
 

Premiér Fiala: „Já jsem také na gymnáziu 

nebyl úplně vzorným studentem.“  

Co Vás přimělo ke vstupu do politiky?  

K politice jsem měl vždy blízko, zkoumal jsem ji, 

psal o ní, a vlastně i funkce rektora, nebo 

předsedy České konference rektorů, ve 

kterých jsem působil, jsou do značné míry 

politické, minimálně v tom, že s politiky musíte 

téměř denně jednat. Ten poslední krok, tedy 

přestup z veřejné do čistě politické sféry jsem 

ale udělal proto, že jsem nebyl spokojen s tím, 

jak u nás politika vypadá a byl jsem 

přesvědčen, že je potřeba začít politiku měnit. 

A změny nedosáhnete z kavárny či od katedry, 

ale je potřeba pro ni něco udělat. Vstoupil jsem 

do politiky, abych ji změnil k lepšímu a díky 

voličům a podporovatelům mám teď možnost 

to každý den dělat, za to jsem vděčný.  

 

Zpěvem proti válce 

V pátek 20. května se během velké přestávky na 

dvoře sešli studenti pod vedením učitelky Veroniky 

Koszyk a učitele Štěpána Ryse a zazpívali píseň 

nesoucí název ,,Wozu sind Kriege da” (,,K čemu jsou 

tu války”) od německého hudebníka Udo 

Lindenberga. Píseň zpěvák složil v 80. letech 

minulého století a její text byl původně míněn jako 

podpora pádu Berlínské zdi. Koszyk zmiňuje, že sám 

autor se nedávno nechal slyšet, že si nikdy 

nedokázal představit, jak aktuální by tato skladba 

ještě někdy v budoucnu mohla být. Studenti chtěli 

dát jasně najevo stanovisko naší školy proti válce, a 

to jakékoliv. 

Videozáznam celé akce, který byl natočen pomocí 

dronu, bude v nejbližší době ke zhlédnutí na 

webových stránkách školy. 
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Pokračování rozhovoru 

na druhé straně. 

Zajímá tě, jak dopadly ústní maturity? 
Výsledky najdeš na čtvrté straně! 

(K. Havlíková) 

(Foto: Ondřej Deml, ČTK) 
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Květnové Studentské fórum 
Další měsíc, další schůzka Studentského fóra. Jako každý měsíc se i v květnu sešlo studentské fórum, aby 

probralo to, co momentálně studenti napříč celou školou řeší. A co se řešilo tentokrát? 

● Školní rok se pomalu blíží ke konci a jako vždy se bude slavnostně předávat Cena Thomase Manna. 

Kdo ji letos obdrží je ale stále otázkou, o které můžete rozhodnout právě vy! Stačí pouze napsat email, ve 

kterém napíšete, kdo by měl cenu vyhrát a čím si ji zasloužil. Maily posílejte na adresu: villakr@gtmskola.cz. 

● Máte rádi vlajky? Pokud ano, bude vás další bod našeho květnového programu zajímat. Budova A 

naší školy má jako každá letitá budova dva držáky na vlajky. Ty jsou k dnešku bohužel nevyužívány, což přišla 

jako obzvlášť veliká škoda studentům septimy. Ti avizovali, že by na nich měly být zavěšené vlajky. O jaké 

vlajky se bude jednat, není ale pouze na studentech septimy, a proto je toto téma stále otázkou. Pokud víte, 

jaké vlajky by naši školu vyzdobily nejlépe, obraťte se na vaše třídní zástupce. 

Toto jsou pouze některé záležitosti, kterými se Studentské fórum tento měsíc zabývalo. Pokud máte něco, co 

byste si přáli na fóru projednat, obraťte se na své třídní zástupce. 

Maturity 2022 

Květen je jako každý rok pro oktávy měsícem 

ústních maturitních zkoušek. Letošní je podstoupila 

ve velké řadě předmětů od chemie, biologie a 

matematiky, až po dějepis, zeměpis a OSZ. S 

radostí můžeme oznámit, že ústní zkoušky úspěšně 

složili všichni letošní maturanti. Nám jako redakci 

nezbývá více než poblahopřát maturantům k jejich 

úspěchům a popřát jim hodně štěstí do jejich 

budoucnosti. 

8. květen: Tento den známe pod názvem Den 

vítězství, kdy slavíme konec druhé světové války v 

důsledku kapitulace německých vojsk roku 1945. 

Připomínáme si hrůzy tohoto historického období a 

uctíváme památku více než 62 milionů obětí tohoto 

válečného konfliktu, který se do dějin zapsal jako 

vůbec největší, jaký lidstvo pamatuje. 

 
  

(K. Havlíková) 

(J. Troníček) 

(J. Troníček) 

(Foto: wikipedie.org) 

(Foto: MZV) (Foto: facebook.com/gtmskola) 

5. - 9. květen: V tyto dny si připomínáme celonárodní 

povstání proti nacistickému Německu roku 1945, tedy 

těsně před koncem druhé světové války. Toto 

povstání český protiněmecký odboj připravoval již od 

počátku roku 1945. Jeho cílem bylo především 

vytvoření podmínek pro osvobození našeho území od 

nadvlády Němců a minimalizaci dalších válečných 

škod. 

Připomeňme si tyto dny… 

(K. Havlíková) 



Takže kdyby se naskytla možnost stát se třídním učitelem, přijal byste ji? 

To upřímně nevím, protože jsem třídní učitel na jiném gymnáziu a vím, že je to velká zodpovědnost. Navíc je s tím spojená spousta administrativy. Učení na středních školách není moje jediné zaměstnání, tak bych se trochu bál, že bych se 

třídnictví nemohl věnovat na sto procent. Jsem typ člověka, který když něco dělá, tak to dělá 24/7. Klidně nebudu spát, ale budu všechny svoje věci dělat naplno.  
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Jak podle Vás vypadá ideální 

premiér?  

Žádný ideální premiér není, stejně 

jako v praxi neexistuje ideální 

demokracie – k těm ideálům se ale 

máme a musíme přibližovat. Jsem 

přesvědčen, že premiér má mít 

určité životní, lidské a pracovní 

zkušenosti. Teoretické poučky na 

tuto roli nestačí. A i kdyby byl 

člověk připraven sebelépe, realita 

ho stejně v některých detailech 

překvapí, to mohu potvrdit z vlastní 

zkušenosti. :-) Kromě toho ale musí 

premiér mít také dobrý program, 

který posune dopředu zemi, kterou 

vede, musí ho umět prosadit a 

musí se umět obklopit kvalitním 

týmem, sám toho opravdu moc 

nezmůže. 

Jak Vás pozice ministra za 

vlády Petra Nečase připravila 

na tu současnou?  

Moji roli ministra školství jsem 

chápal jako pokračování své 

veřejné funkce v rámci své 

odbornosti, když jsem se poté 

rozhodl kandidovat nejprve jako 

nestraník za ODS do Sněmovny a 

poté na pozici předsedy ODS, bylo 

to dost odlišné. Myslím ale, že více 

než rok na ministerstvu mi poskytl 

pohled zblízka na to, jak funguje v 

praxi státní správa, což se mi 

samozřejmě na začátku vládního 

působení hodilo, i když se pozice 

odborného nestranického ministra 

s premiérem srovnává jen velmi 

obtížně.  

Litujete nějakého Vašeho 

politického rozhodnutí?  

Já tak nejsem zvyklý uvažovat. 

Cokoliv dělám, dělám naplno a 

dělám to proto, že to chci dělat. A 

ničeho nelituji. Takže jsem vděčný 

za to, že jsem mohl působit jako 

rektor Masarykovy univerzity v 

době, kdy se rozvíjela, jsem rád,       

že jsem mohl být předsedou ODS 

v době, kdy to strana neměla 

že se nám podařilo vytvořit koalici 

SPOLU, uspět ve volbách a nyní 

můžu pracovat pro občany ČR jako 

předseda vlády.  

V jakých otázkách jste se 

zatím v rámci vlády 

nedokázali shodnout?  

Jsme vláda složená z pěti stran, je 

jasné, že nemůžeme mít shodu na 

všem, takto to nefunguje ani uvnitř 

jednotlivých koaličních stran. :-) 

Musím ale říct, že navzdory všem 

předpovědím o tom, jak se 

nebudeme moci dohodnout téměř 

na ničem, se nám zatím daří v 

důležitých věcech najít shodu a 

vláda díky tomu funguje jako tým. 

Nehádáme se přes média a místo 

toho pracujeme pro občany a pro 

budoucnost ČR. 

Ve své knize Od A do Z jste   

se nechal slyšet, že „...lidé 

stejného pohlaví mají vytvářet 

manželství a rodinu, která se 

rovná té přirozené.” Co pro 

Vás definuje přirozenou 

rodinu?  

Věřím v rodinu, kterou společně 

zakládají muž a žena, protože 

jedině z tohoto svazku mohou vzejít 

děti. Proto jsem přesvědčen, že 

jedině svazek muže a ženy je 

manželstvím. Neposuzuji ale 

nikoho podle toho,                     

s kým žije,                                                

je to                                               

každého                                         

věc. 

Ale to, že manželství je záležitostí 

muže a ženy a že tradiční rodina je 

pro společnost důležitá, je mé 

hluboké přesvědčení. Současně 

respektuji to, že si někdo myslí 

opak. Ostatně takových lidi je 

spousta i v ODS a koalici SPOLU. 

Je to etická věc, máme v tom 

volnost názoru i hlasování. Důležité 

je diskutovat, naslouchat si             

a vzájemně respektovat odlišné 

názory. To patří k demokracii. 

Petr Fiala: „Já jsem také na gymnáziu nebyl úplně vzorným studentem.“ 
Jak se podle Vás dá do 

budoucna zabránit úpadku 

politické rétoriky?  

Rétorika úzce souvisí s politickou 

kulturou a na tom musíme denně 

pracovat – my, jako politici, média, 

ale i voliči a všichni ostatní. Politici 

jistě mají jít příkladem a všichni 

můžeme začít tím, že budeme 

respektovat ústavu a zákony, ale 

taky ducha ústavy, demokratické 

hodnoty, morálku, vůli voličů, jiné 

lidi než jen sebe, a tedy také svoje 

politické soupeře. Respektovat jiný 

názor je důležité. Být schopen 

diskutovat, věcně argumentovat, 

neurážet toho druhého, protože si 

myslí něco jiného. Já se tím snažím 

řídit, možná to vždy není 

krátkodobě úplně populární, ale 

rozhodně je to správné. Pokud 

bychom na tohle všechno 

rezignovali, rezignujeme tím 

postupně i na demokracii. 

Kde byste rád viděl Česko za 

rok?  

Rád bych, abychom za rok měli za 

sebou ty největší problémy, se 

kterými se musíme od začátku 

našeho vládnutí potýkat, a že se 

Česká republika odrazí na cestu 

mezi nejúspěšnější země světa, 

kam bezesporu patří. Jsme 9. 

nejlidnatější země z 27 členů EU. 

To se málo ví a málo se to říká. 

Pojďme si to všichni uvědomit. 

Nejsme malá země někde na 

východě. Jak se nám mnozí politici 

snažili vnucovat. Jsme středně 

velký evropský stát. A pojďme se 

podle toho začít chovat. 

Sebevědomě. A odpovědně.   

Co byste vzkázal studentům 

našeho gymnázia?  

Všem čtenářům Manníku bych 

chtěl popřát hodně úspěchů nejen 

u maturit, testů a zkoušek, a i když 

se vám třeba zrovna ve škole 

nedaří úplně podle představ, 

nelamte si s tím hlavu, já jsem také 

na gymnáziu nebyl úplně vzorným 

studentem, z pár špatných známek 

se svět nezboří, a navíc – za chvíli 

začínají prázdniny, tak si je užijte 

podle svých představ. :-)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Byl byste ochoten podpořit 

generála Petra Pavla v jeho 

kandidatuře na prezidenta? 

Nechci komentovat konkrétní 

jména, která už oficiálně, či 

neoficiálně zahájila kampaň. O 

kandidátovi na prezidenta vedeme 

debatu, naším cílem je najít 

vhodného a silného kandidáta. 

Zatím je ale dostatek času, s 

konkrétním kandidátem, kterého 

představíme, nebo podpoříme, 

přijdeme po prázdninách. 

Hodláte v této otázce   

ssspolupracovat jednotně v 

sssssrámci koalice SPOLU? 

  ssssssAno, chceme najít silného 

sssssssskandidáta, který bude 

ssssssssmít podporu minimálně 

sssssssskoalice SPOLU. 

 

(K.Villa) 

(Foto: Gabriel 

Kuchta, Deník N) 

(Foto: ods.cz) 

(Rozhovor vedli K. Villa a 

J. Troníček, přes email) 


