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Tehdy cinkaly klíče od našich domovů
� Otázka politickým klubům na listopad:

Naplňuje i po 30 letech odkaz sametové revoluce očekávání Vašeho 
politického klubu - nebo by bylo ještě dnes za co zvonit klíči? 

Odzvonit korupci a důsledkům divoké privatizace
Sametová revoluce byla zásadním 

předělem v novodobých dějinách Čes-
koslovenska a později České repub-
liky. Odkaz sametové revoluce je s 
odstupem času reprezentován symbo-
ly té doby a jejími ideály. Ať už to byla 
pokojnost a nenásilnost společenské 
změny, postava Václava Havla nebo 
všeprostupující nadšení. 

Avšak druhá věc je, co se skutečně za dlouhých 30 let událo. Vedle kýžené 
svobody a demokracie přinesla společenská změna i řadu neblahých feno-
ménů, se kterými se potýkáme dodnes. Určitě bychom si přáli, aby odzvo-
nilo neustálým snahám některých subjektů o kolonizaci veřejných institucí 
na úkor fungujícího právního státu. Přáli bychom si konec korupce, klien-
telismu a vypořádání se s důsledky divoké privatizace a de facto hospodář-
ské kriminality, která koncentrovala moc do rukou skupinek oligarchů. I přes 
rostoucí blahobyt, je naše mladá demokracie stále velice křehká, navíc čelí-
cí tlakům populistů z obou extrémů politického spektra či aspirujících auto-
kratů dneška. Není samozřejmostí, a pokud si jí opravdu ceníme a chceme ji, 
musí jí věnovat skutky každý z nás.

Cesta ke svobodě slova byla těžká
Pokud se nám stýská po všech těch 

spontánních setkáváních, nadšené atmo-
sféře, pokud nám chybí přátelská disku-
ze o demokracii, vzájemná pomoc třeba i 
neznámých lidí, soudržnost nebo toleran-
ce, tak asi mnozí dnes cítíme určité zkla-
mání. Ta tehdejší atmosféra je ale neopa-
kovatelná. V té době jsme si mysleli, že je 
všechno možné a že se spousta věcí rych-
le změní. Možná proto jsme následně 

zažili různá zklamání a nepříjemná překvapení. Ale dokázali jsme si udržet 
demokracii, svobodné volby a možnost svobodně cestovat. Svoboda slova se 
stala důležitou součástí našeho života. Dnes asi není nutné znovu zvonit klí-
či. Ale třeba právě při každé kritice jiného názoru, nebo při jeho potlačování, 
stojí za to si připomenout, že cesta ke svobodě slova nebyla jednoduchá.

Zapomínáme na nesvobodu a strach
V roce 1989 se nám narodila dcera 

a já se radovala, že přichází svoboda a 
demokracie pro další generaci. Lidé k 
sobě měli blíže, vážili si té výrazné změ-
ny, byli nadšení... Ale čím více času od 
sametové revoluce uplynulo, tím více 
se vytrácí vstřícnost a zapomíná se na 
období nesvobody a strachu…na to, že 
jsme nemohli cestovat za hranice repub-

liky, koupit všechno zboží, dokonce ani zpívat koledy… 
Můj otec byl syn kulaka. Nejen on, ale i já jsem měla problém dostat se na 

vysněnou školu. V osobních listech stálo –  nedoporučujeme. Děkuji panu 
učiteli Klamertovi, který mně tehdy pomohl v této zdánlivě bezvýchod-
né situaci. Dále má teta, sestra otce, byla několik měsíců před státnicemi na 
VZŠ donucena ukončit studium. V osobních dokumentech měla napsáno – 
nežádoucí. Dědeček byl po návratu z vězení vystěhován a brzy zemřel. Moje 
rodina určitě nebyla jediná, koho totalitní režim takovým způsobem postihl. 
A proto se ptám, proč zapomínáme na hořkost minulosti? Proč se vytratila 
skromnost, pokora a úcta jednoho k druhému?

Demokracie je křehká a zmanipulovatelná
„Dodatečné snížení fi nanční náhrady 

za křivdy způsobené zločinným komu-
nistickým režimem míří proti základním 
principům demokratického právního stá-
tu založeného na úctě ke svobodám a k 
právům člověka,” uvedl soudce ÚS Jirsa 
s tím, že zákon je v rozporu s nadzákon-
ným předpisem, tedy Ústavou. Toto uvádí 
Ústavní soud ve svém rozhodnutí zrušují-

cím zdanění církevních restitucí. Zákon prosadili poslanci hnutí ANO s pod-
porou nacionalistické SPD a skomírající ČSSD, aby si zajistili komunistickou 
podporu pro svoji vládu vedenou agentem Burešem. Celé to posvětila naše 
nejskvělejší, nejchytřejší a nikdy nechybující hlava pomazaná – pan „východ-
ní“ prezident Zeman.

Odkaz nestačí, zvonění je málo. Demokracie je křehká a zmanipulovatelná. 
Přesto je naší povinností se za ní prát.

Jsme svědky porušování demokracie
Nejenže by bylo za co zvonit klíči, ale 

po necelých 30 letech naplnili na ja-
ře demonstrující lidé Letenskou pláň. 
Jsme svědky porušování demokra-
tických principů, jako je prezidento-
vo nejmenování navrženého ministra, 
nebo privatizaci veřejné správy, kdy si 
premiér, bývalý spolupracovník STB, z 
naší země udělal dojnou krávu. Minu-

lá vláda se snažila zcela potlačit principy právního státu a dodatečně zdani-
la náhrady církvím. Chtít po někom platit daň za to, co jsme mu ukradli, to 
chce silný žaludek. Naštěstí jim tohle díky Ústavnímu soudu neprošlo. Same-
tovou revoluci jsem sledoval jako malé dítě v televizi, ale takto jsme si to jis-
tě nepředstavovali. Chtěli jsme demokratický, moderní a fungující stát, který 
zde bude pro občany, ne občané pro stát. A za to je třeba bojovat a znovu 
cinkat klíči.

Svoboda je i o vzájemném respektu
Každé svobodné volby jsou cinkáním klí-

čů demokratického světa. Ale nejenom 
to. Svobodné rozhodování o svém životě 
vč. volného cestování dnes považujme za 
samozřejmost. V dnešním digitálním svě-
tě si kdokoliv může za cenu pár kliků myší 
založit vlastní médium a prostřednictvím 
něho šířit své myšlenky do světa.   

Svobodu je však třeba nepřetržitě hájit, 
střežit ji. Svoboda není jen o právech, ale i povinnostech a vzájemném 
respektu. Někteří si vykládají svobodu jako bezhlavé křičení a povýšené pro-
sazování svého názoru ostrými lokty. Přitom si neuvědomují, že svoboda bez 
pokory a naslouchání názorů druhých, byť s nimi nesouhlasí, nemůže existo-
vat. To se projevuje vzpourou některých neúspěšných proti výsledkům svo-
bodných voleb. Volební neúspěch své preferované strany se pak snaží zvrátit 
prostřednictvím vykonstruovaných trestních stíhání, fake news (česky „pod-
vržené zprávy“) a jinými nepravostmi. 

Více mysleme a buďme tolerantnější
Zvonění klíči bylo a je používáno jako 

zástupná paralela k tehdejšímu dění. Na 
změny ve společnosti nemělo žádný vliv, 
zrovna tak jako studentská účast. Politické 
změny se řešily jinde a především daleko 
dříve, než se začalo zvonit. Přestože byly 
uvedeny v život všechna tehdejší přání a 
hesla, nenacházíme ten ideální klid, rov-
nost a spokojenost ve společnosti. Máme 

svobodné volby, přímou volbu prezidenta, hovoří se o přímé volbě starostů, 
ale stále se vytváří zájmové a názorově odlišné skupiny, které chtějí ještě něco 
navíc, ale zpravidla nedokáží srozumitelně říci co a proč. Nezvoňme tedy zno-
vu klíči, ale snažme se více myslet a být tolerantnější.

O demokracii pečujme jako o zdraví
Myslet si, že demokracie a svoboda jsou ve 

společnosti nastoleny jednou pro vždy, by bylo 
nezodpovědné. Tak jak by měl každý člověk 
pečovat o své zdraví, tak se musíme společně 
starat i o to, aby demokracie byla vždy rovněž 
zdravou a silnou oporou občanů naší země. 
Abychom mohli bez obav, stíhání a perzeku-
cí, vyslovit svůj názor. A nejen ho vyslovit, ale 
aby i pokud tento hlas má dostatečnou váhu, 

tak byl vyslyšen. Proto je moc dobře, že se naše republika vydala touto cestou. 
Nástup každé totality na začátku vypadal mírumilovně a nevinně. Též i nastolená 
demokracie může po čase nabrat jiný směr. Je zapotřebí být neustále na pozoru. 
Proto i dnes je třeba stále zvonit klíči, abychom upozornili na to, že chceme právě 
těmito klíči otevírat domov, kde chceme žít ve svobodě. -lko-
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Zdroj snímku: výstava na Tvrzi s názvem Věrnost vyřazenému stroji - Na krok v podzemí.


