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Pan Vojtěch Sedláček se narodil 3. března 1947 v Praze. Stýkal se s významnými 

osobnostmi, jako například s Janem Sokolem, Danou Němcovou a s dalšími. 

Vojtěch Sedláček dbá na vysoké morální hodnoty, mezi které rozhodně patří 

pravda a pomoc druhým. 

 

Vojtěch Sedláček dostal první důležitou lekci na gymnáziu, kde úmyslně přišel 

pozdě na hodinu. Vymlouval se, ale když pravda vyšla najevo, přiznal se. K jeho 

překvapení byla reakce vyučujícího prostá. 

 

„Pane Sedláčku, vstaňte. Co byste k tomu dodal?“ „Omlouvám se, pane profesore, 

všechno jsem si vymyslel, kouřil jsem na záchodě, myslel jsem, že mi to projde.“ 

„Sedláčku, posaďte se!“ Tečka. To bylo vyřízený. Já jsem si tenkrát říkal, to nemá 

smysl. Jak jsem se styděl, že jo. A co to bylo za takovou frajeřinu. Ale takovou ťafku 

jsem v životě…. Tak to je taková ťafka, kterou si pamatujete celý život. 

 

V sedmdesátých letech vznikla Charta 77, její signatáři v ní kritizovali stát, že 

nedodržuje lidská a občanská práva. Režim na kritiku reagoval represemi a 

ztrpčoval život signatářům i jejich rodinám. Vojtěch Sedláček si byl důsledků 

podpisu vědom a poté, co text charty probral s profesorem Patočkou, ji přesto 

podepsal. Jeho důvody byly jasné.  

 

No, protože si myslím, že to je správná věc. Protože jsem byl přesvědčenej o dvou 

věcech. Za prvé, že nechci rezignovat na svůj postoj. Prostě myslím si, že záleží na 

tom, co člověk dělá  bez ohledu na to, jakej to má výsledek. Oni mi vždycky říkali, 

no, vy nic nezměníte  a takhle. Já jsem na to říkal, já si nedělám iluze, že něco 

změním, ale dělám to kvůli sobě. Tak to je důležitá věc. No a pak se mně zdá, že je 

taková strašně důležitá věc, jestli většina s tím souhlasí, když většina dělá 

darebnost, že to už máte ve Starým zákoně „nepřidáš se k většině, když páchá zlo“.  

 



    

 

 

Po revoluci Vojtěch Sedláček působil nějaký čas ve vysoké politice a poté jako 

starosta Roztok. Po odchodu z politiky se však chtěl stále věnovat projektům 

prospěšným pro ostatní lidi. Zeptali jsme se, který projekt byl pro něj 

nejzajímavější. 

 

No tak víte, že mě baví skoro všecko, co dělám. A mě to baví dokonce, i když se to 

nepovede. A představte si, že z těch projektů, který jsem dělal, když jsme měli 

dvacet let, tak jsem tak jako inventoval a napočítal jsem jich víc těch, který se 

nepovedly, který neskončily dobře. No ale takhle to v životě je. 

 

Nikdy bychom neměli být zklamaní, že nám něco nevyšlo, ale naopak, měli 

bychom dát hlavu vzhůru a jít dál. 

 

V životě se vám, bych řekl, většina věcí nepovede, ale ty co se povedou, ty za to 

stojej. 

 

 


