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Pane redaktore! 
Se zájmem jsem si poslechl Váš rozhlasový komentář, jehož klíčovým slovem je „bordel“. 
Toto slovo podle Vás vyjadřuje názor občanů na dění v České republice. Myslím, že je to 
v zásadě názor pravdivý: důkazem může být stav naší legislativy, neúcta k zákonu obecně a 
dění v Poslanecké sněmovně. Poslanec David Rath byl neopatrný a dostal se za mříže; ale 
s ním by tam mělo sedět mnoho dalších - jak on rád uvádí ve své obhajobě. Korupci poslanců 
potvrdil i expremiér Nečas, který řekl, že vzájemné poskytování výhod (včetně trafik a 
úplatků) je běžnou součástí politiky „v každém demokratickém státě“. Nelze se potom divit, 
že lidé volí komunisty - pod jejich vládou se postavila řada užitečných staveb (např. pražské 
Metro), byl jakýsi pořádek a tolik se nekradlo. Mám pocit, že dnešní neutěšený stav nemůže 
vyvážit ani proklamovaná svoboda cestování a projevu; ta může být využívána jen bohatší 
částí společnosti. Média jsou formálně nezávislá, ale mnohé naznačuje, že jsou kýmsi 
manipulována. Novináři musí respektovat „politickou korektnost“ a dbát na to, aby 
nepřivolali „hněv bohů“. 
    Jestliže mluvíte o tom, že se dnes komolí význam některých slov, pak to platí zejména o 
slovu „demokracie“. Již Platón psal o tom, že demokracie může snadno přejít na jiné formy 
vlády - například oligarchii (viz Rusko) nebo ochlokracii1 (vládu lůzy). Myslím, že se naše 
„sametová revoluce“ interpretuje nesprávně. Zapomíná se, že jsme byli v letech 1968 - 1990 
okupovanou zemí a vládla tu loutková vláda; jmenovaná Kremlem. Sovětské vedení si 
vybralo za šéfa strany a státu Husáka, který měl důvěru části obyvatelstva  a byl ochoten a 
schopen provést „normalizaci“ podle sovětského střihu. Důležitá byla např. reforma armády: 
byl odvolán základní velitelský kádr a předpisy upraveny tak, aby bylo možno armádu použít 
proti obyvatelstvu… V médiích se vše hází na hlavu „komunistům“ či „ totalitě“. Ani tato 
slova nejsou (co do smyslu) jasně vymezena2, 
    Já jsem prožil nástup „normalizace“ v závodě Tesla Rožnov, který byl v roce 19703 
vedoucím podnikem v oboru elektroniky; po odvolání klíčových vedoucích pracovníků a 
špičkových odborníků počal postupně upadat4. 
    Pokud vede stát jedna strana založená na demokratických principech, není to nic zlého. 
Horší je situace, kdy o moc soupeří několik mafiánských uskupení, která navenek vystupují 
jako politické strany. Typickým příkladem je Hnutí VV, které si dalo do štítu oblíbeného 
redaktora a několik sličných žen a které ze zákulisí dirigoval vlivný podnikatel. Volby do 
Poslanecké sněmovny jsou (jak řekl prezident Zeman) „podvodem na voliče“ - těm jsou 
předloženy seznamy jmen, které zpravidla nikdo nezná. Lidé pak chodí k volbám jen ze 
setrvačnosti a mnozí raději volit nejdou, nebo dají hlas komunistům. 
    Ve svém komentáři dále uvádíte, že lidé mají více poslouchat „hlasům odborníků“ 
z akademické sféry, kteří dokáží demaskovat lži politiků a objasnit stav věcí. Obávám se, že 
tito „odborníci“ často nejsou v obraze, žijí v „věži ze slonoviny“, jejich komentáře jsou 
povrchní a nevystihují skutečnost - viz třeba komentování schůze Poslanecké sněmovny 
jednající o důvěře pro Rusnokovu vládu. Mladí komentátoři spekulovali o tajných zákulisních 
jednáních; ta se nejspíš nekonala. V Rusnokově vládě byli lidé ochotní přiložit ruku k dílu. 
Hledaly se také argumenty proti ministru financí Fišerovi, ačkoli je to poctivý politik a 

                                                 
1 Tento pojem uvádí prof. Emil Svoboda, viz můj web 
2 Komunisty byli také A. Dubček, Pavel Kohout, E.Goldstücker, Kriegel, Jiří Pelikán  a jiné dnes uznávané 
osobnosti  
3 Kdy jsem tam nastoupil 
4 Viz moje Vzpomínky, tamtéž. Jednalo se hlavně o vývojový sektor závodu 



odborník, který pomohl zažehnat mezinárodní ostudu, když země pověřená řízením Unie 
neměla vládu5 .Myslím, že v akademické sféře je stejný „bordel“ jako jinde: vedle špičkových 
vědců a poctivých odborníků jsou tam i lidé průměrní a bezcharakterní šplhouni. Tzv. 
„akademická svoboda“ tento stav konzervuje6. 
 
Dnes se jedná o rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Pokud však 
nedojde ke změně volebního systému (nebo alespoň pravidel financování volební kampaně), 
mnoho se patrně nezmění. 
 
S pozdravem  
                Ing.Jan Matys,  
Davle-Sloup č.p.20,  
www.technologie-kvalita.cz/honza 

                                                 
5 Fišer byl premiérem dočasné vlády po demisi premiéra Topolánka 
6 Nízkou úroveň našich vysokých škol potvrzuje i nedávný průzkum mezi studenty; mnozí z nich se chystají na 
studium v zahraničí 


