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Jmenuji se Jiří Sládek. Mám všední jméno, jmenují se tak stovky lidí
na Moravě a v Čechách. To jsem vždycky pociťoval jako závadu. Teď
si naopak říkám, že je to jméno docela dobré. S takovým jménem se
nepotřebuji skrývat za nějaký pseudonym, a přesto nebude tak docela
snadné mne objevit. Vlastně to nebude ani třeba. Nejsem autor, ale
jazykový poradce.
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Jsou-li všechny následující údaje bezezbytku pravdivé, nevím. Avšak
má-li potřebu říci některé věci nahlas osobnost takového formátu jako
je Pavel Mozga, bývalý federální poslanec za republikánskou stranu,
proč bych mu nepomohl? Přiznávám se, že na Dr. Miroslavu Sládkovi
mně byly vždy sympatické ty vlastnosti, které jsem postrádal u jiných
politiků naší domácí scény. Myslím tím především na jeho přímočaré
vlastenectví a jeho schopnost jasně formulovat myšlenky. Je také
možná jediným naším politikem, který dobře mluví česky.
Takový je tedy můj vztah ke Sládkovi. A o panu Pavlu Mozgovi vím, že ani on
není Sládkovým nepřítelem, ačkoli, jak sami dále uvidíte, měl by k tomu tisíc
důvodů. Já jako jazykový poradce nemám v úmyslu nikomu škodit, ani
někoho velebit, a - opakuji se - nepodsouvám tento úmysl ani autorovi
následujících názorů a vzpomínek.
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Tato útlá knížka, kterou právě držíte v ruce, se nebude zabývat jen osobou Dr.
Sládka. Zklamání ze Sládka, jak sami uvidíte, bylo jen prvotním impulsem, pod
jehož vahou vytryskly i další vzpomínky a myšlenky. Úvahy bývalého
federálního poslance se během našich několika sezení rozrostly o postřehy
historické, a zahrnují i část mezinárodní problematiky. Některé jsou svérázné,
a jsem přesvědčen, že u leckterého čtenáře způsobí nespavost. Tomu se
nelze divit. Mozgovy myšlenky provokují k otázkám, na něž je velmi nesnadné
odpovědět. Každopádně jsou nesmírně zajímavé. O své osobě pak mohu říci
jen to, že do politiky vstoupit nehodlám, a proto se nemíním na veřejnosti
objevit ani jako redakční pomocník pana Mozgy.

3

4

Přiznávám se, že když za mnou pan Mozga přišel a chtěl, abych mu
s úpravou textu pomohl, moc chuti jsem neměl. Ale už po několika minutách
jeho vyprávění jsem poznal, že se zde setkávám se zajímavými historickými
fakty. Vynasnažím se předložit čtenářům Mozgovo vyprávění tak věrně, jak mi
to mé schopnosti dovolí. Nakolik však budu úspěšný, nedokáži odhadnout.
Čas totiž neúprosně spěchá, a na vypilování formulací a celkového tvaru není
zatím pomyšlení. Bude-li zájem veřejnosti, dalo by se uvažovat o kompletní
knížce, která řekne i to, co je zde jen naznačené.
Nicméně i v tomto „horkém“ vydání nalezne čtenář dobové postřehy,které se v
budoucnu mohou stát dobrým pomocníkem při řešení některých komplikovaných historických otázek. Pan Mozga zde totiž pootvírá dveře do zákulisí
politické kuchyně, a tak čtenáře nechává nahlédnout až do míst, kam
nedohlédne ani ta nejzvědavější televizní kamera.
5

„Tak jak začneme“ zeptal se mne PM, když si mne zavezl na dobře utajené
místo. Vyzval jsem ho, aby spustil diktafon, který slíbil přinést. Zapomněl. To
bylo velmi nepříjemné! Nejsem stenograf, ani nikterak zručný písař, a paměť
mám špatnou. Leč času není nazbyt a PM už týden drží hladovku. Proč, o tom
bude řeč později. Pan PM toho měl na srdci mnoho, a vskutku nevěděl čím
začít. Položil jsem mu tedy sám první otázku.
6
JS: Jak jste se stal republikánem?
PM: Bylo to prosté. Za minulého režimu jsem měl problémy, a - což je
rozhodující - jsem typ, který nedokáže nečinně přihlížet okolnímu dění.
V osmaosmdesátém roce mně bylo 43 roků. Tenkrát se u nás veřejně
plivalo na Havla. Ale na Svobodné Evropě jsem se dozvídal něco
jiného. Říkal jsem si, že to bude ten správný muž. Snažil jsem se ho
několikrát navštívit. Bydlel na Engelsově nábřeží. Nikdy jsem ho však
nezastihl. Mluvil jsem pouze s jeho tajemníkem, představil se jako
Henzl (Hansel?), a s Dagmar, jeho švagrovou. Jednou jsem s ním
hovořil telefonicky. Poslední pokus o osobní setkání se uskutečnil
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před svatořečením Anežky české. Henzl mně ale řekl, že Havel je v
Brně u soudu s dalším disidentem, Stanislavem Devátým.
Bohužel, Havel mne velmi zklamal ještě dřív, než jsme se mohli
setkat. Bez sebemenších ohledů na diplomatickou vhodnost, a navíc,
aniž by se předem dotázal národa, omluvil se Němcům. Proti dnešním
Němcům samozřejmě nic nemám. Nemohou za to, co dělali jejich
otcové. Ale jde tu o něco jiného. Soukromá osoba, křesťan, se může
omluvit jako první i svému katovi, není-li toho schopen kat. A bude to
báječné, hluboce lidské, snad i hrdinské.
V politice je tomu jinak. Tam vždy mluví síla ekonomiky, síla bank a
tanků, početnost národa, jeho mocenské ambice atd. V politice se
s křesťanskými ideály nikdy daleko nedošlo. Havel prostě zradil český
národ.
7
JS:. Máte nějaké vysvětlení, proč to učinil?
PM: Je tu domněnka - podotýkám, že škodolibá - podle které si Němci
platili Havla v době jeho disidentování jen proto, aby, až přijde ten
správný čas, po něm mohli chtít protislužbu. Jak to bylo ve
skutečnosti, co všechno stálo v pozadí, nevím. Havel prostě zklamal,
tak jsem tedy hledal někoho jiného.
8
JS: Kdo hledá, najde.
PM: Přesně tak. Jezdil jsem jako zásobovač téměř po celé republice.
Na jedné takové cestě jsem slyšel z autorádia hovořit Dr. Sládka.
Mluvil velmi dobře. Mluvil proti komunistům, a navíc, dával zřetelně
najevo, že jeho prioritou jsou zájmy naší země a našich obyčejných
lidí. Při své nejbližší cestě do Prahy jsem jej navštívil a nabídl mu
spolupráci jako Moravák. Bydlel tehdy v ulici U Zeměpisného ústavu,
měl tam zpočátku i svůj sekretariát.
9
Nepovažuji to za nějakou zásluhu, avšak faktem je, že jsem patřil
k oné malé skupince lidí, kteří přivezli republikánskou stranu na
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Moravu a na střední Slovensko, a kteří ji zde rozhýbali. Mé
zaměstnání mi to umožňovalo. Stále jsem byl na cestách. Už v září
roku 1990 byla na střední Moravě skupina republikánů, a tak jsem
mohl pozvat Sládka. Mítink se konal v Kroměříži na hotelu Centrál,
který praskal ve švech.
10
Potom už jezdil Sládek do Kroměříže každý měsíc. Místní organizace
byla velmi aktivní. Vzpomínám na obětavou spolupráci pana Ptáčka.
Objížděli jsme města a vesnice a připravovali Dr. Sládkovi půdu.
Všude jsem jednal s představiteli obcí a měst, hovořil o programu
republikánů a zajišťoval mítinky a všechno, co s tím souviselo.
A nebylo toho málo. Znamenalo to nejen obstarat úřední povolení,
zajistit místo a dobu. Navíc bylo nutno distribuovat po vesnicích a
městech letáky, roznášelo se po jednotlivých domech.
11
Byl to čas tvrdé dřiny. Veřejnost nemá ponětí kolik času, námahy,
peněz a zdraví investovali a investují nejbližší spolupracovníci do
osoby Dr. Sládka. „Celá rodina jsme se šest let točili jen kolem
Sládka.“ (Tuto poznámku připojila paní Mozgová, která celou dobu
jinak trpělivě mlčela.) A nejen naše, pokračoval pan Mozga. Tenkrát
to byli většinou sami nadšení vlastenci. Obětovali jsme všechen čas,
všechny naše síly. Mysleli jsme si, že Sládek chce vykonat něco
dobrého pro obyčejné lidi. Viděli jsme ve Sládkovi charismatického
řečníka a politika. Ano, Sládek byl skutečně obětavý, nadšený a
velice výkonný.
12
JS: Tím jste už vlastně odpověděl na mou druhou otázku. Chystal jsem

se vás zeptat, jak jste se stal místopředsedou strany.
PM: Nebylo to tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Měl
jsem samozřejmě zásluhy o vybudování členské základny, měl jsem
nemalý podíl na rozšíření strany po Moravě a středním Slovensku, ale
to by nebylo nic platné, kdybych neměl další „příznivé předpoklady“.
Ty spočívaly v tom, že jsem se nikdy netlačil do TV, do Novy, ani
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kamkoli jinam. Sládek nepotřeboval lidi, u kterých mu hrozilo, že
budou viditelnější než on. Z republikánské strany směl být viděn
jedině on a ti, o kterých věděl, že se proti němu nikdy neodváží
vzepřít.
13
Ve volbách roce 1992 jsem byl na republikánské kandidátce na
prvním místě. Přesto jsem se dostal do parlamentu až ve druhém
skrutiniu. Byl jsem ze všeho šokovaný. Sládkovi jsem tehdy řekl:
„Míro, já se toho bojím, neumím veřejně vystupovat, neumím mluvit."
On mi odpověděl, že odmítnout nemohu, protože by vzniklo
podezření, že se bojím pozitivní lustrace, nebo že jsou ve straně
problémy. Byl zájem na tom, aby na stranu nepadl ten nejmenší stín.
A tak jsem ho poslechl a zůstal.
14
JS: Jako poslanec jste si nemohl stěžovat, měl jste dobrý plat a výhody,

o kterých si mohl nechat obyčejný smrtelník jen zdát.
PM: Jistě. Ale to platí o poslancích jiných stran. U republikánů to bylo
jiné. Sládek tvrdě vyžadoval, abychom mu ze svého měsíčního platu
odevzdávali 3000 Kčs na „dobročinné“ účely. Předpokládali jsme, že
si je Sládek nenechá pro sebe, ale chtěli jsme, aby o jejich použití
rozhodoval klub našich republikánských poslanců. Vždyť se jednalo o
naše peníze. To Sládek rázně odmítl. Disponoval s nimi vždy sám.
15
Mne se ztráta 3 tisíc nijak výrazně nedotkla, ale poslanci, kteří ještě
před příchodem do parlamentu měli vysoké příjmy - byli to např. důlní
inženýři z Ostravska - spokojeni nebyli. Byli to mladí kluci, zvykli si už
na nějaký životní standart, teď jim najednou životní úroveň klesla.
Někteří z nich si předtím udělali dost vysoké půjčky a teď zjistili, že
mají potíže se splátkami. Nepasovalo jim to. A proto se mu ty čtyři lidi
ve federálním shromáždění trhli...
JS: Prosím, ještě jednou, není mi to docela jasné ...
PM: Chci říct, že odešli z klubu ...
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16
JS: ... z klubu republikánských poslanců. Avšak členy partaje zůstali?
PM: Oni nevystoupili, Sládek je prostě vyhodil. A to nebyl jediný
problém se Sládkem. Místní organizace si kolem voleb nadělaly hodně
dluhů, neměly čím splácet. A tak měly představu, že by jim mohlo
ústředí, tedy Sládek, přispět. Vždyť republikáni za volby dostali
řádných pár milionů. (Pozn.: strany, které byly ve volbách úspěšné,
obdržely ze zákona za každý získaný hlas finanční příspěvek.) I v
tomto případě se Sládek choval jako diktátor. Rozhodoval jedině on
sám. Na to, že k volebnímu úspěchu mu výrazně pomohly místní
organizace, zapomněl.
17
JS: Takže ta dávka tří tisíc měsíčně byla povinně dobrovolná.
PM: Asi tak nějak. Jenže ty tři tisíce jsme museli se Sládkem napřed
ukrákat (usmlouvat). Jeho původní návrh byl polovina platu. Později,
když si poslanecká sněmovna odhlasovala zvýšení platů, odevzdávali
Sládkovi každý 5000 korun.
18
JS: To se mně nelíbí. Vypadá to tak, že kdyby se Sládek někdy dostal

do vlády, dělal by vše proto, aby strhl na sebe veškerou moc.
PM: Nerad bych na to přísahal, ale nejspíš to tak bude. Já si však
myslím, že Sládek je chytrý a ví, kde jsou meze. Ví, že takto by
postupovat nemohl, neměl by šanci. A navíc, musel by část svých
pravomocí přenechat jiným. Vsadil bych se, že on si z toho důvodu
ani nepřeje volby vyhrát. Znamenalo by to pro něj konec svrchované
moci nad svými lidmi.
A buďme upřímní. Podobné problémy jsou i v ostatních stranách. Jen
snad nejsou tak do očí bijící. Klaus, Zeman atd., ti všichni se obklopují
jen takovými lidmi a vysoké funkce dávají jen těm, o nichž ví, že jim
nepřerostou přes hlavu. Jsou samozřejmě výjimky. Jde o případy lidí,
kteří mají kompromitující materiály na předsedu, a ví se o nich, že se
nebudou ostýchat je použít, budou-li se cítit ukřivděni.
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19
JS: Myslím, že tomu tak vždy bylo, jest a bude. A nejen v politických

stranách.
PM: Souhlasím. Jenže Sládek pro nás představoval jakýsi ideál, proto
jsme za ním také šli. To, že vyžadoval totální pracovní nasazení, nám
nevadilo. Že jsme finančně tratili, to se také dalo přežít. Horší je, když
vidíte, že jste pouhým číslem bez ceny, pouhou pracovní silou, a je s
vámi zacházeno jako s potenciálním nepřítelem. Když vidíte, že jste
lapáni do pastí, ze kterých není možný únik. Myslím tím například tu
milionovou směnku.
20
JS: ?
PM: Podepsali jsme, že každému z nás půjčil pan doktor Sládek
milión korun. Samozřejmě, že nikdo nedostal ani halíř, já jsem ho po
něm ani nechtěl.
Bylo to takhle: Sládek vytipoval lidi, kteří se pravděpodobně dostanou
na kandidátku. Sezval je, bral si je každého zvlášť k sobě na
sekretariát, a tam lidé ty směnky podepisovali. O tom podpisu nesměli
s nikým hovořit. Už předtím Sládek celé členské základně vyhrožoval
tím, že si je nějak pohlídá, aby nedošlo k tomu, že mu někdo
odpadne. Že sice ještě neví jak to udělá, ale že si je všechny určitě
pohlídá.
Pak na jednom velkém setkání si zval postupně každého k sobě, a
všichni mu podepisovali bianco papíry. Zval si i ty, co podepisovali ty
milionové směnky. Byl to takový zastírací manévr. Směnky podepsalo
desítky lidí, možná jich bylo kolem šedesáti. Ale to nikdo přesně neví,
protože se o tom nesmělo mluvit. Nechtěl, aby se to rozneslo mezi
členskou základnou, nechtěl, aby se to dostalo do éteru.
21
JS: Potřeboval vás mít v hrsti. Stali se z vás rukojmí.
PM: Přesně tak. Kdykoli se panu Sládkovi někdo z nás znelíbí, kdykoli
když mu nebudeme pochuti, má možnost nám pohrozit: „Dlužíš mně
milion, je splatný koncem roku 1998. Když nezaplatíš, budu soudně
vymáhat!" A také měl strach, aby mu nikdo neutekl. Kdyby někdo řekl,
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že odchází, vystavil by se nebezpečí, že Sládek po něm bude chtít
nazpátek ten milion, který od něj nikdy nedostal. Jediný, kdo Sládkovi
milionovou půjčku podepsat nemusel, byla brněnská poslankyně
Laura Raisiglová. Pochopitelně. Ale o tom bude řeč na jiném místě.
22
JS: Nemyslíte, že to bylo obyčejné vydírání?
PM: Podobně postupují všichni diktátoři. Připomíná to Stalina a
Hitlera. Člověk se necítí dobře. Já jsem tu směnku podepsal dokonce
dvakrát. Jednou tiskacími písmeny - často tak píšu, mám to ve zvyku.
Notářka řekla, že to není možné, tak jsem podepsal další, s použitím
normálního písma. Sládek si nechal směnky obě. Po roce 1993, když
byl zrušen federál a já už nebyl poslancem, šlo mi podle zákona půl
roku odstupné. Já jsem ale pracoval pro Sládka tak jako dřív.
23
JS: Zajímalo by mne, proč jste Sládkovi neodmítli směnku podepsat?
PM: Sládek nám řekl, že kdo chce kandidovat, musí tu směnku
podepsat. Roku 1992 ještě neměl svůj systém práce uvnitř strany tak
propracovaný. To chtěl po nás podepsat pouze bianco papír. Před
volbami v roce 1996 vylepšil systém o ony milionové směnky.
24
JS: To jste tak o to stál, být poslancem?
PM: Nemohu mluvit za všechny. Ale já jsem v tom viděl svoji
povinnost. Plno nepravých proroků se dostalo na nejvyšší místa.
Museli tu být lidé, kteří jim budou oponovat. To ovšem ještě nikdo
nemohl vědět, jak se budou věci vyvíjet. Nikdo nemohl tušit, že dojde
k rozpadu státu, nikdo nevěděl, co se nakonec ze Sládka vyklube.
25
JS: Ano, rozpad republiky. Mnoho lidí doufalo, že k němu přeci jenom

nedojde.
PM: Rozpad federace probíhal v horečném chvatu. Jako by se někteří
báli, že když se bude otálet, z rozpadu sejde. Proto je tu z právního
hlediska mnoho nedodělků, které nebude snadné odstranit. Rozdělení
republiky provádělo federální shromáždění, a Česká a Slovenská
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národní rada - na podkladě toho, že se chystalo rozdělení republiky začaly vypracovávat ústavy nově vznikajících samostatných států. A v
té nové české ústavě bylo, že bude senát, na to právě Klaus ty svoje
lidi nachytal - slíbil jim, že z nich budou senátoři. Kdyby při
vypracovávání ústavy nového českého státu nebyla o senátu žádná
zmínka, tak by mu ti federální zřejmě republiku nerozmontovali.
26
Ústava tohoto státu je paskvil, uspěchaný nedodělek. Je nutno ji
přepracovat, ale s těmi dnešními poslanci, s tou hrůzou, co tam
dneska sedí, to možné není. Jak jsem už řekl, opravit některé chyby
stejně není dost dobře možné, protože k tomu chybí patřičné právní
nástroje.
Tak například zrušením federálního shromáždění přišli federální poslanci ze zákona o platy, nikoli o imunitu. My, bývalí federálové,
máme fakticky (JS: nebo teoreticky?) celoživotní imunitu. Zrušit by ji
mohl jedině federál, ale ten už tu není. Toto téma je stále zdrojem
sporů.
27
JS: Takže v základech nynější České republiky dřímají kocourkovské

prvky?
PM: Už to tak asi bude. Na rozpadu federace se negativně podílely
především ryze osobní mocenské zájmy. Rozpad státu je měl
elegantně řešit. Prvořadý zájem na rozpadu měl Havel. A také Klaus
si chtěl řešit své problémy. Myslím si, že rozpadem ČSFR se chtěl
Klaus zbavit svých nepohodlných, kteří seděli ve federálu. Zabil tak
několik much jednou ranou a stal se přes noc předsedou nového
státu. Jakoby s tímto vývojem už dopředu počítal a byl si jím jist. Proto
se v roce 1992 spokojil s funkcí „obyčejného" předsedy české vlády, a
o postu ve vládě federální příliš neuvažoval.
28
JS: Jak jste přišel na myšlenku, že Havel usiloval o zánik federace?
PM: Havlovi se prezidentování zalíbilo. Avšak hrozilo mu, že
Slovensko ho v následujících prezidentských volbách volit nebude.
Slováci neměli Havla moc rádi. Už od samého začátku mu příliš
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nedůvěřovali. A Mečiar byl také mocichtivý. Ve federaci měl mnoho
problémů, a tak kalkuloval s tím, že v samostatném Slovenském státě
bude mít mnohem méně odpůrců. Odtržením by se zbavil Havla.
Každému z nich šlo jen a jen o osobní ambice.
29
Možná namítnete, že do hry vstoupila především silná nevůle dvou
národů žít nadále pospolu. Tady bude má odpověď složitější. Musíme
se trochu podívat do historie a všimnout si také medií. Nevraživost
Slováků vůči Čechům má své kořeny v už počátcích masarykovského
Československa. Masaryk nedodržel dohody, které před vznikem
samostatného státu se Slováky podepsal. Čeští legionáři, kteří přišli
jako učitelé na Slovensko, strhávali ve školách kříže ze stěn, lámali je
přes kolena. Vysmívali se lidové zbožnosti. A Slováci jsou velcí
katolíci. To byl jenom malý příklad.
30
Velké chyby natropili taky komunisté. Ale kdyby došlo k referendu,
jsem přesvědčen, že většina obyvatelstva, jak na straně slovenské,
tak české, by určitě nehlasovala pro rozpad. Už brzy po převratu byla
nevraživost Slováků vůči Praze politiky uměle přiživována. Veřejné
mínění se totiž vyrábí. A až se vyrobí, poukazuje se na nějakou vůli
národa. Nevím, jestli tak činily veřejné sdělovací prostředky o své
vlastní vůli, nebo jestli dostaly nějaké doporučení, tj. povel z vyšších
míst. Je faktem, že neustále krmily českou veřejnost slovenským
nacionalismem. Širokou publicitu daly například tzv. „fatrám
svrchovanosti". Byly to přímo hysterické zprávy.
31
JS: Slováci sami přece chtěli samostatný stát.
PM: Hlasy slovenských nacionalistů bylo sice hodně slyšet, ale ve
skutečnosti těch šovinistů bylo velice málo. Rozpad republiky měla ve
svém volebním plánu jako jediná SNS, a ta získala ve volbách 6%
hlasů. Paradoxem je, že i tito poslanci ze SNS, když nastupovali do
funkce ve federálním shromáždění, museli podepsat slib věrnosti
České a Slovenské federativní republice. Kdyby ho odmítli podepsat,
nemohli by se nikdy stát poslanci. Tím, že bylo Československo
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rozbito, dosáhla cíle svého volebního programu vlastně pouze SNS,
tedy těch 6% slovenského obyvatelstva. Mečiar chtěl původně nějaký
druh unie či konfederace nebo něco podobného. Jenže to zase
nechtěl Klaus. Ten chtěl vládnout, chtěl být premiérem nového státu.
32
JS: Připomeňme si také Podkarpatskou Ukrajinu. Tam se lidé těšili,

že půjdou nazpátek do Československa. Teprve teď, po vašem
výkladu, jsem pochopil, proč zprávy tohoto druhu byly, až na nějaká
menší nedopatření, odfiltrovávány. Pánům se to nehodilo do krámu.
PM: Přesně tak. Rusíni už připravovali referendum. Nezájmu Prahy
se divili. Rozdělení republiky, to byla pro ně pořádně ledová sprcha.
Cítili se připoutáni k Praze. Bratislava je nezajímala.
33
JS: Vraťme se zpět do Prahy. Pro mne zůstává hádankou, proč se

s ustavením senátu tak dlouho váhalo.
PM: Na to je docela snadná odpověď. Hlavní herci dosáhli po
volbách svého, Klaus i Mečiar se stali premiéry, Havel znovu
prezidentem, a tak nikdo z nich už bývalé federály nepotřeboval. A
také, co kdyby jim v novém senátu dělali nějaké nepříjemnosti? Na
ustanovení senátu si velcí mužové vzpomněli teprve tehdy, když
začínali mít problémy s dolní komorou, a uvítali by oporu v nějakém
dalším orgánu. Víte, Havel chtěl být prezidentem kteréhokoli státu.
Kdyby byl prezidentem někdo jiný, nemuselo k rozpadu Československa dojít, a nemuselo dojít k extrémům, které dělal Klaus
v České republice, a k extrémům, kterých se dopustil Mečiar ve
Slovenské republice.
34
JS: Jaký je váš názor na dnešní senát?
PM: Nemám rád senát. V budoucnosti by stačila jedna komora, nejspíš by to bylo 81 poslanců volených většinovým způsobem, kdy lidé
budou mít možnost si ve svém volebním obvodě (má asi 110 tis.
obyvatel) zvolit buď kandidáta nominovaného nějakou politickou
stranou, nebo kandidáta nezávislého. Je důležité, aby lidé k volbám
šli, aby si dobře vybrali. Čím je účast voličů menší, tím větší je
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nebezpečí, že se do parlamentu dostane nějaký podvraťák, který si
uplatí nějakou skupinku. Když přijde k volbám málo lidí, své vítězství
vždycky nějak uhraje.
To bylo právě Sládkovo hlupství, když prohlašoval, že když lidé
nepřijdou k senátním volbám, když jich přijde volit méně než 50%,
senát nebude. Já senát nenávidím, je směšný. Pro tak malý stát jako
jsme my, pro 10 milionů lidí, tedy asi tolik jako jedno větší západní
město, jsou dvě komory luxus. Jenže do současného parlamentu se
většinou nemůže dostat nic jiného než všehoschopný, prodejný
parazit. Každý předseda partaje si totiž do parlamentu vezme ty svoje
nejhorší vši.
35
Ještě jednou to tedy zopakuji: Zpočátku jsem také byl proti senátu,
považoval jsem to za vyhazování peněz, ale dnes, s odstupem doby,
vidím, že senát je v naší současné situaci věc dobrá. Do senátu může
totiž kandidovat každý, a to bez požehnání nějaké partaje, jako
nezávislý. Je tu tedy jakási šance, že by se ke slovu mohl dostat i
slušný člověk. Čím více lidí přijde k volbám, tím lépe.
36
JS: Pojďme do současnosti. Už desátý den držíte hladovku. Něco o

tom vím. Mohl byste mi tu celou záležitost podrobněji vysvětlit?
PM: V roce 1993 jsem byl účastníkem dopravní nehody. Bylo to u
obce Bochov, asi 20 km od Karlových Varů. Na její následky zemřel
člověk.Je to smutné. A aby to bylo ještě smutnější, zavinění bylo
přičteno mně. Byl jsem odsouzen. Cítím se nevinen, jsem nevinen.
Soud nepřijal vyjádření soudního znalce. Tím, že neumožnil rekonstrukci autonehody, porušil zákon.
37
JS: Vezměme to pěkně po pořádku.
PM: Stalo se to 2. února 1993. Jako obvykle, objížděl jsem místa a
zajišťoval panu Sládkovi mítinky. Na široké silnici v tu dobu nebyl
žádný provoz. V setinách vteřiny došlo ke kolizi tří vozů: jeden žigulík,
jeden taxík a já. Podotýkám, že jsem jel přibližně šedesátikilometrovou rychlostí. Nehoda byla zaviněna neočekávaným chová-
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ním řidiče žigulíka, který jel přede mnou. Jel uprostřed silnice a
pojednou zabrzdil. Jak jsem se chtěl brzdícímu vozu vyhnout, strhl
jsem řízení doleva. Taxíka, jedoucího v protisměru, jsem zahlédl
v posledním okamžiku. A chtěl jsem zabránit i střetu s taxíkem. Byl to
marný pokus. Třeskla rána. Vystoupil jsem z vozu a ptám se řidiče
žigulíku „proboha, co brzdíte!" Odsekl, že prý nebrzdil a odešel.
38
Viděl jsem, že v taxíku jsou ranění, chtěl jsem je vytáhnout. Taxikář
volal o pomoc. Ale ty vozy byly do sebe tak „shromážděné“, že nebylo
možno otevřít dveře. Proto jsem volal na řidiče žigulíku, aby se vrátil a
s vozem couvl. Přišel a popojel asi 20m zpět. Vytáhl jsem taxikáře a
položil ho na deku. Druhou jsem ho přikryl. Ale taxikář se chtěl
postavit. „Máte něco s nohama, musíte sedět“, říkám mu. Když jsem
chtěl vytáhnout ty další dva, ukázalo se, že se s nimi nějak nemohu
domluvit. Pak jsem pochopil, že to jsou Francouzi. Tenkrát byly
bankovky kolkované. Jak jsem otvíral dveře taxíku, lítaly z něj
dvacetikoruny. Sbíral jsem je a taxikář to přepočítával. Vypadal z nich
nejživěji.
39
Přijela policie. Všechno zakreslili a vyfotografovali, tak jak to právě na
té silnici stálo. Byl ale velký zmatek. Když totiž policajti uviděli můj
diplomatický pas, vůbec nevěděli co dělat. Volali na Ministerstvo
vnitra. Já jsem volal na sekretariát do Prahy, a Vik, že nemám nic
vypovídat. Nechal jsem tedy policii pracovat a mlčel jsem. Ještě
během sepisování protokolu na policejní stanici přišlo z nemocnice
hlášení, že taxikář bude pravděpodobně půl roku v pracovní
neschopnosti, u Francouzů to bude asi rok.
40
JS: A co bylo potom?
PM: Nevypadalo to, že by mohl někdo zemřít. Ale o ty Francouze
jsem se bál, to je pravda. Vypadali mnohem hůř než taxikář.
Každopádně hrozné to bylo: šlo-li o tak závažná zranění, jak
nemocnice hlásila, bylo to z právního hlediska těžké ublížení na
zdraví. Já jsem však byl klidný. Nebyl jsem si vědom žádného
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přestupku či dokonce trestného činu.
41
Můj osobní klid neměl dlouhého trvání. Byli jsme právě v Tachově,
teď nevím přesně, bylo to buď 10. nebo 11. března, když jsem se
z novin dozvěděl, že taxikář zemřel. Padl na mne smutek. A byla tu
ještě další nepříjemnost. Měl jsem chodit po místních úřadech jako
republikánský organizátor mítinků a představovat se jménem Mozga.
To už jsem byl vláčen tiskem. Novináři byli spokojeni, měli novou
aféru. Bylo to špatné.
42
JS: Byl jste kryt poslaneckou imunitou, měl jste u Sládka obrovské

zásluhy, a taková strana si jistě vydržuje nějakého dobrého právníka.
Neměl jste se čeho bát. Ale vždyť jste ještě obviněn ani nebyl.
PM: To se vám dobře říká. Jenže nemáte ponětí, co je to politika. Byl
jsem odvařený. Byl jsem označován za vraha. Poškodil jsem pověst
strany. Mé jméno se častěji objevovalo v novinách než Sládkovo. To
všechno teď stálo proti mně. A k tomu ta představa mrtvého člověka.
Říkáte, že strana má právníka. Nemá. A neměla. Na to peníze nebyly!
Republikáni nemají žádné právní oddělení. Říká-li Sládek těm chudákům na mítincích, aby se na něj obrátili, že jim pomůže, je to
nesmysl. Všechny Sládkovy podobné řeči stojí na vodě.
43
V mém případě se Sládkovi jednalo o čest partaje, to byla jeho hlavní
starost. Jenže republikány nechtěl žádný právník hájit. Měli jsme to
těžké. Sládek jednoho našel, ale tomu to zakázala manželka. Pak
vzal obhajobu - platil ho Sládek, tedy strana - pan Lajčík. Chtěl za to
docela slušný balík. Ale to víte, právník si může naúčtovat kolik chce.
Sládkovi šlo o to, aby právník zajistil, že se případ k soudu vůbec nedostane. Jeho největším přáním bylo, aby se případ ztratil. Byl si totiž
jist, že se na mne vztahuje poslanecká imunita. To si myslí a tvrdí
mnozí dodnes. Jedním z nich je např. pan Benda. Ten tvrdí, že
federálové mají imunitu do konce života. Otázku mé imunity projednávaly nejvyšší orgány včetně vrchního soudu, nikdo si s tím nevěděl
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rady. Opakuji, že zákon o zániku federace otázku imunity někdejších
federálních poslanců nijak neřeší. Každopádně Sládek dosáhl toho,
že se případ do voleb 1996 k soudu vůbec nedostal a já jsem musel
mlčet.
44
JS: Vyžadování železné stranické kázně! To mi připomíná praktiky

jiné strany. A není to ani tak dávno, co předala žezlo panu Havlovi.
Ale to jen na okraj. Pokračujte.
PM: A tak to trvalo čtyři roky, než se případ dostal k soudu. Podíl měl
na tom také fakt, že francouzská strana stále nedodávala zdravotní
dokumentaci raněných. Dlouho se muselo čekat na ty výsledky. U
soudu jsem vypovídal až v březnu 1997. Teprve tam jsem mohl
ponejprv říct svou verzi. Teprve tam jsem se také dozvěděl, jak
vypadala skutková podstata, kterou předložila policie: vycházela z
postavení vozidel, jak je zakreslili poté, co žigulík vycouval a já už
vyprostil taxikáře. Soud na to, že nemá důvody nevěřit korunnímu
svědkovi, tedy řidiči vozu žiguli.
Hájil jsem se a říkal, že plánek ani fotografie nepasuje. Nato si soudní
znalec vyžádal čas na nové prozkoumání materiálů. Za půl hodiny se
vrátil a řekl, že z předložených dokumentů, teď, po započítání nových
faktů, jednoznačně vyplývá, že svědek pan Hruška nemluví pravdu.
Toto vyjádření soud zaprotokoloval, ale nevzal v úvahu.
Samosoudkyni zajímalo jediné, z čeho budu platit ty hrozné
pohledávky. Já na to, že jsem nic nezavinil, nehodlám nic platit, a
pokud mi tu nehodu skutečně přišijí, stejně nic nezaplatím, protože
nic nemám.
45
Kdyby mně Sládek od začátku nepřikazoval přísné mlčení, všechno
mohlo vypadat jinak. Teď už byla veřejnost dávno zpracovaná, a
soudkyně názor veřejnosti už měnit nechtěla. Myslím, že to je také
další důvod, proč nebyla vzata v potaz výpověď soudního znalce. Ale
nezoufám si, všechno to mohlo být ještě horší. Představte si, že místo
taxíku by tam jel kamion. To už bych byl mrtvý také. A musím myslet
ještě na jinou věc. Mám podezření, jestli nešlo o pokus se mě zbavit.
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Nějaká nastrčená autonehoda. Když si dám vše dohromady, nic proti
této domněnce nemluví. A kdo všechno by mohl být autorem této
inscenace, to si také umím spočítat. Ale co chcete dělat, když nemáte
v hrsti žádné konkrétní důkazy.
46
JS: Berme v potaz lidskou žízeň po záhadách, schválnostech, tajem-

ných podrazech a podobně. Je přirozená. Člověk se rád staví do
pózy tajně stíhané oběti, připadá si důležitější, „více žije". Ale ve
vašem případě je teorie s nastraženou autonehodou docela
pochopitelná. Během vašeho vyprávění jsem si nemohl nevzpomenout na Alexandra Dubčeka. Jeho autohavárie je také záhadná.
Napřed samé protichůdné zprávy, a pak jen hluboké mlčení.
47
JS: Vysvětlete mi, prosím, ještě jednu věc. Říkal jste, že vaše imunita

je platná, a pak najednou hovoříte o soudu. Jak si to mám vysvětlit?
PM: Až do voleb 1996 se panu Lajčíkovi podařilo dosáhnout toho, že
žádný soud neproběhl. Ve volbách pak dostali republikáni 18 křesel,
tedy relativně dost, a proto po mně nebyla žádná poptávka. Sám
jsem se nehlásil. Myslel jsem, že mě po těch šesti letech pilné práce
nechají trochu odpočívat. Tak jsem si to vysvětloval já. Jenže po
volbách jsem dostal od pana Lajčíka dopis, ve kterém mi sděluje, že
mu Sládek zakázal mne dále zastupovat. V kritickém okamžiku jsem
tedy neměl žádný prostředek, kterým bych se mohl bránit. Napsal
jsem tedy Vikovi na sekretariát a Sládkovi domů. Sládkův dopis se
vrátil jako nedoručitelný. Sládek ze zásady žádnou poštu nebere.
Vikův dopis se sice nevrátil, ale odpověď žádná.
48
Případ se znovu projednával 26. června 1997 u okresního soudu v
Karlových Varech. Dostal jsem 15 měsíců nepodmíněně. Okamžitě
jsem se odvolal, šlo to od okresního soudu ke krajskému. Žádal jsem
rekonstrukci přímo na místě nehody, dále jsem požadoval, aby byl
znovu vyslechnut soudní znalec. V listopadu mně přišlo, že krajské
přelíčení se koná 18. prosince.
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49
Když jsem přijel do Plzně, z pozvaných svědků tam nebyl nikdo. Když
došlo na otázku rekonstrukce, vykázali mě ze soudní síně. Pak mně
oznámili, že rekonstrukce je zamítnuta. Tím soud porušil zákon.
Potvrdili mně trest 15 měsíců. Proti tomuto rozsudku už nebylo možno
se odvolat. Nezbylo mně nic jiného, než podat žalobu na korunního
svědka pro křivou výpověď. To jsem učinil 4. nebo 5.ledna. Případ byl
u soudu velice zpolitizován, nebyla vůle jít proti mediálně
zpracovanému veřejnému mínění, nebyla vůle případ zvrátit. Kdo
všechno na tom mohl mít zájem, těžko říct.
50
A tak jsme se dostali do současnosti. Havel složil 2. února prezidentský slib a vyhlásil amnestii. Hned nato se u mne objevili z televize
Nova, že dostali z Prahy avízo, že jsem amnestován. Jaké k tomu prý
zaujímám stanovisko. Napřed jsem je vulgárně odbyl, ale oni, abych
to řekl tak, aby se to dalo odvysílat. Řekl jsem tedy, že Havla
nenávidím, že ho jako prezidenta neuznávám, a tak od něj žádnou
amnestii nemohu přijmout, že žádnou ani nepotřebuji, protože jsem
žádnou autonehodu nezavinil, a že svůj problém musím dotáhnout
sám do vítězného konce.
51
6. března jsem dostal z Karlových Varů krajským soudem potvrzený
rozsudek, a 19. března že mám nastoupit výkon trestu do věznice
v Olomouci. Okamžitě jsem napsal ministryni spravedlnosti paní
Parkanové žádost o přezkoumání případu pro porušení zákona.
Mezitím jsem utrpěl úraz. Napsal jsem tedy do věznice, že
nenastoupím. A abych řešení toho celého martyria nějak urychlil nechci, aby se to vleklo dalších šest let - hledal jsem nějaký účinný
prostředek. Myslím, že hladovka by mohla být jedním z nich.
52

Ještě chvíli jsme si povídali, ale bylo vidět, že pan Mozga začíná být
už unaven. Jak by ne! Drží hladovku a teď se mnou povídá už několik
hodin. Je už hodně přes půlnoc. Je zřejmé, že pro dnešek je konec.
Zvedám se od stolu, ruce mne brní od psaní. Řidič mě odváží domů.
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Jede klidně, dalo by se spát, vždyť cesta před námi je dlouhá. Ale
nejde to. Nelze usnout. Je o čem přemýšlet. O Sládkovi. O Havlovi,
Klausovi, Luxoví, o místních kroměřížských politicích, i o panu
Mozgovi. Připadám si jak ve snu. Z ničeho nic se dotýkám vnitřností
politiky soudů, voleb, propletených se soukromým životem prostých
lidí, kteří se náhle „přelijí“ do vysoké politiky. Ani neví jak. Jejich boj
proti větrným mlýnům. Čas ukáže, zda je silnější mozek a vůle pana
Mozgy, nebo podivné stíny, se kterými vede vytrvalý boj osamělého
běžce.
53

Pár dní nato u mne kdosi zvoní. Před dveřmi stojí starší, selsky vypadající muž. Prý jedeme za panem Mozgou, jestli mohu. Kdyby šlo o
někoho jiného, určitě bych odmítl. Je jedenáct hodin v noci, a komu
by se chtělo sedět několik hodin v autě, řítícím se kamsi do tmy.
Jenže panu Mozgovi jsem už jednou přislíbil pomoc, a co se jednou
slíbí, mělo by se také dodržet. Navíc, jedná se tu o člověka, který se
na protest proti bezpráví pokouší živit pouze minerálkou a citronem.
Jeden nikdy neví, co přinese další den. Usedám na zadní sedadlo. Je
to starší typ bavoráka.
54

Tentokrát se naše sezení uskutečnilo v domku bratra pana Mozgy.
Domek byl loni (r. 1997) zaplaven až po okna. Neumím si představit,
jak to zde loni v létě muselo vypadat. Dnes je to tu cítit novou maltou.
A je vidět, že se s možností nové vody počítá. Na podlaze nikde
žádné dřevo, všechny jsou dlážděné. Hanáci byli vždy lidé aktivní,
dříči, vždy mysleli na zadní kolečka.
55

Pan Mozga už seděl za stolem, před sebou sklenici vody: „Říkal jsem
si, jestli to nevzdáte.“ To byla jeho první slova, když mě uviděl.
Tentokrát měl diktafon už připravený. „Tak nevím nevím, není mi
jasné, jak to mé povídání dáte dohromady. Je tu příliš mnoho
rozličných témat. A chtěl bych, aby to co nejdřív vyšlo. Chci, aby se to
prodávalo levně, aby si to mohli právě ti prostí, nemajetní koupit. To
už ale zařídím sám" podotkl. „Jak to dám tak rychle dohromady, to já
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taky nevím“ odpověděl jsem, „nějak to prostě dopadne“. Pan Mozga
začal sám. Položil mi překvapivou otázku. Řekl:
56
PM: A víte, že i samotný Sládek přispěl k rozpadu Československa?
JS: To chcete dnes začít humorem? Vždyť jste se zprvu tvářil tak
strašně vážně!
PM: Já, teď, a humor? Co vás nemá! Šel jsem tenkrát za Sládkem a
za těmi našimi bývalými, a říkám jim ať neblázní, ať hlasují s námi
proti rozpadu. Sládek jim měl říct „nechte si ty vaše prachy, ale
hlasujte proti rozdělení!“ Ale to je „kdyby". To je má úvaha. Já jsem je
přemlouval, jenže - já jsem byl prostě - nic.
57

Poslední slova pronesl PM klesavou intonací, vyhasínajícím hlasem.
Asi po minutě ticha dodal:
Sládek nehodlal za nikým jít. Ješitnost je vždycky hrozná. A když si
hraje s osudy národů, podává si ruku se zločinem. Podobně je tomu i
v případě vidiny dobrého koryta. Kdyby federálové věděli, co je čeká,
že se ve svém volebním období pro sebe senátu nedočkají, ruku by
nezvedli. Poslanci za ODS netušili, co s nimi Klaus zamýšlí, nevěděli,
že se jich potřebuje zbavit. A ty bývalé republikány taky bylo možná
zbytečné přesvědčovat, oni se už také viděli prvními senátory nové
České republiky. O to jim šlo.
58
JS: Vidím, pane Mozga, že vám nedají spát otázky, které jsou dnes

považovány jako už jednou provždy odbyté. Dnes se každý stará aby
přežil, politika ztratila pro smrtelníky přitažlivost.
PM: To je právě to nejhorší, co mohlo naši zemi potkat. Apatie. Jsme
tam, kde jsme byli za soudruhů. Lidé tenkrát věděli, že nic nezmohou,
a tak se na všechno vykašlali a pěstovali svůj vlastní soukromý
komunismus. Všechno aby bylo co nejsnadnější. Jen žádný zbytečný
starosti. Setkávám se s lidmi, kteří mi radili amnestii přijmout, a že
bude po problémech. Jenže já jsem amnestii nedostal. Byla to
bublina sdělovacích prostředků. S tím za mnou přijela 3. února TV
Nova. Prezidentská amnestie je u každého okresního soudu
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individuálně posuzovaná.
Mně v Karlových Varech zřejmě přiznána nebyla, protože pár dní
nato, 6. března jsem dostal vyrozumění, že jsem byl odsouzen a že
mám nastoupit trest. Takže: ačkoli by se amnestie mohla vztahovat i
na můj případ, nestalo se tak. Ale i kdybych ji dostal, mohl bych ji
přijmout? Mohl bych se cítit spokojený, a mohl bych považovat případ
za uzavřený, když vím, že všechno bylo jinak? Jakápak spokojenost?
A za jakou cenu? Kdybych amnestii přijal, znamenalo by to, že
uznávám rozhodnutí soudu. A to nemohu. Znamenalo by to přitakat
lži. Možnost amnestie odmítám a žádám nové prošetření celého
případu. Myslím, že hladovka je vykřičník. Podstoupil bych ji i za
druhého člověka, kdyby se dostal do podobné situace.
59
Já totiž nedržím hladovku jen za sebe. Protestuji proti bezpráví
v tomto státě vůbec. Pokud se nikdo proti němu nepostaví a všichni
budou bečet jak ovce, nikdy tu žádná spravedlnost nebude, protože
jsme si ji nedobyli. Ten, kdo mlčí, nemá právo si stěžovat na zlořády.
Řeči v hospodě jsou nanic, tam se lidé jen vykecají, nebo taky
dostanou na držku. To je všechno.
JS: Máte už s hladověním nějakou předchozí zkušenost?
PM: Ne. Ztratil jsem už 10 kilo. Lékař mně říkal, že kolem 20. dne se
již mohou dostavit komplikace. Uvidíme, co bude dál. Je lepší zemřít
čistý než žít špinavý!
60
JS: Na začátku jste se zmínil o tom, že jste měl problémy už za

minulého režimu. O co se to tenkrát jednalo?
PM: Byl jsem souzen za hanobení hlavy státu. V roce 1969 jsem
veřejně nadával na Husáka. V roce 1991 jsem byl rehabilitován.
Za stejný „trestný čin“ jsem byl popotahován roku 1992. Bylo to v
Roštíně v hospodě, kde jsem řekl, že je Havel gauner a grázl, protože
se aktivně podílí na rozbití Československa. Od hostů jsem dostal
„přes držku“. Byl jsem raněn, krvácel jsem. Nechal jsem zavolat
policii. Ta přijela, byli to známí hospodských. Přijela zatknout -
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Mozgu! Tedy toho, kdo byl obětí útoku, zatímco útočník si pohodlně
seděl u stolu. Já jsem naopak chtěl, aby řešili mé napadení. Na to se
policie vykašlala a odjela. Týden nato dala na mne policie trestní
oznámení pro útok na veřejného činitele a pro hanobení hlavy státu.
61
JS: Jako bych četl Švejka. To jste ho chtěl napodobit?
PM: Nikdy. Taková věc by mne ani ve snu nenapadla. Myslím, že
podobné scény se hezky píšou a ještě lépe čtou, ale zažít něco
takového na vlastní kůži, no ... nikomu bych to nepřál. Pak mě
poslanci začali zbavovat imunity, aby mě mohli vydat soudu. Zavolal
si mne Roman Zelenay, předseda sněmovny národů - dnes už je
chudák taky po smrti - a ptal se, jestli se nechci vydat soudu sám.
Sládek na to: „v žádném případě!" Imunity jsem však zbaven nebyl.
Sněmovna hlasovala dvakrát. Poprvé selhala technika, počítač.
Hodně Slováků hlasovalo proti tomu návrhu, kterým jsem měl být
zbaven imunity. Stejný postoj zaujali i poslanci republikánští. Kromě
jedné výjimky. Tou jsem byl já. Dvakrát po sobě jsem hlasoval pro
zbavení imunity. Chtěl jsem jít k soudu, chtěl jsem mluvit, chtěl jsem
prokázat svou nevinu.
62

V diktafonu už běžela druhá nebo třetí páska. Dělal jsem si však
současně i poznámky rukou, a tak mne znovu rozbolelo zápěstí.
Pomalu se blížilo ráno. Nebe bylo sice ještě černé, ale bylo už cítit, že
den je za dveřmi. Temnota noci dostávala charakteristický odlesk. Psi
a kohouti ještě spali. Jak se jinak kávě vyhýbám, poručil jsem si ji. A
hodně sladkou! Nepíši snad já, Sládek, o Sládkovi?! Když bolest ruky
ustala, pan Mozga pokračoval:
PM: Nevím, jestli se mi smůla lepí na paty, nebo jsem někomu nepohodlný. Jakoby tu byl někdo, kdo číhá na sebemenší příležitost, aby
na mne mohl házet špínu a očerňovat mě. Bylo to v roce 1992, před
28. říjnem. Tenkrát jsme měli poradu, a po ní mne jeden člen
Sládkovy ochranky vybídl, abych šel s ním na pivo. Proč ne? Sotva
jsme vešli do restaurace, zakřičel na celou místnost, „tady vám vedu
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federálního poslance.“ Bylo zde více lidí, mluvilo se, po pivu byl
fernet.
Nakonec jsem se nabídl, že zaplatím. Číšník chtěl 260 Kčs, a protože
se nehodilo, aby poslanec šetřil na spropitném, nechal jsem mu
celých 300. Člen Sládkovy ochranky odešel a vzápětí přišel za mnou
tentýž číšník, že prý se ještě neplatilo, a chtěl 500 Kčs. Dohadoval
jsem se s ním, ale nechtěl mi rozumět. Nedalo se nic dělat, prostě
jsem nezaplatil. A byl další problém. Objevily se záblesky
fotoaparátů, další den toho byly plné noviny: republikán Mozga je
výtržník, odchází z restaurace bez placení. O tom příběhu si myslete
co chcete, napovídat vám nebudu.
63
A mám ještě další podobný příběh, a také si každý může myslet, co
chce. Sládek byl v New Yorku, měl se vrátit, někteří poslanci na něj
čekali v parlamentním bufetu. Já jsem v bufetu nebyl, čekal jsem v
poslaneckém klubu. Letadlo nemohlo pro mlhu v Praze přistát,
muselo až do Varšavy. Odtud jel Sládek do Prahy autem. Nevím, co
to do některých poslanců vjelo, snad z nudy začali hajlovat. V tom se
dobře vyzná Krejsa. Jenže ve sdělovacích prostředcích se objevilo,
že jsem to byl já, kdo prý hajloval a řval. Jak už jsem řekl. Vypadá to,
že někdo čekal na každou příležitost, jak mě znemožnit. Chce-li se
někdo někoho nepohodlného zbavit, musí mít nějaké argumenty,
jimiž by svůj záměr ospravedlnil.
A připojte tam ještě jednu poznámku: pokud není Sládek v dohledu,
jsou někteří republikánští poslanci vskutku dosti odvázaní. Pro upřesnění dodávám, že tou dobou nebyli v bufetu jen republikánští
poslanci. A další detail: Tady ve vašem konceptu píšete o Vikovi. To
jste to popletl. Vik v té době tam vůbec nebyl, ale on je dětina, prostě
kluk. Když přijde Krejsa na sekretariát a začne hajlovat jak kašpar,
Vik má z toho legraci. Jinak je to ještě větší lotr než Sládek.
64
JS: Ještě jste mně neřekl, jak to bylo s vaším vyloučením.
PM: To je ze všeho nejzáhadnější. Většina těch, kdo se se Sládkem
nepohodli, sami vystoupili. Já jsem sám vystoupit nechtěl, neměl
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jsem v úmyslu jim to usnadňovat. Že jsem vyloučen, to jsem se
dozvěděl z novin. Dodnes nemám v ruce žádný písemný doklad.
Jsem vyloučen neplatně, proti stanovám. Obrátil jsem se proto na
Ministerstvo vnitra, které registruje politické strany a má mít dozor
nad dodržováním stanov. Ministerstvo mlčí. Tedy zatím. Aspoň
doufám, že jen zatím.
65
Kolem Sládka je všechno záhadné a neproniknutelné. Všechno se
tají. Když se blížili senátní volby 1996, uvažovalo se o tom, zda
republikáni do voleb půjdou nebo ne. Sládek dopředu věděl, že se do
voleb nepůjde, tím váháním jen oblboval členskou základnu. Já jsem
věděl, že žádná republikánská kandidátka sestavena nebude, protože
Sládek nedopustí, aby mu někdo přerostl přes hlavu, což mu v
případě senátu hrozilo.
66
JS: Tomu nerozumím. V čem zde viděl Sládek nebezpečí?
PM: Do parlamentu se dostal Sládek s odřenýma ušima. Kandidoval
za severní Čechy a v preferencích skončil až na třetím místě. Nese to
velice těžce. Teď mu hrozilo, že nějaký republikán bude sedět
v senátu bez jeho dohledu a poručníkování. Senát je nechtěné dítě
doby, úlitba za rozdělení státu. Parlament, ten má zase jiné zvláštnosti: tam se většinou kromě vší předsedů politických stran nedostane
nikdo. Ve všech stranách je to stejné.
67
Vemte poslední případ u lidovců. Tam si Lux vymyslel, že v severních
Čechách budou lépe bodovat, když dají na kandidátku cigána
Bodyho. Myslel si, že získá hlasy Cigánů, jich je tam hodně. Jenže
Lux asi není takový admirál jako Sládek, a tak se tam na severu ti
jeho svatí proti Bodymu postavili, údajně proto, že byl předtím za
komunisty. Ale každému je jasné, že ho nechtějí jako Cigána - i když
pro mně za mně, proč by nemohl být Cigán poslancem, bude-li zvolen
- a že se na jeho komunismus jen vymlouvají. Body měl prostě dělat
Luxovi v parlamentu veš, musel by poslouchat jeho příkazy, vždyť by
dostal dobré místečko díky jemu, a naopak, Lux by se mohl chlubit
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zásluhami o rómskou menšinu, a mohl by to otloukat o hlavy
konkurenci, ať by už přicházela z kterékoli světové strany. Luxovi
svatí se na severu Čech ukázali prostě jako rasisti.
68
JS: Ne nadarmo lidé říkají, že politika je vždy jen špína, vypočítavost a

intrikánství. Mají politiky po krk. Zajímavá by také byla statistika, kolik
procent poslanců z každé strany během jednoho volebního období
odejde a dá se ke straně jiné, nebo pak zůstane nezařazených.
Myslím, že v této statistice by republikáni byli na prvním místě.
PM: Tomu se nelze divit. Sládek je nesmiřitelný mocipán, odtažený
od členské základny. Je to nepřístupná vrchnost. Svrchovaný vládce,
kterému je pojem vnitrostranické demokracie k smíchu. Za poslední
volby dostal Sládek 43 miliony Kč. Nikdo se nesmí zeptat, jak se s
nimi hospodaří. O tom ví jen Sládek, ten jediný jimi disponuje. Vik, ten
je jiný. Ten zná členskou základnu líp, je to ale velký pletichář. Zve si
k sobě postupně představitele místních organizaci a vyzvídá, kdo by
se k čemu hodil, dává pozor komu co uklouzne z úst, a pak
kombinuje, jak toho využít. Sládek naopak udržuje odstup.
O tom jak je Sládek uvnitř své strany hermeticky uzavřen, svědčí i
sestavování kandidátky. Za malého mudrcování Vika a Raisiglové ji
sestavuje sám. Členská základna se nedozví nic, před ní Sládek vše
tutlá. Většinou se kandidující dozví o své nominaci až z volebních
lístků. Sládek dbá na to, aby v ústřední volební komisi, v krajských, a
je-li to možné, i v okresních komisích, byli jeho lidé.
69
Musí se ale uznat, že Sládek je sečtělý a má velkou schopnost řeči.
Když si zamane, skutečně svou výřečností dokáže parlament zcela
paralyzovat. Všichni jsou proti němu malí. Vypadá to, jako by
studoval řečnictví u samotného Hitlera.
Sládek má také od přírody dobrý smysl pro publicitu. Všechny jeho
dobré skutky jsou určeny reklamě. Pokud má zaručenu publicitu stačí aby věděl, že ho bude chválit uklizečka z domova pro mentálně

26

Mikulášský týden. Návštěvy domovů důchodců a dětských zařízení.
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postižené doma při obědě - předvádí svou ochotu naslouchat prostým
lidem a pomáhat jim. Jinak jsou pro něj lidé lúza, které se zdaleka
vyhýbá.
70
Pro reklamu udělá cokoli. Tak třeba tu a tam pokřtí v zoo nějaké
mládě, daruje obcím peníze na vodovod, či nemocnici na nějaké
zařízení. Pořádá mikulášské týdny a obdarovává domovy mládeže a
důchodců ovocem, věnuje jim televizory, hračky, rádia, hrnce, někdy i
nějaké finance dostanou, je to reklama. Sliby, dané např. útulkům,
však neplní, a tak úzkostně dbá, aby nikam nepřišel podruhé. Pokud
k takovému nedopatřeni dojde, pak je opravdu dusno. Autoritu si
vynucuje dost nevybíravě, často fyzickým násilím, někdy i
demolováním zařízení. Tím zastrašuje okolí a vynucuje si respekt.
71
JS: Možná to dělá proto, aby se, jak je dnes v módě říkat, zviditelnil.

V televizi se ukáže velice zřídka, chce si to nahradit.
PM: Je to úplně jinak. Novináře a sdělovací prostředky dlouho
odmítal, na veřejnosti však prohlašoval, že ho nikam nezvou a
nechtějí pustit. Tím šikovně vyhladověl již zmíněné novináře i voliče, a
nyní, když se objeví na obrazovce, je po něm hlad, lidé jsou na něj
zvědaví. Novináři říkají, že jim připravil nejedno divadlo. Tak tomu bylo
např. ve Znojmě, když na mítinku před zraky davů nechal zatknout
Vika. Chtěl tím demonstrovat brutalitu policie a republikány představit
jako oběti. Sám se také nechal zatknout ihned poté co byl zbaven
imunity, věděl, že ho budou muset zase pustit, a že z toho bude velký
poprask. V tu dobu totiž nikdo v parlamentu nevěděl, od kterého
okamžiku zánik imunity nabývá právní moci. Byla to zase jen
Sládkova reklama.
72
Jinak se všem soudním řízením obratně vyhýbal, až na ono osudné
zatčení před volbou prezidenta letos v lednu. Tady opravdu nevím,
jestli se jednalo o trik. Volba byla svým způsobem nepovedená
fraška. Dle mého mínění ta volba byla neústavní. Neústavnost se
pomalu u nás stává tradicí. Během volebního období přecházejí
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poslanci ze strany do strany, stávají se dokonce členy stran nově
vzniklých, tedy stran, které občané nevolili. Doufám, že v budoucnu
bude hlava státu volena v přímých volbách, všemi občany.
73
K cizím lidem se chová jinak než ke členům strany. Když za ním přijdou po mítinku cizí lidé, vyhoví jim, vyslechne je, k nim je přátelský,
předvádí se. Ruku jim podává, ale pak to mytí, aby nechytil nějakou
infekci! On se bojí. I do televize si nosí to své vlastní Fruiko, tam se
kávy či čehokoli jiného ani netkne. Řadoví členové by s ním také rádi
hovořili, ale těm se vždycky vyhne, odežene je. Totéž se děje na místních sekretariátech. Nesnáší členskou základnu: vyžene je roznášet
letáky, se členy komunikuje málokdy. Také nečte žádné mu
adresované dopisy, byť by byly sebenaléhavější. Nestojí mu za to.
Rád slibuje, ale nakonec většinou nedá nic. Že by byl ale lakomec
jako je třeba jako je třeba Raisiglová nebo Vik, to se říct nedá. Jde-li
na mítink, má kapsy prázdné. To je také pravda.
74
JS: Teď to vypadá, že se chcete Sládka zastávat.
PM: Co je pravda, to je pravda. Jde o to, že co dobrého postavil,
Sládek sám za sebou boří. Já vnímám Sládka jako velkého ješitu.
Myslím, že právě tam začínají všechny jeho nectnosti. Je to u něj
vidět na každém kroku, na každé maličkosti. Např. během velkých
výjezdních zasedání - většinou se konají v rekreačních střediscích jde-li do koupelny, nikdo tam nesmí být, ochranka stojí přede dveřmi.
Totéž, když jde na záchod. Má velký strach o sebe. Při obědě v
restauraci si s ním musí jiný poslanec vyměnit jídlo. Kdyby bylo
otrávené, postihne nikoli Sládka, ale toho druhého. Přijde další chod a
procedura se opakuje. S tím rozdílem, že výměnou talíře je „poctěn"
nějaký další poslanec.
75
Sládek má strach nejen z toho, že by mohl být otráven, ale utíká před
každou odpovědností. Tak např. není nikde podepsaný. Myslím tím na
účty. Všechno podepisuje pokladník Petr Pěkný nebo Honza Vik.
Kdyby se prokázaly nějaké nesrovnalosti nebo dokonce finanční
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machinace, do kriminálu půjdou oni, nikoli Sládek. Ten má vůbec
všechno důkladně promyšlené. Vše rozhoduje sám, ale právně
odpovědní jsou ti druzí. Teď záleží jen na tom, jak dlouho mu tato
taktika vydrží.
76
JS: Čemu má vlastně sloužit zveřejnění těchto údajů? Čtenáři si

budou také klást otázku, jaký je váš vztah ke Sládkovi.
PM: Pokusím se to ještě jednou vysvětlit. Zaprvé jsem ze Sládka zklamaný a rozčarovaný. Podotýkám, že silně. Vždyť jsem mu věřil, věřil
jsem jeho politice, jeho úmyslům, jeho osobě. Když však nebudou
moci lidé věřit jeho osobě, a k tomu už dnes dochází, nebudou pak
věřit ani jeho politice. Ztratí na věrohodnosti. To je velká chyba,
protože jeho politické názory správné jsou. Je to např. otázka
sudetských Němců a odsunu. To, co je na Sládkovi dobrého, budu
hájit a budu jej za to chválit. Ale nemohu mlčet k chybám, které se
hluboce dotýkají nejen mé osoby. Ostatní zatím mlčí, protože jim nic
jiného nezbývá. Psychicky trpí.
77
JS: Ptal jsem se vás, co si slibujete od zveřejnění těchto, říkejme tomu,

vašich pamětí.
PM: Pravdu. Lidé by se měli dovědět pravdu. Měli zkreslené představy o Klausovi a o Dlouhém. O Havlovi a o dalších. Jsou to
především chudáci bez naděje na ekonomické zlepšení svého života,
kteří jdou za Sládkem. Mají o něm hluboce zkreslené představy. Má
slova jsou určena hlavně jim. Opakuji: Sládkovi jde především o
osobní prestiž. Stejně jako těm ostatním.
Do Sládka je zbytečné a nebezpečné investovat nějakou naději. Těm
chudákům, co za ním chodí na mítinky, nepomůže. Neznám u nás
žádného dobrého politika. U nás zatím nemůže být žádný dobrý
politik. Bude-li skutečně dobrý, bude hned smeten, zadáven. Je
jedno, o kterou partaj se jedná. Hlavní je, abyste jako politik vyl jednu
a tutéž písničku. Ta má jediný text: vlastní moc. Kdo nechce tuto
melodii zpívat, ať jde raději kopat zemáky.
78
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Skutečná demokracie se vyznačuje tím, že dovolí vyrůst politikům,
kterým nejde jen o vlastní prestiž a moc. K tomu jsme však ještě
nedorostli. Nejsme demokratický stát. U nás celé roky slyšíme na
Mečiara to nejhorší. Chce se tím říct: „podívejte, jak my jsme dobří, jací
my jsme demokraté.“ Jenže to je lest. U nás je stejná sebranka jako ta
Mečiarova. Rozdíl je pouze v tom, že ta naše svolila rozkrádání
národního majetku západním kapitálem. Proto je Západem chválena a
Klaus sklízel na tamních univerzitách ovace. Mečiar to všechno
čachrování dělá nějak sám, bez účasti Západu, a proto je ten špatný.
79
Západu se vůbec nejedná o to, zda tady, za někdejší železnou oponou, je někdo dobrý a demokratický, to je nezajímá. Dobrý je pro ně
ten, kdo jim umožní nějaký zisk, výhodu. Tomu se venku tleská. Proč
tleskali Klausovi, když u nás hlásal, že neexistují čisté a špinavé
peníze? U nich na Západě se přísně rozlišují. Tam by to žádný politik
nemohl říct. Znemožnil by se.
80

JS: Tak říkáte, že u nás se nedá tleskat žádnému politikovi. Co tedy
radíte dělat?
PM: Nahlížet politikům pod pokličky a hned jim každou chybu
vytknout. Nemlčet ke svinstvům, kterých se kolem nás líhnou celé
mraky. O to se právě snažím i teď, když s vámi mluvím. Napište to
tam velice důrazně. O tom je má hlavní řeč. Lidé musí dát důrazně
najevo, že chtějí ty nahoře kontrolovat. Musí jim dát důrazně najevo,
že je živí svou prací a odváděním daní. Musí jim dát najevo, že oni,
obyčejní lidé živí stát, platí si ho. Mají právo vědět, co politikové kují za
jejich zády a za jejich peníze. Doposud se naši občané chovají úplně
opačně. Jako nevolníci. Lidem je otloukáno o hlavy, že stát dotuje to
či ono, jakoby nám prokazoval nějakou milost. Opak je pravdou.
Občané dotují státní aparát. Dokud si to lidé neuvědomí a nebudou se
podle toho chovat, nespraví se u nás vůbec nic.
81
JS: Říkáte tedy, že bez tlaku zdola nemůže být naděje na nějakou

dobrou politiku tam nahoře.
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PM: Netvrdím, že lidé zdola mohou všechno nahoře v politice uhlídat.
Vysoká politika je vždycky neprůhledná. Ale ti politici musí vědět, že je
na ně zdola vidět, že lidé mají zájem je kontrolovat. Není-li tomu tak,
nemají politici ani důvod k tomu, aby byli poctiví. Říká se, že žena
nemá důvod být muži věrná, pokud muž po ní věrnost nevyžaduje. To
stejný je ve vztahu mezi lidmi dole a těmi politiky nahoře.
82

Po kratší přestávce se pan Mozga znovu rozhovořil na téma „Sládek".
To jméno jsem teď napsal mezi uvozovky, protože to, co teď budete
číst, je románek, se kterým se u politiků setkáváme poměrně často.
Byl by docela růžový, kdyby se neproplétal s politikou. Nejde samozřejmě o nic
nového pod sluncem. Téma eros a veřejná moc bylo oblíbené už ve starověku.
PM: Pro nás, kteří Sládka osobně známe už dlouho, je nesnesitelný i
jeho soukromý život. Žil se ženou, jejíž dítě adoptoval. Prostě vyženil
dceru, dal jí všechno, co mohl. Vzdělání, hmotné zabezpečení, jistotu
rodinného krbu. Najednou se objeví nějaká XY, a je po rodině.
Nechtějte slyšet, jak ji Sládkova adoptivní dcera, MUDr. Blanka
Zajícová, rovněž poslankyně za republikány, nazývá! Nedalo by se
říct, že je to jemné slovo. Sládek pí. XY propadl, těžko říct proč. Když
jsme seděli se Sládkem u oběda sami, choval se, dalo by se říct,
docela normálně. Byla-li s námi Laura Raisiglová - proč to jméno
nevyslovit nahlas – ze Sládka byl jiný člověk. Puberťák. Jinak to
nazvat nemohu.
Jeho vztah k této ženě je o to nepochopitelnější, že Sládek velmi
dobře zná její minulost. Měla prý pletichy s nějakým fotografem, má
s ním údajně nemanželské dítě. Sládek zaplatil milému fotografovi
stáž v USA, aby se ho zbavil. Jenže žádná stáž netrvá věčně, a co
bude potom, nikdo nedokáže odhadnout. Je to však jeho soukromá
věc, do toho mu nikdo mluvit nemůže. Všade káže morálku, ale u něj
skutek utek.
83
JS: Tak proč o tom hovořit a proč o tom psát?
PM: Ovlivňuje to chod celé strany, má to na ni negativní dopad.
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S nejvyšší řídící SPR-RSČ slečnou Raisiglovou
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Sládek dělá věci, kterými se zbytečně vyčerpává. Má ve zvyku
absolvovat minimálně čtyři mítinky denně. Někdy jich bývá i pět.
Pokud je to jen trochu možné, na noc pak zajíždí až do Brna, za ní, za
LR. Nejde jen o to, že ho tato žena očarovala. Sládek se bojí přespat
jinde, necítí se bezpečný. Když se jezdilo někam dál (Slovensko),
jezdila Raisiglová s námi. To Sládek zaplatil každému zvláštní pokoj.
JS: Napadla mne kousavá otázka. Vskutku se může cítit v přítomnosti

LR bezpečněji než kdekoli jinde?
PM: Nevím. A myslím, že to neví ani sama LR.
84
JS: Přejděme rychle raději na jiné téma. Sklouzáváme někam do příšeří. Ale

omlouvám

se,

snad

jsem

vás

k

tomuto

tématu

vyprovokoval.

PM: Není třeba se omlouvat. Jde o vážnou věc. Osoba LR se snaží
svou oběť, Sládka, vodit na nitkách i co se týče politiky. Raisiglová, to
je tragedie republikánské strany! Sládek miluje dav, potřebuje dav,
jednotlivce se však štítí. Ale zároveň se přitom cítí opuštěně, proto
hledá útočiště u jakési zvláštní démonické osoby.
JS: Nesuďme!
PM: Já nesoudím. Já jen konstatuji fakta a uvažuji, co bude dál. Vždyť
naše země potřebuje nějakého akceschopného opozičního politika.
Jak mám proti Sládkovi velké výhrady, nepřeji mu, aby zkrachoval na
nějaké LR. A navíc, je tu kolem Sládka množství dalších záhad, na
které nedokážu odpovědět.
85
JS: Na co narážíte?
PM: Teď konkrétně na fakt, že kolem Sládkova zatýkání bylo mnoho
humbuku. Příležitostí jak a kde ho zatknout, bylo neomezené množství. Sládek se - až na malé výjimky - nikdy nemínil skrývat. Zatknout
ho mohli kdykoli. Například jsme jezdili sami dva, každý ve svém autě,
po Šumavě nebo Krušných horách, kde jsme projížděli dlouhé opuštěné úseky od mítinku k mítinku. Zde byly dlouhé hodiny k dispozici, aby
nás někdo dostal, přepadl, nebo Sládka zatkl. Nikdy se nic nestalo.
Také z pražských mítinků odjíždí jako obyčejný občan metrem. Samo-
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Na mítincích v Západních Čechách s manželkou Evou
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zřejmě, ochranka jde s ním. Reklama vyváží strach z atentátu. Má
cenu zlata.
86
JS: Rád bych se ještě vrátil k vaší zajímavé poznámce, týkající se

příležitosti jak Sládka zatknout. Říkal jste, že jich bylo mnoho a nebyly
využity, zato však bylo hodně mediálního humbuku kolem. Napadlo
mne, jestli nějaká jiná politická strana či nějaký kapitál, skrytý v pozadí, přeci jen
Sládka nepotřebuje.
PM: To nikdo nemůže vědět, je to ale nanejvýš pravděpodobné.
Všechno tomu nasvědčuje. Sládek a jiné aféry - myslím tím i na své
vlastní - se mohou báječně hodit k odvracení veřejnosti od jiných,
skutečně palčivých problémů. Zatímco veřejnost upírá pozornost k
aférám, jiní se mohou lépe a skrytěji věnovat rozkrádání. A tak si
myslím, že skuteční mocipáni vždy potřebují své Sládky. Vždy počítají
s tím, že se na povrch provalí věci, o které by se veřejnost neměla
moc zajímat. Proto si pěstují aféry u opozice. A nejen to. Potřebují své
vlastní mučedníky, oběti, své mrtvé. Na nich vyniknou jejich vlastní
zásluhy a hrdinství.
87
JS: ?
PM: Co budete slyšet teď, zní jako horor. To jsem vám myslím ještě
neříkal, že mi několikrát vyhrožovali nejrůznější lidé, že mi rozbijí
hubu. Jednou jsem si ji rozbil. A sám. Bylo to 23. března 1995. Jako
vždy jsem připravoval Sládkovi mítinky. Tentokrát to byla jižní Morava,
jednalo se o obce Vnorovy, Hroznová Lhota, Blatnice a Ostrožská
Nová Ves. Místa plánovaných mítinků jsem vždy musel navštívit
předem nejméně pětkrát. Ale to bych se opakoval. Ten den bylo plno
zmatků. Zjistil jsem, že čas, kdy se mají mítinky konat, jsou na
plakátech popletené. Termín, včetně dohodnuté hodiny, bylo nutno
ovšem dodržovat. Jednalo se o záměnu času mezi obcemi Blatnice a
Hroznová Lhota.
88
Tu chybu přičítám na vrub Votavovi. Vždycky, když zjistil nějaké nesrovnalosti, hlásil mi je. Ať jsem byl kdekoli po republice, vždy jsem
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večer volal domů. To měla manželka od Votavy zprávy o eventuálních nepřesnostech, které jsem pak spravoval. Tentokrát se
Votava s ničím neozval, mělo být tedy všechno v pořádku. Přejíždění
z jednoho místa mítinku na druhé bylo vždycky plné napětí. Byly to
rychlostní závody, a kdybych ty trasy neměl už nejméně pětkrát v
klidu předtím projeté, jak by ty cesty mohly skončit, raději ani
nemyslet. Sládek protahoval konce mítinků, vždycky se nechal
uprošovat. Proto mezi mítinky ten stálý trysk. K tomu teď přistoupila ta
komplikace se záměnou. Bylo to šílené.
89
Byl už večer. Všechny zatáčky jsem krásně projel a přede mnou se
otevřel rovný úsek. A v tom se to stalo: setkal jsem se švestkou. Tato
švestka, zdůrazňuji, byla široko daleko jediným stromem. V tom okamžiku jsem si vzpomněl, že necelých 50 km odtud se právě slouží
zádušní mše za mou matku. Teď si také vybavuji, že to odpoledne
jsem obcím zaplatil za vyhlášení rozhlasem upřesnění začátku.
90
Vypadalo to se mnou dosti šeredně. V nemocnici v Kyjově mne
navštívil Sládek. Politicky to byl dobrý trik - veřejnost viděla, jakou má
předseda starost o své straníky. Z toho důvodu mne také nechal převést do Bma. To mně možná zachránilo život. Zde měli mnohem
lepší
diagnostické přístroje, použili tomograf. Zjistili můj skutečný stav, a
tak
byly použity léčebné postupy, bez nichž bych už tady nebyl. V Brně
mne v nemocnici Sládek opět navštívil. Zjišťoval jak to se mnou
vypadá, a když odcházel, překvapivě mi řekl: „jestli to přežijete, tak
vás zabiju.“
91
Když jsem se z nejhoršího vylízal, myslel jsem, že bude příjemně překvapen, když se nečekaně objevím na jeho mítinku. Bylo to v Prusinovicích u Bystřice pod Hostýnem. Ten den to byl už třetí nebo
čtvrtý Sládkův mítink. Když mě uviděl, ztuhl mu úsměv na tváři.
Takový obličej jsem ještě neviděl. Pochopil jsem, že věta, kterou
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pronesl v nemocnici, nebyla míněna jako legrace. Než jsem se tam
objevil – to jsem samozřejmě nevěděl - hovořil Sládek o obětech v
řadách republikánů, kteří dají za svou stranu i život. To asi mluvil o
mně. A náhle to nemilé překvapení, málem už pohřbená oběť stojí
vedle Sládka. Podotýkám, že pí. LR čte stále svou velmi oblíbenou
knihu: Já Claudius.
92
Po malé odmlce pan Mozga dodal: Když je už řeč o republikánech,
tak tam dejte i toho Votavu. Ať lidé před volbami ví na čem jsou.
Sládek si z Havlíčkova Brodu dovedl takového růžového, zavalitého,
moc nepřemýšlícího tvora a jmenoval ho asistentem. Na mítincích se
motá kolem Sládka. V jedné své knize ho nazývá bodyguard. Ten je
ochoten pro Sládka udělat kdykoli cokoli. Když zkopal redaktora
Vítka, byl za to ve vězení. Od té doby ze své agresivity ubral. Nosí
komisňáky, používá plyn. Tak tomu bylo i v Nymburku i jinde: narušiteli vstřikne do obličeje plyn a hned do něj začne kopat.
Abych pravdu řekl, do určité míry jsem byl rád, že si ho Sládek vzal,
protože předtím jsem měl na starosti uklidňovat narušovatele já, ale
to není nic pro mne. Pořádek by se měl hlídat, to ano, ale Votavovy
extempore, to byla vždycky pro republikány velká ostuda. Sám
Sládek je také prudký, nikdy nemá daleko k ráně, ale hlídá se. Aspoň
někdy se o to snaží. Jinak Sládek, Vik, Votava, to je sehraná parta.
Ta komedie s ukrývajícím se Votavou v kancelářích Poslanecké
sněmovny! To sprosté, drzé zapírání! Doklady, které zůstaly na
vrátnici, Votavův pobyt v budově jasně dokazovaly.
93
JS: Kolik má vlastně republikánská strana členů?
PM: Sládek tvrdí, že jeho strana má 60 až 70 tisíc členů. Jde
většinou
o lidi, kteří podepsali přihlášku do strany po Sládkových mítincích.
Jsou Sládkem nadšeni, podávají přihlášky hned na místě. Hodně
přihlášek také přichází do 14 dnů po mítinku. Sládek dává do
kartotéky všechna tato jména, včetně rodných čísel. Samotnou
přihláškou se však členem ještě nestává. Aby se jím mohl stát, musí
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regulérně zaplatit poplatek 300,- Kč a předložit výpis z trestního
rejstříku. Tak to stojí ve stanovách.
Jenže většina přihlášených nadšenců tak neučiní. Fakticky se tedy
nestanou členy strany, v kartotéce ale vedeni jsou. Tento postup má
pro Sládka obrovské výhody. Legálně se může vykázat armádou republikánů - kontrola může jen konstatovat, že namátkou vybraná
jména z kartotéky nejsou vymyšlená, vždyť rodná čísla atd. souhlasí.
94
Další výhodou je, že takto Sládek mapuje všechny nespokojence, ty,
kteří budou nespokojeni za jakéhokoli režimu. Zlí jazykové tvrdí, že
pokud se dostane k moci a stane se třeba ministrem vnitra, má tak
Sládek předem evidovány všechny své potenciální odpůrce. Pak už
si
snadno najde nějaký způsob, jak je poslat do první linie, aby se jich
zbavil.
JS: To je snad z toho, co jste doposud řekl, to nejšílenější, nejděsivější.

Na to pan Mozga jen pokrčil rameny.
95

Během následujícího sezení, které se konalo dva dny nato, se pan Mozga
znovu vrátil k některým ožehavým problémům.
PM: A ještě k těm Cigánům. Hodně lidí se mne ptalo, jestli jsem
neměl
strach pohybovat se sám po Chánově. Původně to mělo být sídliště
pro lékaře. Bylo vybudováno ještě v dobách minulého režimu v blízkosti Mostu. S těmi lékaři to nevyšlo, tak tam nastěhovali mostecké
Cigány. Když jsem tam poprvé přijel, myslel jsem, že Chánov je
teprve ve výstavbě. Omyl! Byl už ve stavu rozebírání, včetně jednotlivých panelů. O tom jsem ale mluvit nechtěl. Nikdy jsem se jich
nebál.
V Chánově a okolí mají Cigáni strach ze skinů. Malá cigáňata chodila
za mnou a ptala se, kdy ten pan doktor konečně přijede, aby už mohli
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nazpátek do Mostu. Fakt je, že pro Cigána je Most dosti nebezpečný.
Skini tam po Cigánech jedou. Ale to si vybírají ty neškodné. Naopak
těch gaunerů mezi Cigány si ani nevšimnou. Ale to je zřejmě řád
tohoto světa. Vždy to odskáčou ti neviní. Skin si zase netroufne zajít
do Chánova. Daleko horší to bylo ve Vejprtech, tam jsem byl
zaskočen tím obrovským množstvím místních Cigánů, a netvářili se
zrovna přátelsky. Zřejmě taky neměli proč.
96
JS: Co očekáváte od nejbližší budoucnosti?
PM: Očekávám, že se kolem Sládkových podvodů začne něco dít.
Kromě mého oznámení je na vnitru i další stížnost na Sládka. V
Praze se probudila asistentka jedné poslankyně za severočeský kraj.
Ta mé prohlášení potvrdila. Řekla, že vše, co uvádím, je pravda a
navíc sama přidala hodně ostrých věcí proti Sládkovi. Že vzali
Mozgovu stížnost v potaz, jsem se dozvěděl až z novin, z televize, a
to v souvislosti se stížností této asistentky. Sládek má na krku znevažování stanov, rozkrádání ve vlastní prospěch. Za to patří do vězení.
Ale jeho politický program je správný.
97
JS: Jaký je váš názor na novináře, komentátory, na televizi?
PM: Novináři jsou servilní k těm, co jsou u moci. Bude-li u moci
Sládek, tak budou podlézat Sládkovi. Ti redaktoři možná nejsou
nejhorší lidé. Ale pokud by nebyli servilní a pokud nebudou psát co
chtějí jejich nadřízení, tak přijdou o práci, o peníze, jsou na dlažbě.
Znám hodně novinářů, kteří chtěli veřejnost pravdivě informovat, ale
ti nad nimi to prostě nepustili ven. Bylo to před senátními volbami v
roce 1996. Když jsem se z novin dozvěděl, že jsem vyloučen ze
strany, udělal jsem tady v Kroměříži dvě tiskovky. Přišlo tam asi 30
novinářů, byla tam televize ČT, televize Nova, ale kromě krátké
pasáže v jedněch novinách nikde nic.
98
JS: Rád bych slyšel váš názor. Je Sládek skutečně pravicový extremista?
PM: To se říct nedá, to je nesmysl. Přestože má spadeno na komunisty, jeho mnohé názory na sociální otázky jsou spíše levé. Prostě
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vzhledem k tomu, že tu Havel a spol. mají extrémní levici, komunisty,
potřebují jako rovnováhu i extrémní pravici. Vedení státu vytipovalo
Sládka jako bílýho koňa. Vznikla obrovská nespokojenost lidí, a ti by
volili extrémní levici, komunisty. Potřebovali, aby se hlasy těchto nespokojenců rozdrobily, aby se přelily na extrémní stranu opačného
značení, protože ti nespokojení nic jiného než extremisty volit nebudou. Nic jiného jim totiž nezbývá, když na jejich problémy ty ostatní
strany kašlou. A tak byli ochotni dávat Sládkovi státní příspěvky, aby
měl za co jezdit.
99
Sládkovy mítinky se jim hodily, protože na nich mohli evidovat kolik je
nespokojenců, a potom mohli zde lidem dokázat, že Sládek je
skutečný extremista. Ty šarvátky a třenice na Sládkových mítincích
jsou vždy vyprovokované. A na tom Václavském náměstí 28. října
Sládek skutečně nikoho nenapadl, byla to sama policie, která
napadla veřejného činitele. Byl jsem u toho! Na mítincích byli vždy
placení narušovatelé. Měli za úkol navážet se do davu aby vznikaly
incidenty, aby to bylo zajímavější. Byl zájem na tom, aby vznikaly
střety.
JS: Vyráběl se extremista.
PM: Přesně tak. Nenávidí Sládka především proto, že se jim snaží
kazit bratříčkování s Němci. Vyrobit pravicového extremistu se jim
skutečně podařilo. To, že provokatéři byli placeni, jsme zaslechli v
roce 1993 nebo 1994 od anarchistů. Říkali, že dostali ten rok míň,
nějakou tu almužnu oproti předchozímu roku. Skinů je několik druhů.
Jihočeští jsou zapálení vlastenci, ti šli vždy za Sládkem. Ti
pomalovaní, ty hrůzy, ti jsou jejich opakem. Ti říkají, že Sládek je
fašista.
100
JS: Myslíte, že to všechno jsou placené provokace anarchistů?
PM: Ne. Provokují záměrně i někteří žurnalisté. Potřebují senzaci. Za
divokou scénku s republikány, či dokonce se samotným Sládkem,
budou od šéfů pochváleni a odměněni. Vemte třeba toho redaktora
z Novy, Vítka. Všichni dopředu věděli, že Sládek má policejně vyhra-
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zené místo, tam nikdo neměl co dělat. Novináři byli slušně
upozorněni, že tam nesmí, ale Vítek chtěl, nebo to dostal jako úkol,
vyvolat incident, a tak nějak podlezl zabezpečení, chtěl jít až ke
Sládkovi. Dostal tedy přes držku. Dostal přesně to, co chtěl, co
potřeboval. Jenže na ten okamžik už čekalo dalších 6 kamer,
sledovalo se, jak to dopadne. A to vše jen proto, aby se dokázalo, že
republikáni jsou útoční extremisti.
Opakuji, že skutečné publikum republikánů jsou obyčejní lidé, chudáci, kteří si přijdou poslechnout a zatleskat. Pak je ještě jeden druh
provokatérů. Prodejní opilci. Stačí, aby je někdo zadarmo nalil.
Provedou pak cokoli, co je od nich žádáno. Takoví se nachází všude.
101
JS: Jako kroměřižák jistě znáte pana Augustina Navrátila. Dlouho jsem

už o něm neslyšel. Můžete mně o něm něco říct?
PM: Vím o něm od roku 1988. Je to křesťanský aktivista, zemědělec.
V roce 88 byl tady v Kroměříži na psychiatrické léčebně.
JS: A skutečně měl pan Navrátil nějaké psychické problémy, nebo ...
PM: Oni se ho potřebovali zbavit. Psal křesťanské výzvy, vydával
nějaké křesťanské tiskoviny, samozřejmě, že ilegálně. Rozšiřoval je,
komunisti měli vztek. Vždy, když si s ním už nevěděli rady, nebo se
kolem něj začala rozvíjet nějaká aktivita, poslali ho do blázince.
102
Mám dojem, že je narozen 23. prosince, a před vánocemi toho roku
Svobodná Evropa vyzvala naše občany, aby přišli za panem Navrátilem na psychiatrickou léčebnu podpořit ho a pozdravit, že slaví
60. narozeniny. V 88. roce, to už jsem měl nějaký ten rok života za
sebou, začínal jsem se už trošku zajímat o politiku. Tak jsem se tam
vypravil. Jenže pár dní před 23. prosincem bylo ve Svobodné
Evropě, že pana Navrátila propustili do domácího ošetřování. Takže
od roku 1988 vím, o koho se jedná. Potom v roce 1989 jsem se s ním
kontaktoval, abych byl „v obraze".

42

103
Mimo tohoto pana Augustina jsem se poznal i s panem Tomášem
Hradílkem z Lipníka. Dělal tam na pile, „nakuloval" klády. Po roce
1989 byl krátce ministrem vnitra, teď prý žije někde v ústraní, údajně
podniká, nevím v čem.
104
Pan Navrátil byl v roce 1992 - ale to jsem se dozvěděl až na podzim
roku 1996 - na čelném místě lidovecké kandidátky pro Jihomoravský
kraj. Dost ho s Havlem tahali v devětaosmdesátém po náměstích, po
Praze, Brně, po velkých městech jezdil s tím cirkusem tenkrát, on byl
doopravdy známá osobnost. Tak za ním přijel pan Kasal, myslím že i
s Luxem, a začali mu vysvětlovat, že on je sice známá osobnost, ale
že oni mají jednu lékařku, že jako lékařka může přitáhnout další
voliče a on, Navrátil, se svou autoritou, tedy na základě
preferenčních hlasů, se do parlamentu určitě dostane.
105
A ta lékařka, které pan Navrátil dobrácky přepustil místo, byla tady
z Kroměříže a v devadesátém se dostala do České národní rady za
Moravskou národní stranu. Co docent Bárta zemřel - on byl vlastně
zabit, kdyby žil, všechno by dnes tady vypadalo úplně jinak, Sládek
chtěl tenkrát mluvit v Brně na jeho pohřbu, ale Moravská strana mu
to nedovolila - doktorka Nováková věděla, že jako moravistka už
nemá šanci, tak přeběhla k lidovcům. Holt narychlo převlíkla kabát.
Pak se velice panu Navrátilovi omlouvala, že mu způsobila, že se do
parlamentu nedostal, a že mu bude ochotna pomáhat řešit jakékoliv
problémy.
106
Uběhly čtyři roky a přišly volby 1996. Pan Navrátil zjistil, že na
lidovecké kandidátce vůbec není. Tak volal na krajské vedení do
Brna, co se děje, a tam mu řekli „bratře, základna vás nedoporučila,
zkrátka, krajské vedení vás nedoporučilo", což pana Navrátila
trošičku vytočilo, a že tedy bude kandidovat do senátu sám, jako
nezávislý. Když mu totiž předtím neumožnili kandidovat do
parlamentu, tak se rozhodl pro senát. Navrhl jsem mu spolupráci,
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protože já už jsem taky kandidoval jako nezávislý, a že bychom si
mohli vzájemně pomáhat.
Zprvu byl velice odměřený, ale ve finále byl rád, že jsem mu pomohl
sehnat ještě těch pár podpisů, co mu scházelo, aby se mohl nechat
zaregistrovat. Jakmile se u okresní volební komise zaregistroval, v tu
ránu měl doma pana Kasala s Luxem, „co to bratře děláte, vždyť vy
nám poškozujete stranu", do té doby o něm nevěděli. Slíbili mu, že
když svou kandidátku stáhne, že se dostane jako čestný člen do
ústředního vedení strany v Praze. Pan Navrátil je takový dobračisko,
že určitě sedí někde v koutku a poslouchá rozumy těch chytřejších,
nebo vzdělanějších, či jak by se to dalo říct. Po volbách na něj
samozřejmě zapomněli.
107
JS: Ano, zapomínáme. Zapomněli jsme na pana Bártu. Jeho případ je

však příliš ožehavý, myslím, že teď není vhodná chvíle k tomu, abychom jej
otevírali. Dám vám jinou otázku. Myslíte si, že kdyby byla u nás trojfederace,
Čechy, Morava a Slovensko, že by nemuselo dojít k rozpadu Československa?
PM: Problém je v tom, že ti nahoře o to neměli zájem. Nechtěli se
s nikým dělit o moc. To platí i o Moravácích, co sedí taky tam někde
nahoře. Všem se jedná jen o to, nerozdrobovat moc, kterou právě
mají ve svých rukách. V tomto ohledu mají Češi stejnou povahu jako
Moraváci, prostě, chybí tu vlastenectví. Morava jako samostatná
země, to by nikdy neprošlo. Právě proto, že tu chybí vlastenectví.
Bylo by to krásné, kdyby Čechy, Morava i Slovensko si žily ze svého,
pro sebe, ale v jednom státě. Ale vemte v úvahu jednu věc: dodnes
není ochota k mezistupňům státní správy. Páni nahoře se nechtějí
s nikým dělit o moc. Pak je tady strach, aby se Morava netrhla
podobně jako Slovensko. No, na Moravě přece jen só lidi trochu jiní,
majó o kapánek inší povahu. Ale to si může myslet jen blázen, že by
negdy chtěla Morava byt samostatným státem. Moraváci nésó padlí
na hlavu. Co s takovým malým státem!
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108
JS: To s vámi souhlasím. Jsem také narozen na Moravě, jsem na to

hrdý, ale se samostatnou Moravou bych nikdy nesouhlasil.
PM: Problém tohoto státu je už v jeho divném názvu. Nebyl to žádný
Moravák, ale Čech, a to Karel Čapek, který v době, kdy se uvažovalo
o názvu republiky, navrhoval název Morava. Četl jsem ten jeho
článek vlastníma očima, v které knize, to už neřeknu. Bylo by to
stručné a historicky korektní. Velkomoravská říše byl vůbec první
historicky známý slovanský stát. Pod ní spadalo nejen území Čech,
ale i Slovenska. Název Morava je spíše zeměpisný než nacionální.
Všichni obyvatelé republiky se mohli pod ním cítit doma. Název
Československo, ten už přináší problém nacionalismu. Morava měla
důvod cítit se jako odmrštěná, a to taky vskutku byla, stejně tak
podkarpatští Rusíni. Němci se najednou cítili úplně vyšachovaní, a to
nemluvím o Maďarech, Židech a Polácích, těch tu byla taky fůra. Ti
všichni se mohli cítit pod Moravou jako ve svém. I ten dnešní název
je nacionalistický.
109
Masarykovské Československo vzniklo s nepřehlédnutelně nacionalistickým kontextem, a ten předznamenal jeho celý vývoj, včetně jeho
rozpadu roku 1993. Rozpad měl taky nacionalistický podtext. Na něj
se pak elegantně nabalily osobní mocenské ambice jednotlivců.
Kdesi se probíralo, že nám prý Slováci ukradli Velkomoravskou říši,
že si ji zamontovali do svých dějin. To stejné bychom ale mohli říct o
Češích. Slováci mají stejné právo hlásit se k Velké Moravě jako Češi.
Tenkrát žádný český, natož slovenský národ neexistoval. Byly zde
slovanské kmeny. Nitra byla jedním z hlavních sídel Moravy. Byla to
ješitnost Pražáků, ti tenkrát při rozpadu Rakouska-Uherska název
Morava odmítli. Pociťovali v tom názvu jakousi urážku své velikosti.
110
JS: Mluvit u nás o vlastenectví bylo a je zakázáno.
PM: To je trochu komplikovanější. V dobách komunismu, v padesátých letech, byl označován za vlastence každý, kdo to táhl s dělnickou třídou, přesněji řečeno s jejím předvojem, rodnou stranou, prostě
každý, kdo hájil zájmy Moskvy. Slovo „vlastenec" se tedy za
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komunismu nevytratilo. Bylo však převráceno a zneužito. Být
vlastenec znamenalo být internacionalista. Být internacionalista
znamenalo stát za všech okolností na straně Moskvy. Vzpomeňme
na tehdejšího dlouholetého ministra zahraničí Václava Davida.
Řekla-li Moskva bú, David byl v OSN první, kdo to sovětské bú
zopakoval, samozřejmě ústy československé vlády. Nikdy tam
neřekl nic jiného, než to opakované moskevské bú.
111
Dnes je to ještě horší. Použije-li kdo slovo „vlast" - kromě
vzpomínkových slavností za odbojáře a partyzány, tam se ho
používá jako dekorum - je okamžitě podezřelý ze zločinu
nacionalismu a fašismu. Ti, co se dostali nahoru, byli a jsou stejní: za
stovku do své kapsy prodali dříve vlast Moskvě, teď ji prodají na
Západ. Prodají ji komukoli, když to bude pro ně výhodné. Třeba
někam na jihovýchod nebo do Senegalu. Proto ten strach našich
dnešních politiků o to, jak jsme Západem vnímáni, jaký tam jde od
nás signál. Děvka se stará, jak se zákazníkovi zavděčit. Čeká přeci
od něj nějaký ten penízek.
112
A vemte školství. Tam neuslyšíte českou, moravskou, slezskou nebo
slovenskou národní písničku. Mladší učitelé je neznají, na pedagoggických fakultách je výchova k vlastenectví tabu. A umělecká
výchova hanba povídat. Doslechl jsem se o škole, kde chlapec v
první třídě způsobil poprask písničkou „Holka modrooká“. Nikdo ji
neznal. Paní učitelka taky ne. Ptala se, ze kterého muzikálu prý ta
písnička je. To není anekdota. To je fakt. Kdo bude chtít, ukážu
prstem, kde se tato roztomilá scénka přihodila. Samozřejmě
neobviňuji tu učitelku, ta za to nemůže. Ryba smrdí od hlavy.
113
JS: Jak se díváte na náš vstup do NATO?
PM: Proč jdeme do Evropské Unie a do NATO? Protože vrchnost cítí
možnost nějakých nepokojů a nevěří vlastním vojákům, že by byli
schopni ty nepokoje likvidovat, a tak bude možno pozvat vojáky
německé, francouzské, španělské, a naše kluky je možno zase
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poslat do Portugalska, do Řecka, a tak.
JS: Rozumím. Nic nového. Tak to měl spočítané i císař pán. Naše
vojáky poslal do Itálie, do Haliče, Maďary plánoval poslat do Čech.
PM: Proto se chtějí bez referenda vnutit do NATO, aby tato „spřátelená“ vojska - teď ne už z východu, ale ze západu - tady mohla udělat
pořádek. Takže je tady světová krize, jednoznačně. Obrovská nezaměstnanost ve Francii, Německu, Anglii a jsou tu další velké
problémy.
114
JS: Chtěl jste ještě něco říci ohledně Unie.
PM: Nebezpečí Unie je v tom, že v rámci volného pohybu obyvatelstva se k nám postupně navrátí Němci do Sudet, a nejen tam,
skoupí půdu, nemovitosti, pak založí svoji vlastní německou stranu. A
Němci, může jich být zase 3 miliony, budou volit jen tu svou
německou stranu, dostanou se do parlamentu, a tam si už budou s
naší rozdrobenou politickou scénou dělat, co budó chceť. Možná, že
vás ruší, když začnu po hanácky, ale já su dělnik, a ta únava k tomu.
To vite. Tady nésme v parlamentě.
115
JS: To se pane Mozga pletete. Já hanácky umím taky. A umím i

chodský, dobře se mně poslouchá i čeština v Podkrkonoší. Mluvte,
jak vás to nejméně namáhá.
PM: To su rád, že vám nedělám problémy, a že si to nebudete muset
nechat překládat. Co by vás ještě zajímalo? Ptejte se dokud je čas.
Gdo vi, esi bude nějaky „příště".
JS: Proč ty pesimistické řeči?
PM: Já nejsem pesimista. Nikdy jsem pesimista nebyl. To ze mě
mluví rozum, realita, nebo vy víte, co bude třeba za hodinu?
116
JS: Tož dobrá. Pokračujme. Mohu vám pro změnu říci svůj názor na

sjednocenou Evropu? Budete chvíli jen naslouchat, odpočinete si.
PM: Tak do toho.
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JS: Sjednocená Evropa je podle mne stejná utopie jako komunismus.

Lidé nedorostu komunismu. Užuž se sice mocipánům zdálo, že
komunismus začíná fungovat, lidovědemokratické Československo
se proměnilo v socialistické. Že to všechno stálo na hliněných nohou,
to víme. Podobně tomu bude i se sjednocenou Evropou. Užuž se
bude někomu zdát, že funguje, avšak lidé nedorostu k tomu, aby žili
v jedněch a týchž ekonomických, právních atd. podmínkách pohromadě. EU je prostě druh náboženství. Víra v království nebeské se
rozmělnila na víru v království pozemské. Jím měl být komunismus,
teď to má být EU. Člověk prostě potřebuje nějakou velkou vizi, aby
mohl žít. Je problém, že se vždy vyskytnou jedinci, kteří jakoukoli vizi
zneužijí ke kořistění, a idei se postaví do čela jako její budovatelé.
PM: Při tom, co jste říkal, se nedalo odpočívat. Zíral jsem. Co říkáte je
možné, já však nejsem filosof, mě zajímá praxe.
117
JS: Souhlasím. Vraťme se do praxe. Co tady v Kroměříži. Je to pře-

krásné město. Úhledné. Líbí se mi tu. Není tu ten šílený provoz jako v
Praze.
PM: Překrásné město, říkáte, úhledné. Aby ne! Město prodává
všechno, aby byly peníze na oslavy stopadesátého výročí rakouského říšského sněmu. Ten se konal právě tady, v Kroměříži. Byty se
nabízí uživatelům, ale ti ztěžka shání i ten relativně nízký obnos, který
město za ty byty žádá.
118
JS: Prý tu má nějaký hotel i Bartončík, první popřevratový předseda

federálního shromáždění. Bartončík, to by byl také vděčný námět k
diskusi.
PM: S tím hotelem to máte trochu popletené. Byl to bratr poslance
Bartončíka, či spíše jeho společnost, které hotel Oskol patřil. Bývalo.
Měli velké dluhy, hotel prodali za babku. Jakémusi sportovci, rozhodčímu, je to prý nějaký mafián. Město si však na něm vymohlo, že jim
bude rezervovat myslím čtyři patra. Radnice má obavu, že nebude
mít kde ubytovat hosty během oslav. Je to ostuda.
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119
JS: U vašeho bratra jsem viděl, kam až sahala voda během povodní.

Prý se potom vyznamenávali stateční.
PM: Kdo neviděl tu loňskou povodeň na vlastní oči, ztěžka může
pochopit, co ti lidé zde zažili. Když pak velká voda skončila, došlo na
odměňování. Medaile si rozdělili ředitelé. Odměnili jednoho jediného
hasiče. A ti se pěkně nadřeli! A nejen oni. Ale o tom třeba někdy
jindy. Vraťme se ještě k těm budovám. Ve staré židovské radnici sídlí
školský úřad. Židé chtějí ten barák nazpátek. No dobře. Ale kam se
školským úřadem? Jeho ředitel jim na městě ironicky řekl, ať se
nestarají, že se proslýchá, že školské úřady přežijí maximálně dva
roky. Město navrhuje úřad přestěhovat do „domu pionýrů". Na
Tovačovského ulici zrušili historickou školu, právě pro přesídlení
tohoto domu.
120
Dále: zastupitelstvo prodalo hluboko pod cenou historickou budovu
školy na nynějším Masarykově náměstí Ministerstvu spravedlnosti.
Veřejně se šeptá, že důvod byl jediný. Potřebovali pro člověka, který
byl dokonce i pro komunisty v dobách minulého režimu nepřijatelný,
nějaké teplé, dobře placené místečko. Ostatně mít dobrý kontakt se
soudnictvím je dobrá investice. V našem absurdistánu je mnoho podivností. Ve velkém i malém. V celostátním i místním. Všude jsou jen
a jen samé podrazy. A zmatky.
121
JS: Prostě všední starosti. Byly a budou. Co myslíte, jak to dopadne s

Temelínem?
PM: To je šíleně nákladný podnik. Staví se staví, dokud se
nenabalíkují jisté firmy. Co bude potom, těžko říct. Atomová elektrárna má určitou životnost. Pak se musí likvidovat. Likvidace je prý
finančně ještě náročnější než její postavení. U nás by byly mraky
malých vodních elektráren. Jenže nikdo je nenafázuje.
JS: ?
PM: Nikdo je nenapojí na veřejnou síť, není o to zájem. Elektřina by
možná mohla být o něco levnější, nebo je také strach, aby nebylo
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vidět pod pokličku monopolům. To se samozřejmě nikomu nehodí.
Dělá se vše pro to, aby se nevyplatilo stavět malé elektrárny. Dnešní
ministr životního prostředí Bursík je rovněž proti Temelínu. A proč se
mně nezeptáte na katolickó církev?
122
JS: Vidíte! To musíme napravit! Pane Mozga, co si myslíte o české

katolické církvi?
PM: Nic pěkného. Podívejte se třeba na toho Halíka! Nechá si říkat
prezident. Prý prezident křesťanské akademie. To nezní křesťansky,
skromně. Je v tom nafoukanost. Umí mluvit, to ano, ale křesťan to
není. A Čech taky ne. Fandí Němcům, podlízá jim. Jeden z nejvyšších
představitelů páté kolony. Přesně táž krevní skupina, která v historii
vždy slintala před mocnými, vždy hovořila jejich řečí, přejmenovávala
se podle jazyka, který byl nejvýhodnější, měnila víru a stranu kdykoli,
kdy to bylo nebo je „účelné". Vlk v bleděmodrém, skoro totéž.
Svatořečení Sarkandra, poněmčovatele! Co k tomu dodat? Jo, a
svátý Vojtěch. Ten nás zatáhl do německého vlivu. Jakýpak svátý.
Byl to, dnes by se řeklo, agent, německý zaprodanec. Prusové byli
původně Slované. Zabili ho. Nechtěli pod německý vliv.
123
JS: Nezlobte se na mne, pane Mozga, máte z Němců přímo hrůzu.

Nepřeháníte? Není to u vás dokonce chorobné?
PM: Teď si nejsem jist, jestli jste nezešílel vy. Čtěte dějiny!
Vzpomeňte si na Lužické Srby, na Polabany, na vztah mezi Polskem
a Německem! Vždyť víte, jak se z Polska kousek po kousku
ukrajovalo, až z něj nezbylo nic. Poláci měli být likvidováni. Židé
Němcům pomáhali germanizovat slovanská území. A když už si
Němci mysleli, že je potřebovat nebudou, nahnali je za odměnu do
plynových komor. Po Židech měl přijít na řadu český národ. Já
nejsem zaměřen proti Němcům, vytvořili obrovskou kulturu, vážím si
jich. Ale jsem a vždycky budu proti německému „Drang nach Osten“.
Už se zase připravuje. Tentokrát má dokonalejší balení. To je oproti
minulosti jediný rozdíl. Ale já nechci, aby se historie opakovala!
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S přáteli na plesích SPR-RSČ na Rumbursku
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124
Ještě k tomu náboženství. Aby nedošlo k omylu, aby si nikdo nemyslel, že jsem proti katolíkům zaujatý. To v žádném případě! Já do
kostela chodím, pravda, dosti nepravidelně, ale tvrdím, že náboženství je dobrá věc. Já jen ukazuji na věci, které nepovažuji za
správné. Komu se to může nelíbit? Těm, kteří chtějí zatáhnout
náboženství do mocenských zájmů. Avšak křesťanství hlásá
království, které není z tohoto světa. Kdyby komunismus nepotíral
náboženství, byl by tu dodnes. To by samozřejmě vypadal úplně
jinak než ten, který jsme zažili.
125
JS: Víte ještě o dalších problémech, které by se měly řešit?
PM: Těch je! Hrací automaty, gambleři, drogy, nemoci. Dotáhli jsme
to na světovou velmoc v rakovině. Nízká porodnost. Obludně drahé
byty. Justice, zákonodárství, zemědělství! Pan Klaus věděl, komu má
dát na starost zemědělství! A úplatky. Zloději viděli velkou podporu v
premiérovi, dávali cokoli, jen aby si jich všiml a nechal jim volné ruce.
Výběrová řízení jsou komediemi - všechno je dopředu rozhodnuto.
Noví zloději vznikli z bývalých komunistických funkcionářů a z těch,
co byli horší než komunisti.
126
A nazpátek k panu Luxovi, k lidovcům. Křesťanství má u nás hluboké
kořeny hlavně na venkově a v malých městech, tedy v oblastech, kde
je výrazně zastoupeno zemědělství. A křesťané budou volit „svou
křesťanskou stranu“ i v případě, kdyby je jejich ministr ničil sebevíc. Cítí
se prostě jako křesťané zavázáni volit lidovce. A pan Lux na to hřeší.
Je schopen vodit své voliče za nos.
127
Kromě skutečných problémů máme i problémy falešné. Jimi se
odvrací pozornost veřejnosti od skutečných problémů. Lidé jsou
zastrašováni možným návratem komunismu. Nesmysl. I kdyby volby
vyhráli a vytvořili vládu, ke komunismu se vrátit nemohou, sami to
dobře ví. Dnes za nimi nestojí žádné tanky, žádná velmoc. Komunisté
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však mohou mírnit křivdy páchané velkokapitálem na obyčejných
lidech. Opozice je vždycky třeba. Bez opozice není žádná
demokracie udržitelná. Kdo chce likvidovat opozici, ten je diktátor.
128
Znovu říkám, i kdyby vyhráli - což je prakticky nemožné, stejně jako
je nemožné aby vyhrál Sládek, aspoň zatím to není možné - stanou
se z nich rukojmí kapitálu New Yorkských bank, stejně jako všechny
ostatní vlády světa, včetně samotné vlády USA. Kdo jim není pochuti,
je na něj uvaleno embargo, zmrazí účty, a je po parádě.
129
Vzpomeňme si na J.F. Kennedyho. Ač pocházel z rodiny, která kdysi
úzce spolupracovala s mafií, chtěl se jim trhnout. A jak skončil, víme.
Vše je řízeno z jednoho centra. Vše, úplně vše. Samozřejmě bylo by
naivní představovat si, že tyto banky vládnou přímo, na tom nemají
ani zájem. Nebylo by to pro ně ani žádoucí. Mají své vědomé i
nevědomé distributory, dealery. Celou hierarchicky stavěnou síť.
Tvoří ji jedinci i instituce. Vsadil bych se, že k nim patří i mezinárodní
měnový fond, pomoc rozvojovým zemím, trh s drogami i mezinárodní
program boje proti drogám, centra pro plánované rodičovství, i
nejrůznější vzájemně se potírající mafiánské skupiny. Vládnou
nepřímo. Přes finanční kapitál. Irácký Husajn je jimi pěstován stejně
tak jako náš Sládek. Kdyby se jim skutečně do krámu nehodil, je s
Husajnem, stejně jako se Sládkem, amen.
130
Podobně je tomu i s celými národy. Na některých jim záleží, na
jiných ne. Záleží jen a jen na míře použitelnosti nebo využitelnosti.
K privilegovaným jistě nepatří např. Srbové (nejsou použitelní),
Kurdové (totéž), Tibeťané, Ujguři (nejsou využitelní) a další. Až
budou vědět, jak levně stáhnout nerostné bohatství z velehor do
velkoprůmyslu, projeví zájem o Tibet. Nějak si ho koupí, i kdyby k
němu museli přibalit celou Čínu, včetně pekingského komunismu.
Dají mu pak lidskou tvář.
131
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A co myslíte. Až zjistí, že Mozga je doopravdy nebezpečný, budou
se dohadovat, jestli bude pro ně výhodnější si ho koupit, nebo
rovnou oddělat. A pak už bude záležet jenom na mně, na mých antierozivních schopnostech. Dokud jich není člověk nucen použít na
plných 100%, nikdy nelze předem říct, jakou snesou zátěž. To platí
samozřejmě i na mně. Někdo jde do funkce s čistým úmyslem takového tam pustí většinou omylem - a nechce-li se stát jejich
nástrojem, tj. distributorem na poslední příčce, musí od válu. O
Kennedym jsem už mluvil.
132
JS: A jsme znovu u konkrétních jmen.
PM: Aby ne. Záleží na lidech. A pojďme domů. Macek, původně
zámečník, rekvalifikovaný na zubaře, knižní velkoobchod, protetika.
Jeho manželka vlastní snad nemocnici v Zábřehu na Moravě. ODA
držela privatizaci pod palcem, obchodní dům Breda v Opavě, abych
uvedl aspoň ten nejznámější případ. A to je jen nepatrná kapka v
moři. Jeden případ z tisíce vyplave na povrch. Kalvoda skoupil část
Malé Strany. Legálně. Asi tak jako Macek Knihu. Kalvoda neodešel
kvůli nějaké hloupé cti, nějakému pitomému doktorskému titulu, ale
protože se naskytla dobrá příležitost, jak se vyvlíknout, jak se zbavit
odpovědnosti.
A co zlatý výkvět této země, pan Kožený. Klaus nám ho dával za
vzor - někteří ho poslechli: Bartoška, Kocáb a další fondy podle vzoru
pana Koženého. Na školství nejsou peníze, lesy se plundrují. Žijeme
konečně lépe a radostněji. Kdepak komunisti. To byli žabaři. Když
nějaký funkcionář nakradl za půl milionu, tak si připadal jako hrdina a
trnul, kdy se to provalí.
133
Říkám, neuměli to. Teprve teď vstali ti praví noví bojovníci! Ti praví
bohatýři, co vytunelují mžikem oka podnik v hodnotě několika miliard.
Daňoví poplatníci to zaplatí. Nový způsob přerozdělování. Komunisté
přerozdělovali proto, aby nebyla nezaměstnanost. Prostě ta jejich
křesťanská přepéče. Měli totiž strach z lidí. Dnes se také přerozdě-
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luje. Kvalitněji ovšem. Přerozděluje se ve prospěch gaunerů a
zločinců. Dluž finančnímu úřadu, občánku, pětistovku. Vysvlíknou tě
z košile. Nezaplať miliardu VZP. Bude ti hej, daňoví poplatníci to za
tebe zaplatí. Bude se přerozdělovat ve tvůj prospěch, miliardáři!
Češka. Kdo ví, kolik těch aut za mlada udělal, než ho chytli. Teď je
z něj moudrý odstátňovatel. Špína, bahno, hnus.
Dlouhý. Na toho jsou všichni krátcí. Šedá eminence. „Zařídil si“ co
potřeboval a tiše odešel. Jakoby nic. A další hrdina. Na jedné straně
velkohumanistické kecy, a když za ním zapadnou dveře a nikdo ho
nevidí, podíl na organizaci podvodů s lehkými topnými oleji. Špína
teče po tučné škrani nutící se k úsměvu, ale nevyjde z toho nic
lepšího než nejapný škleb upíra.
134
Občánku pojď, vol nás, my z tebe kůži sedřeme. Jsi pro nás užitečný,
dokud tě můžeme vysávat. Jinak nás nezajímáš. Nemáš pro nás ani
tu cenu, abychom ti řekli, že na tebe sereme! A až už tady nebude co
krást, půjdeme dál, tam, kde se ještě něco krást dá. Svět je veliký!

135
DODATEK 1
(JS:) Naposledy jsem se setkal s panem Mozgou ve středu

15. dubna. Bylo to ráno, asi 12 hodin po kritické operaci prezidenta
Havla v Innsbrucké nemocnici. Ptám se Pavla Mozgy, nechce-li mně
k tomu něco říci.
PM: Každému přeji zdraví. Přeji ho i Havlovi. Chcete ale napsat, co
jsem slyšel? Mně stále telefonuje hodně nejrůznějších lidí. Ale co,
chci, abyste to napsal, napište to tam. Mapujeme přece současnost.
A to do ní patří. Slyšel jsem tedy, že Havel nesmí zemřít, že se musí
uzdravit. Aby ho mohli lidé z Hradu vyhnat. Musí žít tak dlouho,
dokud ho ti ožebračení a podvedení lidé nevyženou.
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136
JS: Takový názor mně nesedí. Mně je nesmiřitelný duch cizí.
PM: Já vám to věřím. To ale otevíráte dveře zlu. Jak už jsem říkal,
soukromě můžeme odpustit cokoli. Politika je něco jiného. Já jsem
obyčejný dělník, jenže já jsem už do politiky nahlédl. A proto ten nesmiřitelný názor chápu. Každý menší národ, který se nechoval ke
svým silnějším sousedům politicky, ale jako dobráček, zmizel. Po
některých nezůstalo ani jméno. Mnozí lidé mají stále před očima
takové osobnosti jako byl Gándhí.
Já ho také uznávám. Jenže tehdejší angličtí mocipáni - patřila jim
před vznikem USA polovina veškeré souše na zeměkouli - byli
útlocitní, na ně mnišské metody zabíraly. Jak dalece by byla Gándhího metoda účinná za vlády Hitlera, Stalina nebo Brežněva, si umíme
představit. Gándhí by zmizel ještě dřív, než by se o něm svět mohl
dozvědět. Národ musí se sebe setřást zaprodance, chce-li žít.
Nechce-li tak učinit, nemá právo na existenci. Rozlišujme osobní
neštěstí člověka od jeho politické odpovědnosti. Nesměšujme ty dvě
věci dohromady. Opakuji, že prezidentu Havlovi, jakkoli mám proti
němu velké politické výhrady, upřímně přeji, aby se uzdravil.
137
Je před parlamentními volbami roku 1998. A já si přeji, abyste těm
lidem („těm lud’om“ řekl pan Mozga) tady řekl, že se těch našich
dnešních komunistů vůbec nemusí bát, nestojí za nimi žádné tanky,
žádný Sovětský svaz, ten už neexistuje, nemají oporu v žádném
Brežněvovi, ten už je také dávno pryč, ale ani v žádném New Yorku.
A co je hlavní, je fakt, že ti, co komunistické partaji zůstali věrní, jsou
nepřevlečení. Ti nepřevlečení představují v dnešní době, bohužel, to
nejmenší zlo. Nemají zájem nás zatáhnout do žádného područenství.
Nikomu neslouží. Nemají komu.
138
Řekněte těm lidem, ať se bojí komunistů, ale těch převlečených, těch
co převlíkají kabát v každé pro ně výhodné situaci, jsou jich dnes
mraky ve všech partajích, kromě republikánů, všude najdeme plno
takových jako je soudruh Šedivý, soudruh Dlouhý, soudr. Dienstbier,
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Jičínský, Dyba, Kočárník, to jmenuji jen namátkou.
139
Samozřejmě, že existují případy upřímné konverze, nejsou ani ti převlečení všichni špatní, ale takových je málo, těch je jako šafránu. Jde
mi o záchranu národa. Proto o tom mluvím. Ještě před pár lety bych
veřejně křičel, aby lidé volili republikány, jenže bohužel, dnes tam
pomalu není nic solidního. Co tam bylo, toho se Sládek zbavil. Téměř
všechno je tam špína. Špína je tam, špína, špína, špína! Nic víc! Ale
nechci se dotknout řadových členů. Ti zatím neprohlédli, jak je s nimi
manipulováno. Koho navrhuji volit dnes, to jsem snad řekl docela
srozumitelně.
140
Po malé chvilce bývalý federální poslanec pokračoval: Ještě
přemýšlím. Sociální demokraté také mají podobný program jako
republikáni. Ale Zemanovi věřit nelze. Je to takový malý Klaus.
V bleděmodrém.
141
Štěstí pro svět, že se Sládek narodil jako Čech, že je českým politikem. Je to člověk obdařený zvláštním magnetismem. Přitahuje
všechny. I ty, co ho nesnáší. Kdyby působil v mocnějším státě jako je
např. Německo, Rusko, má lidstvo dalšího děsivého diktátora, který
se bude snažit ovládnout svět.
142

Pod okny domu, ve kterém jsme se tentokrát setkali, nastal hluk.
Napřed se ozval třesk mačkaného plechu, pak nadávky. Pan Mozga,
že se musí přeci jen trochu šetřit, ať jdu k oknu sám, a podívám se,
co se venku děje. Ne, auto, ve kterém jsem přijel, bylo v pořádku. Ale
vůz, který stál před ním - byla to stejná značka vozu a dokonce i
barva byla stejná - byl na maděru. Levé přední kolo velkého
náklaďáku si pohodlně stálo v osobním voze na dokonale
zpracovaném řidičově sedadle. Majitel poničeného vozu - myslím, že
to byl majitel - chrlil nadávky do kabiny náklaďáku.
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„To je asi nějaké znamení“, reagoval pan Mozga a pokračoval:
A přiznám se taky k tomu, že mně slova jako je komunista, cigán či
róm, chcete-li žid, katolík, dělník, bankéř, republikán atd. neříkají vůbec nic. Dělící čára vede úplně jinudy. Jsou dobří a jsou zlí, pravda,
někde je těch horších víc než v jiných skupinách, ale to už je jiná
kapitola. A pak jsou ti, co nejsou ani zlí ani dobří, protože jsou
vláčeni. Nechají se zmámit povrchem, lesklou chvilkou, nálepkou,
zvučným jménem, hledí jen na kabát. A když zjistí, že pod slušivým
pláštěm je jenom hnůj, to už je pro ně pozdě. Partie je dohrána,
zbudou jim jen oči pro pláč.
144
A chci všem obyčejným lidem říct, že komunismus i fašismus jsou
produktem bezohlednosti velkého kapitálu a takzvané, tedy rádobytržní ekonomiky. Tyto hrůzné totalitní režimy vyrostly na bezbrannosti
prostého člověka vůči nenasytnému kořistnictví. Kdyby se ti bohatí komunisti jim říkali kapitalisti - chovali k lidem humánně, neměl by
obyčejný člověk důvod hledat zastání v žádné totalitní partaji. Pokud
někdy znovu oživne nějaký totalitní režim, ať si sypou popel na hlavu
ti bohatí. Neboť to bude opět jejich nebetyčná drzost a bezohlednost,
která umožní nástup diktatury. Jediná šance, jak jejímu vzkříšení
zabránit, je silná a účinná opozice, která bude hájit život prostého
člověka.
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DODATEK 2

Prosím čtenáře o několik věcí. Předně o to, aby přijal mou omluvu za
nedokonalou jazykovou úpravu. Pan Mozga se skutečně pohybuje
v několika jazykových stylech. Hovoří spisovnou češtinou, hanáckým
dialektem, řečí prostého dělníka, poslaneckou latinou. Něco jsem
upravil do spisovného jazyka, něco ponechal v originále. Přetlumočit
vše do uhlazeného spisovného jazyka by bylo hříchem, řeč by
ztratila svůj svéráz. Text by také potřeboval někde zkrátit, v
některých místech se zbytečně vrací. To by však vyžadovalo další
hodiny práce. Na opravy není čas.

58

146

Dále prosím čtenáře, aby méně libé výrazy pana Mozgy jako je např.
ukrákat, oblbovat, chudáci, žebráci, grázl, gauner, nenávidím,
nemám rád, trhnout se, vši, držka apod., nechápal jako urážky, ale
jako citoslovce. Zpočátku jsem se jich také zalekl, ale brzy jsem
zjistil, že mají zvukomalebnou hodnotu, akcentují text. Proto jsem je
zde také ponechal.
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S tím souvisí i má poslední prosba. Jí se obracím na jemnější

čtenáře, kterým nebude lahodit forma tohoto dílka, způsob
vyjadřování. Prosím je o to, aby si ji odmysleli a obrátili pozornost k
obsahu. Aby necouvli před neobvyklým kabátem, ale všimli si toho,
co je pod ním. Sám se přiznávám, že budu ještě o mnoha věcech,
které jsem z úst pana Pavla Mozgy, bývalého federálního poslance
za republikány, slyšel, hodně přemýšlet.

Karel Čapek „Místo pro Jonathana“ v kapitole Politika píše:
Máme ponižující vědomí, že si s námi politici dělají, co je jim libo.
Jsme jim dobří jen k tomu, abychom jim odevzdali svůj hlas, vše
další, co nám demokracie dává, je politická bezmoc.

Přátelé!
Nenechte se zastrašit, znechutit a odradit. Zúčastňujte se všech voleb,
referend! Sami se snažte kandidovat, máte-li sílu se poprat se zlem.
Působte na své nejbližší v okolí. Každopádně se účastněte voleb jako
voliči. Někdy i selský rozum dokáže víc než profesionální politik.

Váš Pavel Mozga
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