
JIŘÍ MEJSTŘÍK - JAK CHUTNÁ “NIC“ 
 

 Ji ří Mejst řík prošel mnoha profesemi, 
ale já bych mu dal titul „soukromý filosof“. Nesv ědčí o tom jen jeho kniha Filosofie a 
mystika vína, ale i zápal s jakým mluví o pojmech „ Něco“ nebo „Nic“ a jak 
zpochyb ňuje otázku jako takovou. Takže by se zdálo, že d ělat s ním rozhovor nemá 
smysl, ale opak je pravdou. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mimochodem, v kolika letech jste napsal kapitolu du še vína? 

Před pár lety. 

Mně se zdálo, jako by to psal mladý člověk. Vaše vyznání lásky k vínu a entuziasmus, 
který je z toho patrný... Vše je tak s nadšením pro žité... 

Bude to tím, že jsem svou první lásku k němu prožil až po čtyřicítce. 

Tak to byla velká láska. 

To byla. Víno jsem pil už dřív, ale teprve když už jsem nebyl nepřítel státu a mohl jsem 
vycestovat, objevil jsem, co všechno kolem něj je – krajina, lidé, dějiny, příběhy.. Jednou 
jsem byl na jakési společenské večeři v Kodani, kde bylo ke každému chodu jiné víno a mě 
udivovalo, že se vína mohou míchat. Pak k nám v roce 1991 přijeli nějací vzdálení příbuzní 
z Holandska -- tři mladíci, velmi nóbl oblečení, boty ručně šité, prostě bohatí. Jak jsme si tak 
povídali, zmínil jsem se, že tu také pěstujeme víno. Nechtěli věřit, že bychom 
v Československu něco takového měli. Tak jsem hned zařídil výlet na Moravu, kde jsme se 
strašlivě ztřískali. A když jsem jich ránu ptal, co tomu říkají, tak mi tihle flámem zválení hoši 
řekli: „Víš, v týhle zemi je ještě strašně velkej bordel, ale vy musíte být šťastní.“ A to mě 
zaujalo. 

„Víno má rozm ěr, který p řesahuje čas.“ To je v ěta hodna člověka, který napsal knihu 
filosofie a mystika vína. Co je tím myšleno?  

Nedávno jsem četl knihu od Jima Holta Proč existuje svět? Proč něco je. Proč spíše není nic. 
A je skutečně o tom, jak se filosofové a vůbec lidstvo během svého vývoje zabývá, proč něco 
je. Vychází to ze skutečnosti, že tu jsme a že svět je. Ale proč je, když by bylo možná lepší, 
kdyby tady bylo „nic“. 



 

A pro č něco je? 

Ta odpověď neexistuje, přesahuje rámec světa, ve kterém žijeme. A my nejsme schopni 
vysvětlit systém, ve kterém žijeme. V tomhle kontextu je každá otázka zpochybněná. 

Pojem „nic“ je te ď třeba v New Yorku v mód ě. Zájem o „nic“ m ůže být symptomem 
období úpadku anebo naopak projevem touhy za čít znovu, od po čátku, od 
nejjednodušší d ětské otázky, která zárove ň zůstává i tou nejsložit ější... 

Poslední dobou jsem blíž a blíž k přesvědčení, že v jistém smyslu opravdu není nic, že 
všechno co je, nebo říkáme, že je, je jenom výplod našich myslí a našich smyslů a celé je to 
nějak podivuhodně zacyklené. Něco takové říká už Emanuel Kant v Kritice čistého rozumu. 
Ve Švýcarsku, v CERNU v urychlovačích proti sobě posílají elementární částice a z jejich 
srážení se snaží prokázat Higgsův boson, což je podle všeho prapříčina existence hmoty 
tak, jak jí vnímáme. Nebýt této částice, tak hmota není. Proto jsem blíž a blíž přesvědčení, že 
vše je jen odrazem naši mysli nebo jinými slovy, že na počátku je myšlenka či informace. 

A jeví se vám to jako hezké nebo smutné? 

Smutné to je, pokud to vnímáte jako nicotu, jako beznaděj. 

A vnímáte to jako nicotu? 

Nevnímám to jako nicotu, vnímám to jako přirozený svět ve smyslu Patočky nebo 
„Lebenswelt“ Edmunda Husserla. To, co my žijeme, je přirozený svět, který je nám 
zprostředkovaný našimi smysly a my jej tak vnímáme, žijeme a umíráme v něm a rodíme se.  

Pojem nicota označující buď nepřítomnost, chybění určité vlastnosti nebo věci, anebo nebytí 
vůbec. Nic je naproti tomu jen jakýmsi výpadkem bytí. Že 

 A co paralelní sv ěty? 

Možné jsou, proč by nebyly, ale spadají do jiné oblasti?  Je to jen posunutí celého problému 
do jiné roviny. Koneckonců podle Stephena Hawkinga existuje snad jedenácti rozměrný svět. 
Někdo mluví o šesti, osmi rozměrném vesmíru. Obtížně se to představuje, ale jsou na to 
snad i nějaké matematické modely. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jiří Mejst řík zběhl od své právnické praxe do redakce tehdejšího Mik rofóra, kde se 
jako redaktor a moderátor orientoval na popularizac i vědy. V roce 1991 byl jmenován 
do funkce ředitele Českého rozhlasu a od 1. ledna 1993 zvolen Poslaneck ou 
sněmovnou generálním ředitelem Českého rozhlasu. Podílel se tehdy na vzniku nové 
mediální legislativy a duálního mediálního systému.  V roce 1994 se stal generálním 
ředitelem televize Premiéra. Od roku 1997 byl ředitelem Odboru masové komunikace 
na Ministerstvu kultury ČR. Své zkušenosti uplat ňoval n ěkolik let jako pedagog na 
VŠE, DAMU a FAMU – obor teorie médií.  Od roku 2013  je ředitelem Centra výroby 
Českého rozhlasu . Vydal řadu odborných článků, podílel se na výrob ě televizní 
encyklopedie Putování za vínem, vydal knihu Filosof ie a mystika vína a s Lukášem 
Hurníkem také knihu Hovory o vín ě.  



 

Působil na první pohled nep řístupn ě skoro až p řísně. Do rozhovoru se mi ani moc 
necht ělo, nebýt jeho knihy, která m ě na něho navnadila. P řesto m ě překvapila jeho 
otev řenost a skoro až zranitelnost. Je udivující, jak mo hl se svou povahou zvládnout, 
to co zvládnul. I když ono to tak udivující není, často práv ě tito lidé berou život jako 
výzvu a dokážou, co dokážou. Ale ne každý z nich má  ve vínku dar, kdy v čas objeví i 
svůj „druhý život“.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tak jakým rozm ěrem p řesahuje víno čas? 

Víno je nadčasová veličina, tedy myslím pojem vína, fenomén vína, ne tu tekutinu v sudu 
nebo ve skleničce. Já jsem přesvědčen, že fenomén vína je jeden z motivů, který byl 
v zárodečném stadiu u samotného zrodu Velkého třesku, že je to něco, co nás všechny 
přesahuje, co patří víc do sféry božské než lidské. Věřím, že jsme to dostali do vínku darem, 
abychom ten život měli hezký a dokázali se z něho radovat. A když pak sledujete cestu vína 
euroatlantickými dějinami, dějinami civilizace, tak zjistíte, že nás provází po celou dobu naši 
existence. Ale proč zrovna réva vinná? To je záhadou. Každé ovoce přece kvasí a tedy 
proměňuje cukr v alkohol. Jsem přesvědčený, že víno má transcendentální původ. 
Koneckonců v Bibli je několik set odkazů na víno, vinice, hrozny, vezměte třeba jen Píseň 
písní, která je plná erotických obrazů révy, hroznů a ženské krásy. 

Já jsem skoro p řesvědčený, že člověk začal vid ět transcendentno tehdy, když získal 
zkušenost s tím, co p ředchází kocovin ě? 

Já si myslím, že jakmile člověk začal mít sebereflexi, teprve pak mohl vnímat i něco, co ho 
přesahuje. Asi bych to nevulgarizoval opilostí. Ono stačí, když se někde na samotě zadíváte 
na noční oblohu… to je přece kvintesence transcendence. 

Dnes je v lidském život ě stále mén ě věcí, které by byly nad časové. Naopak životnost 
věcí a potažmo i našich nadšení z nich, se dnes zkrac uje. Co je dnes takzvan ě „in“ za 
rok je už „passé“...  

Ta naše civilizace se stala civilizací „teď“. Norský novinář Thomas Hylland Eriksen to 
nádherně popisuje v knize Tyranie okamžiku. 

Je to pro vás znepokojující? 

Je to velmi znepokojující, jsme individualistická, egocentrická a krátkodechá civilizace. Ne 
nadarmo hovoří nejen profesor Miroslav Bárta o kolapsu civilizace. 

Já vám rozumím, ale práv ě nejchudší a tedy často i nejš ťastnější lidé um ějí vnímat 
přítomnost, umí si ji užít, kdežto dnešní západoevrop an stále hore čně řeší svou 
budoucnost, hodnotí svou minulost a p řítomnost mu tím pádem mnohdy uniká... 

Chci tím říct, že dnešní blahobyt nás uvedl do téhle duchovní bídy. My nemáme starost o 
jídlo jako třeba Papuánci, ale principy takzvaného kapitalismu nás vedou jednoznačně do 
záhuby. Falešné božstvo zvané „neviditelná ruka trhu“ se zhroutilo finanční krizí, která 
odhalila ten kolení podvod spočívající v privatizaci zisků a socializaci ztrát. Nezpochybňuji 
umět žít okamžikem, ale jakmile jsme v civilizované společnosti třeba jako my Češi 



s nějakým genofondem – je zajímavé, že sedmdesát procent Čechů má německé geny – tak 
nemůžeme uvažovat jen okamžikem, ve kterém právě žijeme. Takhle žijí někteří Afričané 
nebo někteří cikáni. Pokud sedíte u vína s přáteli nebo s milou ženou, tak je to v pořádku a je 
to krásné prožít to hluboce a řekněme i duchovně, ale ve chvíli kdy jste součásti nějakého 
civilizačního celku, tak si s tím už nevystačíte. 

Když už jste zmínil Afri čany, znepokojuje vás dnešní migrace Afri čanů k nám do 
Evropy? 

Z hlediska mé existence mě to znepokojuje, ale z hlediska historie zdaleka ne tolik. 

Čekal bych, že to řeknete opa čně. Co vás na tom osobn ě znepokojuje? 

Když jsme přišli na toto území, byli tady nejspíše Keltové. A oni nikam neutekli, prostě se 
stejně jako ve Francii nebo v Anglii asimilovali. Dnešní Egypťané, také nejsou ti, co stavěli 
pyramidy. Proto mi to starost nedělá. Naopak si myslím, že tahle civilizace je z hlediska 
genetického už vyžilá. Bude to bolet, protože tu budou náboženské války, ale jestli se ta 
civilizace má změnit, tak asi tímhle způsobem. 

Každá vysoká kultura byla vždy vymícena n ějakou barbarskou kulturou. Ale podle 
mne m ěly na jejich vymírání vliv také nadm ěrné užívání alkoholu a nez řízený život, 
který v nich pot řel sebereflexi a obranyschopnost.  

Ale nebylo to v důsledku vína. Já si myslím, že ve chvíli, kdy Arabové objevili destilaci, a 
začal se pít vysokoprocentní alkohol, začal se v člověku postupně vytvářet enzym 
alkoholdehydrogenázy. Ten štěpí alkoholy a umožňuje nám tak vystřízlivět. Japonci tenhle 
enzym nemají nebo ne v potřebné míře. Proto si dají dvě skleničky a jsou opilí. Stejně tak 
Číňané nebo Indiáni, kteří tolik dojeli na ohnivou vodu. 

„Pokud rozjímám o vín ě, mluvím s ním jako s živou bytostí, jíž vskutku je .“ To je další 
vaše věta. Je to nadsázka nebo za tím vidíte lidský p říběh jako takový?  

Tohle se může stát, když je k tomu příležitost. Třeba se těším na lahev, kterou mám deset 
let. Vím, jak mi v lahvi zraje a jak se dostává do optimální formy. Vím, kde se to víno 
narodilo, znám oblast i toho vinaře. A teď se nás sejde několik a rituálně lahev otevřeme. 
Ochutnáváme a mlčíme... Pak mluvíme a dál ochutnáváme a prožíváme, jak se to víno mění, 
jak s námi diskutuje, jak se nám postupně odhaluje, stejně jako člověk, se kterým jste se 
seznámil. A to je ta živá bytost. Mění se vůně, chutě, charakter a postupně se probouzejí 
nové myšlenky, nové asociace, pocity … 

 

V téhle souvislosti jste psal o vín ě jako lubrikantu... 

Já jsem převzal tento pojem od jednoho amerického autora.  Víno jako lubrikant rozpouští 
v člověku jeho bariéry. Usnadňuje komunikaci. Když vám víno sedne, uvolní ve vás něco, co 
vám brání se otevřít a napadají vás věci, o kterých ani nevíte, že je víte. Zasmušili lidé jsou 
najednou zábavní anebo tvořiví. Beethoven psal jedině, když byl ovíněný. 

Máte dojem, že je v tom procesu rozpoušt ění přítomno jakési déjà vu? 

To jsem nezkoumal. Nevím. 



Etika vždy nesouzn ěla s estetikou, ale dnes vidím dva tyto pojmy ve st ále větším 
rozporu. Souhlasíte?  

Souhlasím naprosto. Postmoderní umění, ať je to soudobý pop, ale i malířství, sochařství, 
literatura, o vše se podle mého odklání od estetických kriterií, ale etika, tedy jakási mravnost 
v tom přítomna být může. 

Dokázal byste popsat etický a estetický rozm ěr toho, co se kolem vína d ěje? 

Správná odpověď by byla obsáhlá, ale pokud to zjednoduším, mám na mysli etiku, kterou 
víno zprostředkovává člověku. Ale to se týká vín, která už jsou ušlechtilá a vzbuzují 
ušlechtilé myšlenky. Na taková vína se už musíte připravit, soustředit a skutečně jim věnovat 
čas. Takové víno je pak oním lubrikantem lidských vztahů. Na druhou stranu je tím činitelem, 
který nám otevírá myšlení a pomůže vám dostat se do hlubších vrstev vlastní osobnosti. 
Ušlechtilé víno má etický i estetický rozměr. Patok označený jako víno nemá ani jedno ani 
druhé. Je to jen nechutná forma alkoholu. 

Hezky také popisuje, jak víno dovede najít cesti čku k duši, k dávným ko řenům, 
archetypálním otisk ům v nev ědomí a možná i dál. Kam dál? 

Je to ten transcendentní rozměr, o které jsme mluvili. A archetypy se pochopitelně musí 
z něčeho narodit. Musí vzniknout nějaká boží jiskra... Tohle by mě strašně zajímalo, jak ten 
fígl s vínem pánbůh udělal. 

Dá se tím vysv ětlit i častá p řítomnost vína v Bibli? T ěch p říměrů jsou tam stovky. 

Samozřejmě. Víno pili nejen Řekové a Římané, ale též Židé. Ale bylo to nízkoalkoholové 
víno. Dočetl jsem se, že v jednom klášteře v Chianti tehdejší mniši vypili až 8 litrů denně. 
Řekové víno ředili, ale když se pak opili, házeli po sobě mramorové nebo žulové nádoby. To 
jsem četl někde u Platona. 

Poci ťuji trochu závist, když čtu t řeba z Platonova Symposionu, kde spolek filosof ů při 
víně debatuje o bozích. Nejde jen o filosofii, takové d ebaty byly tehdy b ěžné asi jako 
dnes korespondence v ědců po internetu. Postrádá tato doba takové debaty p ři víně, 
z nichž Řekové vytvo řili svou kulturu a možná právní i mravní systém? 

Ano, Platón líčí děj, který se odehrává na jedné hostině, konkrétně u Agathóna, který 
oslavuje svůj úspěch v dramatické soutěži, která byla u Řeků této doby typickou disciplínou 
během svátků boha Dionýsa. Všichni hosté se shodnou na tématu, které bude probíráno a 
tím jest názor na boha Eróta. Erós byl viděn jako bůh lásky a pravé mužnosti, byl to „muž pro 
muže“, protože žen se tento bůh nikterak nedotýkal. Skrze boha Eróta hledal Platón cestu k 
poznání, zabývá se především otázkou lásky. Pokud se ptáte, zda tato doba postrádá tuhle 
formu spoluprožívání, tak asi ano, ale není latentní chyba v nás, je to tím, že se občanská 
společnost v dobách „světlých zítřků“ naprosto rozložila. 

Komunismus rozbil občanskou společnost, když zrušil různé spolky šachistů, tamburašů, 
mariášníků, kulečníkářů... Když se díváte na knížky ze začátku první republiky, ze začátku 
století, tak zjistíte, že tu bylo spousty knih o kultuře vína. Ale po válce to všechno zmizelo. A 
teď už to zase začíná, za těch dvacet let se to hodně rozvinulo. 

 



Vy jste zažil filosofické p řednášky u filosofa Jana Pato čky. Pilo se tam víno? 

Byl jsem na nich asi dvakrát, ale víno se při nich nepilo. Ale přednášky pana profesora si  tu 
a tam otevřu dodnes. 

Patočka vůbec hodn ě předběhl dobu, protože už p řed 80 lety upozor ňoval na jistou 
schizofrenii ve vnímání sv ěta. Na jednu stranu technické vymoženosti, na které  člověk 
spoléhá a ochotn ě se jim p řizpůsobuje a na druhou stranu je tu p řirozené žití samo „o 
sobě“ a hlavn ě se sebou samým. Proto je dnes mnohem víc psychický ch nemocí. Co 
by asi dnešní dob ě řekl?  

Na tuhle rozpolcenost se přišlo už mnohem dřív. V době průmyslové revoluce tohle chytřejší 
a otevřenější hlavy už vnímaly. Vezměte třeba vídeňské intelektuály ve 20. letech minulého 
století. My něco sice dostáváme, ale o něco strašně důležitého přicházíme. A tak je s celou 
naší civilizací. Proto si uvědomuji, že víno je pro mě kvintesence přirozeného světa. Víno je 
pravým opakem digitalizovaného, elektronického, odlidštěného světa, je realitou a cestou ke 
znovunalezení humanity v každém z nás 

A také říkáte: „Je lékem proti odcizení, osam ění a pocitu beznad ěje.“ Netypoval bych 
vás na člověka, který takové pocity zažívá...  

Víte, já mám od dětství takový pocit „bludného Holanďana“, což znamená, že neumím 
pořádně někde zakotvit. Nemyslím, že bych byl přelétavý nebo nestálý, ale spíš jakoby 
osamělý celý život hledám pevný bod, ale ne ten Archimédův, spíš ten co člověk nosí 
v hlavě. Já jsem založením introvert, ale už jako kluk jsem to dovedně maskoval (smích) 

A proto jste jako introvert za čal dělat pro rozhlas a televizi?! 

To byla náhoda. Já uvedu takový velkohubý příklad. Když Bůh oslovil Mojžíše, aby vyvedl 
svůj lid z Egypta, tak on mu řekl: „Pane Bože, já nemůžu lid vést! Neumím mluvit, já se 
stydím.“ Ale on mu odvětil: „Tebe jsem si zvolil, takže ty je teď vyvedeš!“ Takže tak nějak 
proběhla má cesta k médiím (smích). Prostě mám dodnes často pocit, že tam kde jsem, že 
tam nepatřím. Ne někam výš nebo níž, ale prostě jinam. Svým veřejným vystupováním jsem 
si asi něco kompenzoval. Jako dítě jsem byl nemocný a tím pádem jsem hodně četl. A četl 
jsem všechno. A to mě poznamenalo v mnoha směrech. Když jsem byl na gymnáziu, tak 
jsem s kamarádem založil divadlo, ale když jsem říkal nějakou repliku, tak jsem koukal do 
země, abych se nemusel dívat do publika. A najednou jsem začal psát písničky, scénáře... 

Tak to jste mi moc neuleh čil. Zkuste mi vysv ětlit, pro č jste v roce 1985 opustil 
právnickou profesi a vstoupil pak do rozhlasu? 

Při té právní činnosti jsem právě zažíval to, že bych tam vůbec neměl být. Bylo to vlastně 
ode mne dost odvážné, protože jsem jako právník slušně vydělával a šel jsem do nejistého 
prostředí v době, kdy jsem založil rodinu.  

 

 

 



Působil jste v jedenácti spole čnostech (nyní ve čtyřech), pracoval jste na vrcholných 
manažerských postech, byl jste i generální ředitel jedné soukromé televize, takže jste 
se setkával i s jistou plytkostí doby, protože souk romé televize v ětšinou člověka 
nekultivují. Nebo se mýlím? 

Nemýlíte se, ale ta soukromá televize v roce 1993 byla první soukromou televizí ve 
východním bloku. A měli jsme úplně jiné představy, než jsou dnes.  

Takže to byla výzva a vy jste m ěli ješt ě určité ideály? 

Přesně tak, měl jsem strašně velké ideály. Měl jsem uměleckou radu, tvořenou ze samých 
umělců. V té době nás pozvali na kolumbijskou ambasádu a ukazovali nám své seriály, a že 
by nám je dali skoro zadarmo. Ať to pustíme a pak se uvidí. Říkal jsem jim: „Vy jste se 
zbláznili, na to se v Čechách nikdo nebude dívat.“ Byl jsem jen najatým manažerem a majitel 
televize chtěl vydělávat, tak seriál za pakatel koupil. 

A to jste byl asi p řekvapený, co Čechu se dívalo? 

Byl jsem šokovaný, koukal jsem jak blázen, všichni jsme koukali, jako blázni! Pětadvacet 
procent národa ten seriál sledovala. 

Co jste v té dob ě pochopil? 

Hlavně jsem pochopil, že veřejná média a soukromá média se nedají vůbec srovnávat. Mají 
naprosto odlišná pravidla hry. 

A bylo vám jasné, že nástupem kapitalismu tu nebude  vítězit pravda a láska, ale... 

To mi bylo jasné hodně brzy, ještě před tohle událostí. Já si pamatuji, jak mě na nějakém 
shromáždění lidu vyzval slavný dramatik František Pavlíček: “Pane doktore, řekněte taky 
něco.“ Nechtělo se mi, ale nakonec mě přemluvil. A já řekl: „Milí kolegové a kolegyně, nechci 
vám z vašich ideálů nic vzít, ale já vám chci říct, že teď přijde nesmírně těžké období, kdy si 
budeme zvykat na úplně jiná pravidla a úplně jiný svět, než ten který jsme žili dosud. Možná 
bych byl nejraději, kdybych na pět let usnul a probudil se, až bude po tomhle.“ Pavlíček mě 
za můj pesimismus velmi odsoudil.  

A kdybyste to absolvoval a za p ět let se probudil, bylo by to lepší nebo horší? 

Co myslíte vy? Byla snad naše duchovní úroveň vyšší a politika čistší? 

Mám pocit, že je to za čarovaný kruh. Média se p řizpůsobují nejnižším lidským pud ům 
a tím víc vychovávají konzumenty ke stále pokleslej ším návyk ům. Jsem docela 
zvědavý, kam až to m ůže zajít... 

 Lidé chtějí čím dál rychlejší, ale také povrchnější informace. Už jsou to v podstatě klipy. Už 
teď dochází k jisté tyranii okamžiku. Na podráždění nervů vám už nestačí vzít si Platonovy 
dialogy nebo se podívat na delší dokument, vy potřebujete rychlý sled obrazů a burcujících 
zvuků. 

Takže se to stává drogou... 

Ano, je to droga. 



Ostatn ě, kdybyste p řed deseti lety vid ěl, jak si n ěkdo na ty či dělá „selfie“, m ěl byste 
pocit, že je na procházce z psychiatrické lé čebny ... 

Nejen selfie, těch šíleností, které vyvádíme je mnohem víc, jenom už je v tom fofru 
nevnímáme. 

Myslíte si, že by m ěla existovat n ějaká cenzura, která by zamezila tomu, aby se i v 
soukromých televizích neúto čilo na ty nejnižší lidské pudy, které v d ůsledku člověka 
zdevalvují tak, že už je v podstat ě nesvobodný, nechci říct patologický? 

Takové televize nejsou výchovnou institucí, je to fabrika na vydělávání peněz. Jedinou 
cenzurou jsou v ní peníze. Jít se pro tomu dá jenom tím, že budete lidi vzdělávat a vzdělávat 
a to je úloha veřejnoprávních televizí. Ale ta linie mezi tím někoho kultivovat a současně ho i 
bavit a přitáhnout, ta je strašně tenounká. 

Jste v tomhle ohledu pesimista nebo optimista? 

Bavil jsem se o tom s jedním generálním ředitelem velké IT firmy a ptal jsem se ho, jak to 
půjde dál s informačními technologiemi a médii. On mi řekl, že do roku 2025 bude jedna 
informační roura, na kterou se každý připojí, a stáhne si z ní, co bude chtít. Už dnes vidíme, 
že sledovanost privátních televizí i privátních rádií klesá, protože čím dál víc mladých a nejen 
mladých lidí si vyhledává mediální obsahy na internetu v době, kdy je chtějí sami sledovat. 

A budoucnost ve řejnoprávních médií? 

U rádií je to víceméně už konstantní, ale u televizí se ta kra, na které plují, stále zmenšuje. 
V devadesátých letech tu začal privátní a veřejný sektor. Dnes už tu máme sektor 
korporátních médií, tedy tři sektory. V tom třetím sektoru jsou vysoké školy nebo nadace. 
Většina vzdělávacích satelitních kanálů jsou už korporátní televize, které nejsou ani státní 
ani privátní, protože je financují nadace a jí podobné instituce. Nicméně potřeba kultivace 
veřejného prostoru, ta přetrvá. Je otázka, jakými cestami, jakými formami se bude ubírat. 

Jste labužník? 

Jsem. 

Dneska se už zabývají zvuky pro labužníky. Jeden ba vorský zvukový designer říká: 
Čím nečekanější, čím méně plynulý je p řechod piva do hrdla, tím harmoni čtější a 
eroti čtější zní pivo p ři nalévání.“ A nap říklad automobilka Porsche má 70 
psychoakustik ů, kteří ladí zvuk motoru i zvuk p ři zavírání dve ří. Co tomu říkáte? 

To už se mi jeví jako rozežranost. Neslušnost ne – li  nemravnost. 

Mé přítelkyni jistý český podnikatel žijící v N ěmecku už za komunist ů řekl: „Podstata 
podnikání je v tom, že ti chyt řejší oblbnou nebo obalamutí ty hloup ější.“ 

Rád bych řekl, že to tak není... 

 

 



Častým jevem už i u mladých lidí je takzvané vyho ření. Myslíte, že by k tomu došlo i u 
vás, kdybyste se nenašel ve vínu? 

To je těžké... Já jsem skoro vždycky ve svém pracovním životě měl kromě těch 
manažerských a úřednických pozic zázemí v nějaké jiné činnosti. Buďto jsem psal nebo 
cestoval. Jediná doba, kdy jsem byl na pokraji vyhoření, a snad ještě něčeho horšího, byl 
počátek devadesátých let, kdy jsem dělal v Českém rozhlasu. To bylo strašlivé nervové, 
fyzické a časové vypětí. Byla nová pravidla hry, nové prostředí, hodně neprofesionality, 
vyhazování estébáků a příslušníků lidových milicí, do toho se měnila vláda, rozpadala se 
federace, to byl takový mlýn, že jsem neměl vůbec čas sledovat, jestli a v jakém jsem vlastně 
stavu. A doplatil jsem na to. 

Vidíte, hodn ě lidí s nostalgií vzpomíná na eufórii té doby, o kt eré mluvíte. 

Byla to doba svým způsobem úžasná. Ale má to i druhou stranu mince. Když padlo 
Rakousko-Uhersko, co pak nastalo? Jak říkával profesor Milan Machovec: „Češi do té doby 
tři sta let drželi hubu, a když to řachlo, začali všichni ječet, všichni začali do všeho mluvit a 
všichni byli chytří.“ To samé se stalo po roce 1989. 

V podtextu toho všeho co vyprávíte, je patrné, že j ste se k vínu uchýlil, protože vás 
mnoho z toho, co jste d ělal p ředtím, zklamalo? 

Díky němu jsem objevil nový světadíl. A nové lidi. Dnes mám devadesát procent kamarádů 
kolem vína. 

A asi jste také objevil sám sebe? 

Ano, určitě se mi zvýšila sebereflexe a tím jsem mohl objevit i sám sebe. Hodně věcí a 
informací, které jsem v sobě nosil, se najednou pospojovalo, najednou jsem viděl, že tvoří 
systém, že do sebe tak či onak zapadají. 

Tak mě napadá, že by mn ě to „nic“ také víc vyhovovalo, protože řád světa se mi mou 
myslí nezdá být zrovna spravedlivý... 

(úsměv) Víte, jedno z mých hesel je, že spravedlnost a vděk neexistuje. A heslo francouzské 
revoluce – svoboda, volnost, bratrství, je jen chiméra. Proto nerad hodnotím, jestli něco je 
nebo není spravedlivé. Jako moderní katolík vím, že Bůh dal člověku svobodu a člověk s ní 
naloží dobře nebo špatně. 

A jak podle vás lidé naložili se svou svobodou ve s vých d ějinách? 

V každé civilizaci to bylo jinak. Třeba středověké křesťanství bylo strašlivé – křížové výpravy, 
mordy, upalování, prostě hrůza. Pak přišla renesance, kdy si lidi najednou začínali víc vážit 
svého těla, své existence, své sexuality, vraceli se k antice. Proto nelze jednoznačně 
odpovědět, jak se svou svobodou lidé naložili. 

A jak je to v sou časnosti? Spat řujete v ní n ějakou nad ěji? 

Máme všechny trumfy, jak s ní dobře naložit, ale zatím to moc dobře nevypadá. Pokud 
pochopíme dary, které nám přineslo víno, ušlechtilé víno, které v sobě skrývá ten nadčasový 
nebo mimočasový prostor, víno jako plod lásky a lidské páce, jako součást naší historie a 
naší podstaty, mohla by to být jedna z cest, aby to dobře dopadlo. 



To je hezká cesta, ale je tu jedna nezanedbatelná s kutečnost. V Evrop ě teď žije 25 mil. 
Muslim ů. Podle n ěkterých prognostik budou v roce 2050 západoevropská  města 
dominantn ě obývaná muslimy, lidí, kte ří mají víno zapov ězené... 

Vzhledem k tomu, že prorok Mohamed zakázal pití vína, je tahle má cesta jako vodítko 
k jistému dobru ohrožená. Ale ten arabský a muslimský problém není jenom ve vínu, který 
chápeme pochopitelně s nadsázkou. Na to existuje výstižný bonmot: ne každý muslim je 
terorista, ale téměř každý terorista je muslim. Krize evropské civilizace nespočívá však v tom, 
že ji zničí muslimové, je to naše krize duchovní. My jsme ztratili víru. 

A tímhle práv ě fanatici Islámského státu argumentují. Tvrdí, že s e nás zmocnily 
satanské síly. 

V tomhle mají bohužel tak trochu pravdu. Masaryk, Patočka nebo Čapek psali o mravní 
podstatě státu, o mravní podstatě lidského společenství A my jsme vědomí mravnosti ztratili. 

Možná právě ti tři zmínění jsou směrovku k české cestě k novému humanismu. 

Nezávislá realita neexistuje, a proto jste, jak jst e řekl, filosoficky blíže k existenci 
„Ni čeho“ než „N ěčeho“. M ěl vůbec tento rozhovor n ějaký smysl? 

Měl, pili jsme při něm víno. Bylo nám spolu dobře. Já jsem se rozpovídal jako už dlouho ne. 
To je tím lubrikantem… 

 

V Praze, Vinný sklep Újezd 19, 30.7.2015  

 

 

 

 

 

 

 


