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Otázka na srpen:
Nachází váš politický klub, z 

dějin odehraných v zemi i ve Žďá-
ře před půl stoletím, inspiraci pro 
svoji dnešní práci městu?

(Čili, mohou si dnešní žďárští poli-
tici - s odstupem 50 let - vzít inspi-
race a poučení z tehdejších událostí 
a postojů pro svoji dnešní práci pro 
město, v duchu demokracie)?

Lidi tmelila víra v demokracii 

Byla to skutečně doba plná velkých 
očekávání a politického uvolnění. 
Při ohrožení právě těchto procesů 
se našlo mnoho lidí, kteří se chtěli i 
nadále angažovat, prosazovat rozvoj 
a svobodu rozhodování, pracovat ve 
prospěch obcí, měst a země. To se 
nakonec, díky invazi, nepovedlo. 

V roce 1968 byly mně osobně dva 
roky, atmosféru doby si uvědomuji 
pouze z vyprávění rodičů. Zažil jsem 
společně s některými kolegy až lis-
topad roku 1989. Naděje svobody, 
demokracie, a především možnos-
ti ovlivnit vývoj v obcích, městech, 
nás nakonec vedl k angažovanosti ve 
věcech veřejných. Snaha svobodně 
ovlivnit vývoj v našem městě, pře-
mýšlet o možnostech jeho rozvoje 
a služeb a vlastní realizace různých 
projektů nás i nadále motivuje a 
inspiruje pro aktivní činnost v zastu-
pitelstvu města.

Svoboda
 není samozřejmost

Určitě ano. Prakticky celý život 
jsem zvyklý žít ve svobodné zemi, 
cestovat, veřejně projevovat své 
názory. Jsem mladý člověk, který 
tyto pohnuté a temné události zná 
naštěstí jen z vyprávění starších roč-
níků. Představa, že bych něco tako-
vého prožil a žil v nesvobodné zemi, 
je pro mě děsivá. 

Naše hnutí ŽŽM se profiluje jako 
demokratické a liberální, a chápe 
práci pro město jako službu veřej-
nosti. K ní už tradičně patří něco, 
čemu se říká veřejný prostor. Proto 
podporujeme účast občanů na sprá-
vě a rozvoji města, výměnu názorů, 
veřejnou diskuzi, prosazování prin-
cipů demokracie a otevřenost. Je to 
i o upozorňování na hrozby dneš-
ní doby, které mohou vést k úplně 
stejnému temnu, nastalému po srp-
nu‘68, byť to nemusí být provedeno 

takovou brutální formou. Svoboda, 
kterou máme, není samozřejmost.

Otevřenost bez lobů
a korupce

Tak zvané „osmičkové“ letopočty 
nebyly pro naši zemi či město vždy, 
pozitivními léty. Léto roku 1968 
je rokem, který se zapsal do našich 
dějin jako ten, kdy jsme se opět sko-
kově propadli hlouběji do totalitní-
ho komunistického režimu se vším, 
co ho definuje. 

Jsem velmi rád, že se i v této době 
našli lidé, kteří svou statečností upo-
zornili na bezpráví, zlo a manipula-
ci. Oceňuji skutky manželů Holoub-
kových a jejich rozhlasového týmu, 
který pravdivě a otevřeně informoval 
o situaci v srpnu roku 1968 v našem 
regionu. 

Upřímně se mi jen těžko srovnává 
doba a hledá případná paralela. Nej-
spíš práce posledních let, kdy ote-
vřenost a transparentnost bez lobů 
a korupce jsou upřímnou snahou a 
charakterem vedení města. Bohužel, 
ale i dnes se najdou lidé, kteří pomo-
cí získaných informací úmyslně šíří 
polopravdy až lži a manipulují s lid-
mi. Toto není můj styl, a opět se 
skláním před lidmi, kteří se v dale-
ko těžších dobách dokázali zachovat 
jako manželé Holoubkovi.

Tehdejší odvaha
je nám inspirací

Nezávislá média vždy byla, jsou a 
budou důležitou součástí svobodné 
a demokratické společnosti. Tehdej-
ší dobu si dnes jen stěží dokážeme 
představit. Lidé, kteří dokázali za 
dobrou věc podstoupit obrovské 
riziko, jsou velkou inspirací pro 
všechny, kdo chtějí věnovat své úsi-
lí rozvoji naší společnosti. Děkuji 
všem našim spoluobčanům, kteří tak 
konají. 

Bylo to spontánní
vlastenectví

Jedná se o dvě období, se zcela 
rozdílnými společenskými, poli-
tickými a emočními podmínkami. 
Závěr roku 1968, včetně okupace, 
byl motivován naprosto odlišnou 
situací. 

Mezi občany se zcela spontánně a 
náhle objevily prvky vlastenectví, 
jednoty, solidárnosti a stejné vůle, 
bez ohledu na politickou přísluš-
nost či víru. A podle toho se také 
chovali, aniž je někdo k něčemu 
vyzýval, či dokonce nutil. 

V současné době je občanská 
veřejnost výrazně polarizována 
společensky, ekonomicky, a přede-
vším politicky, převládá ideologie 
starosti sám o sebe, a pro tuto nála-
du je téměř nemožné se inspirovat 
zmíněným obdobím. 

Poctivci, prospěcháři
a pozorovatelé…

Každá změna ve společnosti 
generuje několik skupin lidí – buď 
čestně nezištné, kteří se snaží o ně-
co lepšího, nebo prospěcháře, kteří 
myslí jen na svůj prospěch, v lep-
ším případě nezúčastněné „pozo-
rovatele“, co se přece „neumažou“ 
a do politiky nepůjdou. 

Již pan Werich říkal: „Kdo je 
poctivý, byl poctivý vždy, kdo je 
prospěchář, byl prospěchář vždy“. 

I dnes najdeme mezi lidmi 
zastupujícími město ty, kteří jsou 
skromní a poctiví a nezáleží na 
tom, pod jakou vystupují „hlavič-
kou strany“. S těmito lidmi bude-
me vždy spolupracovat a snažit se 
věci dále posouvat a dále napravo-
vat. 

K tomu, aby člověk vystoupil z 
anonymity a odhalil se veřejnos-
ti, je potřeba mnoho odvahy. Ať 

již dnes, nebo kdykoli v minulosti. 
Dnes sice nehrozí lidem za jejich 
snahu vězení, nebo dokonce smrt, 
ale veřejné zostuzení, založené na 
lžích a výmyslech, které reálně hro-
zí, dokáží mnohdy ublížit mnohem 
víc než fyzický trest. 

Nechceme
novodobou normalizaci

Když jsem na podzim 1989 se 
spolužáky jezdil ve vymrzlém 
žigulíku po obcích v okolí Brna, 
diskutovali jsme s lidmi, oponova-
li komunistům a pomáhali zaklá-
dat občanská fóra, považoval jsem 
vše za svoji povinnost a příležitost 
konečně budovat naši demokracii 
a zbavit se šílené rudé diktatury.

 Byl jsem v prváku na medicíně, 
a vlastně jsme navazovali na tzv. 
Pražské jaro. Samozřejmě, mezi-
národní situace byla jiná. Neměli 
jsme manželky a děti, a tak jsme se 
moc nebáli. 

Jak čas utíkal, stali se z nás, teh-
dejších kluků, lékaři, manželé a 
otcové. Když jsem vstupoval do 
ODS a politiky, opět jsem to cítil 
jako povinnost a odpovědnost vůči 
svým rodičům, manželce a prá-
vě narozené dceři Aničce. Nechtěl 
jsem nečinně přihlížet návratu 
komunistů do důležitých politic-
kých pozic.

Vadí mi premiér s STBáckou 
minulostí. Vadí nám vláda opírající 
se o komunisty. Nechceme novo-
dobou normalizaci. 

To bylo, je, a nadále bude poslá-
ním ODS nejen ve Žďáře. I pro-
to musí všichni kandidáti ODS 
(ročníky 1971 a starší) ve volbách 
doložit negativní lustrační osvěd-
čení. Bohužel jsme jediní. -lko-
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