
Luděk Sedlák: Vždy budu 

připraven pomoci dobré věci 
Luděk Sedlák je učitel, novinář a donedávna zastupitel; když 

na svůj mandát resignoval, bez větší pozornosti z našeho 

veřejného života odešel člověk, který se o něj zasloužil jako 

málokdo. Jako vydavatel přes dvacet let poskytoval prostor 

veřejné diskusi. Jako zastupitel nedělal hlasitou politiku, ale 

nemlčel, když bylo třeba něco říci. A jako učitel zůstává 

vynikajícím vzorem svým studentům. 

Luďku, neumím si tě představit jinak, než na kole. Svět je prý 

nejkrásnější ze sedla. Jaký je Radotín očima cyklisty? 

Byly doby, kdy jsem na kole projel celé Čechy a troufl si třeba       

i na závod Praha – Karlovy Vary – Praha, ale teď už se za cyklistu 

dávno nepovažuji. Kolo beru jako šikovný a rychlý dopravní 

prostředek pro Radotín a okolí. Pohled ze sedla je pěkný, když nemáš 

hlavu zabořenou do řídítek a nepleteš si 

cestu se závodní dráhou. Očima cyklisty 

vidím Radotín asi stejně, jako kdybych 

šel pěšky. Něco se mi líbí, něco méně a 

něco vůbec, to je asi normální. 

Nejvíce ses do paměti zapsal jako 

vydavatel Šemíka. Co tě k takovému 

podniku vedlo? 

Vlastně náhoda. Začátkem roku 1990, 

na jednom z prvních setkání radotínského 

Občanského fóra, padl návrh vytvořit 

časopis, místní zpravodaj, který                    

v Radotíně dávno chyběl. Neprozřetelně 

jsem nabídl pomoc a s několika stejně 

nadšenými spolupracovníky jsme 

nakonec sestavili nulté číslo. Bylo psané 

na stroji, namnožené na cyklostylu             

a vyšlo 15. března 1990.  

O čem jste tehdy psali? 

Hlad po informacích byl tenkrát 

obrovský, témat bylo nepřeberně, po 

letech totality se každý potřeboval 

vyjádřit, svobodně projevit. Nejspíš proto 

byly reakce prvních čtenářů velmi vlídné, 

někdy až nadšené. Některá tehdejší témata jsou dnes už k pousmání: 

banální sousedské spory, či věčně nefungující telefonní budky. Jiná 

ovšem přetrvávají dodnes: životní prostředí, školy a školky, kultura, 

doprava nebo výstavba – to vše se řešilo už v prvních číslech Šemíka. 

Šemík jako veřejné fórum nám chybí. Proč jsi s ním skončil? 

Myslím, že se tomu říká syndrom vyhoření. Šemíka jsem vy dával 

25 let. Snížil jsem si úvazek na gymnáziu, pak jsem na 13 let školu 

opustil a vydával nezávislý časopis jako živnostník. Přátelé si ťukali 

na čelo, protože Šemík si musel vydělat nejen na sebe, ale uživit             

i rodinu. Za to dodnes vděčím jen stálému zájmu čtenářů, přispěvatelů 

a inzerentů. V posledních letech se však práce na Šemíku stále více 

měnila ve shánění reklamy; nebylo to tak jednoduché jako v euforii 

devadesátých let. Jednoho dne jsem si řekl, že je čas skončit. Rozhodl 

jsem se uprostřed práce, a bylo to skutečně ze dne na den, ačkoli ve 

mně ta myšlenka zrála dlouho. Pocítil jsem smutek, ale i úlevu.  

Byl jsi v centru dění - cesta do místní politiky tedy byla 

logická. Přesto by mě zajímalo, proč ses do toho pustil. 

I tohle souviselo s Šemíkem. Sledoval jsem vše, co s Radotínem 

souviselo. Díky starostu Holubovi a jeho pravidelným zprávám         

„Z radnice” jsem míval všechny podstatné informace z první ruky, 

stejně tak čtenáři Šemíka. Později ale bylo stále složitější se                    

k některým důležitým informacím dostat. Získával jsem je pozdě či 

neúplné, protože jsem na ně „neměl nárok” – snad proto, že jsem si    

v Šemíku troufl některé věci kritizovat. Leccos mi vadilo                          

a oprávněnou kritiku si zasloužilo. Věřil jsem, že snáze se k těmto 

informacím dostanu jako zastupitel. Proto jsem v roce 2010 využil 

nabídky kandidovat za opozici. Svůj volební úspěch ale také přičítám 

Šemíku – díky němu jsem byl veřejně známou osobou.     

Poctivě přiznám, že jsem si práci v zastupitelstvu představoval 

jinak, leccos mne zaskočilo. Splnila se tvá očekávání? Jakou v 

tobě ta léta zanechala zkušenost? 

Mé první pocity byly velmi podobné. Pokud zasedání probíhalo 

nekonfliktně, bylo vše v pořádku. Záhy jsem ale zjistil, že téměř 

každý opoziční návrh či pouhá poznámka jsou předem určeny                

k nezdaru. Nevinné dotazy bývají označeny za populistické, za 

nemístnou kritiku, „neznalost zákonů“ či „dané problematiky”. Na 

vlastní kůži jsem to pocítil nejednou a v poslední době mě to už nijak 

nepřekvapovalo. Obviňovat opozici, že umí jen kritizovat, je ale 

běžnou praxí nejen u nás. Přitom starosta opozici zdánlivě nabízí 

spolupráci, ale mám dojem, že to ve skutečnosti bývá jen naoko – jako 

třeba s nabídkou předsednictví kontrolního výboru, ovšem za 

naprosto ponižujících podmínek, na které jsem samozřejmě 

nepřistoupil. O tom se ale v Kurýru už psalo. 

Teď by čtenář snadno nabyl dojmu, že 

jenom kritizuješ vedení obce a na své 

práci v zastupitelstvu nevidíš nic 

pozitivního.  

To vůbec ne. Radotín se za uplynulá 

desetiletí z šedivé periferie stal dobrou 

adresou, a na tom má nepochybně hlavní 

zásluhu vedení obce. To ale neznamená, že 

by to nemohlo být ještě lepší. Radnice by ale 

musela být ochotna naslouchat i druhým. 

Tím nemyslím jen opoziční zastupitele, ale 

všechny občany Radotína. Veřejné debaty    

o plánované výstavbě se dnes pořádají v 

době, kdy už je zpravidla rozhodnuto. Ještě 

poměrně nedávno ale vedení obce dokázalo 

svá zdánlivě definitivní rozhodnutí měnit, 

když se občané ozvali. Kdo si dnes ještě 

vzpomene, že školku v Býšovské zachránila 

před zrušením až petice a nesouhlas občanů. 

Petice, protesty a články v Šemíku pomohly 

zachovat i kino, kterým se dnes Radotín 

oprávněně chlubí. 

Nedávno jsi ve svém třetím volebním 

období resignoval. Proč? 

Mám už důchodový věk a myslím, že deset let v komunální 

politice je docela dost. Navíc jsem jako vydavatel Šemíka žil místní 

politikou už dávno před tím. I nadále budu sledovat dění v Radotíně, 

vždy budu připraven pomoci dobré věci, ale i kritizovat, když se mi 

něco nebude líbit.  

Zastupitelem už nejsi, jako novinář jsi na odpočinku, ale učíš 

pořád. Co tě u toho drží?  

Před lety to byl Šemík, teď je mou srdeční záležitostí Gymnázium 

Oty Pavla, kde učím matematiku a tělocvik. Oba tyto předměty se 

výborně doplňují, protože procvičují mysl i tělesnou schránku.  

Jací jsou dnešní studenti? 

Myslím, že nejsou lepší ani horší než ti z předchozích generací. 

Jsou prostě jiní, mění se tak, jako se mění okolní svět. A mají 

možnosti a perspektivy, o jakých se generaci jejich otců ani nesnilo. 

Říká se, že při práci s mladými lidmi člověk mládne. Sám na sobě 

pozoruji, že to není tak docela pravda, ale je to úžasná práce, a když 

ji děláte rádi, nabíjí vás energií. Učil jsem spoustu zajímavých 

osobností: budoucí hudebníky, mistry světa, vědce i starosty. Někteří 

z nich se ke mně hlásí, jiní už ne, ale takový je život… 

Co je podle tebe úkolem učitele? 

Krátkodobým cílem je připravit studenta k maturitě a na vysokou 

školu. 

A tím dlouhodobým? 

Připravit ho na život.     Rozhovor vedl Jan-Matěj Rak 


