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příloha Jabloneckého měsíčníku – listopad 2019

Letos si připomínáme třicáté výročí novodo-
bých událostí, které se staly 17. listopadu 1989.
Jablonec nad Nisou připravil pestrý program
zahrnující pietní akt i oslavu Mezinárod-
ního dne studenstva. Zatímco pieta bude
v ulici Generála Mrázka, slavnostní program
se soustředí na Mírové náměstí. Publiku
se představí Michal Horák, Vilibald Vítek
a Tomáš Hejkal. 

Pietní akt v neděli 17. 11. začne ve 13 hodin.
„U pomníku Bojovníků za svobodu vlasti a obě-
tem bezpráví v ulici Generála Mrázka si připo-
meneme Den boje za svobodu a demokracii,“
říká Lucie Kocourková z jabloneckého magist-
rátu a dodává: „Protože je tento den vnímán ja-
ko Mezinárodní den studenstva a protože se
vždy na rozhodujících chvílích pro naši zemi
podíleli hlavně studenti, ať už šlo o rok 1939 ne-
bo 1989, pojali jsme jej tak, že na pódiu budou
vystupovat mladí lidé.“

První z trojice je Michal Horák, vtipný a ori-
ginální písničkář hrající na heligonku, kytaru

i klávesy. Píše si text i hudbu a poznat jste jej
mohli například v pořadech Haliny Pawlovské,
Aleše Cibulky, Aleny Zárybnické, Iva Šmoldase
nebo Karla Šípa. Někdejší předskokan Tomáše
Kluse momentálně studuje na Karlově univer-
zitě učitelství pro I. stupeň základních škol. 

Vilibald Vítek, student Střední průmyslové
školy technické v Jablonci nad Nisou, je cyklotria-
lový profesionál, který spolu s dalšími jezdci na
Mírovém náměstí předvede unikátní show.
„Věřím, že svými netradičními akrobatickými
kousky vyrazí dech všem přítomným. Schody
před radnicí mu poslouží jako rozjezdová ram-
pa a náměstí jako doskočiště jištěné nafukova-
cím dopadem,“ prozrazuje Kocourková. Kvalitu
vystoupení jabloneckého rodáka potvrzují prv-
ní místa v BigAir contest JBC 4x Revelations, ve
světovém poháru Bikefest 2018 FMB world
Tour Bronze event i v závodech v obchodních
centrech Downmall Tour 2018.

Posledním z mladých vystupujících bude
Tomáš Hejkal, osmnáctiletý písničkář, student
3. ročníku Gymnázia U Balvanu. Na svém kon-

tě má několik ocenění. Mezi největší úspěchy
patří 2. místo na celostátní hudební přehlídce
Brána. „Jeho vlastní písně vynikají texty, dělá si
legraci ze svých nedostatků, a tím je mění na sil-
né stránky. Často a rád hraje s kamarády v jab-
loneckých ulicích jen tak pro kolemjdoucí,“
uzavírá pozvánku na oslavy 17. listopadu Lucie
Kocourková. (jn)

17. listopad se bude slavit hudbou i na kole
Prsty do tzv. viktorky se staly v té době ikonickým symbolem nenásilí, účasti a identifikace. Photo©Otto Dlabola, 1989

Den boje za svobodu a demokracii
17. 11. /neděle/

13.00 hodin
SLAVNOSTNÍ PŘIPOMENUTÍ 
UDÁLOSTÍ 1939, 1969
(památník v ul. Generála Mrázka)

14.00 hodin
MICHAL HORÁK, písničkář, 
TOMÁŠ HEJKAL, písničkář, 
CYKLOTRIALOVÉ AKROBATICKÉ
VYSTOUPENÍ 
(Mírové náměstí)

17.00 hodin
ŠTĚPÁN RAK, kytarový koncert 
(kostel sv. Anny)

VÝSTAVY
do 18. 11.
PŘED LISTOPADEM ’89
Jablonec v sedmdesátých letech a osmdesátých
letech (ul. Komenského)

do 23. 11.
SVĚDECTVÍ 68–89 / TŘICET LET SVOBODY
(Dům národopisců Scheybalových, 
17. 11. mimořádně otevřeno 10–15 hodin)

do 17. 11.
REKREACE ZA ROHEM
(kostel sv. Anny, 17. 11. mimořádně otevřeno
10–15 hodin)

Do 30. 11.
KONFISKOVANÉ OSUDY
(Městská Galerie MY)

Foto Jiří Endler
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Výstava fotografií představující Jablonec
v sedmdesátých a osmdesátých letech se koná
v rámci cyklu akcí připravených k výročí
listopadových událostí roku 1989. 

Připravila ji kancelář primátora a Městská ga-
lerie MY. „Cílem této výstavy nebylo přesně
zmapovat historické události, ale podat svědec-
tví o době, kterou mnozí z nás zažili, ale z pa-
mětí se pomalu vytrácí. Při sběru materiálu
jsem se vrátila do svého mládí a oživila vzpo-
mínky na momenty, které byly běžnou součás-
tí tehdejšího života. Pro současné mladé lidi je
již nepředstavitelné povinně se účastnit prvo-

májových průvodů, nad výpočetní technikou se
jen shovívavě pousmějí a na fronty před obcho-
dy jsme zapomněli téměř všichni. Život před li-
stopadem ’89 měl samozřejmě více podob, ale
vzhledem k prostorovým možnostem může vý-
stava zachytit pouze malý výřez běžného živo-
ta,“ říká Jana Matěchová, vedoucí kanceláře
primátora, která byla jednou z iniciátorek celé
akce.

Aby si výstavu mohli prohlédnout opravdu
všichni, byla umístěna do ulice Komenského
před budovu magistrátu, kde bude k vidění až
do pondělí 18. listopadu.

(jm)

Před listopadem ’89

K letošnímu kulatému výročí sametové revo-
luce připravilo Muzeum skla a bižuterie v Jab-
lonci nad Nisou na listopad mimořádný
program pro veřejnost i školy s příznačným
názvem Sametová třicítka. Zahájen bude
hned 1. listopadu a vyvrcholí celodenní akcí
v sobotu 16. listopadu.

Cyklus akcí odstartuje v pátek 1. listopadu v 9 ho-
din přednáška s názvem 17. listopad – studenti,
svoboda… a ještě něco? Je určená zejména
školním skupinám. Historik Petr Sedlák z Ústa-
vu pro studium totalitních režimů představí
17. listopad jako den s historickým významem
pro náš národ a zejména studentstvo. 

Všem, kteří se zajímají o moderní dějiny naší
země, pak nabídne muzeum v úterý 12. listopa-
du od 17 hodin odbornou přednášku s názvem

Jak Havel vystřídal Husáka. Historik Michal
Macháček bude ve svém výkladu hovořit o kri-
zi v socialistickém Československu v předvečer
sametové revoluce. Až do vánočních svátků bu-
de probíhat speciální edukační program pro
školy pod vedením muzejního pedagoga a sou-
těžní kvíz pro všechny návštěvníky muzea.

Vyvrcholení připomínky 30 let života v demo-
kracii bude celodenní akce v sobotu 16. listopa-
du. „Připravili jsme tematické komentované
prohlídky expozicemi a naučně-zábavný kvíz
pro všechny generace návštěvníků, který na-
bídne rekapitulaci „sametu“ v Jablonci nad Ni-
sou prostřednictvím vybraných archivních fo-
tografií, dokumentů, plakátů a videozáznamů,“
zdůraznil kurátor muzea Petr Čížek. Tyto mate-
riály poskytl Státní okresní archiv v Jablonci
nad Nisou a statutární město Jablonec nad

Nisou. „Po celý den bude probíhat i tvůrčí dílna
s výrobou vlaječek, papírových klíčů zdobe-
ných kamínky nebo navlékáním náramků se
symbolickým kovovým klíčem, vše samozřej-
mě v národních barvách trikolóry“, doplnila
muzejní edukátorka Milena Zachařová. Akce
vyvrcholí v 17 hodin hudebním vystoupením
humoristy a písničkáře Miroslava Kemela, kte-
rý speciálně pro muzeum vytvořil několik své-
rázných kreslených vtipů.

Muzejní akce Sametová třicítka proběhne
v sobotu 16. listopadu od 9 do 18 hodin. Za-
jímavosti z archivu, karikatury a muzejní kvízy
zůstanou přístupné až do 20. prosince 2019. 

Přednáška M. Macháčka 12. listopadu i celo-
denní akce v sobotu 16. listopadu jsou zdarma. 

(mv)

Sametová třicítka v jabloneckém muzeu

■ Obrazové vzpomínky na rok 1990 v Jablonci nad Nisou

Manifestace před jabloneckou radnicí květen 1990. K zaplněnému náměstí střídavě promluvili Ivan Havel (bratr Václava Havla), Václav Vostřák
a Roman Rákosník. Foto Bohumil Jakoubě, archiv Petr Vobořil, 30 ro(c)ků bez opony

Prezident Václav Havel za doprovodu Jaroslava Hutky v roce 1990 poprvé v Jablonci. Prezident se setkal s válečným hrdinou, letcem
Karlem Mrázkem a mimo jiné poklepal na základní kámen nové jablonecké nemocnice. Foto Bohumil Jakoubě, archiv Petr Vobořil, 30 ro(c)ků bez opony

Spartakiáda 1975, 
vystoupení na jablonecké Střelnici, foto Petr Krajíček
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Třicet let letos uplyne od sametové revoluce.
Výročí pádu komunismu v Jablonci připo-
míná kulturní projekt „30 ro(c)ků bez opony“.
Vrcholí 17. listopadu. Jablonecké kulturní
a informační centrum vás zve u této příleži-
tosti na retro výstavu a koncert kytaristy
Štěpána Raka.

Retro je v módě. Nejen pamětníky, ale i daleko
mladší generaci zaujala výstava Rekreace za
ROHem v kostele svaté Anny. „Jsou to hlavně
dobové fotografie a artefakty z rekreačních chat
v Jizerských horách a Krkonoších, které přita-
hují pozornost. Díky nim na vás dýchne atmo-

sféra časů, kdy se jezdilo do našich hor přede-
vším za organizovanou rekreací. Výstavu jsme
otevřeli v červnu a během léta se na ni přišly
podívat více než tři tisícovky návštěvníků.
Přístupná bude ještě do 17. listopadu, kdy celý
projekt ,30 ro(c)ků bez opony‘ finišuje. Na zá-
věrečném koncertu vystoupí kytarista Štěpán
Rak,“ zve Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého
kulturního a informačního centra.

Štěpán Rak, světový kytarový virtuos, spolu-
zakládal v roce 1972 umělecké sdružení Šafrán
(osobnostmi tohoto sdružení byli např. Jaroslav
Hutka, Dáša Voňková, Zuzana Michnová, Karel
Kryl a další). Jeho vystoupení v kostele svaté
Anny si posluchače podmaní intenzitou prožit-
ku, interpretačním mistrovstvím a absolutním
splynutím interpreta a skladatele v jedné oso-
bě, s duší hudby. Zazní kytarová zpracování jak
oblíbených písní T. G. Masaryka, tak i slavných
Hašlerovek. Coby pocta české státnosti jsou pak
připraveny variace Tanec kolem lípy a také fan-
tazie na českou a slovenskou národní hymnu
Domov můj. Koncert se koná 17. 11. od 17 ho-
din a vstupenky lze zakoupit v předprodeji v tu-
ristickém infocentru v Kostelní ulici.

V den koncertu 17. listopadu bude možné
navštívit unikátní výstavu fotografií Otty Dla-
boly „Svědectví 68–89 / Třicet let svobody“ v Do-
mě národopisců Scheybalových přímo naproti

kostelu svaté Anny (10–17 hodin). A od 10 do 15
hodin také výstavu „Rekreace za ROHem“, kte-
rá je instalovaná přímo v kostele. Vstup na vý-
stavy je zdarma a každý návštěvník obdrží
v tento den i malý dárek. Výroční koncert spolu
s oběma výstavami připomene události sameto-
vé revoluce a uctí myšlenku těch, kteří za naši
svobodu často obětovali tu svou.

Projekt „30 ro(c)ků bez opony“ je financován
z programu Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
prostřednictvím Euroregionu Nisa. Partnerem
projektu je kulturní centrum „Przystań Twórcza“
v Jelení Hoře. Více info na www.30rocku.cz

Projekt „30 ro(c)ků bez opony“ finišuje

Štěpán RakRekreace za ROHem, foto Milan Bajer

Petr Louda je jednou z jabloneckých postav
17. listopadu. Od prvních dnů tzv. sametové
revoluce revoltoval v ulicích města. Jeho
„angažování“ v listopadových dnech vyústi-
lo při veřejném čtení Studentské výzvy a za-
pojení se do práce v Občanském fóru.

„Nikdy jsem veřejně proti systému nevystupo-
val, doma jsme poslouchali Hlas Ameriky, des-
ky Karla Kryla, Marty Kubišové a obdivovali
Jana Palacha, Jana Zajíce a Věru Čáslavskou.
Tedy ty, kteří bez ohledu na osobní ohrožení
drželi národu symbolicky rovnou páteř v další
době temna, která po okupaci v roce 1969 na-
stala,“ říká Petr Louda.

Když v pátek 17. listopadu poslouchal Hlas
Ameriky a Svobodnou Evropu o dění na Ná-
rodní třídě, netušil, jak může nevinný pochod
studentů blahodárně ovlivnit život v naší zemi.
„Z Prahy jsme měli pouze kusé zprávy a jen dí-
ky zakázanému rádiu jsme měli informace
o tom, co se děje. Domácí média vše bagateli-
zovala. V neděli 19. listopadu pak u nás doma
zazvonil soused – student David Červeň s otáz-
kou, zda vím, co se děje v Liberci. Neměl jsem
tušení a on vyprávěl, že tam byl poměrně velký
pochod na podporu Studentské výzvy a že by-
chom v Jablonci měli udělat něco podobného
a podpořit dění v Praze,“ vzpomíná na zlomový
okamžik života Petr Louda a pokračuje: „Díky
němu jsem okamžitě přepnul. V pondělí ráno
jsem v JZD Lučany, kde jsem pracoval, obešel
dílnu a kanceláře a lákal lidi před radnici k te-
lefonní budce, kde jsme se domluvili, že zapálí-
me svíčky a zazpíváme hymnu.“

V pondělí 20. listopadu na dané místo přišlo
osm lidí a vše proběhlo pod dozorem příslušní-
ků SNB, agentů STB a jejich kamer. „Všechny,
co jsme tam byli, zatkli a odvezli na služebnu
v ulici 28. října. Proběhla klasická šikana, vý-
slechy a zastrašování. Bylo to velmi nepříjemné
a nakonec nás pustili. Druhý den nás u budky
před radnicí byly stovky. Stejní agenti už si nás
zatknout nedovolili a jen vše z povzdálí sle-
dovali,“ vrací se k listopadovým událostem
Louda.

Ve středu se na náměstí sešly již tisíce lidí.
Náměstí nebylo ozvučené a řečníci často neby-
li pořádně slyšet. „Chtěli jsme náměstí ozvučit,
ale tehdejší starosta Čermák naši prosbu
o možnost připojení se k síti odmítl. Kdosi začal
číst Studentskou výzvu, ale nebylo mu rozumět
ani v první řadě, kde jsem stál já. Řekl jsem
mu, aby četl více nahlas a toho se dav chytil
a pravil, abych to četl já, že mám hlas jak zvon.
Rychle jsem si pročetl, co bylo napsáno. Vnitřně
jsem zahořel a hlas se mi rozechvěl,“ vybavují
se minuty na náměstí Petru Loudovi. V tu chví-
li četl výzvu a nepřemýšlel o tom, že dělá něco,

za co se ještě v minulých dnech zavíralo do vě-
zení. Byl plný euforie daného okamžiku a vý-
zvu četl za velkého ohlasu lidí na náměstí. „Za
těch pár vteřin se mi mohl rozsypat celý život.
Nikdo nevěděl, jak to dopadne a co přinesou
dny příští. Osobně jsem věřil v čistotu Václava
Havla i v to, že pravda a lež zvítězí nad lží a ne-
návistí,“ vypráví dále Louda.

V tyto ani další dny jsem neřešil případné
perzekuce, které se v minulosti za podobné či-
ny děly. Věděl jsem, že si svobodu musíme vy-
bojovat a nesmíme se bát. Vzápětí jsem byl zvo-
len do koordinačního centra nově vznikajícího
Občanského fóra v Jablonci, kam bylo zvoleno
cca 15 lidí. Byl tam přítomen statečný člověk
Vladimír Opatrný, tehdejší ředitel Javozu, který
OF nabídl závodní klub Javozu na Dolním ná-
městí. To byla naše základna a od té doby až do
30. června jsem tam chodil i přesto, že jsem
měl malé děti,“ vzpomíná Louda.

Předsedou KC OF byl tehdy zvolen pan
Hrach, organizačně velmi schopný člověk. Mezi
velmi aktivní od prvních dnů byli také manže-
lé Hájkovi, přišli i další. Petr Louda se jal objíž-
dět obce a města v rámci okresu. „Chtěli jsme
dát lidem vědět, co se děje. Spojovalo nás na-
dšení a cílem byly svobodné volby, což se poda-
řilo. Byla to sjednocená doba plná euforie, to, že
pak přinesla rozdílné zájmy rozdílných skupin,
je věc druhá. Někdo řešil byznys, někdo chtěl
do politiky. Mým cílem byly svobodné volby.
Další politické ambice jsem neměl a jal jsem se
podnikat. Do politiky jsem vstoupil později jako
zastupitel, ale to je jiná historie,“ vysvětluje
Louda.

Nejvíce ho na dnešní době mrzí, že si lidé stá-
le stěžují. Přitom podle něj žijí v dosud nejhez-
čím období historie Česka. „Měli bychom si vá-
žit dnešní doby, nejsou zde žádní chudí, tolik
let máme ve střední Evropě mír a pořád se me-
zi námi najdou tací, kteří si stěžují. Současné
dny jsou darem božím, měli bychom být Bohu
vděční a za každý takový den, který žijeme, mu
děkovat. Je to takový malý zázrak v praxi,“ uza-
vírá Petr Louda.

(end)

Studentskou výzvu četl nehledě na rizika

Foto Jiří Endler
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Listopadová 
revoluce a její
(ne)naplněné 
ideály
Zamyšlení nad smyslem
a významem listopadových
událostí roku 1989, připo-
mínání dějů i dobové atmo-
sféry v obcích a městech
tehdejšího Československa
Jabloncem nevyjímaje, vy-
volává u pamětníků a pří-
mých účastníků oněch dějů,
mezi něž patřím, i po třiceti
letech pocity mírně řečeno
rozporuplné. 

Mimořádnost tehdejší doby
lze doložit množstvím zve-
řejňovaných výzev, plakátů,
hesel, pozvánek, četnými po-
uličními diskuzemi, zástupy
lidí před novinovými stánky,
každodenním spontánním
shromažďováním na veřej-
ných prostranstvích, radni-
cích, sálech, divadlech, poslu-
chárnách škol, organizová-
ním jednání u kulatých stolů
apod. 

Zakládání občanských ini-
ciativ v podnicích, institu-
cích, obcích a městech, tisíce
veřejných stanovisek, mani-
festy, provolání a memoran-
da požadující zásadní spole-
čenské změny i po létech ne-
zpochybnitelně dokazují, že
hlavním revolučním aktérem
listopadové revoluce nebyla
hrstka intelektuálů, nýbrž
občané Československé re-
publiky.

Lidé vytvořili vzácné revo-
luční společenství sounáleži-
tosti s odhodláním prosadit
ve společenském prostoru
a do mezilidských vztahů
hodnoty slušnosti, spravedl-
nosti, lidskosti, nenásilí, od-
povědnosti, poctivosti a re-
spektování lidské důstojnosti
a vtělit je do společenských,
politických a hospodářských
institucí. 

Nová společnost měla ob-
čanům zajistit možnost účin-
ně se podílet na správě veřej-
ných záležitostí, kontrolovat
výkon politické moci na
všech úrovních, odvolávat
nekompetentní politiky, kteří
by se zpronevěřili principům
politiky prováděné poctivě,
s pokorou služby lidem a je-
jich potřebám, profesionali-
tou a otevřeností. 

Tyto představy a progra-
mové cíle se však záhy dosta-
ly do zjevného rozporu s pří-
stupem, jednáním a zájmy
nově vytvořených elit. Otáz-
kou k zodpovězení tak zůstá-
vá, nakolik, a zda vůbec, poli-
stopadový společenský, poli-
tický a hospodářský vývoj
splnil oprávněné požadavky
a očekávání hlavních aktérů
listopadové revoluce – revoltu-
jících československých ob-
čanů.

Vladimír Opatrný

Jak vzpomínáte na období revoluce?
Událostmi jsme byli nadšeni a spolu s přáteli jsme jez-
dili do Prahy na demonstrace. Všichni jsme chtěli změ-
nu. Chtěli jsme volně dýchat. Bylo to jako by nás pro-
pouštěli z věznice. Stal jsem se mluvčím jednoho ze
stávkových výborů a účastnil se pravidelných týdenních
setkání zástupců jednotlivých podniků, škol a organiza-
cí na tehdejším Švermově (dnes Dolním) náměstí. Řeše-
ní se hledala za pochodu a lidí na skutečnou práci je
vždy málo. Dostal jsem se do vedení Občanského fóra
a stal se jedním z jeho mluvčích. 

Byl to tehdy risk zapojit se do OF?
Všichni jsme šli do obrovské nejistoty. Nikdo netušil, co
se stane, jak revoluční dny dopadnou. Klidně se vše
mohlo zvrátit, mohlo být nasazeno vojsko či milice. Byli
bychom první, koho by zavřeli. Ale krátce na to naštěstí
skončila do té doby vedoucí úloha Komunistické strany.
Začalo pracovat Občanské fórum, které připravovalo
první svobodné volby. Pořádaly se tzv. Kulaté stoly všech
politických stran a hnutí. Z nich vyplynula potřeba zá-
sadní změny ve vedení okresního národního výboru. Do
čela byl dosazen Lubomír Hanč a já se v lednu 1990 stal
tajemníkem ONV. Mezi mé hlavní úkoly patřilo zajistit,
aby se ve všech 31 obcích jabloneckého okresu část do-
savadních zastupitelů za Komunistickou stranu vzdala
svého mandátu a jejich místo zaujali členové Ob-
čanského fóra a ostatních demokratických stran. To se
dělo na jednotlivých zasedáních v obcích a městech.
Neprobíhalo to vždy hladce, ale podařilo se. Tak byly
připraveny rovnější podmínky pro první svobodné volby
na podzim roku 1990.

Kdy jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Mému rozhodnutí vlastně předcházela zvláštní událost.
Na úrovni vlády probíhala diskuze o tzv. malé privatiza-
ci. Byl jsem zastánce myšlenky, že i malé provozovny
(zejména drobné obchody – zeleniny, potraviny, prodejny
spotřebního zboží, atd.) mají jít do tzv. volné privatizace.
Mnozí, i tehdejší předseda ONV, se přikláněli k názoru,
aby tyto provozovny byly privatizovány pouze jejich do-
savadními pracovníky. S tím jsem hluboce nesouhlasil,
a na protest začal držet před radnicí hladovku. Ta však
neměla dlouhého trvaní, neboť v bouřlivé atmosféře,
která nastala, jsem od jednoho muže s bohatou krimi-
nální minulostí (jak se později u soudu ukázalo), dostal
úder hlavou do obličeje a skončil se silným otřesem
mozku v nemocnici. To mě utvrdilo v tom, že zůstanu,
že to nevzdám.

Jak dopadly volby? 
Volby vyhrálo Občanské fórum. Byl jsem zvolen starostou,
spolu s dvěma místostarosty. Ti však ve funkci nevydrželi
ani rok. Byli zastupitelstvem odvoláni a já byl dva roky na
vše sám. Až poslední volební rok byli zastupitelstvem
zvoleni jako místostarostové Láďa Šik a Vašek Vostřák.

Jaké byly první roky na radnici?
Čekala nás práce, se kterou jsme neměli zkušenosti.
Stálo před námi mnoho problémů, které bylo třeba řešit.
Co zmínit dříve? Katastrofální stav silnic, velkou zaned-
banost bytového fondu a tak bych mohl pokračovat. Jen-
že my jsme v roce 1991 měli rozpočet pouhých 32 mi-
liónů. Nyní je, tuším, rozpočet města asi miliarda a dvě
stě miliónů. Lidé očekávali rychlou změnu. Do předsta-
vy mávnutí kouzelného proutku jsme však měli hodně
daleko. Nebyla koncepce. Za pochodu se hasilo, co ho-
řelo nejvíc.

Co jste dělal po odchodu z politiky?
V r. 2003 jsem jako ředitel zahajoval práci nově vzniklé
Krajské hospodářské komory v Liberci. Po třech letech

jsem však znovu stál na rozcestí a ptal se co dál. Na
vlastní podnikání nejsem ten správný typ, a tak jsem se
vrátil k tomu, co jsem měl vystudováno. Stal jsem se du-
chovním v České Skalici, kde jsem byl až do roku 2016,
kdy jsem odešel do důchodu.

Splnila revoluce vaše očekávání? 
Ano i ne. Panovalo velké nadšení. Lidé k sobě měli,
zvláště v těch prvních měsících, nějak blíž. Byli k sobě
navzájem vstřícnější, pravdivější, poctivější. Ideály
a představy jsme měli ohromné. Mnohé z toho však
ztroskotalo na tom, jací jako lidé jsme, co je pro nás na
prvním místě, jaké máme měřítko hodnot. Očekávali
jsme především demokracii a svobodu. Nyní již máme
svobodnou možnost volit své zástupce do všech zastupi-
telských orgánů. Máme možnost svobodného podnikání,
cestování, zkrátka podle svých schopností a možností
rozhodovat o svém životě. Po této stránce „revoluce“ jis-
tě očekávání splnila. Je však jedna oblast, na kterou spo-
lečenské změny nestačí, kam nedosáhnou, a to je oblast
lidského chování, lidské morálky. Tato oblast na svou
revoluci teprve čeká. Ta se však nevybojuje na náměs-
tích a v diskuzních klubech. Je to každodenní zápas o to,
abychom se nejen „měli“, ale abychom také za něco stá-
li, mohli se podívat sami na sebe do zrcadla, mohli si vá-
žit sebe i druhých. 

Asi nejlépe to vyjadřuje jeden ze známých výroků spi-
sovatele Karla Čapka: „Ano, mnoho se změnilo, ale lidé
zůstali stejní. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl
věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s vět-
rem i dřív. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka ne-
předěláš, jenom se ti vybarví.“ (end)

■ První porevoluční starosta

Jiří Musil
V době sametové revoluce byl Jiří Musil aktivním členem Občanského fóra. V roce 1990 se stal
prvním porevolučním starostou města Jablonec nad Nisou. Ve funkci působil v letech 1990–1994.
Následně, až do roku 2002, byl zastupitelem města a v letech 2001 a 2002 byl jeho místostarostou. 

První porevoluční starosta města Jiří Musil, foto archiv Jiřího Musila

Jiří Musil přivítal v Jablonci manželku prezidenta 
Václava Havla Olgu, foto archiv Jiřího Musila


