Opět má tento postoj 

jistá negativa. Zažili jsme to v několika minulých dnech, poněvadž taková vystoupení proti Zemanovi, 

vůči němuž mám tisíce výhrad, nejsou správná.   

MS: Dobrá, ale zase je zde ukázka, že když lidé mají potřebu něco vyjádřit, spontánně se aktivují, 

vyšlou vládnoucím elitám jasné poselství.  

JS: Pokud nejde o manipulaci. 

... Demokracie a dialog ...  

MS: Jak vnímáte význam dialogu a slov v demokracii? Sám jste člověk slova. Jak slovo dokáže 

„rozpohybovat“ společenský proces? Jak jsme dokázali naplňovat slova v rámci společenského 

dialogu?  

JV: Slovo a dialog, obojí je pochopitelně nezbytné. Jestliže něco potřebuji říci, sdělím to. Jsem vděčný 

tomu, že dnes to má větší působivost, než když člověk něco napsal do Listů, které se do 

normalizovaného Československa dostávaly jen v několika stovkách exemplářů. Čili mít možnost 

dialogu, mít možnost slova je otázkou svobodného projevu, ten je naprosto nezbytný, protože patří 

k věci.  

MS: Ano, ale je otázkou, zdali se u nás nevede přemíra dialogů a ty pak nejsou příliš efektivní. Vždyť i 

slovo je čin, to znamená, že za vyřčeným slovem by měly následovat patřičné kroky naplnění toho, co 

člověk říká. Jestli se náhodou u nás příliš „nekecá“? Každý mluví a slova nemají protějšek.  

JV: To máte jistě pravdu.  

... Demokracie a elity ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte význam elit pro demokracii? Nastolují mez jednání ve veřejném prostoru a 

politice. První republika též byla elitami charakteristická.  

JV: Koho máte v první republice za elity? O Masarykovi nemusíme mluvit.  

MS: Čapkové, Peroutka, Arne Novák. Mám na mysli tu intelektuální elitu, jejíž součástí může být 

člověk, který má obecný respekt v nějaké obci. Mám na mysli pojmenování „slušný člověk“. Když dnes 

o někom řeknete, že je slušný, užijete toho označení jako šafránu 

JV: Já znám hodně vskutku slušných lidí. 

... Politika ...   

MS: Dobrá, s demokracií je spojena politika. Jak uvažujete o politice? Vnímáte ji jako správu obce, ...  

JV: ... nebo ... 

MS: ... se politika redukuje na prosazení zájmů.  
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JV: Politika je již uskutečňování principů, předsevzetí, ideálů a samozřejmě i zájmů. Nejde-li o 

prosazování zájmů osobních a zištných, považuji politiku za nezastupitelnou jakožto službu pro obec, 

pro veřejnost. Tuto definici vám řekne každý.  

MS: Můžeme o slovech uvažovat jako o frázi, byť se jedná o definici. 

JV: Je to úzká definice. Nehledě k tomu, že v ní není nic osobního.  

MS: Dobrá, jak proměnit politiku, aby byla více osobní?  

JV: Měli bychom ji udělat srozumitelnou a nehandlovat s ní.  

... Politika a program ...  

MS: K tomu však potřebujeme program. Soudíte, že problémem české politiky je neexistence nějakého 

programu, nebo lidí, kteří program umí naplňovat?  

JV: Jsou zde různé hierarchické pozice. Budeme-li hovořit o ideji českého státu, nevím, ale například 

s Petrem Pithartem jsme i o tom uvažovali. Koncem třicátých let vyšla rozsáhlá publikace složená 

z různých názorů, jmenovala se Idea československého státu. Nevím však, jaká je idea státu českého. 

Mnohé se redukuje na ekonomický rozvoj.  

MS: Myslím si, že Masaryk říkal: „Každý Čech by měl mít program“. Nemusí to být tak, možná stačí 

uskutečňování humanity, pro mnoho lidí je ovšem slovo humanita abstraktní. 

JV: Jistě. Jednak je to cizí slovo a jednak ...  

MS: … je to něco jako Kantův imperativ: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Sluší se 

říci, že slovo humanita by nemělo být abstraktní pro vzdělance, demokratická politika potřebuje lidi 

vzdělané, učené, moudré.  

JV: Na to lze pouze kývnout, to je samozřejmé.  

MS: Bohužel to nenachází naplnění v rovině praktické.  

JV: Také si vzpomínám na dobu, kdy se připravovaly lustrační zákony. V Chartě jsme na to měli různé 

návrhy – zda ano, zda ne. Řada věcí – zejména plošnost, kolektivní vina, nám vadila. Byli jsme 

označováni za humanisty. Může být, že jsme byli v tomto smyslu humanisté, ale tím by šlo o 

zkreslení.  

MS: Dovolil bych si udělat mírný střih a vrátil bych se k otázce lidí v politice. Můžeme říci, že lidé v 

české politice tápou, nemají patřičného ducha, jasné cíle – ty jsou sice stanoveny, ale příliš se 

nezdůrazňují.   

JV: Myslím si, že nejsou stanoveny a nezdůrazňují se, poněvadž mít program „fungující stát“ je sice 

hezké, ale nejedná se o žádný program, ale pouhý nástroj.  

MS: Masaryk konstatoval: „Tábor je náš program“.  

JV: Nejsem proti tomu, ...  
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MS: ... ale soudíte, že program musí být naplňován lidmi? Kde je však vzít, když lidé, kteří měli 

humanistická východiska jako Václav Havel, byli z politiky eliminováni.  

JV: Jedná se o generační otázku. Stále se obracíme k něčemu, co platilo začátkem devadesátých let. 

Nejednalo se o eliminaci. Zde šlo o rozhodnutí, zda udělat „slušnější společnost“, „sociálně 

spravedlivější společnost“, nebo se obohatit, to bylo dilema. Václav Havel o tom příliš nevěděl. 

Sliboval kapitalismus, ve kterém rozhodně nebudou nezaměstnaní a řada dalších negativních věcí. 

Když ale přijde na panelákové sídliště a nazve jej „králíkárnou“, také to označení není zrovna vhodné 

použít. V něčem si byli Klaus a Havel podobní.  

MS: Dobrá, když Václav Klaus začal mluvit na téma pětadvaceti let od roku 1989, bylo zřejmé, že sám 

se považuje za velkého protivníka, antipoda Václava Havla. Označil jej za skrytého komunistu. Jsou 

lidé, kteří usuzovali: ano, Havel a Klaus se mohou doplňovat. Nakonec to v politické oblasti způsobilo 

byla velkou „rýhu“, Havel byl ovšem vizionář, Klaus byl ... 

JV: V mém pojetí Havel nebyl velkým vizionářem, naopak, byl někdy dosti velkým realistou. Klaus byl 

ryzí pragmatik. Mám-li někomu stranit, bude to rozhodně Havel, ne Klaus. Dívám-li se na to sub 

specie aeternitatis, Klaus bude spíš zápornou postavou našich polistopadových dějin.  

MS: Když jsem měl možnost hovořit s Ivanem Šternem, říkal mi: jméno Václav Klaus za pár desítek let 

nikdo nebude znát. Bude to šedá část našich dějin.  

JV: Jako budoucí dějinné hodnocení je to pravděpodobné.  

... Participace v politice ...  

MS: Myslíte si, že lidé se v Čechách o politiku „příliš“ nezajímají? Řekli jsme, že participace ve stranách 

není taková, jaká byla první republiky, tam to bylo spojeno právě se spolky. Soudíte, že v tomto ohledu 

Češi naříkají a vlastně by si měli říci: když mám zájem něco pro zem udělat, měl bych také do 

politického procesu vstoupit, a ne jen čekat čtyři roky na volby a nadávat v hospodě, jak je nejen 

českým zvykem ...  

JV:  Je to pohodlnější.  

MS: Pak rezignuji, pouze se stávám pasivním článkem společnosti.  

JV:  O příčinách, proč se značná část voličů hlasování vyhýbá, bylo už mnohé řečeno i napsáno. Jisté 

je, že občan nemá právo následně kritizovat výsledky a že žalostný stav může vyčítat také sobě.    

... Kapitalismus ...  

MS: Měli bychom se též dotknout otázky obnovy hospodářského řádu – kapitalismu – respektive 

tržního hospodářství. Jako historik dáváte kapitalismus na roveň tržního hospodářství, nebo v tom 

vidíte rozdíl? V kapitalismu je trh součástí zřízení.  

JV: Jestliže se tržní hospodářství používá častěji, je to proto, že kapitalismus z těch či oněch 

oprávněných, nebo neoprávněných důvodů má špatnou pověst, a proto se používá toto.  

MS: Můžeme v tom vidět eufemismus, ...  
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JV: ... i když ve skutečnosti mezi tržním hospodářstvím a kapitalismem určitý rozdíl bude, poněvadž 

tam můžeme pozorovat mezinárodní sepětí, spíše označím současnost tržními vztahy než prostým 

kapitalismem.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste přivítal tržní řád, když centrální plánování končilo nezdarem. 

V zemích, kde je uplatněn tržní princip, je přebytek a lidé žijí v blahobytu, i když systém produkuje 

nezaměstnanost, příjmovou diferenci. Zkrátka přesto je tento systém pro zvládání hospodářských 

vztahů efektivnější.  

JV: Při generalizaci bych byl opatrnější. 

MS: Je vhodné říci, že věci mají své meze.  

JV: Nejen. Mám na mysli to, co je pro Václava Klause a lidi jeho typu naprosto nepřijatelné: otázka 

regulací.  

MS: Soudím, že správný trh musí mít regulace.  

JV: Ano, v tom jsem s vámi zajedno. Když nasloucháte dikci zmíněného Václava Klause, pro něj je 

regulace cesta do pekel.  

MS: Jde o to, že když příliš regulujete, poškozujete spontánně vzniklý systém. Je nutné nalézt 

optimum. Václav Klaus prosazoval trh bez přívlastků. V Německu je prosazeno sociálně tržní 

hospodářství. On se obával, že když se začne užívat spojení sociální, budou si s tím naši občané 

asociovat socialismus.  

JV: Nevím, jestli si s tím budou asociovat socialismus, nejedná se pouze o obavu o zdraví národa, 

nebo o zdraví názvosloví. Tvrdím, že kdyby měl Václav Klaus a jemu podobní volit mezi naprosto 

neregulovaným, nebo částečně regulovaným kapitalismem, byl by pro první alternativu. Tvrdil by, že 

se to usadí samo (neviditelná ruka trhu), a že zde budou hrát roli otázky konkurence, výkonu a 

podobně.  

MS: Když jsem hovořil s ekonomem Milanem Zeleným, říkal mi: „Člověk vytváří kapitalismus 

spontánně. Někdo má schopnost obchodovat, někdo má schopnost vyrábět. Vzájemnou interakcí 

vzniká bohatství společnosti, a nejedná o něco vymyšleného. Nedílnou součástí pro fungování trhu 

v dnešním světě jsou rozumné regulace.“ 

JV: Pan Zelený má pravdu.  

MS: Kapitalismus přece podporuje invenci člověka. Schopný člověk „táhne“ ty, kteří mají nápady, 

Nemyslíte si, že mnozí z nás proces obnovy tržního hospodářství považovali za snadnou a rychlou 

cestou? Spojovali s tím velké naděje, tedy i iluze.  

JV: Jednalo se o příležitost, v níž viděli pouze pozitiva, a proto ji měli za snadnou cestu.  

... Omyly obnovy hospodářství a kontexty ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jaké hlavní nedostatky vnímáte v rámci cesty obnovy tržního hospodářství, 

co byste zmínil. Důležitá byla privatizace. Třeba malá privatizace umožnila obnovu šedých fasád 

domů, že lidé investovali peníze do provozoven.  
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JV: Měli pocit, že je to jejich, a proto chtěli, aby to prosperovalo. Když projíždíte Německem, sotva 

najdete omšelý dům.  

MS: Když lidem dáte majetek, respektive lidé s ním mohou nakládat, vytvoříte impuls pro lidský výkon.  

Ale zpět k chybám transformace.  

JV: V tomto ohledu dávám za pravdu ekonomu Tomáši Ježkovi, že se vědomě postupovalo bez 

právního řádu.  

MS: Lidé, kteří měli kontakty s minulým režimem, měli sociální kapitál, měli vazby, je dokázali 

v hospodářské oblasti zhodnotit.  

JV: V tom bych neviděl nedostatek řádu. Již jen sama otázka investičních fondů ...  

MS: To je spojeno s kuponovou privatizací, ta byla jednou z forem takzvané velké privatizace, kdy stát, 

který měl několik tisíc společností, neboť česká ekonomika byla jednou z nejetatističtějších v rámci 

východního bloku. Soudíte, že se zde postupovalo příliš rychle a nebyl dán náležitý akcent na právo?  

JV: Fakt je, že byl odmítnut. Základní otázka, zda zvolit kapitál či akcie lidí, jednotlivců, to byl nesmysl, 

protože nebylo možné mít několik tisíc akcionářů. Ovšem problém bylo to, že byl předán investičním 

společnostem, které jím mohly disponovat jako vlastními penězi, ...  

MS: ... což vedlo k jejich zpronevěření.  

JV: Nejednalo se o nějakou chybu, opomenutí. Bylo to nastaveno vědomě a Václav Klaus byl na to 

upozorňován.   

MS: Nepokračovala nová vlna kuponové privatizace. To znamená, že se nevydali za tímto 

experimentem. Dobrá, nemyslíte si, že důležitým impulsem byly kromě vad zákonů i osobní výroky, 

které neměly být pouštěny do éteru? Tím mám na mysli zhasnutí, otázku špinavých peněz. Vše dělá 

své. Lidé jsou ochotni kráčet i přes mrtvoly.  

JV: Termíny, které jste uvedl, budou jejich autoři hlučně popírat. Nikdo nebude plédovat za to, aby se 

„zhaslo“, aby špinavé peníze nebyly špinavými penězi. Ve skutečnosti to tak ovšem bylo.  

... Otázka restitucí ...  

MS: Dobrá, jak jste se díval na restituce? Můžeme je v historickém pohledu považovat za návrat 

spravedlnosti? Bylo vráceno to, co bylo v roce 1948 zabaveno?  

JV: Je známo, že v tomto bylo Česko nejortodoxnější. To znamená, že vydávalo či platilo vše. Pouze se 

ošetřily věci do roku 1948, ovšem něco jiného jsou církevní restituce, pokud to můžeme nazvat, které 

se táhnou do současnosti. Takové heslo: „co bylo ukradeno, musí být vráceno“, je sice hezké, zní 

spravedlivě, ale nevím, jestli je správné. Je zde otázka, kdy majetky byly ukradeny, poněvadž spousta 

velkých církevních majetků je pobělohorská záležitost.  

MS: Je logické, že se musí stanovit hranice, což je ožehavé.   

JV: Podle mého soudu restituce byly příliš velkorysé a zároveň politicky zmanipulované. Že to bylo 

uzavřeno rozhodnutím Parlamentu, kde se většina opírala o dva poslance, to je problematická 
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záležitost vzhledem k tomu, že šlo o poměrně širokou záležitost. Myslím si, že restituce byly 

zapotřebí, pomohly. Sám jsem nic nerestituoval, ačkoliv jsem od Českoněmeckého fondu a státu 

dostal nějaké finanční vyrovnání, poněvadž můj otec byl za války popraven. Lze to těžko nazvat 

restitucemi, jsou věci, které se nedají zaplatit. I když tedy nejsem mezi těmi „šťastnými“, kteří přišli 

k majetkům, o kterých často ani nevěděli, v podstatě to bylo správné, ale zda to bylo, či nebylo 

přehnané, dovedu posoudit těžko. Spíš myslím, že ta státní štědrost byla přehnaná, neúměrná 

k situaci ve společnosti.   

MS: Sluší se říci: majetek je velký závazek. Uvědomují si to šlechtici, kteří spravují majetek 

kumulovaný staletími.  

JV: Majetek je svěřený, a ne něco, co lze všelijak vyhandlovat.  

MS: Přesně tak!  

... Systém, ne člověk ...  

MS: Když diskutujeme otázku kapitalismu, reforem, je vhodné se ještě zastavit u věty, kterou pronesl 

Václav Klaus: „Měníme systém, ne člověka.“ Obnova demokracie a obnova hospodářského řádu jsou 

systémovými změnami. Klaus říká: pokud se člověk snaží vyučovat člověka, příliš jej vychovávat, 

nakonec to vede k sociálnímu inženýrství. Souhlasíte s tímto stanoviskem?  

JV: Nemluvil bych příliš o sociálním inženýrství na místě Václava Klause. Samozřejmě, sociální 

inženýrství je velice zprofanované. Tento termín nebyl používán ani za starého režimu, i když se 

mluvilo o inženýrech lidských duší. Podle mého soudu je osvěty málo, mám tím na mysli informování 

společnosti.  

MS: Je nutné rozlišovat osvětu versus indoktrinaci, která vede k sociálnímu inženýrství.  

JV: Ano, osvěta by měla usilovat více lidem vysvětlovat, co je jejich právem, co jsou jejich nároky, co 

nejsou jejich nároky atd.  

MS: Osvěta kultivuje, vede lidi k otázkám na probíhající procesy. Naopak, indoktrinace ... 

JV: ... je praní mozků.  

... Hodnoty pro systémovou existenci ...   

MS: Je vhodné se zeptat, jaké hodnoty jsou pro demokracii a kapitalismus důležité. Zmínili jsme 

otázku svobody. Hned na počátku našeho dialogu jsem říkal, že jste člověk, který si vážil vnitřní 

svobody, a proto se snažil být vlastním pánem. Ale jsou i takoví, kteří si myslí, že svoboda je možnost 

dělat si co chci - je to libovůle, neuznávají, že svoboda je existence v řádu.  

JV: Souhlasím, že svoboda je existence v řádu. Člověk má tak své závazky, které by neměly být 

překračovány. To je nepochybné.  

MS: Je hodně svobod: také svoboda politická nebo svoboda ekonomická. Lidé mohou říci, že během 

transformace spíš byla zdůrazněna svoboda ekonomická. Koho v Čechách zajímá politická svoboda 

v kontextu toho, co se děje v současnosti, kdy dokonce vítězí „antipolitika“ a lidé, kteří voličům 

rozdávají pocukrované koblihy. Souhlasíte?  
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JV: Pochopitelně!  

MS: Dobrá, jak se díváte na Havlův výrok, který dal patřičný etický rozměr převratu, chcete-li 

sametové revoluci: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Jak byste tuto skutečnost komentoval? 

JV: Rozhodně jsem proti jakémukoliv zneužívání a dělání si legraci z tezí, které měly svůj obsah.  

MS: Jste přesvědčen, že časem se obsah vytratil?  

JV: Ne, jedná se o morální maximu. Můžeme to přirovnat k biblickému Kázání na hoře. Pro mě je to 

něco neuskutečnitelného, také organizačně. Jedná se o maximu, k níž se máme víceméně blížit – a to 

bez velkých kompromisů.  

MS: Máte to stejné jako s oslíkem. Dáme-li před něj jídlo, rozpohybujeme jej, ale zároveň s ním se 

rozpohybuje i jídlo a rozdíl mezi oslíkem a jídlem je zachován. Můžeme v tom pozorovat výzvu.  

JV: Rozhodně nejsem stoupencem příkladu, v němž se oslík pachtí za mrkví, která je uvázána před 

ním, takže na ni nikdy nedosáhne. Netvrdil bych, že nelze vzdálenost zkracovat. Sám se ji zkracovat 

snažím.  

MS: Je otázka, zdali to moji spoluobčané tak cítí. Místo toho, abychom se „mrkve“ snažili dosáhnout, 

cynicky se tomu vysmíváme.  

JV: Jistě. Lidé to berou doslova, konkrétně. V hospodském prostředí vám budou namítat: mluvte o 

pravdě, když se tolik lže! O lásce? Co mu chcete říkat, když nalezne deset důvodů ze svého blízkého a 

vzdálenějšího prostředí? Můžete se všemu vysmívat, můžete se vysmívat, že pravda vítězí. Zde je 

potřeba masarykovské perspektivy z hlediska dějin, neboť „vzdálenost mezi oslíkem a otýpkou“ se 

opravdu zkracuje.  

MS: Musíme tomu věřit, že je pro člověka důležitá víra. Když ji člověk má, mnohé lhůty se zkrátí ... 

JV: Že by nedošlo k žádnému zlidštění společnosti, a to nemluvím jen o české, evropské společnosti? 

Přes všechny excesy dvacátého století, jimiž bylo například ŠOA, to platí. Že pro Evropskou unii je 

nepřijatelný trest smrti, je do jisté míry zlepšení. Kdyby se udělalo referendum, většina by možná byla 

pro obnovu trestu, ale to si nikdo snad kromě extremistů nedovolí. Cesta, jíž se u nás řešil odsun 

Němců, je už dnes obecně nepřijatelná atd. atd. Prostě, model oslíka za otýpkou nebo mrkví 

neuznávám.  

... Otázka historie a vyrovnávání se s ní ...  

MS: Zmínil jste historii. Je nutné ji promýšlet a nevyhýbat se jí. Jelikož jste profesí historik, jak vnímáte 

význam vyrovnávání se s minulostí? Čím je pro vás historie? Mohli bychom říci, že historie je 

pomyslným bitevním polem?  

JV: Rozhodně ne odčiněním něčeho, to je víceméně nesmysl, neboť odčinit nemůžete nic. Člověk se 

z toho může poučit, ale odčiňovat nemůže. Co je vyrovnání se s minulostí? Člověk by se přece měl 

vyrovnat hlavně s vlastní minulostí!  

MS: Právě, že kolem mne bude zdroj materiálů o minulosti, která se týká nějakého národa – například 

českého, pomůže mi to klást otázky, jaké je mé pole, jaký je můj prostor ve společnosti? Když budu 
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ochoten klást si tyto otázky a možná na ně obtížně odpovídat, vydávám se na cestu vlastního 

osvobození.  

JV: Dobrá, je důležité, kterou stranu chci následovat a kterou naopak odmítám. Nemohu lehce 

zaujmout své místo v minulosti. Mohu se z ní pouze poučit a říci: toto nechci opakovat, na toto 

bychom měli navázat.  

MS: Člověk své místo ve společnosti může reflektovat skrze dějiny.  

JV: Pokud jde o minulost, jsem stoupencem spíše tlusté čáry, nežli neustálým zpochybňováním již 

jasných pozic.  

MS: To znamená, že to, co bylo, nemá být „probíráno“?  

JV: Rozhodně to musí být promýšleno. Druhá věc – vyvozovat z toho administrativní či jakékoliv jiné 

závazky a důsledky mi připadá chybné. Kdysi jsem navrhoval lidem, kteří se tím zabývali, že 

v českoněmeckých vztazích by se taková čára mohla udělat. Sám bych měl důvod to rozdmýchávat, 

ale spíš bych byl pro princip: vám nejsme nic dlužni a vy nejste nic dlužni nám. 

MS: Je mnoho projektů, které se snaží ideologii - jak nacistickou, tak komunistickou šířit, poukazovat 

na ni hlavně mezi mladou generací. Jsem přesvědčen, že naše teze ohledně tlusté čáry se týká 

zejména otázky odpuštění.  

JV: Jistě je nutno vystupovat proti všem recidivám praktik, které by se vracely. Jsem vcelku tolerantní 

člověk, ale stoupenci směrů, které napáchaly tolik zla, neonacisté, rasisté, militarističtí věřící a 

podobní, jsou pro mne nepřijatelní. 

MS: Jedinou z pomyslných zbraní je právě znalost historie.  

JV: Souhlasím s vámi, historie musí být známa, nesmí být zkreslována. Z tohoto hlediska Ústav pro 

studium totalitních režimů nepovažuji za objektivní instituci. Vše bych nechal Historickému ústavu ...  

MS: ... nebo Ústavu soudobých dějin.  

JV: Jistě! Abych řekl pravdu, chybí mi, že neexistují současné dějiny KSČ.  

MS: Na tuto skutečnost upozorňoval i Jacques Rupnik. Jeho kniha Dějiny KSČ končí v roce 1948. Čím 

to, že Češi jsou do jisté míry liknaví ke své minulosti?  

JV: Proč si myslíte, že jsou Češi liknaví? Nikdo se do toho nechce pouštět. 

MS: Nemá to podobu třaskaviny?  

JV: Umožňuje to patřičný pohled. Umožňuje to vysvětlit, proč lidé po nějakou dobu „drželi palce“ 

režimu, proč se od něj začali odvracet, jak se režim měnil – a to jak k dobrému, tak ke špatnému. Je to 

řada desetiletí. Poznání minulosti se mi zdá dosti důležitou součástí celého procesu, a je nutné je 

zpracovat z jiných pozic, než řada lidí zaujímá. Nemám na mysli pozici smířlivější, ale skutečně 

objektivní.  

MS: Víme, jaké byly u nás boje o rukopisy! Pohled na komunistickou stranu je jistě důležitý, nicméně 

v roce 1989 v ní bylo kolem 1,5 milionu obyvatel - jde tedy o téma, které je do jisté míry osobní.  



 
 

43 
 

JV: Bylo by vhodné říci, že se nejednalo pouze o držitele „pracovní knížky“.  

MS: Ještě bych se dotkl jedné skutečnosti, protože jste zmínil ÚSTR. Soudíte, že se jedná o zbytečnou 

instituci? Není součástí Akademie věd, ale na výzkumu participují význační badatelé. Vám asi vadí 

propojenost s politikou.  

JV: Ano, vadí mi. Vadí mi, že to má ve svých „genech“, poněvadž instituce vznikla jako politický 

nástroj. Do jaké míry se toho stačila zbavit, nevím. Někteří lidé, kteří tam pracují, jsou moji osobní 

přátelé a jsem s nimi ve velmi dobrých vztazích.  

MS: Jste přesvědčen, že tento úřad publikuje materiály, které dělají minulý režim „úhlednější“? 

JV: Nejde o úhlednost nebo démonizaci. Jde o to, aby lidé pochopili, jak se věci vyvíjely, v čem jejich 

rodiče naletěli, nebo se do toho zapojili. Zkrátka, aby se o naší minulosti víc vědělo. Vyzní to lépe i pro 

současnou komunistickou stranu? Není důvod. 

MS: Zde je otázka, proč politici mají zájem „vměšovat se“? 

JV: Když se dívám na současnou TOP 09, jak se snaží „vyrýžovat“ poslední „nugetky“ 

z antikomunismu, který je v podstatě správný, i když po roce 1989 mi připadá spíš komický, problém 

to není. Již v Chartě byli lidé, kteří řekli: naším cílem je svrhnout tento režim. Z pohledu jiných, patrně 

většiny, to bylo málo. Věděli jsme, že když budou jisté věci uskutečněny, režim ve své tehdejší 

podobě přestane existovat.     

MS: Režim padl a je dobré, aby se lidé dověděli o příčinách vzniku a zániku systému, na kterém se 

podíleli nejen Sověti, ale hlavně pak Češi. Soudíte, že se o totalitní minulosti u nás dostatečně hovoří, 

nebo je toho tolik, že lidé mnohé věci přestávají řádně vnímat? 

JV: Spíše bych souhlasil s druhou alternativou. Lidé jsou tím přesyceni. Pro stále větší podíl 

společnosti je to cosi, co sami nezažili.  

MS: Historik zde může pomoci k dobré orientaci na poli historie.  

JV: O to jde, také o „tvář národa“ v různých situacích. 

... Ohlédnutí a omyly ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, čeho jsme dosáhli, jakých omylů jsme se dopustili v cestě za svobodou 

a demokracií, co bylo správné a co mylné?  

JV: Možná je to na monografii.  

MS: Jsme součástí Evropské unie, NATO.  

JV: Nejedná se o nejstěžejnější záležitost. Jsem velice pro Evropskou unii, zejména jsem pro 

sjednocenou Evropu. A to nejen tržně, ale i politicky, názorově. Omyly? Pro mě byl omyl v tom, že 

v rozhodujících chvílích vzniklo dilema: chceme vytvořit něco nového, spravedlivějšího, ne ideálního, 

nebo se prostě vydáme cestou osobního obohacení? A bylo odpovězeno tak, jak odpovězeno bylo.   

MS: Jakou vidíte budoucnost tohoto národa v rámci Evropské unie a globalizujícího se světa?  
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JV: Jsem starý optimista. Svět, který existuje vedle mne či ve kterém existuji, není mým světem, 

jelikož jsem ze staré školy. Přesto jsem optimista, přesvědčený, že mladí lidé, k jejichž světu mám své 

výhrady, si to nakonec vyřeší.  

 

 

Dialog o transformaci s Janem Mládkem6,7: 

MS: Než se dostaneme k obecné oblasti transformace, rád bych se zeptal, jak jste vnímal onen výchozí 

rok 1989 a čas, který následoval. V jaké pozici vás dané období zastihlo? Jistě se naskytly různé 

možnosti, jak jste s nimi naložil?   

JM: V roce 1989 jsem byl interní aspirant Prognostického ústavu ČSAV. V říjnu 1989 jsem technicky 

ukončil všechny zkoušky a obhájil disertační práci. To byla moje hlavní aktivita před rokem 1989. 

Vedle této kandidátské práce jsem studoval matfyz. Byl jsem v pátém semestru. V té době jsem se 

zabýval intelektuální činností.           

MS: Jinými slovy, investoval jste lidský kapitál?  

JM: Ano a přemýšlel jsem o emigraci a dlouho dobu jsem nevěřil, že by …  

MS: … to prasklo.  

JM: To, že se režim chýlí ke svému konci, jsem začal vnímat v půlce ledna roku 1989, kdy … 

MS: … se v rámci Palachových týdnů konaly protestní akce.  

JM: Ano, ústav měl své pracoviště na Václavském náměstí 55 v pátém patře a dění jsme mohli 

pozorovat v přímém přenosu. Bylo vidět, jak se lidé počali zbavovat strachu. V lednu pak bylo zřejmé, 

že to půjde tímto směrem. Nejhorší na tom bylo, že jsem jasně viděl, že režim nemá budoucnost. 

Zároveň jsem měl hrůzu, že změna možná vydrží generaci a já se jej nedožiji, či lépe řečeno dožiji, ale 

již budu v důchodu.  

… Disent, Prognostický ústav ČSAV …  

MS: Ano, zde se nabízí otázka, zdali nebylo vhodnou cestou zapojit se do disidentských struktur? Nebo 

rovnou cesta na Západ?  

JM: Ne, nikdy jsem neuvažoval, že bych mohl být disidentem. To jsem nepovažoval za racionální 

činnost.  

MS: Nu, ale je nutné pro něco trpět … 

JM: Pro mě to byla neracionální činnost. Věděl jsem, že mé místo je buď ve strukturách, či emigrace, 

ale ne si zde hrát na …  

                                                           
6
 Jan Mládek *1960, český ekonom, výzkumný pracovník, stínový ministr financí ČSSD, od roku 2014 ministr 

průmyslu a obchodu ve vládě Bohuslava Sobotky.  
7
 Dialog byl natočen v úterý 22. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách  Lidového domu,    

Hybernská 7, Praha 1, Nové Město   
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MS: … disidenta. To je tvrdé zjištění. Dobrá, každý má nějaké dispozice, meze. Jak jste se tedy díval na 

lidi například kolem Václava Havla či obecně na ty, kteří podepsali Chartu 77?  

JM: Prognostický ústav byl zvláštním místem, protože …  

MS: … tam byla svoboda, otevřenost. 

JM: Valtr Komárek byl zkušený soudruh a držel to otevřené na všechny strany. Byl tam například 

bývalý plukovník Státní bezpečnosti pan Dohnal, jenž nám dělal bezpečáka. Také tam byli lidé, kteří 

byli přímo disidenti, například Rita Klímová tam sice nebyla přímo zaměstnaná, ale měla tam nějaké 

úvazky. Byla taková pikantní historika. Psala se polovina května 1989, když jsme uspořádali týdenní 

kurz anglického jazyka pro mladé pracovníky Prognostického ústavu ČSAV. Probíhalo to ve školicím 

středisku slovenského ústředního výboru SSM na jižním Slovensku, kousek od Štúrova. Když jsme jeli 

přívozem z Ostřihomi, paní Klímová řekla, že nám - členům zločinecké organizace - zajistí americké 

vízum, až to praskne. Nedivte se, byl jsem členem KSČ a někteří další též. Myslím si, že Prognostický 

ústav byl zvláštním místem. Pan Komárek soudil, že to může dopadnout různě. Nabral tam chytré lidi 

s mnoha „kádrovými problémy“, ovšem s tím, že se zároveň nemůže nechat zničit stalinisty. 

Poskytoval prostor pro debaty. Pamatuji si, že to bylo před Palachovým týdnem. Byl to asi druhý 

leden 1989, kdy se udělalo sezení ve vile Lanna a tam jsem poprvé slyšel debatovat o privatizaci. 

Karel Dyba byl v prosinci 1988 na konferenci v Polsku, přivezl pár studií, které byly v polštině a 

angličtině. Začaly se probírat nejrůznější formy privatizace. Když jsem to slyšel, říkal jsem si, že budu 

muset zřejmě odejít, jelikož jsem se nechtěl nechat zavřít za privatizaci, která stejně v dohledné době 

nebude možná.      

… Cesta k trhu …  

MS: Je vidět, že i sám Západ pociťoval nutnost změny. Zkrátka se očekával pohyb od centrálního 

vlastnictví k soukromému vlastnictví. 

JM: Odstátnění není privatizace. Hlavní alternativní směr, který zde fungoval po roce 1989, byl návrat 

k představám roku 1968. To jsou však ideologické řeči. Na technokratické úrovni bylo zřejmé, že 

budou dále státní podniky, které budou spravovány kompetentním managementem, který bude mít 

vysokou míru autonomie. Bude to dělat daleko lépe než pod kuratelou centrálních plánovačů.  

MS: Myslíte, že by se mohlo jít cestou Slušovic?  

JM: Ne plně, Slušovice byly družstvem. Překrývalo se to vedoucí úlohou strany, ale formálně právně 

majitelé družstva byli družstevníci. Po komunisty vznikaly důležité otázky, protože jakmile družstvo 

zaměstnávalo nedružstevníka, vykořisťovalo jej. Takové věci existovaly. Družstva zakládala družstevní 

podniky, dnes bychom řekli akciovky vlastněné družstvy, které zaměstnávaly lidi, i když zrovna nebyli 

družstevníky. To bylo trochu jiné. Změna se týkala zejména státních podniků.  

MS: Jak se tehdy uvažovalo o trhu? Tážu se proto, že zde byla velká ekonomická propast vzhledem k 

plánovanému řízení - na rozdíl od Západu, kde byl ponechán prostor trhu.  

JM: Je otázkou, jak to vlastně bylo. Soudím, že je to otázka nezvládnutá intelektuálně. Všichni kritici 

ve svých pojednáních a učebnicích píší, jak to bylo špatné a jak to nefungovalo.  Musíme si ale položit 

otázku obráceně. Proč to vůbec fungovalo – „why it was working at all“? Řekl bych, že to není 
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elementární otázka. Václav Klaus jednu dobu říkal cosi, a nyní tvrdí opak. Nevím, jaké má motivy. 

Centrální plánování bylo vlastně trhem. Byl sice silně pokřivený, …  

MS: Domnívám se, že to byla také slova Friedmanova. 

JM: To ano, ale Klaus nyní říká něco jiného. O centrálně plánovaném hospodářství jako druhu trhu již 

nemluví, byť to jednu dobu říkal. Ve skutečnosti to bylo tak, že centrální plánovači zkusili zpočátku 

plánovat vše.  

MS: To byl omyl a víme, jak to dopadlo.  

JM: Ano, ale to bylo v padesátých letech. Poté se zjistilo, že to nejde. Dělali to pak tak, že měli několik 

priorit, tak 12 či 24 … Chtěli ocel, chtěli auta. Měli hmotné plánování. Nechtěli pouze těžký průmysl, 

ale také věděli, že základem politické stability je takzvaný „gulášový socialismus“. Věděli, že 

obyvatelstvo musí dostat vepřovou hlavu, proto například výroba masa byla vysoce na úrovni, stejně 

jako výroba oceli.  

MS: Ale pak to mělo negativní působení, chybělo to ostatní.  

JM: Aby to fungovalo, tak museli „šíbři“ kvazitržními mechanismy zajišťovat, aby se něco vyrobilo. 

Plánování bylo nekonzistentní, neustále něco chybělo,  

MS: Plány měly zpoždění? 

JM: Ano, pokud se měla vyrobit auta, a nedodali vám pneumatiky, nevyrobíte je. Čím je komplexnější 

výroba, tím hůře.  

… Přechod a experti …  

MS: A proto bylo nutné se tázat, jak přejít na trh.  

JM: Existovala v tomto ohledu poměrně smutná historka. Po roce 1989 sem jezdilo mnoho expertů, 

kteří sice věděli, jak fungují tržní ekonomiky, ale velká většina vůbec nevěděla, jak funguje centrální 

plánování.   

MS: Pokud je známo, naši zemi navštěvovali laureáti Nobelových cen, jako byl Joseph Stiglitz nebo již 

zmiňovaný Friedman. Lidé ze Západu měli zájem o procesy přecházení z plánu na tržní systém.  

JM: Myslel jsem trochu jiný typ lidí. V té době jsem byl asi rok a půl poradce a pak náměstek 

federálního ministra hospodářství. To znamená, že jsem jednal s podnikateli, úředníky Evropské unie 

a s nejrůznějšími delegacemi. Takovýchto delegací bylo bezpočet. Měl jsem tu možnost, neboť jsem 

vládl angličtinou, a ostatní ne.  

MS: Měl jste komparativní výhodu?  

JM: Obrovskou. Nyní je to již ztracené. Dnes to žádná výhoda není, ale tenkrát to byla obrovská.  

MS: Byl jste vzdělán v dobré instituci, měl jste svobodu. Přicházela k vám literatura, která se běžnému 

člověk jen tak do rukou nedostávala.  
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JM: To je pravda. V našem ústavu jsme četli The Economist. Jezdili k nám ekonomové, sovětologové a 

politologové ze Západu, a to včetně USA. Pamatuji si, že zde byla soudružka Jana Sereghyová, která 

byla předsedkyní ZO KSČ PgÚ ČSAV, a nikoliv Vladimír Dlouhý, jak někteří mylně píší. Vladimír Dlouhý 

byl pouze místopředsedou. Jednou jsme měli stranickou schůzi a Sereghyová řekla: „Je zde Joseph 

Berliner, americký sovětolog, končíme tedy stranickou schůzi a poslechneme si, co nám řekne 

Berliner  o perspektivách východního bloku.“ A tak jsme šli místo stranické schůze poslouchat 

Berlinera. 

… Instituce a srovnání …   

MS: Dobrá, zpět k instituci. Jak jste si vysvětloval skutečnost, že komunisté nechali žít instituci, kde si 

lidé mohli užívat velké volnosti?  

JM: Ne, oni nezřídili instituci, kde byla svoboda, to nebyl jejich záměr. Ústav byl zřízen z důvodu 

„kvadratury kruhu“. To proto, že chtěli technokratické řešení, aby systém měl stejnou výkonnost jako 

na Západě. Zejména v Sovětském svazu chtěli mít stejně dobré rakety, letadla atd. Chtěli být 

supervelmocí.  

MS: Do jisté míry se jim to povedlo, byli supervelmocí, ale …  

JM: Musíme se tázat, proč v Sovětském svazu. Nedělejme si iluze. Perestrojka v Sovětském svazu 

začala tak, že elitní agenti nejen KGB, ale spíše GRU, vojenské rozvědky, posílali stále znepokojivější 

zprávy o technologickém zaostávání Sovětského svazu. Ten své obrovské zdroje vyčerpal, aby udržel 

krok s Amerikou.  

MS: Ano, to jsem měl na mysli. Z počátku se jim to dařilo …  

JM: Poté se elitní výroba v uzavřených městech naprosto odtrhla od běžné průmyslové výroby. Sověti 

neuměli dělat to, co dělali Američané. V obou případech je to drahé, ale Američani snižovali náklady 

na to, co se v hospodářství nazývá „spill over effect“. Pouštěli vedlejší produkty, které vznikaly během 

vojenského výzkumu, do běžného života. To nepružný Sovětský svaz neuměl.  

MS: Nu, pokud se člověk ohlédne, tak zjistí, že velkým výdobytkem „studené války“ je internet.  

JM: Ano, zcela nepochybně.  

… Stav hospodářství …  

MS: Posuňme se dále, rád bych se zeptal, jak jste vnímal stav československého hospodářství? Bylo 

známým faktem, že jsme hospodářsky patřili k vrcholu mezi zeměmi Východu.  

JM: V tom byl problém. Když Prognostický ústav chtěl ukázat, že je něco špatně, musel vyrobit 

tabulky, kde nás srovnávali s Dánskem, Holandskem, s Rakouskem, se Spolkovou republikou, ale 

v tabulkách zemí RVHP jsme vycházeli nejlépe, či druzí. Nabízelo se jednoduché a věrohodné 

vysvětlení, že jsme druzí pouze proto, že Východní Němci mají vnitroněmecký obchod a že Spolková 

republika Německo – Západní Německo je dotuje, což byla pravda.  

MS: Jinými slovy, …  

JM: … byli jsme nejlepší.  
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MS: Nu, ale to je špatné pro politiky, když se uspokojí sebechválou. Je to šíření propagandy.  

JM: To snad dělají všichni. Problém byl v tom, že komunisté na to v minulém režimu měli monopol. 

Sebechvalné okolí si vytváří řada politiků bez ohledu na politickou orientaci.  

MS: Já to myslím tak, že pokud chce člověk někam dojít, měl by se srovnávat s těmi nejlepšími, a ne 

s těmi, co jsou za ním, a utěšovat se. Člověk – společenství žijí v relacích.  

JM: Vycházíte z optimistického předpokladu. Dlouho jsem tuto chybu dělal také. Myslel jsem si, že 

cílem je někam dojít. To je zásadní omyl. S tím přišel Václav Klaus v devadesátých letech. Když máte 

cíl, můžete měřit, zdali jste jej dosáhl, či ne, a případně být obtěžován za jeho plnění či neplnění. 

Pokud žádný cíl nemáte, tak … Vzpomínám si, že pan Klaus hovořil o šachové partii, jste vlastně vždy 

ve správné pozici, pokud jste si žádný cíl nedal.  

MS: Šachová hra je hra s jedním soupeřem. Pokud to vztáhneme na hospodářství třeba evropské, je to 

hra s mnoha soupeři a do ní vstupuje mnoho proměnných.  

JM: Pokud hovoříme o roce 1989, byli jsme součástí RVHP. Prognostický ústav dělal to, že toto 

jednoduché schéma nabourával. Jasně bylo konstatováno, že ve srovnání s Rakouskem tomu není 

tak, jak bylo oficiálními kruhy sdělováno.  

MS: Pokud je známo, za Rakouskem jsme oficiálně zaostávali 15 – 20 let. Normalizace zasadila 

společnosti ránu, kvůli ní došlo ke stagnaci.  

JM: Pochopitelně. Je nutné zmínit, že do roku 1955 byl v Rakousku neuvěřitelný nepořádek. 

Připravovali tam vznik východorakouské sovětské demokratické republiky. Franz Muhri, předseda 

Rakouské komunistické strany, měl být v čele tohoto státu. Poté se z nějakých důvodů Sověti rozhodli 

z Rakouska udělat neutrální stát. Rakousko teprve po ztraceném desetiletí začalo normálně fungovat. 

V roce 1968 naši lidé při výjezdu nebyli překvapeni žádným dramatickým rozdílem, po dvaceti letech 

již to bylo jinak. Rakousko se stalo součástí civilizovaného světa, a my jsme zde hloupli.  

MS: Hloupli … Odmítli jsme reformy, které připravoval tým vedený Otou Šikem.  

… Krize …  

MS: Dobrá, vraťme se po tomto odbočení k tematické lince. Jak vnímáte dialog, jenž se vedl po 

předělu v roce 1989? Bylo konstatováno, že Československo je v duchovní, morální, sociální, politické, 

hospodářské krizi. Naskýtá se otázka, kde začít v kontextu reforem. Jaké věci pro vás byly prioritou? 

Jaký sled dle vás měl být reformám dán?  

JM: Nejsem dobrým zdrojem pro toto počáteční období roku 1990, jelikož jsem byl větší část roku 

v Belgii. Měl jsem odjet dva roky před tím, ale bylo mi sděleno, že nikam nepojedu. Poté se mi 

podařilo odjet až v dubnu roku 1989.  

MS: Mně šlo o vnímání například Washingtonského konsensu. Liberalizace, vyrovnané státní finance, 

štíhlý stát, privatizace …  

JM: Soudím, že tento koncept je démonizován zleva i zprava, tehdy ještě nebylo jasné, že něco 

takového existuje. Tenkrát to bylo jinak, a to je důležitá skutečnost. Je to konstrukt, který vznikl ex 

post. Jen si vezměte srovnání Balczerowiczových reforem, které začaly o rok dříve. Polský ministr 
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financí měl náskok. Pokud se díváte na jeho reformy, jsou to reformy okopírované z Latinské 

Ameriky. Nic nového je nenapadlo. To byl do jisté míry omyl, země Latinské Ameriky byly 

kapitalistické země s rozvrácenou měnovou politikou, nezodpovědnými vládami. Rozhodně to nebyla 

centrálně plánovaná ekonomika s dominujícím státním vlastnictvím. Tam nebyla vůbec třeba 

privatizace. V Polsku tomu nahrával fakt, že měli sklon k hyperinflaci. Musíme si přiznat, že hoši ze 

Světové banky nejsou géniové. Vezmou podobný příklad a dle toho to okopírují.  

… Experti během transformace …   

MS: Ještě se vraťme a diskutujme, jakou vy přisuzujete roli, sílu doporučení lidí, kteří sídlí ve 

Washingtonu?  

JM: Řekl bych, že pan Klaus se v tomto ohledu nechoval korektně, protože nebýt lidí ze Světové 

banky, nebýt amerických novinářů, nikdy by se v roce 1989 neprosadil. To proto, že byl tím, kdo 

mluvil anglicky, byl tím, kdo říkal slova, která chtěli slyšet. Pamatuji si to, jelikož jsem seděl 

v listopadu 1989 v Laterně Magice jako tlumočník OF. ÚV KSČ stále ještě zasedalo ve „Vokovické 

Sorboně“ a koketovalo s myšlenkou poslat na demonstranty tanky. Václav Klaus v té době již vykládal 

západním novinářům cosi o uvážlivé rozpočtové politice. To bylo strašně důležité. To proto, že mluvil 

stejným jazykem jako oni. Nejen, že mluvil anglicky, ovšem užíval i správná slova. Trochu odbočím. 

Byl jsem v Crans Montaně ve Švýcarsku v roce 1999 s tehdejším ministrem dopravy Zemanovy vlády 

Antonínem Peltrámem, ten uměl anglicky technicky velmi dobře, ale vůbec mu nerozuměli, jelikož 

užíval jiné termíny. Bylo to anglicky, ale obsah byl divný. Klaus v tomto ohledu měl vše v pořádku. Na 

tom si vybudujete prestiž, když řeknete správná slova, pochválí to Světová banka, tím pádem to 

pochválí novináři v prestižních tiscích, zpět to přetisknou česká média, která o tom mluví pozitivně: 

„To je ten správný člověk, to je ten reformátor, který nás zde spasí …“ Soudím, že to byla strašná 

slabost Valeše, Vlasáka, kteří toho nebyli schopni. Mimochodem, zkoumali jsme to za Sorosovy 

peníze v letech 1993-1996. Zásadní problém byl, že alternativy, které zde byly - dnes bych užil slovo 

technokratické - se nedostaly k těmto delegacím Mezinárodního měnového fondu.  

MS: Jinými slovy, …  

JM: … pokud Václav Klaus „plive“ na Mezinárodní měnový fond, Světovou banku, plive na ty, kteří jej 

„utvořili“.   

MS: Nu, Václav Klaus stál na správném místě ve správnou dobu. Uměl volit dobrá slova, stylizovat se. 

Abychom náš hovor nestočili jen k osobě Václava Klause. Jaký vy máte postoj k nadnárodním 

institucím? Soudíte, že poskytují tzv. hraběcí rady?  

JM: Můj přístup je technokratický. Strávil jsem s nimi nemálo času, protože jsem byl náměstek 

odpovědný za tyto instituce. Jezdil jsem na pravidelná zasedání Mezinárodního měnového fondu a 

Světové banky do Washingtonu a občas na nějaké konference. Tyto instituce mají neuvěřitelnou 

intelektuální kapacitu, protože mají zajímavé platy, a tak přitahují hodně lidé. Takové instituce jsou 

obrovsky významné, protože když půjčují peníze, je to očividné. Světová banka půjčuje na rozvojové 

projekty. Mezinárodní měnový fond je centrální banka centrálních bank a dohlíží na měnovou politiku 

a na celkovou hospodářskou politiku země. Co je pozoruhodné a o čem mnoho lidí příliš neví, tyto 

instituce jsou významné i v okamžiku, kdy země nemá půjčky, jako je tomu u České republiky. 

Shodovali jsme se s Václavem Klausem v názoru nepůjčovat si. Měli jsme malé půjčky u Světové 
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banky na odsíření elektráren na hnědé uhlí, které jsme rychle splatili. U Mezinárodního měnového 

fondu jsme měli pohotovostní půjčku, kterou jsme nepoužili. Soudím tedy, že MMF a SB jsou důležité 

instituce i v „obdobách míru“, kdy nemáte půjčený ani dolar. Tvoří zprávy, které jsou přebírány 

novináři, analytiky nerůznějších investičních fondů, soukromých investorů. Užívají je jednak z lenosti 

a jednak z důvodu, že analýzy jsou dobře udělány. Ovlivňují i cenu soukromých peněz. Pokud jste 

odpovědný, musíte s nimi jednat vlídně.  

MS: Nemyslíte si, že jejich mise je již přežilá?  

JM: Hlavní problém je jinde. Hlavní problém je ten, že neuměli něco udělat s hlavním akcionářem, 

tedy se Spojenými státy. Oni poroučí kdekomu, zejména slabším zemím, ale na Spojené státy jsou 

krátcí, selhaly jako globální regulátor na hlavním trhu.  

MS: Nu, to je také proto, že dolar je světovou měnou.  

JM: Tak bych to neviděl. Je to díky tomu, že Spojené státy platí čtvrtinu nákladů na tyto instituce. 

Jednoduše nemůžete kousat do ruky, která vás krmí. Bylo by to neprozíravé. V tom je hlavní selhání 

fondu a banky.  

… Opatření a doporučení … 

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte doporučení, která nám byla dána. Československé hospodářství 

nebylo v troskách, i když zde nebylo intenzivní využívání zdrojů. Jak přistupujete k receptům, jako je 

nízká inflace, zdravé státní finance, liberalizace, případně devalvace měn?  

 JM: Také bych hovořil o politice levné pracovní síly, která nás pronásleduje až do dnešních dnů.  

MS: To je například způsobeno devalvací.  

JM: Ano, je tomu tak. Soudím, že to technicky nebyla žádná devalvace, ale sjednocení pěti devizových 

kurzů na nejnižší úrovni. Možná se to přehnalo, a je nutné říci, že nevědecký byl nástřel kurzu, jenž se 

vyjednával hádkou s úředníky Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.  

MS: Hádkou?  

JM: Ano, prudkou výměnou názorů. Tam šlo o to, že „bez nich to nelze“, neboť jste potřeboval 

pohotovostní úvěr. Druhá věc je, že Československo nemělo výrazné globální nerovnováhy. 

Nejednalo se o případ ostatních ekonomik.  

MS: Nebyli jsme zadluženi, …  

JM: … což nebyl případ jiných postkomunistických zemí. Nezapomínejme, že oni byli pod 

intelektuálním vlivem polských a maďarských ekonomů a dívali se na celý východní blok prizmatem 

Polska a Maďarska. To proto, že lidé měli svobodu cestování, Maďaři dvacet let, Poláci přibližně 

deset. Chtěli přirozeně „prodat“ své země a západní ekonomové si pak říkali, že jiné země jsou na 

tom podobně jako Maďarsko a Polsko, což nebyla úplně pravda. To byl také důvod, proč tlačili kurz 

nízko, protože se obávali, že nerovnováhy se přelijí do inflace.  

MS: Nu, zde je dobré zmínit kurz, který obhajoval Valtr Komárek. Ten tvrdil, že by měla být německá 

marka za tři koruny, to bylo dle parity kupní síly.  
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JM: To byla asi nadsázka. V zásadě si ale nemyslím, že onen postup byl úplně špatně. Soudím, že 

nastavení mohlo být o čtyři koruny vyšší. Mělo by to jiné náklady. Je to velmi jednoduché, neboť kurz 

udělal implicitní ochranu všech odvětví kromě elektrotechnického průmyslu, který zbankrotoval 

okamžitě. V tomto odvětví by bylo nutné mít kurz 1 : 100.  

MS: Kurz utvořil pomyslný transformační polštář?  

JM: Klaus tam poškodil naši zemi ještě jednou věcí - tou je celní ochrana. To proto, že bolševik se 

z nějakých vnitřních důvodů dohodl s GATT na poměrně nízké celní ochraně. To, co Západ nazýval cla, 

bylo velmi nízké. Měli jsme za minulého režimu jistá kvazicla, což bylo likvidováno Klausem. Soudím, 

že tato likvidace byla správná. To proto, že to byly různé kvóty na devizy. Dnešním jazykem by se to 

nazvalo netarifní ochrana. Chyba se stala jinde, tuto netarifní ochranu měl transformovat do vyšší 

celní ochrany a pak to začít snižovat, a ne to snižovat z již tak nízké úrovně. Podobně to dělalo Polsko, 

které bylo chytřejší a více si svou ekonomiku chránilo. Liberalizaci musíte udělat, ovšem je otázkou, 

jak dlouho to budete dělat a z jaké základny začnete. Toto byl jeden z omylů a dnes je to již vše pryč.  

MS: Do jisté míry se dá říci, že jsme byli papežštější než papež?  

JM: Pan Klaus to plně nechápal, neboť jeho politiku nepovažuji za konzistentní. Razil politiku 

„národního kapitalismu“  …  

MS: Na to se dobře slyší.  

JM: Do jisté míry tomu rozumím. Proti politice národního kapitalismu bych nic neměl. Řada zemí ji 

úspěšně provozovala, například Švédsko ve třicátých letech, a poměrně sofistikovaným způsobem. 

Provozovalo ji také Turecko a mnoho jiných zemí. Pokud děláte politiku národního kapitalismu, 

musíte poskytnout domácím firmám jakousi ochranu, a ne se hned otevřít konkurenci, zrušit jim celní 

ochranu, udělat volný pohyb kapitálu již v roce 1995. Poté máte zaděláno na malér, který vyhřezl v 

bankovní krizi.  

MS: Podniky poté nebyly schopny splácet úvěry.  

JM: Já bych první vlády nekritizoval za to, že se snažily dělat národní kapitalismus, osobně bych proti 

tomu nic neměl. Vlády jej ale dělaly nekonzistentně a hloupě.  

MS: Jednoduše se příliš rychle otevřela stavidla. 

JM: Byl jsem také u jednání členství v OECD.  

MS: Členy jsme se stali v roce 1995.  

JM: Vyjednávání probíhala hlavně v roce 1994. Byl jsem v tu dobu pouze externím poradcem 

Vladimíra Dlouhého, jelikož jsem od něj odešel v roce 1992 jako zaměstnanec. Byla to pro mě 

neuvěřitelná zkušenost. Vyjednával jsem za průmyslová odvětví, jezdil jsem tam s delegacemi. Byl 

tam jistý Němec, tuším jménem Hartman. Měl jsem s ním dobrou výměnu názorů, odsouhlasili jsme, 

jakou budeme mít průmyslovou politiku, která bude v lince OECD. Nakonec jsem se dozvěděl, že 

klíčová jednání neprobíhala na průmyslovém výboru, ale byla vedena náměstkem ministra financí 

Vlado Rudlovčákem, jenž vyjednával finanční část za ministerstvo financí. Podmínkou, abychom 

vstoupili do OECD, byla liberalizace toku kapitálu. Z mého pohledu byla naprosto předčasná a 
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způsobila řadu problémů.  To proto, že Klaus nepochopil, že pokud liberalizuje kapitálové trhy, 

přijdou sem zahraniční portfolioví investoři a stát musí minimálně předstírat jejich ochranu, a ne, že 

se na ně vykašle.  

MS: Právní rámec, akceschopný dohled … 

JM: Myslíte si, že Amerika bude přehlížet, jak její občané jsou okrádáni v nějaké postkomunistické 

zemi? Ne! V roce 1997 jsem byl na konferenci v Bostonu, tamní Američané se domnívali, že jsme 

poškodili kapitálový trh a není zde co „jíst“. Oni jsou tím posedlí, kapitalismus vidí čistě skrze Public 

Listed Corporation. Nerozumí jednoduchým věcem. Nyní nebudu hovořit o České republice, ale 

existují země, a to poměrně bohaté a vyspělé, které téměř nemají veřejně obchodovatelné akcie. Je 

to například Finsko. To je jejich posedlost. Bylo to šílené, neboť dle nich, jak nefunguje kapitálový trh, 

nefunguje nic. Již v té době jsem říkal, že zde musí být kapitálový trh, burza, minimálně proto, aby 

bylo možné sem vodit americké delegace a ukázat jim to, protože když uvidí burzu a jak někdo 

obchoduje, budou spokojení. Pokud to neuvidí, …  

… Kapitálový trh …  

MS: … ztratíme důvěru. Zmínil jste otázku burzy. V naší republice je spíše hra na kapitálový trh.  

JM: Vládnoucí pravice v devadesátých letech (ODS především) zdiskreditovala lidový kapitalismus, 

což je metoda, jak okrást pracující lid.  

MS: Narážíte na kuponovou privatizaci?  

JM: To je fascinující příběh, jenž se stal. Shora byly zavedeny veřejně obchodovatelné společnosti. 

Převedeno do normálního jazyka, znamená to nejsofistikovanější formu kapitalismu, která skutečně 

funguje ve Velké Británii a ve Spojených státech. Pak trochu v některých zemích Evropy, ovšem tam 

není tolik dominantní. I v Německu je silný Mittelstand a velkou část hospodářského výkonu podávají 

firmy, které nejsou veřejně obchodovanými a.s.. Na to potřebujete armádu právníků, výkonný soudní 

systém, jenž pracuje v reálném čase. V okamžiku, kdy to hodíte do systému v Čechách, jenž má 

rakouskouherský původ, pracuje systém pomalu. To jednoduše nemůžete provozovat.  Co se stalo? 

Investoři zjistili, že zde není možné provozovat firmu, která nemá dominantního vlastníka. To je 

nejlepší cesta k obtížím. Jednoduše se zkoncentrovalo vlastnictví. Musíte mít minimálně 51 procent, 

lépe však velkou majoritu, a nejlépe odejít z burzy. Vyřešilo se to tím, že se odešlo od této formy, 

která neodpovídala místním podmínkám. Kapitalismus tak začal fungovat. Upřímně řečeno, příliš to 

nevadí, protože když se podíváte na české podniky, tak bych si dovolit tvrdit, že nejlépe prosperující 

podniky nemusejí být obchodovány na burze. Takovým příkladem je Škoda – Auto, tam stačí, že je 

„matka“ na burze. Mám milou historiku. Byl jsem s Kamilem Zieglerem (tehdy generální ředitel 

Konsolidační banky) vyjednávat ve Wolfsburgu o prodeji posledních třiceti procent Škody - Auto. To 

proto, že stát přišel na to, že pokud mají Němci 70 procent, stejně si tam dělají, co chtějí. Navíc 

mohou transferovat zisk. Stát tak může dostat nějaké peníze. Vyjednávali jsme o ceně a neměli jsme 

argumenty. Vymysleli jsme dva, jeden lepší než druhý. Za prvé jsme jim pohrozili, že předsedou 

dozorčí rady bude Miroslav Grégr, a hned přihodili 50 milionů marek. Druhá byla systémovější. 

V původní smlouvě bylo, že když si to Němci nebudou chtít koupit, je možné onen zbytek akcií pustit 

na burzu. Já jsem to představenstvu navrhl.  

MS: Jak reagovali lidé z protější strany?  
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JM: Řekl jsem, že pokud mi nedají dobrou cenu, tak nevadí, ve smlouvě máme napsáno, že můžeme 

jít také na trh. Přece jsme si to dohodli. Načež ve chvíli našeho návrhu jeden vyjednavač z druhé 

strany počal křičet jako pominutý. Říkal, že to ne, nechce, aby nějací „zmetci“ z analytických 

společností ho tam neustále chodili kontrolovat a rozbíjeli výrobu a plány do budoucna. Nechce, aby 

mu problematizovali valné hromady, jako tomu je v Audi. Tam to je tak, že mají 1 procento 

minoritních akcionářů a každá valná hromada je problémem. Mají to na stadionu a takovéto věci.  

Hned přihodili nějaké peníze.  

MS: Neměli zájem, aby to šlo touto cestou?  

JM: Tam to má logiku, že to musí jít cestou „mark to market“. To, kam to dopracovali v roce 2008, 

podlomilo důvěru, neboť se ukázalo, že systém „mark to market“ není tak skvělý. Druhou skutečností 

je, že hlavní ocenění probíhá na ocenění hlavní korporace, tedy Volkswagenu.  

MS: Byla snaha zde mít kapitálový trh. Dalo se jít jinak?  

… Privatizace …  

 JM: To víte, že to šlo. Na počátku jsem na to neuměl reagovat, nedokázal jsem si vše představit. Ano, 

měli jsme zde americké poradce, management buy out, management buy in či ESOP. Hlavní 

protiargument Třísky a ostatních bylo, že toto je vše špatně, jelikož to vytváří dlouhodobé přechodné 

období, jelikož daný nákup je po deseti procentech. Na základě toho není jasné, zdali to je státní, či 

soukromé. My se musíme vyhnout této situaci. Upřímně říkám, že jsem na to v té době neuměl řádně 

reagovat a zjistil jsem to až ex post. Po bitvě je každý generál. Ukázalo se, že se tomu stejně 

nevyhneme. To, co vyrobil Tříska, se od toho vlastně příliš nelišilo, protože kontroly nad 

průmyslovými podniky se zmocnily fondy vlastněné převážně bankami, … 

MS: … jež byly zčásti ve vlastnictví státu.  

JM: Ano, společnosti byly silně předlužené a úvěrovaly je polostátní banky. Je to jak filozofický, tak 

praktický problém. Jaké je to soukromé vlastnictví, když úvěr u polostátní banky je 120 procent čisté 

hodnoty? Stejně se hnusné přechodné období dělo za možná destruktivnějších podmínek, jelikož se 

tam hodně kradlo a loupilo. Objektivně si uvědomuji, že tam byl ještě politický problém. Jak se to 

mělo dělat? Měl jsem možnost projet celou východní Evropu, pracoval jsem totiž pro Sorosův 

privatizační projekt (1992-1997) a zabývali jsme se tím do té míry, že jsme o tom psali knihy. Někteří 

„nádeničili“ a napsali je v nedobré angličtině, a Američané si je následně opravili a vydali. Nevadí, 

platili za to dobře a mohl jsem projet celou východní Evropu. Viděl jsem, jak procesy probíhají 

v mnoha jiných zemích. Když se nad tím zamýšlím, Estonsko byla skutečná alternativa. Estonská vláda 

si pozvala německé experty, jako například doktora Schmidta, což byl zkušený odborník. Ten začal 

klasické privatizace v německém stylu. Prodával tucet podniků tak, že dal inzerát do Financial Times a 

Handelsblatt, prodal dva v prvním kole. Všichni naši rychloprivatizátoři nad tím ohrnovali nos. Oni 

nepochopili jednu věc, že pan Schmidt dělal již skutečnou privatizaci. To proto, že dva podniky 

přebrali skuteční investoři. Začali hned vyrábět a dělali vše, co se od nich a od privatizace skutečně 

očekávalo, to, co u nás přišlo až s obrovským zpožděním. Poté, když nedopadlo první kolo, byla kola 

další a Schmidt pokračoval s německou zarputilostí, až celou ekonomiku zprivatizoval.  

MS: Narážíte na fakt, že takový investor koupí, ale zároveň celý podnik patřičně restrukturalizuje? To 

nebyl přístup českých vlád.  
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JM: Ano, pochopitelně. Tak to bylo děláno v Německu. Tam měli obrovskou výhodu, že měli západní 

část, převzali zákony a udělali spojení. Lze mluvit o tom, že to dělali nepřímo. Zde to tak jednoduché 

nebylo. Mohli jsme jít touto cestou, byť je to pohled ex post. Bylo nutné vytipovat klíčové podniky, 

protože ty mohly pomoci obnovit ekonomiku jako celek. Privatizace Škody znamenala fakticky 

privatizaci navazujícího průmyslu. Kdyby bylo více takových klíčových společností, …  

MS: … jako je Tatra, …    

JM: … Zetor, …  

MS: … Plzeňská Škoda.  

JM: Ano, mohly to být obrovské segmenty. V menších podnicích se měl udělat prostor pro 

manažerskou privatizaci. V těch velkých podnicích se mohlo jít zčásti kuponovou cestou. Mělo to mít 

svá omezení, klíčové číslo měl být 49, nikoliv 97. Zejména akcie velkých podniků měly být puštěny 

mezi lidi. Takto probíhala velmi úspěšně privatizace Živnostenské banky. To proto, že 51 procent šlo 

investorovi, 49 šlo DIKům, drobným investorům. Ti o nic nepřišli, jelikož přišel investor, jenž 

dopomohl ke zhodnocení investované částky. Smutná historka: národ je naprosto frustrován tím, že 

elita rozprodávala státní podniky, a lid z toho nic nezískal.  

MS: Pokud se člověk dívá zpět, musí uznat, že se o to snažila česká vláda Petra Pitharta. Usilovala, 

aby se klíčové podniky vytvářející finální produkt dostaly do rukou slušného investora.  

JM: Snažila. Snažil se primárně Jan Vrba.  

MS: On to měl na starosti ...  

JM: Ministrem privatizace byl Tomáš Ježek.  

MS: Byl ministrem bez portfeje, ale narážíte na lepší koordinaci.  

JM: Musíme vzít do úvahy, že pořád fungovala federální vláda.  

MS: Ta dělala zásadní kroky?  

JM: Než začala erodovat. U toho jsem také byl, když její význam stále slábnul. Bylo to proto, že tam 

ve vládnutí bylo cítit národnostní pnutí.  

… Způsob financování, způsob privatizace …  

MS: Zmínil jste skutečnost, že zdejší kapitálový trh neměl odpovídající postavení.  

JM: Nevidím v tom žádnou tragédii. Naopak, nyní zde nikdo „neoblbuje“ lidi s lidovým kapitalismem, 

byť jsou lákáni na penzijní fondy. To je zase jiná věc. Vzhledem k tomu, že byly zprofanovány 

investiční fondy, máme 16 let zpoždění oproti Maďarsku, a pořád naději, že se vyhneme neštěstí, 

které postihlo státy, jež dělaly neuváženou penzijní reformu. Jinými slovy, špatné věci mají pozitivní 

efekty. Hlavní problém pro nás byly polostátní banky, které zprivatizovala vláda sociální demokracie. 

Klaus to nechtěl, jelikož to nepřímo řídil. Telefonoval šéfům bank a určoval, komu mají dát úvěr.  

MS: Vzniká Salzmanův efekt?  
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JM: Ano, nejvíce se bránil Pavel Kavánek, a proto si udržel relativně slušnou pozici. Ostatní velmi 

spolupracovali -  Spořitelna spolupracovala, Komerční banka spolupracovala, Investiční a poštovní 

banka spolupracovala. To byla taková trojka. Oficiálně byli tři lidé, kteří to měli na starosti: guvernér 

Josef Tošovský, předseda Fondu národního majetku Roman Češka a Václav Klaus. To byla bankovní 

trojka, která „rozhodovala“, co budou dělat české banky.  

MS: Iluze transformace. Byla zde silná politická objednávka, …  

JM: … a proto jsme privatizovali my za Zemanovy vlády, byť Zeman banky privatizovat nechtěl. Když 

jsme s Pavlem Mertlíkem někdy v roce 1997 napsali článek, že české banky by měly být 

zprivatizovány s výjimkou České spořitelny, nenašli jsme u lidí, jako byl Miloš Zeman, pochopení. Ten 

tvrdil, že banky privatizovat nebudeme. Paradoxně se počalo bankou, kterou jsme privatizovat 

nechtěli, což byla Česká spořitelna. To jsou dost „živé“ historky. Pamatuji si to, jako by to bylo dnes. 

Byl začátek prosince roku 1998, pár měsíců potom, co počala fungovat Zemanova vláda. Seděli jsme 

na Úřadu vlády v jedné místnosti u kulatého stolu. Přítomni byli čtyři místopředsedové vlády, ministr 

financí a další. 

MS: To byl ministrem Ivo Svoboda, odsouzený za vytunelování společnosti Liberta?  

JM: Ano, přišel tam generální ředitel České spořitelny Klapal s náměstkem Hanusem. Suše sdělili 

tomuto fóru, že potřebují do České spořitelny napumpovat 7 miliard korun, že vláda na to má pouze 

14 účetních dní do konce roku, nebo do 15. ledna 1999 bude Spořitelna bankrotovat. A bankrot 

„spořky“ přece nemůže vláda dopustit, jelikož „každá“ babička tam má svůj účet … 

MS: To byl nůž na krk exekutivě.  

JM: Ano, ale tam byly ještě osobní spory. Následně místopředsedové vlády odešli, nechali nás tam. 

Mertlík říkal, abych schůzi řídil já; když ale odešli místopředsedové vlády, o řízení schůze usiloval pan 

Svoboda, neboť je starší. Souhlasil jsem. Načež domluvil a předal mi slovo, abych to řídil. Musím říci, 

že to byly veselé dny.  

MS: Skutečně dny? Spíše smutné, protože účet za transformaci se počítá ve stovkách miliard korun.  

JM: Smutné. To byl výsledek toho, jak to řídil Václav Klaus. Nakonec to bylo ještě horší - ukázalo se, 

že banka je pod kontrolou gangsterů typů Františka Mrázka. Toto se zjistilo nepřímo. Byla provedena 

záchrana banky, poté Klapal chodil kanály, občas se objevil na vládě a tvářil se, že tam stát nasype 

nějaké prostředky a vše bude v pořádku. V tu chvíli se Miloš Zeman naštval a vyvstal úkol hledat 

nového ředitele České spořitelny. Podporovalo to i EBRD, které tam v tu dobu mělo sedmiprocentní 

podíl. Mnoho lidí, kteří by to mohli vykonávat, mělo strach. Měli strach nejen ze selhání ve funkci, ale 

také o život. Bance ubývaly úspory, erodovala tempem jedno procento za měsíc. Teoreticky by to 

mohlo dlouho vydržet, ale problém je, že tyto tendence jsou jako sněhová koule, mají tendenci se 

nabalovat. Objeví se a mají tendenci se náhle zvětšovat. Tak začala privatizace spořitelny. Paradoxně 

sociálnědemokratická vláda, která by podle všech předpokladů měla mít větší tendence do 

hospodářství zasahovat, to předala soukromému kapitálu a zásahy státu do odvětví byly dále činěny 

pravicovými vládami.  

MS: Bylo to také díky tomu, že se riziková aktiva převedla na Konsolidační banku?  
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JM: Co jiného s tím šlo udělat? Václav Klaus „nadělal“ dluhy, pak je nechal příští vládě. Do dnešních 

dnů vykládá, jak byl minimálně zadlužen. Z mého pohledu to byl čistý podvod.    

MS: Vlády měly liberální rétoriku, ale socialistickou praxi.  

… Ohlédnutí za obdobím …  

MS: Vraťme se k hlavní lince rozhovoru. Vy zásadní změny, o nichž hovoříme, hodnotíte dobře. Většinu 

výhrad směřujete k privatizaci?  

JM: Na rozdíl od mnohých jsem pokorný, vždyť to období bylo neuvěřitelně fluidní. V roce 1991 došlo 

ke dvěma šíleným šokům. Jedním byla systémová změna - pokus přejít k tržní ekonomice. To se 

vztahuje do roku 1991 – 1992. Tenkrát mi Rudlovčák říkal, že to musíme nechat běžet podle plánu, 

nebudeme do toho příliš zasahovat, neboť nyní děláme politické změny. Druhým šokem bylo 

zhroucení sovětského trhu. To i se finská ekonomika, která nedělala žádnou systémovou změnu, 

propadla o 7 procent, prostě protože ztratila sovětský trh. Pokud jsme se propadli o 14 procent, pak 

říkám, že půlka je kvůli systémové změně, zbývající půlka je kvůli rozpadu trhů.  

MS: Pokud se člověk rozhlíží dále než po střední Evropě, může zjistit, že Rusové na to doplatili ještě 

hůře. Tamní pokles hospodářství byl velmi dramatický. Lidé z Mezinárodního měnového fondu, mezi 

nimiž byl i Jeffrey Sachs, ordinovali obdobnou ozdravnou kůru.  

JM: Sachs se z toho poučil, ale takoví Andrei Shleifer a Robert W. Vishny tam ještě kradli. Na to 

existuje jedna studie, jak se Harvard Business School účastnila rozkrádání Ruska. Nerad bych hovořil o 

Rusku. Jezdil jsem tam, mohl bych sdělit řadu pozoruhodných věcí, ovšem orientujme se na české 

prostředí.  

… Právo …  

MS: Zabývali jsme se ekonomickou stránkou, převážně privatizací. Jak vnímáte ustavení právního 

řádu? Hospodářství a právo jsou spojené nádoby.       

JM: Ustanovení právní řádu jsem vždy považoval za velmi důležité. Mělo se u nás stavět na základě 

kontinentálního práva, a nikoliv na nekonzistentním zavádění prvků anglosaského práva. 

MS: Rychlé precedenty …  

JM: Co se s tím stalo a do dnešních dnů děje, jsem zpočátku nechápal. Snahy o zavedení prvků 

anglosaského systému do tradice, která je jiná, způsobily ve svém výsledku rozvrat právního systému 

a jeho špatné fungování. Zkrátka nemůžete „vygumovat“ tradici dvě stě let či ještě déle, co je zde 

systém uplatňován. Rakouské zákony totiž převzala první republika a kupodivu je převzali do značné 

míry i bolševici. Cosi tam pokroutili, ale pořád tam zůstal rakouský základ. Jediný výsledek, který to 

mělo, bylo zavádění anglosaských prvků, což zapříčinilo rozvrat právního systému a jeho špatné 

fungování.  

MS: Je to stejné i v jiných státech, které převzaly právo z fungujících zemí, ale stejně jeho aplikace a 

užití není takové, jako v zemi původu.  
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JM: Zde jsou fungující země. Nemám na mysli ani tak Rakousko jako například Nizozemí, které má 

stejnou právní tradici a je tam dobře fungující kapitalismus. Koneckonců je to země, která 

kapitalismus zavedla.          

MS: Ano, to znamená, že jsme jej měli místo pokusů převzít. 

JM: Ne přímo. Měli jsme budovat tradici, a ne sem přímo vnášet cizorodé prvky.  

MS: Jak se vypořádáváte s inflací norem a jejich neustálou proměnou? Vím, vstupovali jsme do 

Evropské unie, ale každý rok se schvaluje takové množství norem, že se v tom neorientují ani sami 

experti.  

JM: Inflace norem a jejich neustálá proměna je cenou za stále složitější a rychle se měnící svět. 

Zásadním způsobem se tomu nedá vyhnout, byť boj za jejich omezení smysl má. A často se také 

zapomíná na to, že ony normy zajišťují fungování jednotného trhu EU, který přinesl naší zemi daleko 

více bohatství než všechny strukturální fondy EU.  

 … Omyly …  

MS: Pokud bychom se měli posunout do oblasti omylů či nedostatků, jaké byste jmenoval? Zřejmě to 

byla ta privatizace? 

JM: Byl to jistě způsob provedení privatizace.  

MS: Jak vidíte Českou republiku? Myslím její postavení v mezinárodním srovnání.  

JM: Chtě nechtě musím být obdivovatelem Estonska. Byl jsem tam v roce devadesát, kdy to byla 

postsovětská republika a nacházela se v hrozném stavu. Česká republika nevyužila svého potenciálu. 

Kuponová privatizace ji stála tři, čtyři ztracené roky.  

MS: Tři pobaltské země jsou považovány za pomyslné tygry díky velkému rozvoji poté, co se oddělily 

od Sovětského svazu.  

JM: Ale jsou hodně odlišné, a je to jiný příběh. Jedno je zřejmé, že naše republika nevyužila svého 

potenciálu, mohla dosáhnout více. Nyní je zde znova výzva. Když selhal pokus o národní kapitalismus 

v režii Václava Klause, udělali jsme další věc. U toho jsem byl velmi aktivně - počali jsme bojovat o 

přímé zahraniční investice, a to s důrazem na slovo přímé. Začalo to za Tošovského vlády a …  

MS: … Zemanova vláda to rozvinula.  

JM: Napsal jsem tehdy článek Klíčové slovo investice (Právo 1998). Soudím, že to bylo velmi úspěšné i 

přes námitky, že určité investice jsou pouze montovnami. Problém je v jiné věci. Nyní je zde druhá 

fáze spojená …  

MS: … s odlivem kapitálu a mozků.  

JM: My potřebujeme strategické služby, vývoj a výzkum, abychom mohli vytvářet věci s vyšší 

přidanou hodnotou. Nemáme dostatečně dobrou strukturu pracovní síly. Máme stále horší výkon 

školského systému. Produkuje to, co čeští obrozenci nechtěli. Systém neprodukuje techniky, ale 

humanitně vzdělané „poplety“, kteří jediné, co budou dělat, budou revoluce, …  
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MS: … či mudrování v kavárně.  

JM: Soudím, že je to vážný problém.  

MS: Není to také kvůli tomu, že jsme se stali pomyslným přívažkem Německa? Byli jsme průmyslovou 

zemí a je nutné, abychom se uplatnili v jiných oborech. Soudíte, že je dobré nadále rozvíjet onu 

průmyslovou část hospodářství? Naskýtá se otázka, co jiného bychom měli dělat?  

JM: Částečně se to děje, ale je to bohužel nedostatečné. Naše země je přece dobrá ve vývoji 

softwaru.  

MS: AVG, Software 602, ...  

JM: Počet patentů, počet licencí v oblasti softwaru je jedním z mála oborů, kde jsme na světové 

úrovni. Hovořil jsem s lidmi z IBM a oni zde mají centrum pro střední a východní Evropu. Ne, že by se 

to nedělo, jde o kvantitu, která je dle mého pohledu malá. Mně by průmysl nevadil, ale realita rychle 

se měnícího světa, rozvoje Čínské lidové republiky je zřejmá.  

MS: Dle vás na to Češi nedostatečně reagují?  

JM: Český národ je dítě průmyslové revoluce. Češi mají neuvěřitelnou úctu k průmyslu, jsou pro něj 

vychovaní. Pod německými manažery dosahují neuvěřitelných výsledků. Bohužel klíčová role 

průmyslu je pravděpodobně minulostí, ne ale tak rychle, jak někteří intelektuálové vykládali. 

Postupně to však přichází. Nyní je otázkou, jak masy lidí předěláte z těch průmyslových výrob na něco 

jiného. To není vůbec elementární otázka.  

MS: To značí, že to, co jsme dříve dělali my, bude dělat Čína? Jde i o automobilový průmysl, který tuto 

zemi táhne. V minulé době jsme vytvářeli investiční celky.  

JM: Ano, těch pověr jsem mezi centrálními plánovači slyšel mnoho, ale neodpovídalo to skutečnosti. 

V první republice náš stát dodával někdy celé továrny, ovšem zase to nebylo tak slavné. Je pravdou, 

že určitý boom to zaznamenalo za bolševika, protože naše země během bolševické vlády byla 

v postavení mateřské koloniální země. Měli jsme daleko lepší úroveň produkce, a zakrňovali jsme na 

tom, že do kolonií jsme prodávali svou produkci a neměli velké podněty pro inovace. To proto, že 

východní trh sežral vše. Tak jsme vyváželi celé továrny, to však už nikdy nebudeme.  

MS: Lidé, kteří argumentují touto formou, také dodávají, že to byly měkké trhy.  

JM: Stavěly se cihelny, cementárny, rafinerie ve třetím světě. Bývalý východní blok byl nepochybně 

charakterizován měkkými trhy. To je slavné Vaňousovo rozdělení na měkké a tvrdé zboží. Sovětský 

svaz nám sice prodával drahou ropu, to ano, ale zase od nás odebíral investiční celky, které byly svým 

způsobem předražené.  

MS: Jaká je dle vás budoucnost naší republiky v kontextu Evropské unie a globalizujícího se světa?  

JM: Nejistá. Soudím, že je to něco, co drtí celý svět a ohrožuje fungování globálního kapitalismu, 

ohrožuje fungování světa jako takového. To je samotný fakt neuvěřitelné volatility.  

MS: Tedy rychlých proměn a nemožnosti predikce?  
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JM: To má samo o sobě destrukční sílu neuvěřitelného rozsahu. Tím, že se některé procesy tak 

zrychlily, přesunování kapitálu po celém světě lze učinit pomocí kliknutí myši a úhozem klávesnice. 

Dokonce to již dělají ne lidi, ale stroje. Ostatní výrobní faktory se nepohybují tak rychle, …  

MS: … zejména lidská pracovní síla, … 

JM: … vytváří to takové pnutí, že to může ohrozit stabilitu celého světa. Tam hrozí, že kapitalismus 

může zničit sám sebe.  

MS: S tím tak trochu počítal jak Karel Marx, tak Joseph Schumpeter.  

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či v globalizovaném světě?   

JM: Jistého do budoucna není ve světě nic, a to ani pro Českou republiku. Minulá prosperita není 

žádnou zárukou prosperity budoucí. České elity se budou muset daleko více věnovat otázce 

postavení ČR ve světě a hledání mezer na světovém trhu, kde se budeme moci uplatnit. V opačném 

případně nebude naše budoucnost "zářná". 

MS: Děkuji vám za kritická stanoviska …  

P.S.: 

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

 

JM: K obnově kapitalismu jsem přispěl naprosto zásadním způsobem v letech 1999-2001 jako 1. 

náměstek ministra financí, kdy jsem byl v malé skupince lidí, která provedla restrukturalizaci a 

privatizací klíčových komerčních bank. Teprve v té době začal v ČR skutečný kapitalismus. Paradoxem 

je, že kapitalismus v ČR zavedla menšinová vláda ČSSD Miloše Zemana. 

 

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

 

JM: Ano. Nemohl jsem si dovolit připravit rodinu o výnos cca 9000 Kč z každého kola. Ovšem obnova 

kapitalismu to nebyla, byl to podvod na občanech. 

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 v Evropské unii?  

 

JM: Ano rozdělení Československa vedlo k marginalizaci slovenského nacionalismu. Stejně se však 

vkrádá pochybnost, zda přece jenom nebylo možné udržet Československo jako zemi významně větší 

ekonomicky i geopoliticky …            
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Dialog o transformaci s Petrem Morée8,9: 

… Návštěva v Československu …  

MS: Rok 1986 je rokem, kdy přijíždíte do Československa studovat dějiny. Je zvláštní, že člověk ze 

Západu, se svobodné země, je ochoten překročit pomyslnou železnou oponu a zakusit atmosféru, odér 

komunismu. Co vás k tomu přimělo?  

PM: Byl jsem mladý, nezkušený. Vždy je otázkou, co chcete během svého studia dělat. Dříve nebyly 

obvyklé výměny, jak to funguje dnes. Studoval jsem v Utrechtu, tam byli studenti, kteří strávili část 

svého studia za oponou, ovšem ne v Československu. Tuším, že navštívili Maďarsko, Polsko. Vrátili se 

a byli svým způsobem nadšeni a vyprávěli o tom zajímavé příběhy. Když se mě ptali, zdali bych šel rád 

na rok do Prahy, jsem říkal, že ano, ačkoliv jsem nic nevěděl a neznal jsem vůbec nic.  

MS: Například knihy o Čechách a českém jazyku …  

PM: V jistém ohledu ani učebnice češtiny neexistovaly, jen nějaká anglická kniha Teaching of Czech, 

tu jsem si obstaral. Udělal jsem si deset, patnáct lekcí, což byla polovina. Byl jsem optimistický, že se 

domluvím, ovšem to byl velký omyl. Jednoduše to tak nebylo a nutno říci, že po té stránce jsem nebyl 

připraven. Poté jsem se do toho pustil a následně se to rozběhlo, ale stále to byla velká neznámá.  

MS: Dá se říci, že jste byl hozen do vody a musel jste se naučit plavat.     

PM: Tak to bylo.  

MS: Konfrontace se syrovou realitou v člověku vybudí síly, aby to, co je na něj naloženo, unesl.  

PM: Zřejmě. Dnes je jednoduché se v tom orientovat. Je Internet, jsou různé zdroje. Již to není žádný 

problém. Dnes se člověk může domluvit slušně anglicky, německy - obzvláště v Praze. Tehdy to vůbec 

tak nebylo. Kolegové, studenti - znali trochu především německy, ne však na běžnou konverzaci. 

Jediný způsob, jak udržovat kontakt s rodnou domovinou byl dopisy, pak i prostřednictvím rozhlasu. 

To bylo pouze dvakrát půl hodiny denně, co vysílali z Holandska do světa na velmi krátkých vlnách. 

Vybavuji si událost: šel jsem jednou po Václavském náměstí a najednou slyším holandštinu. Měl jsem 

potřebu slyšet rodný jazyk a následoval jsem ty mluvčí, dokonce se na mě obrátili, co zde chci. 

Množná mě považovali za příslušníka StB.  

MS: Možná za cizorodý prvek …  

PM: … pro turisty, kteří procházeli. Přežil jsem.  

MS: To není příliš lichotivé konstatování, když říkáte: „Přežil jsem“. Člověk jede do cizí země, aby se 

obohatil. Jak jste vnímal zdejší společnost? V Sovětském svazu probíhala perestrojka.  

PM: Před rokem 1986 jsem zde byl pouze jednou, a to asi na týden. Nějaké představy jsem měl. 

Někoho jsem znal. Navíc v akademickém prostředí to bylo docela přívětivé, jednoduché. Neměl jsem 

žádný problém v tom smyslu, že bych byl osamocený, každý týden jsem byl na nějaké návštěvě. To 

                                                           
8
 Petr Morée *1964, nizozemský církevní historik, vysokoškolský pedagog na Evangelické teologické fakultě UK. 

9
 Dialog byl natočen v úterý 10. května 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Petra Moreé. 

v Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity v Černé ulici 9, Praha 1, Staré Město.   
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byla velká výhoda. Když jsem se seznámil s dalšími studenty, kteří zde studovali, zjistil jsem, že je mé 

postavení vlastně výjimečné. Ostatní zahraniční studenti proti mně neznali mnoho lidí a bylo to pro 

ně problematické.  

MS: Jiný slovy, studenti, kteří sem do Československa přijížděli, žili ve skupinách a příliš mezi Čechy – 

Slováky nepřišli.  

PM: To bylo právě na jiných fakultách. Tak jsem to tehdy vnímal. Jiní bydleli mezi africkými či 

kubánskými studenty v kolejích na okraji. Neznali zde nikoho, vždyť když někdo měl kontakt 

s cizincem, jenž byl ze Západu, tak to musel nějakým způsobem nahlásit. Zkušenosti jsem měl, adresy 

též. Nebyli to lidé přímo z církevního prostředí, a abych se přiznal, reagovali zvláštním způsobem, 

neboť jsem v tu chvíli nevěděl rady. Bylo to umělé, zvláštní. Nakonec jsem pochopil, že oni z důvodu 

nařízení musí hlásit, že jsem se tam ocitnul.  

MS: Byl jste nepřímo sledován.  

PM: To byla jejich povinnost, byli zastrašení a neměli z toho radost, když jsem u nich strávil hodinu. 

Bylo to pro ně rizikové nebo nepříjemné, ovšem ne u všech. Mám dobré zkušenosti, ale prostředí 

nebylo pro společnost reprezentativní, to jsem poznal dobře.  

MS: Rád bych se zeptal, co Holanďané věděli o východním bloku.  

PM: Nic.  

MS: Tak přímá a prostá odpověď.  

PM: Ano.  

MS: Dá se říci, že se zabývali běžnými starostmi a co je na východ od nich …  

PM: Tážete se obecně a tomu odpovídá i taková odpověď. Holandsko bylo do devadesátých let zemí, 

která se spíše dívala na Západ, tedy na Anglii, Spojené státy. V Holandsku nebyl žádný zájem se 

zabývat Evropou. Nanejvýš sousedy. To znamená Francií, Německem, trochu, ne příliš. Možná jako z 

nouze ctnost. To, že existuje nějaká komunistická Evropa! Ví se o tom, ale nikdo se tím nezabýval. 

Když se rozpadl Sovětský blok, v Holandsku nikdo nic nevěděl. Byla tam sice hrstka „expertů“, kteří 

neustále vysvětlovali, co se to ve střední a východní Evropě s důrazem na bývalou Jugoslávii děje. To 

již bylo horší, tam se ukázalo v plné míře, že v Holandsku žádná znalost, co se v daném prostoru děje, 

není. Jednoduše nebyly tam poznatky. Pochopitelně, existovala skupinka lidí angažovaných v církvi, ti 

se zajímali, jezdili, vozili knihy, organizovali bytové semináře. To byli ti, s nimiž jsem se seznámil, kteří 

mě vyslali. Nyní je otázka, kolik jich bylo. Dvacet? Třicet?  

MS: Zcela zanedbatelné. Na základě toho člověk může konstatovat, že je naivní se domnívat, že to, co 

se děje v pomyslném středu Evropy, bude mít ohlas i v jiných krajích kontinentu.  

PM: Myslet si, že průměrný Holanďan vnímá Česko, Slovensko či předtím Československo, je iluzí.  

MS: Opět jeden z mýtů. Pro běžného Holanďana je to východní Evropa.  

PM: Do jisté míry logické. Specifičtější členění neexistuje.  
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MS: Člověk by mohl říci, že je to zvláštní, na druhou stranu - zde byl východní blok, kam patřilo i 

Československo.  

PM: Ano, byl čas studené války, a ta tím způsobem fungovala.    

MS: Ovšem za tím je doména Sovětského svazu. 

PM: Přesně tak. Na druhou stranu to bylo pohodlné pro země jako Holandsko. Proč? Protože se tím 

nemuseli nijak zabývat. Mohli si hrát na „důležitého“ partnera v rámci evropské integrace. Můžeme 

také tvrdit, že Holandsko od roku 1989 do jisté míry ztratilo na významu, neboť se Německo začalo 

dívat jiným směrem, tedy na Východ, a ne jen na Západ. Holandsko je v současnosti z německého 

pohledu méně zajímavé, než tomu bylo dříve. Najednou se ukázalo, že je to malá země ve srovnání 

třeba s Polskem, tedy má rok 1989 pro Holandsko spíše negativní vyznění.  

MS: Zmínil jste rok 1989. Ten je slovy Timothy Garton – Ashe „rokem zázraků,“ díky němuž je 

přepisována geografie Evropy.  

PM: Ano, avšak pro běžného Holanďana je to svět cizí. Nyní padá hranice, padá opona, ale od 

nynějška jsou zde též Poláci a budeme se muset s nimi vypořádat. Proč si myslíte, že vznikl 

populismus a nyní v Holandsku působí nacionalista Wilders? Mezi tím je přímá souvislost.  

MS: Rozpad východního bloku přinesl znejistění, vybuzení nacionalistických nálad.   

PM: Strach před východním, vandalským světem.  

MS: Pokud si člověk prochází Bibli, což je také vaše pole, je vyzýván, aby se nebál, aby se snažil 

bojovat se strachem.  

PM: To je pěkné, …  

MS: … ale realita je jiná. Řekl to také Jan Pavel II. při svém zvolení papežem. Ano, kdyby se lidé ve 

střední a východní Evropě báli, tak změny nepůjdou tak rychle. Mnozí z lidí odhodili plášť strachu.  

… 1989 …  

MS: Dobrá, rád bych položil otázku týkající se roku 1989. Dají se události, které se staly, hodnotit jako 

boží zásah do dějinného procesu? Byl to apel k vykročení, že zde národ sice 41 let žil, možná přežíval. 

Byla to výzva k tomu, aby se vzchopil a rozvinul svůj potenciál?  

PM: Jsem opatrný vidět ruku boží v dějinných událostech. Někdo si to tak vykládá, dobrá. Byla to 

výjimečná, nečekaná událost. Bez církevního podílu by to vypadalo jinak. Revoluce v NDR se zrodila 

s pomocí církve, tak tomu je, církevní farnosti v tom hrály svou roli, a to na počátku změn a v menších 

lokalitách. Přiznám, nečekal jsem to.  

MS: Soudil jste, že režim bude zde na věčné časy?  

PM: Vzpomínám si, že byly volby v Maďarsku, Polsku. V tu dobu jsem si řekl, že v Československu to 

bude ještě na 10 – 20 let. V tomto ohledu jsem nebyl příliš optimistický.  

MS: Dá se říci, že 17. listopad byl onou kulečníkovou koulí, která probudila skrytou energii. Dějinná 

událost nastala. Dala šanci změnit to, co zde bylo praktikováno 41 let.  
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PM: Pochopitelně, pokud se to vezme z dnešní perspektivy, pak je jasné, že to byl významný podnět. 

Od roku 1988 se to do toho počali zapojovat mladí. Vznikaly nezávislé iniciativy. Dále zde byl Palachův 

týden, jenž sehrál dost důležitou roli. Poté zde nastal 17. listopad, ten nepřišel z čistého nebe.  

MS: Jde o to, jaké reakce vzniknou, když člověk ťukne do koule. Stává se to příčinou vzniku řetězové 

reakce, jíž mnozí z nás byli svědky.   

… Impulsy Charty 77 … 

MS: Když jste sem přijel před rokem 1989, měl jste možnost setkat se s lidmi, kteří byli signatáři 

Charty 77? Vyjádřil jste se, že jste takové uskupení podporoval. Jak se na ni díváte, když přemýšlíte o 

roce 1989? Je podle vás logické, že se tito lidé, kteří byli demokratickou opozicí komunistického 

režimu, se stali aktéry událostí?     

PM: Soudím, že je to z tohoto pohledu velice logické, jelikož zde nebyl nikdo jiný. Ostatní by neměli 

patřičnou legitimitu ani koncepci. Spíše je nelogické, jak se z toho vytratili.  

MS: Václav Havel tam shodou okolností vydržel do roku 2003. 

PM: Kdyby postoupil do stranické politiky, tak by to dopadlo stejně.  

MS: Úloha prezidentů, byla povětšinou nadstranická. Stačí se podívat do první republiky, kontinuita 

tohoto přístupu zde je.  

PM: To jistě. Byly různé úvahy, že se prezidentem má stát Dubček. Pokud by to tak bylo, tak Havel by 

se stal premiérem …  

MS: … či ministrem kultury … Tím by byl dán na druhou kolej. 

PM: Ano, poté, co by mu skončil mandát.  

… Ozvěny roku 1968 … 

MS: Nejprve měl být prezidentem půl roku. Pak musel Václav Havel podstoupit několik volebních kol. 

Zmínil jste Alexandra Dubčeka. To je člověk, jenž je spjat s rokem 1968.  Právě po Listopadu v roce 

1989 se vyrojily úvahy: ano, vraťme se do roku 1968, realizujme socialismus s lidskou tváří. Jak jste to 

vy vnímal, jelikož jste žil v západní společnosti, kde je tržní hospodářství jedním z pilířů … 

PM: Jedním …  

MS: Ano, pokud má být společnosti i člověk stabilní, tak musí být rozložen na více oporách.  

PM: To je velký rozdíl s tím divokým kapitalismem, jenž zde vypukl obzvláště v první polovině 

devadesátých let. Na Západě, v Holandsku převládl model spíše Německého rázu, …  

… Konstituce systému …  

MS: … sociálně tržního hospodářství, byl aplikován ordoliberealismus, tedy pojetí řádu, dobře 

fungujících institucí a trhu.  
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PM: Přesně tak. A také, že má platit zásada konsensu všech stran ve společnosti. Zde vznikl systém, 

v němž konsensus je spíše … 

MS: … projevem slabosti.  

PM: Uzavřít kompromis je vlastně ztrátou, protože to není prosazení toho, čeho chci. Vznik tohoto 

systému jistě bylo pro mne samotného zajímavé sledovat.  

MS: Vznikaly nové výzvy, ostatně dobré fungování kapitalismu a demokracie je jistě výzvou.   

PM: Bylo přirozené, že bude méně regulace. Dobrá, chce-li fungovat společnost, potřebuje 

regulování. I regulace dokáže být demokratická, ovšem musí být správně nastavena. Modely byly. 

Neměla by to být velká obtíž obzvláště ve střední Evropě, neboť zde existovaly modely německé či 

rakouské, jejichž systémové prvky jsme mohli převzít. Taková nechuť k regulaci? Tomu jsem vůbec 

nerozuměl.  

MS: Zahraniční pozorovatel nemusí všemu rozumět. Měli jsme vlastní zkušenost více jak dvě 

generace. Je dobré se v tomto případu ohlédnout i do první republiky, v níž Karel Čapek říkal, že 

nenávidíme stát, ale na druhou stranu od něj vyžadujeme některé funkce. Tam je vidět rozpor. 

Ostatně nechuť k regulaci, nechuť ke státu byla podporována tezí, že vše zařídí trh a nechť trh se 

postará. Schopný člověk uspěje a neschopný bude poražen, vytlačen. 

PM: Zde je dobré poznamenat, že na Západě také došlo k různým deregulacím. Kořeny dnešní 

finanční krize jsou v letech devadesátých.  

MS: V devadesátých letech existoval koncept nazvaný Washingtonský konsensus, jenž hlásá 

liberalizaci, deregulaci, opatrné hospodaření státu, opatrnou fiskální politiku. To proto, aby se stát 

nezadlužoval. Možná v tom můžeme vidět střídmý křesťanský přístup. Nežijme na úkor budoucnosti, 

žijme z toho, co máme a investujme do budoucna. Toto komunisté nedělali.   

PM: To je jistě dobrá zásada, ale záleží, jak se používá a pro co se používá. Dluhy jsou vždy složitou 

věcí, i když státní dluh je něco jiného než osobní dluh.  

MS: Státní dluh zatím nikoho netíží.  

PM: Do jisté míry také, ale je to skutečně něco jiného.  

… Ohlasy na církev …  

MS: Rád bych se vrátil zpět k období, kdy jste pouze Českou republiku navštěvoval. Jak jste vnímal 

církev? V jakém stavu byla? Jaká byla její síla? Katolíci měli Desetiletí duchovní obnovy, které bylo 

směřováno k miléniu svatého Vojtěcha. Sám jste uvedl, že zde byla velká podpora ze strany regionů.  

PM: Církve k tomu přistoupily různě. Mohli jsme to rozdělit na otázku, jak se církev vlastně zabývala a 

vyrovnala se svou minulostí, jak se zabývala devadesátými lety a svou budoucností. Způsob, jakým 

katolická církev promrhala svůj kredit ke konci komunistického režimu a v počátku režimu 

demokratického, je obdivuhodný a hoden průzkumu.  

MS: Katolická církev nepochopila, jak se změnila situace. 
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PM: Či lépe v některých kruzích. Tam se ukázalo, že je to daň, kterou katolická církev měla za 

padesátá léta. To je z důvodu likvidace církevní elity v tomto období. Nebyli lidé, nebyla kapacita. Ti, 

kteří byli, neměli dostatečné zázemí, jako byli pánové Zvěřina či Halík, …  

MS: … Petr Kolář, Zdeněk Bonaventura Bouše, …  

PM: Takových lidí je dostatek, …  

MS: … nebyl jim dán prostor.  

PM: Byly to kapacity, ovšem velmi rychle pochopili, že církve nemají oporu.  Pochopitelně si církev 

musela vybudovat novou pozici. Když potřebujete položit nové základy a nalézt jistý způsob 

fungování v demokratické společnosti, pak se nemůžete příliš zabývat tím, co se stalo v minulosti.  

… Transformace …  

MS: Jak církev přistupovala k transformaci? Jaký postoj zaujala a jakou roli hrála?  

PM: Je nutné usilovat o to být slyšet, vnímán jako seriozní partner v procesu transformace, ovšem 

nebyl tam prostor pro vážnou debatu o tom, čím církev procházela. Totéž platilo na straně 

evangelíků.  

MS: Vy jste měli autority, které odmítly jít s režimem.  

PM: Tam také byla nechuť mluvit k minulosti, neboť byla složitá. Lidé se znali z předchozích let, cosi 

probíhalo. Byla zde komise, která prozkoumala věci z komunistického období. Zpráva, která byla 

vypracována v roce 1993, skončila v šuplíku. Trvalo několik let, než byla oficiálně publikována.  

MS: Jasná neochota, nikdo nechtěl začít o tom mluvit.  

PM: Ano, ale na druhou stranu je zde další fenomén. Vidíme to u nás na fakultě. Nastoupili disidenti 

Milan Balabán, Jakub S. Trojan, Ladislav Hejdánek. Probíhaly některé otevřené a ostré rozhovory mezi 

starou a novou gardou. Dvě strany se shodly na tom, že je nutné vybudovat fakultu. Co to 

znamenalo? Je nutné se stát součástí Univerzity Karlovy, osamostatnit se, tedy nebýt církevní 

vysokou školou …  

MS: Bylo nutné otevřít se veřejnosti. 

PM: Přesně tak, je třeba být veřejnoprávní institucí. Na tomto se shodli všichni. Našel se společný cíl, 

společný úkol a spojili síly lidé jako Petr Pokorný, Jakub Trojan, Pavel Filipi. Je nutné říci, že jejich 

pozice byly v osmdesátých letech velmi rozdílné.  

MS: Nu, ale sám jste uvedl, že vlastně díky smířlivějšímu přístupu vůči minulému režimu fakulta mohla 

přežít. Nešlo se hlavou proti zdi.  

PM: Je otázkou, zdali díky tomu přežila. Ona mohla tím pádem udržovat klíčové kontakty se světem. 

To pro katolickou a husitskou fakultu bylo daleko složitější. Lze je definovat jako uzavřené světy. 

Dokonce i sekretariát pro věci církevní to tak vnímal. Náhodou jsem narazil na zprávu z roku 1985 či 

1986, kde je srovnání s těmi fakultami. Otevřeně se tam píše, že to, co se učí na katolické fakultě a 

husitské fakultě nemá žádnou úroveň. Úroveň na evangelické fakultě je dobrá.  
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MS: Dříve Komenského evangelická bohoslovecká teologická fakulta.  

PM: Ano.  

MS: Dá se říci, že vypořádáním se s minulostí je v této oblasti velmi bolestivé.  

PM: To ano, jelikož vidění naštěstí nebude černobílé. O to je to složitější. Na jednu stranu můžete 

poukázat na to, že přece existují nějaké zásluhy. To je pravda, ale je také nějaká daň, která musela 

být zaplacena. Nyní je to otázka rozvahy.  

… Majetek …  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte snahu oddělení církví od státu – tedy aby církve byly pány na 

svém nemusely se doprošovat státu. Problém se táhne od první republiky. Rokem 1949, kdy začalo 

vyplácení platů církevním hodnostářům. Zkrátka se o tom hovoří léta a bez velkých úspěchů.  

PM: Systém funguje tímto způsobem do dnešních dnů. Plat duchovních stále jde ze státního 

rozpočtu, ovšem pouze oklikou. Soudím, že pro církve by to bylo …  

MS: … velkou zkouškou …  

PM: Zdravé, jelikož být v této pozici závislý na státu se ukázalo v tomto kontextu negativní, 

problematické a dokonce i velmi ohrožující pro existenci církví.  

MS: Proč zrovna ohrožující?  

PM: Stát předtím silně a výrazně zasahoval do církevního dění. Systém, takový, jaký byl, nemáme. 

Ovšem řekl bych, že je to pro církve nezdravé …  

MS: Je to ponižující?  

PM: Je to rizikové, protože se stát nikdy v minulosti nechoval a nechová slušně k církevním 

společnostem. Ten vztah byl zneužíván a situace trvá do dnešních dnů. Možná s výjimkou let 1990 – 

1993.   

MS: Když člověk slouží nějaké církvi, přesto, nebo právě proto je jeho příjem velice malý. Tím narážím 

na fakt, že člověk musí investovat do vzdělání a nakonec je hodnocen jako nevýznamná osobnost. 

Soudíte, že pokud by se církve oddělily, tlačily na to, aby se stát s tímto problémem vypořádal, že by to 

zvýšilo i prestiž, vážnost těchto institucí?  

PM: Prestiž je otázka vnímání. Nyní hovořím o tom, co je zdravé pro církve samotné, a ne, jakou mají 

pozici na veřejnosti. Myslím si, že nakonec to také vede k tomu, že církve budou vnímány veřejností 

lépe než dnes. Současná situace trvá od roku 1918 a soudobá situace je v podstatě v neprospěch 

církví. Vždy dnes může někdo vytáhnout argument, že církve zneužívají svou pozici, vydírají stát, snaží 

se od státu dostat co nejvíce peněz. Panuje přesvědčení, že by neměly vlastnit majetek, jelikož je to 

nebezpečné z důvodu mocenského postavení. Tato situace popletenosti těchto obou dvou stran je 

v zásadě podhoubím politického zneužití.  

MS: To znamená, že česká veřejnost vnímá církve jakožto instituce, které usilují „pouze“ o majetek …  
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PM: Pochopitelně. Nejsem proti levicové sociální demokracii, ale pokud mají během voleb plakát, že 

pravicová vláda „dává“ 287 milionů církvím, tak s tím nesouhlasím. Toto se stává heslem, volebním 

tématem. Jaký jiný negativní důkaz podání církví ze strany státu chcete? Zde je ukázáno, o co usilují. 

O restitucích by se hovořit mělo. To, že se staly politikem, nabízejícím se ke zneužití, je faktem. 

MS: Také by se proti tomu měly církve patřičně postavit a svou pozici hájit.  

PM: Ale jak?  

MS: Jít do médií, obhájit svou pozici, svůj význam 

PM: Můžete kritizovat, ano, ale pak je zde otázka, zdali o to novináři mají zájem - a k tomu jsem 

poměrně kritický. Pokud se o tom píše, tak většinou čtenář ne že by tomu vůbec nerozuměl, ale 

rozumí pouze části.  

… Postavení církve …  

MS: Dobrá, jaká by dle vás měla být církev ve vztahu ke společnosti? Hovořil jsem s jezuitou Petrem 

Kolářem a říkal mi, že by měla být chudou ve vztahu k majetku, bohatá v duchu. Církev by měla plnit 

svou úlohu ve vztahu k duchovním potřebám člověka. 

PM: Pan Kolář zná dobře Francii. Soudím, že jejich model je zajímavý. Je zajímavý teprve poté, kdy 

církev dostala zpět obecné uznání, habilitaci významu ze strany státu. To se zde nestalo. První krok 

musí přijít krok ze strany státu.  

MS: Oddělení od státu. Ve Francii by se nikdy nestalo, aby se na první stránky novin či časopisů dostal 

arcibiskup, tam mají noviny „v hledáčku“ zcela jinou agendu. To, co se stává u nás, se nemůže stát ve 

Francii.  

PM: Ve Francii se vedou na prvních stranách diskuse o islámu, protože tam je to relevantní a tady to 

relevantní není. Poté se hovoří o církvi, o křesťanství. Například zdejší pan arcibiskup rád pózuje pro 

média a ta mu jdou ráda na ruku. Již jsem říkal, že v Holandsku byla znalost o střední a východní 

Evropě žalostná. Stejně je žalostná znalost velké části společnosti o církvích. Ty by se sice mohly více 

snažit, ale zde panuje velký nezájem.  

MS: Je tam ignorance, nedostatečné přijetí …  

PM: Ano, to v české společnosti je a odráží se to i v tisku a médiích. Soudím, že je zde nechuť k tomu, 

zabývat se hlouběji tím, co je složité.  

MS: To vede ke zjednodušování věcí.  

… Noviny, media, společnost …  

PM: Stačí si vzít noviny. To je jistý obraz společnosti v kontextu toho, co společnost zajímá. Noviny 

máte za 15 minut přečtené, i Lidové noviny, které mají být údajně nejlepší. Zkuste to s Frankfurter 

Allgemeine.  

MS: To se dostáváme do jiných sfér.  



 
 

68 
 

PM: Ne, zde vlastně hovoříme o směřování. Je otázka, zdali existuje cílová vrstva lidí. Frankfurter 

Allgemaine není pro všechny, jde o to, zdali v kruzích, kde se rozhoduje, …  

MS: … kde je elita, …  

PM: … je chuť se zabývat jistými problémy hlouběji, nebo to zjednodušovat. V Čechách je ta nechuť 

velmi velká. Používáme slov: „Je to složité, mě to nezajímá. Je to cizí …“  

MS: Tento postoj lidí člověku může připomenout stejný přístup jako k tomu minulému režimu. Na 

druhou stranu - zde byli mnozí, kteří věděli, že se vyplatí trpět za věci, které mohou páteř patřičně 

utužit. Byla to skupina intelektuálů a lidí uvědomělých. Poté je zde skupina lidí, kteří se sehnou. Tak by 

se tento model dal přenést i na vztah stát-církev. Jsou lidé, kteří přijmou tezi o složitosti: „Raději se 

tím nezabývejme. Proč je třeba se starat? Právě církev může být takovou institucí, která se bude 

starat o památky v podobě kostelů.“ Ignorance je asi nejnebezpečnějším postojem, který může 

z dlouhodobého hlediska podlomit nohy jak člověku, tak společenství. Soudíte, že lidé, politické elity, 

které vládnou v této zemi, mají vykonat to elementární a podat ruku církvím a snažit se o důstojné 

vypořádání?  

PM: Samozřejmě!  

MS: Když je ignorance, tak …  

PM: … to vede pouze k tam, kam jsme došli nyní.  

MS: To znamená do bažiny.  

PM: Je to tedy zoufalost se vším všudy.  

… Ideje …  

MS: Do jisté míry se vracíme zpět. Byly zde silné ideje, které rámcovaly sametovou revoluci v roce 

1989. To byla ta Havlova slova: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. V tom čase byla 

demonstrována ochota cosi změnit. Po více jak dvaceti letech zjišťujeme, že cosi hnije a ocitli jsme se 

v bažině.  

PM: To proto, že je to vítězství … 

MS: … pragmatismu.  

PM: Ne komunismu, ale konzumního rázu.  

MS: Ano, je zde přesun z komunismu do konzumerismu. Taková nová prapodivná ideologie.  

PM: Tak by se to mohlo charakterizovat. Zkrátka - duchovno - a nemyslím zrovna jen na církev, ale ve 

smyslu filozofie – myšlení je podceňováno. Spíše se tážeme, proč bychom to dělali? K čemu to je?      

MS: Zde lze vidět bezcílnost, existenci bez horizontu. Myšlení bolí.  

PM: Komunismus v osmdesátých letech, to byl komunismus bez ideologie. Byl to materialismus ve 

smyslu: „Pokud nebudete zlobit, tak budete mít, co potřebujete, …“ 
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MS: … budete mít chléb …  

PM: V tom byl onen materialismus.   

MS: Budeme chudí, ale nebudeme živořit.  

PM: Dnes existuje stejný model existence.  

… Změna i revoluční …  

MS: Zde se člověk může tázat, kvůli čemu člověk chodil manifestovat, angažoval se, když jsme nyní 

v podobné bažině? Zažíváme konzumní normalizaci, témata ve veřejném prostoru jsou zástupná a o 

důležitých se nediskutuje. Poukázal jste na jalovost médií. Jak z toho ven? Jedna z možností je … 

PM: … nová revoluce.  

MS: Revoluce. Vidíte, dospíváte ke stejnému závěru jako politolog Petr Drulák …  

PM: Přesně tak.   

MS: Vyzýváte k radikálnímu zamíchání karet. Nu, když se vrátíme k tezím …  

PM: Ano, jeho článek vyšel v Lidových novinách v dubnu 2011. To pojednání považuji za nejlepší za 

posledních pět let.  

MS: Nu, revoluce je odpovědí na tvorbu mocenskopolitických struktur, ignoranci vůči církvi. Jak jinak 

lze změnit společenský pořádek než zásadním záchvěvem? Možná to jde na ruku slovům Miroslava 

Vlka. On hovořil o revoluci srdcí.  

PM: Rozměr je jistě důležitý, ale je otázkou, jak z toho ven. Nemůžeme říci: „Dobrá, to není jen tak se 

církevně angažovat“, v tom ta odpověď není. Mechanismy, v nichž politika funguje, nejdou jinak 

zastavit než obrodou občanské společnosti. Ta se musí organizovat.   

MS: Součástí občanské společnosti jsou i církve.  

PM: Mohou tam hrát roli, ale vedoucí role to v českém kontextu nebude.  

MS: Stačí, když si člověk vzpomene na ducha, étos událostí rocku 1989. Shodou okolností význačná 

osobnost Václava Malého, jenž je nyní církevním hodnostářem, sehrála dobrou roli. Církev tak na sebe 

upozornila, především ta katolická, ovšem ten vzácný kapitál promrhala. Tedy opět k revoluci. Je 

otázkou, zdali by to Češi ve většině pochopili.  

PM: Možná by ta nová revoluce byla jiná.  

MS: Jde přece o to, aby lidé byli dostatečně uvědomělí ve svém konání. Ne jen jednou za čtyři roky, 

kdy jsou volby, každý den člověk dělá nějaká rozhodnutí. Každý den by měl být v dobrém slova smyslu 

plebiscitem, kam společnost jako celek bude směřovat.  

PM: To je hodně únavné. Ukáže se, že se lidé o politický svět dobře nestarají.  

MS: Člověk by se ale měl starat.  
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PM: Vezměte si, že například pan Karel Schwarzenberg, který má velký kredit z minulosti … On sedí 

ve dvou vládách a čeho je svědkem? Jak je to možné? Rozumíte tomu? Sám tomu nerozumím.  

MS: Já též ne. Ale lidí tohoto druhu je více. Na druhou stranu, kdo by tam byl místo nich?  

PM: Zkrátka nerozumím tomu, proč tam sedí. Je to člověk, jenž má dobrý kredit, nevyskytuje se 

v různých zápletkách … Tyto vlády ještě více než vlády Miloše Zemana tuto společnost tak …  

MS: … diskreditují …  

PM: To je ještě mírné …  

MS: Například ve věci boje proti korupci, která ve společnosti je. Lidé, kteří hovoří o korupci, sami 

vystupují v rozkrývaných aférách. Vidíte, narážíme na fakt, že slovo, které je všudypřítomné, ztrácí 

svou hodnotu. Politici říkají, že budou reformovat, reformovat - nakonec jsou z toho prázdná slova.  

PM: Jsme zpět u Václava Havla … Píše se rok 1989, kdy se zamýšlí nad otázkou slova v eseji Slovo o 

slovu.  

MS: Ano, slovo má moc, slovo elektrizuje, slovo je šálivé, ovšem také díky slovu poznáváme, ale také 

se nám stává věčnou otázkou. Na druhou stranu - člověk pozoruje, že lidé ve společnosti mají zájem se 

vracet k pramenům, z nichž společnost vyšla. Možná jsme v době, kdy budeme svědky dalšího 

sociálního pnutí …  

PM: Nejsem prorok, ovšem jsem přesvědčen, že je to jedná cesta, jak by se dalo v tomto ohledu něco 

udělat.  

MS: Ano, musíme se vrátit ke slovům a snažit se hledat jejich původní význam. Kéž by tomu tak bylo!      

  

 

Dialog o transformaci s Vlastou Holečkovou10,11:  

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Očekávala jste, že přijde takový předěl? Věřila jste, že systém, 

v němž člověk žije, zde není napořád, jak nám jeho představitelé říkali?  

VH: Rok 1989 byl koncem našeho rodinného trápení, které nám ten režim přinášel. Možná, že už o 

tom hovořil můj zeť dr. Bubeník nebo můj vnuk Honza. Takže stručně: 

     V padesátých letech min. stol. jsme žili v Kolíně, můj muž Pravoslav tam působil jako vedoucí 

finančního odboru ONV. Dostal se do sporu se svým nadřízeným, ledacos si řekli a můj manžel skončil 

v ostravských dolech. Slávek byl také členem KSČ, a to od doby sloučení se sociální demokracií po 

únoru 1948, byl tedy také vyloučen ze strany. Já jsem v té době pracovala v kolínské nemocnici jako 

                                                           
10

 Vlasta Holečková (1918 – 2015), česká tenisová mistryně a vynikající tenisová trenérka, po roce 2008 žije 
v Poděbradech. 
11

 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 11. listopadu a sobotu 12. listopadu 2011 dopoledne v domově s pečovatelkou 
službou, Tyršova 1359, Poděbrady.    
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úřednice, byla jsem referentkou pro civilní obranu a zvláštní úkoly. I já jsem dostala výpověď. Vím, že 

to bylo podle § 20, což znělo jako vlastizrada. Neexistovalo žádné odvolání, strana byla všemocná.  

     Po událostech roku 1968 dostal výpověď z práce můj zeť dr. Bubeník. Učil na Pedagogické fakultě 

v Ústí nad Labem a skončil jako mnoho jiných – dělal vozového skladníka u dráhy, taky pracoval 

v kotelně a se štěstím skončil jako technický úředník.     

     V roce 1969 přišli za mým manželem dva muži z ÚV KSČ. Oznámili mu, že ho rehabilitují a vrátí mu 

legitimaci KSČ. Slávek to odmítl: „Přijďte, až odejdou sovětská vojska z naší země.“ 

     V roce 1971 emigroval můj syn Milan, nejdříve do Německa, pak do USA. Působil tam jako 

profesionální hráč a poté jako trenér. 

      Začátkem osmdesátých let jsem prožívala další těžké období svého života. V Ústí n. L., v TJ Spartak 

mi zakázali vykonávat trenérskou činnost. Nejdříve mne obvinili, že se nepřiměřeně obohacuji 

tenisem. Ve svém životě jsem více jak 40 let pracovala s mládeží a spolupracovala jsem na sportovní 

přípravě několika vynikajících dospělých hráčů. Vždy jsem měla řádnou pracovní smlouvu a vždy mne 

někdo v práci kontroloval. Moji protivníci na mne učinili udání u policie, ale ta věc odložila. Řadu let 

jsem byla vedoucí trenérkou tenisového střediska mládeže v Severočeském kraji, tak nějak se to 

jmenovalo.  Např. jsem pracovala s reprezentanty Jirkou Hřebcem nebo Ivou Budařovou, ale bylo jich 

více. Píše o tom můj životopisec a dlouholetý spolupracovník, manžel mé dcery, dr. Josef Bubeník, ve 

zvláštním textu, který můžete získat. Pochopila jsem ten útok na svoji osobu jako velkou zlomyslnost 

a zvůli tehdejšího režimu, za níž stáli trenéři ústeckého oddílu, kteří takové úspěchy jako já neměli. A 

byla jsem snadnou obětí, protože můj syn emigroval do USA, můj manžel odmítl stranickou 

rehabilitaci, můj zeť byl také vyloučen z KSČ a přišel o práci na vysoké škole. 

     Takže nevím, jestli jsem očekávala nějaký předěl, ale měla jsem toho režimu plné zuby, protože 

nespravedlivě ubližoval mně a také mnoha dalším lidem. Musím ale podotknout, že jsem se nakonec 

dovolala spravedlnosti. V rodině jsme sepsali stížnost na ÚV ČSTV a ten můj „dištanc“ z trenérské 

práce zrušil. Říkám vám to stručně, bylo tam ještě několik „zákrut“ a zajímavých detailů. Kdo chce, 

může si o tom přečíst u mého zetě. Já už si všechno ani přesně nepamatuji, dcera a zeť mi musejí 

napovídat. Možná, že jsem vám neodpověděla na vaši otázku úplně, ale zato od srdce.                                                                                                                     

MS: Zkrátka, když se ledy pohnuly, mohla jste se vrátit tam, odkud jste vyšla. 

VH: Už to nebylo „ono“. Naše rodina se z mnoha důvodů odstěhovala k Mariánským Lázním. I tam ze 

mne měli možná trenéři v místním tenisovém oddílu strach, cítili asi silnou konkurenci a začalo jít o 

peníze. Působila jsem pak v TJ Lokomotiva, na jejichž dvorcích jsem se svými spolupracovníky dělala 

tenisové školy pro děti a mládež. Působili jsme i v německém Eisenachu, Němci jezdili zase za námi 

do Čech. Tenisové školy jsme s mojí dcerou Jitkou a zetěm Josefem dělali více jak 40 let. Po roce 1989 

se u nás začalo prosazovat tržní hospodářství, nevládla už KSČ, ale stále více začaly vládnout peníze.  

Ze společenského pohybu jsem ale měla převážně radost, protože mým vnukům umožnil studovat 

v zahraničí, můj syn mohl jezdit z USA domů. A představte si - v roce 1990, to jsme my Bubeníci i 

Holečkovi žili v Rájově u Mariánských Lázní, nás navštívil ústecký spisovatel a novinář Jan Votruba. 

Jeho syn byl odchovancem našich tenisových škol a také jsem mu občas věnovala osobní péči, 

protože byl učenlivý. Pan Votruba nám přinesl svůj text nazvaný DYNASTIE, jak přežít strach. V něm 

píše m.j.: „Jejich rodina čelila normalizaci aktivně. Smyslem pro humor, rodovou soudržností ve smyslu 
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vzájemné pomoci, důvěry a kamarádství rodičů, dětí i prarodičů sportovního ducha. Normalizaci 

režimu se bránili normalitou rodiny ve jménu obyčejné poctivosti a pravdy, ctností věru starých, byť 

tehdy nemoderních. Nenechat se ponižovat, nenechat na sobě štípat dříví, říci si své. Holečkovi a 

Bubeníkovi žili tehdy jaksi archaicky, jako by nemoderně, jenže oni nevyznávali ani matriarchát, ani 

patriarchát, ale docela obyčejnou morálku. Dohodu. Demokracii.“ Ta slova si pochopitelně 

nepamatuji, tu událost ano. Můj životopisec Josef vede něco jako archiv mé činnosti a spisovatel pan 

Votruba napsal také životopis naší hokejové legendy, Ivana Hlinky. A mladý Votruba nese dál moji 

štafetu jako tenisový trenér. Takových mám po světě více jak prstů na rukách. Některé z nich byste 

mohl potkat poslední srpnovou sobotu t. r. na duchcovských tenisových dvorcích. Hraje se tam turnaj 

pamětníků starých, zlatých časů duchcovského tenisu. Mnoho z nich prošlo mýma rukama. A já jsem 

každoročně zvána jako čestný host. Takže uzavřeme vaši otázku - ledy se pohnuly, ale návrat se 

nekonal ve smyslu slov: Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. 

MS: Měla jste pohnutý život, můžete, prosím vás, ještě říci několik zlomových okamžiků 

z komunistického režimu?  

VH: Ty už jsem vyjmenovala. Ale ještě jednou velmi stručně: A řeknu jak záporné, tak i kladné 

momenty, aby byl pořádek. Osudová doba nastala hned v mém dětství. Můj starší bratr Franta hrál 

tenis a s ním jsem se dostala k tenisu i já. Opět odkazuji na svůj životopis od dr. Bubeníka. Ve svých 

šestnácti letech jsem již hrála za závodní družstvo Poděbrad. Vrchol mé sportovní kariéry byl 

paradoxně na začátku padesátých let, byla jsem nějakou dobu ženskou tenisovou jedničkou a v roce 

1952 jsem porazila Polku Jadwigu Jedrzejowskou, finalistku Wimbledonu, což je vlastně neoficiální 

mistrovství světa. Patřila jsem tedy asi do světové špičky, ale náš režim nám tenkrát umožnil jen 

omezené sportovní styky. To byl důležitý okamžik mého života, dá se říci zlomový. O našich rodinných 

trampotách v padesátých letech jsem již mluvila. Jejich důsledkem bylo i to, že jsem nenašla žádnou 

jinou práci než dělnickou. Počítala jsem v pekárně i v nočních směnách rohlíky, v jedné kolínské 

fabrice jsem stáčela olej a další mazadla. Byla to těžká práce i pro chlapy, kteří se nám vysmívali, když 

jsme těžké plechovky tahaly ručním vozíkem. Velmi mne to tenkrát nazlobilo, šly jsme na závodní 

výbor ROH s žádostí, ať nám práci ulehčí. Dostaly jsme pak elektrickou „ještěrku“. Dělala jsem i jiné 

práce, které mne omezovaly ve sportovní přípravě. Protože jsem i za této situace dobře hrála, někdo 

se za mne přimluvil a mého případu se ujal tehdejší ministr zdravotnictví za stranu lidovou Josef 

Plojhar. Můj trest podle § 20 mi byl smazán a já jsem mohla zase hrát volněji. Působila jsem v pražské 

Spartě a pak v Rudé hvězdě, to byl sportovní klub ministerstva vnitra. Tam jsem byla hrající 

trenérkou. Šťastná léta jsem prožívala jako vedoucí krajské tenisové základny v severních Čechách. 

V té době jsem jezdila na motorce po kraji, navštěvovala tenisové oddíly a dohlížela na účinnou 

sportovní přípravu dětí. To byla má nejplodnější trenérská léta.  

     O tom jak mi zakázali v Ústí n. Labem trenérskou činnost, jsem už mluvila. To bylo veliké zklamání 

a silný stres. Moc ráda vzpomínám na dobu v Teplicích, kdy jsem učila hrát tenis také svého syna 

Milana. Ten se postupně stal mistrem republiky a státním reprezentantem. Emigroval z donucení, 

když mu bylo naznačeno, že za svoji „nevymáchanou pusu“ bude zbaven reprezentace. Tenkrát to 

zdravotně poznamenalo mne i mého muže Slávka. Báli jsme se, že už svého syna neuvidíme. Ten 

režim tenkrát vypadal podle hesla „se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“. Byla jsem 

tenkrát plná beznaděje, ale žili jsme ve svorné rodině, jak to píše pan Votruba, a snažili jsme se 

nenechat si nic líbit. 
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MS: Nyní se dostáváme k roku 1989 ...  

VH: Zlomovým okamžikem byl i rok 1989. Můj vnuk studoval v té době velmi úspěšně ve 3. ročníku 

dětskou medicínu na UK v Praze. 17. listopadu se zúčastnil studentské demonstrace a na Národní 

třídě ho od nářezu pendreky zachránil batoh, kterým si kryl hlavu a záda. Jeho kolega Hruškovič ze 

Slovenska ale něco schytal a Honza ho odvedl s otřesem mozku do nemocnice. Když jsem o tom 

slyšela v televizi, bála jsem se, nebyla jsem si jistá, jak to všechno dopadne. Později jsem byla na 

Honzu hrdá, když se stal poslancem FS a zúčastnil se jako nejmladší volby prezidenta Havla.  

     Radostným zlomem mého života byl i návrat do mých rodných Poděbrad. Stěhovala jsem se se 

svojí rodinou vícekrát, než mám prstů na rukou. Tady mne přivítali jako slavnou rodačku. Žije zde 

ještě dost lidí, kteří si pamatují mé tenisové začátky. Např. s otcem dnešního pana starosty Langra 

jsem kdysi hrála v jednom družstvu. Prožívám zde velmi příjemné stáří v blízkosti své dcery a jejího 

muže. 

… Komunistický režim …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste považovala komunistický režim za zločin? Uvedla jste, že mnohé 

vám bylo zakázáno a poškodilo ve vašem profesním životě a nejen vás.  

VH: Už jsem vás zase předběhla a na něco jsem odpověděla předem. Vím, že bylo hodně lidí, kteří 

měli „větší starosti“ než já. Mnozí přišli o život, nebo byli vyhoštěni ze země. Ten režim má na 

svědomí mnoho zločinů, ale v určitém směru se o své občany staral lépe než dnešní mocipáni. Třeba 

ve sportovní oblasti se lépe staral o zdraví lidí, více podporoval tělovýchovu a sport. Možná jsem 

naivní ženská, ale což bylo nutné vylévat s vaničkou i dítě?  Zkrátím to - zuřím, když vidím, jak dnes 

politici kradou. Tak jsem si to v roce 1989 nepředstavovala. 

MS: Minulý režim …  

VH: … jsme prodělávali těžce. Více nemám co dodat. Nejsem politik a jsem hodně stará žena. 

MS: Je vhodné připomenout, že režim stavěl na dělnících, inteligence byla upozaďovaná. Kdo měl 

pracovat hlavou, byl dán k lopatě.   

VH: Ano, to jsem zažila na vlastní kůži v rodině několikrát. Silně to ovlivnilo život mého muže, s tím i 

můj. A mému zeťovi Josefovi, který začínal svůj život jako „dělnický kádr“, komunistický režim 

umožnil studium, ale když začal myslit svojí hlavou a odmítl spolupracovat na fakultě na „politické 

normalizaci“, byl vyhozen z práce a skončil ne u lopaty, ale užil si své včetně té pověstné kotelny. I já 

jsem v jisté době svého života také našla jen manuální práci. Moc mi to zase nevadilo, ale bylo mi to 

uloženo jako lidské ponížení a výstraha jiným. Tak se to tenkrát bralo. Bránilo mi to ve sportovním 

rozvoji. Vím, že v té době bylo mnoho sportovců, kteří pracovali „jako“ a měli možnost trénovat 

naplno. 

MS: Co si myslíte o lidech, kteří i po čtyřiceti letech tíhnou ke komunistické straně a myslí si, že je 

vhodné budovat „spravedlivější společnost“?  

VH:  Možná, že vás svojí odpovědí neuspokojím. Přiznám se, že jsem v tomto směru hodně ovlivněna 

důchodci, mezi kterými žiji. A bavíme se o tomto problému i se zetěm Jožkou a dcerou Jitkou.  

Myslíme si, že kdyby se v naší zemi vládlo po roce 1990 jinak, spravedlivěji, neměli by komunisté 
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takovou podporu. Také jsem slyšela, že 90% světového bohatství vlastní asi 5% nebo 10% 

nejbohatších lidí. To o něčem vypovídá. Naše rodina má příbuzné ve Švédsku. V celé Skandinávii 

bychom se mohli učit, jak se má stát starat o své občany. Proč si myslíte, že se stal prezidentem Miloš 

Zeman? A proč zatím ve volebních průzkumech vedou sociální demokraté s komunisty? Doufám, že 

pro komunistickou diktaturu už nejsou ve světě podmínky. 

MS: Mou otázku jsem nesměřoval do historie, ale do současnosti. Co říkáte lidem, kteří i přes 

zkušenost s nefunkčností systému stále podporují komunisty a vidí v nich východisko pro uspořádání 

spravedlivé společnosti?  

VH: O tom jsme již mluvili. 

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že tato strana měla být zrušena?  

VH: Ano, ale stalo se, že tato strana byla připuštěna do parlamentních voleb. Naše rodina má 

s komunistickým režimem špatné zkušenosti, a přesto si myslíme, že diktatura jedné strany už 

nemůže nastat. Nezáleží to jen na voličích.  Tu věc mají v rukou i politici, kteří zneužívají svoji moc 

k obohacování. To je jim přednější než prospěch celého národa. 

… Obnova demokracie a kontexty … 

VH: Poté přišel rok 1989 …  

MS: Účastnila jste se aktivně? Strhla vás atmosféra v tom pozitivním slova smyslu? Pozorovala jste, že 

se lidé „proměnili“?  

VH: Jistě, ale k té očekávané proměně nedošlo. Ano, lidé se proměnili. Místo diktatury jedné strany 

máme diktaturu peněz. Představovala jsem si to v roce 1989 a 1990 jinak. Abych byla spravedlivá, 

mnohé se zlepšilo. Existuje mnoho svobod, ale je také něco jako svoboda rozkrádání státního 

majetku. Jak jinak si vysvětlit, že třeba pan Aleš Řebíček není dosud potrestán?  A celosvětově prý 

bohatí mají čím dál více, a chudí čím dál méně. Myslím si, že to bohatství, které lidstvo vytvoří, by se 

mělo spravedlivěji rozdělovat. 

MS: Domníváte se, že člověk by měl svými silami přispět k budování demokracie, že se má zajímat o 

politiku, že nemá být pasivní? Komunisté usilovali o pasivitu člověka, aby se s lidmi dalo jednoduše 

manipulovat.  

VH . Jistě, nic jiného nám nezbude. Ale nestačí jen nadávat u piva, nebo brečet doma do polévky. 

V rodině se shodujeme na tom, že občané se musí začít sdružovat do větších skupin, které mají 

politickou váhu. V roce 1989 se lidé shromažďovali na náměstích. Kdo by to mohl v této době znovu 

začít, to nevím. 

MS: Za aktivitu jste byla v minulosti perzekuovaná ...  

VH: Jistěže ano. Záleží však na tom, jak si účast představujete.  

MS: Jde o to, že když se člověku něco nelíbí, může napsat petici, protestní dopis. 

VH:  Na to mám v rodině zetě. Ten to všechno sleduje, já už na to nestačím. A ledacos vymudrujeme 

mezi sebou na seniorském fóru. Zeť je vlastně mým tiskovým mluvčím a v mnoha ohledech 
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poradcem, spolu se svojí ženou Jitkou, mojí dcerou. To, co cítím a povídám mnoha slovy, on napíše 

stručně a jasně. 

MS: Přesně, co člověk zmůže? Musí se spojit s druhými?  

VH: Bydlím v Poděbradech v domě s pečovatelskou službou mezi samými seniory.  Hodně tam 

diskutujeme a často docházíme ke společným závěrům. Měla jsem vždy spojení se svým zetěm a svojí 

rodinou. Spolu jsme prožívali v minulém režimu dobré i zlé. To trvá dodnes. Spisovatel Jan Votruba to 

zajímavě popsal, byl to pohled zvnějšku na naši rodinu. Proti politickým stranám, které se nám 

neosvědčily, musí společnost vytvořit stejně silná a početná občanská sdružení a vyvíjet na politiky 

silný tlak. Jinak si to neumíme představit. A není to nic lehkého a jednoduchého, protože ve velké 

skupině lidí má každý trochu jiný zájem. Někdy velmi jiný.  

MS: Říkala jste, že jste devadesátá léta sledovala z Ameriky. 

VH: Ano, mí příbuzní byli zde a bylo mně řečeno: „Mámo, buď ráda, že jsi tam.“ Nebyla jsem zde, 

přesto jsem sledovala, co se dělo.  Na mých názorech pobyt v USA nic nezměnil. 

MS: Zdejší situace byla dramatická, učili jsme se principy demokracie 

VH: Každý začátek je těžký. Státy, které neprožily jako my německý útisk a pak komunistickou 

diktaturu, mají před námi náskok. Nevím, kdy je dohoníme.  

… Sport …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímala pozici československého sportu? Češi …  

VH: … udělali díru do světa.  Již v době socialismu to byli manželé Zátopkovi, Věra Čáslavská a další. 

Měla jsem velikou radost, když můj syn Milan se Štěpánem Koudelkou vyhráli v roce 1963 Galeův 

pohár a otevřeli tímto úspěchem československému tenisu dveře do světa. Jsme malá země a malý 

národ, ale i po roce 1989 jsme dosáhli světových úspěchů. Vzpomínám třeba na hokejisty v Naganu, 

nebo na vynikající české atletické desetibojaře.  

MS: Sportovci nás v dobrém reprezentovali, i když za ni museli zaplatit.  

VH: Tvrdost komunistické diktatury se během existence vlády jedné strany mírnila. Co si komunisté 

dovolili v padesátých letech, už nebylo běžné v letech osmdesátých. Mí vnuci se dostali ke studiu na 

vysokých školách, protože se dobře učili, udělali přijímací zkoušky a slušní lidé se postarali, aby byli 

skutečně přijati. Náš sport měl úspěchy, protože stát ho podporoval a bylo stále více možností 

cestovat se sportem po světě. 

MS: Domníváte se, že sportovci byli pomyslnými diplomaty Československa bez pasu?  

VH:  Ano, byli to sportovci jako manželé Zátopkovi, Věra Čáslavská, později třeba Jan Železný, známá 

skupina našich desetibojařů Změlík, Dvořák, Šebrle, tenisté Ivan Lendl, Martina Navrátilová a další. 

MS: Myslela jste si, že po roce 1989 dojde k výraznému uvolnění a s tím se zvýší počet reprezentantů 

naší republiky v oblasti sportu? 
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VH: Celá společnost něco očekávala a možná, že v tom očekávání bylo mnoho rozdílů. V rodině jsme 

si mysleli, že se vyvarujeme minulých chyb a navážeme na to dobré. V něčem se to podařilo, 

v mnohém ne. Jsem v mnoha směrech zklamaná. Naše společnost, náš stát nedostatečně pečuje o 

masovou tělovýchovu. Všude rozhodují peníze. A děti z rodin, které mají nižší příjmy nebo kde rodiče 

jsou dokonce bez práce, mají velmi ztížený přístup do sportovních klubů, ale také do lepších škol. 

Vidím, že reprezentační sport je podporován různými sponzory, ale děti i v Sokole musí platit. Sama 

jsem v minulém režimu jezdila se školními dětmi na hory a učila je lyžovat. Lyžařský sport si mohly 

vyzkoušet všechny děti. V této době je lyžování sportem pro bohaté. 

… Podpora sportu v minulosti …  

MS: Domníváte se, že za minulého režimu byl sport podporován dostatečně?  

VH: Už jsem to naznačila. Stát podporoval sport velmi výrazně a více než dnes - sport dětí a mládeže 

především. Můj sport byl po roce 1948 označovaný za buržoazní, ale postupně byla budována 

sportovní střediska mládeže. V jednom takovém středisku jsem pracovala řadu let jako vedoucí 

trenérka. Bylo to období, kdy jsem se podílela na výchově a sportovním vývoji řady talentovaných 

tenisových dětí. Některé to dotáhly hodně vysoko. Bohužel, na všechno dohlížela všemocná strana. 

Nerozumím tomu, proč si naše společnost neponechala to dobré, a neočistila systém od toho 

špatného. Bylo by to asi složité, ale nepozorovala jsem ani žádný takový pokus. V té době jsem 

pobírala svůj plat, který byl průměrný, za sportovní výkony a úspěchy jsme žádné peníze nedostávaly, 

jen věcné ceny – poháry, plakety, diplomy nebo hodinky, kabelku, přikrývku. Dnes se ve sportu „točí“ 

velké peníze. A znovu poznamenávám – jsem už stará a je možné, že tomu, o čem mluvíme, už tolik 

nerozumím, ale sleduji, že se svými názory nejsem osamocená.  

MS: Když se dnes díváte na sportovce, přijdou si na slušné peníze. V minulosti to nebylo. Kdo měl 

úspěchy a byl schopen se realizovat, musel do ciziny.  

VH: Ve světě je to tak zavedeno. Když má někdo podávat vrcholné výkony, potřebuje k tomu patřičné 

podmínky. Sport se dnes často předvádí jako „šou“, jako divadlo. A jde tam o velké peníze! Můžeme 

to pozorovat nejvíce kolem kopané. Nevím, co si mám o tom myslet. Má to své dobré i horší stránky, 

mělo by to být vyvážené a průhledné. V době mé sportovní i trenérské kariéry sportovci měli velký 

motiv pro přípravu již v tom, že se chtěli dostat do ciziny. Byl to často jediný způsob, jak se dostat 

„ven“. Jako trenérka jsem pozorovala rodiče, kteří své děti přímo týrali a hnali je do intenzivního 

tréninku tak hystericky, že jim sport znechutili. Doufali, že jejich dítě se sportem proslaví a přiveze 

domů balík peněz. A skutečně, ti nejlepší se postupně dostávali ke slušným penězům, ale museli se o 

ně dělit se státem. Mnozí pak z toho důvodu emigrovali. Reprezentanti ale také museli „držet hubu a 

krok“. Můj syn Milan si „si nedal pozor na ústa“ a dostal se do tak velkých problémů, že se rozhodl 

k emigraci. Nerad. Sport je pro mne někdy nepřehlednou džunglí a zažila jsem to i v minulém režimu, 

kdy tenisté, kteří jezdili do zahraničí, museli doma odevzdávat „desátky“ – úplatky těm, kteří 

rozhodovali, kdo „vyjede“.  To zažil na své kůži i můj syn Milan. 

MS: Lidé, kteří měli zájem hrát v zahraničí, tak museli … 

VH: … držet hubu a krok. Zvláště u větších výprav do zahraničí bylo vedení skupin doplňováno o 

ideový doprovod, říkalo se jim „očka“.  Měli za úkol sledovat, kdo se s kým stýká, a běda, když se 

někdo „zapletl“ s emigrantem. 
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MS: Ze strany státu tam …  

VH: … panovala nedůvěra. Když jsem přijela z Jugoslávie, okamžitě jsem byla pozvaná na pohovor. 

Přijela jsem z Ameriky od syna, okamžitě jsem byla povolána na pohovor, s kým jsem se tam stýkala. 

Někdo říká, že to byl policejní stát. Tajná policie nás hlídala na každém kroku.  

MS: Jednoduše, to bylo nedůstojné člověka.  

VH: V tom máte pravdu, ale je důstojné člověka, když chce pracovat, a nemůže? 

MS: Rozumíte lidem jako Martina Navrátilová, Ivan Lendl, kteří odešli, aby …  

VH: … mohli dál trénovat a dál se vyvíjet ve sportu, ve kterém vynikali. Ponižovalo je platit někomu 

„desátky“. Mohla jsem to udělat i já, ale neudělala jsme to. Zkrátka proto, že jsem zde měla rodinu. 

Jednoduše jsme psychicky neměli na to, abychom mohli utéct, jelikož jsme byli stará rodina 

Kantůrkova.  Celkově jsme byli silně svázaní s touto zemí. 

… Sport po roce 1989 …  

MS: Jak se díváte na sport dnes? Po roce 1989 byl obnoven třeba Sokol. Soudíte, že stát má 

podporovat sport, nebo to má nechat na donátorech?  

VH: Rozhodně není dobré, co se nyní děje. Všechny děti a mládež by měly mít stejný přístup ke 

sportování a cvičení. Už proto, že to podporuje zdravý vývoj mládeže, odvádí je to od chuligánství či 

drogování a podobných neřestí. Zdraví občanů je přece velký statek. A čím více dětí bude sportovat, 

tím budou zdravější. Zdravotní pojišťovny ušetří. A také bude možné objevit více talentů. Ale hlavní je 

to zdraví a radost z pohybu. Prostřednictvím sportu by měly být děti vychovávány ke kázni a 

respektování pravidel. Sokol byl obnoven, ale i tam musí děti za cvičení platit. Byla bych pro to, aby 

stát zajistil sport pro děti a mládež v optimálním rozsahu, aby to stačilo udržet zdraví národa. A diváci 

a sponzoři ať platí ten sportovní „cirkus – šou  – sportovní divadlo“. A nejde jen o zdraví, ale i o 

výchovu ke kázni, odpovědnosti, morálce – ve sportu se nesmí podvádět a lhát, cílem je něco jako 

sportovní rytířství. 

MS: Mladí sportovci se vůči sobě učí být korektní, vážit si jeden druhého. 

VH: Musím říci, že za mého aktivního sportování tomu tak bylo. Dnes se situace horší, podvodníci se 

nestydí sami před sebou. Někteří sportovci dopují, aby si zlepšili výkony a získali nečestnou výhodu 

nad soupeři. Ale to už začalo za socialismu.  

MS: Lidé cestou za úspěchem udělají vše ...  

VH: Velmi s tím nesouhlasím a hodně to odsuzuji, protože vím, že v jakémkoliv sportu se člověk musí 

chovat slušně, musí mít k druhému svědomí, a ne podvádět. Pak logicky existují neshody, jelikož 

každý má tendenci podvádět a vůbec necítí svědomí, … 

MS: … odpovědnost. To je čistě bezohledný, prospěchářský přístup.  

VH: Každý jedná sám za sebe. To je cosi strašného. Hodně odsuzuji to, že moji pravnuci, nepoznají 

můj svět, v němž se člověk musel zachovat solidně, čestně, musel být ukázněný. To však na svých 

pravnucích nepozoruji. Ti, oč usilují, mají již včera a bez práce. Zkrátka, žijí v době, která je 
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komplikována tím, že není řádná výchova. Mých vnuků se to ještě netýká, ale mí pravnuci, když 

přijedou ke mně, protestují, když je chci vychovávat. To je velmi negativní vliv současné doby -  

svoboda bez hranic. Svoboda má oprávnění, když je ve spojení s odpovědností a kázní. 

… Nedostatky doby - nedostatek étosu …  

MS: Zde jsme u toho, že sport vedl člověka ke slušnosti, k respektu k pravidlům.  

VH: I za to viním politiky. Nejdou občanům příkladem. Někteří sice dodržují zákony, ale nechovají se 

eticky. Další nedodržují ani ty zákony a s pomocí právníků a zkorumpovaných soudců kličkují mezi 

paragrafy.  

MS: Vnímáte v této době nedostatek lidskosti, úcty k druhému? V jistém ohledu je to též způsobeno 

tím, že člověk nemá na druhého čas. 

VH: Nemá - a to je katastrofa.  A za vším vězí lidské sobectví a chamtivost, pýcha, nedostatek pokory.  

MS: Pokud člověk sportoval, musel si jej udělat a s tím souvisel i čas na morální sebezdokonalení.   

VH: Mohu pozorovat, že jedna z mých rodin se dětem plně věnuje, ale proč? Je to proto, že otec 

nemá stálé zaměstnání, věnuje se víc rodině na úkor peněz. V rodině je poté pouze jeden živitel. Mají 

osmnáctiletou dceru, která studuje, a tu podporují.  V další rodině mého vnuka oba rodiče pracují, 

dohromady přinesou domů dost peněz, ale mají na děti méně času a je to znát. Děti jsou divoké, 

neukázněné, neposlušné. 

MS: Dříve byl sport pěstován kvůli tomu, že člověk měl radost z pohybu. Dnes je to pro peníze.   

VH: Jednou jsem byla na Wimbledonu za svým synem. Seděla jsem vedle Jardy Drobného, jenž byl 

tenkrát naším nejlepším hráčem. Říkal mi: „Víš, dříve byla společnost pospolitá, kdežto dnes se to 

kastuje. Jsou zvlášť ženy a zvlášť muži. To proto, že dnes se hraje o peníze. Jeden závidí druhému, a to 

je chybné.“ Když vyjdu z vlastní zkušenosti, my jsme byli parta a nezáviděli jsme si. To proto, že jsem 

jako mistr sportu nic nedostala a ostatní také nic nedostali. Když jsme jezdili někam hrát, nějakou 

exhibici, nedostali jsme za to nic, možná ještě bydlení, jídlo. Byli jsme skromní a sport byl naší radostí. 

Reprezentace – to byla velká čest a závazek.  

… Příklady v rámci života …  

VH: Když jsme nastoupili, má soupeřka si troufla říci, že již nebude hrát. Chtěla nové míče. Řekla jsem 

jí: „Heleno, vždyť tento klub nemá peníze.“ Nehrála, šla z kurtu. V šatně jsme měli velkou debatu, ale 

co se stalo - přinesli ji tři nové míče. Byla tam plná tribuna diváků, mně to bylo trapné, protože jsem 

vyrostla na venkově, …  

MS: … ve skromnosti, …  

VH: … kdežto tato hráčka pocházela z Prahy. Začali jsme hrát, a já jsem ji porazila ve dvou setech. 

Proč tomu tak bylo? Oni večer flámovali, a já šla spát. Jednoduše jsem měla disciplínu. Byla jsem 

ráda, že si zahraju a mohu se ve hře zlepšovat. To byl můj cíl. Prakticky jsem neměla trenéra do svých 

33 let.  
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MS: Dá se říci, že ve společnosti pozorujete následné jevy: lidé všechno přepočítávají na peníze, jsou 

příliš individualističtí, chybí jim sebedisciplína, což je v konečném důsledku pro člověka smrtící. 

VH: Řeknu vám, že jako venkovská hráčka jsem podle toho byla posuzovaná. V padesátých letech 

jsem byla nějakou dobu první hráčkou mezi ženami. A dověděla jsem se, že se připravuje naše účast 

na Mezinárodním mistrovství Jugoslávie. Začala jsem se o věc zajímat a dověděla jsem se, že je 

nominována pražská hráčka, která byla na „žebříčku“ nejlepších až za mnou. Dozvěděla jsem se to na 

turnaji v Kroměříži, kam mne vezl můj manžel. Pražáci velkomyslně přišli, každý měl tři rakety a já 

pouze jednu. Ptali se: „Ty nevíš, že jedeme do Jugoslávie?“ Odpověděla jsem, že nevím. „ A jak vy to 

víte?“ „Máme to vyřízené a za tebe jede jiná hráčka.“ „Jak to,“ obořila jsem se na ně. Vyhrála jsem 

turnaj v Kroměříži a v noci jsme jeli do Jablonce. Manžel ráno s druhým hráčem Jablonce sebral auto 

a jel do Prahy. V Praze na ústředí mu řekli: „Vaše paní v zimě netrénovala, vzali jsme toho, kdo hrál.“ 

Šlo o zimní přípravu v hale na Klamovce. On se bránil: „Vy jste jí dali hodiny v neděli ráno, to 

znamená, že by musela v sobotu na noc jet do hotelu. Kdo by jí to platil? Já či má rodina určitě ne. 

Nenabídli jste, že jí to budete platit, a proto nemohla do Prahy jezdit. Ona je tak dobrá, že ani v zimě 

nemusí trénovat, a z jara poráží všechny hráčky.“ Ředitel ústředního výboru pronesl cosi v tomto 

smyslu: „To je těžké. Když vaší pani vymůžete pas do dvanácti hodin, mohla by jet.“ Ale bylo jedenáct.  

Vidíte, takto zacházeli s venkovskou hráčkou.  

MS: Přesto jste vzdorovali? 

VH: Vzdoroval manžel, jelikož jsem tam nebyla, nehájila jsem se. Manžel byl v Praze s prvním hráčem 

Jablonce. Sebrali se a jeli na ministerstvo vnitra. Měli štěstí. Manžel tam potkal právníka, s nímž 

chodil do školy. On mu říkal, co zde hledá? Slávek mu vypravoval úřední přístup ke mně. Jeho kolega 

se divil a zeptal se jej, zdali zde nemá auto. Měl. Manžel si sedl do auta, někam jeli, sehnali pas díky 

bývalému spolužákovi. Bylo před dvanáctou, když k řediteli ústředního výboru doručil pas. Nastavili 

mi takové podmínky, o kterých si mysleli, že je nemohu splnit. Zmýlili se. Tímto způsobem se též 

jednalo s hráči. Přednost měly pražské hráčky místo venkovských.  

MS: Přesto jste dokázala vítězit.  

VH: Proč? Protože se o to vzal manžel a tomu v nouzi pomohl bývalý spolužák z vysoké školy.   

Nehledě na to, v Jugoslávii jsem vyhrála a jedna hráčka od nás utekla do ciziny. Já však ne. Za pár let 

táž přijela do Teplic jako seniorka. Říkala mi: „Ty potvoro, ty jsi mi vyžrala Jugoslávii.“ Odpověděla 

jsem: „Jak to, já byla první, ty pátá.“      

… Stárnutí …  

MS: Vraťme se k otázce, která vás jistě v životě provází. Je to stárnutí. Jak uvažujete nad tímto 

fenoménem? Po roce 1989 jste byla v penzi. Jak se vyrovnáváte s tím, že člověk není aktivní, nemá 

tolik sil, jako tomu bylo v mládí?  

VH: Do důchodu jsem odcházela postupně. V jistém věku mne kromě hraní začala zajímat i trenérská 

činnost. Nějaký čas jsem působila jako hrající trenér. Tenisovému vedení se to přestalo líbit a dalo 

nejen mně, ale i dalším jako já na vybranou: Buď budeš hrát, nebo trénovat. Tak jsem odešla poprvé 

do důchodu, jako hráčka. Jako trenérka jsem odcházela ze sportovní scény také z donucení, ale to už 

jsem prožívala jako zvůli a zlomyslnost spojenou asi i se závistí. Myslím tím zákaz trenérské činnosti 

v Ústí n. Labem. Moc mne to tenkrát zasáhlo a byl to pak jeden z důvodů našeho stěhování do 
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západních Čech. V Mariánských Lázních už o mne nikdo nestál, byla bych zřejmě nevítaná 

konkurence. Ale s tenisem jsem se ještě neloučila.  V TJ Lokomotiva jsem s dcerou a zetěm založila 

tenisovou školu, kam docházely děti ze širšího okolí, které se chtěly tenis naučit, aby ho mohly hrát 

pro radost. O prázdninách jsme provozovali týdenní kursy tenisu. Tam jsem působila, dokud jsem 

viděla míč na hříšti a dokud jsem mohla bez obtíží chodit. Skončila jsem v roce 2000, na přelomu 

věků. To mi bylo 82 let. Již předtím jsem předávala organizaci škol dceři a zeťovi. Jitka se mé 

trenérské řemeslo dobře naučila. Ale s příchodem roku 1989 postupně přestával být o naše tenisové 

školy zájem a z výuky tenisu se vyvinul byznys. Téměř každý oddíl chtěl mít svoji tenisovou školu. 

Navíc přibývalo bohatých nabídek pro děti, jak trávit volný čas. Mohlo se bez omezení jezdit do 

zahraničí. Začala doba rozvoje golfu. Jitka s Josefem vydrželi do roku 2004, ale to už se tenisovým 

školám začal věnovat i můj vnuk Martin. Děti za ním jezdily do Špindlerova Mlýna a do Jilemnice. A 

trenérské zkoušky už má i má pravnučka Anička. Tak doufám, že štafeta poběží dál. 

MS: Pochopitelně, Bubeníkové jsou aktivní, i když nemusí vyhrávat tenisové turnaje jako vy ...  

VH: Já jsem tedy byla aktivní velmi dlouho a přechod do absolutního tenisového důchodu byl 

přirozený. S ubýváním sil se člověk musí umět smířit. Je to přirozený proces. Ze svého sportovního 

života si nesu dál schopnost překonávat překážky, dodržovat životosprávu, a to už jsme u kázně. A 

můj sportovní svět mne obklopuje v mém bytě, který mám obložený fotografiemi a sportovními 

trofejemi. Občas, u příležitosti nějakého jubilea dostanu ještě nějaké uznání a vyznamenání. A 

Poděbrady si mne hýčkají. V roce 2013 se dožívám 95 let a jsem šťastná a vděčná Pánu Bohu za tak 

pestrý, plodný a radostný život.                                                                                                                                                                                                                   

MS: Sama stáří asi příliš nepociťujete? Jste neustále duševně činná.  

VH: Pociťuji ho na svém těle, které mne přestává poslouchat. Ztrácím rovnováhu, bez „chodítka“ se 

neobejdu. Občas upadnu a nemohu sama vstát. Špatně vidím i slyším. Ztrácím uchopovací schopnost 

rukou. Zapomínám, pletu si, kdy se která událost stala, kdo tam byl. Naštěstí zeť Josef podstatné 

úseky mého života zapsal, ale i jemu je už 79 let. Vím, že mne bedlivě sleduje a říká, že se ode mne 

učí jak si počínat po devadesátce. Když se to tak vezme, jsem ještě hodně aktivní. Využívám všeho, co 

mi mé staré tělo dovolí. Možná, že mi nebudete věřit, ale já jsem se zde, v Poděbradech, vrátila 

k plavání. „Naši“ mne odvezou k jezeru, připevní mi k pasu nadlehčovalo, položí mne na vodu a já 

plavu a výskám radostí. Naštěstí mne Bůh obdařil silnou vůlí a nezlomným duchem a hlava mi stále 

myslí, jak potřebuji. Stále si pro sebe vymýšlím aktivity přiměřené mým schopnostem.  A obklopuji se 

lidmi, kteří mi rozumí. 

MS: Soudíte, že by člověk měl v zaměstnání setrvat co nejdéle?  

VH:   V tom jsou velké rozdíly. V Mariánských Lázních známe vynikajícího sportovního lékaře Josefa 

Chrástka. Je mu už hodně přes 80 a stále vykonává, sice omezenou, ale pravidelnou lékařskou praxi. 

A jiný člověk je starý již v padesáti. Záleží na zdraví a vztahu k životu.  

MS: Bojovala jste celý život a ten se vám vyplatil.   

VH: Je tomu tak. To mne naučil sport.  Bojuji sama se sebou do dnešních dnů. Za prvé si sama vařím, 

sama si nakupuji.  To už je pro starého a nemohoucího člověka velký výkon. Mám kolem sebe tři 

výborné ženy - pečovatelky, které mi udělají to, na co už nestačím. Za vše se musí platit. Zeť a dcera 
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jsou už také staří (79 a 75 let), ale pomáhají mi také, jak mohou.  A také sledují, jak ve stáří musí 

člověk bojovat a jak musí mít trochu peněz, aby si služby, které potřebuje, mohl zaplatit. 

MS: Bez peněz to nejde, ale nelze se spoléhat jen na ně, člověka nenahradí. Jedinec by je neměl mít na 

prvním místě. Jsou zde jiné autority.  

VH: Každopádně by se měl přiklonit k Bohu, což jsem si v mládí tolik neuvědomovala, ale asi to bylo 

ve mně. Sestry mi říkaly, že maminka ke mně večer přišla a vždy mi rozepnula ruce. Ke stáří jsem se 

přiklonila k Bohu s větší vroucností. Ten mi pomáhá a dává sílu, že každému doporučuji, aby se 

skutečně vydal na cestu víry a podle toho žil.   

MS: To je velice důležité.  

VH: Ano.  

MS: To je přece dobře.  

VH: Nutno říci, že člověk musí bojovat s tím, aby to člověku vydrželo.  

... Ohlédnutí a budoucnost ...  

MS: Souhlasím s vámi. Dobrá, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

VH: Vidím velký neuralgický bod v celé lidské společnosti na světě. Peníze se staly cílem života, 

ostatní lidské hodnoty bývají převážně přehlíženy. Lidem chybí mravnost a pokora. Zdá se mi, že 

bohatí stále více bohatnou a chudí stále více chudnou. Světové bohatství není spravedlivě 

rozdělováno. Obávám se, že to může jednou vyvolat ve společnosti revoluční náladu, na které se 

přiživí extrémisté a dobrodruzi, a lidstvo bude opět krvácet.  

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či v globalizovaném světě?   

VH: To je na mě moc složitá otázka. V rodině mluvíme o tom, že naše budoucnost je v Evropě. Ale 

slyším také, že bruselská byrokracie je přebujelá, příliš drahá.  To by se mělo změnit a neměla by 

existovat protekce velkých států. Ale je to prakticky možné?  Doma také mluvíme o tom, že díky 

Evropské unii nebyla v Evropě více jak padesát let válka. V tom vidím jednoznačný přínos. 

MS: Děkuji vám, nechť máte dost sil! Nashledanou …    

P.S.: 

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

 

VH:Promiňte, ale na to nemám fištróna. To už se týká těch mladších. Myslím, že můj vnuk Honza by 

vám k tomu mohl říci více, anebo můj zeť Josef. 

 

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

 

VH:Tož tak jsem to nikdy nebrala a nechápala. Vím, že jsme měli v rodině kuponové knížky, a protože 

jsme neměli dost dobré informace, nezbohatli jsme z toho. Vím také, že všelijací šmejdi toho využili a 

že nás ostatní vlastně okradli. Ale to jen můj dojem. 
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Vždyť rozdělení 

přispělo k eliminaci slovenského nacionalismu a vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a poté k opětovnému setkání zemí v Evropské unii. 

 

VH: Na to si pamatuji. Mrzelo mne, že se rozdělujeme, protože si myslím, že dva dohromady je více 

než jeden a jeden každý sám. Ale jinak se vlastně nic moc nezměnilo, protože jsme my i oni v Evropě. 

Dříve jsme si vyčítali, kdo na koho doplácí, Slováci se cítili často ukřivdění, že Češi musí mít vždycky 

„navrch“. Slýchám, že v této době si hrajeme každý na svém písku a naše vztahy jsou dobré. 

 

 

         

                  

 

              

        

    

 

 

 

 

                                                           

               

       

 


