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Tuhle píseň zpíval Waldemar Matuška na koncertě, který jsme mohli poslouchat na ČT art k výročí 

jeho narozenin. Takový pocit však teď nemáme. Přinejmenším téměř třetina lidí, kteří si stěžují, že na 

tom nejsou dobře. Ale neměli bychom si zoufat. Nejstarší generace ještě slýchávala, jak Němci po 

první světové válce jezdili na nákup s vozíkem se svazky bankovek v miliardových hodnotách marek. 

A po té druhé válce poslankyně za kladenský kraj paní Karlovská hřímala z tribuny s maďarskou 

bankovkou v hodnotě milionu pengő v ruce: Jsem milionářka! 

Těsně před tou válkou jsem chodil k holiči s dědou. Rád si i s panem Jezvinou povídal, jeho syn padl 

jako major čsl. legií na Rusi a děda na východní frontě bojoval taky. Za mě děda zaplatil korunu, za 

své ostříhání a oholení tři a s korunovou diškrecí to bylo pět, dnes by dal pět set. 

Za mládí mého otce byl vuřt s houskou údajně za šesták, tedy dvacetihaléř. V březnu třicet devět 

přišli Němci, Hitler stanovil hodnotu marky na deset korun a vojáci wehrmachtu si mohli v našich 

cukrárnách zničit žaludek. Na konci války byla cigareta za dvacku. 

Pak po válce přišly dvě měnové reformy. Ta v pětačtyřicátém měla snížit objem peněz v oběhu a 

znovu zavést československou korunu, protože tu platilo kdeco. Každý si mohl vyměnit 500 korun. 

Částky převyšující byly uloženy na vázané vklady. Ty zůstaly zablokovány do roku 1953, výjimku měli 

důchodci, kteří si mohli průběžně vybírat určenou část vkladů. Takže ušetřeni byli alespoň prarodiče. 

Při měnové reformě v roce 1953, kdy byly zrušeny potravinové lístky, si bylo možno vyměnit jen 300 

Kčs v poměru 1 : 5, ostatní peníze 1 : 50. Já jsem neměl ani ty tři stovky a musel jsem si je půjčit od 

kamaráda. Ti rovnější, ještě před Orwellem, tedy věrchuška, měli výjimky, někteří bankéři si je zařídili 

pokoutně a skončili ve vězení. Prezident Antonín Zápotocký si nadosmrti udělal ostudu, když do 

poslední chvíle přesvědčoval veřejnost, že žádná reforma měny nebude. V Plzni i jinde lidé 

demonstrovali. 

Od té doby se nikdo do podobného dobrodružství nepustil. Václav Klaus ještě za minulého režimu 

publikoval o podobné finanční praxi studii, v níž prokázal, že se měnové reformy nevyplácejí. 

Takže s měnou průběžně pracuje inflace. Nejvyšší byla po listopadových událostech. Teď lidé většinou 

nevědí, jak s penězi zacházet, jestli se vyplatí šetřit. 

Můj bratr celý život tvrdí, že je lepší žít na dluh a podle toho se i chová. Zatím nikdy nezbankrotoval. 

Vládě v boji s inflací určitě nikdo nezávidí, bude pod tlakem financovat kdeco. Už ani tak nejde o 

rozpočtovou politiku jako o odvahu, zvláště před volbami. Jinak jednou budeme taky miliardáři. 


